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Cımıhııriyetin Ve Cumhuriyet E3eriniıı Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyast Gazetedir 

l GUmrUklere gelen mallar 
ı Ankaıa 20 ( A.A)- 15 şubat 937 taıihirıe 
1 kadar gümıükİeıe geliniş olan her lıan(fı mem

leket menşeli bilı2mam mallat bit de/aya malı
sas olmak üzeıe memlekete ıtlıal edıleccktır. 

Yeni Asır matbaas111da basılmıştır . .. 

.............. HEYEriiVil'z""'sü""yA°İJA ......... A.R.ARETLE""'i<A'RŞILANDI ........... u ................ 8i'i~""'8'ARP ..... TAY0YARE0si'""" .. 
Yurd gezisinden acele Sofyaya dönen Bulgar Kilis köyleri üzerinde 
kralı Başvekilimizi kabul eder k · görüştü- acaba ne arıyordu? 

Fuarımız K ıd Zulüm devam etmekte.. Ceyhan ral sarayında bir ziyafet veri i 
Kırıkhan kayma-

Sofyadaki Türk elçiliğinde mühim kamı azledildi Tekrar 
Mahalli bir iş ol- iki konferans akdedildi 

kt k t 
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tsTANBUL, 20 (Telefonla) - Ha-
ma an çı m) ş ) r SOFY A, 20 ( Hususi muhabirimiz- arasında kral sarayına giderek kral ve taydaki son vaziyet, ciddi aafhalar ge-

lzmir Enternasyonal Fuan için iç ve den) -Yakın komşu ve dost Türkiye- kraliçenin defterlerine isimlerini kaydet.. çinnektedir. fıin rengi gittikçe ciddileı-
d., ülkelerde çalışmalara devam edil- tıin mümtaz devlet adamları başvekil Is- tirmiılerdir. mekte ve Türk halkını dütündünnekte-
rnckte ve bu çalışmalar verimli neticeleri~ ' met İnönüylc hariciye vekili Dr. Arası Bundan sonra Türkiye h&J ve dlf ba- dir. Fransız müstemlekecileriyle Vatani-
ni belirtmektedir. Şehir bütçesinin cılız I himil bulunan konvansyonel treni, bu kanlan hariciye nezaretine giderek Bul... lerin tabrikib devam ediyor. Zulüm ve 
Yardımları ile mütevazi bir panayır ha- ı sabah saat on sularında Sofya garına gir- gar baı "'e dıı bakanı B. Köse fvanofu İfkence halkın yqama imkinlan üzerin-
lindc ele alınan bu mevzu en kısa bir ı miştir. lnkıli\pçı Türkiyenin mümtaz dev- makamında ziyaret etrniflerdir. Türkiye de müessir oluyor. 
müddet içinde layık olduğu inkişaf yolu- I let adamlarının Sofya ziyareti, daha ev- elçilik binasında Türkiye bat ve dl§ ha. Türk düımanlığı hür Hatay ülkeainde 
na sokulmuş, hatta bu hayırlı teıebbüs velden kararlaştığı için halk istasyon ci- kanlarına iadei ziyarette bulunan Bul- geniJ ölçüde körükleniyor. Habasette 
millet ve devletçe müştereken kucaktan- varını doldurmuştu. gar başvekili, lame! lnönü ile uzun bir " çok ileriye gidenlerin takip edileceği 
mıştır. Tren istasyonda durunca Bulgar baı- konferans akdetmiftir. Konferanıta mü-, t hakkındaki v&adler tahakkuk ebnemİJ-

Bütün devlet teşkilatının manevi mü- vekili B. Köse lvanof, kral Borisin mü- h~. meselelere tema• edildiği tahmin J. tir. Kilise bağlı T<iirk köyleri üzerinde 
zaheretlerine mazhar olan Fuarımıza, lk- şaviri B. Kroyer, heyeti vekile azaları, edilıyor. • f: askeri manevralar münaaebetiyle bir 
bsat veki.letinin, umumi vil8.yet meclis- hariciye nezareti şefleri, Yugoslavya, KRAL SARAYINDA · ,. Fransız harp tayyaresinin uçması, aynca 
ı~rinin ve bütün ticaret odalarının mad- Yunanistan Çekoslovakya ve Romanya Uzun bir memleket gezisine ça.kmı!J . dikkati celbeden bir hi.dise sayılıyor. 

taştı 

Kenar mahalleleri 
su baslı 

Adana, 20 (Telgraf)- Kar
ların erimesi üzerine şehir ye

niden korku geçirmiştir. Bu 
yüzden Ceyhan birdenbire taş· 

mıştır. Adananın kenar mahal· 
lelerini yeniden su basmıştır. 

Burada münakalat kesilmiştir. 

Ankaradan bildirildiğine görl' 
hükümetimiz, ciddi tedbirler 

alarak önümüzdeki kış ınevsİ· 

mine kadar her türlü afetlerin 
di yardımları da kuvvetlendirilmektedir. elçileri, Sofya belediye reisi, Bulgar par- olan Sa majeste Bulgar kralı Bora, bu PARIS, 20 ( ö.R ) - Antakyadan 

h önüne geçmek üzere gereken 
Bu vaziyetin ifade eylediği sarih bir ma- ti reisleri ve siyasi rical Türk heyetini ha- mühim ziyaret münasebetiyle der al Sof- bildiriliyor: Kırıkhan kaymakamı Sürey-
na vardır. O da lzmir Fuarının mahalli raretle selamlamıılardır. yaya avdet etmiş bulunuyorlardı. Sa ma- ya ve jandarma kumandam Abdülha- tesisatın yapılmasını alakadar-
bir iş olmaktan çıkmıı bulunması. bütün Türk ricali, kendilerini karşılamoğo jeste, Sofya civarındaki Vramav kb- van hükümetin emriyle vazifelerinden lara emretmi~tir. Adana bu 
Türkiyeyi ilgilendiren bir mevzu haline gelen zevatla görüştükten sonra, sokak- rında evvela Türkiye başvekilini, ondan 
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azledilmİflerdir. Bu hadise Suriye milli- suretle her türlü afetlerden 
gelmiş olma•ıdır. lan dolduran Bulgar halkının alkıılan - Sonu dördüncü sahifede - Ba/f[at kıalı S. M. Bmis _ Sonu dördüncü sahifede - kurtulacaktır. 

Binaenaleyh Türk azminin neler ya- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tatmağa muktedir olduğunu bilenler 
İçin Fuarın istikbalinden asla endişeye 

mahal kalmamıştır. 
Bu hızıyla bu eoer çok yakın yıllarda 

cihan fuarları arasında layık olduğu mev-
k.ii alacaktır. 

Siyasi alandaki dostlanmızın ali.kaları 
da bizlere kuvvet verecektir. Bu yıl Fua

nmıza İngiltere de resmen iştirake karar 

'\'ermi§tİr. 

Türkiye ile Büyük Britanya arasında 
inkişaf eyliyen iş birliğinin tabii neticesi 
olan bu kararı hararetle alkııladığımız

da şüphe yoktur. Türkiye umumi efkiln 
esasen inanmakta bulunduğu bir dostlu
iun böylece fiili tezahürlerini de görmek
le kendisini bahtiyar saymaktadır. 

Ulusumuzun milli varlığını müdafaada
lc:i rolü gizlenemiycn demir •anayiimize 
Yirmi iki milyon lira ayıran lngiliz serma
yedarlan, iki memleket arasındaki işbir
liğine verdikleri ehemmiyeti pek canlı 
bir surette tebarüz ettirmi,lcrdi. Jngiliz 
hükümetinin Fuarımızda yer alması bu 
tezahürü teyit eylemiştir. Siyasi ve iktı
•adi sahalarda Türk-lngiliz işbirliğinin 

daha çok kuvvetli tezahürlerini görece
iimizde şüphemiz yoktur. 

Dostluk mefhumlarına uygun düşen 

hu hareketlere diğer dostlarımızın da 
ayak uyduracağına inanıyoruz. 

Yabancı dostlarımızın alakalarını da 
i.izcrine çeken Fuar mevzuunda bir nok
taya işnret eylemek istiyoruz. Milli sana
Yiimizde rolleri bulunan bazı fumalar, 
bilhassa daha fazla J9tanbulda bulunan 
bazı fabrikalar, adetleri •ayılı da olsa, 
Yapılan ve yapılmakta bulunan i§in kud
ret ve ehemmiyetini hakkıyle anlama
rnış bulunuyorlar. 

Arızi bazı sebepler ileri sürerek çekin
gen davranıyorlar. Belki de ilk yıllarda 
rastladıkları bazı zorluklardan kınlmış 

bulunuyorlar. itiraf eylemeğe mecburuz 
ki her teşebbüs başlangıçta tam ve 
rni.iteki\mil bir şekilde netice veremez. 
Hele bizim gibi her işi yeniden öğrenmek 
Ve yapmak mecburiyetinde bulunanlar 
için ilk acemilik noksanlarını iyi gözle 
görmek onları gidermeğe elbirliğiyle 

Ça]ı~mak bir vazifedir. 
Yine şükrana şayandır ki ilk adımlan

rnızın verimleri bile yabancıların dikka
tini celbc.-tmiş olacak ki dostlarımız in
lişafa müsteit bir teşebbüs karşısında 
bulunduklarını anlamı,Iar, onun Enter• 
nasyonal bir vaziyet almasına yardım

dan çekinmemislerdir. Dış ülkelerden 
İ tirakl r her yıl artarken milli sanayi
cilerimizin ba7ılarının her ne vesile ile 
olursa olsun bu teşebbüse her yıl biraz 
daha artan bir heyecanla gelmemeleri 
müsamaha ile karşılanamaz. 

Nerede kaldı ki Fuar komitesi iıtirak
çıların ve ziyaretçilerin en ehven tartlar 
albnda ikamet ve iaşelerini temin eyle-

--... - ikinl"i 8" h i f, tle -

Necaşi, bir Habeş köyünde reis mi 1 Madridi bombardıman ettiler 

olacak (1) Merkez caddelerde iki 
iddiaya göre yangın çıkmıştır 

Romaya giderek Musso- Madrid 20 (Ö.R) - Asiler 1 ısndan istifade ederek Cüm· 
llniye hUrmetlerlnl Villaverde şimalinde Cümhu- huriyet kuvvetleri Villaverde 

arzedecekmlş riyet mevzilerini şiddetle bom- şarkında bir çevirme hareke· 

Bu suretle herşey bardıman etmişlerdir. Bu hü- tine teşebbüs etmişlerdir. Düş· 
cumu kuvvetli bir şekilde red- manın müdafaa hattına ayni 

yoluna girecek dettikten sonra hükümet kuv- zamanda sol cenahtan ve ce· 
lstanbul, 20 (Telefonla) vetleri mukabil taarruza ge· nuptan hücum edilmiştir. Düş· 

Londradan bildiriliyo: çerek hasım hattının bir kH- man çok ağır zayiata uğra· 
Daily Ekspres gazetesinin 

Adis • Abeba mu!ıabirinin bil- mını ellerine geçirmişler ve mıştır. 
dirdiğine göre ltalya hükümeti, bu yeni mevzilerde hemen Madrid 20 (Ö.R) - Asiler 
ltalyan mahafilinde Ras Tafari mevkilerini tahkim etmişlerdir. gece yarısı batarya ateşiyle 

Sabık ımpaıatoı otomohılde - Sonu dördüncü sahifede - Hasmın maneviyatının kırılma· - Sonu ikinci sa . . :fede -...... 8.~ .... Hitl~·~i~ ..... b.~y~·~~t;· ........................................................................................................... ıR·A·K ........ .. 
Muhtelif 

çok 
Avrupa merkezlerinde 

müsait karşılanmıştır 

İngiliz Lordunun B. Hitlerin c&zibesine kapılarak 
beyanatta bulunduğu söyleniyor 

Paris, 20 ( Ö.R ) - Alman- beyanatını, yani beynelmilel 
yanın sulhçu her jestini hemen bir ekonomi kanferansa hazır 
şüpheli göştermek itiyadında olduğu teminatını da sulh le· 
olan Fransız mahafili B. Hitle- hinde büyük bir jest telakki 
rin son beyanatı münasebetile edeceklerdir. B. Lansbury B. 
aynı yola girmekten geri kal- Hitlerle iki saat devam eden 
mamışlardır. Fransız radyola· mülakatında Fübrerin cazibe· 
rında bu hususta yürütülen sine kapılmıştır. 
mütalaalar şunlardır : Harp fikrinin hiçbir Alman 

