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lŞılluharrır ve umumi neşriyat müdürü: 
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kuruştur. 

·11 

Cmnlturiyelin Ve Cum1ıurj,.ı1et Eserinin Bekçisi, Saballları Çıkar Si!Jasi Oazeteclir 

Sem,~ 

Büyük Şef Ankarada .. 
f . /<;fallbul, 9 (Yeni Asır mulıabüinde.n)- Bu t 
nıüddetlmbai şeluimizde bulunmakla olan 

Büyük Şe.J Atatiiık, lıusıısi tlen/CTiyle Anka

ıaya müteveccihen şeluimizd.!11 ay11J1111ş/aı ı•e 

Jıaıatetlr. uğmlaıwuşlardıı. 

Yeni Asır matbaasında basıJmışhr. 
==::J 
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r~,.,,~LUZ> Maksa ti arı fırsattan istifade etmektir"'*'""'"_. . ..,. .. ""Z"=m·nzmr

Şeyh Ahmet- isminde biri.;in idaresindeki müsellih 
liaydut çetesi Türklere caniyane taaruzlar yapıyor 

....................................................................................................... 
Vataniler Sancağı yağma edeceklermiş 

San.cak statüsünün birinci maddesi 
dün Cenevrede gözden : geçirildi 
lstanbul, 9 (Yeni Asır muhabirin- ettiler. Vataniler bu habasetleriyle 

den) - Hamadan bildiriliyor: Vatani Türk halkın sabrü tahammülünü kı
mensupları Kuşeyir civarında Türk rarak onları ihtilale sevketmek isti
halka karşı tecavüzlerini artbrdılar. yorlar. Türkler bu caniyane tahri
Yukarı Kuşeyir nahiyesinden gelen kata sükunetle· mukabele ediyorlar. 

~~~;;~zzJM~~ar/.:ar~~~~:~ıı bir kafile Türklere ..!,~cavüz "*=12zps;ı.x OçONcü SAY!!P.~~ 

S~riyede ~ PARTİ SPOR iŞLERiNt KÖKÜNDEN HALLETTİ 
Sokak ···politika- Bütün spor kulüpleri dag-ıtılmışbr 
tılarının 

................................... rz7..z.?V~~rZ1!~-----Iİİlmllİmil .......... İlll .......... .. 

a!gınlıkları Bunların yerlerine, kuvvetli üç ku]üp kuruldu. Yeni 
~'.·~Q~~:a~;:·:i,a~·1~0ü~~: kulüpler Milli küme maçlarına da girecekler 
"ıad tlerımızın karşılıkla ~ır. ıtı-
iıık· Ye dostluk havası ıçmde ) • Ok D y } d 
~Şaf edeceğini ummuştuk. Yeni kulüplerin ad arı, Uç , oğanspor ve aman ar spor ur 

dc aalesef Suriyenin mukad-
h:ı"hnı ellerinde tutan şahsi- · < .. '"' '] 

'ııJ er kendilerinden beklenen ,.,, · ;1 
Partinin tebliği 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Parti Ba,kanlığından : 

~ ayış kabiliyetini göstermedi- J. 

'-: ~0kak politikası yapmak- ·.·.• 
Roını oş~anan Vataniler, Demir-

KulUp murahhaslarlyle ve TUrkspor kurumu iz
mir bölgesi idare heyetiyle blrllkte ittihaz edllen 
kararların merasimini ikmal etmek Uzere lzmlr
dekl bUtUn spor kulUpler•nin idare heyetlerlnln bu 
akşam saat yirmide Halkevlnde bulunmaları rica 
ol•ınur. 

til eklıler ve daha bir sü
htt' •ergüzeştçiler, Türkiyenin 
•ttt çılgınlığı ezebilecek kud
•ek ~olduğunu hiç düşünmiye
~1111 hrikata koyuldnlar. Bu taş-
ilıı~kla~ sadece Suriye topra
lcını lllunhastr kalsaydı "müs
lcr111 eke uşa klarıoın,, abdalhk
~-k a ehemmiyet vermezdik. 
t6

11 
llt 'füRK düşmanlığına bü-

d en t.. .. 1 . . d. k. '" b' ... cavuz erın şım ı ın· 
!tJ~l<ır şekilde Hataydaki 
lİtıj köylerine teşmil edildi
~tt, k görüyoruz. Mahalli za
~c ta~~ve~lerinin gözleri önün-
1tlc11· 'Psız kalan cinayetler 

1Yo K ~le r. ara taassupla el-
L 'lcr ..... li en en tehlükeli unsur-
~•ııt1 ~ay. Türkleri arasında 
~ltıı idıseler yaratmağa ih-
S,b1:" çıkarmağa çalışıyorlar. 
'ktı b •e tahammül hududunu 
~-~Ylıu ke~azeliklere rağmen 
~t 'I nullettaşlarımız ve-

r, ~e ~enıkinden aynlmıyor-
1•ıan Vu addes yurdlarında do-
~" ata - b %lerj . nı aydutlarının son 
l'arıa,., nı Yaşadıklarını bili-

• ~İlinti '•l'• "' er · . '•daı· cenııyetı tarafmdan 
dtıs, .... 1 tanınan ve TÜRK or-
11 "'•ıt.ınh· 
b ıııı 1-f t •nıayesi altında bulu-
ı ilkab'"ı· ayın istiklaline kim yan 
ıtı ı ır? V . . 
~d" 87.ıyet hangı ba-

td .. tı h 
t' •lıj 11 S ?1u akeme edilırse 
~killi Utıyelilerce Hatay is-
~'~l aleyh. d , erirı . ıo e yapılan tah-
'~dır. {l~etıce Vermeaİ imkan-

9tltJilıi ldat~y Anayasası kat'i 
• loı " "V .... So 0 guo ataniler,, 

"" 2 ilci !ay/ada -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Baş:ırıcı rejimin seri gidişi beklemek çok uzun bir intizar 

önünde daima geri kalan spor olacağı için, partimiz bu işe de 
kulüpleri, şimcliye kadar her büyük bir isab~tle elini koya-
mania önünde sendeliyerek, rak dün geceden itibaren bü-
her vesile ile türlü gaflar ya· tün spor kulüplerinin kapılarını 
parak gençliğin arzuladığı kuv- kapamıştır. 
vetli spor bünyesini inşa ede· Valimiz ve parti başkanımız 
m~mişti. Klüplerin, bu mü esse- B. Fazlı Güleç, uzun müddet-
selerin başında bulunan zeva- tenberi bu mevzu üzerinde tet-

Üı Okun sr.ğ ici B. Sait tın kendi arzulariyle ıslahını - Sollu 2 ıncı sahifede - Doğanspoıun sol içi 8. Fuat ••••••••• f ...................................................................................................................................................................... . 
Iktısat Vekilinin başkanlığında Türkkuşu filosu gitti 

ilk üzüm kongresi bu Türkkuşu çocukları 1,5 
sabah toplanıyor saatte Bursaya vardılar 

Faydalı kararlar alınacak 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

J(uıu üzüm/etimiz vaputa yük.ltnilktn 
- Yazıaı • Uncu ••Jl•d• .. _ 

Bursada yarım saat tevakkuftan 
sonra filo Yeşil köye inmiştir 

FillJya $On sel4m - YAZ/Si 2 /Nd SJJllF-€DE-

Adana halkevinde 
•••••••••••••••••••••••• 

Dahiliye 
Vekiliınizin iştirakile 
MUhlm bir hasbihal yaplldı -··-·-Adana, 9 (A.A) - Dahiliye 
vekili ve C. H. Partisi genel 
sekreteri B. Şükrü Kaya dün 
akşama kadar memleketi ala
kadar eden işler üzerinde tet-
kiklerde bulunduktan sonra 
akşama doğru . saat 5/30 da 
Halkevinde yapılan toplantıda 
hazır bulunmuşlardır. 

Halkevinde dört yüze yakın 
münevver ve güzide bir kütle 
kendisini bekliyordu. Bugünkü 
toplantının mes'ut ve hususl 
bir mahiyeti vardı. Çünkü sal
tanat devrinin kötü mirasla
rından biri olan ve bizi asır
larca kaniyle, tarihile, kültüri!e 
öz bir Türk kütleden uzak bu-
Jundurmuş olan zihniyetinin 
mahkumiyetini bu toplantıda 
ilan ettik. 

Salonu dolduranların yarısını 
saltanat cehaletinin manasız 
bir mezhep davasının adlarının 
başına bir arap kelimesi ilave 
ettiği ve ırkdaşlarımızdan 
mürekkep grup teşkil edi
yordu. 

B. Şükrü Kaya k~ndisini 
sabırsızlıkla bekliyen bu mü

- Sonu 3 IJndl sa/ıiJ«le -
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Suriyede 
Sokak politika
cılarının 
azgınlıkları 

. 
• 

• 
• 
• • ı Türkkuşu 

- Baştatafı bil'ind sahifede -
Ye *f Demirg~mlektile-r " in pa · 
puçları ellerine verilecektir. 
Bunun içindir ki TÜRK umumi 
efkan bu davanın nihai safha
sını büyüli bir heyecanla takip 
ediyor. Aylarca derin infiallere 
sebebiyet veren bir ihtilafın 
yeniden dikenli bir safhaya 
girmesi arıu edilmiyorsa tabii 
yoldan ayrılmamak JizımdJr. 

Hatayltlar büyük ekseriyetle 
TÜRK.türler. 
Şu halde sosyal ve kültürel 

inkişaflarında Türkiyeyi model 
ittihaz etmelerinden daha tabii 
birşey olamaz. Anayasalar, bir 
memleketi idare eden bütün 
kanunların istinadgabı olduğuna 
göre Hatay anayasasmda ileri 
bir inkılap ruhunun hakim 
olnması şarttır. Bitaraf jüristler 
bu ihtiyacı kolaylıkla anlayacak 
mevkidedirler. 

Cenevrede Fransız delegas
yonunun eteklerine sarılan Su· 
riye heyeti son kozunu oynı
yor. Hatayı~ istiklalini ölü bir 
mefhum haline koymak için 
Anayasada mütaassıp bir zih
niyetin yeralmasını istiyor. Fa
kat zannetmek istemeyiz ki 
Fransa bu kadar hassas bir 
mevzu üzerinde geri bir zihni
yeti müdafaa için TÜRK dost
luğunu fedaya razi olsun .•• 
Fransa Anayasada TÜRK te
zinin gerilemiyeceğini pekala 
bilir. Şu halde bile bile bir ih
tilafa meydan verilirse Hatay 
davasmın ilk safhasmda olduğa 
gibi kapılar vahim ihtimallere 
yeniden açık bırakılmış ola
caktır. 

Biz Hatay Türklerinin milli 
ve medeni varlaklarını bizimle 
tam bir tesanüd halinde inki
şaf etlirmeleriai isteriz. Bu in
kılapçı mefküreye her hangi 
suretle olursa obun engel çt· 
karılmasma müsaade edemeyiz. 

Cenevrede galebe edecek 
o'an fikir insanlığa şeref veren 
bir inkılap fikri olabilir. 

Şevk.e'C; Elllgi.:n. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Bir hırsızhk 
Son günlerde Kültür parka 

dadanmış olan bir hırsız Kül-
tür park balilannın kurıun ıu 
borularını ve bazı pavyonlar-
dan elektrik tel vesair malze
mesını aşırmağa başlamıştı. 
Dün bu hırsız yakalanmıştır. 
Y ap•lan tahkikatta hırsızın elin· 
de bir sepetle alelade bir 
ziyaretçi gibi bilet alıp içeri 
giren ve kimsenin nazan dik
katini celbetmeden hırsızlıkla
nnı yapan Hasan adındaki 
şahıs olduğu anlaşılmıştır. Hır
sız, hakkında tutulan zabıt va
r akasiyle adliyeye teslim edil
miştir. 

• . 
• • . . • • 

• • .. .. 

Viliyet 
Meclisi toplandı 

Vilayet umumi meclisi dün 
saat onbeşte Vali Bay Fazlı 
Güleç•in başkanlığında top· 
lanmıştır. Celse a.çıldıktan sonra 
eski zabıt okunarak aynen ka
bul edildi. Gelen evrak ait ol· 
duğu enc6menlere havale 
edildi. Bu meyanda umumi 
meclisi temsilen Esnaf ve 
Ahali bankası idare meclisinde 
bulunacak balık için gizli reyle 
yapılan seçim neticesinde B. 
Talat Muşkara•nın seçildiği an
laşıldı. Müteakiben hususi ida
renin 934 - 935 senelerine ait 
tahr ·sat ve kat'i hesap cetvel
leri hakkındaki bütçe encüme
nin: ıt uzun süren mazbatası 

oku::ıdu. Neticede gizli reyle 
kabul edildi. Önümüzdeki cel
sede varidat bütçesi müzakere 
edilecektir. 

• • ••• 1 1. --

Belediye encümeni 
Belediye daimi encümeni 

toplanarak yukarı mahaJlefer
deki bazı sokak •e liğımlann 
inşasını ihale etmiştir. Bu me
yanda diğer bazı kararlar da 
alınmı~br. · 

ilkbahar yarışları 
4 Nisanda başlayacak olan 

At yanşlan programı -.ilAyete 
gelmiştir. Yarışlar dört hafta 
sürecek, beşinci hafta muhase
bei hususiye yanşlan yapıla

caktır. Muhasebei hususiye ya
rışlannın iki hafta sürmesi de 
ihtimal dahilindedir. 
Koşu heyeti yann toplana· 

cak ve bazuhklar etrafında 
görüşmeler yapacakbr. -·····-ltalyan 
Mektebinde bir hırsızlık 

Alsancaktaki Italyan mekte
binde bir hırsızlık bidisesi ol
muşl~. Haber aldığımıza göre 
çalınan para 600 liradır ve mü• 
düre aittir. Zabıta şüpheli bir 
kaç kitiJİ yakalamış ve tahki
kata başlamışbr. 

Bari radyosunda 
Bari radyosu. haftanın mu

ayyen günlerinde Türkçe neş
riyata devam ediyor. Dün 
gece Bari radyosunda Roma 
üniversitesi profesörlerinden 
Dr. Rossi tarafından "Faşiz
min kültürel sahalardaki yar
dımların mevzuu etrafında bir 
konferans verilmiştir. 

Fuar mükenlmel olaCaktır 
Perşembe günü Kültürparkta bir 
toplantı yapılarak, kar arlar alınacak 

Fuar Lomitesi umumi heyeti ı direktifler illtenecektir. Bu mü- Öteden beri verdiği ehem-
yano aaat 17 de Kültür parkta- nasebetle umumi heyet şere- miyet itibariyle sanayii ilerile-
ki Fuar gazinosunda ve Vali fine bir de çay ziyafeti veri- miş memleketlerin getireceği 
Bay Fazlı Güleç•in başkanlı- lecektir. eşyaya mukabil hükümetimizin 
ğında bir topJanb yapacakbr. Enternasyonal lzmir fuarına de ihtiyar ettiği bir çok feda-

Bu toplanbda şehrimizdeki ecnebi memleketlerden de bir kirlıklar mukabilinde meydana 
konsoloslar. bankacılar. gar:e- çok firmaların iştirak edecek- getirilen terakkiyabmızm irae 
teciler, Ticaret odası ve Borsa leri anlaşılmıştır. Fuar işleri ve teşhir edilmesi, bir çok gö-
idare heyetleriyle reisi ve umu- bakkıoda dün lkbsat Vekile- rüş noktalarından şayanı ar.ıu-

mi katipleri ve vapur acente- tinden vilayete gelen bir ta· dur. Vekalet. vilayet dahilin-
leri hazır bulunacakbr. mimde bu gibi fuarların teşhir deki sınai müesseselerin Fuara 

Umumi heyete fuar için edilen eşyaya göre her mem- geniş mikyasta iştiraklerinin 

şimdiye kadar yapılmış olan leketin iktısadi bakımından el- şimdiden temin edilmesini ve 
işlerle yapılacak olan işler de ettiği terakki ve inkişafı iştirak edeceklerin isimlerinin 
hakkında izahat verilecek ve göstermekte olduğundan ali- şimdiden bildirilmesini iste-_ 
bundan sonraki hız için yeni kaya celbettiği bildirilmiştir. miştir. 
.................................................................................................................................... 

Parti spor işlerini 
kökünden halletti 

- Baştatafı 1 irıcl Say/ada -
kikler yapıyor, alakadarlarla 
temaslar yaparak bu davaya 
verilmesi gereken ehemmiyeti 
fazlasiyle veriyordu. 

Dlin gece partide spor ku
lilpleri marahhaslan ve spor 
bl>lgesi idar~ heyetinin iştira
kiyle yapılan mnhim bir içtima
dan sonra, her türlü tarafgir
liklerin haricinde, büttın spor-
culan tatmin edecek: çr,k şa
yanı dikkat kararlar alınmıştır. 

Bugünden itibaren arbk eski 
spor kulüpleri yoktur. Buna 
mukabil sayılan sekizi geçen 
kulüplerin yerine, bünyece kuv· 

vetli üç kulüp tesis edilmiştir. 
Bu kulüplerin merkezi Parti 
bi11asıdır. Kulüplerin icraah, 
partinin bünyesi içinde ve onun 
kanatları albnda kolaylıkla inki
şaf imkanını bulacakbr. Vali
mizin çok isabetli ve ceıri 
kararlarile kuvveden fiile çıka· 
nlan bu icraat, herıeyden ön· 
ce lzmir gençliğini alakadar 
ettiği ve faydalandırdığı için 
bu beşaret haberini sevinçle 
veriyor ve valimize teşekkür

lerimizi arzediyoruz. 
Şunu da ilave etmeliyiz ki 

gerek baş ajan, gerek futbol 
ajanı bu mühim meselede esas-

la bir şekilde çalışarak memle
kete nafi bir karar ve netice 
kazandırmışlard1r. Iımir takım
ları milli küme oiaçlarmda, ye· 
ni şekilleriyle bulunacaklardır. 
Yani yeni adlariyle ( Üç Ok ) 
ve (Doğanspor) kulüpleri milli 

küme maçlarına iştirak edecek
lerdir. Bu husustaki muamele 
derhal tamamlanacaktır. 

KARAR SURETl 
Parti başkanınm riyaseti al

tında toplanan spor kulüpleri 
murahbaslan ve bölge idare 
heyeti aşağıdaki kararları al
mışlardır: 

1 - lzmirde mevcut kulüp• 
lcr, isim ve renklerini terkede
rek üç ad albnda birleştiler. 

A) Atay, Alhnordu, Buca 
"Üç ok,, namı albnda ve siyah 
- sarı renkte. 

B) Göztepe, lzmirspor, Ege· 

spor "Doğanspt>r" namı altında 
ve kırmızı - beyaz renkte •• 

C) Karşıyaka ve Burnava 
"'Yamanlar spor,, namı albnda 
ve siyah-kırmızı renkte •• 

2 - Bu kulüplerden Ya· 
manlar sporun merkezi Karşı· 
yaka parti binası olacak ve 
Burnava Lokal olarak kala
caktır. 

Diğer ikisinin merkezi Cum
huriyet Halk parti merkez bi-
nasında olacak ve bunlann bu 
günkü yerleri semt lokalleri 
olar8;k kalacaktır. 

3 - Spor kurumuna dahil 
olmayan diğer küçük kulüpler, 
semtleıine göre bu kulüp· 
lere iltihak edeceklerdir. -

Sıhhat meclisi 
Sıhhat meclisi bugün saat 

onda Vali Bay Fazlı Gtileç•in 
başkanlığmda toplanacaktır. 

3,600,000 frank 
Allln çalandı 

Paris 9 (A.A) - Marsi!ya 
limanındaki şimendifer iıtas
yonlarınm birinde üç milyon 
600 bin frank kıymetinde Bel
çikaya gönderilmek üzere istas
yona getirilen çubuk altın ça
lınmıştır. 

Akdeniz komltP,si 
Paris, 9 (Ô.R) - Şimali Af

rika sömürgelerinin vaziyetini 
tetkik için yüksek Akdeniz 
komitesi başvekil Blumun riya-

SBtıhk Volkan 
Bugüne kadar yaloız satılık 

küçük adalardan bahsedilirdi. 
Şimdi miUkiyeti devredilmek 
istenilen bir Volkandan bahse
diliyor. Honduras hükümeti 
2000 metre irtifaında olup za
man zaman feveran eden bir 
Volkanı 250 hin dolara sablığa 
çıkarmışbr. Alb seneden beri 
yapılan sabş ilanlanna rağmen 
Volkana müşteri çıkmamışbr. 
