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Sem,~ 
' Fransız elçlslnln cemilekfrlığı 
. Paııs, 27 ( A.A) - Anadolu A;ansının lıu· 
: susl mulıablfi bildüivoı : Fransız biiviik elc·~i 1 

1 Ponsot ve ıefıkası sıyasi bıl{fıler mektebindeki l 
Tiiık faltbevı evininde cava davet etmışletdır. 

1 Aıle dnstlaıivle lıancfrederı nı<slfkdaşla11 f!tl
. mıştır. Ev salııple11 ge11clenmızı nezaketle aijlf
ladılar. Ankatadan, şe/te11mızden sempatı ite 
konuştuıar. Ha/tava An.~aıava dö11ecekle•dır. 

Yeni A8ır matbaasında basılmıstır. 
--- - -- ~..,_,:_ :::=a 
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Ciornale d'ltalia gazetesi, ltalya - Yugoslavya nıuahedesinden sonra 
oma ile Ankara arasında fikir taatisi yapıldığını yazıyor 

Italyan kralı Yugoslavya hariciye • 
nazırına nışan verdi. B. Stoyadinoviç yakında Romaya gidecektir 

y • 
1 Italyan siyasetinin isleri .. 
-----------------~ .. -----~-----------~ 

l!ELGRAD, 27 (Humsi Mu- Mauritz nişanının büyük kor· Ciano Romaya avdet etmiştir. radan bildiriliyor. 
lıabir:mizden) - Öğle vakti donunu tevcih etmiştir. Kont Roma, 27 (Ö.R) - lstefani Belgraddan Romaya döne11 
tayyar.-yle Romaya avdet .. den Ciano bu tevcihi, Dr. Stoyadi- Ajansı bildiriyor: Yııgoslavya ltalyan hariciye nazırı Kont 
lıa lyan hariciye nazırı uçak is- noviçe bizzat takdim etmiştir. başvekili B. Dr. Stoyadinoviç Cianonun Bay Mussoliniden ta-
tasyonunda hararetle se anılan- ita 'yan nazırı öğleden evvel Kont Cianonun ziyaretini iade limat aldıktan sonra Ankarayı 
llııştır. Buraya gelen malumata Jaat 10,30 da hariciye nezare- için Nisan ayında Romaya ge- ziyaret edeceği söyleniyor. 
iöre B. Cıano, Nisan ayının tinde Dr. Stoyadinoviçe mü- lecektir. Şehrimiz alakadar mahafilin-
son haftaları içinde Ankarayı laki o 1muş ve bir saat kadar Istanbul, 27 (Hususi) - Ital- de bu hususta malumat yok-
ıivaret arzusundadır. Doktor görüşmüştür. Hariciye nezareti yan hariciye nazırı pek yakın. tur. Kont Cianonun memleke-
Aras'ın Miliinoya yaptığı ziya- merasim salonunda iki şifahi da Atinayı ziyaret ederek Yu· timize seyahat günü heniiz 
reti iade edecek ve Türkiye - takrir teati edilmiş ve samimi nan ricali ile müzakerelerde tesbit edilmemiştir. 
llıtalya münasebetlerine yeni bir nutuklar söylenmiştir. bulunacaktır. Roma 27 (Ö.R)- "Giornale 
ız verilecektir. Bundan sonra ltalyan nazın Istanbul 27 (Yeni Asır mu- d'ltalia., ltalya-Yugoslavya mu-
Belgrad, 27 (Hususi Muhabi- Zemon tayyare meydanına gi- habirinden)- Başvekil ismet ahedesinden sonra, Roma ve 

timizden) - ltalya kralı ve derek lüks bir yolcu tayyaresi lnönünün Belgrada giderken Ankara arasında fikir taatile--
liabeşiıtan imparatoru S. M. ile Romaya müteveccihen ha- değil, Belgrad ziyaretinden rine devam edildiğini kaydede-
Vıktor Emanuel, Yugoslavya ket etmiştir. dönüşte Sofyada birgün kal- rek ltalyan aiyasetinin bir sulh 
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Belgradda 
hnzalanan pakt 
Bir sulh eseridir 

ti qffuylu huyundan vazgeçmez» 
~ler. Politika matrabazları da 

~liinç yalanlarından vazgeç-
1 ~z~er. Kalplere ferahlık veren 
~<ctdıselerden vesveseli, karanlık 
"et' t·· •celer çıkarmağa çalışırlar. 
l 11~kiye • ltalya Hariciye vekil
,er, Miliinoda görüşürken ba 

0~4ilde bir madrabazlığa şahit 
tıı rııuftuk. Zihinleri balandır-
11;1t için bir çok lalcılıklar ya
W ll'lış, görüımelerin Balkan pa
ti t~htlarında endişeler uyandır
ıı:.1~~dan bahsedilmiş, hatta dıı 
liıı ~tıkamızın değişmez kıymetle
~ '. teşkil eden «dostluklar cep
/••nde» tadilat yapılacağı id· 
•cı edilmişti. 

Ilı €11 safdil insanların bile inan
ıı. ':Yaca!'ı şeylerdi bunlar ... Ke
~ Cl/iat Türkiyenin dostluklarına 
~ 4adar kuvvetle bağlı olduğu. 
tql/ bilenler için uydurulan ma
~'11 arın sabun köpüğünden fazla 
[/ olamazdı. 

ı,1 • alkan birliğine gelince, muh-
ıl ·1 l k . . ... vesı e er onun uvvetını 

··ıe d · 'ti l1 ana koymuş bulunuyordu. 
Or:Ycız; bir kat'iyetle malumdu ki 
Qıı' 1 evlik Rüstü Aras Kont Ci
i~~ ile birikmiş auit,.fehhümleri 
tıı/ e ederek Şarki Akdenizde 
tor~~" istikrarına hizmet eden 
t., 11frnelerde bulunduğu zaman 
l.ıu l!Örüşmelerin Yunan-Yugos· 
~, t • Romanya hariciye nazırla
tqt,Clrafından kendi milletleri he
~Qu"ıa yapılıyormuş gibi itimad 
••ııcı~'Yla sarılmamlf bulunma-

•rtıkiin yoktur. 

'd~">lit;h rehho:·l 0 rimizin attıkları h~r 
,h. "1lıl-ı ı 1,.!'l k ki mi.ic:t"r"k tasvibr. 
~ .. :ır alın-. H11 ~rıvan1 dikkat netirn''İ 

•(lrı '.t ~ .1 

~1 ~"" P'1lkan ant~ntını te~kil ed"'n 
~ P~tl l"İn h"yn"lrnil.e-1 hAdiselere av

'> ~71 '- ovni nıhl" bakabilmek kud
lı;, ._kendil 0 rin-lo bulmuş olmalarıdır. 
htııtrı 1ll1izin ahen!!i bu suretle vücut 

ll~l~ .tur. Daha önce, Yuııoslavyanın 
~· 'ıstanla görüşmelerinde, bu si
~ l>o;n _Parlak bir misalini gördük. Ay
\ı; l>'lıka hiç deği§meden, hiç aksama-

olunda devnm ediyor. 

'- Sona ikinci sahifede -
SEVKET B:LGIN 

Balkan Ekonomi Konseyi işini bitirdi Şeker sanayiimizin muvaffakıyeti 

4 eylôlda dört Balkan antantı memle-10 senede 34 buçuk mil
keti T. odaları kongresi toplanacak yonliranıemlekettekaldı 

L. Metaksas bir nutuk 
Atina 27 ( Ö.R ) - Balkan 

lktısat lı ons eyi Yunan başve
kili Bay Metaksasın riyasetin
d.- son toplantısını yaptı. Mu
rahhas heyetimiz, Bay Hasan 
Sakanın başkanlığında olarak 
Pazartesi günü Romanya va
puru ile lstanbula dönmüş bu
lunacaktır. Bay Hasan Saka 
derhal Aokaraya giderek kon
seyin mesaisinden ve elde et
tiği neticeden hükümeti ha
berdar edecektir. 

Roma, 27 (Ö.R) - Atina· 
dan bildiriliyor: Balkan antantı 
ekonomik konseyi iş l erini bi
tirm ştir. Gelecek Eyl fılde bir 
Balkan ticaret odaları kongre· 
sinin toplanmasına karar veri!-

.. 
Yunan Başvekili B. Metafrsas 

söyledi 
miştir. Konseyin son içtimaında 
söz alan başvekil general Me
taksas Balkan milletleri ara
sıoda ekonomik münasebetleri 
sağlamlaştırmak neticesini ve
recek olan çalışmalardan dolayı 
memnunlu~unu bildirmiştir. Yu· 
goslavya delegesi, bütün Bal
kan delegeleri namına Yunan 
hükümetinin yaptığı hararetli 
samimi kabulden dolayı teşek
kür etmiştir. 

Atina 27 ( A.A ) - Balkan 
anlaşmasının ekonomik konseyi 
mt>saisini bitirmiştir. Konsey 
bilhassa bazı hususi mahsula
tın satışını temin totmek üzere 
balkan harici piyasalarında 

- Sonu dördüncü sahifede -

Köylüye 24 buçuk milyon lira dağıtıldı 
1936 da 65 hin ton şeker istihsal edildi 
ANKARA 26 (A.A) - Türkiye şe-1 mal ederek Türkiye şeker sanayii de 

ker fabrikaları anonim §irketi ikinci onuncu senesini muvaffakıyetle bitir
alelade heyeti umumiye içtimaını bu- m.iş bulunmaktadır. 

gün !ş Bankası salonunda yapmıştır. Bu münasebetle rapor şeker sanayi
Şirketin ikinci faaliyet senesi muame- imizin on senelik faaliyetine ait malil
!Atına ait raporlar 1936 bilanço senesi matı da ihtiva etmektedir. 
Meclisi ldare ve murakipler raporu Alpullu'da ilk şeker fabrikasının 

okunmuş ve kabul edilmiştir. kurulduğu ve Uşak fabrikasının işlc-

Geçen senenin faaliyeti daha evvelki meğe başladığı 1926 senesinde bu iki 
teşekküller tarafından yapılan hazır- fabrikada işlenen pancar yalnız 4710 
lıklara istinat ettirilmiş ve Türkiye şe- tondu. İstihsal edilen şeker ancak 572 
ker fabrikaları anonim şirketi senenin tonu tecavüz ediyordu. Ve köylüye 
ikinci nısfında işe el koymuş bulundu- pancar bedeli olarak ödenen para 
vaffakıyetle ikmal edilmiş ilk normal 70.650 liradan ibaretti. 
keti tarafından hazırlanmış ve mu- 1936 Senesinde ise dört fabrikada 
vafakıyetle ikmal edilmiş ilk normal işlenen pancar 409.892 ton, istihsal edi· 
faaliyet senesini teşkil etmektedir. len şeker 65.885 ton ve köylüye öde-

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim nen pancar bedeli ise 3.048.560 liradır . 
Şirketi ilk normal kumpanyasını ik- - Sonu ikinci sahifede -
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Lokarno konuşmaların!n hedefi Fener bahçe : 4 - Ankara gücü : 1 

K.Antantı ayırmak, Sov- Üçokspor takımı, güzel bir oyunla 
yet paktını bozmakmış.. Beşiktaşı yendi. Netice: O - 1 dir 
Bunu Fransız 

Paris, 27 (Ö. 
RJ- "Depeche,, 
gazetesı yazı· 

yor : Yeni Lo
karno müzake
relerinde Al
manyanın tek 
bir hedefi var
dır : Fransız -
Rus paktı nı dü
şürmek. Küçük 
antantı ayırmak 

lngiliz ·Fransız 
a n la ş m a s ı n ı 
sanmak, hülii
sa Fransayı tec
rit etmek. Ade
mi müdahale 

gazeteleri yazıyor 
~"':'T""~ .... ......,,._...., 

Sonu 2 nci say/ada B. Hıtler bir mlil6kat e3nasinda 

Misafir takım göz açamadl. Bugün Doğanspor takımı, 
misafir takımın karşisına çıkacaktır 

Üçokspor takımı, dün Al- - - - -~._..-,,.,...., 
sancak stadyumun.da Fener
Beşiktaş maçının galibini O • 1 
mağlup ederken Fenerbahçe de 
Ankara stadında Ankara Gücü 
takı~ını 1 - 4 maf up ediyor
du. Uçok spor takımının ka
zandığı maç, o kadar su gö
türmez bir galebedir ki bunu 
hakem bile, antrenör bile be
ğenmiş ve misafir takım tara
fındıın en ufak bir itiraz sesi 
yükseltilmemiştir. 

Çoktanberi böyle güzel bir 
maç st:yri fırsatını elimize ge

- Smu dördüncü aahifede -

,,. 
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Beşıktaş takımı 
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Belgradda 
imzalanan pakt 
Bir sulh eseridir 
-Baftaralı birinci salıileJe
Siyasetlmizlıı ana hattı sulhun ba

kası olduğuna göre sulh içinde inkişaf 
kudretimizi arttıran, geçimsizlikleri, 
ihtilailan tasfiye eden her anlıışm• 

Balkan payitahtlar-3a tabii bir sevinç 
uyandırır. 

Balkan Antantı, muvaffa)eyeti ser
güzeştte arayan miltecaviz bir harp 
bloku değildir. Seneleri gilnler kadar 
kısaltarak hızlı hamlelerle ilerlemek 
ihtiyacında olan bir bölge halkı için 
sulh binasına ilave edilen her taşın 

ayrıca kıymeti vardır. Bunun içindir ki 
Belgradda büyük dostumuz Yugoslav 
başvekili Dr. Stoyadinoviçin ltalyan 
hariciye nazırı Kont Ciano ile bir 
dostluk ve ademi tecavüz misakı imza 
etmiş olmasını Balkanların emniyeti 
namına sevinçli bir kazanç addetmek
teyiz. Müttefik devletler, Yugoslav
yanın ltalya ile dost olmak isteyişini 

tabii bulurlar. Nitekim kendileri de 
ayni arzuyu beslemektedirler. 

Balkanlar hiçbir yabancı siyaset ara
basının arkasına takı~ değillerdir. 

• Harp sonrası dünyasının siyast çeh
,ıesinde yapılan en büyük inkılap Bal
kanların tam bir istiklill ruhunu ka
zanmış bulunmasıdır. Dört Balkan 
devleti, milletlerinin mukadderatına 

taaluk eden meselelerde her şeyden ön
ce kendi ihtiyaçlarının sesini duymağa 
alışmışlardır. cBalkanlaşmah tabiri 
dün anarşi, kanlı boğuşmalar ifade 
ediyordu. Bugün bütün insanlığın has
ret çektiği sulhu, sükO.nu, kardeşliği 

ifade ediyor. Müşterek siyasetimizdeki 
istikrarın başka minası yoktur ve ola
maz. 

Balkan antantı Milletler Cemiyetine 
bağlıdır; cebril şiddete mllsteriit olan 
revizyonların aleyhtandır. Yeni hiçbir 
anlaşma bu ana prensipleri bozamaz. 
Vaziyet bu çerçeve dahilinde miltalila 
edildiği zaman Balkanlardan sulhun 
zararına bir teşebbüs çıkmıyacağı ko
lay !ıkla anlaşılır. 

. <:PVKPT r·• "iN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lokarno konuşma

larının hedefi 
- B~tarafı birinci ıahifede -

meselesine gelince, BB. Hit
ler ve Mussolini buna an· 
cak vakit kazanmak ve ispan
yaya kıt'alar göndermek için 
razı olmuşlardır. 20 şubattan· 
beri Kadikse yeniden munta· 
zam Italyan ve Alman kuv· 
vetleri çıkarılmamışbr. Her 
ne kadar meşum bir akı

beti tacil etmemek için sa· 
bır ve tahammülle hareket 
muvafık olursa da Fransa ve 
lngiltere aldanmamalıdırlar. Al
manya ve İtalya verdikleri sö
ze muhalif hareketten bir da
kika bile geri kalmamışlardır. 

"Progres de la Somaue" ga
zetesine göre paskalye tatili 
için ayrılırken lngifiz nazırları 
Avrupanın umumi vaziyeti bak· 
kında memnun olduklarını bil
dirmişlerdir. Itafya - Yugos
lavya. paktı Londrada çok 
ıyı karşılanmıştır. lngiliz
ler, Briand tarafından şu 
sözlerle ifade edilmiş bir 
felsefeye tabi o'.uyorlar: " Fa
lan veya filan anlaşma bize 
çok müsait olmıyabilir. Fakat 
muayyen bir iğbirarı; dolayısi

le bir harp tehlikesini azalt
maktadır. Bundan da herkes 
istifade eder . ., 

"Eclaireur de Nice., aynı ka· 
naattedir: Ademi müdahale si
yaseti muhakkak bir barbın 
önüne geçmek neticesini ver
miştir. lngiliz - ltafyan münase
betlerine gelince bir gerginlik 
mevzuubabs olamaz. Hakikatte 
yeni bir mukarenet temayülü 
vardır. 

!'Midi Socialiste" bu fikre iş
tirak etmiyor: lspanyol milletiı i 
Faşist pençesinden kurtarmak 
için Fransa Londra ile tam an
laşma halinde bildirmelidir ki 
gönüllü yasağına tamamı tama
mına riayet edilmesi için ted
bir alınmazsa Fransa hürriye
tini geri alacak, ispanya ile hu
dudunu açarak serbest ticareti 

Pamuk 
Tohumları geldi 

Ziraat vekaletinin lzmir ve 
Manisa vilayetleri için otuz ton 
akala cins pamuk tohumu ver
meği kabul ettiğini yazmıştık. 

Bu pamuk tohumları gelmiş 
ve mahallerine tevzi edil
meğe başlanmıştır. Bundan 
başka yirmi ton tohumun daha 
gelmesi ihtimali vardır. ihtiyaç 
ziraat vekaletine bildirilmiştir. 

Akala cinsi pamuk tohumla
rının ekileceği tarlaların yanı 
başında Hind ve Amerikan 
pamuk tohumu ekilmemesi alaka
darlara tebliğ olunmuştur. Çün· 
kü bu suretle tohumlar karışır 
ve ·sten ilen netice alınamaz. 

/\kala cinsi pamuklarının 

yanı başındaki tarlalara batka 
cins pamuk tohumu ekmit 
olanların pamuklan söküle• 
cektir. 

Köy mektepleri 
Kültür direktörlüğünce beş 

yıllık köy okul ihtiyacı 

planı hazırlanmışhr • Plan 
yarın vilayet umumi meclisi ri· 
yasetine verilecek ve mecliste 
maarif bütçesi müzakere edi
lirken okunarak tetkik oluna
caktır. 

Muallimler aras1nda 
Erkek lisesi Fransızca öğ• 

retmeni Bay Cevdet Celilin 
aylığına kırk bir lira, Bay Sait 
Nazifin aylığına kırk lira za
medilmiştir. 

r '• • • • ı ,. 

Yol kesenler 
Torba!ı ile Ahmetli köyü 

arasında Osman adında birinin 
yolunu kesip kendisini sopa• 
!arla döverek bıçakla tehdit 
etmekle maznun Na~uh oğlu 
Halil, Emir oğlu Ahmet ve Ali 
oğlu Mehmet ağırceza mahke
mesinde muhakeme edılmek 
üzere şehrimize getirilmişlerdir. 

Yapılan tahkikata göre, yol 
kesenler, Osmanda para bula
mamışlardır. Bu muhakemeye 
yakında ağırcezada başlana· 
caktır. 

Askerlik 
Şu besinden : 
Yaşlan müsait bulunan 

mütekait binbaşı, yüzbaşı, 
muamele ve hesap me
murlarından askerlik şube
lerinde vazife görmeğe 
istekli bulunanlar varsa 
lzmir askerlik şube.sine mü· 
racaatları i!in olunur. 
'!:Z'ZTL/'/.Zr.J/!7 AZ'YXZ:ilii!!l!'ZZ'.Zli 

Maarif müsteşarı şehrimizde 

Dün eski kollej binasını 
gözden geçirmiştir 

Köy muallim mektebi kursu için de 
tetkikler yapı!ıyor 

Eskı kollej binası 
Evelki akşam Ankaradan ki Amerikan Kollı-ji binasına 

şehrimize geldiğini yazdığımız giderek binayi görmüştür. Bay 
maarif müsteşarı Bay Rıdvan Rıdvım Nafiz şehrimizde bir 
Nafiz dün öğleye kadar kültür hafta kalarak lzmirin Orta 
direktörlüğünde meşgul olmuş mektep ve lise ihtiyacını da 

ve direktör bay Ali Riza ile tetkik edecek ve bu arada 
kültür işleri, beş yıllık kültür Amerikan Kolleji binasında 
kalkınma ve okul inşaat planı açılacak köy muallim mektı-bi 
etrafında görüşmüştür. Müsteşar kursu işi ile de yakından ala
öğleden sonra Kızılçulludaki es- kadar olacaktır. 

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

Halkapınar bataklığı kurutulacak 

Belediye hu hususta Na
fıanın yardırrıını istiyor 

Halkapınar bataklığının ku
rutulması için busenl'l beledi· 
yece yeniden birçok tedbirler 
alınmıştır. Bu cümleden o'arak 
bundan sonra şehrin birçok 
semtlerinden süprüntüler Hal
kapınar bataklığına dökülecek 
ve ayrıca Vekaletin de yardımı 
istenecektir. 