B. Hitler lngiliz devlet ada- hükümet adamlarının aklından 
mı B. Lansbury ile yaptığı geçmediğini kat'iyetle temin 
mülAkat esnasında Almanyanın ediyor. Bazı kimseloerin bu be-
Amerika cümhur reisi B. Ro- yanatın tesirine kapılacakları 
osevelt veya diğer bir büyük muhtemeldir. Nasıl ki 7 Mart 
devlet reısı tarafından top· kuvvet darbesile Ren bölge· 
!anmasına teşebbüs edilecek sinde askeri işgal tesıs 
beynelmilel bır ekonomi kon· etmezden bir kaç gün evvel 
feransına iştirak edeceği bil- de Führer son derece sulhçu 
dirmiştir. Bu beyanat tabii beyanatta bulunmuştu. B. 
bütün dünyada derin bir alaka Lansbury hiç şüphesiz B. Hit· 
uyandırmıştır. Bazı memleket- lere beynelmilel umumi efkar 
lerde müsaıt şekilde tefsir edil· üzerinde tesir yapmak ıçın 
mektedir. Diğer bazı memle- mükemmel bir fırsat vermiştir. 
ketlerde ise tefsirler çok ihti· Bununla beraber birçok 
yatlıdır. B. Lansbury gibi B. memleketlerde, ezcümle lngil-
Hitlerin sulhçu beyanatını dai- tere ve Amerikada B.Lausbury· 
ma peşin para gibi kabul eden nin B.Hitlere atfedilen fikirler 

itibariyle ihtiyatla 

B. 
karşılanmıştır. Esasen şunu da 
kaydetmek lazımdır ki Alman 
gazeteleri • hiç şüphesiz bükü· 
metten aldıkları bir emre tabi 
olarak- ne dün akşam ne bu sa· 
bah bu meseleden bahsetmem
işlerdir. D.N.B. ajansı da ancak 
altı satırlık bir tebliğ neşrede· 
rek mülakattan bahsetmişse de 
B. Lansbury tarafından nakle· 
dilen beyanata temas etme
miş ve beynelmilel bir ekono
mik konferansa iştirakten bah-

Hıtler 

1 
setmemiştir. Şu halde B. Hit· 
!erin beyanatı sırf harici istih· 
lake mahsus gibi görünüyor 
ve bu da emniyet verici bir 
unsur değildir. 

EKONOMı KONFERANS! 
Esasen Fransız mahfellerinin 

kanaati şudur ki eğer Şansölye 
gerçekten bir dünya ekonomi 
konferansına iştirak niyetinde 
ise bunu bildirmek için B. 
Lansbury'ye beyanatta bulun· 

- Sonu dördüncü sahifede -

Dış bakanı Pazar
tesi günü geliyor 
Ankarada mühim temas
lar yapmasına intizar 

ediliyor 
Ankara20(A.A)Haber aldığı· 

mıza göre Irak hariciye nazırı 
Dr. Naci Afil hükümetimize 
resmi bir ziyarette bulunmak 
üzere 26 Nisan Pazartesi günü 
Ankaraya gelecek ve 29 Ni· 
sana kadar şehrimizde kaldık
tan sonra Bağdada dönecek· 
t r. 

Fransada 
Yeni bir parti mi 

kurulac k? 
Roma, 20 ( Ö.R ) - Komü· 

nist partisinden ayrı:arak Fran· 
sız halk partisini teşkil etmiş 
olan B. Doriot hükümetin 
men'ine rağmen Aleuçon şeh
rinde bir içtima tertip etmiş 
ve F ransada hürriyet cephesini 
kurmak niyetinde olduğunu 
ve Mosko,ranın hükmü altına 

girmek istemiyen b rçok Fran· 
sızların buna iştirak edecek· 
!erinden emin bulunduğunu 
bildirmiştir. 

ltaly.(lda iş bayramı 
Roma, 20 (Ö.R) - Yarın 

bütün ltalyada iş bayramı tesit 
edilecektir. 

.. 



···-· 
Fuarımız --· Mahalli bir iş ol
makta o çıkmıştır 

- Btlf taralı 6irinei aahilede -
mek. her yıl sonunda sörülen nokaanlan 
hlemek için bGdla pyretini arfetmek
teclir. 

Milli aennayedarlann teVk ve ırayreti. 
yabanca. fakat dcllt milletleria de Fuan
maza alablanm aıtlnııCalmr. Menma 
ehemmiyeti bıs da .. np lna c:lasfia
celer çok seride bl.r. Mili firmalanlaa 
birinin F uannuzda nokaanlıiuu ırörmek 
bizim için milli Ticdanı tırmalayan bir 
hadiıae olmaktan uzak kalamaz. lmıir 
Fuannm Enternuyonal fuarlardan bek
lenen neticelerden bqka bir rolü daha 
vardır. O da ziyaretçiler üzerinde milli 
sanayÜmize kal'fı bealenen inanı artırma
ia fıraat vermesidir. Milli sanayicilerimi
zin hansisi böyle bir fıraab kaçırmaktan 
kendisini müstağni sayabilir) 

HAKKI OCAICOCLU 

Madridi bombar
dıman ettiler 

- Btıf taralı birinci sa/ıi/eJe -
Madridi bombardıman etmiıler· 
dir. Muhtelif binalar hasara 
uğramışlardır. Merkezi cadde
lerde iki yangın çıkmıfbr. Jt· 
faiye kollan hemen harekete 
geçmiıler ve seyyar hastane 

· kollan da yaralılann kartanl
masile meıgal olmaflardır. An· 
kaz albndan çıkanlan yaralılar 
yardım karakollarına sevkedil
miılerdir. Ha1arabn da'ati ve 
karbanlann say111 heniz ma• 
lam değildir. Madrid ikinci defa 
olarak geceleyin top ateşile 

bombardıman edilmit oluyor. 
Paria, 20 ( Ô.R) - Pazar· 

pazartesi geceliadenberi ispan
ya hudut sahillerinin kontrolu 
tatbik mevkiindedir. Bu kon• 
trol hariçten ispanyaya bir ve• 
ya diğer taraf lehinde g&nllUI 
ve harp malzemesi giaderilme· 
ıini men'e matuftur. Fransa: 
harp gemilerinin kontrolllne 
tahsis edilen sahiller Galis aya• 
Jeti sabili ile Majorka ada11 ve 
lıpanyol Fasının sahilidir. Bu 
kontrole memur edilen kruva
zörler, torpitolar, torpito aıuh
ripleri, avizolar ve mayo gemi· 
leri şimdi vazife baıında bu· 
lunmaktadv-lar. 

B. Hitler 

Himit 
İhtifali vardır 

Bu akf8111 Halkevinde yapı• 
lacak olan "Hlmit.. ihtifalinft 
b6tlln öğretmenlerle liseler ve 
öiretmen okullan talebelerinin 
de iıtirak ettirilmeleri Kültür 
bakanhğından kültilr direktir· 
IBğüne bildirilmiıtir. ihtifal çok 
mükemmel olacakbr. 

••••• il • 

Balkan 
ticaret odaları 
Balkan Antanb ekonomik 

konseyinin BJed'deki içtimaıncla 
vrrilen karara tevfikan Rumen 
Sc · 'aiyonunua, Balkan antanb 
aı cmleketleri Ticaret ve sanayi 
odalarının aralannda akt 
edecekleri kongre hakkında 
ibur etmif olduğa rapor tet• 
kik edilmek llzere ıehrimiı 
Ticaret ve Sanayi ocluma 
giaderilmiıtir. 

1 ........ . 

Lemi Aksoy 
lkhsat Vekileti Ege mınta

kan &içil ve ayar baımtıfettişi 
olarak uzun zamandanberi iı· 
batında bulunan B. Lemi Ak· 
aoy'un Ankarada daha miibim 
bir Yazifeye tayin edildiğini 
memnuniyetle haber aldık. 

• il ••• 11 

Belediye bütçesi 
Şehir meclisi b&tçe encümeni 

937 yılı masraf bütçesini hazır· 
lamıştar. Perşembe günü öğle· 
den sonra mDzakeresi makar• 
rer bulunan masraf bfttçeai, o 
gUnün hlkimiyeti milliye bay
ramına rastlaması dolayısile 
pazartesi giinü görilşülecektir. 
Toplanb saat on altıdadır. ·-·····-

' 

Hakimiyeti Milliye 

Ve çocuk bayramları 
programı hazırlanmışhr 

Hakimiyeti milliye ve çocuk 
bayramlan için ıehr;mizde bü
yftk hazırlaklar yapılıyor. Bu 
hususta hazırlanan program 
ıudur ı 

1 - Tirene blitlln Lise, 
Orta ve Ertik okulları ve süel 
bando iştirak edecektir. Okul· 
lar meydanda üçer kişilik dizi 
halinde duracaklardır. 

2 - Kız atretmen okulu 
ile Karşıyaka Ortaokula Kar· 
şıyakadaki ilkokullann t&reni
ne iıtirak edeceklerdir. T6ren 
Karşıyaka CDmbariyet Halk 
partisi alanında olacakbr." 

Buca Ortaokula ile Burnava 
ıubesi de töreni mahallerinde· 
ki ilkokullarla beraber yapa· 
caklardır. 

S - Her okahm izcileri &ni· 
formalari1le okallarlmD aaua
de Jlrl1eceklerclir. 

At koşuları 
Bu hafta yapılacak olan At 

kotulan en yllkıek ikramiyeli 
koıulardır. •Gnzel lzmir,, koıu· 
nna kazanacak hayvanlara 
1100 lira ikramiye verilecektir. 
Dörd6nc6 kotu Handikaptır. 
Koıu heyeti Handikap ağırbk
laram şu suretle tesbit etmiştir: 

Benlibos 63, Necip ve öncll 
59, Güler, Sada ve Dervişe 
58 ser, Galip ye Mtlmtaze e-qi 
iki kilo ağırhkla koşacaklardır. 

••••••••• 

1 

4 - Törene tam saat 10 da 
bandonun çalacağı istiklal mar· 
tile başlanacak ve aonra ban· 
donun refakatile hep bir ağız
dan Onuncu yıl Cümhuriyet 
marıı ı&ylenecektir. 

5 - Halk partisi, Halkevi 
ve Çocuk esirgeme kurumu 
adına avukat Cevdet Naauhi, 
Erkek liaesinden öğretmen 

Aliettia, her okuldan en kil· 
çük birer öğrenci taraf lanndan 
"kısa" söylevler verilecektir. 

6 - Törene meydanda llba
yın 6nilnd~ geçit resmi yapıl· 
mak ıuretiyle son verilecektir. 

Kız ve Knltür liseleri, Ka
rataı orta, Sanatlar okulu ile 
Kız enstitnstl d6n6tte birinci 
kordona takip ederek Kııla ve 
Konak meydanına kadar ylrl· 
yOf . halinde gelecekler, bura
dan okullanna dağılacaklardır. 

Evkafın inşaatı 
Evkaf raiidllrlOğil tarafından 

belediye riyasetine vukubulan 
mliracaatte Basmahanede süt 
damlası civarında Evkaf ida
resine gelir getirecek yeni in
şaat yapılmak üzere üç bin 
metre murabbalık arsa satın 
alınmak istendiği bildirilmiştir. 

23 Nisan ---·-Çocuk bayramı haftasının 
ilk gllnlldlir. 

Yavrulanmızın 
için hazırlanınız ..• 

Sivrisinek 
mücadelesi 

bayramı 

TAYYARE SiNEMASI 

DANIELLE 
16 Nisan 

DARIEUX 
CUMA gününden itibaı·en 
ile CHARLES V ANEL'in temsil ettikleri 

Yeşil Domino 
. ' 

Baıtanbap heyecan dolu ve bDyik bir •ıkın esrar dolu çok nezih, çok samimi hiklyesidir. 

Ayrıca Paramunt Dünya haberleri Miki Mavuz canlı karikatürler 
SEANS SAATLERi Hergan 5,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Camartui we pazar tlDleri 1,15 de llAveaeaaa wardar. 

1 Göçmenlerin 
şiliiyeti 

Çetme kau11nın bazı kl1· 
leriae iakln edilmit olan ma• 
hacirler bu k&yler arazisinin 
kuvvei inbatiyeainin az olduğu 
bahanesile Yiliyete şikiyette 
bulunarak baıka yerlere nakil
lerini istemişlerdi. 