Parlata kaç a§aç var 
Paris ağaçlarını koruma ida

resinin neşrettiği bir rapora · 
göre Paris ıebrinde 342 bin 
ağaç vardır. Bazı kısımlarda, 
meseli Şanzeliie ve Avenü de 
Buvada insan kendisini orman 
içinde farzedebildiği helde Pa
ris kendini kafi derecede ağaç
lanmış bir şehir uymamaktadır. 

TAYYARE S NEMAS 1 TELEFON: 1 
3151 

Stenograflnin tarihi 
Tarihte stenografiyi ilk defa 

olarak keşfeden adam Marcus 
TuJius Tiro'dur. Marcus 2000 
ıe-ne evvel Roma imparator
luğu senatörlerinin Forumdaki 
nutukJarmı işaretlerle tutmakta 
idi. 1588 de bir fizikçi bu icadı 
tamamlamıştır. Stenografiye 
bugünkü şeklini 1836 da Sa
muel Pepys vermiştir. 

----5 Mart cuma y almz bir hafta gününden itibaren . . 
ıçın 
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Yaldızların at yarı,ıarı 
Hollivudda artistler arasında 

yapılan ilkbahar at yarışlarında 
meşhur Cow - boy Hoot Gibson 
birinci. Cinger Rogers ikinci 
ve Joe Brovn da üçüncü gele
rek mükifatlarmı almışlardır. 
Bu koşuya iki ahbap çavuş Lo
rel. Hardi de iştirak etmiş bu., 
luouyordu. Şişman attan düşe
rek burnu kanadı, kHçük ise 
bir çeyr~k farkla sonuncu geldi. 
ikisi de epiy alkış toplamışlar
sa da bir daha böyle becere
miyecekleri işlere girmemeğe 

Filosu gitti 
• 'o 

Bir haftadan beri 1tr:nırı 
misafiri bulunao ve 22~ 
kilometrelik uzun bir yur 
turuna çıkan Tükkuşu fjlosUı 
dün sabah saat sekiz sularınd• 
lzmirden ayrılmıştır. Filo Ga: 
ziemir hava meydanında bıır• 
retle leşyi edilmiş. şehir üıt• 
rinde kısa bir tur yaptıkt•0 

sonra lıtanbula gitmek üıere 
yoluna devam etmiştir. . 

Hava müsait olduğu için fılo 
eyi şartlar içinde tsıll 
saat do!.uz buçukta Bursafll 
vasıl olmuştur. Borsadaki. ba~r, 
meydanına inen filo benzın 8~. 
mış, yarım saatlik bir tevll 
~uftao sonra havalanarak Istaıı· 
bula gitmiştir. 

Öğrendiginıize göre Hazir•· 
. nın son haftası içinde TürkkU~ıJ 
teşkilatı tarafmdan büyük bır 
havacıhk günü hazırlanacaktır· 
Havacıpk günü şehrioıiıd~ 
yapılacağı için o gün otuı k• 
dar kız ve erkek para~utÇ~ 
lzmir afakmdan boşluğa aol• 
rak tecr:ibeler yapacaklardır· 

İstanbul, 9 (- Yeni Asır ) i, 
Türkkuşu tayyare filosu Yeşdı 
köyde hararetle karşılarJ ı. 
Pazar günü bava şenlikleri y•' 
pılacakbr . . . . -
Venlzelosun mezarU11 

ziyaret etliler 
Atina, 9 (Ô.R) - Dün sa; 

bahtan beri. Giridde bulu~P8 e• Yunan kralı ve Ba•vekil ., e· 
taksas kimseye haber verlll 
den Venizelosun mezarın• ~~ 
burada dikilen abideyi ziyare 
etmişlerdir. 
lsveç Ha. nazırı Parısl8 

. t{a' Parıs. 9 (A.A) - lsveç . e 
riciye nazm Sandler•in par~bi 
yapacağı resmi ziyaret tar~f 
18 mart olarak tesbit edilı:n~" 
tir. Sandler Pariste iki gi.l 

rinden 
Scot 
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~KUHUI". ~ 
ve- DINLJ;Y]O 

Okutma 
seferberliği 
Pı&n 1 (Varım yamalak

ların ) okutulması 
Yarım yamalaklar okur ya

~~ Yığın içinde büyük bir çok
lu teşkil ederler. llkmektep
herden, eski Rüşdiye!erden, 
atta fitarihindeki ldadilerden 
Ş:hadetname almış ve sonra 
Rundelik hayatın icapları içinde f ~zete okumayı bile büyük 

ulfet addetmiş kalabalık bir 
r~ğın.. Bunlar klişe halindeki 

ahrırata resmiye!) yi okur ya-

zar, (Muamelatı cariyel) ye de 
"~kıf bulunurlar. Hele (Kava
nın ve nizamatı Devlet) i de 
ezberlerJersc oldukça yüksek 
~e.ınuriyetlere kadar da çıka-
.1lırler. Bilhassa Devlet memu
tıyetindeki yarım yamalaklarm 

okutulması büyük ve o nisbette 

feheınnıiyetli bir iştir, bir vazi
edir 

. Yarım yamalakları sıkı ve 
cıddi bir imtihandan (malümah 
:~urniye ve Orientation) geçir-
ıkten sonra kabiliyetlerine, de

;:celerine göre smıfJara ayırmak 
azıındır. 

liükümet daireleri mükem-

bllıel bir mektep haline sokula~ 
ilir. 

Biraz dikkat ve disiplinle 
nu.ıtad gündelik mesaiyi teksif 
ederek (mesalihiruzümre) yi üç. 

dört saate sığıştumak kabildir. 
Geriye kalan mesai saatlerini 
llıuntazam ders saatteri haline 
ifrağ ederek, daire müdürleriı:>i 
tedrisata memur etmek. gayet 
llıuntazam bir program dahilinde 
unıurni malumat, dünya hare

ketlerine dair sosyal ekonomik 
"e rnilJi Orientation ve lisan 
dersleri vermek pek mümkün 
\'e zaruridir. 

Bu suretle küçük memurların 
llıorali bırdcnbire yükselecektir. 
Mesai randımanının sür'atle 

arttığı hissolunacak, aynı za
?1anda sene sonunda yapılacak 
1rntihanların neticesi, memurun 

( otornatik ) değil, kabiliyet ve 
Vukufuna göre terfiine esas 
olacaktır. 

Pek çok kabiliyetler, belki 
~e nadir istidatlar, bayatın zor
Ukları ve tanzim edilmemiş bir 

~eıniyet gerdibadı içinde ailevi, 
1tttısadi icbarlarla küçük yaşta 
~~hsilini bırakmağa \' e sonra 

Uçük bir memur olarak oku
~ak yazmak imkansızlıkları 
~~İnde gündelik hayatın bin bir 
Urlü ıstırabını, ekmek kavga-

~ını karşılamak için her türlü 
.istikbalden ümidini kcsmeğe 
lllecbur ve mahkum olmuşlar
dır. 

Bu insanlar arasında okuya
llladıklarından çok muztarip 
~!anlar vardır. Fak at okumasını 
;ıınek dahi bir nevi ( bilgi ) 

() duğu için bunlar (aktif) ola-

:ak kendilerini yetiştirememek
edirler. (Pasif) bir yardım ve 
f!d~k 

U asyonla cemiyet çok kıy· 
yetli elemanlar kazanabilir. 
arını yamalaklar büyük bir 

!:vadır. Alaca karanlık bir 

1• Ubhemiyet içinde kalan ma
sllrııat ve manevıyatlarının yük
}' elıneğe ihtiyacı vardır. Yarım 
ti~llıalaklar içinde müstesna is
~ atlar çıkacağma emınım. 

1 Unları da daha yüksek kurs
J~tC\ sevketmek kabildir. Görü
'ttt'iot ki; pekaz bir şeyle ve 
&i u_ıad eşkali hiç değiştirmek
" lın büyük bir dava suhuletle 
evyi ?iyetle başarılabilecektir. 

h e ışte yığını okutma sefcr
Crliğinde birinci (pl5n) budur. 

K. Ergüneş 

iki bomba atıldı 
- ICudüs 9 (Ö.R)- Polis kuv
ttfe · 

•irı tıne ve Yahudi mahalle-

YENi ASIR 
<!!-

a a -

evı eki asbihalde .. 
D. e ili : arı , gere z ·ye, gerek e ay 

arını gere 
itiraz 

seÇukurovadakiA evilerinTürko u 
a u e mez bir ş · de g ·· s ermekte 

' hazırla 

• 
ı 

asbihalden 
- /)aş latalı / inti salu/Mc' -
nevver ve değerli insan kütle
sini tatmin için derhal konuş
maya başladı. Evvala iktısat ve 
kültür bakımından büyük bir 
merkez olan Ada;ıaya geldikten 
sonra Adaualılarla bir konuşma 
yapmak hususunda duyduğu 
arzuyu ifade eden V <!kil, 
bu konuşmaların esaı;ıını bit
tabi politika işleri de dahil 
olduğu halde memleketi af a
k.adar eden iktısadi ve kültü
rel işler olduğunu 5Öyledi. Ve 
berşeyden evvel teşkilatı esa
siye kanunundaki son değişik
liğin ve partimizin altı umde
sinin ana yasamıza geçmesinde 
görülen lüzum ve faydaların 

nelerden ibaret olduğunu izah 
etmekte büyük fayda görecek
lerini ilave ettiler. 

Bu hususta çok değerli ve 
ikna edici tafsilat veren vekil, 
altı umdenin kanunu esasimize 
geçmesindeki Jüzunıu şöyle 

ifade ettiler: 
Bu umdelerin kanunu er.asi

mize geçmesi bilhassa idaremi
zin ve ideaUerimizio kanunla
rtmıza tevafuk etmesi hususun• 
da samimi arzu ve · derin lca
naatlerden doğmuştur. Her iş
te olduğu gibi hunda da sami
mi olmamız lazımdı. Her yapa
cağımız yeniliğin kanunlarımı· 

za . uygun olması icabederdi. 
işte bu samimi <lüşüace ve de
rin kanaatlerdir ki partimizin 
altı umdesini ana yasamıza 
koymakta zaruret gördük. Bir 
çok t"!crübelerden sonra altı 
umdenin memleketimizin bün
yesine en uygun prensipler ol
duğu görülmüştür. 

Bu sözlerden sonra Parti 
genel sekreteri büyük Türk 
inkılabının muvaffakıyet sula
rını bilen Atatürk neslinin bu 
bakiltatl\!rini tamamen !;ildi
gıne şüphe etmediği halde 
bunun kendi tarafından tekrar 
edilmenin sebebi milletlerin 

umumi hayat ve mukaddera· 
tına taalJük eden ve onun bü
tün bu istikbali ile çok derin 
den ve sıkı bir alakası olan 
büyük hakikatlerin sık sık ilan 
edılmesinin daima faydalı ola
cağım tebarüz ettirdi. 

Miiteakiben altı umdeyi birer 
birer izah etmeye başlıyan ve
kil Kamalist milliyetçilik vas
fından bahsederken memleket
te dilek itibariyle olmamakla 
beraber din bakımından aynhk 
gösteren bazt vatandaşların 

mevcut olduğu, bu çeşit vatan· 
daş!arımız üzerinde durmanın 

bizi alakadar etmiyeceğini, yal
nız ırkan, tarihen ve kültürel 
bakımdan Türk oldukları halde 
bazı sürekli ve yabancı temas
ların ve mezhep davalarının 

tesidyle yabancı bir dil konu
şan ırk ve vatandaşlar üzerinde 
durmak mecburiyetinde o!du
ğumuzu söyledi. Ve bunlarm 
başında Çukurovada yaşayan 

alevi Türkler geldiğini ilave 
ettiler. 

Vekilin bu husustaki sözle
rinden zaptedebildiğim mühim 
kısımları aşağıya koyuyorum. 

Bu Türkler alevi oldukları 

sonra dört maddelik sureti bir dı 
1 

karar 
kadıların husumet ve garez!e
rine uğramışlar ve mezhep hu
sumeti onları b.üyük Türk ca
miasmdan ayırmağa, uzak tut· 
maüa saik olıııuştur. Halbuki 

b 

tarih gerek Lazkiye, gerek 
Hatay ve gerekse Çukurovada 
bulunan aleviferin öz Türk 
olduklarını itiraz kabul etmez 
bir şekilde göstermektedir. Ni
tekim Akçakoyun, Karakoyun
lu aşiretleri gibi Türk oldukları 
halde Türkçt: konuşmıyan Türk 
hükümetler vardır. Bu Türkler 
bazı uzun süren yabancı temas• 
larrn netice si olarak lisanlarını 
unutmuşlar ve arapça öğrenmiş
lerdir. Hatta bugün konuştuk
ları dilin yarısı Türkçedir. Bi
zim soy adanı kabul etmediği
miz zamanlarda bile onların aile 
adlarının öz Türkçe olduğunu 
görürüz. 

Çukurova Alevilerinin Türk
lüğünü isbat edebilecek bur
hanf arın fevkinde ve en önde 
geleni kendilerinin hissen de 

Türk olmalarıdır. En karanlık 
günlerimizde milli mücadelede 
onlan6 büyük Türk kütlesiyle 
bem'ber mücadeleye karışarak 
kan ~ökmüş oldukları da bunn 
pekala isbat eder. 

Bu hal on'arın Tür1düğünü 
şüphe götürmez bir şekilde 

ortaya kovan unsurdur. Salta
nat devrinin kötü ve yobaz 
zihniyetlerinin kendilerini biz• 
den uzak tutmaya çalıştıkları 
bu kan kardeşlerimizle aramız· 
da hiç bir fark olmadığı halde 
böyle bir ayrılığı mevcut
muş gibi göstermek istiyen 
dar, kötü, cahilane zihniyeti 
ortadan kaldırmak için her 
şeyi yapmağa kendimizi mec· 
bur saymalıyız. Çünkü böyle 
bir ayrılığın ciddi ve ilmi se· 
beplere müsteniden mevcut 
olduğuna inanmak değil, onun 
varolduğu hissini vermek bile 
bizim için, biz.im milletçilik ve 
halkçılık zihniyetimiz için bü
yük bir ayıp olur. 

Vekil bu sözlerden sonra 
kanunuesasimize koyduğumuz 
dığer umdeleri izah etmiş ve 

müteakiben memleketin dış ve 
iç vaziyeti hakkında dinleyici
lere derin bir ferahlık ve em
niyet veren izahatta bulun
muştur. 

Memleketin politikasına da=r 
söylerken Hatay meselesinf' 
temas eden B.Şükrü Kaya Ha· 
tay ana yasasının Milletler Sos-

yetesinde münakaşa edilmekte 
olduğunu, yalnız son günlerde 
Suriye matbuatının aleyhimiz· 
deki neşriyatının üzerimizde 
hiç te iyi bir tesir bırakmıya· 
cak şekil aldığını ve bu neşri· 
yatın iki memleket arasındaki 
dostluk münasebetlerine halel 
verebilecek bir mahiyet 
almış olmasından Türk mille· 
tinin müteessir olduğunu, 
halbuki Suriye efkara umumi· 
yesinin Hatay davasındaki Türk 
hakkını teslim etmiş bulundu
ğunu, binaenaleyh bizim Suriye 
efkarı umumiyesinde aleyhi· 
mizde yaradılmak istenen ha
vanın Suriyedeki bazı parti 

kabul ettiklerini ve Hatayda tirirken toplanhda hazır bulu-
bulunan bazı ekalliyet unsur- nanlar sanki bir tek kalp la-
larının bu kötü propagandaya şıyormuş gibi bir anda müşte-
luıpılmamal:aı lazım geldiğini rek ve derin bir imanın yük-
netckim alevilerin ve Çerkes- sek heyecanını gösteren müthiş 
lerin Türk kardeşleriyle anlaş- bir alkış tufaniyle salonu çın-
m1ş surette hareket etme]erin- latmışlardır. 

den duyduğumuz memnunlyelin Dr. Selimden sonra söz alan 
büyüklüğünü ifade ettiler. Örge Evren Çukurovanm temiz 

iki saat süren ve orada bu- yürekli, uyanık milliyetçi Ata-
lunanlar tarafından derin bir türk çocuklarının hiçbir zaman 
zevk ve alaka ile dinlenen mu- bu büyük milli hakikatten baş-
sahabelerini bitirdikten sonra ka türlü düşünmemiş olduğunu 
vekil istiyenlerin kendisine sual ve çok kısa bir zaman içinde 
~orabileceğini ve söz alabilece- münderis saltanat devrinin di· 
ğ.ini söylediler. Bunun üzerine ğer bütün kötü mirasları gibi 
orada bulunanlar arasında ve kara ve yersiz zihniyetin de 
alevi Türklerden Dr. Se!im söı Çukurovada çoktan ortadan 
istedi. Ve çok heyecanh bir kalkmış bulunduğunu söyledi. 

Bu toplantı esnasında alınan 
tonla alevi Türklerin büyük kararlar şunlardır: 
Tfirk camiasından hiçbir za- 1 _ Ana dili, Türkçeden 
man ayrı kalmamış olduğunu, başka ana dili konuşan Türk-
Çukurova alevilerinin Yemen- Jerin yalnız Türk dili konuşan 
de, Havranda, Türlderle yanya- kardeşlerinin medeni ve küJ-
na harbetmi ş olduğunu, ve bu türel mevkilerine yükseltilebil-
sıralarda bir Çukurovalı Tür- meleri için partimiz ve balk-
kü ne oralarda kaldığını ne de evlerimizin devamlı ve müessir 
Türk varlığına karşı koyan müıaheretleri içinde çahşıfa· 
gayri Türklere karşı silahı- cak, tamamen hususi ve faal 
nı seve seve kullanmaktan heyetler teşkil edilecektir. 
içtinap etmediğini ve eğer 2 - Seyhan ilinin yalnız 
ke»dilerinin içinde yaşayan merkez kazasmda bol azah bir 
itnan ve duygunun damarların- kaza komitesi olacaktır. 
da gezen kanın öz Türk kanı 3 - Bir kaza komitesinin 
ve duygusu olmasaydı bunun bağlı olacağı yerde bir de 
aksi olması lazım geleceğini ve vilayet komitesi yapılacakhr. 
daha sonra milli mücadelede Bu komiteye Seyhan mebus-
müstevlilere karşı ayni şekilde ları da tabii aza olarak dahil 
hareket etmiş bulunduklanm olacaklardır. 
söyledi. Ve yanaklarının üze- 4 - Vilayet komiteleri An· 
rinde damlayan göz yaşları ara- karada teşkil edilecek merkez 
sında bu büyük hakikati güneş komitesine bağlanacaktır. 
gibi ortaya koyan Atatürke,Baş- Adana, 9 (A.A) - Dahiliye 
bakan lnönüne ve şimdi onlann vekili ve C. H. Partisi genel 
kanaati ve dili ile konuşan sekreteri B. Şükrü Kaya An-
parti genel sekreterine ve Ada- karaya hareket etmiştir. 
naya geldiği günden itibaren Ankara, 9 (Hususi) - Da-
hakikati müdafaa etmiş olan biliye vekili ve Parti Genel 
Balıkesir mebusu ve eski Sey- sekreteri Bay Şükrü Kaya ce-
han vilayeti parti başkam Orge nup vilayetlerindeki tedkik 
Evrene teşekkür etti. . seyahatinden Toros ekspresiyle 

Dr. Selim Serce sö2ünü bi- Anl:araya avdet etti. 
····················~·································································· 

aksatları fırsattan 
istifade etnıektir 

- Boş tarafı J ırtcı sa/11/ctle -

Şeyh Ahmet namında 
bir azılı da silahlı adam
larıyle Türkleri tazyık 
ediyor. Köylüler Şeyh 
Ahmedin avenesine 
azımkara~e bir sükii
netJe mukabele ediyor
lar. 

Lazkıye, 9 (Hususi) - Bazı 
Arap mıntakalarmda tahrikat 
yapan Vataniler: "Silah alaca
ğız. Cephane alacağız. Sancağı 
Suriyeden ayırtmıyacak, bura
da Türk mallarım yağma ede
ce~iz . ., propagandaları ile Arap 
köylüleri dolandsrmaktadırlar. 

Cenevre, 9 (A.A) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Hatay meselesinin halline 
memur komite bir haftalık bir 
tatilden sonra bugün saat on 
yedide Belçikalı Bourguinin 
riyaseti altmcla tekrar mesai· 
sine başlamıştır. Fransız mu-

• 
Jantılarmda bulu:ımak üzere 
Cenevreye gelmiştir. Komite 
bu toplantı devresinde Millet
ler Cemiyetinin müşahitlerini 
dinliyecektir. 