Esasen Nafıa vekaleti lzmir
deki bataklıkların kurutulması 
için yardımda bulunmağı vaad 

etmiş ve Vekil Ali Çetin Kaya 

şehrimize son seyahatinde, ku
rutulması icap eden bataklık

ların Vekalet mütabassıslarına 

bir de keşfini yaptırtmıştı. Be

lediye bu defa yeniden Veka

lete müracaat ederek yardımın 

bir an evvel yapılmasını ve Iz
mir balkının bu yıl sivrisinek 

belasından kurtulmasını istiye
cektir. 

us- Kiralık daire 
Ve Büyük Depo 

•••••••••••••••••••••••• 
AKŞEHİR BANKASININ ikinci Kordonda 

Borsa sarayı civ~rındaki kendi binası büyük
lüğü dolayısiyle toptan kiraya verilecektir. 
içinde elektrik ve su tesisatı vardır. Bina yeni 
ve üç katlıdır. DEV AİR ve ŞiRKETLER için 
çok elverişlidir. Taliplerin içindeki Akşeh1r 
Bankasına müracaatlar1. 

~-~~mıııııı~_ıııa------~~~~------' 8-

Tirede 
Bir cinayet oldu 

Cinayette kıskançhk 
kokusu vardır 

Tirenin Maltepe civarında 
Kışla meydanında semerci Sü
leymanın bahçe damında yatan 
muhacir lbrahim, solkulağı ar· 
kasından kurşunla yaralanmak 
suretile ölü bulunmuştur. Cina
vetin sebebi hakkında Tire 
zabıtasınca tahkikata başlan

mıştır. Bunda bir kıskançlık 
meselesi mevcut olduğu zan· 
nedilmektedir. Failin pek kısa 
bir zamanda meydana çıkarıla
cağı kuvvetle umulmaktadır. 

Tepeköyünde 
Torbalının Tepeköyünde Sü· 

leyman oğlu nalbant lsmail, 
yanında bulundurduğu nalbant 
tırnak bıçağl ile Ali oğlu Hak
kıyı sağ kolundan yaraladı

ğından yakalanmıştır. 

Ha8ta mı, df'ğil mi? 
Alsancakta bakkal Sıtkı ile 

metresi Sabihayı öldüren Şük
rünün tekrar hastanede asa· 
biye koğuşunda müşahede al· 
tına alınmasına ağır ceza mah· 
kemesince karar verilmişti. 
Hastane mütahassıslığı Şükrü

nün evrakı adliyesini mahke
me riyasetinden istemiştir. Bu 
defa verilecek raporda Şükrü· 
nün deli olup olmadığı zikre
dilecektir . 

B. Levenin tetkikleri 
Belediye reisi Dr. Bt-hçet 

Uz dün şehrimizde bulunan 
parklar mütahassısı profesör 
Leve ile birlikte Karşıyakaya 

giderek kurutulan Bostanlı ba
taklığı yerinde vücuda getirile
cek olan koru işi ile Değirmen
dağı teşçir işini tetkik eyle
mişt .. rdir, 

Bir davanın sukutu 
1 nisan 936 tarihli nüshamız

da şehrimiz doktorlarından bay 
Levinin hakaret maddesinden 
dolayı 3 gün hapis ve bir lira 
para cezasına mabküm edildi
ğini yazmıştık. 

Bu defa temyiz davayı nak· 
zetmiş ve nakız üzerine rü
yet olunan mahkemede davacı 
bu hakaretin müsebbibi olduğu 
anlaşıldığı için davanın suku
tuna karar verildiği haber alın· 
mıştır. 

At yarışları 
Gelecek hafta Pazar günü 

başlıyaca!t olan at yarışları için 
şimdiye kadar şehrimize gelmiş 
olım at ve kısrakların sayısı 

kı ·k ikiyi bulmuştur. Gelen at 
ve kuraklar ekzersizlerine Kı
:ı:ılçullu koşu sahasında devam 
etmektedirler. 

A N NA STEN'in dördüncü büyük filmi 

BALALAYKA 
.. Nana" "lslav ibtırasın ve "ilk Gece filimlerinin unutulmaz yıldı:ı:ı "ANNA STEN . " 