Viliyet, bu işin tahkiki için 
Ziraat mlldllrü B. Nadir Uysal 
ile Burnava nahiye müdllrli B. 
Şefik'i mahalline göndermişti. 
Mumaileyhim Çetmeden d6n· 
mllşler ve Vali B.Fazlı Güleçe 
izahat vermi,lerdir. 

•••••••••••• 

Zehirlenenler 
Alsancakta da iki 
ba,an zehlrlendl 

Alsancakta bir zehirlenme 
vak'ası olmuştur. lbrahim ka
rısı Şükriye ile kardeşi Sab
riye, bakkal Hakkıdan aldık· 
lan yüz paralık peyniri yedik
ten bir müddet sonra zehir
lenme irazı g6stermişlerdir. 

Derhal memleket hastanesine 
g&nderiJeo Şükriye ile Sabriye· 
nin hayatlan kurtanlmışbr. 

Zabıta, bu bidiae hakkında 

> vr 

1 :&9 ·ı~t ;~ ' ::.-!-~ti 
lzJivaç buhranı 

-14-
EedaJımıs 6ir Wioacın ~ 

•1111 laırarlarlı.n ,..plalıi 
Mlll•Y. i/ıtinuıın .Werirf.,.Jiı 

A) Biri ltıs, biri erhlt •• 
B) Biribirlerinin lıiiloi.. _ _.. 
C) Bir yuoa yapuuaa ,et~ 

lımar .,.,.fıldı olaaılılarda. 
Y ıılıarulalıi aile, on tlinla-' 

asrua telalıltilerine eeuap .,.,.,,.. 
tir. 

·················•·•·········• 
.....• . ...•..••..•...•.•••••.• 
Relah devirlerinde IHqlıytlll 

bir itiyadın, zamanımım luJtll 
a~rp geldiğine falrİt ol•Y~ 
Buna ecnebiler drahoma, bis ~ 
yiz diyoruz. Manô.ca ayrılan 6-
ilıi kelime, neticede ayni tahribll
tı yapabiliyorlar. 

On dörtlii.ncii asrın •iteği ,_. 
duulan drahoma aramanaıfbt• 
Ancalı, ailenin yapuuuı gere,,_ 
malzemeyi iki tarafın mii.te_,,;.. 
yen temin etmesini dilemiflİr· 

ltUanlıiın refah JeorinJe -
dokuzuncu au erkeği eöm~ 
hareket eden lıatlının zaô.lıntl
da i.tif aJe ederek, çatuı alt,_ 
lıabal edeceği hayat yoldaşı.ntl
Jralıoma i.temiıtir, emlalı 116 
alıar utemiftir, servet istemitfİ'• 

Zaman, bunları ocmnelı ..,,.
tiyle i.Jiuaeı, tek direlr üeriır• 
ltötü harçla laırmaflur. 

tahkikat yapmaktadır. . ............................ . 

---------.-. KaJuaın air ~laruatla _. 

Gazetemi
• Z tlfrn& meneden yeni Uuanlılt er 

miyeti, laeniis fHDGl'eılılrttı y.,,-
tıiı inJıılabı erW Jediiimd Ut-

~ acın 8111J111111 luıluınJa ya,_.,.. 
An karada satış teş· mlffu. Bir luulının hioiyyeti,.,. 

lıelıle ayni ağırlılt tertUUiJ• 
kilatı yapmıştır dirhemleflrlelr için ltoltaia,_ 
" Yeni Asır " Ankarada altuaa drahoma bohçanın y•W 

aıağıdaki yerlerde sahla· tirmelı meolıiinJe lralıyor. V• 
cakhr : izdivaç bu yüzden ba~ı eemi,.t• 

lerJe , istenilen inlıifll/ı balanrt-
Ak b a Kitap evi yor. Ba cemiyetler, ha.talıitl 
Karaollanda AH lıoyJakları yani" fefhmn eeSll-

Saman pazarında Dur sını çekerek, aıtmalılar gibi .a,-
All lenip drıruyorlar: 

Yenlf8hlrd• baJI - l.Jio~ balıram oar, di~ 
Mu~a~ ~. 

TUtUncU AH Ekber Neriman GORSA 

Ahmet Enver bakka- M h 1 • •d• 11, •• ı toton gl••••· a su ıyı ır 
Ta,banda gazeteci Son zamanda Menemen ha· 

Yakup valisindeki mahsuller yağmur• 
TUtUncU karde,ıer suzluk yliztınden sararmaia 

pazarı başlamışh. Nisan yağmurları 
Pc stacıda gazeteci heryerde olduğu gibi Meue· 

llmer mende de mahsullere çok fay• 
dalı olmuştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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/DöHUllUI" . ~ 
ı;;:. ve- OINLEY..!:Lf 

Fırtına ve vapur 
Sağnak, yıldırımlar, rüzgar ue 

yağmur... Yeryüzünü kazıyan 
llÖrünmez bir el uar. Bir yolcu 
ııapuru kalkmış gidiyor. Gidiyor 
Yolcu uapuru... Karanlık ue ka
lın bir duut;tr gibi ufka çekilmif, 
denize inmiş bulutların araaına 
doğru. 

M an:z.ara: Kirli bir duuara kö
mürle yapılmış resim gibi.. Bula
nık. 

* Herkesin korktuğu, göklerin 
Yere hücum ettiği bu hauada ba
•ını almış giden gemi!. Sanki saç 
göğsünün içinde makine kalbin 
heyecanla çarptığını, sıcak, 
buhardan kanının tatlı tatlı kay
nadığını hissediyorum. Tehlike -
ye atılmış genç bir insanın tatlı 
sarhoşluğu bacandan duman du
man çıkıyor. 

* Arkası meçhul gorunen bu u-
luklar bir güneş hüzmeıriyle ay
dınlanır bu fırtına diner. Eğer 
kısmette varsa sen de hedefine 
varırsın.. 

Toy bir genç iken karşımızda 
fırtınadan ve buluttan örülmüs 
karanlık bir duvar gibi istikbal~ 
biz de ayni kaynar buhar kaniy
le, ayni duman gibi tüten serkeş
likle atılmı,tık. 

* Ey bir kaplumbağa bile değil-
ken bir kartal gibi kasırgalara 
saldıran gemi ... Bu yol sana bile 
kısa, bu dünya sana bile küçük 
gelir ..... 

. K. ERGVNES 

lsveç kralı 
Frans"tz reislcUmhuru

na ziyafet verdi 
Paris 20 (Ö.R)- lsveç kralı 

lsveç sefarethanesinde c:üm· 
hurreisi B. Lebrun şerefine 
bir ziyafet vermiştir. Başvekil 
B. Blum ve hükümet erkanın· 
dan bir çoğu bu ziyafette ha
zır bulunmuştur. 

Macar başvekili 
Setlrlerl kabul elti 
Budapeşte 20 ( Ô.R ) -

Başvekil B. Daranyi Macaris
tanın Roma sefiri baron Vilani 
ile ltalyanın Bud3peşte sefiri 
Kont Vinciyi kabul etmiş ve 
ltalya kral ve kraliçesinin 
Macar payıtahtına yapacakları 

seyahat hakkında görüşmüş

Ankara da 
Hamit gecesi 
Ankara, 20 (Yeni Asır • Te· 

lefonla) - Yarın (bugün) a~
şam Halkevinde Hamit ihtifali 
yapılacaktır. 

Bu münasebetle bı.y Fuat 
Köprülü büyük şair Hamidin 
bayat, eserleri ve hatıralarını 
an !atacaktır. 

TaleLeler tarafından şiirler 
okunacaktır. 

Seyhanda 
Sular çekilmeğe başladı 

lstanbul, 20 (Yeni Asır Tele· 
fonla) - Seyhanda su'ar çe
kilmiye başlamıştır. Son gelen 
malumata göre, suların taşma· 
sından insama zayiat yoktur. 

937 bütçesi 
Tetkikat devam ediyor 

Ankara, 20 (Yeni Asır - Te
lefonla) - 937 yılı bütçesinin 
tetkikine devam olunmaktadır. 
Bütçe encümeni, 937 bütçesi
nin varidat kısmının tetkikatını 
bitirmiş, masraf kısmının tet
kikine başlamıştır. 

Trenlerde 
Ucuz tarife 
tetkikatı yapıl!yor 

Ankara, 20 (Yeni Asır -Te
lefonla) - Devlet Demiryolları, 
Avrupa banliyo hattında oldu
ğu gibi, Haydarpaşa ve An· 
kara hattında da ucuz tarife 
tatbiki için tetkikat ' yapmak
tadır. 

K. Ciano 

YENi A:ttK 

Ruzvelt davet ederse ... 
----------------------------------------------------------------~ 

Hitler, beynelmilel bir ekonomi 
konferansına girmeğe hazırız, diyor 
Londra 20 (Ö.R) - Reuter 

ajansı dün Şansölye Hitlerle 
görüşen e~ki Labor parti lideri 

B. Lansbury'in şu beyanatını 
neşrediyor: Şansölye Amerika 
Cümhur reisi B. Roosevelt ve

ya diğer bir büyük devlet re
ısı tarafından içtimaa davet 
edilecek beynelınilel bir eko
nomi konferansına iştirake ve 

milletler arasında karşılıklı 
anlaşma eseri için sarfedilecek 
gayretlere ortak olmağa Al
manyanın hazır olduğu· 
nu bildirmek için bana sala
hiyet vermiştir. 

Berlin, 20 (Ö.R) - D. N. B. 
Ajansı tebliğ ediyor: B. George 
Lansbury harb sebeplerini 
umumi bir anlaşma esası da· 
hilinde bertaraf etmek ma~sa-

dile beynelmilel bir konferan
sın içtimaa daveti projesi hak· 

kında Führere bir muhtml 
verıniştir. Görüşme esnasında 
B.Hitler ev\·efce birçok fırsat· 

larla yaptığı gibi Almanyanın 
muvaffakıyet ümidi veren hiç 

bir beynelmil 1 işbirliğinden 
uzak kalmak niyetinde olmadı
ğını teyit etmiştir. 

Bn. lrıönü Bn. Köse lvanofla Sofyada gezinti yaptılar 
Sofya 20 (A.A) - Türkiye Başve - sıkmış ve müteakiben yanında Başve- bu mıntakanın bir barut fıçısı değil fa . 

kili lsmet İnönü ile Hariciye vekili kil Köse lvanof ve hariciye nazırı gene- kat Avrupanın en sulhperver bir böl
Dr. Aras bugün Bulgaristanın misafiri ral Mukof olduğu halde ihtiram kıta- gesi olduğunu söyliyebilirler. Bu mın
bulunuyorlar. sını teftiş etmiştir. Bundan sonra ihti-ı takada sulhperver bir hayat yaşamak 

Muhterem misafirlere karşı gösteri- ram kıtası misafirlerin önünde bir ge- ve kültürel ve ekonomik kalkınma yo
len hiisnükabul çok samimi olmuştur. çit resmi yapmıştır. !unda inkişaf etmek hususunda sözleş
Yugoslav hududunda Carinrod'a husu- İstasyondaki merasilnin hitamını ıniş küçük milletler huzur içinde yaşa
si bir tren gönderilmiş ve daha Yugos- müteakip ilk otomobilde BB. İsmet maktadır. 
lav topraklarında misafirleri Türkiye- İnönü ve Köse lvanof BBn. İsmet Inö- Başvekil İsmet İnönü ile Hariciye 
nin Sofya elçisi Şevki Berker ile Bul- nü ve Köse İvanof olduğu halde alay vekili Dr. Arasın bu ziyareti Türk-Bul
gar demiryollarl idaresi direktörü B. bJ.n le hareket edilmiştir, gar dostluğunun yeni bir bürharu oldu
Kolçef karşılamıştır. B. ve bayan İsmet lnönil fle B. Rüştü ğu gibi ayni zamanda A vrupada sul • 

Başvekil İsmet !nönü ve Hariciye ve- Aras Türkiye el~iliğinde inmişler diğer hun takviyesini istihdaf eden gayelere 
kili Dr. Tevfik Rüştü Aras Bulgar toP' heyet iizası ise emirlerine hususi daire- de kıymetli bir yardım teşkil eylemek
raklarında Dragoman hudut istasyo - le: ayrılmış olan Bulgaria oteline git - tedir.> 
nunda Bulgar hükümeti namına pro- ~erdir. Parole Bulgare ise Başvekil ı.
tokol şefi B. LeinoC ifo poUs direktörU Saat 10/ 45 de Başvekil İsmet lnönil İnönü ile Harklye vekili Tevfik Rüştii 
B. Golukof ve Başvekil lsmet lnönüne ve Hariciye vekil~ Dr. Rüştü Aras re- Arasın Bulgar-Yugoslav paktı hakkın

fakatlerinde mihmandarları olduğu 

T 
• d mihmandar tayin edilen elçilik müste- daki lehte düşüncelorini kaydederek 
rıanaya gi iyor şarı B. Valçef ve Hariciye vekili Dr. halde saraya giderek hususi deftere diyor k.i: 