Cenevre, 9 (A.A) - Ana
dolu ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

5 Mart tarihli Istanbul ga
zetelerinde Suriye maliye na-
zın B. Hasan Cebbarenin be
yanatı intişar etmiştir. Bu be
yanatta Hasan Cebbare Millet· 
ler Cemiyeti komitesi tarafın
dan vaki olan davet üzerine 
Cenevreye gittiğini söylemiştir. 

Ne Milletler Cemiyeti ve ne 
de Cenevrede içtima eden ko
mite tarafından böyle bir da
vet vaki olmamış ve komite 
yalnız konsey tarafından San
cağa gönderilen bitaraf mü
şahitleri davet etmiştir. Müşa
hitler bugün gelmiştir. 

Olsa olsa Sancakta maliye 
müdürü o!an Hasan Cebbare 
komitedeki Fransız delegesinin 

Sahife 3 

[tÇ!~Ji~~S-~:J 
Bir sokak - Bir 

tükürme 
Geçenlerde lzmirin yukarı 

mahallelerinden birine, Alpas
lan sokağına gitmek mecburi· 
yetinde kalmıştım. 

Bu zaruri ziyaret bana ora 
halkının sokaklarından şikayet 

etmekte ne derece haklı olduk
larını öğretti. 

Öyle bir sokak ld mendili· 
nizle burnunuzu tıkamadan iki 
dakika duramazsınız, taştan 
taşa sekmeden on adım gide
mezsiniz. Pislik köşede, bucakta 
değil, yolun ortasından akıyor. 

Orada ikamet betbahtlığına 
uğramış olanlardan birine sor
dum: 

- Daha fenası da var. 
Dedi. 

* . .. 
işimi bitirip aşağıya indiğim 

zaman Kemeraltı karakolu 
önünde yüksek sesle konuşan 

iki kişi nazarı dikkatimi cel
betti. Aralarında bir de Bele
diye çavuşu vardı. Sordum: 

- Bu adam yere tükürmüş. 
Para cezası tahsil ediyorlar. 

Dedi. 
Belediye zabıta memuru va· 

zifesini yapıyordu. Haldı idi. 
Fakat Belediye nizamahnın hü
kümleri, Belediye hudutları 

dahilinde her tarafta istisna
sız tatbik edilmesi zaruri bu
lunduğuna göre acaba kokusu 
burun direklerini kıran "Alp 
Arslan,, sokağmdan geçen b ' r 
yurddaş tabii olarak gelen bir 
öğürtüden sonra yere tükürü
verse Belediye yine para ce
zasını alacak mı?. 

A. Murat Çınar 

Hüküm etimiz 
Ademi müdahaleye 
iştirak ediyor 

Ankara, 9 (A.A)-lspanyaya 
gönüllü gönderilmesine mani 
olmak üzere ispanya işlerine 
ademi müdahale tali komis-
yonunca ittihaz edilen karara 
iştiraken hükümetimiıce de bu 
hususta alınan tedbirlere ctair 
icra Vekilleri Heyetince yirmi 
şubat 1937 tarihinde verilmiş 
olan kararın o gündenberi !at· 
bik edilmesine başlanıldığı ha
ber almmıştır. 

Amerikada 
Yeni grevler 

Roma 9 (Ö.R) - Amerika 
otomobil endüstrisi ikinci de
fa olarak güç bir devreye gir-
miştir. Detroit'da otomobil ka
roserisi imal edilen fabrikalar-
da 50 bin işçi grev ilan etmiş 
ve. bazı fabrikalan işgal et-
mişlerdir. Hudson fabrikala· 
rmda da 5 bin işçi greve İş· 

tirak etmişlerdir. Pitsburg şeh· 
rinde grev genişlemektedir. 

Şldde li zelzele 
Nevyork,9 (Ö.R) - Birleşik 

devletlerin muhtelif yerlerinde 
bir zelzele hissedilmiştir. Det
roit'da bazı kimseler yaralan· 
mışlardır. Deprenme merkezi 
garbi istikamettedir. Bilhassa 
Filipin adalarında şiddetli ol
muştur. 
•••••• ••••••m•••••••••••••ııııııa•••••••• 
gelmiş olabilir. 

Cenevre, 9 (A.A}- Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Komite bugün öğleden sonra 
geç vakte kadar jçtima ve 
Türk projesini esas ittihaz 
ederek müzakerelerine devam 
eylemiştir. Bugünkü müzakere 
statunun birinci maddesi üze
rinde olmuştur. Komitenin da
veti üzerine Sancaktan Cenev
reye gelen müşahitlerin San
cağın cenup hududundaki Ba
yır Bucak ve Hazne nahiyeleri 
hakkındaki müşahedelerini dio
lemeğe karar vermiştir. 

Komite her ün to !anacaktır. 
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-----------------------------Tariş'in hazır adığı rapor mühimdir. Mesul 
bir komisyon teşl<i edilmesi ·steniyor 

ilk üzüm kongresi bu sabah 
Ankarada iktisat vekaletinde 
vekil B. Celal Bayar'ın baş· 
kanlığmda topJanacakbr. Kon· 
gre, üzüm m6bsulünü organize 
ederek yetiştirme, satış ve ih· 
raç bakımından mütalea ede· 
rek standardizasyon şartlarını 
kararlaştıracaktır. 

iş ve Ziraat Bankalarının 
kurdukları Üzüm kurumu, kon .. 
greye arzedilmek üzere uzun 
ve kıymetli bir rapor hazırlıya
rak alakadarlara göndermiştir. 
Raporda lzmir üzümcülüğünün 
tarihi, istihsal ve ihraç şartları, 
şimdiye kadar tatbik edilen 
numaralama usulleri gösterile· 
rek, standardizasyon mevzuu 
etrafıoda kurumun mütaleası 

Boısada üzüm satışma ait bit intiba 
tanınması için 
olacaktır. 

büyük bir amil şimdiki tiplerin mazbut esaslar 
da ilave edilmiştir. 

Kurumun raporunda, üzüm 
mahsulünün hazırlanma safha· 
ları tafsil ediJdikten sonra şu 
neticeye varılıyor-: 

1 -Mahsulü standardize ede· 
bilmek için şimdiki 7-12 piya· 
sa tiplerinin ortadan kalkması 
ve yerine Türk tipinin ikamesi 
zaruridir. Şimdiki tipler ancak 
münferit müesseseleri temsil 
ediyorlar. Halbuki Türk tipi 
bütün memleket mahsulünü 
temsil edecektir. 

2 - Şimdilik 7-12 piyasa 
tiplerinin derhal ortadan kal-
dırılmayacağı tabiidir. Ege tip
leri tamamiyle tatbik sabasına 
;ntikal edinceye kadar şimdiki 
tiplerin 3 sene daha idamesi 
lazımdır. Ancak tip tesbitinde 
bugünkü şahsi arzulara bir 
nihayet vermeli ve her yıl 

mahsulün idrakiyle beraber 
Türkofis, Ticaret odası, Bor
sa, Kuru meyveciler birliği, 

kooperatifler, üzüm satıcılan 

ve kooperatifler birlikleri 
mümessillerinden mürekkep bir 
komisyon o yılın 7 - 12 bütün 
tiplerini tespit ederek hem dahili 
borsalara, hem de istihlak pa· 
zarlarındaki bilumum borc;alara 
tescil ettirmelidir. Tespit edi
len nümunelerin her numarayı 
vasati hattinde göstermesi 
muvafık olur. 

3 - Önümüzdeki mahsul 
yılından itibaren Ege tiplerinde 
sevkine başlanmalı ve hükü
metimizin bu tipleri işliyecek 
müesseselere milli marka vura
bilmek bakkt yeni tiplerimizin 
cihan pazarlarında daha ko· 
)aylık la ve daha muvaffakıyetle 
fi 

4 - Tiplerin nümunesi 
tespit ve tescil ameliyesi 
rekolte yılında üç defa yapıl
malıdır. 

5 - Mahsulün bugünkü gibi 
yan yıkanmış, fena temizlen· 
miş bir şekilde ihracı kat'iyyen 
yasak edilmeli ve mahsul ka· 
milen yıkanmış ve fira verdi· 
rerek kurutulmuş bir halde 
tertemiz gönderilmelidir. 

6 - istihsal ıahalannda ka· 
raböcek denilen karabeli ile 
derhal mücadele açılmalıdır.Bu 
cihetin temİ!Ji, ziraat mütahas· 
sıslanmızın ve kooperatifleri
miıin en büyük ve en inşirah 
verici vaıifesi" olmalıdır. 

7 - Sergi yerleri mühim· 
mesi standardizasyon işinin te-
mel taşı olduğuna nazaran der
hal halledilmek lazımdır. 

8 - Üzümün borsaya taşsız, 
topraksız ve her nevi ecnebi 
maddelerden ar bir halde gel· 
mesi şarttır. Taşlı, topraklı 
üzümlerin Borsada satılması 

yasak edilmelidir. 
9 - Kükürt, göktaş, potasa, 

macun gibi bağ malzemesinin 
birer kazanç malağı olmaktan 
derhal uzaklaştırılması icabeder. 
Bunları kooperatifler getirmeli 
ve çiftçiye maliyet fiatile da
ğıtmalıdır. 

1 O - Mahsul her sene ayni 
kalitede idrak edilmiyeceğin
den Ege tiplerinin kalbur mi
limetrejileri her sene mahsulün 
vaziyetine göre yukarıdaki ko
misyon tarafından tesbit olun· 
malıdır. .. 

11 - Hülasa ve netice ola-
rak Ege tipleri tamamiyle tat· 
bik sahasına geçinceve kadar 

AŞK, MACERA ve ESRAR EFRİKA No: 82 
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lngllizceden çeviren : ZIYA NEBi 

Robert yanmu; kağll yıöınıam:ını karıştırırken eline 
küçük bir d efter geçli. Uzerlnde "Şlrleyln 

hatlra defteri " yazıl•ydı. 

- Eğer hala burada ise onu 
görmek ve birkaç acı söz söy· 
lemek isterim, diyerek acele 
giyindi ve dışarı çıktı . 

Sevgili Düşman kimdir? 
- 23 -

c~yıan apartımanının elli ye
dinci kalına çıkhğ ı zaman 
kalbi heyecanla çarpıyordu. 
Tesadüf dairenin kapısı açıktı. 
Birkaç defa: (Şirley!. Şirley!) 

diye seslendiği halde h"çbir ce
vap alamayınca içeri girdi. 

Herşey bir gün evvel bırak· 

mış oldukları gibi yerli yerinde 
duruyordu. Ortada hazırlığa 

benzer hiç bir emare de yoktu. 
Demek ki Şirfey henüz Şika· 
goyu terkctmediği gibi, daha 
hazırlanmamıştı bile.. Kapınm 
da açık bırakılışına hakılırsa, 
nerede ise dönmek ihtimali 
vardı .. Bu düşünce ile salonda 
asabi adımlarla dolaşıyordu .. 
Sonra bir sigara ateşledi ve 
Şirleyi nasıl karşılayacağım; 
ona ne gibi acı sözler sarf 
edeceğini kafasında tasarlama-

dahilinde ve teıtemiz bir halde 
sevki için çok yüksek dikkat 
ve itinanın lilzumuna bilhassa 
işaret ederiz. 

PIY ASA TIPLERl 
Bugünkü 7-12 piyasa tipl...

rinin kontrolü daima, her za· 
f!'BD ve her yerde kabildir. 
Uzüme mahsus küçük bir "el 
kalburu,, mahsulün büyüklük 
derecesini derhal tespit edebi· 
lir. Kontrolün yapılış şekli 
hakkında mütalaa serdini sadet 
haricinde buluyoruz. 

Devlet nerede ve nasıl ister· 
se o şekilde kontrolünü yap
malı, üzüm paçalda da şat 
üzerinde de kontrole imade 
bulunmalıdır. Bu husus için 
"men'i tahşiı" kanunu ahkamı 
cereyan edebildiği gibi başka 
cezai hükümler de konabilir. 

ÇUVAL 
Halen üzümde kullanılan çu

vallar çok büyüktür. Bunlara 
tedricen 50 şer 60 ar kiloluk 
çuvallara çevirmek lazımdır. Bu 
suretle hem üıüm ezilip bozul· 
maktan kurtulacak, hem taşı
mak kolaylaşacak, hem de 
hamal çengelile çuval tahribi 
yüzünden harice verdiğimiz 
çuval parası binnishe aıalacak. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

F,elçika Başvekili 
Londra'ya gidiyor 

Londra, 9 (A.A) - Star ga
zetesinin yazdığına göre Belçi-
ka Başvekili Van Zeeland Lon
draya bir kaç güne kadar 
gelecektir. Belçika Başvekili 
garp devletleri arasında akdi 
derpiş olunan pakta dair Le· 
histanm vaziyetini lngiliz bükü· 
met erkaniyle görüşecektir. 

Malum olduğu üzere Belçika 
her hangi bir harp vukuunda 
tamamiyle bitaraf kalmak arzu
sundadır. 

ğa başladı. Şüphesiz genç kız 
yaptıklarına çok pişman oluyor
du. Belki de Roberte yalvaracak 
ve af dileyecekti. Fakat artık 
Şirleyden çok soğumuıtu. Onu 
asla afedemezdi ... 

Bu sırada gözleri şöminenin 
içine takıldı kaldı. Vakit 
yaz sonu ve havalar sıcak 
olduğu halde ocak yakıl

mış idi. Bu nazarı dikkatini 
çekti ve bir hissi kablelvuku
un tesiri altında şöminenin önü· 
ne kadar gelerek yere diz çök· 
lü. Ateş çoktan geçmişti ve 
güllerin arasından hafif bir du-
man çıkıyordu. Biraz dikkat 
ed ince yakılanların odun değil, 
bir yığın kağtt ve defter olduğu· 
nun farkına vardı. Hatta bir kıs
mı yandıktan sonra olduğu gibi 
şekillerini muhafaza ederek 
bozulmamıştı. Üzerlerindeki 
yazılar güçlükle okunabiliyor
du. Bazı satırlarda "Robert" 
kelimesinin geçtiğini görünce 
büyük bir meraka düştü. Bu 
kağıtlarda her halde bü-

ss ı~ 

a am 
ı Zara kruvazörüyle dün 
apoliden ha~eket etmiştir. 

Roma, q (Ô.R) - Trablusa 
hareketinden önce Dü e bütün 
kolordu kumandalarmı ~u ak-
şam V ~ne dik sarayında içtimaa 
çağırmıştır. 

Roma, 9 (Ö.R) - Trablusta 
MussoHninin gelmesi ltalyan ve 
yerli ahali tarafından sabırsız
lıkla beklenmektedir. Hükümet 
reisine bu ziyaret hatırası ola
rak bir kılınç verilecektir. 

Roma 9 ( Ö.R ) - 11 C ta di 
Genova ,, vapuru bu akşam 
140 gazeteciyi hamil olarak ha· 
reket edecektir. B. Mussoliniyi 
Trablus seyahatinde takip ede
cek olan bu gazetecilerin 75 i 
ecnebidir. ltalyan dahili ve ha-
rici matbuat direktörleri de Napoliden bir manzara 
bunların arasındadır. " Cita di mış ve dahili siyaset mesefe- korporasyonların faaliyetini göı· 
Genova,, bu ayın 11 nde Trab· lerile meşgul olmuştur. Kabul den geçirmiş ve ltalyan mHte· 
lasta Tabruka varacakbr. edilen ruznamede deniliyor ki: tinin efradı arasında işbirliğiPİ 

Roma, 9 (Ö.R) - B. Mus- Büyük kc:ısey Faşizmin 13 cü muhafaza için korporasyontaruı 
solini "Zara,, kruvazörüyle bu senesinden şimdiye kadar par· vazifelerini muvaffakıyetle gör· 
akşam Libya ve Trablusa tinin faaliyeti hakkında Düçe- düklerini ve önlerine çıkan 
harPket edecektir. nin verdiği izahatı dinledikten bütün meseleleri muvaffakı-

Berlin 9 (Ô.R)- "Volkische sonra gerek sulh, gerek harp yetle hallettiklerini müşahede 
Beobabter gazetesi B. Mussoli- halinde partinin daima icabeden eylemiştir. Meclisin toplanbsı 
ninin Trablusu ziyareti münase- seviyeye yükselerek siyasi ve ta· gece yarısından yarım saat 
betiyle ilk seyahatinin 1926 da, rihi vazifesini yapbğını müşahe· sonra bitmiştir. 
yani sömürgeyi işletme gayret· de etmiş ve kaide hilafı olarak Roma, 9 (Ö.R) - Fakir 
ferinin başlangıcında olduğunu imparatorluk harbine iştirak ahali için, bilhassa doğum nis-
ve o vakıttanberi büyük terak- etmiş olan bütün muhariplerin beti yüksek mıotakalarda e'i 
kiler elde e~ildiğini kaydediyor. toptan partiye alınmasım kabul inşasına tahsis edilmek üzere 

Roma, 9(Ö.R) - Faşist bil- ( etmiştir. 148 milyon liretlik bir kredi 
!yük meclisi bu sabah toplan· Büyük konsey diğer taraftan kabul edilmiştir. 

;::~:::: .. :~!~~~f !;~:~;~r[ .. ;··~··~··;-~j 
rezesi 2 milyondan fazla 

Roma, 9 (A.A) - Büyük Faşist meclisi geçen haftanın bida
yetindenberi dördüncü defa olarak Venedik sarayında dün saat 
22 de toplanmışbr, Bu toplanb Achile Staraceon'un faşist parti· 
sinin faaliyeti hakkındaki raporuna tahsis edilmiştir. Bu rapora 
göre: 

Partinin azalan mücadele müfrezelerinde iki Milyondan fazla, 
üniversite guruplannda yetmiş beş binden fazla gençlik teşkili· 
tında bir milyon 270 bin fazla, kadın müfrezelerind 700 bine 
yakın ve işten sonra isimli teşkküllerle sair teşekküller de 4 mil
yona yakındır. 

Mussolini raporun okunmasından sonra partinin istikametini 
tasrih etmiştir. 

Mareşal Dö Bono bugün Libya'ya hareket eden Duçeyi parti 
namına selimlamıştır. 

Alınanlar lngiliz teslihatına karşı göze 
çarpacak tedbirler alacaklarmış 

Berlin, 9 (Ô.R) - Bu akşamki nazarlar meclisinin yalnız ceza 
kanununun tadili ile meşgul olmıyacağı ve ltalyada büyük faşist 
konseyinin yaptığı gibi İngiliz teslibatına karşı göze çarparak 
bazı tedbirler kararlaştıracağı sanılıyor. Bir sürpriz faraziyesi 
imkan harici değilmiş. 

Bcrlin, 9 (A.A) - Almanyanın Londra büyük elçisi B. Von 
Ribbentrop yarın Londraya hareket edecektir. 

yük bir ( sır ) saklıydı. Fakat 
ne yazık ki bu (sır) dumanlarla 
beraber boşluklara doğru uçup 
giderek kaybolmuştu. 

Belki daha mühim bir ip ucu 
elde ederim ümidile, ma· 
şanın ucuyla yanmış kağıt 
yığınlarını karışhrmağa baş
ladı. Ne büyük bir tesadüf 
ki bu ümidi boşa çıkmadı. 
En altda, kısmen yanmış ve 
kısmen de sararmış bir kağıt 
tomarının arasında, küçük bir 
defter eline geçti. Kağıtlarla 
beraber defterin de bir kısmı 
yanmıştı. Üzerinde "Şirleyin 
hatıra defteridir,, yazıyordu. 

Kendini koltuklardan birine 
atarak, ilk sahifeyi açh ve 
merakla okumağa başladı: 

15 ikinci Teş1üz 
Teşkilatımız Mişigan üniver· 

sitesine devam eden Robert 
isminde genç bir çocuğun Ha· 
miltonlar ailesine mensup ol
masından şüpheleniyor. Babam 
Morgan bu işle yakından ala· 
kadar olmam icin beni memur 

etti. Bugün Şikağodan Mişi
gana hareket ederek üniversi
teye kaydolacağım .. 

ıs Bititzci kanun 
Bir aydanbcri üniversiteye 

devam ediyorum, Robert'le 
yakından alakadar oluyorum. 
Şikago'ya hergün muntazam 
raporlar göndermek mecburi· 
yetindeyim. Fakat şimdiye ka
dar daha hiçbir ipucu elde et
meğe muvaffak olamadım. . . 
Aptal çocuğun hiçbir şeyden 
haberi yok. . . Beni kendis:ne 
hakiki bir arkadaş biliyor ve 
bana çok itimat ediyor ... Hal· 
buki, beoim vermiş olduğum 

raporlar bir ı.cün onun ölümile 
neticelenecektir ... 