••nema aleminin en sevimli san'atkiirı " HERY WILCOXON " ile birlikte 

ı. */ 
ı. */ 

B A L A L A Y K A ~;!mi esei~~ . d~~=:~in!'e:;~ş~lm:!sizbir 
san'at harıkası hediye etmiştir 

~~~~"""""""""'" ............................ ~...,..,""'""' ...... ~-,,,;;;;;;;===:~==~~~~~~~;;;;;;;o;;:--~~ 
26 mart cuma gününden itibaren yalnız bir balta 

TAYYARE SiNEMASINDA 
Gösterilecek olan [SALALA YKA] lzmirde başka sinemada gösterilmiyecektir 

Bu filimle beraber ayrıca ; Renkli Miki Mavuz - PARAMUNT dünya havadisleri 

SEANS SAATLERi 
HerR'Ün 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 cumartesi ve pazar R"Ünlari 1.15 ilave seanaı vardır 

•• • 
Gazetemiz 
~ 

Ankarada satış teş· 
kilatı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti· 

yen birçok zevat "An kara
da "Yen Asırın bulamadık· 
larını matbaamıza bildirmiş· 
terdir. 

Yeni Asır gerek Ankaralı 
okuyucularını tatmin etmek 
ve gerek lzmirden Ankaraya 
giden okurlımnı alışhkları 

" Yeni Asır " daa mahrum 
bırakmamak için Ankarada 
teşkilat yapmıştır. " Yeni 
Asır " Ankarada aşağıdaki 
yerlerde satılacaktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda All 

Saman pazarında Dur 
All 

Yenlşehlı-de bayi 
Mu..;t - fa 

TUtUncU AH Ekber 
TUIUncU Ahmet 
Taştıanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU kardeşler 

pazarı 

P< stacıda gazeteci 
ömer 

'fzzzz77.zzz71Z/..L.a:XZZTJ77l'L/-ı 

Şeker sanayiimi-
zin muvaffakıyeti 
-BQ#aralı bİTİncİ uıhileJe-
On sene zarfında memlekette sz• 

bin 450 ton şeker istihsal edilmiş "° 
bu senelerin beynelmilel vasati fiyal· 
!arına nazaran 34.495.000 liranın rncll'' 
leket dahilinde kalması temin ~ 
tir. 

On sene zarfında elde edilen şckct' 
!er için köylümüz 2 milyon 173 bin toll 

pancar istihsal etmiş ve buna mulı:O" 
bil 24 milyon 443 bin lira almıştır. 

Muhtelif senelerin dahi satış fiyıt1' 
!arına nazaran 110 milyon liraya b;ı)iğ 
olan şeker kıymetinden pancar bedeli' 
nin tenzilinden sonra kalan 85 milY"11 

liranın ancak cüz'l bir kısmının hcnil' 
memleketimizde temini mümkün ol· 
mayan pancar tohumu ve tesisat , Y"' 
dekler ve bazı işletme maddeleri içlll 
ecnebi memleketlere çıkarılmış bulUll' 
makta ve kısmı azamı, işçi, rneıntll'• 
müstahdem maaş ve yevmiyeleri, kÖ' 
mür, kireç taşı gibi işletme malzeın"°' 
!eriyle kereste gibi ambalaj malzelll"' 
si ve nakliye masrafları dolayısiyle tıı• 
mamen memleket dahilinde kalmış bıl"' 
lunmaktadır. 

Memleket dahilinde kalan bu se~ 
tin muhtelif piyasalarda olan ıesiı1> 
bilhassa şeker nuntakıılarındaki uııııl"' 
mi refah seviyesinin yükselmesi <I' 
vergi tahsililtında görülen neticeleti 
ile çok bariz bir surette kendisini g" 
termiştir. 

Yine rapordan anlaşıldığına giil" 
milli şeker sanayii rençber ve ~ 
olarak her şene 63 bin aileyi gec;inılil" 
mektedir. Bu sanayi memlekette gr 
nevi 15 milyon liralık bir iktısadi fa" 
liyet idame ettirmektedir. 

On sene zarfında hazineye yP 
istihlak vergisi olarak 17 milyon fit' 
ve bugünkü vaziyete göre senede ~'. 
milyon 250 bin lira vergi tediye etoı" 
tedir. 

Raporun en mühim kısmı şeker ;,
tihlakfıtınuza temas eden kı.mudır. şe' 
ker sanayiinin bir elden idaresine ~ 
kaddüm eden zamanlarda 50 bin. ~il 
düşmüş olan umumi şeker istihlll<".'.I~ 
1935 Haziranında şirketin teşekl<11 

1, 
ile maliyetlerin düşürülmesi ve f:)':it 
!arının indirilmesi üzerine çok ser•. iJI 
yilkseliş göstermiştir. Fiyat teııziliflse' 
beş aylık tesiriyle 1935 bilAnçosll se' 
nesi sonunda 61 bin tona yüksel•",,# 
nevi istihlak mıktarı 1935 malt sen w· 
ne nazaran 70 bin tona baliğ olıı>tı:i )od 

1936 bilanço senesi sonun~ ~
edilen istihlak yekllnu ise 72 bırı P" 
du. 1936 Mali senesi nihayctinıl~ -Jıl 
istihlakin 65 bin tona çıkması tal"~ 
edilmektedir. 

Leyleklerle kartallıt' 
rın muharebesi 

ıı·· Turgutlu 26 - Bu sene 
1 ,o· sahamıza gelen Leylek er. Je 

sızın büyük kafileler halı0 • 

Alaşehir ve oradan da AfY0~, 
Akşehir taraflarına hareket e 'f 
mişlerdir. Bu hareketin ~:Jıİ 
leklerle kartallar arasın 

0
, 

mücadeleden ileri geldiği ı• 
-- .J:ı: •. _ -
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Halkın temaşa 
ettiği (nesne) 
iki gündür üstüste ba!kın 

tenıaşa ettiği (nesne) nin re· 
simleriyle dolu lstanbul gaze· 
teleri. 

Boy boy, poz poz resimler; 
Yığın yığın insan .. 

- Bu nedir? Diyeceksiniz: 
Halkın temaşa ettiği, gazete
lerin sütun sütun yazdığı, ka
hp kalıp bastığı resimler yazı· 
lar kime, neye ait diyeceksiniz: 

Yeni miJli bir fil im değil, 
bir temsil değil, yeni bir abide, 
bir mimari şaheseri, bir park, 
bir eğlence yeri... Değil bu .• 

Bu: 
Bir bahk. 
Sade bir balık yahu... Hem 

de küçükçe bir balık. Bir ba
lina. Bir kaşalot, bir delfin .. de 
d w ·ı egı .. 

Ne vakıt lstanbul limanına 
lüferden büyükçe bir balık 
Uğrasa (Canavar) diye ad kor
lar ona. 

Ve halk yığın yığın temaşa· 
sına koşar bu canavarın. 

.. .... 
Bu kıssanın bir (hisse) si var 

elbet .. Bu satırları boşuna yaz
tnıyorum : Halkçı devlet, Halk 
terbiyesiyle (Müekkel) ve (Mü
kellef) tir önce. 

işbu (Canavar temaşa) sında 

iki dava beliriyor. Hem de 
(önemli) ve sosyal iki dava ... 
Gülmeyin. 

1 •Halkın temaşaya ihtiyacı 
var .. O kadar ki; büyücek bir 
hahk, yahut küçücük bir at 

hile görse halk etrafma top
lanıp saatlerce seyreder onu .• 
Bu bir (Küryozite) ki bunu 
halk terbiyesiyle uğraşanlar 
derhal ifadeleştirebilirler ve 

il (Acaip) denilen birşey 
olmadığını dünyada ispat eder
ler Halkla bir (Akuvaryum) 
•çarlar yani .. Açarlar bir bay
•anat bahçesi ne olacak sanki .. 

Ve orada halk hem (acaip) 
eeyler seyreder, hem de ta
biatte (acaip) şey olmadığını 
'9e her {şey) in birbiriyle mü· 
llasebettar bir sürü düzenli 
kanunlarla yürüdüğünü öğrenir 
orada .. 

• ... 
. Bir ilk mektep talebesi bi· 
~1~ ki; dünyanın en büyük en 
•rı hayvanları karada değil, de-

llizdedir. Ve bir şehir beledi
)~si bilmeli ki; değil lstanbul 
~~bi dört yanı denizle çevrili 
ır (belde) de, Avrupanm gö-

beğinde .. Denizden fersahlarla 
~lak şehirlerde (Akuvaryum-

r) • {Hiyudrumlar) , (Hayvan 
:.e nebat bahçeleri) {Planeto· 

1 
•Uınlar) var ... Ve bunlar mek· 

bep gibi, mahkeme gibi, hatta 
\ tlediye gibi zaruri, içtimai, 
d:rbiyevi devlet müesseseleri-
ır. işte kıssanın (hisse) si .. 

K. ERGVNES 

Altınlar 
l\aıaya uğramadı 
t Paris, 27 {Ö.R) - Nevyork· J 
t:t\ gelmekte iken kazaya uğ· 
~:arı bir tayyarenin ankazı 
~ asından bir milyon frank 
~YıtıeUnde altın külçe çıkarıl· 

1Ştır. 

,odz.a-Şuşnig 
t,~. 'Yana 27 (A.A)- Resmen 
loı, 1~ olunduğuna göre Çekos
Viya. Ya başvekili B. Hodza 
bqt~rıa~a? geçerken bu aeya
~\l .n ıstıfade ederek başvekil 
. ft\ıg· . 

•ıl'le ~. zıyaret ederek kendi· 
.\ Rorüşmüştür. 

hi., t~Usturya ajansı neşrettiği 
--'1ı~bliğde bu ziyaretin hu11usi 
)~ •Yette olduğunu ehemmi· 

e kaydeylemektP.dir. 

• 
y 

Cı 
ya 
fik·r 

YENi ASIR' 

soııra A kara 
ta a • 

ım ş .. • 

-Baştaralı birinci sahifede-- Prag 27 ( O.R}- Romanya tesis etmiştir. Bundan sonra te Kont Sforza tnrafından ta-
siyaseti olduğunu ve sulhu sa- Başvekili B. Tatareskonun Akdeniz meselesine alaka gös- kibedilen siyasete avdet etme· 
mimi o!arak isteyenlerle dost- Pragda kaldığı son günlerde teren Consulta lngiltere ile sinden basıl olmamsı lazımge-
luk gayesini takip ettiğini yaz- neşredilen bir tebliğ ile iki münasebetlerini aydınlatmak len memnunluğun neden ibti-
maktadır. Bu gazete şunları başvekil Belgrad müzakerele- istemiş ve Gentlemen's Ag· razsız olmadığım izah ediyor. 
ilave ediyor: rini küçük antant devletleri rerncnt bu arzudan doğ- 11Söylenen nutuklarda, diyor, 

Italyan siyasetinin hakikati tarafından ltalya ile her zaman muştur. Italya bunu müte- anlaşmanın mahiyeti hakkında 
şudur: Diğer taraftan yapıl- istenilm iş o1an iyi münasebet- akip Türkiye ile iyi dostluk BB. Stoyadinoviç ile Ciano 
makta olan teslihat ise bir harp lerin kuvvetlenmesine bir temel münasebetleri tesisini düşün· tarafından yapılan tef-;irler bir-
prograını manasına telakki saydıklarını bild rmişlerdir. müş ve şimdi de Yugoslavya birinden ayrışıkbr. Yugoslavya 
edilmemelidir. Bu teslihat an· · Bclgrad, 27 ( Ö.R) - Yu- ile Adriyatik paktını imza et- başvekiJi Milletler cemiyeti 
cak milli emniyetin kefaletin- goslav gazeteleri ltalya ve miştir. paktından ileri gelen taahhüt· 

.den ibarettir. Italyanın işbirliği Yugoslavya arasında tahakkuk 
11
Eko de Paris,, gazetesi )eri yadetmiştir. ltalya hariciye 

siyaseti sözle değil, fakat işle eden mukarenetin beynelmilel ltalya ile işbirliği teklifini te- nazırı ise bilakis yepi muabe· 
kendini gösterir ve temeli, ala· siyaset üzerinde derin tesirleri halükle kabul etmiş olan Yu- deyi, Almanların malum for· 
kaôar devletler arasında tanın· olacağını kay~ediyorlar. goslavya Başvekili B. Stoya· mülüne göre, iki tarafh bir 
mış menfaatler ve ihtiyaçlar üze Roma, 27 (Ö.R) - Pariste dinoviçin Fransa ile Küçük muahede gibi göstermiştir. Bu 
rine kurulan an!aşmaldrdır. ltal· çıkan " f-igaro " gazetesi Ital- Antant devletleri arasında da şu hi~si veriyor ki lta)ya 
yarım istediği şey B.Mussulininin yan siyasetinin faaliyetinden mecburi karşılıklı yardım taah- küçük antantı inhilal ettirmek 
dehasından doğan ve Kont Cia- ve muvaffaluyetler kazandığın· hülleri tesis edilmesi hakkın- gayretlerinde~ büsbütün vaz 
no ile B. Stoyadinoviç tarafın· dan bahsediyor. B. Mussolini· daki Fransız tekliflerini bilakis geçmiş değildir. 
dan tayin ve tahdit edilen nin harici siyaset sahasındaki soğuklukln karşıladığım kay.de- Belgrad, 27 (A.A) - ltalyan 
ltalyan • Yugos:av siyaseti Ad- ilk zaferi ltalyan • Avusturya, d iyor. Yugoslav paktının imzası do-
riyatik denizinde iş birliği si- 1\ acariatan arasındaki Roma Paris, 27 (Ö.R) -"Ce soir,, Jayısile ltalya kralı ile Yugos-
yasetini iade etli. -Bu zaruret· protokolu olmuştur. Genç Kont gazetesi Roma ve Belgrad lavya naibi prens Paul arasın· 
]eri ise tabiatin iptidai kanun- Cianonun idaresi altında da arasında dostluğun kurulma· da tebrik telgrilfları taati edil-
ları yaratmıştır. lta)ya, Roma • Berlin mihve rini sından B.Mussolininın görünüş- miştir. ..................... f"iY~ ............................. ii ... f.fü)·~;·i~ ... b~·y;~~ı·~· .. iYT .. k ~·;ş~ı~~·;~~d ~ .................. .. 

~1~.~.i~~ <~~~zi~:~,:.; s va :ya, Avusturya, 
bakam v~ C. H. P. Genel sek- kt • 

• 
acarıs-

h emel retrei B.Şükrü Kaya refakatin- a a. ımzası ffi 
deki zevatla berarer bugün 
htlsusi trenle saat 4-de şehri· 
mize gelmiş'erd i r. 

Vt>kilimiz müfettiş umumi 
general A!pdoğanla valimiz ve 
kalabalık bir halk kütlesi tara
fından karş ıla nmıştır. 

·B. ŞuşniR 
Romayagidiyor 
Viyana 27 ( Ö.R ) - Şan· 

sö!ye Schusschnigg 3 Nisanda 
Romaya gidecek ve B. Mus
s~liniden başka Papa v e ~ar
dın al l'acella ile de görü~e
cektir. 

• an 

. J tanbul 27 (Hususi rnuba
_bir:mizdcn) - Bükreşten bil
d i rildıği ne göre B.Hitleı: Ber

_ linde kal>ul elti~i bir Rumen 
. heyetine muahedelerin tadili 
hakkında ' A!manyanın görüş-

.ferini anlatm>ştır. Alman şan· 
sö!yesi, Berinin sulh muahede· 

' lerinde tadilat yapılmasının be· 
· nüz mev.E imi gelmediğini ve 
Aİmanyanın bu tadilat işleriyle 
kendi hesabına alakadar oldu• 
ğunu söylemiştir. 

M?. cari stan siyasi mahafili, 
bu beyanatı pek iyi karşılama· 
mı~tır . 

Muahedelere el sürülmiyecek 
····························~····································· 

Budapeşte, 27 (Ö.R)- Çe-
M üsteşar olu yor kos!oyakya i!e Macaristan ara· • J 
ı t b ı 27 ( H sın da hissedilir bir yakınlaşma :hl\~ .l ·"",urı. Mu~~ 
s an u ' U'iusi muha- b 1 t B k Macar baş ı•ckıli Daıam•i, Avustw ya başvckılı Dı. Şuşnıg'le göıüşüJ"Or 

birimizden) - Münhal Gazian- aş amış ır. u ya mlaşma, 
Ç k 1 k h b k zalanması fikri, çok mülayim yapmakta oldug-u yenilikler, 

tep saylavlığına namzet gösteri- e os ova ya cum ur aş anı 

V k D B ,. · 1 k k karşılanmıştır. Macar milleti, iktısadi sahada da kendini gös-
len Hariciye e aleti genel r. enes ın eserı o ara ar· 
sekreteri B. Numan Menemen· şılanıyor. haya!Jeri terkederek sağlam termiye haşlamıştır. Macaristan 
cioğlunun hariciye siyasi müs· Öğrenildiğine göre; Macaris- dostluklara istinat etmeyi ta· komşulariyle iyi geçinmek ve 
teşarlığına tayin edileceği ta- tan,Avusturya ve Çekoslovakya sarlıyor. şimdilik, muahedelerin tadilini 
bakkuk edıyor. arasında üçüzlü bir pakt im· Macar ulusunun her sahada tehir etmek fikrindedir. 

···•·······••··················•····••·····•·······•········ .................................................................................................................... . 

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı 1 Ankara memurin kooperatifi 

-Fenerin hikim oyuniyle Ortaklara yüzde 8 temet-
4 -1 galebesiyle bitti tü dağıtılması .kararlaştı 

Başvekilde maçları takip ediyordu .. ._._ .. 
lstanbul 127 ( Yeni Asır Te

lefonla ) - Ankaradan bildi
riliyor: 

MılJi kilme maçları için bu· 
gün Ankara stadında Fener
bahçe ile Ankara Gücü karşı
la~mışlardır. 

Stad, daha erkenden seyirci
lerle dolmuş ve yirmi binden 
faz)a halk maçları heyecanla 
takip etmiştir. 

Seyirciler arasmda Başvekil 
ismet lnönO, VekilJer ve daha 
~ir çok zevat da hazır bulu
nuyordu. 

Maç çok he~ecanh olmuş 
.ve birinci devrede her iki ta· 

raf da güzel bir oyun çıkara· 

rak F enerbahçe iki, Ankara 

Gücü bir gol atmak suretiyle 
devre Fenerin galibiyetiyle 
bitmiştir. • 

ikinci devre, tamamiyle F e· 

nerin hakimiyeti altında geçmiş 

ve bu devrede de Fener daha iki 

gol atmıştır. Ankaragücü ise 
gol çıkaramamıştır. Bu ıuretle 

oyun 4-1 Fenerin galibiyetiyle 
bitmistir. 

.An~ara 27 (A.A)- Ankara memurin kooperatifi heyeti umu· 
mıyesı bugün Halkevinde Maliye vekaleti müsteşarı Faik Bay
s~lın re~sliğinde toplanarak idare meclisinin yılJık raporunu tas· 
vıp etmış ve inhilal eden azahkJara milddetleri biten divanı mu
hasebat azasından B. Yusuf Ziyayı, posta işleri reisi B. lbrahim 
~ese~i ve binbaşı Sabriyi ipkaen, sanayi umum müdürü B. Reşat 
ıl.e gumrükler muamelat müdürü B. Fazılı yeniden idare mecli
sıne seçmiştir. 

~asvi~ edilen bilançoya göre bu sene ortaklara iştirak hisse
Jerme nısbetle yüzde sekiz bir temettü dağıtılacaktır. Bu netice 
f'nkara memurin kooperatifinin onbir senelik mesai hayatında 
ılk olarak tecelli eden müsbet bir vakıadır. · 

Fatih cinayeti tahkikatı devam ediyor. 
Maktulün karısı · da yakalandı 

lstanbul, 27 (Yeni Asır - telefonla) - Dilnkü telefonumda 
biJdirdiiim Fatih cinayeti tahkikatına bugün de devam edil
miştir. Katil ıuçunu itiraf etmiş ve bu cina)·eti nefsini mildafaa 
için yaphğ1nı söylemiştir. Maktulün ı.evceai irfan da bugün 
tevkif edilmiştir. Tahkikata devam olunmaktadır. 

..... Sahife s 

Atatürk 
••• 

IIaJkevindeki 
•• • 

musaınereyı 

şereflendirdiler 
lstanb•Jl 27 ( Hususi Muha• 

birimizden ) - Dün gece Bur• 
salılftr tarafından Ankara 
Halkevinde tertip edilen mü• 
samereyi ATA TÜRK şeref• 
lendirdiler. 

Boşalan 
sa ylavlıklar 

Ankara, 26 (A.A) - Kay
seri saylavı Süleyman Demir
ezen ve Gaziantep saylavı Nuri 
Conkerden boşalan Kayseri 
saylavhğına Maliye müsteşarı 

Faik Baysal ve Gaziantep say• 
!avlığına Hariciye vekaleti ge
nel sekreteri Numan Rifat 
Menemencioğlu parti genbaş· 
kurca parti · namzedi olarak 
onaylanmışbr. 

Sayın seçicilere bildirir ve 
ilan ederim. 

C. H. P. Genel başkan vekili 
ismet lnönU 

Kaçakçılarla mücadele 
Ankara 26 ( A.A ) - Geçen 

bir hafta içinde gamrük muha
faza örgütü birisi ölü 56 ka
çakçı, 732 kilo gümrük, 104 
kilo inhisar kaçağı, 12,600 def· 
ter sigara kağıdı 20 altın, 67 
Türk lirası, 5 silah, 40 mermi 
ile 7 kaçakçı hayvanı ele ge· 
çirmiştir. 

Irak Krahnın y ldönUmU 
lstnnbu1, 27 (Hususi) - Irak 

Kralı Birinci Gazi'nin doğum· 
larının yıldönümü münasebetile 
Cumhurreisimiz Atatürk ile 
Irak Kralı arasında samimi 
temennilerle dolu telgraflar 
teati edilmiştir. 

Loyd Corç 
"Ras Destanın bir köpek 
gibi öldürülmesi ayıptır.,, 

diye bağırdı 
Londra, 26 (A.A) - Ras 

Desta hakkındaki sözlerini 
hararetli alkışlar arasında; Ras 
Desta üç bin sene müstakil 
yaşayan bir milleti temsil edi· 
yor ve ooemleketi için müca· 
dele ediyordu. Bir köpek gibi 
öldürüldü. Ve Milletler Cemi· 
) etinin başlıca iiıası bir kelime 
bı le protestoda bulunmadı. Bu 
ayıptır, dıye bitiren B. Loyd 
Corça ve B. Hendersona hü
kümet namına cevap veren B. 
Crnnbourne daha evvel bu ha
diseleri bir haile olarak tavsif 
etmiş olduğunu ve buna birşey 
ilave etmeği muvafık bulmadı-
ğım söylemiştir. 

Mısır kralı 
Londraya gidiyor 

Cenevre, 27 (Ö.R)- Annesi 
kraliçe Maj. Nazlı, dayısı Sabri 
paşa ve 40 kişilik maiyeti ile 
burada bulunan Mısır krah Maj. 
Faruk birkaç gün sonra lngiliz 
kralı Maj. George'un taç geyme 
merasiminde bulunmak üzere 
Londraya gidecektir. 

~Mısır Veliahdı hasta 
Kahire, 27 (A.A) - Niyabet 

meclisi reisi ve veliahd Prens 
Mchmed Ali'nin sıhhati mah
sus derecede iyileşmiştir. Ağır 
surette hastalanan prensin An· 
jinden muıtarib olduğu 2anne· 
dilmektedir. 

~d'U..JDU.Z.777..ZZ-LT.LZZl:Zn 
~ GöZTEPEDE 

Satılık Ev 
Göztepede, tramvay cad

desi üzerinde 831 numaralı 
ev sablıktı:. 

içinde elektriği, havagazı 

tesisatı vardır. Yeni denile· 
bilecek haldedir. Havadar· 
dır. Talip olanlar "Yeni 
Asır" idare müdürlüğünde.o 
arz.u ettikleri tafsilatı a1a
bilirler. 9 • 10 S.4 
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Fener bahçe : 4 - Ankara gücü : 1 

Üçokspor takımı, güzel bir oyunla 
Beşiktaşı yendi. Netice: O - 1 dir 

Misafir takım göz açamad•. Bugün Doğanspor takımı, 
misafir takımın karşisına çıkacaktır 

- BllJfanıfı birinci aahifede 

çirmediğimiz için stad kala
balıktı. Oyunu lstanbul mın· 
takasından B. Şazi Tezcan 
idare ediyordu. Hakemin ba
zan Üçok spor aleyhine tecelli 
eden kararları, en bitaraf bir 
gözle mütalaa edilse dabi Be
tiktaşı himaye gibi birşey olu-
7ordu. Ve bu kararlar bazan 
tribünlerden itiraz se!i yüksel
tilmesine sebep teşkil ediyordu. 

Üçok spor takımı, ortadan 
iki göz arasında kaybolan tel
graf yüzünden Cemilden mah
rumdu. Buna rağmen takımı 
teşkil eden on bir oyuncu da, 
kendilerinden beklenen oyunu 
Yererek tam doksan dakika 
eok güzel çalışmış, bütün hat
lan güzel işlemiş, uzun m:iddı:t 
Beşiktaş takımını bir tazyik 
çenberi lçinde sıkıştırmıştır. O 
kadar ki bazen Beşiktaş hat
lan ambale vaziyete girerek 
oyuncuların sert oynamalarına 
ıebebiyet vermiştir. 

Şimdi oyunu takip ede biliriz: 
Sahaya önce Beşiktaş takımı 

pkarak halkı selamladı ve al
kışlandı. Biraz sonra da Üçok 
göründü. Kale intihabından 
sonra takımlar şu şekilde dizil
diler: 

Beşiktaş: 

Mehmet Ali, Faruk, Hüsnü, 
Feyzi, Enver, Salabittin, Eşref 
Fuat, Refet Rıdvan, Hayati. 

Üçok: 
Nejat, Ziya, Ali, Şükrü, En

ver, Adil, Namık, Basri, Saim, 
Sait, llyas. 

Hakem: lstanbuldan Şazi 
Tezcan. Yanhakemler: lzmir
den Kadri ve Mustafa Şenkal. 

Oyuna Beşiktaşlıların Üçok 
kalesine kadar uzanan bir 
bücumiyle başlandı. 

ilk dakikalar Beşiktaş, takım 
halinde güzel paslaşmalarla 
Üçok kalesine sık sık hücum
lar yapıyordu. İkinci ve seki
zinci dakikalarda elde ettikleri 
fırsatları kaçırdılar. Onuncu 
dakikada mukabil akına geçen 
Üçok, Beşiktaş kale~ine kadar 
dayandı. Namığın çektiği şut 
Mehmet Alinin elleri arasında 
kaldı. 

Dakikalar geçtikçe oyun sür
atini arttırıyor ve top saniyeler 
içinde bir kaleden diğer 
kaleye mekik dokuyordu. 
Maamafib şu dakikalarda 
Beşiktaş Üçoka nazaran daba 
düzgündü. Vakit ilerledilcçe 
maç çok zevkli safhalar geçi-

riyordu. 15 nci dakikada bir 
Beşiktaş al<ınında Eşref b;r 
fırsat yak:ılıyarak Üçok kale
sine indi, Müsait bir vaziyt:t!e 
sıkı bir şut çekti, Nejat mu· 
vaffakıyetli bir plonjonla mu
hakkak bir gole mani oldu. 

21 nci dakikada Hayatinin 
çektiği şut da Nejadın elleri 
arasında ka!dı. 

1 

Güzel hır OV/lll cıkatan B. Saıt 

Üçok bu aralık ufak bir ta
dilat yaptı. Ilyas ve Saim yer
lerini değiştirdiler. Bu taclila· 
tın semeresi görüldü. Üço'4: 
şimdi Beşiktaşı hırpalamajia 
başladı. Akınlar aynı sür'atle 
yekdiğerini takip ediyordu. 
31 inci dakikada Sait geriden 
aldığı topu sağ açığa gönderdi. 
Saim güzel bir ortalayışla topu 
Namığa jleçirdi ve Namık 
kalenin çok yakınından oyunun 
ilk ve son golünü Beşiktaş 

ağlarına taktı. 

Bir dakika sonra Sait ayni 
şekilde kaleye kadar sokı~l

duğu halde lopu havadan ata
rak muhakkak bir gol kaçırdı. 
58 nci dakikada Eşref eline 
geçen fırsattaa istifade ede
medi. 

Haftayım karşılıklı akınlarla 
0-1 üç okun lehine bitti. 

iKiNCi DEVRE 
Oyun başlar başlamaz üç 

ok hücuma geçti. Ve bu dev· 
rede güzel paslaşmalarla Be
şiktaş müdafaasını müşkül 
mevkie sokuyorlardı. Beşikta
şın ilk devredt>~İ nisbi haki
miyeti bu defa Üçokta .. 

Bu vaziyet 15 dakika devam 
etti. 15 inci dakikadan sonra 
mağlübiyete doğru gittiğini 
hisseden Beşiktaş bütün ener
jısini sarfedı>rek takım halinde 
hücuma geçmeye başladı, Fa
kat "Ali-Ziya" müdafaası her 

,----=----------=----------, Rus Hlkayelerl: 

......... ım.1 ..................... :-. ..... . 

YAZAN : A. CttEKHOV 
7ütkçeye çevitttı : OR.HAN YAMANLAR 
-a-

Mabpusun odasında bir kan- 1 bekledi. Üç dakika geçti hiç 
dil donuk bir şüle ile yanıyor, birşey olmadı. Oda, etraf yine 
mahpusun kendisi de masa eskisi gibi sessizdi. içeri girdi, 
başında oturmuş yalnız arkası, Masa başında insana hiç ben• 
saçlnı, elleri görünüyordu. zemiyen b r iskelet vardı. De-
Açık !>ir kitap masanın üstüne rileri kemiiderine yapışmış, kı-
atılmış, iki sandalye, orada vırcık saçı kadın saçları gibi 
masanın yanında yere düş- uzayarak sakallarına inmişti. 
müştii.. 

Beş dakika geçti. Mahpus 
biç kıpırdamadı. On beş sene
lik mabpusiy~t hayatı ona ha
reketsizliği ökretmişti. Banker 
parmağının ucuyle cama vurdu. 
Fakat mahpus yine hiç yerin
den oynamadı. Banker usulca 
111ilb6rü kopardı. Anabtan ıok
tu. Paslı kilit boğuk boğuk 
inledi. Kapı gıcırdadı. Banker 
hf .. ı,.,,,,."a. c"...f"~' ve koşuşma 

Yüzünün rengi sarı idi. 
Ona bakmak insana büyük bir 
acı veriyordu. Saçları tamamen 
aklaşmıştı. Yüzüne bakabilen 
bir kimse onun 44 yaşında ol
duğuna inanamazdı. Masanın 
üzerinde, kolları arasında ya• 
zılı bir kağıt duruyordu. Ban
ker: 

- Zavallı şeytan, diye dü· 
şündü. Uykuda, belki de rüya
sında miıyonlan görüyor. Onun 
yarı ö'ü vücudunu alıp yatağa 

tehlikeyi büyük bir gayret 
sarfiyle bertaraf ediyordu. 

21 inci dakikada lzmirin ani 
bir hücumunda llyasa çok 
müsait bir pas ge'.di. Ka
leci i'e karşılaştığı halde 
ayakları birbirine dolaştığından 
topu kaleye sokamadı. 22 inci 
dakikada Saimden güzel bir 
pas alan Sait, topu kalecinin 
ellerine verdi. 

Biraz sonra Saim Beşiktaş 
kalesini k:ırma karışık yaptı 

ise de istifade ed~medi. 

Dakika'ar geçtlcçe Beşiktaş fa
vullü oynamağa başladı. Hakem 
Şazi Tezcan da bermutat oör
müyordu. Bilhassa bazı Üçok 
akınlarını kesiş'erinde halk ta
rafından protesto edildi. 

35 nci dakikada Üçok bü
yük bir gayretle Beşiktaşı bas
kıya aldı. 38 nci dal•ikada 
Namık Saime güzel bir pas 
verdi. Sa· m bu fırsatı fena bir 
vuruşla öldürdü. 

Üçok müd:ıfaası bugün mağ
lüp o'mamağa azmetmiş bir 
fedakarlıkla oynayarak Beşik
taşlıların her teb'.ikeli akınla

rını kesiyordu. 
Bir hafta evvel Türkiye bi

rincisi ve lstanbul şampiyonunu 
yenen Beşiktaş bugün lzmirin 
yeni bir varlığı olan Üçoka 
yeniliyordu. 

Ha kem oyunu bitirdiği za
il' an Üçok 1 - O galip o!arak 
sahadan ayrıldı. 

Agah Bartu 

Kalpazanlar 
VarşovaJa 
yakalandılar 
Varşova 27 (Ô.R) - Polis, 

sahte para basan iki atelye 
meydana çıkarmıştır, Bu atel
yelerde çalışan on iki kalpaı.ın 
yakalanmış ve birkaç torba 
sahte para bulunmuştur. 

ltalyanlar silah 
toplıyor 

• Roma, 27 (Ô.R) - Şarki 
Afrikada ltalya tarafından 3 
llkteşrin 1935 den 3 Mart 1937 
ye kadar toplanan silah yekii-
170705 tüfenk, 1380 tabanca, 
782 Mitralyöz ve 165 toptur. 

Tren kazası 
Varşova, 27 (Ö.R) - Bugün 

bir tren çarpışmasında beş 
yolcu ölmüştür. 

atsam yorganla bir saniyede 
boğmak çok kolay olacak ... En 
dikkatle yapılacak tahkikat bile 
onun gayri tabii ölümünü an
lıyamıyacak... Fakat şuraya 

ne yazmış evveli. onu okuya• 
yım bakalım" dedi. 

Banker masanın üzerinden 
yaprağı aldı ve okumağa baş
ladı: 

"Yarın gece yarısı saat 12de 
serbestimi kazanıp insanlara 
karışabileceğim.Fakat bu odayı 
terketmeden, güneşi görmeden 
evvel sana şunları söylemeyi 
lüzumlu görüyorum. Beni ve 
temiz ruhumu herzaman gören 
Aılabın huzurunda itiraf edi
yorum ki, serbestiye, hayata, 
sıhhate ve bütün dünyanın 
takdis ettiği bütün kitaplara 
lanet olsun. 
Onbeı sene hayat üzerinde 

tetkikler yaptım. • . Evet ne 
dünyayı ne de insanları gör
meden, senin gönderdiğin ki
tapların sayfaları arasında 
dolaştım. Latif kokulu şaraplar 
İçtim .. Şarkı söyledim.. Vahşi 
ormanlarda geyik avladım. 

Balkan Ekonomi Konseyi işini bitirdi 

4 eylôlda dört Balkan antantı memle
keti T. odaları kongresi toplanacak 

b. Metaksas bir nutuk söyledi 
-Baştaralı birinci sahifede-
müşterek bir siy:ıset takibi 
meselesini tetkik etmiştiir. 

Atina, 27 (A.A) - Matbu
ata aşağıdaki tebliğ verilmiştir. 

16 Martta Atinada toplanan 
balkan Antantı ekonomi kon
seyi mesa ı sini bitirmiştir. Kon
sev umumi müzakerede bulun• 
duktan ve ı;ıeçen Blcd toplan
tısında verilen kararların tat
bikatına ait tedbirleri tetkik 
ettikten sonra iki komisyona 
ayrılmıştır. 

1 - Ticaret mübadelesi, 
2 - Münakalat komisyonu. 
Birinci komisyonda milli ko-

miteler tarafından verilen muh
tıralar tetkik edilmiştir. Bu 
muhtıralar her memleket ihra
catçılarının mütalaalarını ve 
karşılıklı mübadelenin arthrıl
ma51na matuf teklifleri ihtiva 
etmektedir. 

Konsey bu hususta bazı tav
siyelerde bulunmuştur. Keza 
bazı 1Luayyen mamuli.tın Bal
kanlar harici piyasalarında sa
tış meselesi ile dört memleke
tin ihracat malları için daimi 
bir sergi meselesi de tetkik 
edilmiştir. 

Eylülda 4 Balkan antantı 
memleketi ticaret odalarının 
kongre halinde toplanmasına 
karar verilmiştir. Münakalat 
meselesinde ezcümle yolcu ve 
bağa j nakliyatı, yollar üzerinde 
nakliyat, posta, telgraf, telefon 
ve telsiz, seyrisefain ve turizm 
için yeknasak nizamat mesele
sinde mühim terakki elde edil
miştir. 

Daimi deniz komitesiyle da
imi turizm komitesinin konse
yin gelecek toplantısından ev
vel içtimalarına karar veril
miştir. 

Bu devrenin mesaisi heyeti 
umumiyeleri itibariyle daha ev
velki içtimalarda elde edilmiş 
o'an neticelerin ıslahına taal
luk etmiştir. Ve bu mesaiye 
her sabada yukanda zikredi
len komitelerde yahut teknik 
koıııisyonlarda devam edecek
tir. 

Bun1ar konseyin iki içtimaı 
arasında münasip zamanlarda 
toplanacaklardır. 

Atina 27 ( A.A ) - Balkan 
antantı ekonomik konseyinde 
kapanış nutkunu veren başve
kil B. Metaksas, ekonomik mü
nasebatın takviyesi için yap
tıkları kıymetli hizmetten do
layı delegelere gerek kendisi 
ve gerek hükümeti adına te-

Kadınlar sevdim, 
... Sihirli şiirlerden çıkardı

ğım semadaki bulutlar kadar 
güzel kadınlar beni her gece 
ziyaret ettiler. Beni sarhoş 
eden tatlı tatlı hikayeler an
lattılar. Sizin kitaplarınızla ben 
Elbrozun, Mont Blanın en yük
sek zirvelerine kadar çıkıp ora
dan güneşin sabahlan nasıl 
doğduğunu, akşam üzerı Ok
yanosları ve dağ silsileleriniu 
nasıl altınla yaldızlandığını gör
düm. Oradan ben şimşeklerin 
nasıl çaktığını bulutların nasıl 
parçalandığnn giirdüm. Yeşil or
manları, tarlaları, nehirleri, göl
leri şehirleri gördüm, Su me
leklerinin şarkılarını dinledim. 
Allah hakkında benimle jlÖriiş
meğe gelen şeytanların kanat-
laFına dokundum . Sizin ki-
taplarınızla ben kendimi 
en derin uçurumlara attım. 
Harikalar yarattım. Toprak 
üstündeki şehirleri yaktım. 

Yeni dinler çıkardım. Bütün 
memlekette galebeler çaldım •• 

Sizin kitaplarınız bana akıl 
v~rdi. insanların asırlarca ya-

şekkür ettikten sonra ezcümle 
demiştir ki : 

Mesainizin maddi başarıla
rından başka milletlerimizin ba
yati faaliyetlerinin bütün sa
halarını ali.kadar etmesi itiba
rile aralarındaki rabıtaların in-

Yugoslavya heyeti başkanı 
B. Prentiç bütün delegeler 
adına cevap vererek gördük· 
leri iyi kabulden ve mesainin 
cereyan ettiği iyi havadan do· 
layı Yunan bükümetine fe 