( 
Arasın mihmandarlıi,'lna tayin olunan isimlerini kaydetmişlerdir. . . •Şarktaki komşumuzun en salahiyet-

Roma, 20 A.A) - Kont elçilik başkatibi B. Radef tarafından Saat 10/50 de muhterem misafirler tar mümessiller1nden gelen bu düşün-
Cianonun Mayısın ilk günle- 1• la t hariciye nezaretine giderek Başvekil cel Tür. ki . k y se am nmış ır. .. . . . er yenın gere ugoslavya ve 
rinde, yahut Nisanın son T d D il B. Kose lvanofu zıyaret etmişlerdir. k B 1 . tan ta af d taıc· . ren e ragoman · e Sofya arasın- g· .. gere u garıs r ın an ıp edı-
günlerinde Trianaya gideceg· i da misafirlere kahvealtı ikram olurunn•- ıraz sonra B. Kose lvanof muhterem J sulh · t• hakkında tam d • -s isaf' 1 b . tl . . Tür' k. 1 en sıyase ı ogru 
tahakkuk etmektedı"r. "arı res· m ır ere u zıyarc erıru ıye e · b' t·kir ed' · ld · n 
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Montrö 
Mısır projesini 

kabul etti 
Paris, 20 (Ô.R) - MontrlS 

konferansında muhtelit mah
kemelerin müstakbel vaziyetini 
tayin ile meşgul olan komisyon 
faaliyetine mes'ut bir şekilde 
devam etmiştir. 22 nciden 31 ci 
maddeye kadar Mısır projesi
nin bütün madde~eri hafif bazı 
tadilatla kabul edılmiştir. 26 cı 
maddenin tetkiki talik edilmiş 
ve 23 ncü madde de bu akşam 
toplanan hukukçular tali komi
tesinin tetkıkine havale edilmiş· 
tir. Umumi komisyon -yarın sa
bah, dört günlük bir tatilden 
sonra, toplanacaktır. 

Leningradda 
Hamit günü 

Leningrad, 20 (A.A) - Sov
yetler birliği bilgi akademisinin 
doğu enstitüsünde enstitünün 
Türk cemiyeti dün bir toplantı 
yapmıştır. Akademisyen Smo· 
iloviç lstanbulda ölen Türk 
şoiri Abdülhak Hamit için söy· 
!ediği nutukta Hamidi Türki
yenin en ileri mütefekkirle
rinden biri olarak tavsif ve 
Türk edebiyatı tarihindeki 
ınümtaz rolünü kaydeylemiştir. 

Tanrıyeli 
Fransada hararetle 

karşılandı 
Paris, 20 ( Ô.R) - ( Tanr• 

Yeli ) tayyaresile Tokyo· Lon
dra hava seyahatini en kısa 

bir müddette yapan Japon 
tayyarecileri tayyarelerile bu 
sabah Berlinden Le Bourget 
tayyare karargahına gelmişler 
ve Framız arkadaşları tarafın
dan hararetli şekilde karşılan
mışlardır. Şereflerine ziyafetler 
verilmiştir. 

Hitler •• 
numayışı 

• • 

Bazı kimseler yakalandı 

tür. 
ı tur. Bu münasebetle donatılmış olan il' •. d . d 1 . . ır ı ınmış o ugu u göstermek-

h 
ç ıgın e ıa e ey emıştir. edir 

B. Eden 
mi ma afi! vaktiyle yalanlanan Sofya istasyonunda kralın mümessil- İ ( t Saat 11/ 30 da B. smet İnönü re aka- · 
bu haberi şimdı· teyı"t eylemek· !eri olarak başkillip B. Panef ile yaver Türkiye ile Bulgaristan arasında tinde kralın maiyeti erklinından bir 

B t d. it J T • 1 • • miralay Siepçef, Başvekil Köse tvanof mevcut münasebetlerin mahiyeti Türk 

Viyana, 20 (Ô.R) - B. Hit· 
!erin yıldönümü münasebetiyle 
dün akşam nümayiş yapmağa 
kalkışan bazı kimseler zabıta 
tarafından tevkif edilmiştir. 
Altı kamalı haç işaretli bay· 
rak ınüsadere edilmiştir. Bun· 
!ardan biri Viyana yahudi ce· 
maatinin merkezi üzerine çe· 
ki imişti! 

Fransa ya elçi• kaya gı·dı"yor e ır. ayanın rıana e çısı zat olduğu halde saraya gitmiş ve Ma-
ziyaret teferruatını tesbit mak· ile refikası, bütün hükümet baları, jeste kral Boris tarafından kabul edil- hükümetinin bu dost hattı hareketini 

Londra, 20 (A.A) - B. Eden sadiyle son günlerde Roma ya Yugoslavya, Romanya, Yunanistan ve miştir. Majeste yarım saat sonra da tabii kılmaktadır. Türk-Yugoslav mü-
cnümüzdeki pazar günü Belçi- gelmiştir. Kont Ciano Trı"ana Çekoslovakyanın Sofya elçileri, harici- Hariciye vekili Dr. Rüştü Arası kabul nasebetlerinden sarfınazar şurasını ha- Yirnıi bc.•ş senelik ba-

. k ı tırlamalıdır ki Türkiye harpten sonra 1 

ka)a giderek Ilrükselde ilç gün da üç gün kalacaktır. ye nezaretı yü sek memurları,Türkiye ey emiştir. 1 •) k d f AJ 
kalacak ve bu esnada B. Van Bu ziyaret Yugo I .

1 
elçiligi erkanı, Türk-Bulgar muhade - Bu esnada Bn. tsmet İnönü refaka- biitün diğer Balkan komşularımız ara- rJŞl l t' a manya 

• s avya ı e net cemiyeti riyaset divanı ilzaları, tinde Bn. Köse lv;:ınof, hariciye neza- sında bize dostluğunun hakiki deWle- t k}"f • 
Zeeland ile görüşmelerde bulu- tam hır anlaşma halinde ya· 1 Tür~ koloni~i ve birçok Bulgar ve ec- reti yüksek memurları ve Türk heyeti rini ilk olarak göstermiş olan memle- e 1 etmış 
nacaktır. pılmaktadır. nebı gazeteciler muhterem misafirleri fızaları olduğu halde şehrin bazı görü- kettir. Ve ilk dostluk paktımız 1925 de Berlin, 20 (A.A) - Gazete· 

""'{)'i;'~.'Şj"' ~~;·d~ti"'k:;;~·;ğ;"k~'ii"';j';ği'i<l'j~:·"" 'be~~::;:ai~uzika ve sancağı ile bir lecek ye~;:~~{';~~;Jd~ST ANE ~~!:!~~ ~~ =~~1'::a":ıt~~~in~:: ~:k~:nraelbyo:ı~~z t?s::: ~:}~~ 
- de ihtiram kıtası yer almış bulunuyor- YAZILARI memleket arasında iyi bir dostluk inici- ratta bulunmaktadırlar. 

T h tere-
du. Hususi trenin istasyona giri§i is- Sofya 20 (A.A.) - Türkiye Başve- şaf etmiştir. •Ümit ederiz ki bu dostluk 
tiklfu marşı ve Bulgar milli marşı nağ- · i et İnönü ile Hariciye vekili Dr. gerek iki memleketin gerek bütün Bal-Op er Zaman " kil 1sm Berliner Borsen Zeitung B. 

m.ııleri ile karşılanmış ve Başvekil B. Tevfik Rüştü Arasın Sofyaya muvasa- kanların menfaatine olarak daha ziya- Delbosun Fransız Alman ınü· 
.Köse lvanof ile muhterem misafirler latleri arefesinde gazeteler bu ziyareti de kuvvetlenmekte devam eyliyecek- nasebatından esefe şayan bir • 

yagının yerıne geçme~ 
Paris, 20 (Ô.R) - "lntran· 

sigeant,, gazetesi beynelmilel 
siyaset sahasında cesaret ve· 
rici işaretler kıtydediyor: Pa· 
zar günii B. Delbosun Karka
son nutku gerginliğin azalması 
hissini verdi. Dün sabah "Po· 
po!o d'ltalia,, siyasi müta(eke· 
den bahsediyordu. Dün ak· 
şam da B. Hitler dünya 
ekonomi konferansından hah· 
setmiştir. Alman devlet rei· 
sinin böyle bir konferans fik
rine iştiraki ne demektir? Bu
nunla göstermiş oluym ki top 
her vakit tereyağının yerine 
geçemez ve otarşi siyaseti bir 
milletin saadetini korumak için 
kafi değildir. 

"Temps,, gazetesi de ayni 
meseleden bahsederken, Ame
rika hariciye nazırı B. Cordel 
Hull tarafından yapılan ·son be
yanatı hatırlatıyor. O beyana· 

1 
diye kadar hiç bir şekilde 
hiç bir teşebbüs yapma-
mı~lır. Bununla beraber 

B. Hitlerin beyanatından son
ra B. Roosevelt bu yolda 

bir sondaj yapmağı belki fay· 
dasız bulmıyacaktır. Almanya· 

nın büyük bir ekonomi kon· 
feransına iştirake hazır olması 

yeni bir hadisedir. Böyle bir 
konferans ise lngiltere, Ame· 
rika, Fransa ve Belçika gibi 

liberal devletlerin yardımı o~
maksızın muvaffak olamaz. 
Şimdi bu yolda umumi bir an· 
!aşma tavazzuh ediyor gibidir. 

Berfin, 20 (Ô.R) - "Nazi
oval Zeitung., bir ınakalesinde 
tereyağı buhranından bahsede· 
rek tereyağının lüzumlu olma· 
dığını, B. Hitlerin senelerden 
beri tereyağı yeınediğini y~z
makta ve B. Göringin "tere

k ar sözünü 

arasındaki bulu§llla çok saminü olmuş- çok sempatik bir surette karşılamak.ta- tir. irtica ruhu içinde bahsettiğini 
tur. dır. lki komşu milleti birbirine bağlı- Türkiye Başvekili ile Hariciye veki- ve bir terakki göstermekten 

Bayan Köse İvanof l;ıayan İsmet 1nö- yan dostluk hissiyatını hatırlatan Dnes linin Sofyadaki duruşları çok kısa ola- imtina ettiğini kaydediyor. 
nü ve diğer bayanlara çok güzel buket- gazetesi Balkanlardakl umumi vaziyd caktır. Mamafih memleketimiz efkarı Deutscbe Allgemeine Zeitung 
j ler vermiştir. hakkında diyor ki : umumiyesi bundan samimi surette iki B. Delbosun Milletler ara ıı nda 

Başvekil İsmet İnönü kendisine tak- «Avrupanm gösterdiği umumi tered- dost memleket arasındaki bağlara yeni uzlaşına ülküsünü tanımakla 
dim edilen hükümet Auısının ellerini düt vaziyeti İçinde Balkanlar iflilıarla bir bağ daha iHlve olunacaktır.> b b 
••••••••••••••••••••••••••••••&••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• eraber Fransaın u amaçtan 

Nafıa Vekilimizin beyanatı Grev bitti henüz uzak olduğu intibaı 

Şark 
bütün 

Demiryolları ile 
hatlar elimizde 

lstanbul, 20 (Hususi) - Kamutayın dünkii toplantısında ıark 
Demiryolları imtiyazile bu -şirkete ait maHann satın alınmasına 
dair olan mukavelenamenin tasdiki hakkındaki kanun layihasının 
görüşülmesi münasebetile Nafıa vekili çok ınühim beyanatta 
bulunmuştur. 