26 Nısaız 

Aylar geçti, hala bir ipucu 
elde edemedim. Babam Morgan 
bunu benim beceriksizliğime 
hamlederek çok sinirleniyor .• 
Kendisine bir mektup yazarak, 
geç olmakla beraber her halde 
bir gün her şeyin aydınlana· 
cağını bildirdim .• Robertin Ha-

Uzum 
Çu. Alıcı Fi at 

195 K Taner 10 25 11 
77 AR Üzümcü12 75 14 
60 inhisar ida. 10 10 75 
11 J Kohen 13 13 
10 E Feher 12 25 22 25 

353 Yekün 
417974 Eski yekü:ı 

418327 Umumi y~kün 
incir 

Çu. Alıcı Fi at 
47 Alyoti bi. 4 75 4 75 

Zahire 
Çu. Cinsi Fi at 

3125 Buğday 5 75 7 25 
50 Susam 17 17 

140 Kumdan 6 6 
338 ba. Pamuk 41 50 45 
80 ton P. çekir 3 50 3 50 

264 ke. Palam. 270 465 
········································' ltalya - Çekoslovakya 

Roma, 9 (A.A) - ltalyan-Çek 
ekonomi münasebetlerini tetkik 
etmek üzere buraya bir Çek 
ticaret heyeti ~elmiştir. 

miltonlar ailesine mensup ol
duğu kat'i surette anlaşılır an
laşılmaz, büyük babam Morga
nın vasiyeti mucibince derhal 
öldürülecektir . . Bunu düşün

dükce sonsuz bir sevinÇ 
duyuyorum .. Hatta babam mü
saade edecek olursa Roberti 
kendi ellerimle bizzat ben öl-
düreceğim .. 

8 MaYtJ 

Gazeteler Nevyork postabıı
nesinin tamiri esnasında Hıı
miltonlara ait eski bir mek
tup bulunduğundan bahsedi
yor.. Teşkilatımız derhal fa
aliyete geçerek bu mektubı.I 
elde etti. içinde ne yazılı oldıı
ğunu Babam ve Gordond811 

başka kimse bilmiyor.. Me~
kezden siyah kaplı eski bıt 
tarih kitabının Robertin evinde 

&J' mevcut olup olmadığını sor 
yorlar. Eğer böyle bir kilS~ 
mevcutsa, bütün şüpheler ıal 

k
olacak ve meçhul kalan 11° ·b 
talar aydınlanacaktır.. Tar• 

- Bılmtdı -
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YENi ASIR 

Protesto telgrafları çekildi B. Ş. !<aya 
Atatürk'e mülaki 

Hasan Cebbarenin Sancağı temsil 
edemiyeceği ve beyanatının da 

kıymetsiz olduğu bildirildi 
Aleviler de Hasan Cebbare düşmanımızdır, dediler 
lıtanbul 9 ( Yeni Asır Te

lefonla ) - Halepten bildirili-
yor : Sancak maliye müdürü 
Hasan Cebbarenin lstanbul ga
zetelerinde çıkan beyana ı, 
Halayda garip bir his uyandır
mış vP. nefretle karşılanmıştır. 

Hatay halkı, Hasan Cebba-

verdiği beyanatın bir kıymet terini bildirmişlerdir. 
ifade edemiyeceğini ali komi- lstanbul, 9 (Yeni Asır - Te· 
serliğe, Fransız hariciye neza- lefonla) - Vatanilerin faşist 
retine ve Milletler cemiyetine teşkilatı olan Denıir Gömlekli· 
telgafla bildirmişler ve protes· !erle Fransız zabitleri arasında 
to etmişlerdir. geçen ay Halepte vukubulan 

Sancak' daki aleviler de aynı müsademeden sonra tevkif 
makamlara çektikleri telgraf- <>lunan 64 Demir Gömleklinin 
!arda Hasan Cebbarenin müt- muhakemeleri yakında Halep 

renin sancağı temsil edemiye· hiş bir alevi düşmanı olduğunu askeri mahkemesinde görüle· 
ceğini ve fstan bul gazetelerine kendisini alevilerin istemedik- cektir. 
••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kültür bakanının. beyanatı 
Atatürk sisteminden başka yabancı 
bir terbiye sistemi asla düşünülemez. 
Muallimlerimizin 

lstanbul, 9 (Yeni Asır - Te
lefonla) - Bir kaç gündür 
şehrimizde bulunmakta olan 
Kültür Bakanı B. Saffet Arı
kan bugün gazetecileri kabul 
ederek şu beyanatta bulun
muştur: 

Liselerin on iki seneye iblağ 
edileceği hakkındaki haberler 
doğru değildir. Bunların şimdi 
olduğu gibi on bir sene olarak 
kalması yerinde görülmüştür. 

Son günlerde gazetelerde, 
Alman terbiye usulü sistemle
rinin kabul edileceği hakkında 
bazı haberler görüyor ve oku
yorum. Bu haberlerde Al
man mektep öğretmenlerinin 
Alman terbiye sistemi hakkın· 
da bir rapor hazırlayak bakan
lığa göndermek üzere olduk
ları da bildirilmektedir. 
Şimdiye kadar Bakanlığa bu 

tekilde hiç bir rapor gelmediği 
gibi geleceğini de hi~ zannet• 
mi yorum. 

Çünkü kültür işi milli bir 
iştir. Türkiyede Büyük Şefimiz 
Atatürkün bütün millete aşıla
dığı müsbet kültür heyecanın
dan, Atatilrkün sisteminden 
başka yabancı sistem asla dü
şünülemez. 

Vekil Saffet Arıkan, ilk mek· 
tep müfredat programları ve 
"' 

refahı için tetkikat yapılmaktadır. 
muallimlerin refahı hakkında da Bu sene zarfında bir çok yeni 
şunları söylemiştir. mektepler açılacaktır. 

- Uk mektek müfredat Muallimlerimizin refahı hak-
programlarının bu sene tadil kında da bazı düşüncelerimiz 
edildiğini biliyorsunuz. Bunun vardır. Bu husuta lazımgelen 
için yeni bir tadil mevzuu bah· tetkikat bakanlıkça yapılmak-
solamaz. tadır. ....................................................................................... 

Temmuzda Tayyare Mt"ktebi Açılacak 

Beş sene zarfında beş 
hin pilot yetiştirilecek 

lstanbul,9 (Yeni Asır Telefonla) - Türk Kuşu Filoıu bugün 
şehrimize gelmiş ve Yeşil köyde yere inmiştir. Türk kuşu mual
limlerinden meşhur tayyareci B. Vecihi, kendisile görüşen gaze
tecilere şunları sölemişHr: 

-Temmuzda Ankarada birmotörlü tayyare mektebi açılacaktır. 
Mektebin yirmi tayyaresi bulunacaktır. Beı sene zarfında beş 
bin Pilot yetiştirilecektir. 

Tıbbı adli baş doktoru 

Suçlu hakkında hakikate 
• uygunsuz rapor vermış 

lstanbul 9 ( Yeni Asır ) - ihtilastan suçlu Beyoğlu Belediye 
tabsildarlarından R. Nadi hakkında, cezai ehliyeti olmadığına 
dair bir rapor tanzim edildiği anlaşılmıştır, Raporu hazırlıyan 
tıbbi adli baş tabibi B. Fahriye işten el çektirilmiştir. Tahkikata 
ehemmiyetle devam ediliyor. 

önden ve arkadan kesilen yol 
üstünde kalakalmışlardı. Hiçbir 
tarafta geçit yoktu. 

. . . . . . * •• 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 11& 

Kütahya valisi küçük paşanın 
öldürülmesi vezire yetişince, 
Sultanahmet vak'ası henüz ko
parken: 

- Efemi dur hele •. Yol da.ha 
demin iyidi, biz geçtikten sonra 
bozulmuş. 

Ayağıyle dağın dibindeki bir 
taşı iterek: 

- Ben şu beş adımlık yolu 
ayağımla, etimle genişletirim, 

bir yol ederim, siz durun! 

. Dedi. Katırcıoğlu işin dehşe· 
lıne akıl erdirmişti. 
. - Bayındırlı oğlu, bırak o 
1 • ~ 

şı, oyle olmaz, o yol böyle açıl-
nıaz, sen gel hele... Başka 
Çaresine bakalım yolun bozuk· 1 • , 

l
ugu daha azken, çok yapmıya· 
ını o . d ··· ış ora a ayakla olmaz. 
Deıneğe kalmadan, Bayındırlı 

o·ı lf unun tutunduğu ıslak kaya 
.. ~. P•rc.a11 • '""• .,,;; " o_!.n.~maga başlamıştı. 

Katırcı bunu birdenbire far ketti. 
- Aman BayındırlıÔğlu, çek 

elini o kayadan, yanındakine 

yapışl 
Diye telaşla söylenirken, kü

çük kaya parçası yerinden kl)p· 
muş, arkasından, ıslaktan gev· 

şemiş koca bir küme toprak 
yığını da gürleyerek Bayın-
dırlıoğlu ile beraber uçu· 
rumun korkunç derinliğine 

yuvarlanmıştı. Bayındırlıoğlu. 

- Gık! 
Bile diyemeden bir çığ halin

de uçuruma yuvarlanıp, üstün
den akan, taş, kaya, toprak 
yığını altında ne olduğu belir
siz olmuştu. 

Olınuştu ıo.mma, efeler de 

- O işi de hallederiz, hele 
şu hadisenin önünü alalım. 

Diye aldmş etmemezliğe 
gelmişti, 

* • • 
Haydaroğlunun kafilesi kü-

çük Ahmet paşanın ipsiz, sap
sızlariyle çoğalarak Afyon Ka· 
rahisarına doğru akın ettiler. 
Kırşehir taraflarında konak 
verdikleri bazı köylerde çapul
culuk yapmağa koyuldular. 

Haydaroğlu; kafilesinin yap· 
tığı bu çapulcululdan ilk za· 
mantarda habe~dar olamadı. 

Köyün herhangi bir odasın· 
da, bir evinde misafir kalan 
Haydaroğlu orada kaldıkça, 
Ahmet Paf&Dın adamları kö-

olacak 
ı~tanbul, 9 (Yeni Asır • Te

lefonla) - Adanadan Anka
raya hareket eden Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekre· 
teri B. Şükrü Kayanın yolda 
Ankaraya avdet etmekte olan 
Atatürk'e mülaki olması muh· 
temeldir. 

Rihbentrop 
Bugün Londra'daki 
Vazifesine döniiyor 

R.ibbentrop 
Berlin, 9 ( Ô.R ) - Alman 

kabinesi bu akşam toplanarak 
Alman ceza kanununda nasyo· 
nal sosyalizm esasları dahilinde 
yapılacak büyük tadilatla meş· 
gul olacaktır. 

Berlin, 9 (Ö.R)-Almanyanın 
Londra sefiri Von Ribbentrop 
yarın memuriyeti başına gide· 
cektir. 

Londra, 9 (Ö.R) - Cenev
rede mesaisine başlıyan ilk 
maddeleri tevzi komitesinin 
mesaisine iştirakden Almanya
nın imtinaı "Morning Post" ta
rafından çok şiddetle muhake
me ediliyor: Bütün dünya gö
rüyor ki Almanya bu defa da 
kendisine itibarsızlık yapıldığını 
iddia ediyor. Bu meselenin 
onu alakadar etmediğini de 
söylüyor. Zira ilk maddeler 
meselesi Almanyanın bütün 
müstemleke müddeiyatına vesi
le olmuş ve otarşi siyasetinin 
temeli olmuştur. Şu halde Al· 
manyanın istinkafı ileri sürdü· 
ğü mülahazaların ekonomik 
görünmesi arkasında hakikatte 
siyasi maksatlar takip ettiğini 
göstermektedir. 

yün içine -dalarak, rast geldik
lerinden, eza ve cefa ile akçe 
ve erzak koparıyorlardı.Köylüyü 
şikayet etmeğe bırakmıyorlardı. 

Zaten bir köyde bir günden, 
iki günden fazla kalmıyan Hay
daroğlu böyle, böyle fena bir 
nam almağa başladı. Acı ha· 
ber çabuk ulaşır, zulme uğrı· 
yan köyün akıbeti derhal öte· 
ki köylere, kazalara yetişti· 
riliyor ve Haydaroğlu ile 
efelerinden çekinmek, korun
mak tedbirleri tavsiye olunu· 
yordu. 

Haydaroğlu bunlardan ha· 
bersiz epi köyler geçtikten 
sonra Çay kasabasına kadar 
dayanmıştı. 

Çay kasabasında geniş, gü· 
zel ve şirin bir çiftlik kuran 
eski talimhaneci başı züama· 
dan, Absi ağa, Haydaroğlunun 
geldiğini haber almış, kır atına 
binerek yarı yola kadar kar· 
şıya çıkmıştı. Absi ağanın ku
lağına etraf köylerin şikayet· 
leri de gelınişti. 

Sahife s 

Macaristan kuvvet darbesi 

Elli zabit ve bir çok 
tevkif edildi polis 

Almanlar bu 
kuvvet darbesinde r 

parmakları 
olduğunu tekzip 
ediyorlar 

Budapeşte, 9 (Ö.R) - Da
ranyi Kalman kabinesini de· 
virmek maksadıyle teşebbüs 
edilen suikast etrafındaki tah
kikat müfrit sağcenahtan bu 
kuvvet darbesini hazırlıyanlarm 
kimler olduğunu tamameıı tes· 
pil etmiştir. Taklibi hükümet
çiler bilhassa orduda propa· 
gancia yaparak askeri kuv
vetleri tamamen ele geçirecek-
lerini, hükümetin kolaylıkla 
devrileceğini ümit etmişlerd i . 

Berlin, 9 (Ö.R) - Gazete
ler Macaristandaki sağ cenah 
kuvvet darbesi teşebbüsiinde 
Alman hükümetinin beraberliği 
olduğu hakkında çıkarı lan ha
berleri büyük harflerle tekzip 
ediyorlar. "Lokal Anzeiker., 
Almanyanın Macaristanla mü
nasebetlerinin samimi ve dos
tane olduğunu, iki hükümeti 
ayıran hiçbir ihtilaf mevcut 
olmadığını yazarak çıkarılan 
haberlerin Marksist propagan
dacıların eseri olduğunu kay
dediyor ve bunların Fransız 
matbuatında gen~ş bir yer 
bulmasına teessüf ediyor. 

Budapeşte, 9 (Ö.R) - iyi 
haber alan kaynaklardan bil-

Morar kral naıbı Hotti 

dirildiğine göre sağcenah kuv· 
vet darbesi teşebbüsü iizerine 
50 genç zabitten başka bir çolı 
polis memurları tevkif edilmiştir. 

Süvari zabitlerimiz Avrupada uzun 
bir tura çıkacaktır 

lstanbul 9 (Yeni Asır) - Süvari zabitlerimiz Nisan ayı içinde 
büyük bir Avrupa turnesine çıkııcaklardır. Kıymetli binicilerimiı 
Romanya, Paris, Brüksel ve Londracla yapılacak atlıspor ve 
binicilik müsabakalarına iştirak edeceklerdir. 

Türk zabitlerinin iyi derece alacağı alakadar memleketlcrd4 
ileri sürülüyor. 

lngiliz 1 
hava müdafaası 

Londra, 9 ( A.A ) - Hava 
müdafaa teşkilatının bütçe 
tahminleri 4 milyon 617bin 500 
sterling kadar fazladır. 

Dört torpitomuz 
IUistenceye mahrukat 
almağa gitmişlerdir 
Roma, 9 (Ö.R) - Bükreşten 

bildirildiğine göre dört Türk 
torpito muhribi, mayi mahrukat 
almak üzere Köstenceye gel· 
mişlerdir. Buradan lstanbula 
dönecek ve ltalya limanlarını 

ziyaret edecek olan filoya ilti· 
hak edeceklerdir. 

Ağa bu şikayetlerden dolup, 
1-:aydaroğlundan korkarak onu 
lir tatlıya bağlayıp ehvence 
başından savmak, bu belayı 
Çay kasabasından böylece 
uzaklaştırmak istiyordu. 
. . . 

Çay kasabasının yolları Hay· 
daroğlunun efeleriyle dolmuş, 
dolu dizgin kasabaya giriyor· 
lardı. 

Haydaroğlunda, vay! devlet 
askeri karşıma çıkacak, vay! 
harp olacak korkusu yoktu .• 
Geçsin de, nereden geç<!rse 
geçsin.. Bulsan da nerede bu· 
lursa bulsun .• 

Gafil ve toy efeyi Çay 
kasabasının dışında Ahsi ağa 
karşıladı, atından inip : 

- Vay 1 efem hoş geldin, 
safalar getirdin! Bu tarafa ge· 
leceğini haber aldım, hazırlan· 
dım, kudumunu bekledim, bele 
buyurun, buyurun, bir tanrı 

misafiri olup, acı soğan, kuru 
ekmek ne bulursak yeyip bir 
iki gün hoşbeş edelim, safa
larla geldin. 

iltifatlarına boğarak, arka
sından geleD virmi otuz usağı· 

Ölüm 
Muğla ileri gelenlerinden 

merhum bay Vahidin eşi tüc
carlarımızdan Muğlalı bay T ev· 
fik ve Faik Kazazoğlunun val· 
deleri, lzmir Borsa Komiseri 
Ahenkçi Şevki Ertuğrulun ve 
Singer kumpanyası müfettişle
rinden Necatinin kayın valde· 
leri bayan Zarife müptela ol· 
duğu hastalıktan kurtulamıya· 
rak evvelki gün vefat etmiştir. 
Merhume pek hayırkar, pelı 

iyi huylu bir Türk anası idi. 
Sevgili annelerini kaybeden 
tasalı ve yaslı çocuklarına tazi· 
yelerimizi beyan ederiz. 

698 (390) S.5 

na, Haydaroğlunun bir sürü 
efelerini işaret edip : 

- Uşaklar! Efelerimizi çift· 
tikte misafir edin. Ağırlayıp, 

hatırlarını hoş edin .. 
Derken, Haydaroğlu attan 

inmiş, Ağanın nezaketini boz· 
mıyan bir mukı1bele ile: 

- Ağa! Kusura bakma ama .. 
Bizim için o kadar ağır ağıı 

i şlere sokmayın kendinizi, biz 
gelip, geçici bir misafiriz, bir 
saat sonra yola çıkıp kendi 
yurdumuza doğru akacağız, 
ama yolumuzda da, hani köy· 
lülere eziyd eden padişah 
adamı varsa onları ezeceğiz, 
maksadımız bu .. 
Ağa gülerek: 
- Arslanım 1 Şimdilik sen 

benim misafirimsin.Bana adıyle 
sanıyle talimhanecibaşı Absi 
ağa derler, Allahm izniyle daha 
şuracıkta tek burun kanama
mıştır. Yeter ki siz kanatma· 
yın. Hele siz gelin de, sizinle 
görüşeceklerim var. Buyur ye· 
ğitim fakirhanede biraz müh· 
man ol I 



sanlte & 

~, ...................................•............................................... 
Kamutayda bir celse: 

T eşkilitı Esasif e 
hakkındal<i Kanunu 

zabıtlarını aynen 
müzakere 

neşrediyoruz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

14 Mezun ve her hangi bir se-
Başkan takriri reye arzedi- heple mazur olan bir veki!e 

yorum. Kabul edenler... Etmi- icra Vekilleri Heyeti azasından 
yenler... Nazarı dikkate aim- bir diğeri veya Siyasi Müste-
mamıştır. şarlardan biri muvakkaten ni-

Maddeyi Encümenin teklifi yabat eder. Ancak bir vekil 
veçhile reye arzederim. Kabul veya bir Siyasi Müsteşar bir 
edenler... Etmiyenler... Kabul vekaletten fazlasına niyabet. 
edilmiştir. edernez. 

Madde 2 -Teşkilatı Esasiye Siyasi Müsteşarm vekile ni-
Kanununun 44 üncü maddesi yabeti halinde kararnamesi 
aşağıda yazılı şekilde değişti- Meclise arzolunur. 
rilmiştir: HAŞKAN - Mütale..ı var mı? 