delegelerine teşekkür etmiş ye 

bu havanın iktısadi münasebı· kişafı üzerine olan manevi 
tesirinin büyük olduğu ya- tın takviyesine badim olacağını 
nılmak korkusu olmaksızın kaydettikten sonra Yugoslaf 

heyetinin de diğer antant bey· 
iddia edilebilir. Şimdi buradaki etleri gibi kararların tatbikine 
vazifenizi yaptıktan sonra mem• 

çalışacaklarını, Yunanistandan 
leketlerinize dönüyorsunuz. Fa- ayrılırken memleketin kal• 
kat orada sizi diıi'er bir vazife kınması sahasında gördükleri 
bekliyor. O da müştereken ve- her şeyi ve bilhassa dün 
rilen kararların herkesin kendi tes'it edilen milli bayraııı. 
mE'mleketinde tatbikine nezaret askeri geçit ve Elen ulu· 
etmesidir. Bu vazifenin ifasında sunun hattı hareketi bak· 
da burada gösterdiğiniz gay- kında en ıyı intibalar gö· 
reti göstereceğinizden eminim. türeceklerini, bütün bunlarııı 
Bize taallük eden kısımda size Yunanistanın her sabada yük· 
ayni teminatı vermek ve bura- seldiğini isbat etmekte oldu· 
da bulanduğunuz müddetçe ğunu bildirmiş ve sözlerini, 
matlüp gayenin tahakkukunda Yunanistanda gördüklerimizi 
şahit olduğunuz yardıma uzak- memleketlerimizde söylemekten 
tan da tamamen güvenebilece- geri kalmıyacısğız, diyerek bi· 
j:inizi teyit etmek islerim. ı tirmiştir. 

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

Edirnenin felaketli gününde 

Canlarından geçen aziz 
şehitler sayğıyla anıldı 

Edim«: 27 (A.A) - 26 Mart Edirnenin Balkan harbında düş· 
manlar tarafından zaptedildiği kara ve felaketli gündür. Her 
sene oldui?:u gibi bu sene de bu münasebetle Halkevinin salon· 
larıoı ve etrafını dolduran binlerce kişiden mürekkep çok ka· 
!abalık bir halk kütlesinin iştirakiyle yapılan ihtifalde öğretmen 
Kemal Batu bir nutuk söylemiş, 27 yıl önce bugün Edirnenin 
düşlüğü felakete hiçbir zaman ve hiçbir suretle meydan veril· 
miyeceğine dair andlar içilmiş, muzika matem havası çalmıştır. 

Yurdun müdafaası uğurunda canlarından geçen aziz şehitlerimiz 
saygı ve şükranla anılmış ve şehitliklere çelenkler konulmuştur. 

lzmit vilayet meciisi 

Ziraate zarar veren 
hastalıklarla uğraşılacak 

bmit, 27 (A.A) - Vilayet sıtma yataklarının yok edilmesİı 

dağıldı 

umumi nıeclisi çalışmasını bi- hem de münbit topraklar mey· 
tirmiştir. Vilayetin 937 bütçesi dana getirilmesinin temini için 
915,300 lira olarak tespit edil- geçen senelerde alınan bir 
miştir. Bu yeni mali yıl içinde ekskavatör makinesine ilave· 
vilayetimizde önemli işler ya- ten daha iki tane makine 
pılması kararlaştırılmıştır. Bu alınması kararlaştırılmış bulun• 
meyanda ziraat ürünlerine za-
rar veren hastalık ve haşaratla 
geniş ölçüde mücadele edile
ceği gihi hayvan hastalıklarına 
karşı da esaslı korunma ted
birleri alınmak üzere köylerde 
birer hayvan mezarlığı yapıl
ması, vilayetteki bataklıkların 
biran evvel kurutularak hem 

ratamadığı düşünceler benim 
kafa tasımı do!c!urı!u. Ve öğ
rendim ki ben senden her za
man için daha temiz bir 
insanım. 

Kitaplarına lanet olsun, bü
tün dünyanın akıl ve saadetine 
lanet olsun. Herşey boş... Her 
şey mevhumdur. Bununla be
raber sen mağrur, akıllı ve 
güzel olabilirsin. Fakat ölüm 
seni bir fare gibi toprak altına 
atar. Ve sen bütün alevi sön
müş bir ceset olarak toprağa 
girersin. 

Sen delisin. Yanlış yoldan 
gidiyorsun. Hakikat yerine ya
lan ve güzellik yerine çirkinlik 
yolunu tutmuşsun. Eğer elma 
ve portakal ağaçlan meyva 
yerine bir kurbağa veya ker
tenkele verirae, eğer güller 
beygirler gibi solumağa baş
larsa hayret edersin. Ben de 
havayı toprağa değişen sana 
bu şekilde hayret ediyorum, 
Seni anlamak istemiyorum. 

Ve ben seni yaşatan ve bana 
eennet rüyası gördüren parala
rının iki milyonu ile zillet al
tına giriyorum. Lanet olsun on
lara. Kendimi onlardan auJı-

maktadır. -
Kral Leopold 
Isviçreye gitti 

Brüksel, 27 ( Ö.R ) - ı<rııl 
Leopold birkaç gün istirab•1 

için Isviçreye gitmiştir. 

rum edeceğim. Durmak içiO 
ahdettiğim andan beş dakilı~ 
evvel buradan çıkıp mukaveleY1 

bozacag" ım.,, . 
bil!' Banker kağıdı okuyup 

rince tekrar masanın üzeriııe 
koydu. Bu tuhaf adamın başıO' 
dan öperken ağlamağa başla~~ 
Odadan çıktı, Hiçbir zaman 
hatta o korkunç borsa o)'d; 
nunda kaybettiği zamanJıır, 11 
bile nefsinde bu kadar bii~~e 
bir utanç hissetmemişti. e 
gelip yattı. Fakat balecan •d' 
göz yaşlarından uzun bir ıııi.I 
det uyuyamadı... ıcçi 

Ertesi sabah zavallı be uO 
koşarak ona geldi. M:ıbbU' 11 
pencereden tırmanarak dış•f 
kaçtığını bahçe kapısında lı~er 
bolduğunu söyledi. B1111• çiO 
mahpusun kaçtığını ispat 1 Y' 
hizmetçileriyle beraber or;e• 
koştu. Hiç kimseye görter 1111 
den Ye büyük bir balecıııd•· 
kağıdı masa üzerinde~ '1ıı' 
Eve dönüşünde onu bütun ı:ıı•" 
yatı müddetince sakla 
üzere kilitledi. 

-SON 
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Turgutluda Belediye fidanlığı 

Bu sene binlerce ağaç 
tevzi edilmiştir 

Şehrin çiçek ihtiyacı da geniş bir 
surette temin ediliyor ... 

Turgutlu, 27 (Yeni Asır) -
Şehrimiz belediyesi 935 senesi 
•onlarına doğıu istasyon civa
rında bir fidanlık tesis etmiş 
936 senesinde tohumlardan 
yeni fidan yetiştirilmesine te
şebbüs etmiştir. Bu yer evvelce 
ınezarlık idi. Bugün burada bir 
bahçe manzarası göze çarpıyor. 

te tutmayan ağaçlar değiştiril
miştir. 

Gül, çiçek fidanı da yetişti
rilmektedir. Çok muntazam bir 
camekan yapılmıştır Gelecek 
sene halka daha fazla çiçek 
dağılması için şimdiden tertibat 
alınmıştır. 

Bu latif bahçenin önünde 

7 ur[!ıdlu Beledıye Jiılanlığı ve şehıtler llbidesi 
Evvelce şimendifer güzerga- memleketimizin istirdadı esna-
hında bulunan bu mahal ne sında düşmanlar tarafından şe-
kadar soğuk bir vaziyet arze- hid edilen bir kısim askerleri-
diyordu ise bugün o kadar ca- miz için belediyemiz tarafından 
zip şekliyle ruhları okşuyor. çok muntazam VP. sırf mermer· 

Bahçede meyvasız ağaçlar- den mamul bir abide rekzedi-
dan akasya, isfendik, safora, !erek bahçenin kıymeti bir kat 
katalpa, di7budak, lüküstürüm, daha arttırılmıştır. 
Çamfıstığı, selvi, mazı, tespih, Fidanlığımız, bir kaç sene 
ınaklora, mey•alı ağaçlardan da sonra civar şehirlere ağaç tev-
dut, kayası, zerdali, delice,kira:ı:, zii suretile memlekete hizme-
armut, şeftali yetiştirilmektedir. tini çoğaltacağına hiç şüphe 

Bu sene muhtelif ağaçlardan etmiyoruz. 
2600 dane fidan Manisa bele- Kasabamızı g~rmf'ğe gelen-
diyesine, 600 Manisa ciheti as- !erin burasını ziyaret ederek 
keriyesine, 600 Turgutlu askeri derin bir zevk ile ayrıldıkları-
kıt' atına verilmiş kasabamız na memnuniyetle muttali olu-
ınerkezinde lüzum eden yerlere yoruz. 
dikilmiş ve geçen sene dikilip RIZA KAYA 
, .•.•••....................•...................................................••...... 
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Edirne Türk hava kurumu 

Kadınlar kolu dün 
faaliyete geçmiştir 
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1111. Maıde Ditilıitı başkanlıifında ıaaliyette bulunan T. H. K. kadınlar kolu 

Edirne, 27 (Hususi) - Edir· ~ında toplanarak ihtifalin prog-
~e Türk hava kurumu bayan- ramını hazırlamıştır. lhtifa~ 
~r kolu ilyön kurulu sayın Koca Sinanın ölmez şaheserı 
b11Yan Maide Kazım Dirik'in olan Selimiyede yapılacak ve 
aşkanlığında top anarak ba- bütün mektepler bu ihtifale 

Yaıılar hava kuruluna üye yaz- iştirak edeceklerdir. 
~ak için Halkevinde bir top· Sinanın hayatı ve eserleri 
aııtı yapıldığını bildirmiştim. hakkında öğretmen Bay Os-

" Çalışma yollarını izah etmek nıan bir hitabede bulunacaktır. 
~Zere kollar için bayanlar dün , 
de Haikev:nde toplanmışlar ve 

ektlıal faa,iyete geçmek için 
Ço .. 1 k 1 • 1 guze arar ar vermış· 
erdir 

tıı'l::di.rne 27 (Hususi muhabiri
d~zden\ - Mimar Sinanın yıl-
oııüın.. l I une rast ıyan ve mem-

k\ette bir san'at günü olarak 
~~· ul edilen 9 Nisan gününü 
~ ırnede büyük bir tezahüratla 
... ~ttlaınak üzere bir ihtifal ko· 
"'1 es· · tt ının teşekkül ettiğini 

YENi ASIR 

Fransada siyasi vaziyet 

Blum dahilde emniyet 
çalışıyor 

. Fransız başvekilı R/um 
Paris 27 ( Ö.R ) - Gelecek 1 sız buhranına ve Klişi hadise-

hafta Çarşamba günü Elize Sa- !erine tahsis etti ği bir maka-
rayında yapıiac11k nazırlar mec- lede B. Blumun üzerine aldı-
lisi içtimamda Dahiliye nazırı ğı i şi ıyı idare etmekte 
B. Dormoy Klişi hadiseleri olduğunu kaydediyor. Ga· 
hakkındaki tııhkika!ın netice- ze te Klişi hadiselerinin mün-
lerini bildirecektir. Dahiliye ferit bir ·~k'a halinde kaldı-
nazırınıa poli3 amirlerine karşı ğını ve ekonomik kalkınma ve 
ceza tedbirleri teklif edeceği siyasi_ i~tikrar pla~ının t~tbiki-
haber alınmal.;!!'dır. J-\ncak ha- ne manı olmıyacagını muşahe
zırlanmakta ola!! yeni polis 
teşkilatı hakkında Klişi hadi

selerinin verdiği dersten isti
fade edilecektir. 

Londra, 27 (Ô.R) - "Finan
cial Nevs" gazetesi son Fran-

de ettikten sonra Fransada 
emniyetsizliğin az olduğunu, 
şimendifer hasılatiyle ihracatın 
çoğaldığını ve :B. Blumun em
niyet yaratmak işinde muvaf
fak olmak için hiç bir gayreti 
esirgemediğini yazıyor. 

Cephelerde mühim bir hareket yok 

Amerika sosyalistleri Is
panyollara bayrak verdi _______ _._,__z w -· 

Komitede heyecan yatışmıya başladı 
Madrid,27 (Ö.R) -· Müdafaa 

komitesinin bugün öğleyin 

neşrettiği tebliğ: Son 24 saat 
zarfında Guadalajara, Madrid 
Vf! Jaraını-ı cephelerinde hiç bir 
mühim hareket olmamıştır. 

Valensiya 27 (A.A)- Ame
rika sosyalist partisinin mü
messili B. San Baron dış ba· 
kanı B. Alvarez Delvayoya 
Amerika sosyalist sendikaları
nın lspaııyol işçilerine hediye 
ettiği bayrağı vermiştir. 

San Baron söylediği kısa 
nutukta Amerika milletlerinin 
lspanyol Proletaryası tarafıo• 
dan kahramanca müdafaa edil
mekte olan davaya karşı sem
patisini bakana temin etmiştir. 

B. De:vayo Amerika dele· 
gesine bu müheyyiç hattıhare
ketten dolayı teşekkür ettik· 
ten sonra demiştir ki: 

Amerika vatandaşlarına şunu 
söyleyin ı z ki, muzaffer oldu
ğumuz gün bu bayrak cumhu· 
riyet ordusunun muharebe cep
helerinden müşterek davamı· 
zın zaferile birlikte getireceği 
kan ve şeref örtülü sancak
ların yanıbaşında bulunacaktır. 

Paris, 27 ( Ö.R ) - Ademi 
müdahale meselesinde, ltalya 
sefiri Kont Grandi tarafından 
Londra komitesinde yapılan 
beyanatta hasıl olan heyecan 
yatışmağa başlamıştır. Fakat 
bunu, mümkün ihtilatlardan sa
kınarak, logiltere ve F ransanın 

Birinci sınıf saattır 
•••••••••••••••••• 

T. C. 
Devlet Demir 

Yolları 
idaresinin kul
landığı saat 
•••••••••••••••••• 

~ 

ltalyaya, ademi müdahale siya· 
setine aykırı hareket etme· 
mesi için lazım gelen söz
leri söylemekten çekindik
lerine atf etmemelidir. Bil
akis Fransa ve lngiltere ya
pılan anlaşmaya tamamile ria
yet edildiğini görmek arzusu
nu açıkca bildirmişlerdir. B. 
Grandinin beyanatından çıkan 
iki meseleyi birbirinden ayır
mak lazımdır. 

ispanyada mevcut ecnebi gö
nüllülerin geri alınması için hiç 
bir anlaşma mevcut olmadığın· 
dan lngiltere ve Fransa ancak 
bu işin neticelenmesini ısı arla 
temenni edebilirdiler ve bunu 
yaptılar. 

ikinci noktaya gelince, Fran· 
sa ve lngiltere ispanyaya gönül
!!! göndermek anlaşmasına ltal
yanın riayetsizlik göstermek te· 
mayülünde olursa vaziyeti son 
derece vahim telakki edecek
lerini Romaya bildirmişlerdir. 

B. Delbos lngiliz sefiriyle 
geçen Çaşamba günü yap
tığı ve Bay Edenin avam 
kamarasında neklettiği mü
lakatla bu noktada bilhassa 
sarih davranmıştır. Bu ihtarın 
anlaşıldığı zannediliyor. Her 
ne kadar Romada resmi hiçbir 
beyanat yapılmamış ise do! in· 
giliz resmi oıahfelleri ltalya 
hükümetinin lngiltere sefirine 
istenilen teminatı verdiğini ih· 
sas etmektedirler. 

llıi:elce .. bildirmi~tim Ko-
e dun Halk partisi bina-

lzmirde satış yeri : MORENO D. GABA Y, Yolbedesten 59 

Havas Ajansının Londrada 
salahiyettar dairelerden istih
baratına göre ispanyaya gö· 
nüllü göndermemek taahhü
düne rağmen yeni Italyan sev
kiyatının yapıldığı haberi üze· 
rine lngiliz Sefiri ltaly:m Hari· 
cİye nezaretinde bir istihbar 
teşebbüsü yapmıştı. ilk müra· 
caatte Kont Ciano hu haber· 
lerin doğru olmadığını bildir
mişse de Sir Eric Drummond 
S martta iki bin ile iki bin 
beş yüz arasında bazı 
ltalyaııların ispanyaya çıkarıl· 

dı.2-ı hakkında ln11ili:ı hüküme-,, __________ ... ._._ .................. ııl 
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Önde gidenlerin ellerinde 

uçlarından kanlar damlıyan 
hançerler vardı. Bunlardan on 
beş kadarı atlı idiler. Bütün 
çetenin önünde de üç adam 
yürüyordu. 

Bağırmaktan sesi kısılan bu 
adamlar boğuk hoğuk uluyor
lardı. Ellerindeki mızrakların 
ucuna da bırer insan başı 
takmışlardı. Kudurmuşlar bağı
rıyorlardı: 

- Yaşasın Geropiyer, yaşa· 
sın Geroyiyer. 

Kitapçı Geropiyer, bu kurt 
herıf mızrağının ucundaki kel
leyi sallayarak ilerliyor. 

Baha ile oğul sallanan kelleyi 
tanıdılar, dehşetle titrediler.Bu 
Ramos'un başı idi, 

Şövalye bir dakika gözlerini 
kapayarak Ramos diye mırıl
dandı. Bu zavallı kimseye za
rarı dokunmıyan bir alimin 
başı idi. 

Geropier bu başı kendi eliyle 
keserek Ramosun yanındaki iki 
arkadaşının başiyle birlikte so
kaklarda dolaştırı)·ordu. Bağı
rıp çağıran hu kurt çe
tesi Pardayanların durdukları 
dar sokağına geldikleri zaman 
Şövalyenin gözleri mızrağın 

ucunda duran kafaya dikildi. 
Sonra kafayı taşıyanGeropiyer
lere çevirdi. Titredi. 

Dudakları bembeyaz kesildi. 
Bir küfür sallamak istedi. Ses 
çıkmadı. Yumruğunu kitapçıya 
uzattı. Bir şeyler aradı. Aca
ba ne yapmak istiyordu? 

Gerop. yer kendisine bakan 
bu heyec2.nlı çehreyi gördü. 
Homurdanıı:mk iki pardayanı 
göstermek · uıyormuş gibi ya
nındakile1ıoı ~, , işaret yapmak 
istedi. F"l!sat aynı saniyede 
yere yuvarlandı. Ağzından 
"Lanet,, kelimesi döküldü. Ve 
geberdi. 

Bir tabanca kurşunu tam alnı
nın ortasına isabet eylemişti ki 
bunu da Şövalye atmıştı. 
Geropiyerin işaretini gören iri 
yarı bir adam elindeki tabanca 
ile Şövalyenin üzerine atılmış 
Şövalye bir yumrukta bu adamı 
yere sarerek elinden taban
casını almış ve yıldırım sür'atile 
Geropiyere ateş etmişti. 

Tabii bu vak'a üzerine Par
dayanlara karşı büyük bir hü
cum yapıldı. Büyük bir çatırdı 
koptu. 

Silah sesleri ortalığı çınlattı. 
Beş yüzden fazla insan vahşi 
hayvan gibi uludular ve dar 
sokağın içine saldırdılar. 

Caketinin arkasından Damo· 
vil'in maiyetinden olduğu anla
şı an bir atlı, kırmızı elbise 
giyen div gibi bir herif hep· 
sinden dahli ileri atıldı ve kı-
lıncını uzatti. 

ihtiyar asker şaşılacak 
sesle bağırdı: 

- Kurtulduk. 

bir 

Atın sağrısının arkasındaki 

bir sürü kurt kıyametleri ko· 
parıyorlardı. At ilerliyordu. 
Kırmızı elbiseli adam hu hare· 
ketinden pişman olmuş gibi 
atı zaptetmeğe uğraşıyordu. 

Birdenbire daha ziyade kork· 
muş olacak ki hemen kaçmak 
için atın sağrısından geriye 
sıyrılmak isterken bir çifte ile 
arkadaki haşaratın üzerine 
düşlü, Şövalye belindeki ka
yışla alın ön ayaklarını bağladı. 
Babası da hançeriyle hayvanı 
göğsünden vurmak ve hu su· 
retle ken dileri de bir siper 
vücuda getirmek isterken Şö
valye birdenbire ihtiyarı ön
ledi : 

- Galaor ! dedi. 
ihtiyar asker; hayvaPa baka· 

rak tanıdı: 
- Galaor 1 ta kendisi. Söz

lerini tekrar'adı. 

Ayakları bağlanan Galaor 
pek ziyade hiddetle ileri atıl

mak istiyordu. 
Ayakları sokağın kenarlarına 

d~ğiyordu. Bu dar sokağı bir 
at kapatmağa yetmişti. Kudu
ran kurtlar ortalığı sarsarken 
iki Pardayan dar sokağın içi
ne daldılar. Şövalye ayrılma
dan evvel hayvanın burun de. 
liklerinden öperek : 

- Teşekkür ederim. Sevgili 
dostum demişti. 

ihtiyar asker ise: 
- Vay canına fare kapanı· 

na k ı sıldık. Çıkacak delik ı•ok. 
Ben bu dar sokağı tanıyacağım 
galiba? .. Buradan S!eçtim gibi 
geliyor. Diye bağırdı. 

Sokağın sonunda ansııır> bir 
kapı açılarak bir kadın görün
dü. Baba ile oğul bir ağızdan 
haykırdılar: 

Hoket 1 
Filhakika bu kadın Hoket 

idi. Bunlar da Devinier misa· 
firhanesinin sokağında bulunu
yorlardı. Tesadüf bunları Sen 
nehrine giderken Ses de Nise 
götürmüştü. Sokak Kerviyerin 
çetesi tarafından çevrildiği 
sıralarda Pardayanlar bu dar 
sokağa bir sığınak gibi kendi
lerini atmışlardı. 

llkönce karanlık odaya son
ra da Şövalyenin hazır bulun
duğu ve Giz tarafdarlarının 

toplandığı odaya geçtiler. 
Hoket titreyerek, hunları ya· 

omdaki salona geçirdi. 6urada 
üç kişi vardı. Biri ölü gibi sa
raran Landre Greguvar diğer
leri de şaşkın bir halde yazı 
yazan ve içki içen iki şair, 
Dora ile Puntos idi. 

Hoket, ihtiyar Pardayana bir 
merdiven göstererek dedi ki : 

- BIT.~EDI -
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tinin mal!imat aldığını bildirin- mekle ltalyan delegasyonunun 
ce Kont Ciano bu husus bu teminatı tekit ettil!'i kayde· 
hakkında tahkikata devam dilmektedir. Ayni mahfellerde 
edeceğini bildirdi. Netekim bildirildiğine göre, bitaraflar 
hafta içinde lngiliz sefirine tarafından ademi müdahale ve 
bahsi geçen tarihte ancak Kı- gönüllü sevketınemek taahhü-
zıl haça meLsup teşkilatın düne muhalif bir hareket mü-
nakledildiğini bildirdi. Diplomasi şahede edilirse lngilterenin 
mahafiline !(Öre lngiliz sefirine buna karşı lazımgelen tedbirleri 
verilen teminat o şekildecir ki alacağından şüphe edilemez. 
ltalyanın gönüllü göndermemek Fransa bu takdirde lnıriliz ve 
anlaşmasına artık en sıkı bir ltalyan filolarının lspanyol sa-
şekilde riayet taahhüdünü ta- hillerini abloka etmelerini tek-
zammun eder. Esasen salı gü lif etmiş ise de lngiliz !ıükü-
nü Londra komitesinde B. meti ortada bir hadise mev· 
Grandi tarafından yapılan he- cut olmadığından bu kabil ted-
yanat üzerine ltalyan sefiri birleri münakaşaya lüzum gör-
ayni mealde teminat vermiş ve memektedir. 
mevcut gönüllüleri geri almak Fransız mahafılinin kanaa-
meselesini münakaşadan çe- tince şimdilik Italyadan mühim 
kinmekle beraber Roma hü- teminat elde edilmiş bulun-
kümetinin kabul ettiği ta· maktadır. Eğer bu teminat hi-
ahhütleri ifadan geri kalmı- lafına hareket edilecek olursa 
yacağını bildirmiştir. Beynelmi- lngiltere şiddetli bir hareket 
Jel kontrol komitesine bitaraf için Fransa ile birlikte hare-
memurların tavinini kabul et- ketten cekinmivecektir. 



8anlte e 

Çiçekler 
Ve kadınlar 
hemşiredirler 
Kadınlar ve çiçekler hemşire gibi

dirler. Kırlarda daha şimdiden bol bol 
papatyalar , geLncikler , dağ menek
şeleri toplayabilirsiniz. Baharın ılık 

güneşile güzelleşen caddelerde çiçek
çiler kulağınız clibinde •yaz kokusu• 
diye fısılda~ıyorlar ... 
Leylak ~ğaçlarının. baharları dökül
memiş o1 n mcyva ağaçlarının dalları 

altında sevişenler ilk aşk yeminlerini 
t ('ati celi) or, ya.şamanın zevkini belir
ten şarkılar söyliyorlar ..• 

Şfıirler her zaman çiçeklerin güzel
liğini. cazibesini, aşk ve neş'e uyandı

r an kokularını terennüm etmişlerdir. ~~· 
Ressamlar bez üzerine güllerin parlak .~ 
ihtişamını, yahut ta menekşelerin mü-
tevazi cazibesini tesbit için paletlerin- Ilı!!" • 
deki bütlin renkleri kullanmışlardır. ~ t 

Çiçekler, her dakika hayatımıza ka- ~ rr. ' < 
rışırlar. Yollarımız üzerinde onları p.~ J 

gör dükçe içimizde bir ferahlık duyar, 1'J" ~· 
b ütün hayatımızda onların yoldaşlığı- ""'l 
nı ararız. 

Genç ~ıkın sevgilisine takdim etti
ği kırmızı karanfillerden veya muhab
bet çiçeginden yapılmış bir buket aşkı 

anlatır. Portakal çiçekleri, beyaz zam
baklar safiyeti, bir kitabın sahifeleri 
arasında kurumuş olan inci çiçekleri 
de hatıraları sembolize eder. 

Çiçeklerin efsaneleri 
Bazı çiçekler in kendilerine mahsus 

efsaneleri vardır. Nergis bunlardan bi
riclir . B u ismi taşıyan çok güzel bir 
kız ayna karşısında güzelliğini hayran
lıkla seyrediyormuş... tlfilılardan biri 
onu kıskanarak çiçek yapmış ... Frenk- , 
]erin Myosotis, b izim "Unutma ,...beni" 
dediğimiz çiçek neler hatırlatmaz ... 

Çiçekler sinemada mühim bir rol 
oynarlar. Yıldızlar ekseriya en güzel 
salıneleri çiçeklenmiş bahçelerde tem
sil ederler. Margritlerle, kıvılcun çi· 
çekleriyle süslenmiş tarlalarda ne ka
dar çok Aşk sözleri sarfedilmiştir. Fa
kat sinemalarda çiçekler bilhassa se
vimli, güzel artistler den yapılmış bu
ketlerle temsil edilir. Yıldızlarla çiçek
ler arasında bir mukayese yapmak iy
cap ederse her yıldız için bir çiçek bu· 
lnnabilir. O zaman Holivud'un en ta

. . 
YEN• ASIR 

Solda: Yukallda Rosolind Rassel çiçeklerin 
kokusu ıle sarhoş olmuş gıbidir. 

Aşaijıda "Rene Dary ve Odette /oyent vahşi 
çiçekleı/e süslenmış olan dağlarda buluşuyoılar. 

Sağda: Yuka!lda "Maıgo,, yabancı üUu
lerden {!tlen g üzel çıçeklerin cazibesine dalmış
tır. "/eanne Bolliel,, iiziimle!ln neşe ve hayat 
veten cazıbes111i hatulıvor. " Lısette Lanvın ,, 
ılk çi+ek dalının yiizii11ii okşamas111ı tebessümle 
karşılıı•oı. 

" Ann Sothem ,, e ınci çıçeklm güzel f!Ün
lenn eeldığ111i lıat11latıyor. 

..w~~ .....,, 
l · 1ııı. tı.I. AM S.
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nınmış yıldızlarından J ean Parker'i ı Anne Shirley'i limon çiçeğine, Dani- ı Lebon, Junie Astor, Sylvia Ba taille, ı May, Madeleinc Robinson, Josette Day 1 şeye, vahşi güllere, zambağa, karan-ı lir. Böylece bunlardan en cazip biı 
kır çiçeğine, Loretta Yoııng'u .laleye, elle Darieux, Lisette Lenvin, Yvette J any Holt, V iviane Romance, Claude gibi yeni yıldızları da sıra ile menek- file, ortancaya benzetmek kabil olabi- buket yapmak ta kabildir. '" 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yıldızların gizli tarafla ı var 
•••••••••••••••••• 

Charles Boyer kabak kafalının biridir. Ha-
roldun sağ eli takmadır. Gable kalbur kulaklıdır ... 

Beyaz perdede seve seve 
seyrettiğimiz bir çok yıldızların 
bizim bilmediğimiz gizli ve 
eksik tarafları vardır. Filmi 
seyrederken kendımizi mevzua 
kaptırdığımız için artistlerin bu 
kusurlarına pek dikkat ede
meyiz. Hatta dikkat etmiş 
olsak bile, her şey evvel
ce o kadar mahirane bir su
rette hazırlanmıştır ki, bun
ları bulup meydana çıkara
bilmenin imkanı yoktur. Velev· 
ki seyırcide büyük bir obser
vasyon kabiliyeti olsun .• Şimdi 
size burada sevdiğiniz birçok 
yıldızların eksik taraflarıoı mey
dana çıkaracağız. Yıllarca her 
şeyden bihaber olarak seve se
ve filimlerini seyrettiğiniz kadın 
ve erkek san'atkarların, hiç ümit 
edilmiyen gizli tarafları belki 

birçoğunuzu büyük bir sukutu 
hayale uğratacaktır. Ve belki 

bir kısmınız da buna bir türlü 
inanmak istemıyeceksiniz. Öyle 
ya, bütün dünya kadınlarının 
tapınırcasına gönül verdikleri 
büyük Fransız san'atkarı Char
les Boyer'ın Türkçe tabirle 
(başı ka baktır) desek kim inan
mak ister? 

ŞARL BOYERIN SAHTE 
SAÇLARI 

Evet bıı bir bakikattır. Char
les Boyer'ın alnından itibaren 
başının ortasında bir tek saç 
yoktur. Beyaz perdede gördü
ğümüz parlak ve hafıf inhinalı 

saçları tamamiyle takmadır. 
Makinenin karşısma geçmez
den evvel. yalancı saçlar, Bo-

ı 

yer'in parıl parıl yanan kafa
sına mahirane bir surette ge
çirilir ve biz bunun kat'iyyen 
farkına varmayız. . Ya film in 
en heye ca nlı bir yerin ~ e; me
sela sevgilisini öperken kuv
vetli bir rüzgar çı k sa da zaval
lının takma sacları havalanı

verse. filmi kontrolden ge· 
çırenler de bunun farkında 

o!masa'ar, sinemalarda ne bü
yük fecaat başgösterirdi .• 

HAROLD LOIDIN SAG 
ELI TAKMADIR 

Komik Harold Llyod'un sağ 
eli, bileğinden itibaren yoktur. 
Ve daha sinema hayatına atıl
madan evvel. mektep aırala-

Oöıistenım eüzeı b11 gıııp 
rında bir kaza yüzünden elini 
kaybetmiştir. Şimdiye kadar 
Loınin birçok fi 'imlerini 
gördünüz. Diyeceksiniz ki: 
" Fakat buna imkan var mı? 
Biz onu beyaz perdede sap
sağlam buluyoruz... Hayır, al· 
danıyorsunuz. Bundan sonra 
meşhur komiğin yeni bir fil. 
mine gittiğiniz zaman, bütün 
dıkkat!nizi sağ elinde toplayın. 
Neticede bize hak verecekiniz. 

KALBUR KULAKLI 
CLARK GABLE 

Clark Gabloı'in kulakları ol
dukça büyüktür. Büyük kulak
lı olmak pek te kusur sayıl

maz amma. dik durmayıp ta, 

• i 

:b, 
~ 

• .. 
• 

... 

başın her iki tarafından mü
nasebetsiz bir şekilde aşağı 
doğru sarkarsa o vakit iş de
ğişir değil ıri? Işte bu müna
sebetsizliğin önüne geçmek için 
fi lme başlanmazdan evvel, Clark 
aynanın başına geçerek, gizli 
bir şekilde kulaklarını başına 
yapıştırır. 

CLAUDETTE COLBERT'IN 
YÜZÜ YANIK TIR 

Esmer yıldız Claudette Col
bert'in sağ yanağı üzerinde 
büyük bir yanık lekesi vardır. 
Bugün ağır başlı bir san'atkar 
olarak tanıdığımız Claudette 
küçük bir kızken haddinden 
fazla yaramazdı , 13ir gün 

Sinema 
Yıldızları arasında 
Kapalı gezmek moda oldu 

Amerika sinema yıldızları 
arasında şimdi de kapalı giyin.
me modası başladı. Şimdiye 
katlar sinema yıldızlarının he
men hepsi, nasıl açılarak saçı
lacaklarıoı bulmak için kafa 
yorup duruyt>rlardı. 

Garbo Ve Dietrich'ten maa
da hemen bütün yıldızlar so
kakta !>ile Pijama ile gezmeği, 
bilhassa toplantılarda dekolte 
tuvaletlerle dolaşmayı huy edin
mişlerdi. Ş ' mdi, yeni moda 
tamamen kapalı roplardır. Bun
lar mevsimliktir. Üzerinde ince 

l 

-

iş yoktur ve gayet sadedir. · ,,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Istanhul radyosu 
Saat 
12.30 - 14 arasında Türk musi

kisi, halk şarkıları, ha
vadis 

13 Beyoğlu Halkevi temsil 
komitesinin vereceği bir 
temsil nakli 

18.30 Plakla dans musikisi 
19.30 Konferans bay Selim Sırrı 

tarafından Rus musikisi 
hakkında 

(BORSA] 
Uz Um 

Çu. Alıcı Fiat 
1430 inhisar ida. 8 50 9 

38 Alyoti bi. 12 12 25 
22 Ş Remzi 14 15 75 
17 Şınlak Z bi. 13 50 15 5~ 
9 K Taner 10 14 2 
6 Kaptan Mus 13 50 13 50 

1522 Yekün 
421682 Eski yekü:ı 
423204 Umumi yekün 

Zahire 

20 
Çu. Cinsi Fiat O 

Hayan Müzeyyen ve ar- 6500 Buğday 6 375 6 5 
kadaşları tarafından Türk 51 ke. Palam. 230 230 ,, 

k h ık k 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,., musi isi ve a şar ı arı musikisi ve halk şarkıJafl 
20 30 Bay Ömer Ri.~a tarafın- 21 Stüdyo salon orkestrası 

dan Arapça soylev 22.15 Ajans haberleri 
20.45 Bay Muzaffer ve arka- 1 22.30 Plaklarla müntehap par' 

daşları tarafından Türk çalar ,,, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
annesi evde yokken şöminenın halde yandı. işte o vakıttanb~~ı 
üzerindeki reçel kavanozu bu yaoık lekesi Claudette 111 

gözüne ilişti • Boyu yetişme- yüzünden bir türlü kayboln:ıll' 
diği için bir iskemle üzerine mıştır. Fakat üzerine sürülell 
çıkarak kavanoza ulaşmak is- ince bir krem ve pudra tab~' 
tedi, fakat bu sırada ocağın kası, güzel yıldızı bize çirlı•0 

içine devrildi ve yanağı fena ıröstermekten uzaklaştırır. 



,'ENi ASfR Sahife'? 

~ . ' 
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Ötedenberi erişilmez ün l<azanmış kimyevi Avrupa güb

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Kömür Yakan Vesait 
Aletleri Beynelmilel 

Ve Teshin 
Sergisi 

Hacıdavut zade 
RAH~li KAllAllAVUT 

• 

' 1937 Nisanın 23 üncü 
Cuma Günü Ankara'da 

Sergi Evi ve sahasında açılıyor1 

A. HÜSAMEDDİN EREN 
IZMIR ŞUBESi AÇILDI 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez D~posu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

~~·························· 
IZMIR 

...: •••••••••••••••••••••••• ~...22::2".7....ll 

PEŞ TEM .\LCILARDA : Mimar 
Telgraf adresi : KARADA YUT Telefon 3809 

.......... ama!!ll!mmamliiimmmımım:J~!i81!ml~~maı~I 

~--------·-----------------' 
Sergi ye iştirak 
sergiyi ziyarete 

kolaylıklar 

edenlere olduğu gibi, 
geleceklere de azami 
temin edilmiştir. 

Her tUrlU malOmat ve fazla izahat için 
'u adreslere müracaat edilmeUdlr : 

lstanbul: Karaköyde Yatakla Vagonlar 
Şirketinde Sergi memuru; 

Ankara : Sergi komlserliğl 

ve Eytam bankasından: 
Esas 
No. Yeri 

Depozitosu 
No. su Nev' T.L. 

819 bmir Göxtepe tramvay caddesi Yeni Taj Ev n yarı 400 
644/1 838 hissesi 

Yukarıda gösterilen evin peşin veya taksitle satışı 14-4-1937 
Çarşamba günü saat ONDA açık artırma ile yapılacaktır. 

istekli olanlarm y~vmi mezkurde yukarıda yazıla depozitoyu 
Veznemize yatırarak artarmaya girmeleri ilan olunur. 
~ 28-10 (551) :s 

Kemaleddin caddesi No. 43 
Telefon 2555 

Toptan ve perakende 
r-:.r/.7.7ZZ7../"LZ77:7..z77/777-7..Z77..7.77ZZX/'J:ZZTLZYA 

SA TJŞLARIMJZ htanbul fiatedir. Aldatmak 
yok, pazarlık yok •• 

Bir defa uğrayınız kafi .. 