Vekil Htınalma müzakerelerinden evvelki ve müzakereler 
esnasındaki safhaları anlatmış ve bu hattın altı milyon liıaya 

satın alındığını çok beliğ ifadeler ve rakamlarla izah etmiştir. 
Hattın bedeli yirmi senede ödenecektir. Sayın Vekil sözlerini 
ıu cümle ile bitirmiştir: 

- "Memleketin üzerinde bir bar gibi olan en son Şark 
Demiryollan iıletme imtiyazını kaldırınıo olmakla Nafıa Vekaleti 

lhtlUH hakeme havale 
edlldl 

Varşova, 20 (Ô.R) - Gaze· 
telerin intişarına sekte vere· 

cek gibi olan müstahdemin 
grevi bitmiş ve ihtilaf hakeme 

havale olunmuştur. Maden ocak· 
lan mıntakalarında ise grev 
devam etmektedir. Muzakere· 

ler henüz b:tmediğinden ihtilaf 
ınecburi hakeıne havale edil

miştir. Yukarı S lizyada Voy· 
vodun riyaseti altında patron· 

!arla işçi ınümessilleri araşında 
yapılan bir konferans vaziye· 

tin gevşeınesine yaramıştır. 

Smaloviçte ( 2000 ) işçi grev 

verdiğini bildiriyor. Ve diyor ki: 
Fransa ile yirmi beş sene 

barıt hakkında bir anlaşına 

için teklifte bulunan Alman• 
yadır. l'akat bu hususta hiçbir 
cevap almamıştır. 

Lokalan Zeitung yazıyor: 
B. Delbosun galip ile mağ

lup arasında bir kere de fark 
gözetmiye lüzum görmesi ve 
mağlüpları intikam hiHi besle
mekle muahaıe etmesi Fransa
da bazı fikirlerin zannedildi
ğinden daha derin yerleşınit 
oldnğunu ispat etmektedir. 

ölUmle tehdit 
lkiçeşınelik caddesinde ber

ber Mahmut, Mustafa oğlu 
Hasanı ölümle tehdit ettiğin· 
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Bir harp tayyaresi Başveki!imizin Sofyadaki temasları 
Kilis koylerl üzerinde 

acaba na arıyordu? 
- Baf taralı birinci sahifede -
yetçilerı araımda heyecan uyandınruıtır. 
l'.ira Sancaktaki hususi idarenin tatbiki
ne doğru bir mukaddeme sayılmaktadır. 

KUDOS, 20 ( ö.R ) - Suriyede ıi
yui mahkumlara umumi af verildiği ha· 
beri Suriyeli aiirıünler araamda memnun· 
lak uyandınruıtır.Bunlann ekaerisi mem• 
lek~tlerine avdete hazırlanm111ardır. 

Yalnız Dürzi reulerinden Sultan pqa 
Afraı henüz bir karar vermemİJtİr ve 
basusivaziyetibakkmdaSuriyehükiime
Iİnin karannın anJaıılmumı beklemek
tedir. 

Türkiye başvekilinin Sofya temasları 
Balkan siyasetini tahkime yarıyacak 

Heyetimiz Sofyada 
hararetle karşılandı 

- Baş taralı birinci wlıilede -
sonra da Türk.iye hariciye nazırını ka· 
bul etmiştir. 

Saat bir buçukta Bulgar kralı S. M. 
Boris, Türkiye ba§vekili ismet lnönü ve 
Türkiye hariciye veltili ,erefine sarayda 
bir ziyafet vermi,tir. Ziyafette Bulgu 
başvekili de hazrr bulunmuştur. 

Fransa ile lngiltere 
arasında ihtilaf 

var mı? 
Londra, 20 (Ô.R) - Avam 

kamarasında liberal muhalefet 
reisi B. Archibald Sinclair ta· 
rafından sorulan bir suale ce· 
vaben hariciye nazırı B. Eden 
Bilbao sahilinin Nasyonalistler 
tarafından ablokası meselesinde 
lngilterenin kararlaştırdığı ha· 
reket hattını vaktinde Fransız 
hükümetine bildirdiğini ve mü· 
tekabilen Fransız hükümetinin 
hareket hattından haberdar 
olduğunu söylemiştir. Hariciye 
nazırının bu izahatına göre iki 
hükümet arasında bir fikir ay· 
rılığı yoktur. Fransada açık 
denizde ticaret gemilerine do· 
kunulmasına müsaade edemi· 
yeceğini bildirmiştir. Bununla 
beraber Fransı7 hükümeti Bil
bao sularında lngilterenin hu· 
susi olarak müşkil bir mevkide 
bulunduğunu bilmiyor değildir. 
Zira Biskaya sahiline seyrüse· 
fer eden Fransız vapurları yok
tur. Bu sebeple Bilbaoya giden 
ticaret gemilerinin himayesi 
lngiliz harp gemileri kumanda· 
nına geniş bir vazife tahmil 
edecek mahiyettedir. Bilbao 
limanı asilerin harp gemileri 
tarafından abloka edildikten 
başka liman methaline mayn 
de dökülmüştür. 

-B.Hitlerin beyanatı 
- Baş taralı birinci ııahilede -
maktan başka vasıtaları vardı. 
Ya diplomasi yolunu, ya resmi 
beyanat şeklini kullanabilirdi. 
Böyle görtilmemiş bir usule 
müracaat etmiş olması ihtiraz 
uyandıracak bir sebeptir. 

Diğer taraftan şurası da 
kaydediliyor ki B. Hitler tam 
liberal memleketler, yani lnıı-il
tere, Amerika, Fransa ve Bel
çika arasında müzakerelerin 
müsait bir ŞP-kilde başladığı 
bir sırada bir dünya konferan• 
sma iştirakten bahsetmektedir. 
Bazı mahafilde hunun, bu mü
zakerelerin önüne geçmek için 
bir manvera olmasından kor
kulmaktadır. Almanya, kendi 
iştiraki olmaksızın dünyanın 
ekonomi vaziyetinde hiç bir 
salah olamıyacağı hissini or• 
taya yayacak ve Nazi diplo
mesaisi amırane şartlar ileri 
sürmek ıçın bundan istifade 
edeeektir. 

SiYASi SÜKÜNET 
Bu korkuları takviye eden 

bir sebep te şudur: Brükselde 
doktor Şaht tarafından yapı
lan beyanat hilafına B.Hitler 
dünya ekonomik vaziyetinin 
ıslahı için önce bir siyasi sü
kunetin elzem olduğunu söyle
memiştir. Halbuki silah yarışı 

durdurulmadıkça ekonomi sa
hasında birşey yapmak imkanı 
yoktur ve silah yarışını durdur· 
mak teşbbüsü ise, Fransız• 
farın fikrince, mutlak Alman· 
yadan gelmdidir. 

BEYANAT MÜHiMDiR 
Bu sebeple lngiliz ve Ame· 

rikan mahfellerinin gösterdikleri 
ihtirazın saikleri anlaşılmakta
dır. Bununla beraber Alman 
şansölyesinin nakledilen beya• 
natı ihmal edilecek mahiyette 
de değildir. Almanyayı boğ
makta olan ekonomik tecerrüt 
vaziyetinden kurtulmak ıçın 

arzuy.a delalet ediyor .. Alman
yayı bu ortaşi sisteminden bu 
suretle çıkarmak mümkün ol
mazsa şiddetli b:r hareket· 
le bundan çıkmağa çalışması 
muhtemeldir. Bunun için bu 
fırsatı kaçırmamak gerektir. 

Bununla beraber Fransız 
mahfellerinin fikrince demok· 
rasi rejimli devletler bu yolda 
acele ile hareketten sakınarak 
ilk önce kendi aralarında daha 
ko 1ay olan bir anlaşma hazır· 
a nalı ve ancak bundan sonra 
bunu genişletmeğe çalışma
lıdırlar. -- --
A~k ve macera Romanı 

Belgrad, 19 ( A.A ) - Yu
goslavya gazeteleri Türkiye 
başveki!i ismet lnönü ile hari· 
ciye vekili Dr. Rüştü Arasın 
Yugoslavya dahilindeki sııya· 
hatlerine ait geniş neşriyatta 
bulunmakta devam etm.,kte
dirler. Ziyafetlerdeki nutukları 
ve başvekil ismet lnönü ile 
hariciye vekili Dr. Arasın be
yanatını neşreden gazeteler 
Yugoslav milletinin dost ve 
müttefik Türk milletinin muh
terem mümessillerine karşı gös
terd;ği hararetli hüsnü kabulü 
bilhassa tebarüz ettirmektedir. 

Gazeteler Başvekil ismet 
lnönünün Yugoslavyanın Ak
denizdeki vaziyetinin büyük 
bir ehemmiyeti haiz olduğu 
hakkındaki beyanatını da ehem
miyetle kaydet-nektedir. 

Vreme gazetesi Türk devlet 
adamlarının seyahatleri hak
kında uzun ve hararetli tafsi
lat verdikten maada ayrıca 
ismet lnönüne veda ederken 
başlıklı bir makale neşretmek
tedir. Vreme bu münasebetle 
ezcümle diyor ki: 

BB. ismet lnönü ve Aras 
Sofya yolu ile Ankaraya dön
mek üzere Yugoslavyayı bugün 
terkettiler. Başvekil ismet 
lnönü Yugoslavyada başvekil 
Stoyadinoviçin, ayni zamanda 
bütün Yugoslav milletinin aziz 
misafiri olarak geçirdiği bu on 
gün,gerek Yugoslavyanın gerek 
Türkiyenin tarihlerine altın 
harflerle yazılacaktır. 

B. ismet lnönüniin Yugos
lavyadıı muhtelif mıntakalarda
ki seyahatı bir büyük zafer 
olmuştur. Kendisini lıütün se
yahati yoiunca yalnız Türkive· 
nin büyük bir devlet adamı 

olarak değil, fakat ayni zaman
da Yugoslavyanın da büyük 
bir dostu olarak selamlıyan 
halkın tezahüratı hakkında 
denilebilir ki böyle içten bir 
kabul son zamanlarda ancak 
Çekos1ovakya başvekili B. 
Hodzaya ve daha yakınlarda 

Çekoslovakya reisicümhuru 
Dr. Benese yapılmıştır. Bu 
tarzda hüsnü kabuller bizde 
ancak millefmize çok ya
kın zevata karşı yapılır. 

Yugoslav milletinin yeni Tür
kiy enin yaratıcısı Kama! Ata
türkün mesai arkadaşına karşı 
gösterdiği hürmet, yakınlık ve 
bağlılık tezahüratından Yugos
lav milletinin Türk - Yugoslav 
dostluğuna ne derece bağlı 
olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

Yugoslavyanın Dr. Stovadino-

Tefrika No. 12 
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- $uraya gir ve ben gelinceye kadar - Bravo oğlum.. Tam askersin.. Fa-

beklc yavrum.. kat benim odamdan niçin silah sesi gel-
Gcnç kadını dimağının aradığı kadın sin .. 

olarıık değil hislerinin esiri olan bir ka- Adımlarını gı'.ıya yeni bir hadise kar
dın gibi deve ahırında gizlemek mec- şısında kalıyormuş gibi sıklaştırarak yu-
buriyctinde kaldı . karı fırladı. 

KIZIL [iEYTANIN SON ESERi Yüzbaşı Hasan çavuş, emirber Ali; 
Binanın ön tarafına geçerek; her şey- hep beraber kapıyı açarak içeri girdiler. 

den bihabermiş gibi kapıya doğru iler- - Koş Ali .• Lüksü yak .• 
lcdi.. Ali: Ali lüksü yaktı. 

- Yüzbaşım .. Sizi bekliyorduk.. - Hayret .. Bir ölü .. 
- Bekliyorduk, diyorsun .. Bır haber ölünün üzerine eği.Jm4ti: 

n\i var• Kimse mi geldi? - Hem de yüzbaşı Paul! 

Bu temasın neticesi ne olabilir? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

viç tarafından idare edilen ha
rici siyasetinin ana ·hatlarının 
kökleri ta milletin kalbinde 
bulunmaktadır. Ve bunlar bizim 
istikbaldeki gayretlerimizin de 
ayni zamanda esaslarını teşkil 
eylemektedir. 

hmet lnönü gibi dürendiş 
bir devlet adamının memleke· 
timizi gezmek lütfünde bulun
duğundan dolayı cidden bahti
yarız. Balkan antantı ve küçük 
antant bedbinlerin zannettikle
rinden çok daha kuvvetli çık-

Ziyafetten sonra Türkiye ricaliyle Bul· 
gar başvekili aras1nda ikinci bir konfe .. 
rans aktedilmi!ı ve bu eaat beşe kadar 

1 devam etmiştir. 
1 ISTANBUL YOLUNDA 

~ ,.,...-..-....:,.~ -::-:-
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Türkiye ricali saat beşi beş geçe istas· 
yona avdet ederek, Bulgar ricali ve el· 
çiler tarafından hararetle teşyi edilm.İ$
lerdir. Yedi saatlik müddet zarfında 

yapılan temasların İyi neticeler vereceği 

Sofyadan 
Yugoslav milletinin G.Isuıet 

lnönüne ve B.Benese karşı yap· 
tığı heyecanlı tezahüratı bütün 
Yugoslavyanın küçük antant 
ve balkan antantı ittifakımızı 
teşvik eylediğini göstermekte· 
dir. Bu aynı zamanda harici si
yaset noktai nazarından Avru
payı demokrasi ve otoriter re
jim olarak ikiye bölmemek 
hattı hareketini de tasvip de· 
mektir. Rejimler her memle
ketin kendi dahili işidir. 
Bizim dostumuz gerek iyi 
zamanlarda ve gerek fena 
zamanlarda bizimle beraber 
olanlardır. 