Başvekil, Reisicumhur cani- Maddeyi reyi alinize arzedi-
binden ve Meclis azası meya- yorum. Kabul buyuranlar ... Et· 
nmdan tayin olunur. Sair Vekil- miyenler ... Kabul edilmiştir. 
ler Başvekil tarafından Meclis Madde 5 - Teşkilatı Esasi-
izası arasından intihap oluna- ye Kanununun 50 nci maddesi 
rak heyeti umumiyesi Reisi- aşağıda yazılı şekilde değişti-
cumhurun tasdikile Meclise rilmiştir: 
arzolunur. icra VekilJerinden veya siya-

Meclis müçtemi değilse arz si müsteşarlardan birinin Divanı 
keyfiyeti Meclisin içtimaıoa Aliye sevkine dair Türkiye 
talik olunur. Büyük Millet Meclisince verilen 

Hükümet hattı hareket ve karar vekalet ve müsteşarhktan 
siyasi noktai nazarını azami bir sukutu dahi mutazammındır. 
hafta zarfında Meclise bildirir TEŞKiL~ Ti ESASiYE E. 
ve itimad talep eder. REiSi ŞEMSETTIN GÜNAL-

Siyasi müsteıarları Başvekil. TAY (Sivas) - Orada bir ke-
Meclis azası arasından seçer lime hatası vardır. Sondan ikinci 
ve Cumhur Reisi tarafından satırda "vekalet ve müsteşar-
memuriyetleri tasdik olunur. hktan sukutu,, (vekalet veya 
BAŞKAN - Madde hakkın- müsteşarhktan sukutu) olacak· 

da mütalea var mı? tır. Yani "ve,,, "veya,, olacaktır. 
Maddeyi reye arzediyorum. BAŞKAN - "veya., ilavesini 

Kabul buyuranlar ••• Etmiyenler... teklif ediyo.rlar. Başka mütalea 
Kabul ediJmiıtir. var mı? 

Madde 3 - TeşkilAtı Esasi- Maddeyi kabul edenler •.• Et-
ye Kanununun 47 nci maddesi miyenler... Madde kabul edil-
aşağıda yazdı şekilde değişti- miştir. 

rilmiıtir: Madde 6 - Teşkilatı Esasi· 
VekiJJerin ve aiyui m6ste- ye Kanununun 61 nci maddesi 

farların vazife ve mesuliyetleri aşağıda yazılı tekilde deği,ti-
mahsus kanunla tayin olunur. rilmiıtir: 
BAŞKAN - Madde hakkın- Vazifelerinden münbais hu-

da mütalea var mı? susatta icra Vekillerile siyasi 
Maddeyi reye arzediyorum. müsteşarları ve Şurayı Devlet 

Kabul buyuranlar... Etmiyen- ve Temyiz Mahk~mesi rüesası 
ler... Kabul edilmiştir. 

ve izasım ve Cümhuriyet Baş-
T. E. E. M. M. KENAN ORER mu··ddeı·umumı·s·ı . h k t 

nı mu a eme e -(Manisa) - Bundan sonra ge- k ~ 
len madde siyasi müsteşarlar me üzere bir Divanı Ali teşkil-
tibirioi kaldtrmak suretiyle eski edilir. · 
madcienin aynen kalmasını tek- BAŞKAN - Madde hakkm-
Jif ediyoruz. da mütaJea var mı? 
BAŞKAN - Yani dördüncü Maddeyi kabul edenler ... Et-

maddeyi tadil etmiyorsunuz. miyenler •.. Madde kabul edil-
KENAN ORER (Manisa)- miştir. 

Tadil etmiyoruz. Madde 7 - Teşkilatı Esasi-
BAŞKAN - Encümen ... dör- ye Kanununun 74 ncü maddesi 

düncü madde olarak teklif et- aşağıda yazılı şekilde değişti-
tiği metnin tayyına teklif edi- rilmiştir: 
1or. O halde 0 madde yoktur. Umumi menfaatler için liizu .. 

Şimdi beşinci madae olarak mu, usulüne göre anlaşılma-
uyılan madde, dördüncü mad- dıkça ve mahsus kanunları 
de olacaktır. mucibince değer pahası peşin 

Madde 4 - T eıkilatı Esasi· verilmedikçe hiç bir kimsenin 
ye Kanununun 49 ncu maddesi malı istimval ve mülkü istimlak 
apgıda yazıh şekilde değişti
rilmiştir: 

olunam~z. 
- Bitmedi -

HiSSi, A$KI 
ROMAN 

-30-
Senlha gözlerlnl araladı. Sanki hiçbir ,ey 

görmlyormuf gibi hareketsizdi. 
- Zavallı adam .• 
Seniha dudaklannı ısırdı. 

Parmakları arasında ezdiği ner
giz büketini masaya fırlatarak 
aandalyesini yanıma yaklaştırdı. 
Bakışlarım gözlerimde toplıya• 
rak: 

- Ümit, dedi. Bu hükmü 
weren dudaklar biç mi titreme
diler. Her şeye rağmen onu 
zavallı farzetmen beni istiskal 
•anasına gelmez mi? Yıktığı 
JUvamn kapısında ağlaşan meş' -
Hl baykuşlar gibi senin mer
.. met telikkine kadar sokulu· 

o adamm ne olduğunu 

Bu sözler sıkıyordu beni •• 
Ona: 

- Artık kafi Seniha, dedim. 
istemiyorum bunları.. Taham
mülüm kalmadı. Bana hakikati 
söyle .. Ne istiyorsun benden?. 

- Ben mi, hiç Ümit .• 
Sanki yıldmmla vurulmuş gi

bi bihuş bir halde yerlere 
yuvarlandı. Gözlerini dolduran 
yaşlardan sonra geçirdiği buh
ranın pahalıya oturmasından 
ürkerek yamna yaklaıtım: 

- Seniha, dedim. Cevap 
vermedi, bayılmıştı. 

Çıldıracaktım ideta.. Şimdi 

YENi A51R 

lngiliz parlanıentosunda 

fiı.dis -Abeba hadiseleri 
Üze:rinde görüşmeler .. 

Nazır mukabelebilmisil hareketinin 
ciddi bir şekilde olduğunu söyledi 

10 Marı ıe.:ea? 

, ...................... mt3imm ........... .. 

AŞK MACERALARI 
PARDA YANLARIN AL Ti 

· YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 
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Çavuş bir kapıdan geçti, diğer 
bir bahçeye girdi. Solda açık 

bir alçak kapıdan dolambaçlı 
bir merdiven başlıyordu. Kato 
burada şüpheye düştü. Çavuşu 

mir kapı açıldı. 

Mosmor kesiJmiş, gözleri dı• 
şan fırlamış, dudakları korku· 
dan bükülmüş, iki adam mey
dana çıktı. Londra,9(Ö.R) -

Avam kamarasında 
Adis-Abebada Gra-
1ianiye karşı yapı

lan suikastten sonra 
HabeşistRnda bir 
takım mukabelebil
misiJ hareketl\!re 
geçildiği ve bunla
rın çok insafsızca 

yapıldığı sualine ce
vap veren Lord 
Granburne, filvaki 
bu mukabelebilmi
sil hareketinin çok 
ciddi bir şekilde ya· 
pıldığım, ancak hiç 
bir lngilizin öldü
rülmemiş olduğunu 
söylemiştir. 

1 durdurarak sordu: Kato tüyleri ürperten bir 
kahkaha sahverdi : 

işçi mebuslardan 
biri Adis-Abebada 
fazla miktarda adam 
öldürüldüğü, bu ha
rekatın tasavvur 
edilemiyecek kadar 
barbarca yapıldığı 
hakkmdaki haber-
ler doğru mudur , 
dedi. Klllşuna dizilen R.as Desta 

Nazır: ''Maalesef doğrudur,, lumat istedi. 
demekle iktifa etti. Nazır: .. Adis-Abebanın bu-

Arthür Henderson suikastten günkü vaziyetine nazaren sarih 
sonra Adis-Abebada başsız ka- malumat vermek imkansız ol-
lan askerlerin kontrolsüz hare· duğunu, suikastten sonra vazi-
ketJerde bulundukları hakkın- yetin hakiki mahiyeti aolaşıla-
daki haber münasebetiyle ma- madığını., bildirdi. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Morgan bankası Fransız istikraz 

tahvillerini satmıyacaktır .• 
Paris, 9 (A.A) - Fransa bankası dünya piyasası mucibince 

tekrar çubuk altın mübayaasına batlamııtır. 
Nevyork, 9 ( Ô.R ) - Hariciye nezareti Morgan bankasının 

Amerikada Fransı:ı milli müdafaa istikrazı tahvillerini satmağa 
vasıta olması hakkındaki Fransız teklifini reddetmiştir. 
E!asen Fransız istikrazımn Amerikada plasmanı şüpheli 
görülmektedir. Bazıları bunu Johnson kanununa muhalif 
telakki ediyorlar. Diğer taraftan kongred~ harp borçla
rını ödemiyen memleketlere yeni ikrazlarda bulunmasına karşı 
şiddetli bir muhalefet varc\ır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Marslly~'da bir grev 1 Kiralık EV 
Paris, 9 (Ö.R) - Marsilya- • 

da vapurlar ve motörler mü· Gayet havadar güzel man-
rettebatı 72 saathk bir ihtar zarah Göztepe vapur iskelesi-
grevi iJan etmişlerdir. 40 saat- ne dört dakika mesafede kul-

lanışh ve kirası elverişli iki ev 
lık iş haftasının tatbikini ve kiralıktır. Göztepede Abdül'e-
ücretlerin artırılmasını istiyor- zel paşa yokuşunda bakkal B. 
lar. Deniz ticareti nazm grev- Bedriye veya telefonla 2256 
cilerin mümessillerini kabul numaraya müracaat. 
edecektir. S. 6 H. 2 (398) 

lzmir şehri ve ha valisi imar ve inşa 
Türk anonim şirketinden: 

Yeni Asır gazetesinin 21 şubat 937 tarih. v.e. 9481 numarah 
nüshasınm 8 ne' s;ayfasındaki ilanımızda şirketımızın senelik umu· 
mi içtimaı yanlışlıkla 14 mart 937 salı gü~ü gö~terilmişse de 
bu içtimam 16 mart 937 sah günü yapıfacagı tashıhen ilan olu· 
nur. 695 [393] 

doktor, diye bağırmıya başla
dım. Deliler gibi odadan ayrı· 
larak sokaklara atıldım. Görü
nürlerde kimseler yoktu. Yağ
mur alabildiğine yağıyor, Kızıl
çullunun sessiz muhiti içinde 
Adeta korkunç bir dram oyna· 
nıyordu. 

Döndüm, tekrar odama gir· 
dim. Sapsarı kesilen çehresini 
sarsmak istedim. Hiç bir ce
vap yoktu. Derhal, masanın 
iizerinde duran kolonya şişesi
ni beyaz bir mendile dökerek 
alnına yaklaştırdım. Sanki 
aletten bir halka almndan 
parmaklarıma akıyor ve ora
dan kalbime kadar uzanıyor
du. 

ilk tanıştığımız zamanki ka
dar güzel ve masumdu. O ka
dar derin bir teslimiyet içinde 
uyuyordu ki, onu bütün heye
canlarımla kucaklamak ve: Seni-

ha, görüyorsun ki bütün söyledik
lerim yalan, hila seni seviyorum, 
demek istiyordum. Bunun 

yarak yatak odama getirdim. 
Bir taraftan kendisini ayıltmı· 
ya çalışırken öte taraftan da 
üzerine kalın bir bataniye ör
tüyordum. 

Bu sırada gözlerini araladı. 
Sanki hiçbir şey görmiyormuş 
gibi hareketsizdi. Ancak itidi
lebilecek kadar bir sesle : 

- Neredeyim, dedi. 
- Hatırlamıyor musun Seni-

ha, dedim. Bizdesin, yabancı 
değil .. 

Her şeyi hatırladı, doğrul
mak istedi. 

- Olmaz. dedim. Bir az 
ia1tirahat et.. 

Dinlemedi, kalktı. Gitmek 
istiyordu. 

- Seniha, dedim. Rica ede
rim, birkaç dakika istirahat 
et.. Yağmur çok h1zlandı. Gi
demezsin şimdi, hasta olursun. 

Hali ağlıyordu: · 
- Ne zararı olur, dedi.Git

mek istiyorum. 

- Eğer beni aldatırsan seni 
, de gebertirim. 

- Geliniz .. 
Başka bir ses "ışık lazım., 

diye ·bağırdı. 
Çavuş cevap verdi: 
- Lazım değil makina ay

dınlıktır. 

- Ne makinası? 
- Aradıklarmızı orada bu

lacaksınız. 

- ileri 1 
Çavuş merdivenlerden iner

ken kendi kendine mmldanı· 
yordu: 

- Karı aradıklarını orada 
bulacak. Evet. Bekle .• Bulacak
sın. Ama yalnız kanlarını •• 

Dar delikten geçerlerken ih
tiyatı elden bırakmadılar. De
liğin ağzında ellerinde iyi si· 
'lihlar bulunan otuz kadını bı
raktılar. 

Onlar ilerledikçe hariçteki 
gürültüler sivrisinek vızıltısı gi
bi iıidiliyı>rdu. 

Kato dolambaçlı merdivenin 
sonunda garip bir manzara ile 
karıılaıtı. Bir meı'alenin du
manlı aydınlığı altında div gibi 
yüksek vücutlu çıplak, kalın 
kollu bir adam demir bir ma
neveliyı çeviriyordu. 

lşidilen bu adamın nefesi ve 
manevelinın gıcırbsı idi. 

Kato çavup sordu: 
- Bu nedir? 
- Makine. 
- Pardayanl•r Nerede? 
- Orada demir taıın albnda. 
Kato hir çığlık kopardı, der• 

hal hançerini kaldınp çavuıun 
beynine indirdi. O da son ne
fesini vererek yere yuvarlandı. 

Kato cesedin üzerinden at
ladı. Derhal maneviliyı çevi
ren adamın ensesine yapııtı. 
Gıcırtı kesilmiş ti. 

CellAt niye uğradığını bilmi
yerek tatkm şaşkın etrafına 
bakındı. Bu defa koskoca ada-
mı duvara dayayarak gırtlağına 
bastı. Bu korkunç kadınm kar
ıısında cellat merhamet dilen
meğe, yalvarmağa koyuldu. 

Kato bağırdı : 
- Neredeler? 
- işte oradalar. 
- Aç, çabuk aç yoksa seni 

de şimdi gebertirim. 
Cellat kolunu uzatarak ma

nevilamn üstündeki duvar çıkın· 
tısındaki düğmeyi gösterdi. 

Kato bir yıldırım süratiyle 
atıldı ve düğmeyi bash. De-

rar düşerek bayıldı. 
* •• 

Gözlerini açtığı zaman sabah 
olmuştu. Biltün geceyi uyku
ıuz geçirmişti. Kalkıp gitmek 
istedi: 

- Sen delisin, Seniha, de
dim. Fiyevrin kırk.. Doktora 
haber gönderdim, şimdi gele
cek .• 

- Nasıl olur, dedi. Hakkın
da kötü teyler söylemezler mi 
sonra? 

Hınçkınklar içinde ağlıyordu. 
Vurulan kapıda doktorla kar-
şılaştım. Hastayı muayene etti. 

- Çok müthiş, dedi. Hasta
nız büyilk bir buhran geçirmiş •• 

- Hastalığı doktor? 
- Zatürree .• 
- Zatürree mi, ne olacak 

timdi? 
- Hastayı bakacak baıka 

kimseniz yok mu? 
- Hayır doktor. 

- Kurtuldunuz. 
iki adam bir ağızdap bağır· 

dılar: 

- Kato!.. 
Şimdi hepsi gülüyor. Ellerini 

çırpıyor, birbirlerini kutluluyor· 
lardı. Bu manzarayı gören bu 
iki adam heykel gibi donup 
kalmışlar, fakat herşeyi anla
makta zorluk çekmemişlerdi. 

Fahişeleri başına tophyarak 
Tampel zındanını basan ve 
kendilerini kurtaran Katonun 
dizlerine kapandılar. EJlerİDİ 
öptül~r. 

Bu zafer neşesinden istifade 
eden cellat ta ortalıktan kay· 
bolmuş kaçmıştı. 

Artık hapishanede tam bir 
sükünet vardı. Lakin dışarıda 
devam eden katliamın iniltileri 
hafif hafif işitiliyordu. Şaşkın· 
Jıktan ilk defa kendini kurta
raı:ı ihtiyar pardayan oldu: 

Kaşlarını çatb bıyıklarını 
dikti: 

- Haydi çocuklar gidelim. 
Allah onlann belalannı verir. 
Onlardan maksat kendilerine 
çok zalimane ve insafsızca iş
kence yapan cellitlar idi. 

Şövalye de bunlara iştirAk 
etti: 

- Evet, çabuk gidelim. Da· 
ha yapacak çok işlerimiz var. 

Bu ıözler o kadar sükunetle 
söylenmişti ki tövaJye en küçük 
bir heyecan eseri gösterme
mişti. 

Lakin ihtiyar asker bunun 
minasını çok iyi anladı, dişle .. 
rini sıkarak mınldandı : 

- Şimdi arslanlar zincirden 
kurtuldular. Kurtlar başlarına 
gelecekleri düşünsünler. 

Kato bir adım atmak istemiş 
ise de muvaffak olamamış yere 
düşmüştü. Çünkü yaralı idi. 

Şövıdye : 
- Aman Yarabbi 1 yaralı. 

Dedi. 
Kato hafif gülümseyerek sağ 

memesinin üstündeki kanlara 
gösterdi. 

ihtiyar Pardayan Katonun 
esasen yırtık olan gömleğinden 
bir parça daha kopardı. Kan
ları sildi. Esasen aka aka biten 
kandan birkaç damladan başka 
birşey kalmamıştı. Kato ses
lendi: 

- Siz gidiniz. 
- Sensiz ha. Asla. 

- Bitmedi-

tedarik etmek lazım. Aksi tak
dirde, bu vesaitsizlik içinde sö
nüp gider. 

* •• 
Hastalandığının yedinci günii. 

Hila kendisine gelmedi. Kuv
vetli bir komplikasyon içinde 
çırpınıyor. Daima dalgın, hiçbir 
ıey hatırlamıyor. Doktor Suat 
Kemal'in gönderdiği hemşire 
Cahide, yedi geceden beri benim 
ile beraber hastanın başında 
bekliyor. Doktor sabah ve 
akıam, hergün gelip muayene 
ediyor. 

Hemşire Cahide bu vaziyet
ten hiçbir şey anlamıyor. Ara· 
da sırada bana soruyor: 

- Beyfendi, diyor. Hasta 
hanımınız mı? 

- Hayır kızım. 

- Hemıireniz mi? 
- O da değil. •• 
- Tanıdığınız mı? 

- Tanımıyorum kendisini.. 
~;.__.....aıalur.abıi.laei.Wdiin:t. ___ ~_~_..a,_v·&n1ıaaJlu&dlun.-1Mım..........Lloklol'~_z.1lJIUllll...ohnaıtıaıı_1ıcin~11CaJWJL..!.~.J.JJlha-1'.a:z.Ja...Jumaamıaad .. t.-.-.:;:•;____-=-Derhal ir. huta bakıcı itlllLtli~-
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Mlz.ınır Slcfll Ticaret 
eınurluğundan : 

URLA ASLlYECEZA MAH
KEMESiNDEN: 

lzıııirde Şükrü Kaya bulva
rınd 6 lada • 6/1, 6/2, 6/3 numara· 
"r a Selamet kutu fabrikasında 
l\.ara s·· ı N . u eyman oğlu Mehmet 
urı ve ·· k" alt şure ası unvanı 

ik ında kutuculuk yapmakta 
t en bu kerre [Selamet kereste 
"e kutu fabrikası - Mehmet 
"ara • ı n og u ve ortakları] unvanı-
/ alınış olduğundan işbu yeni 
,;c~ret unvanile şirket sermaye
! nın tezyidine ve müddetinin 
'llıdidine mütedair mukavele 

le 1i • • Y tıcaret kanunu hükümle-
rıne &öre sicilin 1936 nurnara
:;na kayt ve tescil edildiği ilan 
ıınur. 

1: Mukavele zeyli 

Urlanın Yeni mahallesinde 
iken 931 senesinde aynı ma
hallede ikamet eden karısı 
N ezefet ile çocuğu Ayşeyi bili 
infak terk ederek ayrıldığı ve 
halen mahalli ikametgahının 
meçhul kaldığı anlaşılan Dıra
malı Şakir oğlu Üzeyirin kanu
nu medeninin 132 nci madde
sine tevfikan bir ay zarfında 
Urladaki evine avdet etmesi 
lüzumunun ihtarına ve keyfiyeti 
ihtarın ilanen tebliğine karar 
verilmiş olmakla müddeialeyh 
Şakir oğlu Üzeyirin bir ay zar
fında evine avdet etmesi lüzu
munun tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

nı·lzıııir sicili ticaret memurluğu 
~~ür resmisi F. Tenik imzası. 