~~~lf!I 

Devlet demiryollar~ndan : 
llkkurşun istasyonu yanıoda idaremize ait kahvehane ubüfe" 

15-4-937 perşembe günü saat 15 de pazarhk usuliyle üç sene 
için kiraya verilecektir. Muhamman üç senelik kira bedeli 105 
liradır. isteklilerin yüzde 7.5 nisbetinde muvakkat teminat yatır
maları ve aranılan vesikalar ve işe girme.,re mani kanuni bir 
halleri olmadığma dair beyannamelerle muayyen vakitte Alsan .. 
cak 8 inci işletme komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 
Şartnameler Ilkkurşun istasyon yazıhanesinden ve komisyondan 
parasız almır. 28-1 925 (538) 

3,40 - 4 X 0,18 X 0,03 eb' adında 500 adet Çam tahtası şart
namesine tevfikan 7 Nisan 937 Çarşamba günü saat 16 da lzmir 
Alsancakta 8 inci işl~tme binasında işletme Komisyonunda açık 
eksiltme suretile satın alınacaktır. isteklilerin 33210 kuruş mu
vakkat teminat verme!eri ve aranılan vesikalarla işe girmeye 
kanuni manileri bulunmadığına dair beyannamelerle muayyen 
vakitte komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler Komisyon-
dan parasız alınır. 28-1 897 (537) 

Zayi 
Akhisar Tütüncüler Bankası 

Türk anonim şirketinin ııamma 
yazıli 111, 866, 867, 3176-3180, 
133-134 No. lu birinci ihraç 10 
adet a1tıl hisse seı; etlerile 2 inci 
ihraç 436 No. lu 3 hisseyi ha
vi muvakkat makbuz ilmüha
berini zayi etmiş ve ikinci nüs• 
balarını almış olduğumdan ev
velkilerinin hükmü kalmadığı 
ilan olunur. 

Mermereden bakkal 
Til<veşli Hakkı 

924 ( 543 ) 

lzmir sulh hukuk mahkeme
sinden : 

İzmir hazineyi maliye vekili 
tarafından lzmirin Beşinci Sul
taniye mahalle!'linin Kapaniza
de sokağında 45 numaralı evde 
oturan Yunu5, Riza, Hilmi, Yu
suf aleyhlerine açılan vt: ika
metgahı meçhul kaldığı anlaşı
lan müddeialeyhlerin gıyapla
rında yapılan ecrimisil davası-
nın cari muhakemesinde .. Ha
zine vekili müddeialeyhlere ye-
min teklif etmiş ve . duruşma 
günü olan 1-3-937 tarihinde 

Açık Arttırma ilanı 
Salihli icra memurluğundeo l 
Salihlinin eledelek köyünün 

çakallar mevkiiode 27 numara• 
da kayitlı 2 hektar 5272 met
redt:n ibaret tarlanın yarı his
sesi 125 lira kıymeti muham
menesile 29 - 4 .. 937 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat 
14. 15 de ihale olunmak üzere 
açık arttırma ile sahlığa çıka
rılmıştır: 

Arttırmaya iştirak edenler 
yüzde yedi buçuk pey v~e· 
cekler. Gayri menkul o gün üç 
defa bağırıldıktan sonra en 
çok bedel verene ihale edilir. 
Yüzde yetmiş beşini bulmazsa 
on beş gün temdit ve on be .. 
şinci gün ayni saatte eo çok 
bedel verene ihale edilecek. 
Hak sahipleri vesikalarile bir
likte yirmi gün içinde dairemi· 
ze müracaat etmeleri lazımdır. 

Buna ait şartnameyi görmek 
ve daha fazla malumat almak 
istiyeolerin dairemizin 447 nu
mara ile hergün müracat et• 
meleri lüzumu ilan olunur. 

554 lzn1ir Kadastro komisyonundan: 
Akdeniz mahallesinde doktor Hulusi caddesinde 31 kapu sa· 

Yalı ve şark1nda ismet Paşa bulvarı garbında doktor Hulusi cad
~esi şimalinde Sakrakör müessesesine ait mektep ve müştemi-
1~~ cenubunda Santo Mariye kilisesine ait tütün deposu ile çev
rıJı bulunan kargir depo sahipsiz mallardan addile devlet adma 
kadastrofanmıştır. Bu yerin mülkiyeti ile alakadar veya bu yer· 
~e ayni bir hakkı bulunan kimse varsa ellerindeki tasarruf ve· 
&ıkalarile birlikte ilan tarihinden itibaren iki ay müddetle lzmir
de saçmacı hamam sokağında 20 sayılı binada lzmir Kadastro 
t~ınisyon veya müdürlüğüne müracaatları 2613 sayılı kanun hü-

lzmir Liman işletme müdürlü
ğünden: 

yemin etmek üzere müddeia
ley hl er mahkemeye gelmemiş •++!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~s ~-se!Sl!!+e~::!!!l*'""l3ı 
olduklarından yeminden kaçıl
mış ve dava sabit o1muş sayıl· 
masma ve duruşma tarihi olan 
11-4-937 pazartesi günü saat 
onda yemin etmek üzere mah· 
kemeye gelmedikleri takdirde 
işbu kararın kat'iyyet kesbede
ceğini mübeyyin işbu ikinci ye
min ihbarnamesi ilanen tebliğ 

Gümri1k ambarlarında yaptırılacak 427 Lira 80 kuruş muham
men bedelle inşaatın pazarlığı 1 O Nisan 937 perşembe günü 
saat 3 te lzmir Liman işletme müdürlüğü binasında of,.cağından 
isteklilerin iştirak şartlarını öğrenmek ve keşfini görmek üzere 
Levazım servisine müracaatları ilan olunur. 