Gerek Çekoslovakya gerek 
Türkiye bizim için cidden 
müşkül anlarda bize ellerini 
uzatmışlar ve dostumuz olduk
larını göstermi$1erdir. Bu su
retle Yugoslav milleti üç ha
riciye nazırının iki nisan tarihli 
tebliğini de sarih surette teyit 
eylemiştir. 

Başvekil ismet lnönü bu 
unutulmaz seyahatinde Yugos· 
lavyanın hakiki çehresi, kuvveti 
ve büyüklüğü hakkında tam 
bir fikir edinmiştir. Memurla
rımızla görüşmüş, ordu ve do· 
nanmamızla temaR etmiş, ter
sanelerimizi gezmiştir. Ve bu 
suretle Yugoslav milletinin 
faaliyetini açıkca görmüş, an
lamıştır. Netekim geçen ilkteş· 
rinde Türkiyeye yaptığı seya
hat esnasında Dr. Stoyadinoviç 
de aynı şeyleri yakından gör· 
müş ve hissetmişti. Bunlar birer 
eglence seyahatleri değil, fakat 
geniş konsültasyon seyahat
leridir. 

- Kızıl Şeytan mı? Bu casus kadın ... 
Olmasın yüzbaşım .. 

- Evet .. Vah zavallı Paul.. 
- Fakat cümle çok tuhaf yilz~ım .• 
- Ne gibi? 
- Kızıl şeytanın son eseri.. Ne demek 

acaba .. Yoksa buradan gidiyor mu? 
Sakın evrak filan alınmış olmasın yüz-

başım?! 

Yüzbaşı Hasan, tehalüklü hareketler
le masayı ve kilitli dolabını araştırdı: 

- Zayi olan birşey yok .. Fakat çavuş 

iki nefer daha yanına al.. Veyahut bir 
manga .. Bugün kasabayı sıkıca araştı· 

rın .. Sen de Ali kapıya git.. Ben burala· 
rmı arayayım.. Sonra gelin bu cesedi 
kaldırıp hastaneye götürün .. 

- Başüstüne yüzbaşım .. 
Onlar vazifelerine doğru uzaklaşırken 

yüzba~ı Hasan dar kapıdan dışarı çıktı. 
• •• 

Çok geçmeden Lemanla geri dönmüş
tü ... 

- Vak'a şimdilik atlatıldı.. Leman .. 

kanaati mevcuttur. 

IST ANBUL, 5 ( Telefonla ) - Sa· 
yın başvekilimiz ve hariciye vekilimiz 
bugün şehrimize geleceklerdir. Kendile· 
rine parlak bir istikbal yapılacaktır. 

BAŞVEKIUN BEYANATI 
Belgraddan .ayrılırken gazeteciler he-

1 yetini kabul eden ba,vekilimiz Türk • 
\"'~;'t)Jj 1 Yugo•lav münasebetleri hakkında be· 

bu görünüş 
mıştır. Eğer küçük antantın 
son toplantıları bazılarını hayal 
inkisarına uğratmış ise kaba
hat küçük antantın değil, fakat 
küçük antanhn verebileceğin
den daha fazla şeyler ümit 
edenlerindir.Küçük antant ham 
hayallere sapmayacaktır. Küçük 
antantın bu vaziyetlerini B. 
Eden tamamile tasvib ederek 
küçük antantın son toplantısı· 
nın tebliğinin lngiliz siyaseti 
ile tam bir ahenk halinde bu
lunduğunu bildirmiştir. 

B. Eden ve B. ismet lnönü 
Yugoslavyanın sulh ve iyi kom
şuluk siyasetindeki gayretlerini 
takdir etmişlerdir. lngiltere ile 
ltalya arasındaki gerginliğin 
izalesinden sonra Yugoslavya, 
zamanın~a ltalya ile bir sulh 
devresine başlamıştır. 

B. Şahtın delaleti ile yahut 
da sulh lüzumu ve sulh aşkı 
yolu ile Fransa ile Almanya 
arasında kat'i bir uzlaşma Av· 
rupada gerginliğin izale oluna· 
cağına inanarak zamanında 
Almany.; ile dostluk ve karşı
lıklı hürmet münasebetleri de 
Belgradda iki dost başvekilin 
konuşmalarına mevzu teşkil 
eylemiş ve Türkiye hükümeti 
reisı bu anlaşmaya karşı tam 
bir anlayış zihniyeti göstermiş
tir. 

B. Stoyadinoviçin Ankaradan 
dönüşünde yaptığı gibi !sn.et 
lnönünün Bel graddan sonra 
Sofyada duracağı ve orada 
kral Boris ve başvekil 
Köse lvanof ile görüş· 
melerde bulunacağı keyfi· 
yeti Türkiyenin Balkanlarda 
tahkim ve aklıselim siyasetine 
karşı gösterdiği tasvibin bir 
nişanP.sidir. Esa~en ancak böyle 
bir tahkim ve aklıselim siyaseti 
iledir ki sulh temin olunacaktır. 

yanatta bulunmuşlardır. 

demi~tir ki: 
Başvekilimiz 

c:Türk ve Yugoslav ulusları Akdenizi 
kendi milli denizleri kabul ediyorlar. 
Türkiyenin de dahil olduğu Balkan An
tantı kuvvetlidir. Dostluklarımızda cö
mertiz. Dostluklarımıza herkesin gircbi .. 
leceğini hadisat isbat ediyor. Münaseba· 
tımızı her milletle her daim tevsie 8.ma
deyiz. • 

N ecaşi 
Bir bir Habeş köyünde 

reis mi olacak? 
- Baı taralı birinci •ahi/ede -
adı verilen Habeşistan kralı 
Necaşi ile anlaşmak üzeredir. 
Bir ltalyan diplomatı kendi
siyle temaslarına devam ediyor. 

Ayni muhabirin bildirdi-
ğine göre, Necaşi pek 
yakında Romaya giderek B. 
Mussolini ile bir mülakatta 
bulunacak ve mütavaat ettiğini 
ltalyan Duçesine arzedecektir. 
Italya hükümeti, böyle bir va
ziyet karşısında Necaşiye lazım· 
gelen hürmeti göstermekte 
kusur etmiyecektir. Hatta ken
disinin Habeşistanda ikamet ne 
bile müsaade edilecek, Habe
~istanın iç taraflarında, ltalyan 
memurlarının nezareti altında, 
kendi adını alacak olan eski 
Habeş kasabalarından birinde 
hükümdarlık edecektir. Buka
sabanın mukaddes Aksum ci
varında olması da muhtemel 
görülüyor. 

Böyle bir vaziyet karşısında, 
N ecaşi Habeşistan üzerindeki 
bütün iddialarından vazgeçmiş 
sayılacak ve ltalyanın Habe
ş;stan imparatorh.:ğu işi kendi
liğinden hallolunacaktır. 

Yemen gazeteleri 
Duçenln beyanatından 

memnun 
Roma 20 (Ö.R) Yemen ga· 

zeteleri Duçenin arap alemi 
hakkında iyi hislerini ifade 
eden beyanatını memnuniyetle 
kaydediyorlar. 

Belçika hakkında 
müzakereler 

Brüksel 20 (Ö.R) - Belçi· 
kanın istiklal ve bitaraflığı 

hakkındaki muvazi lngiliz-Fran· 
sız hareketinin Cumartesi günü 
kendini göstereceği hakkında 

"Pelit Parisien., gazetesinin 
verdiği haber iyi karşılanmıştır. 
lngiliz-Fransız beyannamesinin 
muvakkat metni Hariciye ne· 
zaretinde alakadar nazırların 

iştirakile yapılan bir konfe
ransta tetkik edilmiştir. Bu 
konferansa Belçikanın Berlin 
sefiri de iştirak etmiştir. 

Alman yada 
Yeni tayyarecilik 

teşkil Atı 

Berlin, 20 (A.Al - Führer 
bir kararname ile Alman hava 
sporu federasyonu ile bu fede
rasyona ait bütün tali teşek· 
küllerin yerine bir nasyonal 
sosyalist tayyareciler teşkilatı 

ihdas etmiştir. 
Bu teşkilatın vazifesi asker

lik yaşından evvel genç tay
yareci yetiştirmek ve Almaı:
yada hava sporu müessese!erirİ 
telif etmektir. Meşhur tayya
reci General Chrislins'sen bu 
iş'n başına getirilmiştir. Teşki
lat azası gönüllü suretile kay
dedilecektir. 

--~ -- - _9 
- Bana artık inanıyor musun Ha- ı saıÇ te~Nüveyre I yan şefkat ve yan aşk ifade eden bir 

san?.. 1 - All oğlum ... Benl kimse ararsa ... ihtirasla zabitin boynuna doladı . 
Yüzbaşı gözlerindeki müphem gölge· Mühim değilse eğer haber verme .. Meş· - Çok müteessirsin Hasan! 

lcrİ dağıtmak istercesine mırıldandı ı ğul olacağım... Hasan başını Lem ana çevirerek acı 
- Belki . • - Başüstüne yüzbaşım... acı giilümsedi. 

- Hayır Hasan yalvarıyorum sana.. - Benim hurma rakısını büyük sa· - Sen de çok iyisin Leman 1 

Beni istersen öldür .. Fakat inanıyorum (ona koy ... Kapıyı kapa... - Ne yapabilirdim. Hasan... Seni 

d B · ·· b · seviyordum. Düıün vaziyeti bir kerre. · • e... - aıilstune eyım ... 
_ Tam zamanını buldun, beni. Gece epeyce ilerlemiş olmrunna rağ .. l-18.diseler o kadar kötü tesadüfler yarat-
0 sırada salonu ayak gürültüleri kap· men zabitinin rakıya duyduğu ihtiyacı mı~ll ki vaziyet seni ithama k3.fi idi. Ha .. 
)ayınca kız içeriki odaya geçti : 1ı sevdiği bir arkadaşın teessürüne atfeden kikatl istediğimiz kadar haykıralım. Şüp-
- Giriniz!. Ali. mükedder bakıılarla dııan çıktı. heleri dağıtamıyacaktık. Senelerce düş• 
içeriye giren doktordu. Hayretle hay- Tam bu sırada saat onbiri vuruyordu. manlara hizmet etmiş bir casus olarak 

kırdı : Yüzbaşı Hasan vakadan hakikaten tanınan betbaht bir kadının sözlerin• 
- Yüzba~ı Paul.. O da gitti desene müteessirdi. Eski bir arkadaşın bu feci kimse inanmıyacakh... Sen aranmakta 

Hasan... i.kıbcti ruhunda karm'.'lkarışık hatıralar olan bir casusu saklamakla vatanına iha-
-· Ne denir ... Binbaşım ... Casuslar uyandınyordu. Fakat herşeyden fazla net etmiş bir caau~ gibi mahkUm olacak· 

bir gün bizi de yokedecekler... hayatın bir mücadeleyi ıümullendiremi· 1 tın ... Halbuki ben buraya ne kadar te· 

- Vallahi bilmem amma azizim ... yenler aleyhinde cephe alacağını düşü- f miz bir maksatla gelmiştim. lngilizlerin 
Sizin şu meslek çok tehlikeli... nerek kederi derinle~miyordu. 1 taarruz plinlarını elde etmiş bulunu· 

ölünün üzerine eğilerek muayene etti. Paul, en yakın bir arkadaşı aleyhinde 
1
• yordum. Onu sana verrnck istiyordu~· 

sadece : olarak tecessüse kapılmakla kendi hak· Bu hizmetime mukabil bir ,ey bcklcrn1• 