M ın dokuz yüz otuz yedi senesi 
n·aıt ayının beşinci Cuma gü
r 11 saat on beş buçuk sırala
llıdil lzınirde Halimağa çarşı
:ında 14 numaralı dairesinde 
i tzife gören aşağıya mühür ve 
~zasını koyan lzmir üçüncü 
ki~leri Bay Tahsin Amurun ve-

ı Bay Ali Raif Günyerin ya
hı~il gelen ehliyeti kanuniyeyi 
k lız bulunan zat ve hüviyetleri 
~nun nazarında şehadete ehil 
~or~len kimselerdım lzmirde 
k enı tuhafiyecilerde Ersan so-
ağında 21 numaralı dükkanda 
~uran Hüseyin oğlu Marangoz 

d 
ilsan ve lzmirde Gaziler cad-
e. k sınde 226 No. lu yeni han 

l
.itibi Hüseyin oğlu izzet Çe
ııı .. 

b Naın şahitlerin tarif ve şe
ı\adetıeriyle anlaşılan lzmirde 
d lsilncak Mesudiye caddesin• 
e on beş numaralı evde 

:turan Mustafa oğlu Tüccar-
an Kazım Ôzvardar ve iz· 

Ilı. 
t ırde Alsancak Doktor Mus-
afa bey caddesinde 25 nu
llıaralı evde oturan Ali oğlu 
l'u CC<trdan Mehmet Karaoğlu 
Ve lzmi~ Karşıyakasının Meş
rur ıyet sokağında 32 numaralı 

~~de oturan Eyyup Sabri oğlu 
uccardan Haklı Kestelli, an-

latacakları veçhile şirketlerine 
llıuteallik 22 - Eylül - 1931 ta-
1iht· 1 ve 12290 numaralı muka-
Velenin yazılmasını istediler. 
'( ukarıda isim ve adresleri 
razılı şahitlerin yanında arzu
~-rı soruldukta hepsi birden 

' 0 ze başlıyarak: - •..••••• 
k M. 1 - Şerikler, her nevi 
ereste ve kutu imal ve furuht 

blınek işleriyle uğraşmak üzere 

1 
er biri kollektif şerik sı

datiyle yirmi allı Eylül bin 
dokuz yüz otuz dört taribin-
eıı İtibaren müddeti hitam bul

llıuş olan mukaledeki şeraitle 
ay . 
k 

nı mevzu iizerine bugüne 
ild 1( ar devam eden "Selamet 

Ilı lıtu Fabrikası: Kara Süley
Ş~n oğlu Mehmet Nuri ve 
lı lır~kası., unvanlı şirketlerinin 

1 
11 • l<erre soyadı ile terkip ey

ldıkleri "SELAMET KERES
~ E VE KUTU FABRiKASI 
() E!ivıET KARA OGLU VE 
v ltr AKLAR!,. unvanı altında 
e e hükmü muteber addedilen 
~!as ınukaveledeki şeraitle de
l~!rı etmesine muvafakat ey-

ıkfeıini beyan ederler. 
Ilı M. 2 - Şirketin merkez 
~ uaroe~esi lzmirde Şükrü Ka
• a Bu:11arında 6 6-1 6-2 6-3 
·~y l . • ' 

ı ı ınüessesedir M . 
i'e · 3 - Sermaye, mukavele 
at ııı~savatan konulan "6000., 
til{ı bın TCrk lirasına her şe
~e .daha beşer bin lira zam 
~it 11.ave etmek suretile "21000,. 
l&·ıııı lir bin Türk lirasına ib· 

1r ed" ~ ı ıniştir. 

ta 1. 4 - Şirketin müddeti, 

682 (391) 

IZ\11R BiRİNCi iCRA ME
MURLUGUNDAN: 

D. N. 37-6017 
Hüsnü'nün Hilmide alaca

ğından dolayı ipotekli bulunan 
Karantina' da Mansurizade ara
lığında 1 numaratajlı tahtani 
ve fevkani v~ Halkapınar suyu 
ile mücehhez dör oda ve bir 
mutfak ile ve heyeti umumiyesi 
itibariyle sekiz yüz lira kıymeti 
muhammeneli bir bap evin ya
rım hissesi 13-4-937 tarihine 
müsadif Salı günü saat 11 de 
açık artırma suretiyle satılığa 
çıkarılacaktır. Bu arttırmada 
satış bedeli muhammen kıymeti 
% 75 i bulmadığı takdirde en 
çok arttırım isteklisinin taah
hüdü baki kalmak şartiyle sa
tış on beş gün daha temdit 
edilerek ikinci artırma 28-4-937 
tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 11 de yapılacaktır. 
Bu artırmada dahi satış bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 75 
ini bulmadığı takdirde satış 
2280 numaralı kanuna tevfikan 
tecil edilecektir.işbu gayri men• 
kul üzerinde herhangi bir şe· 
kilde hak talebinde buluı:ıanlar 
işbu ilanın tarihi neşrinden iti
baren 20 gün zarfında ellerin• 
deki vesika ile birlikte daire· 
mize müracaatleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu si
cilliyle sabit olmayanlar pay· 
!aşmadan hariç bırakılacaklar
dır. 

Şartname 24-3-937 tarihin
den itibaren herkese açık bu
lundurulacaktır, Yüzde 2 buçuk 
dellaliye ile müterakim vergi 
ve tenviriye ve tazifiyeden olan 
belediye rüsumu ve vakıf ica
resi artırma bedelinden tenzil 
olunur. 2760 numaralı vakıflar 
kanunu mncibince tediyesi icap 
eden taviz bedeli müşteriye 
aittir. Arhrmaya iştirak etmek 
isteyenlerin yüzde yedi buçuk 
pey akçesi veya milli banka 
itibar mektubunu hamilen 37/ 
6017 numaralı dosyaya ve icra 
münadısine müracaatleri ilan 
olunur. 694 (394) 

devam etmesi ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Akitler başka bir diyecek· 
leri olmadığını beyan ve ikrar 
eylemeleri üzerine işbu muka
velenameyi yazmakla beraber 
hazır bulunanlar yanında açık
ça okunup manası anlatılarak 
meal ve münderecatı arzula
rına uygun olduğu tasdik kılın· 
dıktan sonra altını hepimiz 
imza ettik ve mühürledik. 

Akitler: imzaları. 
Şahitler: imzaları. 

Noter resmi mührü ve 
vekili Ali Raif Güoyer 

imzası 

U:numi No. 1472 
Hususi No. 2-4 

as k Ilı°' d mu avelede muharrer 
tA 

11 ~etin hitam buldug· ıı tarib
•n ırb 

Bu mukavelename suretinin 
daire dosyasında saklı 1472 
umumi No.lu aslına uygun ol
duğu tasdik kılındı. Bin dokuz 
yüz otuz yedi senesi Mart ayı
nın beşinci Cuma günü. 

et 1 aren on sene devam 
itle · tin h~ı meşrut olup bu müdde-

tikı ıtaınında muamelatın şe
~ e edr~e tasfiye edilmedig· i halde 

tı ,, . .. . d 
.ı ın en dalta b.,ş •ene 

lzmir üçüncü noterliği resmi 
mühürü ve imza okunamadı. 

683 (~89) 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinın na
zarı dikkatına 

o 

Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini" olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nec~lerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
kü~pe yedirerek. ??l~rın ~ayanı hayret derecede semiz
leyıp kuvvetl~ndıl!ını ve ıneklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çogaldıgını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 

• 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

Maliye vekaletinden: 
1· 6-937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı 

evvelce ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz on kuruş
lukların 1 Kanunuevvel 937 tarihine kadar tedavül mevkiinde 
.kalmasının takarrür etmiş olduğu ilan olunur. 

2-4-6-8-10 584 (338) 

ızmlr beledlyeslnden: 
1 - lzmir ve civarında be· 

lediye eliyle işletilecek oto
büsler için ilk parti olarak 4 
veya 6 silindirli tam dizel mo
törlü 20 • 24 kişilik ve şehir 
yollarında çalışan tiplerden ol
mak üzere beş adet komple 
otobüs kapalı zarfla ve kırk 
beş gün müddetle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Beherinin bedeli mu
hamenni gümrük, muamele, be
lediye, tahliye ve kordon re
simleri belediyeye ait olmak 
üzere lzmir belediyesi itfaiye 
binası önünde teslim edilmek 
şartiyle altı bin yedi yüz elli 
lira ve hepsinin otuz üç bin 
yedi yüz elli liradır. 

3 - Mali ve fenni şartname
leri yüz altmış dokuz kuruş 
bedel mukabilinde lzmir bele
diyesi makine ve elektrik mü· 
hendislii!'inden tedarik edilir. 
Taşradan İstiyenler şartname 
ve posta ücretini peşin gön
dermelidirler. 

4 - ihale 23/Nisan/937 Cu
ma günü saat 16 da şehir 
meclisiuin tasdiki şartına bağll 
olarak lzmir belediyesi Daimi 
encümenince yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat iki 
bin beşyüz otuz bir lira yirmi 
beş kuruştur. 

6 - Nakden verilecek te· 
minat akçesi ihale tarihinden 
asgari bir gün evvel belediye
den alınacak fiş mukabilinde 
iş Bankasına yatırılacııktır. 

7 - Teklif yapacak firma
nın otobüsler hakkındaki bil'u
mum katalog ve teknik resim
lerle bro~ür plan ve izahname
lt:rini ve yedek parça katalo
ğunu ve fiat listelerini vermesi 
mecburidir. 

8 - iştirak için 2490 sayı'ı 
kanunun tarifi dairesinde ihzar 
edilmiş teklif mektuplarını 
ihale tnihi olan 23 Nisan 937 
Cuma günü azami saat 15 e 
kadar lzmir Belediye Reisliğine 
vermelidir. 

4-10-20-30 628 (354) 
lzmir Enternasyonal Fuarı 

sahasında yer altı elektrik te
sısatı malzemesi ve montaj iş
çiliği Belediye makina ve elek· 
trik mühendisliğindeki şartna

me ve planına göre on bir bin 
doku yüz doksan dört lira elli 
kuruş muhammen bedel ile 
18 - 3 -1937Perşembe günü sa· 
at on altıda belediyede Fuar 
komitesinde açık eksiltme ile 
talibine ihale edilecektir. istek• 

Satı, llinı 
lzmir Sulh Hukuk Hakimli

ğinden: 
Mustafa ile Mehmedin müş~ 

tereken mutasarrıf bulunduk
ları lzmirde Gündoğdu Voro
şilof caddesinde kain 3 numa
rada mukayyet olan ve 300 
lira kıymeti mnhamıneneli bu
lunan evin 12-4-937 pazartesi 
günü saat 15 te lzmir Sulh Hu
kuk Mahkemeıi salonunda 
satışı yapılacaktır. Bu artırmada 
tahmin olunan bedelin yüzde 
75 nisbetinde bedel verildiği 
surette talibine ihalesi yapıla
cak, aksi takdirde satış 15 
gün dKba uzatılarak ikinci ar
tırması 28-4-937 çarşamba günü 
saat 15 te yine dairemizde ya
pılacaktır. 

Gayrimenkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte 20 
gün içinde dairemize müracaat 
etmeleri lazımdır. Aksi halde 
haklarında tapu sicili malum 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalacaklardır. Şartname 25-3-37 
tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için açıkta ve gay
rımenkulün evsafı da şartna

mede yazılıdır. 
Müzayedeye iştirak etmek 

istiyenler kıymeti muhamme
nenin yüzde 7 /5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir banka 
teminatı ibraz etmeleri lazımdır. 

Gayrımenkulüıi vergi vesair 
kanuni mükellefiyetleri satıcıya, 
yüzde 2/5 dellaliye ve ferağ 
harçları alıcıya ait olup ihale 
bedeli def' aten ve peşinen ve
rilecektir. 

ihaleyi müteakip müşteri 
ihale bedelini vermediği ve
ya veremediği takdirde sa
tış 15 gün daha uzatılarak 
gayrımenkul artırmıya konulup 
talibine ihalesi yapılacak, arada 
tahakkuk edecek ihale farkı 
hiçbir güna hükme hacet kal
maksızın vecibesini ifa etmi
yen müşteriden tahsil oluna· 
caktır. Daha fazla malümat al
mak istiyenler dairemizin 936-
2117 sayılı dosyasına müraca
atleri lüzumu ilan olunur. 

[397) 

lilerin dokuz yüz lira teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile birlikte Bildirilen 
günde Fuar komitesine müra
caat etmeleri. 

5-tO 637 (360l 

Sahife 7 
---a 

...... 111::: lzmirin En Lüks Oteli :::111 ...... 

ANKARA PALAS 
···················=·ı··············· ••••••••••••••• 75? •• :.11:: ••• 11:.:. 

Şehrin ticaret ve iş mevkileri arasıoda yeni yapılan bu otel 

Türkiyenin en konforlu otellerinden biridir. 
Kaloriferle teshin edilmiş, dahili ve harici telefonu, sıcak ve 

soğuk suyu, banyosu olan ber fiatte odaları ve hususi daireleri 
vardır. Telefon numarası: 3438 

2 - 6 ( ) h·3 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daim on 
pili kullanan biç başka pil kullanmaz 
Umum deposu : Sulu han cıvarı~da 28 - 9 Hüsnü Ôz 

vdemisli. 

, ·-------------------------.. 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb
relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A H M i K A it A T> A V U T 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
1 - 13 (23) Pa. Cu. Ça. 

~-------·----------------..,----, MEYVA TUZU 

En hoş meyva tuzudur. lnkıbaıı def eder. Mide, bağırsAk. 
karacigerden mütevellit rahataıılık!arı enler. Hazmı kolaylaştırır. 

lnıriliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 



IZMIR ESNAF VE AHALI BANKASI iDARE MECLiSiNDEN 
UMUMi HEYETiN ÇAGRILMASI 

Esas mukave!enamemizin 56 ıncı maddesine tevfıkan, hisse
darlar heyeti umumiye toplanhsı 25 mart 937 tarihine tesadüf 
eden perşembe gün~ saat 14 de lzmir Ticaret ve sanayi Odası 
içtima salonunda icra edilecektir. 

Esas mukavelenamemizin 61 inci maddesi mucibince, asalf!teu 
veya vekaleten 50 hisseyi temsil eden muhterem ortaklanmızın, 
ruznamede yazılı hususat hakkında görüşmek ve karar ittihaz 
etmek üzere muayyen gün ve saatte bu toplantıda hazır bulun
maları vP. toplantı gününden laakal bir hafta evvel Merkez veya 
Şubelerimize müracaatle duhuliye kartı almaları rica olunur. 

T opfantıya vekaleten iştirak edeceklerin de ortak olmaları 
meşruttur. 

RUZNAME 
1 - idare meclisi ve murakıb raporlarının okunması. 
2 - 1936 yılı blançosunun tetkik ve tasdiki ile idare mec

lisi azasının ibrası. 

3 - Vilayet umumi meclisi tarafından, idare Meclisi aza l ığı 
için gösterilmiş bulunan namzedin intihabının icrası. 

4 - Kanuni müddetlerini bitirmiş bulunan idare meclisi aza
sının yerlerine yenilerinin seçilmesi. 

5 - Müddetler ini bitirmiş olan iki murakıb için yeniden se
çim yapılması. 

6 - idare Meclisi raporunda gösterilen kazancm dağıtılma 
şeklini ve gününü tayin. 

7 - ld;are Meclisi azasına verilecek huzur haklarının ve mu
rakıb ücretlerinin tayini. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IZMİR ESNAF ve AHALI BANKASI iDARE MECLİSİNDEN 

FEVKALADE HEYETİ UMUMİYE İÇTİMAI 
•••••••••••••••••••••••• 

2999 numaralı Bankalar kanununun muvakkat 3 üncü maddesi 
mucibince, Bankamız esas mukavelename.sinde yapılacak tadilat 
şekiller;ni müzakere etmek ve karara bağlamak üzere muhterem 
ortaklarımızın 25 mart 937 tarihine müsadif perşembe günü sa
at 16 da lzmir Ticaret ve Sanayi Odası içtima salonunda hazır 
bulunmaları rica olunur. 

Esas mukavelenamemizin 65 inci maddesine tevfikan, asaleten 
veya vekaleten bir hisseyi temsil edenler de bu toplantıya işti· 
rak edebileceklerdir. 

RUZNAME 
Bankamız. esas maka\•e lenamesinin 3, 5, 32, 36, 41, 50, 82, 83, 

87 ve 90 numar:: lr maddelerinde yapılacak tadilat şeklini müza· 
kere etmek ve karara bağlamak. 

Tadil olunacak maddeler: 
Üçüncü madde
nin aslı : 
Muaddel şekli : 

Beşinci madde
nin aslı 

Muaddel şekli 

Otuz ikinci mad · 
denin aslı 

Muaddel şekli 

Otuzaltıncı mad
denin aslı : 

Muaddel şekli 

Kırk birinci 
maddenin aslı : 

Şirketin unvam ( lzmir Esnaf ve Ahali b;rn
kası Türk anonim şirketi ) olacakhr. 
Şirketin unvanı (lzmir Bankası Türk anonim 
şirketi) olacaktır. 
Şirketin merkezi (lzmir) olacak gerek Tür
kiyede ve gerek ecnebi memleketlerde lüzum 
görüldükçe meclisi id3re tarafından heyeti 
umumiyeye arzedilmek şartiyle şubeler açı· 
labilecek ve keyfiyet Ticaret vekaletine ih
bar ve gazetelerle ilan edilecektir. 
Şirketin idare merkezi (lzmir)dir. Memleket 
dahil veya haricind~ yeniden şube küşadı, bu 
yoldaki idare heyeti kararının alelalde senelik 
toplantısında. umumi heyet tarafından tasvip 
o:unruasına bağlıdır. Bu halde Maliye ve llttı· 
sat V ckaletlerine müracaatle muktezi iıin alın
dıktan sonra keyfiyet usu:en ilan oh1nur. 
Şirketin umuru hissedarlar arasında heyeti 
umumiyece intihap olunacak ac;garı uç azami 
yedi azadan mürekkep bir meclisi idare tara
fından idare olunur. 
Şirketin umuru hissedarlar arasından heyeti 
umumiyece intihap olunacak asgari beş, azami 
yedi azadan mürekkep bir meclisi idare tara
fından idare olunur. Meclisi idare nizamnamei 
dahili mucibince şirlcetin umum muamelatını 
tedvir etmek üzere bir umum müdür intihap 
ve tayin eder. işbu müdür meclisi idarenin 
tabii azasındandır. 
Meclisi idare her sene azası meyanından bir 
reis ve bir reis vekili intihap eder.Reisin veya 
vekilinin bulunmadığı celselerd'! riyaset etmek 
üzere azadan biri o içtimaa mahsus olmak 
üzere meclisi idarece muvakkaten reisliğe 
intihap olunur. Katip'ik vazifesini ifa etmek 
üzere meclisi idare azası meyanından ve ha
riçten biri intihap olunur. Riyaset vazifesi- reise 
meclis celselerinde intizaını ve müzakeratın 

muntazaman zaptını temin ve heyeti umumiye 
içtimalarına riyaset etmekten başka hiçbir 
hakkı takaddüm bahşetmez. 
Meclisi idare bankalar kanununda yazılı vazi
feleri ifa etmek üzere azası arasından seçeceği 
iki aza ile umumi müdürden mürekkep kendi 
mürakabesi altında üç kişilik bir idare komi
tesi teşkil eder. Bir azanın hastalığında veya 
herbanR"i bir içtimaa iştirak edemiyecek bir 
rraı.ereti vukuunda o aza yerine vazife görmek 
üzere iki de yedek aza seçer. idare meclisi 
aza larının her birinin idare komitesinden, ko-
mitenin faaliyeti hakkında her türlü malumatı 
istemc:!ğe ve münasip göreceği her nevi kon
lrolu yapmağa salahiyeti \:ardır. idare komi
tesi bilümum mukarreratını satırlar arası açık 
kalmamak ve çıkıntı yapılmamak üzere bir 
deftere yazarak her karar altını ayrı ayrı 
imz:?lamağa m-:cburdur. 
Komitenin; ittifakla verdiği kararlar doğrudan 
doğruya; ekseriyetle ~erdikleri kararlar idare 
meclisinin tasvibinden sonra infaz olunur. 