~uınlerine göre ilan olunur. 927 ( 544 ) 939 (539) olunur. 935 (546) 
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Türkiye Ziraat Bankası T. A. Ş. Kemalpaşa Sandığından : 
Karyesi 
K. P. 

Mevkii 
Armutlu yolu 

Mikdarı Hududu 
7352 M. Şark mara Atanaş G. çay Şi. mutaf Atanaş Ce. bakkal Andon 

Borçluların ismi 
Selioikli Mustafa ve hemşiresi 
Kerime ve F azala 

" 
Nif altı 60 sak zeytini havi zeytinlik 6433 M. Şa. tarik garp an barcı NikuJi zeytinliği Şi. Cuha oğlu NikuJi bağı " 

Ce. l<ör Mihal oğlu Andon ve abacı oğlu Aleksi bağı 
,, 

Parsa camiikebi~ zeytinliksebze bahçesi yeri 6433M.M Şa. Mukaddemadimu Ismail G. mukaddema deli Apostol elyevm 
Ece Sultanlı Ömer ağa ve mukaddema Andon elyevm Yakup Şi. " " 

Parsa ulu yol tarla 

Ören Koze yir bağ 

mukaddema Yorgi elyevm lsail efendi 
11827 M. Şa. Süleyman zevcesi Fatma Ga. ve şimal tarik am Ce. hacı Meh .. 

met oğlu hacı Hafız tarlası 
8271 M. Şa.tarikiam Ga. şerbetçi Hasan damadı Şimal Kırla lbrahim ve

resesi Ce. Hacı Davut veresesi 

,. 
" 

" ti 

Kemalpaşa Çayarlar namı diğer bahçe ve e~carı 1838 M. Şark. Hafız Halil efendi bahçesi Garp. Hacı Halil zevcesi Hatice Hacı mülazim zade Hasan Ali 
suvuk pınar hanıma tefrik edilen bir dönüm bahçe Şi. molla Hasan oğlu ve- boca 

" 
" 
.. 
" Y. Kızılca 

Kemalpaşa 

Y. Kızılca 

Kemalpaşa 

ff 

.. 

" 

" 

" 

Çeltiük yeri 
Koca kıyı 

bağ 
bağ 

reseleri Ce. Akserli hacı Mehmet vereseleri bahçesi 
11028 M. Şa.Topal oğlu Kiryako Ga.Şaban ağa Şi.tarih Ce.hacı Ahmet bağı 
5055 MM Şa. tarikiam garp Mısırcı hacı Ahmet Şi.tarik Ce· eskici lbrahim 

Şak. Yanaruz oğlu Haralambi Ga. tarik Şi. Kerim kuyusu ve tarik 

" " 
" ti 

Çeltik yeri Bağın nısıf bissei şayiasıl1028 MM Ce. kel Pandeli kerimesi Miriçi hacı Ahmet oğlu Ethem 

.. " 
Çayır arası 

Çayırlar 

Enan külü 

Tavşantepe 

de<le yaka 

.. " 
Köpl ce 

Çayırlar 

" 

.. " 
bağ 

bağ 

bağ 

" " " .. " 
6437 M. Şa. Yorgi elyevm G:ritli lbrahim ağa bağı G. Hüseyin oğlu Meh- Selanikli Mustafa ve hemşiresi 

medi ayıran yol Şi. Yorgi elyevm kadem Hasan Ce. Sakızlı Yorgi Kerime ve Fazıla 
ve Şerif ağa yetimli · 

3676 M. Şark kunduracı Şerif Mehmet ve lnsmen parmaksızın Osman Ga. Balı beyin Şerif 
kısmen etmekçi Ali usta hafız Ali bahçesi Şi. Bacak Mehmet 
cenup. ballı bey oğlu Abdullah 

13785 M. Şark bacı Ali bağı kara Ömer ağa bağı Şi, Kara Mustafa oğlu Konyala Hüseyin kızı Hatice 
Ali cenup çay 

30 sak zeytini havi 1838 M.M Ga. Mukaddema Kaval oğlu elyevm Riza bahçesi Şi. Abdullah Hasan Hüseyin oğlu Riza ve kızı 
müfrez zeytinlik elyevm lsmail Şak. Ayşe ve Kamile ve Huriye ve Zeyoebe müfrez Fatma ve Süleyman kızı Umahan 

9 sak tt 

7 sak " 

tarla 

bağ 

" 

mahal cenup Kaval oğlu lsmail 
919 M.M Şa.Cebel Ga.Cebel Şi.Ayşe ve Kamile ve Huriye ve Zeynebe müf· 

rez mahal cenup cebel 
1379 " Şa. Sarı Hüseyin tarlası garp cebel şimal berber Yurki cenup 

Ayşe ve Kamile ve Huriye ve Zeynebe müfrez mahal 
3676 M.M Şa. Hazır oilu Ali elyevm veresesi Ga. Ayşe ve Kamile ve Zey

nebe müfrez mahal Kandil lbrahim cenup fincan Ahmet 
3676 M.M Şark. Marınu oğlu Petru Ga. çay şimal kör Mihal oğlu 

Yani cenup çakır Pandeli oğlu Dimitri 

" .. 
" " 

" ti 

Alaiyeli Mehmet 

3676 M.M Şark. tar;kiam G:ı. Iımirli Raşit ağa ıimal ve cenup parmaksız Arnavut Hayrullah karısı Gü!izar 
zade bacı Hafıı. veresesi 

11 " " 4595 Şa. yol garp Tahir efendi 

ve evlatları Şakir ve Bekir ve Burhan 
adamı Raşit ağa Şi. bakkal Mimiku 

y cenup Yahudi hacı ku 

dikı:r~adıda adı ve sam yazılı kimselerin bankamız 2814 sayıh kanun mucibince taksite bağlandığı ve birinci taksitinin vade sonu olan 31·11-936 tarihinde ödeme· 
l:tıc'-ltuJ ken k mezkur kanunun beşıncı maddesi mucibince bütün borç muacceliyet kesbettiğindc:n ipotek bulunan yukarıda hudut ve evsafı yazılı yirmi parça gayri 
~rtt u beş gün müddetle açık arttırma suretiyle satılığa çıkarılmıştır. 

~lip 0~rrn~sı 12:?-~37 ta~ihine müsadif çarşamba günü saat 14 te başlayarak saat 16 da toptan veya parça parça oimak üzere talibine ihalesi icra kılınacağından 
liıtıınu adea~!~ yuzcıe. y~dı buçuk pey akç:siyl~ ism! ~eçen gün ve saatte Kemalpaşa Zi~a~t ban~asında hazır bulunmalan ve satılan gayri .menkullerin vergi ve 

1 alıye ve ıha e karar pullan muşterıve aıttır. Ve daha fazla malümat almak ıstıyenlerın her giln Kemalpaşa bankasına müracaatları ılan o!unor. 9301535\ 

lzmlr beledlyeslnden: 
1 - Belediyece gösterilecek 

yerde ve binada bir çimento 
boru imalathanesi yapılması işi 
6 - 4 - 937 salı günü saat 16 
da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. işin bedeli keşfi do
kuz yüz otuz bir lira altmış 

dört kuruştur. Keşif ve şartna
mesini görmek üzere başmü
bendisliğe iştirak için de yet
miş liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatle encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası yetmiş 
beş lira bedeli muhammenle 
Basmahane istasyonu karşısın
da Gazi bulvarı ağzındaki ben
zin satış yerinin bir senelik 
kirası baş katiplikteki şartna
me veçhile 6-4-937 sah günü 
saat on altıda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. işt i rak için 
alh Jirahk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encüm<::ne gelinir • 

3 - Senelik kirası elli lira 
bedeli muhammenle Eşrefpaşa
da lkiçeşmelik caddesinde 603 
sayılı kahve yanındaki yol faı
Jasıoın bir senelik kirası baş 
katiplikteki şartname veçhile 
6-4-937 sa 'ı günü saat on al· 
tıda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için üç yüz 
yetmiş beş kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene geli
nir. 20-23-27-30 831 (492) 

- Pasta satılan gaıino ve 
dükkanlarda pastaların ne su
retle sablacağı hakkında be
lediye tembihnamesine aşağıda 
yazılı madde ilave edilmişt i r. 
Bu madde bükümleri neşri ı a
rihi olan 28-3-937 tarihinden 
itibaren on beş gün sonra tat
bika başlanacağa ilan olunu' . 

Madde: Pasla satılan gazı<to 
ve dükkan ve emsali mahal e r
de pastaların cam kapaklı 1--u· 
tular içinde müşteriye nümu ·ıe 

halinde arıt ve müştcrilerın n 
kutu içinden intihap edect>~i 

çeşıt ve miktarda pasla verı :

mesi lazımdır. Bu usul hari
cinde hareket edenlerden beş 
lira ceza alınacaktır. 

Q'tR 1540) 



Sahife a 

lzmir Esnaf ve 
Esas nıukavelenamemiz'n 

( 3, 5, 32, 36, 41, 50, 82, 83, 
87, 90) numaralı maddelerinde 
yapılacak tadi'at münasebetile 
25 Mart 937 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 16 da iz· 
mir Ticaret v~ Sanayi odası 

salonunda lktısat veka'etini 
temsilen gelen komiser Bay 
Şevkinin huzurunda aktedilen 
fevkalade toplantıya asaleten 
ve vekaleten iştirak etmiş olan 
ortakların yapılan yoklama ne
ticesinde (dört yüz kırk hir bin 
yedi yüz doksan) Türk liralık 
sermayeyi temS'il ettikleri ve 
ekseriyet nisabının husulü için 
Ticaret kanunu ve Banka esas 
mukavelenamesi hükümlerine 
göre şirket sermayesini teşkil 

eden bir milyon liranın üç ru
hunu temsil edemedikleri an
laşıldı~ından bu husus hal. kın
da ki ikinci içtimaın 29 Nisan 
937 tarihine rastlıyan Perşembe 
gunu saat 2 de yine mezlıür 
mahalde icrası kararlaştırılmış· 

ttr. Muhterem ortakların ma
lumu olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESi: 
Bankalar kanununun muvakkat 
üçüncü maddesi mucibince esas 
mukavelenamede yapılacak ta
dilat şeklinin tetkik ve tasdiki. 

{S.No. 932) 
Esas mukavelenamede tadil 

edılecek maddeler şunlardır: 
Üçüncü maddenin eski şekli: 

.Şirketin ünvanı (lzmir Esnaf ve 
Ahali Bankası Türk Anonim 
şirketi) olacaktır. Muaddel 
şekli: Şirketin ünvanı (lzmir 
Bankası Türk Anonim şirketi) 
olacaktır. 

5 inci maddenin eski şekli: 
Şirketin merkezi (lzmir) olacak 
gerek Türkiyede ve gerek ec
nebi memleketlerde lüzum gö
rüldükçe meclisi idare tarafın
dan heyeti umumiyeye arzedil
mek şartiyle şubeler açabilecek 
ve keyfiyet Ticaret vekaletine 
ihbar ve gazetelerle ilan edi
lecektir. Muaddel şekli: Şirke
tin idare merkezi (lzmir) dir. 
Memleket dahil veya haricinde 
yeniden şube küşadı, bu yol
daki idare heyeti kararının 
alelade senelik toplantısında 
umumi heyet tarafından tasvip 
o!unmasına bağlıdır. Bu halde 
Maliye ve lktısat vekaletlerine 
müracaatle muktezi izin alın

dıktan sonra keyfiyet usulen 
ilan olunur. 

32 inci maddenin eski şekli: 
Şirketin umuru, hissedarlar ara
sından heyeti umumiyece inti
hap olunacak asgari üç, azami 
yedi azadan mürekkep bir mec~ 
!isi idare tarafından idare olu
nur. Muaddel şekli: Şirket 
umuru; hissedarlar tarııfından 
heyeti umumiyece intihap olu
nacak asgari beş, azami yedi
şer azadan mürekkep bir mec
lisi idare tarafından idare olu
nur. Meclisi idare nizamnamei 
dahili mucibince Şirketin umum 
.nuamelatını tedvir etmek üzere 
bir umumi müdür intihap ve 
tayin eder. işbu müdür meclisi 
idarenin tabii azasındandır. 

36 ıncı maddenin eski şekli: 
Meclisi idare her sene azası 
meyanından bir reis ve bir reis 
vekili intihap eder. Reisin veya 
vekilinin bulunmadığı celseler
de riyaset etmek üzere azadan 
biri o içtimaa mahsus olmak 
üzere meclisi idarece muvakka
ten reisliğe intihap olunur. Ka
tiplik vazifesini ifa etmek üzere 
meclisi idare azası meyanın
dan veya hariçten biri İntihap 
o!unur. Riya~et veza:fi reise 
meclis celselerinde intizamı ve 
müzakeratın muntazaman zap
tını temin ve heyeti umumiye 
içtimalarına riyaset etmekten 
başka biç bir hakkı tekaddüm 
babşetmez. Muaddel şekli: 
Meclisi idare her sene azası 
m'°vanın,J.,,, 1 ·- ..... . • · v,. J...~r rP'.11 

YENi ASIR 

Ahali Bankası idare meclisinden: 
vekili intihap eder. Reisin ve
ya vekilinin bulunmadığı cel
selerde riyaset etmek üzere 
azadan biri o içtimaa mahsus 
olmak üzere meclisi idarece 
muvakkaten reisliğe intihap 
olunur. Katiplik vazifesini ifa 
etmek üzere meclisi idare azası 
meyanından veya hariçten biri 
intihap orunur. Riyaset vazaifi 
reise meclis celselerinde inti
zamı ve müzakeratın muntaza· 
man zaptını temin ve heyeti 
umumiye içtimalarına riyaset 
etmekten başka hiç bir hakkı 
tekaddüm bahşetmez. Meclisi 
idare bankalar kanununda ya
zılı vazifeleri ifa Ptmek üzere 
azası arasından •eçeceği iki 
aza ile umumi müdürden mü
rekkep kendi murakabesi al· 
tında üç kişilik bir idare ko· 
mitesi teşkil eder. Bir azanın 
hastalığında veya her hangi bir 
içtimaa iştirak edemiyecek bir 
mazereti vukuunda o aza ye· 
rine v~zife görmek üzere iki 
de yedek aza seçer. idare mec
lisi a lalarının her birinin idare 
komitesinden komitenin faali
yeti hakkında her türlü ma'ü· 
matı istemeğe ve münasip gö
receği her n~vi kontrolü yap
mağa salahiyeti vardır. idare 
komitası bilumum mukarreratını 
safırlar arası açık kalmamak 
ve çıkıntı yapılmamak üzere bir 
deftere yazarak her karar al
tını ayrı ayrı imzalamağa mec
burdur. Komitenin; itt:fakla 
verdiği kararlar doğrudan doğ
ruya, .ekseriyetle verdiği ka· 
rarlar iclar~ meclisinin tasvibin
den sonra infaz olunur. 

41 inci maddenin eski şekli: 

Meclisi idare azası kendi işleri 
ıçın ibraz etmeleri lazım ve 
mutat olan dikkat, basiret ve 
faaliyeti şirket işlerinde dahi 
ibraz ve sarfa mecburdurlar. 
Meclisi idare defatiri laz'meyi 
tutmak ve muayyen müddet 
zarfında sabık seneye aıt mev
cudat defterini, bilanço, karü
:ı:arar hesabını bittanzim heyeti 
umumiye içtinıaından laakal bir 
ay evvel mürakip!ere tevdi ve 
laakal sekiz güll evvel hisse· 
daranın enzarı tetkikine lıoy
makla mükelleftir. Meclisi idare 
her altı ayda bir şirketin mat· 
lübat ve dü}ununun bir hülasai 
hesabiyesini ç karıp murakip· 
!ere verir. Her senei hesabiye 
nihayetinde blançodan ma'lda 
şir~etin ticari, ma :i ve iktisadi 
vaziyetini ve yapılan muame
latın hü asasını müş'ır bir rapor 
tanzim eder. Amort smanlar 
ıçın münasip şekil ve sureti 
ve ihtiyat akçesi miktarını ta
yin ve temettüatın sureti tev
ziini tespit ve heyeti umumi
yeye teklif eder. işbu esas 
mukave!enamenin her nevi ta
dilatı ve yeniden maddeler 
ilavesi hakkında heyeti umu
miyeye teklifatta bulunur. He
yeti umumiyeleri içtimaa davet 
ve işbu içtimaların rııznamesini 
tanzim ve tespit eder. Heyeti 
umumiyenin bil'umum mukar
reratını icra ve infaz hususun· 
da meclisi idare heyeti umu· 
miyenin vekiiletini haizdir. 
Meclisi idare azasının heyeti 
umumiyece azilleri ve icra 
ettikleri muamelatın heyeti 
umumiyece ademi kabulü ha
linde üçüncü şahıslar tarafın
dan iktisap edilmiş olan huku· 
ka halel gelmez. Muaddel şe
kli : Meclisi idare azası kendi 
işleri için i'1raz etmeleri lazım 
ve mutat olan dikkat, basiret 
ve faaliyeti şirket işlerinde dahi 
ibraz ve sarfa mecburdurlar. 
Meclisi idare lazım olan defter
ler; tutmak ve muayyen olan 
müddet zarfında sabık seneye 
ait mevcudat defterini bilanço, 
karüzarar hesabını tanzim ile 
heyeti umumiye içtimaından 
laakal bir ay evvel murakiplere 
t,.v.li ve hiakal 15 S?Ün evvel 

hissedaranın tetkikine arzet
melde mükelleftir. Meclisi idare 
her üç ayda bir şirketin ala
caklarının ve borçlarının bir 
hesap hülasasını ve yıl sonla· 
rında senelik bilançosunu 
tanzim ederıok heyeti umu
miyece tayin edilmiş olan 
murakiplere verir. Murakip
ler tarafından tasdikli üç 
aylık hülasaları taalluk et
tiği devrenin hitamından iti
baren nihayet üç ay zar
fında ve senelik bilançolarla 
karüzarar hesaplarını da heyeti 
umumiyenin toplanma tarihin
den itibaren bir ay içinde şir
ketin ma i, iktısadi vaziyetiy'e 
yapılan muamelatın hülasasını 

gösteren idare heyeti ve mü
rakip raporlariyle birlikte Ma
liye ve l~tısat vekaletlerine 
gönderir. Hesap hüla•alarını 
ve bilançolarını aynı müddet 
içinde biri resmi gazete olmak 
üzere en az iki gazete ile ı;e
şir ·ve ilan ettirir. Amortisman· 
lar için münasip şekil ve sureti 
ve ihtiyat akçesi miktarını 
tayin ve temettüatın sureti 
tevziini tespit ve Jıeyeti umu· 
miyeye teklif eder. işbu esHs 
mukavelenamenin hernevi tadi
latı ve yeniden maddeler ila· 
vesi hakkında ht'yeti umumi· 
yeye teklifatta bulunur. Heyeti 
umumiyeferi içtimaa davet ve 
işbu içtimaların ruznamesını 

tanzim ve tesp 't eder. Heyeti 
umumiyenin bilumum mukarre
ratını icra ve infaz hususunda 

' meclisi idare heyeti umumiye· 
nin vekaletini haizdir. Mecli:i 
idare azasının heyeti umumi
yece azil 1eri ve icra ettikleri 
muamelatın heyeti umumiyece 
ademi kabulü halinde üçüncü 
şa!uslar tarafından iktisap 
edilmiş olan hukuka halel gel
mez. 

50 inci maddenin eski şekli: 

Murakiplerin vazife~i şirketin 

muamelatı unıumiyesini mura· 
kabe ve hesabatını tetkik ve 
teftiş ve meclisi idare azası ile 
müttefikan bilançonun şekli 
tanzimini tayin ve h:sse sene
datının vaziyetini tesbit velha
sıl ş:rketin menafiine muvafık 
gördüğü her nevi murakabe 
ve teftişatı icra ve üç aydan 
faıla fasıla vermemek şartiyle 
zaman zaman şirket kasasını 

ve kuyut ve defatirini kantrol 
ederek mevcudun kuyudata 
muvafakati tesbit ve meclisi ida
re azasının kanun ve şirket mu
kavelenamesi ahkamına tama
miyle riayet eylemelerine ne
zaret ve sene nihayetinde iç
tima edecek olan heyeti umu
miyeye şirketin vaziyeti, hesa
batı ve bilançosu ve meclisi 
idarenin faalıyeti hakkındaki 

kanaat ve mütalaatını havi bir 
rapor takdim etmektir. Mura
kıpler esbabı mübreme ve 
müsta.cele tahaddüsü halinde 
h<:yeti umumiyeyi fevkalade 
o!arak içtimaa davete mecbur
durlar. Muaddel şekli: Müra
kiplerin vazifesi şirketin mua
melatı umumiyesini murakabe 
ve hesabatını tetkik ve 
teftiş ve meclisi idare aza
siyle müttefikan bilançonun 
sekili tanzimini tayin ve 
Hisse senetlerinin vaziye
tini tespit velhasıl şirketin me
nafiine muvafık gördüğü her 
nevi murakabe ve teftişatı icra 
ve üç aydan fazla fasıla ver
memek şartile zaman zaman 
ş'.rket kasasını ve kuyut ve 
defatirini kontrol ederek mev
cudun kuyudata muvafakatini 
tespit ve tanzim olunan üç ay
lık hesap hülasaiarını ve sene
lik bi'ançoyu tetkik ve idare 
meclisi azasının kanun ve şirket 
mukavelenamesi hükümlerine 
tamamen riayet eylemelerine 
nezaret ve kanuni müddetler 
içinde toplanacak olan umumi 
heyete $irketin vaziyeti, he~abı 

ve bilançosu ve idare meclisi
nin faaliyeti hakkındaki kanaat 
ve mütalaalarını havi bir rapor 
takdim etmektir. Mu rakipler 
mübrem ve müstacel sebeplerin 
tahaddüsü halinde umumi hey
eti fevkalade olarak içtimaa 
davete mecburdurlar. 