- ölmüş f dedi. sız hareketinin aksül5.meline uğramıştı.. yordum. Hatti aleyhimdeki haksız ~üp· 
Bir romanın son sahifesi kapanır gibi Bunda Hasanın ne kabahati vardı~. helerin dağılmasını bile ümit etmeden 

yüzba~ı Hasan; meslek arkadaşını tev- O bu düşünceler altında başını önüne uzaklaşacaktım . Sonra ... 
Aliye vakit bırakmadan devriye ça- Çavuş cesedin üzerinden kağıt ve 

vuşu cevap verdi: bancayı almu;tı: 
ta- Sen içeriki odada otur .. Şu ceset te or

tadan kalksın .. 
kife muvaffak olamadığı gözyaşları ara- eğmiş kararsızlık içinde yüzerken: Va· - Sonra İntihar edecektin değil nli) 

eında, kapıdan çıkarılırken bir müddet karun neticesini heyecanla bekliyen Le· Zabit gözlerini alevlenen bir arzu ile 
~ Evet yüz~ım.. Nöbetinı esnasın- - Yüzbaşım buna bakın! 

da emirber Ali bana geldi. Sizin odanız- - O ne? 
dan bir "ilah sesi aksettiğini söyledi. Siz Okuyarak: 

- Fakat sevgilim .. Ya bu mesele an- seyretti... man içeriye girmişti. Hasan üzerine çö- sevdiği kadına dikti. Onun harikulade 
laşılırsa .. Ya sen mesut olursan.. Acaba burada hakiki günahkar ken .. ken kabustan uyanmamıştı. Genç kadın macerasını düşündü. Bu kadına inana· 

Gözlerinin içinde inanmak istiyen disi miydi) Yoksa vak' ada ölünün mü onun ıstırabını haklı buluyordu. Sevdiği 1 bilir miydi) işte bunun cevabını h8lô. ve• 
ate le Hasan "lümsedi: kabahati vardı) Bir müddet felsefi dü· adamı rahat.~ız etmek istemiyor gibi ya-1 rerniyordu. Nihayet kararını verf"nletd ın son olacak e 
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Frank o bir nutuk söyledi 

kalbindeki 
unutmalı 

Herkes 
ihtilafları 

Ve kendisine etmeli itimad • • 
ımış ... 

Cordone Cephesi, 19(A.A)- ı 
Havas Ajansının muhabiri bil
diriyor: 

Asi kıt'aları Villaharta mın
t11kasında şiddetli bir taarruza 
geçmişler ise de hiçbir netice 
elde edememişlerdir. Mukabil 
taarruza geçen milisler düşman 
lı.atlarını yararak Medico tepe
sini işgal etmeğe muvaffak ol· 
ınuşlardır. Bu suretle Bevmez 
llııntakasındaki Cümhuriyet 
kıt'alariyle irtibat temin etmiş
lerdir. Asiler şimdi yan taraf
tan tehdit edilmektedir. Hare
kat sahasının diğer bir kısmın
da asi tayyareleri La Carolina'yı 
bombardıman etmişler ve bir 
kaç kişi öldürmüşlerdir. 

FRANKONUN NUTKU 
Salamanka, 19 ( A.A ) -

Franko bütün ihtilalci lspanyol 
kuvvetlerine hitaben radyoda 
söylediği uzun bir nutukta gün· 
den güne tarihi bir Ehlisalip 
ınahiyetini almakta olan bu 
ınücadelede herkesin kalbin· 
deki şahsi ihtilafları unutma
•ını tavsiye etmiştir. 

Franko evvela muharebeyi 
sona erdirmek sQnra da büyük 
sulh işine başlamak ve yeni 
devleti tebellür ettirmek üzere 
halkı itimad etmeğe davet 
etmiştir. 

Yıkıcı Bolşevizme karşı şid

detle hücum ettikten sonra 
genç genoral nutkuna şöyle 
devam etmiştir: 

Biz teklif etmekte olduğu
muz fili demokrasi sayesinde 
lspanyol milleti manevi sahada 
olduğu kadar içtimai ve iktısa· 
di sahalarda da mustakar bir 
rejimle idare edil~cektir. Biz 
halka iktısadi olduğu kadar 
manevi bir hürriyet de vermek 
istiyoruz. Bunlar mevcut olma
dıkça siyasi hürriyet bir kome
diden ibaret kalır. Biz aile, be
lediye ve sendika müesseseler[ 
vasıtasiyle herkesin devletin 
yürüyüşüne iştirak etmesini is
tiyoruz. Tesis etmek istediği
miz adalet ve hukuku amme 
prensipleri ortaya konmadıkça 
İnsanlık haysiyeti mevcut ola-
maz. 

General Franko ispanyanın 
denizde, karada ve havada 
kuvvetli bir orduya sahip ola-

Hiasi, A,k Romanı 

YAZAN: ADNAN B1LGET 

cağını ilave etmiş ve Nasyona
list muhariplerin katlandıkları 
fedakarlıklardan bahsederek 
nutkunu bitirmiştir. 

KONTROL PLANl 
Londra 19 (A.A) - Gaze

telerden bir kısmı ispanya 
kontrol planının meriyete gir
mesi etrafında tefsirlerde de
vam etmektedir. 

Daili Telgraf diyor ki: 
Gönüllü ve harp levazımının 

gönderilmesine mani olmak hu
susunda kontrol planıoın kafi 
gelmiyeceğini zannettirecek or
tac' ~ hiçbir sebep yoktur. Şimdi 
ecı ~bi gönüllülerinin geri alın
ın~ ·; ı meselesinin tetkikine baş
lar. ecağı fimit edilebilir. Ne 
Va!ens ne de Nasyonalist ma· 
kamatı bu işte müzaheretlerini 
Yadetmiş değillerdir. Derhal 
muvaffak olmak ümidi bulun
masa bile hemen böyle bir pro
jenin hazırlıklarına başlanma
lıdır. 

Ayni gazetenin diplomatik 
mııhabiri de şunu yazmaktadır: 

Bazı mabafilde beyan olun
duğuna göre bir mütareke ak
di imkanları hasıl olmadıkça 
gönüllülerin geri alınması bir 
hayalden ibaret kalacaktır. 
Ademi müdahale komitesinin 
bir tavassut hareketinde bu
lunmağa çalışacağı hakkındaki 

rivayetler bundan çıkmıştır. 
Mesut mahafilde şimdiden böy
le bir harekette bulunabilinece
ğinden şüphe edılmektedir. 

BiR KÔLE BAŞVEKiLiN 
SÖZLERi 

Salamanka, 19 ( A.A ) -
Nasyonalist ispanyada bulun
makta olan lspanyol fası baş· 
vekili Abdülkadir general 
Frankoyu ziyaret ederek uzun 
bir mülakatta bulunmuştur. 

Abdülkadir müteakiben has
tanelere giderek faslı yaralıları 
ziyaret etmiş ve kendilerine 
Frankonun kurtarıcı eserinde 
çalışmalarını söylemiştir. 

Roma 20 ( Ö.R ) - Saint
Jean - de • Louz'dan bildirildi
ğine göre havaların iyi gitme· 
sinden istifade ederek nasyo· 
nalistler Bilbaoya karşı yeniden 
hücuma geçmişlerdir. Hücum 
Mondragon yolu istikametinde 
yapılmaktadır. Kuvvetli bir 
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topçu hazırlığından sonra nas- olmasıdır. Bilbao ahalisi böy-
yonalist piyade kuvvetleri ha- lece ilk bir iaşe imkaninı bul-
rekete geçmişlerdir. HePÜZ hiç muştur.Bu hadisenin asıl mühim 
bir netice bildirilmiyor. ciheti, Nasyonalistlerin iddia-

Roma, 20 (Ô.R) - General !arına rağmen Bilbao abloka-
Franko bir emirname neşrede- sının fiili olmadığını ispat et-
rek Falangist ve Reketes par- mesidir. 
tilerinin feshedildiği, bunların Bilbao, 20 (A.A) - Üç mo-

yerine tek bir devlet partisi- törlü üç tane asi tayyyaresi 
nin kurulduğunu bildirmiştir. dünkü pazar gunu Bilbaoyu 
General nasyonalist hareketin üç kere bombardıman etmiştir. 
kuruluşunda mühim bir rol Bombardıman neticesinde hil-
oynamış olan bu iki parti aza- hassa kadın ve çocuk birçok 
!arının yeni partide birleşmele- ölü vardır. Hükümetin avcı 
rini istemektedir. Yeni partinin tayyareleri asi tayyarelerini 
adı pek kısadır: Ananevi milli takip ederek bunlardan iki 
sendikalist Falangist partisi 1 tanesini tahrip etmiştir. 

Roma 20 (Ô.R) - Royter Üı,:üncüsü kaçmıştır. 
ajansının Cebelüttarıktan is- Cümhuriyet topçu kuvvetleri 
tihbarına göre bu mıntakada Eibar mıntakasıodaki düşman 
lsp:ınya sahillerinin kontrolu- mevzilerile Mondragon mınta-
na memur 3 beynelmilel mü- kasındaki asi tahşidatını bom-
şahit ile 50 yardımcı memur bardıman etmiştir. 
vazifeye başlamışlardır. Cebelüttarık, 20 (A.A) -

Salamanka 20 (Ö.R)- Mad- Ademi müdahale kontrolü bu 
gece başlamıştır. Cebelüttarık

rid radyosu da Madrid müda.-
tan geçen ve ispanyaya giden 

faa komitesi reisi general Mi- her gemi bir müşahit tarafın-
aja karşı bir suikasd yapıl· dan muayene edilecektir. 
dığını ve generalın kolundan Madrid, 20 (A.A) _ Madri-
yaralandığını teyid etmektedir. din geceyarısı yeniden bombar-

Paris, 20 (Ô.R) - ispanya- dıman edilmesi neticesinde iki 
da bugün muhtelif cephelerde yang;n çıkmış ve birkaç kişi 
az faaliyet olmuştur. Madrid· ölmüştür. 
den asilerin ağır toplarla şehri Dün Cümhuriye topçu kuv· 
şiddetle bombardıman ettikleri velleri Toledo silah fabrikasını 
bildiriliyor. Diğer taraftan bombardıman etmişlerdir. Fab· 
Guadalajara cephe~inde cüm· rika binası kısmen yanmıştır. 
huriyetçilerin bir ileı i hareketi Guadalajara cephesinde Cüm-
kaydedilmişlir. huriyet tayyareleri asilerin top-

Paris, 20 (Ô.R) Bilbao !andıkları noktaları bombardı· 
sularında mühim bir hadise man etmişler ve Siguenza cİ· 
kaydedilmiştir. Bu da erzak varında mühim bir otomobil 
dolu bir lngiliz vapurunun ab- kolunu ateş altına alarak tah-
lokaya rağmen limana girmiş rip etmişlerdir. 

YAZAN : MI EL ZEVAKO 
........ ıiılıiıı .... ıiiııiıl ........ ~1~5~6·-------------------llİİ 

Fakat korkak Graguvar Parisin hB- Sen BarteJmi faciasından sonra Dük 
ıa tehlikeli olduğunu, her gün adam de Giz, Şampani, Dük de Damovil Gü
öldürüldüğiinü, bir gün Pardayanların yan malikanelerine gitmişlerdi. 
kaçmasına vasıta olunduğu iddiasiyle Hanri de Giz Jspanya ve Romanın 
asılmak ihtimali mevcut bulunduğunu takdirlerini kazanan Katerinin şimdi 

zafer kazandığını anlamı§tl. ileri sürerek avdete mani oluyordu. 
Hoket kocasının endişelerini varit gör- Fakat düşündüklerinden asla vazgeç
memekle beraber ona boyun eb,'lneğe memişti. Çünkü Parİ!ten uzak.laoırken 

yumruğunu Luvr sarayına doğru uzata
mecbur kalıyordu. Pardayanların kaç-

rak dişlerini gıcırdatmış ve homurdan .. 
ması hadisesi unutuluncaya kadar sak-

mıştı : 
lı kalmağa karar verdiler. 

- Daha hiçbir şey bitmedi 1. 
lşte bu suretle Roketle kocası, doğ-

Damovil ise kardeşiyle Jan de Piye· 
dukları mahalle giderek üç sene orada nin Monmoransi şatosuna vardıklannı 
kaldılar. Artık geçmiş hadiselerin unu- i~iıince çok üzülmüş adeta başından yıl
tulduğuna kanaat getirdikleri 1575 se- dırımla vurulmuşa dönmüştü. 
nesi Haziranınnın on sekizinci günü O da Paristen çıkarken <Yine döneı. 
Parise avdetle Döviniyer lokantasını ceğin1 kardeşın1 daha hepsl bitmedi>de
ve misafirhanesini tekrar açarak ça- mişti. 

lışmağa başladılar. 