Meclisi idare azası kendi işleri için ibraz etme
leri lazım ve mutad olan dikkat, basiret ve 
faaliyeti şirket işlerinde dahi ibraz ve sarfa 
mecburdurlar. Meclisi idere defatiri Jhımeyi 

Muaddel şekli 

Ellinci maddenin 
aslı : 

Muaddel şekli: 

Seksen ikinci 
maddenin aıh 

karu zarar hesabını bittanzim heyeti umumiye 
içtimaından laakal bir ay evvel mürakiplere 
tevdi ve laakal sekiz gün evvel hissedaranın 
enzarı tetkikine koymakla mükelleftir. Meclisi 
idare her altı ayda bir şirketin matliibat ve 
düyununun bir hülasai hesabiyesini çıkarıp 
mürakiplere verir. Her senei hesabiye nihaye· 
tinde blançodan maada şirketin ticari, mali ve 
iktısadi vaziyetini ve yapılan muamelatın hüla
sasmt müş1ir bir rapor tanzim ede~. Amortis
manlar için münasip şekil ve suretı ve ihtiyat 
akçesi mikdarım tayin ve temettüatın sureti 
tevziini tesbit ve heyeti umumiyeye teklif 
eder. 
işbu esas mukavelenamenin her nevi tadilatı 
ve yeniden maddcfer ilave1:1i hakkında 
heyeti umumiy<-ue teklifatta bulunur. Heyeti 
umumiyeleri içtimaa davet ve işbu içti· 
rn alarm ruznamesini tanzim ve tesbit eder. 
Heyeti umumiyenin bilumum mukarreratını icra 
ve infaz hucıusunda meclisi idare heyeti umu
miyenin vekaletini haizdir. Meclisi idare azasının 
heveti umumivece aziJleri ve icra ettikleri 
muanıelatın heyeti umumiyece ademi kabulü 
halinde üçüncü sahıslar tarafından iktisap 
e<Iilmiş olan hukuka halel S?elmez. 
Meclisi inare azası kendi işleri için ibraz 
etmeleri Mzım ve mutat o1an dikkat. basiret 
ve faaliveti şirket işlerinde dahi ibraz ve sarfa 
mecburdurlar. 
Mecli~i idare lazım olan defterleri tutmak ve 
muayyen olan miirtdet zarfında sabık seneye 
ait mevcudat defterini, blanço karuzarar hesa
bını tanzi:n ile heyeti umumiye içtimaından 
iaakal bir ay evvel mürakiplere tevdi ve laakal 
on beş giin evvel hissedaranın tetkikine arzet
mekle miik~lleftir. 
Meclisi idare her üç ayda bir şirketin alacak-
larının ve borçlarının bir hesap hülasaı1ını 
ve yıl sonlarında senelik blançosunu tanzim ede
rek heyeti umumiyece tayin edilmiş olan müra
kipler tarafından tasdikli üç aylık hülasaları 
taallük ettiği devrenin hitamından itibaren niha
yet üç ay zarfında ve senelik blançolarla karuza
rar hesaplarını da heyeti umumiyenin toplanma 
tarihinden itibaren bir ay içinde şirketin mali, il<tı
sadi vdzivetile yapılan muamelatın hülasasını gös· 
teren idare heyeti ve mürakip raporlarile 
birlikte maliye ve iktısat vekaletlerine gönderir. 
Hesap hülasafarmı ve blançolarını ayni miid
det içinde biri reami gazete olmak üzere en 
az iki gazete ile naşir ve ilin ettirir. Amor
tismanlar için münasip şekil ve sureti ve ihti-
yat akçesi mik<larını tayin ve temettüatın sureti 
tevziini tesbit ve heyeti umumiyeye teklif eder. 
işbu esas mukavelenamenin her nevi tadilatı 
ve yeniden maddeler ilavesi hakkında heyeti 
umumiyeye teklifatta bulunur. Heyeti umumi
yeleri içtimaa davet ve işbu içtimaların ruzna
mesini tanzim ve t~sb~t eder. Heyeti umumi
yenin bilumum mukarreratını icra ve infaz hu
susunda meclisi idare heyeti umumiyenin 
vekaletini haizdir. Meclisi idare azasının 
heyeti umumiyece azilleri ve icra ettikleri 
mu~melatın heyeti umumiycce ademi kabulü 
halinde üçüncü şahıslar tarafından iktisap edil· 
miş olan hukuka halel gelmez. 
Mürakiplerin vazifesi şirketin muamelatı umu
miyesini mürakabe ve hesabatını tetl<ik ve tef
tiş ve meclisi idare azasiyle müttefikan bla:ı
çonun şekli tanzimini tayin ve hisse senedata
nın vaziyetini tesbit, velhasıl şirketin menafiine 
muvafık gördüğü her nevi mürakabe ve tefti
şatı icra ve üç aydan fazla fasıla vermemek 
şartile zaman zaman şirkP.t kasasını ve kuyud 
ve deftatirini kontrol ederek mevcudun kuyu
data muvafakati tesbit ve meclisi idare azası
nın kanun ve şirket mukavelenamesi ahkamına 
tamamiyle riayet eylemelerine n-ezaret ve seni! 
nihayetinde içtima e~ecek olan heyeti umumi
yeye şirketin vaziyeh, hesabatı ve blançosu ve 
meclisi idarenin faaliyeti hakkındaki kana;.t 
ve mütalaatını havi bir rapor takdim etmektir. 
Mürakipler esbabı mübreme ve müstacele tahad
düsü halinde heyeti umumiyeyi fevkalade ola
rak içtimaa davete mecburdurlar. 
Murakiplerin vazifesi şirketin 1t1uamelatı umu· 
miyesini mürakabe ve hesabatm tetkik ve tef
tiş ve medisi idare azasile müttefikan blanço· 
nun şekli tanzimini tayin ve hisse senedatının 
vaziyetini tesbit velhasıl şirketin menafiine mu
vafık gördüğü her nevi mürakabe ve teftişatı 
icra ve üç aydan fazla fasıl;\ vermemek şar-
tile zaman zaman şirket kasasını ve kuyud ve 
defatirini kontrol ederek mevcudun kuyudata 
muvafakatini tesbit ve tanzim olunan üç aylık 
hesap hülasalarını ve senelik blançoyu tetkik 
ve idare meclisi azasının kanun ve şirket mu
kavelenamesi hükümlerine tamamen riayet ey
lemelerine nezaret ve kanuni müddetler içinde 
toplanacak olan umumi heyete şirketin vazi
yeti hesabı ve blançosu ve idare mecli!'linin 
faaliyeti hakkındaki kanaat ve mütalaalarını 
havi bir rapor takdim etmektir. Mürakipler 
mübrem ve müstacel sebeplerin tahaddüsü 
halinde umumi heyeti fevkalade olarak içtima 
davete mecburdurlar. 
Her altı ayda bir şirketin mevcudat ve düyu
nahnı gösterir meclisi idarece bir bulisai he
sabiye tanzim edilerek mürakıplere verilir. 
Bundan başka her sene nihayetinde bir mev
cudat ve müvazene defteri tanzim edilir. Mev-

Muaddel şekli : 

Seksen üçüncü 
maddenin aslı : 

Muaddel ıekli 

Seksen yedinci 
maddenin aslı : 

Muaddel şekli 

olunac günden laakal bir ay evvel mürakı 
farın nazarı tetkikine arzolunur. işbu he~ 
meclisi idare tarafından heyeti umumıye 
takdim olunur. Hissedaran yevmi içtima• 
kaddüm eden on beş gün zarfında şirket d 
kezine müracaatla mevcudat ve müvaıe 
defterini, kiruzarar hesabını ve blançoyu 
rakıplar ve meclisi idare raporlarını tetkik 
bir suretlerini ahzedebilirJer. 
Her üç ayda bir şirketin mevcudat ve ~ii 
nahnı gösterir meclisi idarece bir hulasa• . 
sabiye tanzim edilerek mürakıplara ve 
Bundan başka her sene nihayetinde bir 111 
cudat ve müvazene defteri tanzim edilir. M 
cudat ve müvazene defteri blanço, karuz• 
hesabah, heyeti umumiye içtima• için ta 
olumm günden laakal bir ay evvel mürak 
ların nazarı tetkikine arzolunur. işbu besa 
meclisi idare tarafından heyeti umumiye 
takdim olunur. Hissedaran yevmi içtimaa 
kaddüm eden on beş gün zarfında şir 
merkezine müracaatla mevcudat ve müvaze 
defterini karuzarar hesabını ve blançoyu 
rakıplar 

1

ve meclisi idare raporlarını tetkik 
bir suretlerini ahzedebilirler. 
Şirketin masarifi umumiyesiyle ba mukav~ 
name müdüriyete veyahut herhangi bir vazı 
ye memur edilen kimselere umumi veya bus 
t~mettüattan tahsis edilen yüzdeler ve mubt 
amortisman bedelleri gibi şirketçe tediye \1 

tefriki mecburi olan mebaliğ şirketin he 
senesi nihayetinde tanzim olunan senelik mev 
dat ve müvazene defterinde tesbit olunan b 
latmdan badettenzil baki kalan mikdar temet 
atı safiyeyi teşkil eder. Bu suretle hasıl ~la. 
temettüah safiyenin evvela yüzde (on) ıhtı 
akçesine tahsis ve saniyen itfa edilmemiş o 
hisse senetlerinin be~elle.ri tesvir~ o.lunan t 
mına yüzde (altı) nısbetınde bırıncı tenıe 
itasına kifayet edecek meblağ ifraz edildik 
sonra baki kalan kısmın 
yüzde onu müessislere 
yüzde onu meclisi idare azasma 
yüzde beş meclisi idarenin tesbit edec 
şekilde ikramiye olarak memurine ve urn 
bayriyeye. 
Yüzde yetmiş beşi ikinci hissei temettü ola 
hisse senetleri eshabına tevzi edilir. 
Şirketin masarifi umumiyesile bamukave~e 
me müdüriyete veyahut her hangi bir vazıf 
memur edilen kimselere umumi veya hus 
temettüatlan tahsis edilen yüzdelt!r ve m 
telif amortisman bedelleri gibi şirketçe tedi 
veya tefriki mecburi olan mebaliğ şirke 
hesap senesi nihayetinde tanzim olunan sen 
mevcudat ve müvazene deft"!rinde tesbit 
nan hasılattan badettenzil baki kalan mik 
temettüatı safiyeyi teşkil eder. Bu sur 
hasıl olacak temettüatı safiyenin evvela yü 
(on) ihtiyat akçesine ve yüzde 5 muhte 
zararlar karşılığına tahsis ve saniyen 
edilmemiş olan hisse senetlerinin bedel 
tesviye olunan kısmına yüzde (altı) nisbeti 
birinci temettü itasına kifayet edecek meb 
ifraz edildikten sonra baki kalan kısmın: 
Yü de (on) mi.iessislere 
Yüzde (on) meclisi idare azasına 
Yüzde (5) meclisi idarenin tesbit edecı 
şekilde İl<ramiye olarak 
hayriyeye 
Yüzde (yetmiş beşi) ikinci hissei temettü 
rak hisı;e senetleri eshabına tevzi edilir. 
83 üncü madde mucibince temettüatı sen 
yeden müfrez mebaliğin terakümünden h 
olan adi ihtiyat akçesi şirketin muhte 
zararlarına karş.lık olarak hıfzolunur. 
Bu suretle teraküm edecek olan meblağ şir 
sermayesinin yüzde ellisine müsavi raddeye 
Jiğ oldukda artık ihtiyat akçesi ifrazına dev 
edilmez. Şu kadar ki bu miktara baliğ olduk 
sonra sarfiyat icrasile ihtiyat akçesinin mikt 
tenezzül edecek olursa tekrar temettüat 
tevkifat icra edilecektir. 
83 üncü madde mucibince senevi temettü 
den ayrılan mebaliğin terakümünden müte 
sıl adi ihtiyat akçesi ile muhtemel zara 
karşılığı namı altında ayrıca bir hesapta t 
lacak olan paralar şirketin muhtemel za 
larına karşılık olarak saklanır. Adi ihtiyat 
çesi ve muhtemel zararlar karşılığı ihtiya 
yekunu tediye edilmiş sermayenin tamaro 
müsavi oluncaya kadar ayrılır. Ondan so 
ayrılmaz. Ancak zarar tahakkuk ettiği za. 
karşılıktan mahsup olunacak nisb~tte yen• 
temettüattan tevkifat icra olunur. 

Doksanıncı 
denin aslı: 

mad- ihtiyat akçesi behemehal nakid olarak hıfı0 

nacak ve bu nakid ticaret vekaletince ka 
olunacak emin bir müessesei ıııaliyeye te 
ohmacakhr. lhtiyat akçesinin her zaman na 
kabili tahvil devlet veya Türk şirketleri esh 
ve tahvilatı iştira edilmek suretiyle de tenlll 
caizdir. ihtiyat akçesi ve amortisman be 
olarak ayrılan mehaliğin balada tayin olu 
suretlerden birile istimalini heyeti idare .td 
eder. Fevkalade ihtiyat akçesini heyeti ı 
münasip göreceği şekil ve surette is~i 
selahiyettar hatta bir devrei hesabiyenın d 
sıJatı hisselere temettü tevziine kafi geJnıe I 
takdirde fevkalade ihtiyat akçesinin de bu 
susta istimali caizdir. Fevkalade ihtiyat a~ 
tedrici surette sermayenin itfası için dahı 
timal olunabilir. . . il 
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FratelliSperco ı · N. V. 
Vapur Acentası W. F. H. Van iler 
Roy ALE NEERLANDAIS Zee & Co. 
sı KUMPANYASI DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

lnartS H~RCULES vapuru 15 G. m. b. H. 
kün··' dogru bekleniyor. Yü- HERALEA vapuru limaoı-
Var u tahliyeden sonra Burgas, mızdadır. Hamburg ve Anvers-
bar nka ve Köstence limanlarına ten yük tahlive etmektedir. 

e et edec kf ••• 0 • ... 
Sıs e "· American Export Lines 

lnatt C~RES vapuru 18-20 The Export Steamsbip Corpo-
Arns~ ~ogru beklenmekte olup ration - Nevyork 
inen er am, Rotterdam, Bre- EXMOUTH vapuru 19 marta 
Yecekv~ Hamburg için yükli- doS(ru bekleniyor. Nevyork için 
S tır. ..k 1 
VENSKA ORIENT LINIEN yu a acaktır. 

Pire aktarması seyriseferler 
Sıg İ kumpanyası EXCAMBION vapuru 12 
liarn~A vapuru 14 martta gelip martta Pireden Boston ve Nev· 
na~ u~g, Gdynia ve Skandi- york için hareket edecektir. 
cakra lımanlan için yük ala- EXOCHORDA vapuru 26 
~'Jts' martta Pireden Nevyork ve 

ta d ~AASNE motörü 30 mar- Bastona h;treket edecektir. 
tahı·ogru bekleniyor. Yükünü EXCALIBUR vapuru 9 nisan-
lia 1te.den sonra Rotterdam, da Boston ve Nevyork için 
illa~ urg ve Skandinavya li· Pireden hareket edecektir. 

n arına yükliyecektir. Seyahat müddeti : 
SERViCE MARITIME Pire - Boston 16 S?ün 

S
ROUMAIN kumpanyası Pire - Nevyork 18 gün 
~s -·~~-ın UÇEAVA vapuru 25 Service Maritime Roumain 

l>i~rta doğru beklenmekte olup - Bucarest -
la e, Malta ve Marsilya liman- DUROSTOR vapuru 3 ni-
edınl\ yolcu ve yük kabul sanda Köstence, Sulina, Ga-

ecektir. latz ve Galatz aktarması Duna 
do~/S PELES uapuru 9 nisana limanları için yük alacaktır. 
te ı;u bekleniyor. Pire. Malta Cie Royale Honf{roise 
ed arsilya limanlarma hareket -Danube Maritimes Budapest-

~cektir SZEGED vapuru 5 martta 
Y
0

olcu ~e yük kabul eder. Beograd, Noivisad, Budape'şte, 
1. aba Fazla tafsilat için ikinci Bratislava, Viyana ve Linz için 
"Ord yük alacaktır. 
bin onda Tahmil ve Tabliye ,.. t-® 4 • SpER arkasında FRA TELLi Den Norske Middelhavslinje 
lııG CO vapur acentalığına Oslo 
N,'•caat edilmesi rica olunur. SARDINYA motörü 20 mart-
tih~l~nlardaki ve hareket ta- ta Pire, lskenderiye, Hayfa, 
ac trındcki değiıikliklerden Dieppe ve Norveç için yük 
l't~ta mesuliyet kabul etmez. alaca~ 

...:;;,fon: 4142-4221-2663 Jobnston Warren Lines 
A VIEMORE vapuru 21 mart· 

ı Zayi ta Burgaz, Varna, Köstence, 
aia· 338 senesinde lzmir Sulta- Sulina, Galatz ve lbraile yük 
tı •nden almış olduğum tasdik· alacaktır. 
arneyi . tti y . . . 

1 
Vapurlann isimleri, gelme 

ta~ zayı e m. enısını a a- tarihleri ve navlun tarifeleri 
lb!d~d~n eskisinin hükmü ol· hakkında hiç bir taahhüde gi-

ıgı ılin olunur. ı rişilmez. 
lok ~mir Güzelyah Teceddüt N. V. W. F. Hanri Van Der 

agı ·3 numarac1a Osman oğlu Zec & Co. 
Mehmet Birinci Kordon Telefon No. 

~ 693 ( 392 ) 2007 • 2008 

Yüksek mühendis mektebi artırma 
\>~ eksiltme komisyonundan: 
hili - Yüksek mühendis mektebi binasının bulunduğu arsa da
Yonnd~ yaptırılacak 214296 lira 7 kurusluk keşif bedelli Pansi· 
'-t1I bınası inşası ve tesisab kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 

2nıuıtur. «\ - Bu işe ait ıarlname ve evrak şunlardır: 
f~ttl - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni 
\'eJ· ar, Pansiyon projesi taksimah dahiliye listesi, tahlili fiat cet-

ı. 

~ - Mukavele projesi 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
lst - Plan ve projeler 

~ekt'ldiler bu şartnameleri ve evrakı 11 lira bedel mukabilinde 
3 tp idaresinden alabilirler. 

15 t - Eksiltme 22-3-937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 
'ttt t Güm~şsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içindeki 

41'1na ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
kat - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ~ 1965 lira muvak· 
~ltıp ltani!lat ~ermesi bundan başka aşağıdakı vesikaları haiz 

«\ gebrmesı lazımdı.r. .. . •w. • 
\'e•ik - Nafıa vekaletınden alınmış yapı muteahhıtlıgı ehlıyet 
~ ası. • 

\'esik- 50000 liralık it yaptığına dair Nafıa vekaletince tasdikli 
C a. 
s - 937 yılına aid Ticaret odası vesikası. 

ltıiaıı - Eksiltmeye gireceklerin biZ'lat diplomalı mühendis veya 
lıill ar olrnası veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altında 
lac8 !'8Pılacağıoı ve inşaat müddetince işin başmda bulunduru-

6 R•nı taahhüt etmesi lazımdır. 
~ttan- .Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede y~zılı. sa· 
1~illd b_ır saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebı bınası 
~-biı~kı artbrma ve eksiltme komisyonu reisJiğine makbuz mu
~et Qn~e verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların niha· 
~tf111 çu~cü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış 
•-da ~uhür nıumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Pos-
~~ 0:cak gecikmeler kabul edilmez. "1076,, 
~ 4-10-15-20 585 ( 355 ) 

villerine veya milli şirketler eshamma tahsisi . 
ile tenmiye hususları meclisi idarenin takdirine 
mevdudur. 
Ancak 1935 senesinden itibaren ayrılan ihtiyat 
akçeleri Maliye Vekaletince muvafakat edile
cek devlet dahili istikraz tahvilatına veya bu 
tahviller derecesinde faiz getiren diğer menkul 

bı kıymetlere yatırılır. 
,,. "-kat· ••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Yek ~ 

tatı . ileten . t• k . 
(tırn edil . ış ıra edcceklerın salahiyetnameleri şu suretle 

t., lırnir mış olmalıdır: 
telltt 93}~~n~f . ve Ahali Bankası Türk Anonim şirketinin 25 
.. ,: tarihte alıbı?de .ve şayet ekseriyet hasıl olmazsa talik edile
d,_ Ve tuz z.mır Tıcaret ve Sanayı odası salonunda akti mukar
lll t-aıı hey n:nıe müzakereleri malum alelade ve fevkalade, hisse· 
14::'tak rn~ 1 kaıumiye toplantısında beni=bizi temsilen hazır bu· 
•ıf '~eyi i~za erey«:, iştirake ve bu bapta rey vermeğe, evrakı 
'-il atıJe Ycıp ~ah ~tmege velhasıl bu heyeti umumiyelerde hissedar 

~'-'11aı118 
1 ~ 1.ecek her dürlü hususat ve muamelatın namıma-

•···• oğ.88 ahıyeti ~amme ve mutlaka ile imzaya ..•••• de mu
u ······ vekıl nasp ve tayin eyledim - eyledik.) (396\ 

YENi ASIR 

Olivier Ve Şü. ,,_ ' 
LıMİTET Diş Hekimi 

Vapur Acentası 
İRiNCİ KORDON REES 

BINASI TEL. 24 43 A~~ulla~ Naci· 
Lll rman Lines Ltd. 