82 inci maddenin eski şekli: 
Her altı ayda bir şirketin mev
cudat ve düyunatını gösterir 
meclisi idarece bir hülas.ai he· 
sabiye tanzim, edilerek mura
kiplere verilir. Bundan başka 
her sene nihayetinde bir mev
cudat ve müvazene defteri tan
zim edilir. Mevcudat ve müva
zene defteri bilanço, karüzarar 
hesabatı, heyeti umumiye içti
maı için tayin olunan günden 
laakal bir ay evvel murakiple
rin nazarı tetkikine arzolunur. 
işbu hesabat meclisi idare ta
rafından heyeti umumiyeye 
takdim olunur. Hissedaran yev
mi içtimaa tekaddüm' eden 
on beş gün zarfında şirket 
merkezine müracaatla mevcu
dat ve müvazene defterini, 
karüzarar hes.ıhını ve bilan
çoyu murakipler ve mec
lisi idare raporlarını tetkik 
ve bir suretlerini ahzedebilir
ler. Muaddel şekli : Her üç ay
da bir şirketin mevcudat ve 
duyunatını gösterir meclisi ida
rece bir hulasai hesabiye tan
zim edilerek murakiplere veri
lir. Bundan başka her sene ni
hayetinde bir mevcudat ve mü
vazene defteri tanzim edilir. 
Mevcudat ve müvazene defteri 
bilanço, karuzarar hesabatr, 
heyeti umumiye içtimaı için ta
yin olunan günden laakal bir 
ay evvel murakiplerin nazarı 
tetkikine arzolunur. işbu hesa
bat meclisi idare tarafından 
heyeti umumiyeye takdim olu
nur. nissedaran yevmi içtimaa 
tekaddüm eden 15 gün zarfında 
Şirket merkezine müracaatla 
mevcudat ve müvazene defte
rini, karuzıırar hesabını ve bi
lançoyu murakipler ve meclisi 
idare raporlarını tetkik ve bir 
suretlerini ahzedebilirler. 

83 üncü maddenin eski şekli: 
Şirketin masarifi umumiyesiyle 
bamuicavelename müdüriyete ve 
yahut herhangi bir vazifeye 
memur edilen kimselere umu
mi veya hususi temettüattan 
tahsis edilen yüzde'.er ve muh
telif amortisman bedelleri gibi 
şirketçe tediye veya tefriki 
mecburi olan mebaliğ şirketin 
hesap senesi nihayetinde tan
zim olunan senelik mevcndat 
müvazene defterinde tesbit 
olunan hasılatından badettenzil 
baki kalan mikdar temettüatı 
safiyeyi teşkil eder. Bu suretle 
hasıl olacak temettüatı safiye
nin evvela yüzde (10) ihtiyat 
akçesi tahsis ve saniyen 
itfa edilmemiş o'an his-
se senetlerinin bedelleri tes
viye olunan ktsmına yüzde 
(6) nisbetinde birinci temettü 
itasınıı kifayet edecek meblağ 
ifraz edildikten sonra baki ka
lan kısmın yüzde onu müessis
lere, yüzde onu meclisi idare 
azasına, yüzde beşi meclisi ida
renin tesbit edeceği şekilde 
ikramiye olarak memurine ve 
umuru hayriyeye, yüzde yetmiş 
beşi ikinci hissei temettn ola
rak hisse senetleri eshabıoa 
tevzi edilir. Muaddel şekli: Şir
ketin masarifi umumiyesiyle 
bamukavelename müdüriyete 
yeyahut her hangi bir vazifeye 
memur edilen kimselere umumi 
veya hususi temettüattan tahsis 
edilen yüzdeler ve muhtelif 
amortisman bedelleri gibi şir

ketçe tediye veya tefriki mec
buri olan mebaliğ şirketin he-
1ap senesi nihayetinde tanzim 
olunan senelik mevcudat ve mli
vazene defterinde tesbit olunan 
hasılattan badettenzil - bakiye 
kalan miktar temettuatı safi· 

yeyi teşkil eder. Bu suretle 
hasıl olacak temettuatı safiye· 
nin evvela yi:zde (10) ihtiyat 
akçesine ve yüzde (5) Muhte
mel zararlar karşılığına tahsis 
ve saniyen itfa edilmemiş olan 
hisse senetlerinin bedelleri 
tesviye olunan kısmına yüzde 
(6) nisbetinde birinci temettü 
itasına kifayet edecek meblag 
ifraz edildikten sonra baki 
kalan kısmın yüzde onu mües
sislere, yüzde onu meclisi idare 
azasına, yüzde beşi meclisi 
idarenin tespit edeceği şekilde 
ikramiye olarak memurine ve 
umuru hayriyeye, yüzde yetmiş 
beşi ikinci hissei temettü ola
rak hisse senetleri eshabına 
tevzi edilir. 

87 nci maddenin eski şekli: 
83 ncü madde mucibince te
mettüatı seneviyeden müfrez 
mebafiğin terakümünden hasıl 
olan adi ihtiyat akçesi şirketin 
muhtemel zararlarına karşılık 
olarak hıfzolunur. Bu suretle 
teraküm edecek olan mebaliğ 
şirket sermayesini yüzde elli
sine müsavi raddeye baliğ ol
dukta artık ihfyat akçesi ifra
zıoa devam edilmez. Şukadar 
ki, b1J miktara baliğ olduk
tan sonra sarfiyat icrası ile 
ihtiyat akçesinin miktarı tenez
zül decek olursa tekrar temet
tüattan tevkifat icra edilecek
tir. Muaddel şekli : 83 üncü 
madde mucibince senevi temet
tülerden ayrılan mebaliğin te
rakümünden mutahassıl adi ih
tiyat akçesi ile muhtemel za
rarlar karşılığı namı altında 
ayrıca bir hesapta tutulacak 
olan paralar şirketin muhtemel 
zararlarına karşılık olarak ~ak
lanır. Adi ihtiyat akçesi ve 
muhtemel zararlar karşılığı ih
tiyatlar yekünü tediye edilmiş 
sermayenin tamamına müsavi 
oluncaya kadar ayrılır. Ondan 
sonra ayrılmaz. Ancak zarar 
tahakkuk ettiği zaman karşı· 
lıktan mahsup olunacak nisbet
te yeniden temettüattan tevki
fat icra olunur. 

90 ıncı maddenin eski şekli: 
ihtiyat akçesi behemehal nakit 
olarak hıfzolunacak ve bu nakit 
ticaret vekaletince kabul olu
nacak emin bir müesseBeİ ma
liyeye tevdi olunacaktır. ihti
yat akçesinin her zaman nakte 
kabili tahvil devlet veya Türk 
şirketleri esham ve tahvilatı 
İştira edilmek suretiyle de ten
miyesi caizdir. ihtiyat akçesi 
ve amortisman bedeli olarak 
ayrılan mebaliğin balada tayin 
olunan suretlerden biriyle isti
malini heyeti idare tayin eder. 
Fevkalade ihtiyat akçesini he
yeti idare münasip göreceği şe
kil ve surette istimale sala
hiyettar hatta bir devrei hesa
biyenin hasılatı hisselere te
mettü tevziine kafi gelmediği 
takdirde fevkalade ihtiyat ak
çesinin de bu hususta istimali 
caizdir. Fevkalade ihtiya~ ak
çesi tedrici surette sermayenin 
itfası için dahi istimal oluna· 
bilir. Muaddel şekli : ihtiyat 
akçesinin nakit olarak muhafa
zasında veya derhal nakde 
çevrilmesi kabil devlet tahvil
lerine veya milli şirketler es
bamına tahsisi ile tenmiye hu
susları meclisi idarenin takdi
rine mevdudur. Ancak 1935 
Senesinden itibaren ayrılan ih
tiyat akçeleri maliye vekale
tince muvafakat edilecek dev
let dahili istikraz tahvilatına 
veya bu tahviller derecesinde 
faiz getiren diğer menkul kıy
metlere yatırılır. 

933 (534) 

2e Mart 193~, 

1 

Açılı arttırma ilanı 
Salihli icra memurluğundan 
Salihlinin eski canü mahallesin~ ; 

lep sokağında vaki 15 numaralı bır 
bir hala ve avluyu havi bir bap baJl1 
200 lira kıymeti muhammenesile :1' il 
937 tarihine müsadif perşembe giill~ 
saat 14,15 de ihale olunmak üzere aç 
arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
Arttırmaya iştirak edenler muJıall'" 

men bedeli yüzde yedi buçuğunu pt'I 
akçesi olarak verecekler. Tayin ediJeD 
zamanda gayri menkul üç defa bağır' 
dıktan sonra en çok bedel verene jjıı• 
le edilir. Yüzde yetmiş peşini bulınB1" 
sa ihale onbcş gün sonraya bırakılır '°" 
o gün aynı saatte en çok bedel vertD: 
ihale edilir. İşbu eve ait şartname da 
remizin bir numarasile her kesin gô~ 
bilinesi için açıktır. Daha fazla mal , 
mat almak istiyenlerin memuriyetiJlll' 

.. t tmel . I" u il&ıl ze muracaa e erı uzum 
olunur. 

(552) 

İzmir Asliye mahkemesi tkiıı'İ 
Hukuk Dairesinden : . d• 
İzmirde Reşadiye Tramvay caddesııı 
1063 sayılı evde oturan Gül ıarafıD' 
dan Ayşe ve evlfıtları aleyhine açı~ 
tapu iptali davasının nakzen cari ııw· 
kemesi sırasında müddeilayebJerO'D 
Ayşenin ikametgahının meçhuliyetiD' 
binaen tabliğat Yeni asır gazetes~ 
2/3/ 937 tarih ve 9485 sayılı nushBS 
ilanen tebliğ edildiği halde tayin oJıl' 
nan günde muhakemeye gelınediğiııdtP 
davacının isteğile hakkında muaııı"elC' 
yi gıyabiye icrasına ve mahkcrneJl;ıı 
8/4/ 937 perşembe günü saat 10 na 13' 
likine karar verilerek bu baptaki gı· 

ka 1 
. .~ 

yap ramamesi usu en tanzun 
mahkeme divanhanesine asılmış ol~ 
ğundan müddeialeyh Ayşenin ye' 
mezkurde mahkemede hazır bulunıı>"' 
veya bir vekil göndermesi aksi bal.l< 
bir daha mahkemeye kabul edilme)~ 
ceği tebliğ makamına kaim o!Jll"' 
üzere ilfuı olunur. 

& 3 
.~7) (5,, 

lzmir Ticaret Mahkeınesı 
Tahkikat Hakimliğinden: 

Müddeialeyh: Tire kazasın10 

Dere mahallesinde mukim San' 
dıkoğlu Ahmet damadı Haydıır 
tarafına: 

Davacı lzmirde Bakır bedeS' 
teninde 13 numarada LiıtlU 
Sabri tarafından aleyhiniıe 
ikame edilen alacak davası 
rüyet edilmekte iken müracıı• 
ate bırakılmış ve bilahara ıneı· 

kür dava yeniden takibedilıııil 
olduğundan tarafınıza davetiye 
gönderilip 25 mart 937 per• 
şembe güni1 saat 10 da ınab' 
kemede hazır bulunmanız bil· 

dirilmiş ise de ikametgahın•· 
·ıe nızın meçhul bulunduğu şerh• 

davetiye iade kılınmış ve ~ 
suretle ikametgabınızın meçb11 

bulunmuş olduğundan hukıılıU 
usul mahkemeleri kanununun 
141 nci maddesine tevfikan 
tarafınıza tebligat icrasına k3' 

rar verilmiştir. 
Tahkikatın 8 nisan 937 pe'.' 

şembe günü saat 10 da tablı1; 
kat hakimi huzurunda baı• 

'p' 
bulunmanız veya bir vekil go 
dermeniz, gelmediğiniz veY~ 
göndermediğiniz takdirde btı~ 
kınızda evvelce gıyap kıır•~ 
verilmiş olduğundan mahkeıııee 
nin gıyabınızda bakılacağı ;ı 
namınıza gönderilen 937/1 e 
numaralı davetiyenin mabke~P 
divanhanesine asılmış oldUB~ 
tebliğ makamına kaim oJııı• 
Uzere ilanen tebliğ olunur. 

931 [5~ 
----;;;e;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...__..;;~-~-

lzml r sicili ticaret 111 
murluğundan: ·I~ 

Hayrullah Kara Ahmet ~:rO 
Ticaret unvanile lzmirde şu 0, 
Kaya bulvarıııda 8-2 nuınar:~· 
Gayret Kereste ve kutu fıı)l,~ 
kasında iş yapan Hayrıı ti' 
Kara Ahmet oğlunun işbu ~~ 
caret unvanı Ticar~t .. k•~~44 
hükümlerine göre sıcılın 1·11• 

'f eP 
numarasına kayıt ve tescı 54zı diği ilan olunur. 920 ( ~ 

ıe •• / 

BaşmüdürlüğUfl 

ı•'' 
Alsancaktaki tütün işleme bakım evi pencere tamiratı pıı z 41 

lığ- konulmuştur. Kuşif bedeli 565.53 muvakkat teminatı 4 
· 

lzmir inhisarlar 
den: 

liradır. _ de~ 
isteklilerin 2.4.937 günü saat 15 de BaşmüdürlüğüıJli.l~J 

Komiıvona ırelmeleri. Q16 rs 

• 
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Fratelli Sperco N. v. Olivier Ve Şü. lzmir S1alh Hukuk mahke-

v roeıinden: 

apur Acentası " 7

• F. 11. \1 an l}t•r LıMiTET lzmir hazinei maliyeaiae iza-
ROYALE NEERLANDAIS • Zee & Co. Vapur Acentası fetle •ekili avukat Adem Kora 

KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINIE IRfNCI KORDON REES tarafından Gaziler mahalleainin 
BAC d6nerli ıokağmda 7/2S aayı'ı 

1:_-· CHUS vapuru elyevm G. m. b. H. B'NASI TEL. 2443 evde Sami aleyhine açılan ecri 
~--ızcla c;lup Rotterdam ANGOllA rapuru 30 martta Lllerman Liaes Ltd. 
~---btar A t da l' an bekleni mektedir. Rott•rdam, LESBIAN 19 tt misil davaıınan ikametgAbı ı..; . :g Ye ma er m ım - ~ vapuru mar a me .. hul kalan M.aleyhin gaya-
11.,~ y&k alacakbr. Hamburg ve Bremen için yiik Lnndra, HaH ve Anversten ge- " 

L._llCltCULES vapura 21 martta kabul •der. lip y6k çıkaracak ve ayni za- binda cereyan etmekte olan 
~.., V arna ve Klstence • •' • • manda Londra ve Hull için muhakemeaiade davaet vekili 
~lan için ytik alacaktır. Ameracan ~xport Lirtes yfik alacakhr. M. aleyhe ecri misli istenilen 
..,•ENSKA ORIENT LINIEN The Esport Steamsbip Corpo· GRODNO vapuru 8 niunda miiddeabilı e.vi iddia edilen 9-

kumpanyaıı ration - Nevyork Loadra, Hall ve Anversten 9-338 dea 18-7-340 tarilüae 
L~NE mot6r0 29 martta EXIRIA •ts>aru 22 oıartt.a geffp vtJk çikaracak ve ayni kadar ifral etmeclitine dair 
~-ekte olup yikiinü beklenilmektedir. Nevyork için zamanda Londra, Hull için yük yemin tevcih etmit ve mabke-
~Jeden sonra Rotterdam, yük kabul eder. alacakbr. me talebi vakii muvafık bala-
•IQlburg ve Skandinavya li· Pire aktarması seyriıeferler OPORTO Yapuru limanı• rak ikametgihı meçhul kalan 
.... larana y&ldiyecektir. EXCAMBION vapuru 19 mızcla olup Liverpool ve Svan- M. aleyhe illllen yemin ihbar-

SERViCE MARITIME martta Pirecfen Nevyorka ha- aeadan yllklnll tabliye ediyor. namui teblipe karar verilmiı 
R reket edecektir. ih OUMAIN kampany.. AJDi zamanda Liverpool ve olmağla dUl'llfma tan t olan 
SUÇEA VA vapuru 23 EXOCHORDA vapuru 26 Gla11gov için yilk alacak tar. 6-4-937 Salı glnll saat onda 

~ martta Pireden Nevyork ve AN s bk d • k ~rta doğru beklenmekte olup B0!ıton1t hareket edecektir. FLAMINI vapuru ni- ma eme e yemın etme Ozere 
ı.;.:- Malta ve Marsilya liman- EXCALIBUR yapuru 9 nisan- sanda Liverpool ve Svansea- hazar bulunma11 ilinen tebliğ 

ele 
• yolcu ve 7iik kabul da Boıton ve Nevyork için dan gelip yiik çıkaracak ve olunur. 934 (545) 

' cektir. Pireden hareket edecektir. ayni zamanda Liverpool ve 
._~ELES vapuru 9 nisana Seyahat müddeti : Glasgov için yük alacaktır. Karlı bir iş 
,,u bekleniyor. Pire, Malta The General Steam •e Marailya limanlarına hareket ~!:: : ~:~~:..k 1~8gO;ün Navigation Co. Ltd Kerııyakada Kemalpaşa cad-
"'-ektir. • ı ~ • • AD JUT ANT vapuru nisan desinde baharat, burdavat, tll-

Yolca ve y6k kabul eder. SerYice Maritime Roumain nihayetinde gelip Londra için tün, kırtasiye V. S. &zerine it 
Yolcu ve yük kabul eder. - Bucarest - yük alacakhr. yapan bir dükkin devren sah-

~l>aba Fazla tafsilat ı'çı'n ikinci DUROSTOR vapuru 3 ni- NOT : Vürut tarihleri, va-
d K: t S ı· G ı · · • · ı n lıktır. Aynı caddede 56 numa-L-. donda Tahmil ve TabHye san a va ence, u ına, a• pur aran aaım.era ve nav un c-

!'111 TELLi latz ve Galatz aktarması Tuna retlerinin değitikliklerinden me· raya mOr11caat. 
• 111 arkasında FRA l' ) · · k 1 k li k bul d!1-oPERCO vapur -acentahgv ına ıman arı 1çın yü a aca tır~ su yet a e uwez. 2 -3 (525) 
u_ ••~•• 
rcaat edilmesi rica olunur. johnston Warren Lines 
_:~tunlardaki ve hareket ta- A VIEMORE vapuru 2ı mart· 
·1111erindeki d~titikliklerden ta beklenilmektedir. Anvers ve 
'tel nta mesuliyet kabul etmez. Liverpul Limanlanndan mal ge• 
l!ıııı.?jelefon: 4142-4221-2663 tirecektir • 

• l:rmir Sulh hukuk mahkeme- Burgaa, Varna, K6stence, Ga• 
'-den·. latz ve Salina limanlan için 

yllk kabul eder. 
ı_ lamir hazinei maliyesine iza- Den Norake Middelbavlinje 
-.ttle Yekili avukat Adem Kora Oslo 
~afandan Gaziler mahallesinin SARDINIA Yapuru 20 mart-
vonerli sokağında 7-25 aayıh ta beklenilmektedir. Ayni gln 
ttde Zebra aleyhine açılan Pire, lakenderiye, Diyep ve 
'ttiaıiail davasının ikametgibı Norveç limanları için yllk ka-
~~hul kalan M. Aleyhin gıy.- bul eder. 
(ldı cereyaa etmekte olan mu· 
;'kemesinde iddia edilen 19- Akhisar icra Memurluğundan: 
~S'lQ tarihinden 23-9-927 tari- Tütüncüler bankasına 2700 
.. L~ kadar işgal etmediğine liraya ipotekli Akhisarda Kır· 
.._., yemin tevcih etmif ve kık oğlu Abmetten Akhisann 
.... hkeme de talep vakii muva- Urenkuyu Çamalh mevkiinde 
~bularak ikametgiba meçhul gün doğusu sabıkan ispir oğlu 

'

L n M. Aleyhe iline• yemin balen Emia oğla Mehmet gün 
V9rnamesi tebliğine karar indisi sabıkan Mehmet halen 

"-•it olmakla duru,ma tarihi Sarı Hüseyin poyrazı sabıkan 
~ 20·4-37 tarihine mlaadif aabibi senet balen Sar1 Hllse• 
~ r&nü aaat 10 da mahke- yin kıblesi ıabdcaa çerçi Petro 
~ele yemin etmek üıere hazır balen mutyap Mehmet ile çev• 
.._ama.. ilinen teblii olunur. rili •e tapuda 4 d6n0m bir 
"'z , 937 (548) buçuk evlek diye kayıtlı 218 

44 lira 75 kuruı kıymeti muham-
'1~t~REMESSIUNLD~N ·.HUKUK meneli tarla ııber mucibi kayt 

bir ay müddetle açık arttırma 
rJ.ı111ir hazinei maliyesine iza- ile satılığa çıkanlmıştır. 

e vekili avukat Adem Kora ihalesi 29-4-937 tarihine mll-
~•fandan Gaziler mahallesinin sadi~ perıembe günü sı.at ıs te 
~rli sokağında 7125 aayıh Akbııar icra dairesinde yapı-
~~~ Zabit Hamdi aleyhine lacakbr. O gün iıbu gayri men-
-..._ ecri miıil davaaman ika· kul kıymetinin yllzde 75 ini bu· 
~IJihı meçhul kalan m&c:l- lursa ihale edilecek bulmadığı 
~eybin gıjabında cereyan takdirde ar~tırma ıs gün tem-
~kte olan muhakemesinde dit ile ikinci artbrma 13-S-937 
~ vekili mllddeialeybe tar•hine mfiaadif perşembe gil· 
~ nıisli istenilen mllddeabib nü saat 15 te kıymetine bakd-
la,.7iddia edilen 9-9-338 den maksızın her kaça çıkarsa iba-
"- ·340 tarihine kadar işgal lei kat'iyesi yapılacaktır. 
,.ec:liğine dair yemin tevcih Bu gayri menkul üzerinde 

bk d bir bak iddia11nda bulunanların 
'11.G ve ma eme e talebi 
-"'llii f k b ı k ·k vesaiki ile birlikte 20 gün 
~ mava 1 u ara 1 amet- içinde icra dairesine müracaat-S meçhul kalan müddei- leri aksi takdirde hakları tapu 
~lae ilanen yemin ihbarna- sicilince sabit olmadıkça pay• 
~k te:bliğine karar vermit laımadan hariç bırakılacaktır. 
~9 la duruıma tarihi olan Harcı, deJIAliyesi alacaya ait 
~ 37 Sah günü saat 10 da d M d 
L:"hlcenıede yemin etmek llzere aabt peıin ir. Ozaye eye itti• 
~ b 1 rak edenler yüzde 7 buçuk 
~r. u unmaıı ilinen tebliğ niıbetinde pey akçesi veya te-
~ 936 ( 7) minat mektubu getirmel~ri 

~4 tarttır. Arttırma 8-4-937 tari· 
~ÇIK ARTTIRMA lLANI binden itibaren icra dairesince 
~·lıli açıktır. Faıla izahat almak 
'tli~ : icra Memurluğundan: isteyenlerin Akbiaar icra dai• 

lılmin Eldelek klytlnOn 
enarı mevkiinde ••ki 10 resine baıvurmalan ilin olunur. 

~ li tarla beher din6mü 923 (550) 
~!: lcıymeti mubammene ile DOKTOR !-..1ae 37 tarihine mOsadif per-

~ gllnü sa•t 14, 15 de ~ s 1 K 1 ~ 
, ~hmm·k üzere açık art- a mı U a ÇI ~'ile aabhğa çıkanlmııtır. 
\....~- tarlaya ait aartname 
~ 387 nnmara•ile her 
~rebilmeai için açıktır. 
lı..~ •ya ittirak için mu
~ll kıymetin yllzde yedi 
~~ Disbetinde pey akçesi 8 .:.'fı. tayin edilen g6n üç 
._...._. iarıldıktan: ıonra en çok 
, ,:_~ene ihale edilir. Yüz· \ .;.'llllf beti bulmazsa ihal" 

'il ilin sonraya buakılır 
befiaci g6n ~n fazla 

._rene if, ,. · .. .--iilir. Hak 
, ,. , P ici"de 

Kulak, Boğaz, Burun basta• 
- lıklan birinci sınıf 

m6taha11111 
Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad• 
desi 992 Telefon 3668 
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dairemııe bifdirme!eri icabeder. 
Daha fazla mal6mat almak is
teyenlerin dairemize mliracaat 
etmeleri lllzmaa illa olanar. 
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Beş Çiçek, Kref> Jorjet 

• 

VE 

Nergis Nuvar 
Leylak blam 
Revdor Ferit 

lfte aiıe 

s. Ferid 
eczacıbaıının 

5 taheseri daha 

Tecriibe ediaiz, takdir 
edeceksiniz. 

Alırken 

S. Ferid 
laiaa •• etiketine 

dikkat. 

M. Depo S. Ferid Şifa eczanesi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • 
Taze Temiz Ucuz lliç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı . 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

• • • • • • • • • • • • • .................................................................... .: 
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Bütün dünya POKER trq bıçaklannı kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz. Y alna makuma 
dikkat ediniz. 

Türk .Kardif Kömürü 
Zongulc:laktan sobalar için mahsus getirildi. 

M&racaat yeri : Keatane pazannda Bardakçılar aokak 
No. ıo - ıa J. Parplnr•I 

TELEFON: 3987 

Kalorifer, ailindir ve ber iatenilen klmllr vardır. 
( 

Sallanı •efeletle herf•Y taksitle verlllr. 

Balcılarda NECiP SADIK No. 156 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkahna 
HayYaplanıma pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cilıadarun fi neaçJerini bozmayımz. 

Turan fabrikalan, ytızde kırk bet mevada gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkanJmıı pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde kllpeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlannıza ( ÔkOz baıı) markalı Turan mamulib 
klape yedirerek onlann ıayanı hayret derecede ıemiı
leyip ku•vetlendiğini ve ineklerinizin vetdiği ılltün fazla 
mikdarcla çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma
mulAb lımir ve civan umum acenteliği Nef'i Akyaıılı 
ve j. C. Hemıiye mOracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
T elefoa • 1'aair 3465 

EGE MINTAKASI 
BAGCILARINA iLAN 

Bu aeae klkllrt acentahkları kaldtnlmışbr. 
lzmir hariç olmak Ozere aşağıda giisterilen mıntakalarda kil· 

kllrt aatıp ziraat Bankalan ıube aanclıldannca biulannda yazılı 
perakende fiatleriyle yapılacaktır. 

lımire bağh olan Karııyaka, Bornova, Buca, Seydikly, Torbalı, 
lhca, Bozyaka, Balçova, Y enikale timan bağcıları ihtiyaçlan olan 
knkortlerin bedelini ıirketin (IZMIR KAPALI YEMiŞ ÇARŞISI 
No. 41) MUTEMETLIÔINE tedije ederek kGkllrtlerini Darağaçta 
Taı iskeledeki ardiyede teıellllm edeceklerdir. 

ikinci eller blclanlmıı oldajuııdan bağa olmıyanlara kükGrt 
verilmiyecektir. 
Sabı 

mıntakaıı 

1 Z MIR 
Kimler tarafından aatalacfl 
Keçibarla kllkllrtleri T.A.Ş. 
lzmir matemetliti kapah 

Perakende aabf fiab 
beher torba için 

Yemif Cufı• No. 41 330 karat 
Menemen Ziraat Bankua 340 • 
Mania " .. 340 .. 
Targatla " ., 345 .. 
Salihli .. ., 350 .. 
Alaıehir " " 350 .. 
Akbiaar " .. 350 ., 
Kırkağaç " " 350 ., 
Soma " " 350 " 
Balıkesir " • 360 " 
Berıama " " 360 " 
Kemalpap " ., 550 ., 
Urla .. .. 350 .. 
Seferibiıar .. ,. 355 .. 
Çetme ,. " 355 " 
Ödemit " ,. 355 " 
Tire " " 355 " 
Kuıadua ,. " 360 " 

KnkUrtlerimiz kurıun m&h&rlll (50) .. r kiloluk torbalarda •· 
hlağa çıkanlmııbr. Beynelmilel f6breti baiz Loadracla ( Daaiel 
Gnfftb) laboratuvannda JaPbralan tahWde klkllrtlerimiıia yizde 
99.51 nfiyette olduju ulqdauıbr. 

Ktık&rtlerimiz bat.ıak için ıon derece faideli baıaalan bai& 
muzır maddelerden tamımi7le iri ve en yllluek ecnebi klkllrt• 
leriae maadildir. KeçibarJu kllklrtleri Tlrk 

• 
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Madridi zaptedilmez bir hale koyorlar 

As·ıerin bozgunu teyit ediliyor 
Alman tayyareleri bir f elik etle karşılaşmışlardır 

Cumhuriyetçiler ·dokuz 
Madrid, 27 (Ô.R) - Madrid tayyarenin teknik vasıfları ~ 

müdafaasına memur Junta saat Almanya'da kat'i bir ketumiyet ınU: 
22 de şu tebliği neşretmiştir: faza edilmektedir. Bu tayyareler.in 
Merkez cephesinde kayc\e değer faaliyetleri bir felaketle neticelenıolf' 

h k 
tir. Tayyarelerden ikisi Andujard'ı 

mühim içbir hare et olma- üçü Guadalakara'da düşürülmüş fi 
mıştır Bir çok firari asiler dört tanesi de hükümet avcı ta'YY81" 
hatlarımıza gelmeğe devam !erinin ateşile sakatlanarak yere lıt" 
ediyorlar. iki ltalyan esiri ile meğc mecbur olmuştur. 
bir ltalyan firarisi bugün Mad- Madam Tabouis Övr gazetesinde yr 
ride gelmişlerdir. K•t'alarımız zıyor : _...ti 

mevkilerini tahkim etmekte ve Artık Londra Milletler '?e~Y:~ 
son derecede faaliyetle istih· Konseyinin içtimaından ~ 

· miyor. Filhakika İngilizler kendileJ'P"' 
kamlar yapmağa çalışmakla- Habeş mes'elesi zamanındakinden d#' 
dırlar. ha kuvvetli hissetmektedirler. JfJ' 

Madrid, 27 (Ô.R) - Jara- len yenilecek ciddi müşkülat karŞıSıO° 
ma cephesinde büyük bir ha- da bulunmak istemiyorlar. Diğer tt' 
reket göze çarpmaktadır. Muh- raftan İtalya'nın İspanya harbi ,eli" 
temel bir hücuma karşı cumhu- Oenoal Nanko ve Madıid havalısınde yaıattığı Jdcialaı biyle zayıflamakta olduğunu düşiltlO-

ran sebebile Katalonya birleşik asi askerin cezalarını afet- biri bildiriyor : Alınan matbuatı Ge- bili muharebelerinde serbest bırakıl- yorlar. 
riyet kuvvetleri tedbir almış· sosyalist partisi Pazartesi gü- miştir. neral Franko kıt'alarının Guadalaja- malıdır. "Le Matin" yazıyor : 
]ardır. Bu cephe cumhuriyet nil Katalonya meydanında mu- Roma, 27 (Ö.R) _ "Nev- ra'da bozguna uğradığını itiraf ediyor- BAYONNE 27 (A.A) - İspanyol Almanya İspanya mes'elesinde ttV 
kumandanlığı asi kıt'alarm ha- azzam bir miting yapacaktır. b'I lar. Göring'in nAşiri efkarı olan gaze- hükilınet matbuatı Guadalajara cep- ya ile mütesanid olmıyacaktır. z;ıattil'· 

k ti · · - h d ti-· york • Tim es" gazetesinin ı -re e erını muşa e e et gan- Madrid 27 (Ô.R)- Müdafaa te eliyor ki : cBüyük kısmı İtalyan gö- hesindeki taarruz esnasında Franko İspanya'da dahili harb devam e 
den cumhuriyet kıt'alaranı geniş komitesiain bir tebliğine göre dirdiğine göre Birleşik devlet- nüllülerinden mürekkep olan Frank.o kuvvetleri tarafından kullanılmış olan müddetçe bunu yapamıyacaktır. 
mikyasta harp hathna yaymış- hükilmetçiler Aragon yolu üze· ler vatandaşlarından hala lspan· kuvvetlerinin beynelmilel kıtalarla ilk yeni tipte alman tayyareleri hakkında "Le Populaire" diyor ki : 
br. rinde ileri yilrilyllşlerine devam ya için gönllllü yazılanlar var- karşılaştıklarında bozguna uğradık- tafsilat veren ve geçen salı günü ya- Meşru İspanya'ya yabancı ta~ 

Barselona 27 (Ô.R) - Bir ederek R~nalesi geçmişlerdir. dar. Amerikah yllz tayyarecinin ları teyid olunuyor. Madrid cephesin- zılmış olan bir mektubun SUJ'etini neşr mes'elesi Milletler Cemiyetinin 
kabine buhranı açılmıştır. Reis Roma. 27 (Ö.R) _ Salaman- geçenlerde Fransanın Havr de bir istikrar hasıl olmuştur. Vazi- etmektedir. Bu tafsilata nazaran ağır hiyetlerine dahildir. İspanya h~ 
C b b k L k k b d h yette yakında bir değişiklik olacağı ve- yağlı Diesel motörlerile mücehhez olan ti bu mes'eleyi Cenevre'ye vennek ! 

ampany u uhranan çabu kadan bHdirildiğine göre, pas· imanına çı ara ura an sa - ya daha seri bir netice elde edileceği bu tayyareler 1.000 kilo ağırlığında tiyor. Ve mes'ele orada halledflıneıı< 
halledileceğini. zira sebepleri- kalya münasebetile General te puaportlarla Valenciaya ümidleri beyhudedir. Avrupa sulhu bomba taşıyabilmektedirler. Sür'at- dir. İngiliz hUkUınetinin nihayet ke: 
nin evvelki bphranla ayni Franko harp divamharplarınca sevkedildikleri söylen yor. iç.in biricik çare ademi müdahele si- leri saatte üç yüz kilometredir. tık di efkiirı umumiyesine uyması için b 
olduğunu söylemiştir: Bu buh- idama mahkum edilmiş olan 16 BERLtN 27 (ö.R) - Havas muha- yasetinde devamdır. İspanyollar da- defa İspanya'da kullanılmış olan bu 1 şey yapmalıdır. 

• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paris, 27 ( Ô.R ) - " Midi 

Socialiste " gazetesi B. Hitle
rin Sovyet aleyhtarlığını nasıl 
telakki etmek lazımgeldiğioi 
izah ediyor: 

" Bu Sovyet aleyhtarlığı bir 
vesiledir. Bunun Garp emniyet 
paktı müzakerelerinde~ bir nü
fuz vasıtası olarak kullanılma

saoa mukavemet edilmelidir. 
Lokarno paktındaki emniyet 
aiıttemi yerine bir yeoisinin 
ikamesi için yeni miizakerele
rin belki başhyacağl şu sıra

larda herkes hahrlcımahdır ki, 
B. Hitlerin Sovyet aleyhtarlığı 
nasyonal sosyalizmin bi:-çok 
icadlarından biridir ve Alman
yanın dahili rejiminin zaruri bir 
neticesi değildir. Bu son icad 
da diğerleri kedar devam ede
biJir. Fakat biz evelkinden 
daha ziyade kuvvetle şunu ilan 
etmeliyiz ki beynelmilel sabada 
hiç bir dev et ve hele Rusya 
gibi muazzam bir dev.et ihti
yati bir tedbir olarak, beynel
milel aile haricinde bırakılma· 

malıdır. Sulhun beynelmilel teş
kilat andmlması isine iştirake 
herkes davet edilmelidir. Ha
kiki reaJist siyaset budur.Vak
tiyle bunu çok iyi tatbik etmiş 
olan B. Mussolini bu hakikati 
B. HitJere hatırlatabilir. 

MUSSOL'Nl'NIN 
HÜCUMLARI 

Paris, 27 (Ô.R) - "lntransi 
geant •• gazetesi yazıyor: B. 
Mussolıni, BerJin'ın müzahere· 
tiyle, yeniden Londra, Paris 
ve Moskova'ya hücum ediyor. 
Dün ufukta gerginlikten sonra 
birleşiklik hissediliyordu. Lon· 
dra, Paris ve hatta Berliode 
bir sükinet intibaı vardt. 

.. SOkGnetten bahcın 1•su-

Bay Bitlerin Sovyet aleyhtarlığı 
!2R7"7'.7'....tı~d!m~~~~,~2rJ11 ................................... .. 

Nasyonal Sosyalizmin icaplarındandır. Mussolini 
Paris - Londra ve Moskovaya hücum ediyor 

nuz, demek ki korkuyorsunuz!" 
Roma gazetelerinin geliştir

diği işte budur. Bunlar sulh 
aşkım korkaklık diye gös
teriyorlar. kinleri harekete 

getiriyorlar Halbuki realite· 
le re facia şeklini vermek 
doğru değildir. Italyan hum
masına lngiliz sükuneti ve 
Fransız soğukkanlılığı ile ce
vap verilmelidir. 

Esast:n "Debats,, gazetesine 
giSre de lngilizler sükünetlerirıi 
bozmamak azmindedirler ve bu 
gazete büyük Britanyanın va
ziyetini şöylecek görüyor: İn
giltere Avrupada sulh fikrini 
muhafaza etmek istıyor ve 
istikbal için bu en iyi garanti
dir. lngilterenin yapacağı ta-

vizl~r vardır. F 8: kat ne bugün, 
ne de yarın asla yapmıya

cağı tavizler de vardır. Bü· 
tün baricıye nezaretleri bundan 
haberdardır ve şimdiki güçlük· 
leri halletmek için lngiliz dip
lomasisi tarafından sarfedilen 
gayrP.tlere aksi bir yol tutmı
yacaklardır. / 

"Gbore de la Loire" gazete• 
sinin fıkri ayni merkezdedir: 
lngilterenin soğuk kanlılığını 

mu haf aza etmesi en iyi bir 
emaredir. Foraya ofia aulbu 

Hollanda ve Belçikanın bitaraflık meselesi 

Oöllnl! Polom'a oımanlamıda avla11uken 
muhafaza edebilmek ümidınde- BELÇiKA VE HOLANDA 
dir. Londra ve Paıis Romayı Paris 27 ( Ö.R ) - Hrük-
teskin için Berlinin bile dıra· selden bildiriliyor : Belçika 
yetine başvurmuşlardır. ltalya mahfıllerinin kanaatince Kral 
gizli emeller besleyorsa ve Leopoldun Belçika - Fransa ve 
iddia edildiği gibi ispanyada lngiltere tarafından karşılıksız 
yerleşerek Fransanın şimali Af- olarak verilecek garanti hak-
rika ile muvasaliıını kesmek kında Londrada elde ettiği ne• 
niyetinde ise akbaelimi kaybet- ticeler Belçika ile lngiltere ve 
miı olar. Franaa arumda m&nuebetleria 

tavazzubuna yardım edecek ve 
Belçikaoın müdafaasını muhte· 
mel bir taarruza karşı teşkila
ta bağlamak için daha oynak 
bir işbirJiği şekline doğru bir 
ileri adımı olacaktır. Bu yeni 
teşkilat karşılıkla istiklal esası 

dahilinde kurulacaktır. Şöyle 
ki: Kendi toprağını miidafaa 

için icap eden her şeyi yap· 
mak kararında olan Belçika 
karadan veya havadan bir ta
arruz halinde Fransa ve lngil
ter~ye tehlike işareti vermeği 

reddetmiyecektir. Böylece bu 
memleketler gerek kendilerinin 
gerekse Belçikanın emniyeti 
içın elzem tedbirleri almağa 
im~an bulacaklardır. 

Belçika katoliklerinin fikir
lerini yayan "Beljik,, gazetesi 
harici siyasete tahsis ettiği bir 
maka1ede Holandanın da bey
nelmilel siyasette Belçika ile 
tamamen ayni kaygıları oldu
ğunu kaydediyor ve şunları 
yazıyor: 

Holanda hariciye nazırı B. 
Degrof büyük bir devlet tara
fmdan diğer bir devlete veya 
devletlere kartı taarruz yapıl
dığı takdirde Holandanın zecri 
tedbirleri tatbik et1Diyeceiini 
ve toprajmdan ecnebi kuvvet• 

lere geçit vermiyeceğini söyle" 
miştir. Holanda hariciye nazıt• 
Belçikada ileri sürülmüş olall 
mülahazaları tekrar ederelı 
şu esasa dayanıyor ki Mil
letler Cemiyetinde aza olall 
devletlere askeri mahiyett• 
zecri tedbirler tatbiki taabbO
dünü asla yüklememektedit• 
Ayni paktta mukayyet bulunaO 

ekonomik zecri tedbirlere fi 

geçit hakkına gelince bunl•' 
da, bitaraf bir devleti, yabancl 

kalmak hakkına malik buloO" 
duğu bir harp dolayısiyle ,o• 
rükliyebilir. Her halde kar.r 
11zhk ve şüpheli vaziyet mildi" 
kün olduğu kadar erken nib•" 
yet bulmalıdır. Temenni etlO,.. 

lidir ki milletler cemiyeti aıadl" 
blesi ahvali tasrih etmekte g•" 
cikmeıin ve Cenevre taabbOt" 
ferini her devletin kabul ed~ 
bileceği şekilde açıkça taJİ' 
ve tarif eylesin. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japonyanın 

teslihatı d' 
Tokyo 27(Ö.R) -Zırblıfat lı 

azami top çapını 14 pus olar•. , .. 
tahdit etmek üzere bey~e1f0 .. 
lel bir konferans ak ti içın lı' 
giltere tarafından yapılan .t~it• 
life Japonya cevap 9ardJJf ~it 
Japon hükümeti tonajlard• p' 
tahdit yapılmadıkça top ç~,.. 
larmın tahdidini faydasıı dit• 
lak ki ettiğini bildirmekte. i)'' 

Tokyo 27 (A.A) - Har•:,b' 
nazm Sate bir meb'uıull 1tl" 
riri sualine verdiği cev•~~:t~i 
manyaya cenubi Paaıfi. dl' 

1 
• • •• 

eski miistemleke ennıa -~ bll: 
aini aala derpİf eylemecliJr 
dirmiftir. 

.... 