POLO vaooru 21 şubatta 
Londra, Hull ve Anversten ge_-

HORTAÇSU 
Muayenehanesini Birinci 

lip yük çıkaracak ve ayni za-
• manda Hull için yük alacaktır. 

EGYPTIAN vapnru mart ip

tidasında Liverpool ve Svan

seadan gelip yük çıkaracak ve 

ayni zamanda Liverpool ve 

Glaskov için yük alacaktır. 

Beyler sokağı 36 numaraya 
akletmiştir.Hastalarmı müs· 

takil olarak kabul .ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 (2101) 

LESBIAN vapuru 15 martta 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracaktır. 

Tbe General Steam 

Navigation Ltd. 

AD JUT ANT vapuru 25 şu
batta gelip Londra için yük 
alacakt.r. 

NOT : Vürut tarihleri, va-

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaJan tak•mları ı.ipariş üzerine kabul edilir. 

lzmir Milli Emlak müdftrlüğünden: 
S. S. No. Lira K. 
634 Kara~tina tramvay C. 668 ve 670 taj No. lu yıkık 

Şı~ ııne~a arsası 622 M. M. ve bava payı eşhası 
saıreye aıt bulunan motör mahalli yeri ve enkaııda 
birlikte · 1300 

636 Karataş Halil Rıfat pala C. 226-2 taj No. lu 124 
M. M. arsa 49 60 

638 Karataş Halil Rıfat paşa C. 401 eski No. lu 112 M.M. 
arsa 33 60 

635 Karataş Halil Rıfat paşa C. ada 615 parsel 10 da 
105 M. arsa bedeli nakit tediye edilmek şartile 

639 Tepecik Hamam S. Kızılçullu C. 21 taj No. lu 
113,25 M. arsa 

52 75 

135 90 
640 KarRntina Gönül S. 12-14 taj No. Iu 78 75 M 

dükkan ve arsası ' • 100 
641 Karataş Dokuz EyJuJ S. 12 Kapı numarah 215 

M. arsa bedeli nakit tedive edilmek şartile 53 75 
642 Bay!al~lı Mahmut S. 20·6 taj nurnaralı 65,53 M. 

zeonnb ev 40 
643 Salhane Şehit Kemal 27-29 kapı numaralı 97,75 

M. arsa bedeli nakit tediye edilmek şartile 
644 Karataş Halil Rıfat paşa C. 363 eski 328 taj 

numaralı 84 M. arsa 
645 Reşa~iye Şekip çıkmazı Yeni Ferah S. 43 eski 

23 taı numaralı arsa 
646 Reşadiye Selamet S. 3 ·taj numaralı ev 

78 97 

28 20 

29 25 
71 

647 Reşadiye Kaptan Hüseyin S. 12-1 eski 18 taj 
numaralı ev 600 

648 Reşadiye Metres tep~ 37 kapı numaralı yılulmıı 
ev arsası ve içinde kuyu ve bazı aksamı noksan 
yel değirmeni ve eşcan 200 

649 Karata, Gaziayıntap S. 6 taj No. ahır halinde 
kullanılan ev 80 

650 Reşadiye Güneş S. 3. 5, 7, numaralı üç dükkkin 250 
651 ti ti " 29 eski 35 taj numaralı yıkılmış 

ev arsası 10 50 
652 ikinci Karantina eski tuğla Yeniyol S. 6 eski 4 taj 

numaralı ev 40 
662 Hurşidiye mahallesinin Eminiye S. 2 eski ve taj 

numaralı evin 60 hissede 15 hissesi 11 lira 65 K. 
taviz bedeli alıcıya ait ve nakit tediye edilmek şartile 187 50 

661 Karataş Postacı Ati Rıza S. 31 kapı numaralı 
248,50 M. arsa bedeli nakit tediye edilmek şartile 99 40 

658 Reşadiye Tramvay C. 1010 yeni numaralı elektrik 
tramvay deposu karşısında 1815 M. arsa bedeli nakit 
tediye edilmek şartile 907 50 

660 3. cü Karataş Halil Rıfat paşa C. 280-1 taj numaralı 25 
baraka ve yeri 

663 2 ci Kahramanlar Şemsiye S. 33 taj ve arkasında 
3-1 taj numaralı alan 115,65 metre arsa 57 80 

659 2 ci Sultaniye Osman Zati dede S. 13 kapı 15 taj 
33,50 M. arsa 9 90 

653 lsmetpaşa 2 ci Sakarya 6 eski ve taj numaralı ev 100 
654 Reşadiye 3 kuyular 29 kapı 15 taj numaralı ev 40 
655 Reşadiye Erik S. 33 eski 35 yeni 15 taj numaralı 

63,75 M. arsa 25 50 
656 Göztepe Şafak S. 16 kapı 14 taj numaralı 95,25 

M. M. Arsa 22 60 
657 Salhane Duygu S. 12 kapı numaralı 70 M. arsa 14 
664 Bozyaka Günar Çay mevkiinde 27314 M. bahçe 

ve kule 1485 70 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakit tediye 

edilecek yazıJanndan madası bedeli ikinci tertip tasfiye vesika· 
sile ödenmek üzere on bet gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 
ihale 15-3-937 Pazartesi günü saat 15 dedir. Alıcıların MiUi 
müdürlüğüne müracaatları. 28-10 576 (320) 

-- -- --

&attlfe • 

G B i .. i 
Niçin daima tercih ediliyor ? 

Çünkü 

Evvelki gün soğuk alınıştı~ 
dün yatıyordu, hu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 
GRi PiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 
nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağnlarife romatiz
maya karşı bilhas
sa müessirdir. 

GRiPiN 
• 
l 

tecrübe edinzi 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 lj 2 kuruştur. 

En muannit ö k s ü r . u •• k 

Göğüs nezlesi, nefes darlığı, bronşiti 

Kökünden yokeder. M. DEPO . S. Ferit Eczacıbaşı 
Ş 1 F A eczanesi .. Hükümet sırası 

Herkesin 
ettiği 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Ha~yolin 
Dişlerinizi tertemiz 

bembeyaz ve sapsağ-

lam yapar. Ona yirminci 
asır kimyasının ha-
rikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, 
.mikroplara karşı te· 
$İri yüzde yüzdür. 

üzerinde ittifak 
bir hakikat 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar 

Devlet demiryollarından: 
22 • 3 - 937 Pazartesi günü saat 9 dan itibaren işletmemiz 

lzmir Basmahane anbarı içinde takriben 45 - 50 ton miktarında 
muhtelif cins topraklı hububat ile palamut dellaliye ve Belediye 
rü11umu ahcıya ait olmak üzere açık artırma usulıle sah)acaktır. 

653 (395) 
. . . :): ~ ~ ,,.:, , . ..f 1 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. to - t2 J. Pe:rplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
(2299) 
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Madridde kanlı boğuşma başladı 

Asile hücum ettiler 
Bu defa şehri zaptedeceklerini ümit ediyorlardı 

Fakat hücumları yine tesirsiz kaldı. Esr rengiz bir vapurun istimdadı 
Londra 9 ( Ö.R ) - Amiral- sıtalardan mü-

Jığın gece geç vakıt neşredilen rekkep olan ikin-
bir tebliğine göre dört Ingiliz ci kol da Man-

sanerez nehri 
torpido muhribi Biskaya körfe- boyunca hareke-
zinde istimdat işareti veren te geçerek Kı-
meçhul bir vapurun imdadı- zılların sol cena· 
na gönderilmişti. Sonradan bu hını tehdit et

kontrol tatbik te-
ferruatına ait ol
duğunu anlatmış

tır. Buna naza-
ran kontrola me
mur edilecek baş-
lıca memurlar he· 

torpidolara St. Jean de Luze miştir~ Bunlar men vazifeleri ba· 
geri dönmeleri emredilmiştir. aceJe ile çekil-
Bu esrarengiz" vapurun esrarı meğe mecbur şına gidecekler-
halledilmiştir. Vapur ,. Maro kalmışhırdır. Bu dir. Kontrol vazi-

dl 
gün zarfında Nas- fesini üzerlerine 

Kentabriko,, a ı yük vapuru- yonalistler Mira-
dur ve Biskaya körfezinde bueno, Madrone almış olan lngi· 
asi Kanarya kruvazörü tara- ve Kastet Blan- liz, Fransız, Al-
fındao batırılmıştır. Bu kruva- koyu işgal etmiş- man ve Italya 
zör kumandanı Ingiliz torpito- lerdir. hükümetleri 13 
larına batan vapur müretteba- KARIŞMAZLIK mart cumarte-

IŞLERI 
tım kurtardığını bildirmiştir. Londra, 9 (Ô. siden itibaren 
"Maro Kentabriko" 19 Şubatta R.) - Karışmaz- kontrolü tatbik 

Meksikada Verakruz eyaletin- lık komitesi bu- edecek mevkide 
den hareket etmişti. Rütbesi gün iki umumi olduklarıoı bildi-
yüzbaşılığa çıkarılan Oska Ba- içtima yapmış· d K tır. Birinci içti- rmişler ir. on-
riano kumandasında idi. Zira 1 k mada tali komi· tro, arışmaz-
diğer zabitleri Verakuzde ka- tenin baıı tek- Mafaf!a}'a bö}'le girmişlerdi. Madride de böyle girecekleıini umuyorlar lık komitesine 
raya çıkarılmalarmı istemişlerdi. liflerini gözden geçirmiş!ir.Saat tarafından tasvibine arıedilen sahifeyi kaphyan bu uzun 1 iştirlk eden bütün hükümetler 
Vapurda 30 top ve 14 milyon 15 ten 17 ye kadar devam karar suretini tetkik etmiştir. metni hülisa etmiş ve ye• D&f!lma " ispanyada karışmaz-
fişenk ile muhtelif diğer harp · eden ikinci içtimada eksperler Lord PJymouth kırk sekiz di şubatta hazırlanmış olan bk beynelmilel bürosu ,, adlı 

m:!FEt.~\Y~R;~~. de ...... liig······"iiiz·····11ari·c·iy······e······na·zif iöiD·········notkll····· 
Paris,, gazetesinin bildirdiğine 
göre Valensia hükümetinin ti-

caret milmessili Roterdamda ı t ı k . k f d h • " • t 
10 bin möltalyöz, 60 bin mav- mpara or u on eransın a arıcı sıyase 

:~~a~eiç~: =~~:~e!~ş::\:~~~ meselesı· mu··hı·m mevzulardan biri olacak 
muştur. Hükümetçiler Kopen-
bag'da 12 top ve küJJiyetli Londra 9 ( A.A) - Harici· ·il.· 
mühimmat satın almışlardır. ye nazırı Eden Aberdenede . ·. 

MADRID HARBi ı b' t kt d · . , . ,.._",..,.,_.,., ... 
söy ediği ır nu u a emış· 

Roma, 9 (Ö.R) - Aviladan tir ki : 
bildirildiğine göre bugün şa- -Bugünk.ü silah yarışının bü· 
fakla beraber Jarama hattında tün dünya efkarı umumiyesin-
da nasyonalistler harekete geç· deki tesiri ne kadar endişe ve-
mişlerdir. Nasyonalist tayyare· rici olursa olsun bundan harbin 
ler Madrid üzerinde uçarak önüne geçilemiyeceği neticesi-
şebri teslim olmağa davet eden ne varmak abestir. Büyük Bri-
beyannameler atmışlardır. Hü· tanya böyle bir şeyi kat'iyyen 
kümet tayyareleri bunlarla mu· kabul edemez. Bir harbin ör-
harebeye girişmişlerdir. Hükü- tülmiyecek derecede azim olan 
met tayyarelerinden ikisi dü- tehlikeleri bugün herhangi bir 
şürülmüştür. harbin başlıca miniini teşkil 

HÜCUMLARI TESiRSiZ eder. V c bu husus bütün mil-
KALDI Jetlerin ve onları idare eden· 

Paris 9 ( Ö · R ) - Guada lerin daima gözönünde bulun-
Laraha cephesindeki muhare- durmaları icabeden bir keyfi-
bec\e dün öğleden sonra da yet olduğuna şüphe yoktur. 
asilerin hücumları tesirsiz kal- T aç giyme merasiminden 
mış ve Cumhuriyet kuvvetle- sonra toplanacak olan impa· 
rinin mevkileri değişmemiştir. ratorluk konferansında harici 
Akşam bu kuvvetler mukabil siyaset meselesinin görüşülen 
taarruza geçmişlerdir. en mühim mevzulardan biri 

ASiLERE GÖRE olacağı şüphesizdir. Büyük Bri-
Roma, 9 (Ö.R) - ispanyada tanyanın niyeti imparatorluk 

nasyonalistlerin Guada Laraba konferansında hadiseleri gör-
cephesinde ( Madridin Şimali düğü gibi bütün çıplakhğile 
Garbisinde ) giriştikleri taar- anlatmak ve imparatorluk az.a-
ruz hareketi hakkında Sala- sının refahına olduğu kadar 
mankadan şu haberler verili- d 
yor: Nasyonalistler aynı hedefe dünya barışma da hizmet e e-

bilecek bir hareketin ana hat· 
doğru birbirinden ayrı olarak 
harekete geçen iki kol halin· ları üzerinde anlaşmağa va· 
de taarruı etmişlerdir. Sü- rılmağa çalışmaktır. 
varilerden mürekkep olan B. Eden Amerikanın sulh 
ilk kol Madroneye doğru ileri
lemiştir. KızılJar (hüküınetçiler) 
çok şiddetli mukavemete rağ
men neticede çekilmeğe mec· 
bur kalmışlardır. Motörlü va-

lehindeki tesirlerini methüsena 
ettikten sonra demiştir ki: 

lngilterenin tekrar silahlan
ması sulh lehinde itiraz kabul 
l!tmez bir harekettir. Bununla 

Atlantikta hiiyük manevralar yapacak olan Ana/ilodan Renov'un toplafl 
beraber bükümet silahlanma- ne de bilhassa diğer herhangi 
nın ihdas ettiği daireyi faside- bir memlekete karşı tecavüz 
yi ortadan kaldırmak için bir fikirlerimizi gizlemektir. Böyle 
anlaşma müzakeresi hususunda bir hareket ahkamına kat'iy-
ilk fırsattan istifadeye amade· yen riayet etmek fikrinde ol-
dir. doğumuz Milletler Cemiyeti 

Tekrar silahlanma progra· paktını doğrudan doğruya ihlal 
mımızı tatbik ederken maksadı· eder. 
mız ne arzularımızı diğer Şunu kat'iyyetle beyan ede-
milletlere cebren kabul ettir- riz ki, siyasetimizin başlıca 
mek veya onları korkutmak, hedefi sulhun idamesidir. Fa· 

kat mütemadiyen silahlanmakta 
olan bir Alemde Büyük Britan-
yanın silahları milli mes'uliyet
lerile mütenasip olduğu kadar 
imparatorluğun ve beynelmilel 
vaziyetinin mes'uliyetile de mü-
tenasip olmalıdır. 

Öyle ümit ederiz ki sulh 
nihayet kuvvet devrine hak 
devrini ikame edecek olan 
enternasyonal yeni bir nizamın 
teessüsü ile temin edilecektir. 
Aynen bizim gibi düşünenl~rle 
beraber teşriki mesaide bulun-
malıyız. Ve teşriki mesai dai
resini genişlettirmek için de 
bütün gayretimizle çalışmalıyız. 

Roma 9 (Ô.R) - lngiliz ga
zeteleri B.Edenin yeni nutkun
da Habeş meselesinde millet
ler cemiyetinin iflasını kabul 
eden cümleyi en ehemmiyetli 
bir nokta olarak kaydediyorlar. 

Londra, 9 (Ô.R) - "Daily 
Telegraph,, gazetesinin iıtihba
rına göre Başvekil B. Bald
vin kralın taç giyme mera· 
ıiminden bir hafta sonra 
istifa etmek niyetindedir. 
B. Baldvin yeni kabinenin teşki
line ıir Neville Chamberlain'in 
memur edilmesini krala tavsiye 
edecektir. Diğer taraftan bir 
kaç aydanberi sıhhi sebeplerle 
faaliyetten uzak kalmış olan B. 
Makdonaldın· da kat'i olarak 
siyasetten çekileceği haber ve
riliyor. B. Baldvin istifasından 
sonra kral tarafından lordlar 
kamarası azalığına tayin edile
cektir. 

Londra, 9 (Ö.R) - Hava 
müdafaası tahsisatı geçen yıla 
göre 3.280.250 lira fazlasıyle 
4617500 sterlin liras&na çıka
nlmıştır. 

bir büro tarafından idare e~i· 
lecektir. Büronun reisi koın1s· 
yon tarafından tayin edilece~ 
ve lngiltere, Fransa, AlmaoY~I 
ltalya ve Rusya birer mümes~ı. 
tayin edeceklerdir. Fransa sefırl 
B. Corbinin teklifile diğer ~' 
hükümetin mümessilleri de 11 

beynelmilel büroya iltihak ede; 
cektir.Komite bu esasları kah'\ 
etmiş ve müstakbel mes• 
programını da çizmiştir. lleri?e 
diğer şekli müdahale şekille~llj 
meşgul olacaktır. BeyneJJJJı e 
büro riyasetini kabul etmeY~ 
davet edilen bir Holanda ııa:ı1' 
rali bu vazifeyi kabul edeme· 
mekle müteessif olduğunu J-1~· 
landa bükümetine bildirmiştıt• 

Londra, 9 (Ö.R) - "Ne~: 
Chronicle,, Londra karışmaıb 
komitesinin son kararlarııııfl 
faydalı olabileceğini kabul e~: 
mekle beraber bunların bıı fi 
kıyle müessir olacağı zamaııı 
kaçırılmış olduğunu kayde• 
diyor. 

Londra, 9 ( A.A ) - lspııaı; 
yaoın denizden ve karada. 
kontrolü projesi ademi mndıı 
hale komitesinin dünkü toplAf: 
tısında tasvip olunmuştur. el'"'' 

k d. h. . iJ 
manyanın en ı ıssesıne 1 
şen masrafları tediyesi mesele~ 
hala halledilmemiştir. Alma~., 
kendi hissesine düşen 143 1 

sterlingin şimdi on bin sterJiıı; 
gini ecnebi dövizi ile veroıeY 
muvafakat etmiştir. 

Japonya 
Hariciye nazırı 
Sato'nın beyan~.~' 

Tokyo 9 ( A.A ) - Bir. ! 0 
tizaha . cevap veren harıc•fıe 
nazırı Sato Sovyet Rusya 'ııı 
Japon mfinasebatının ;nkişafı e 
temine çalışacağını söyleınİŞJ~' 
Bolşevik aleyhtarı Alman .. t• 
pon anlaşmasının ne gibi şa'~, 
lar altında yapıldığını anlattı 
tan sonra demiştir ki : ,tıı 

- Japon - Sovyet münaseb e~ 
Sovyet Rusya kominteriııd e~ 
kat'i olarak vazgeçer geçde' 
mühim surette inkişaf e 
cektir. ıı· 

Japonya lngiltere ile df ışt 
kareneti çok arzu eder .. 1i,,.r iki memleket arasında bı ·~' 
ıa Çin piyasası hususundk.;9tı 
tısadi ve ticaret miiŞ 1 

vardır. de 
Keza diğer devletl~rle 1>'1' 

müessir bir teşriki mesaıd .. e 5J 
lunabilmek için her türhı fe' 
tefehhüm ve kırgınlık sebe[tif• 
rinden içtinap etmek gere. ır 

Tokyo 9 (Ö.R) - f-la~''be' 
nazırının yüksek mecJistek1 

•0&e 
J Ç. nıerı ., 

yanalı aponyamn ın f b• 
kontrolunu tesise r:natu f49' 
manevra telakki ediliyo~· rJ"' 
riciye nazırı Çinin hükulll dil' 
lık haklarının tasdiki es~~le'~· 
bilinde bir anlaşma ~lnd 1 d•' 
ğini ve Japonyanın Çın e ııı' 
ğer bir devletle, tercibntl ol' 
giltere ile işbirliğine baıf s~'I 
duğunu söylemiştir. ,o( 
umumi kanaata göre, bu ~ıı.eıı' 
ramın tahakkuku içid gitdi' 
fartlar henüz mevcut e 