*** Korkudan zaifliyen Landeri yine şiş
manladı. 

Hoket neşesiyle lokantasını yİne süs
liyordu. Bununla beraber çehresinde da
ima gizli bir ıstırap yaşatıyordu. Sazan 
otelin merdiveninden Sen de Nis soka
ğına bakıyor, gülüyor bir tüTlü gclmiyen 

bir yolcu bekliyordu. 
Rahip Tibo Sen Bartelmi pazarından 

tam üç hafta sonra garip bir şekilde öldü. 
Pazar günü küçük J an Ki em an İnno· 

san mezarlığına gitmek istedi. Ak diken 
ağacı mucizesinin İç yüzünün anlaşılma· 
sından korkan rahip Tibo çocuğu elin· 
den tutarak mezara kadar kendisini gÖ· 
türdü. 

Havada oldukça yakıcı bir sıcak var· 
dı. Küçük Jan mezarda Ak diken dal
larını bulamayınca çok müteessir oldu. 
Papaa masum bir tavır takmarak anne
sinin vaktiyle işlediği bir günahtan do
layı dallan toYtanın kaldırdığını söy
ledi. 

Hayret İçinde kalan çocuk : 
- Bence ehemmiyeti yok. Yine ya

parım. Hem bu defa gül yapacak ve 
bu gülleri fındık dallarına takacağım ... 
Çünkü şeytanlar fındık ağacından ka
çarlar. 

Dedikten sonra anasının mezarındaki 
otları yoldu. Temizledi. Mezarın ba
~ından ayrılmak üzere bulunan Tibo 
birdenbire bir baygınlık geçirdi. Yıldırım 
ile vurulmuş gibi güneş çarpmasından 
mezarların arasına düştü. 

Kendisi manastıra kaldırılmış ise de 
o akfCUll ölümün pençesinden kurtula
madı. öldü. J an KJeman üç yaşına ka
dar bu manastırda kaldı. Bütün ömrünü 
de Kordelyer manastınnda geçirdi. 

Rahip Löbene gelince bu da nezaret 
altında bulunduğu manashrda bir aziz 
gibi yaşadı. Dışan çıkmak istemiyor.her 
istediğini ayağında buluyordu. ( 15 78) de 
bu da yatağında ölü bulundu. 

Rojiyeri ölüm hi.diselerinin, Hükno
ların kılınçtan geçirilmesinin devam ey
lediği müddetçe kendisi ameliyat oda
sından dışan çıkmamış, Kont de Mari~ 
yakın dondurulmu§ cesediyle baş bap 
kalmıştL Oğlunu diriltmek için yaptığı 

çalışmalann hiçbir netice vermemesi onu 
kudurtmuştu. Kızgınl•ğından patlıyacak

b. Nihayet oh bet gün sonra cesedin gö
mülmesine izin verdi. istemediği halde 
bir tesadüf neticesi lnnosan mezarlığın
da Alisin üç adım yanına gömüldü. ""( a
şın üzerine de yalnız bir isim yazıldı : 

Deoda.. 
Bundan sonra Rojiyeri pek sefili.ne 

bir bayat yaşadı. Halli imkinsız mese
lelerle uğraşıyar, geceleri rasat kulesin
den ayrılmıyor, gündüzleri de bir kol
tuğa gömülerek hayali.ta dalıyordu. 

Kralın sarayına gelıncc : Çok güzel 
bir yaz gecesi .. Kral Şarl misafirlerini öl
dürmeğe muvafakat eylediği, hatta eli 
ile pencereden birkaç kişiyi bizzat öl
dürerek : 

- öldürünüz. öldürünüz. 
Diye bağırdığı Sen Bartelmi yortusu· 

na rastlıyan pazar gününün üzerinden 
yirmi bir ay ve aiti gün geçmiş: bulunu-
yor .. 

Yani f8.ciadan iki sene sonra .. 
Acaba bu iki sene na.sıl geçmişti~ Ta

rihin bütün mesuliyetleri üstüne yükle
diği Şulın hayatı nasd geçiyordu ? 

Tarih bu nokta üzerinde biraz yanılı
yor. Çünkü Şarl bu faciada bir &Jet ola
rak kullanılmışb. Asd mesuliyet Kate
rin de Mediçi, Dük de Giz ve Hanri 
Danjo ile Engiziayon cemiyetinin idi. 
Etrafı, ölümünü bekliyen ve açıktan açı· 
ğa Ömrünü azaltmağa çall§&n bir takım 
fesatçı zalimlerle çevrilmiş olan Şarl hü· 
kümet idaresini anasına bırakarak. kor· 
kunç buhranlar ve vicdan ıshrapları için· 
de sakin bir hayata dalmııb. 

Etrafındakiler, hatti. anası ve kardeş.. 
leri onun ölümünü bekliyorlardı. l..ikin 
henüz yirmi Üç yaşında idi. Adeta ha· 
pishane hayali sürüyordu. Ağaçlann göl· 
gesinde dolaşırken ferahlık hissediyor, 
geceleri kendisinden merhamet dilenen 
hayallerin karşısında gözlerini kapaya
mıyordu. Süt nineıi eski şövalye mual
ları anlatarak onu uyutmağa çalışıyor· 

du. Çok vakiılerini yazı ile geçiriyordu. 
cKral evi> adında yazdığı kitap 1625 
senesinde basıldı. Bu esnada ya.zılmıt 

birçok şiirleri de vardı. Musiki ile uğra
şırdı. 

Zaman zaman masasının başında otu~ 
rurken birdenbire titrer ve kendi ken· 
dine söylenirdi : 

- Bu ne kani Bu ne kadar ölüm .• 
Ah.. Yarabbi beni affet. 

Dedikten sonra gözyaşları dökerek 
çırpınıyordu. 

Haftada bir iki gün Mari T UJO giz. 
lice gelerek kralı görüyordu. 

Mari de krala ııadık kalmıı bir hiz. 
metçi tarafından getirilir ve götürülür~ 
dü. 

Mayısın yirmi dokuzuncu günü Şarl 
pek ıstıraplı bir gece geçirdi. Korkunç 
hayaletle uğraşmıı mütemadiyen ağla
mışb. Süt ninenin yardımlan para et
medi. 

Ertesi gün Şarl ateıler iç.inde yabyorj 
gözleri çukurlaşmıt, yanakları çökm.üt. 
beli bükülmüş olduğu halde ağır ağa 
dolaşıyordu. Genç kral sanki ihtiyarla
mıştı. Yirmi bir aylak vicdan azabı ona 
alımı~ yıllık hayattan daha ağır gel-
mişti. 

- Bitmedi -
şup duruyordu: 'bu temasın neticesinde titreyip duruyor. . ................................ , • • en kuvvetli, besleyici maddeleri aymna'.c: 

- Telefonda .•enden dinlediklerim Ve elini kurtanp konuşuyor: 1 -Artık yalnızlığa alışmağa başladım gibi bir fey .. Benim gibi hilkaten aşk 
beni öyle. sarsb ki anlatılamaz Nedim.. _ - Cehennem, diyor. Bırak elimi be- N-. :in .• Kendimi kandırabildikten sonra, tiryakisi olarak yaratılan bir insan ıç.ın 
Esasen bıraz rahatsızdım ben .. Gece ha· nım.. sensiz bir hayata bile baş eğmeğe çalı- bu kelimenin mi.nası bile olamıyor. Ha· 
liyle sana gelmek, hiç değilse bir saniye Korkuyorsun benden galiba.. şacaiırn. Bunun birçok mü~kül taraflan va, su insan hayatı üzerinde nasıl YllfB'" 

için yüzünü ~ö~mck istiyordum. Çok, çok - Evet korkuyorum, korkuyorum, , olduğunu bildiğim halde, her halde mu- tıcı maddeler halinde müeuir oluyorlar· 
fazla özlemıştim seni.. hem de eskisinden fazla .. Çünkü eskisin- vaffak olmak istiyeceğim. sa, aşk benim hayatım üzerinde öyle 

lştiham yoktu, yemek hatırıma gelmi~ den biraz daha güzelsin.. Ekseriya nefsimi kandırabilmek. ıçın feda edilmez bir ihtiyaç olarak devam 
yordu. Anneciğim hendeki değişikliği - Teşekkür ederim iltifatına.. şahsıma karşı muvazaaya bile tenezzül edip gidiyor. Daha fenası ben herkes gi-
anlamıştı. llle de yemek yiyeceksin. diye - iltifat değil ki, fakat neden .. Sa- ediyorum. Gururumu ortaya atarak işin bi a•kı ve sevgi hayatını, bac;ılı h••ına bir 

•••••••••••••••••••••••••••••• y y -... 

Bir gece vazifesiyle meşgulken ınik-ı tim Üzerinde rol oynamağa başladı. Her tutturdu: na iltifat etmeğe ne lüzum var. Buna 
1 
hile taraflarını araşhrıp duruyorum. Bü- Alem olan bütün bir kadın hissi üzerinde 

rofonda onun sesini. işitti. Şüphe ede- gün sıhhati.mden birşeyler kaybediyo· - tmkB.nı yok anne, dedim. Ciddi tenezzül neden, ihtiyacın yok. ki senin .. (tün bunları yaparken müsterih çalıtmak. arayıp bulmadım. Herkes için ink.isama 
mezdi. Narinin sesiydi. Onunla tamam rum. surette rahatsızım. Yemeğe i.nemiyece- Bir ricam var. 1 müsterih Y&§amak. ve insanlıktan uzak uğrayabilen sevgi ihtiyacı, belki de yef 
altı aydanberi konuşmamıştı. Ancak işi· Genç kız, telefonda hüzünlü seşiyle ğim. Genç kız, biraz daha sokularak so· bir hayatı kendime ideal yapmak istiyo· yüzündeki diğer mahlUklardan çok ayn 
tilecek bir sesle sordu : kendisine açılıveren Nedimin karşılaştı• Saatler geçtikçe ateşim artıyor, göz· ruyor: rum. Bilmem anlatabiliyor muyum} olarak. benim mevcudiyetimde, kosk.o .. 

_ Kim konuşuyor telefonda, kimi ğı vaziyeti görmüş gibi acı acı konuştu: lerim önünde korkunç gölgeler dolaşıp - Söyle Nedim.. Taze otlar üzerine uzanan Narin, de· caman bir monopol kurmuştur. Sizi ta· 
istiyor ) - Neler söylüyorsun Nedim, ne ka- duruyordu. Uyumak istiyordum. fena, - Biraz uzaklaş yanımdan .. Uza.le ol.. rin bir hüzün içinde dinliyordu. Bakııla- nıdığım gün, güzel baklJınızdan kalbim«!! 

_ B. Nedimi rica edecektim, ben dar değiştin sen.. Bu meslek seni fena münasebetsiz bir rüya görmemek ıçın Sanki nefeslerin yakıyor beni.. Ne fena rınt Nedimin üzerinde toplayarak rica akan, saplanan füsunlu sevginiz, bu İn· 
Narin.. halde yıkmıı olacak .. Vazife. vazife .. Ne uykuyu feda ettim. Ve sabahı bekle· bu böyle.. etti: hisan koskocaman bir kalbin içinde fü. 

Genç çocuk, birden, kendinden geç- aşkbr senink.isi.. Bırak bunları artık .. Va- dim. - Hakkın var Nedim .. Şey, nereye - Dinliyorum Nedim.. tursuzca kurabildi. 
ıniı gibiydi. Büyük sevinçle sordu : zife mi yok .. Hem .. Ben seninle görüş- Nedim heyecanla konufuyordu: gidiyoruz~ - Filvaki bu işin birçok ta zor taraf· - Tıpkı müz"iç. bir ziyaretçi gibi, de· 

_ Nasılsın Narin, neredesin s:-n ..• mek isterim. Uzun, o kadar uzun ki.. - Bunu anlatmana ne lüzum vardı, - Tepeköy çamlığına .. Gittin mi hiç lan var .. Gönül bu kadar çorak bir de- ğil mi) 
Haberini almak, sesini ititmek. İçin nt:h!r - Fakat benim meşguliyetim çok ... Narinim .. Beni taştan insan ml sanıyor- bilmem .. Çok seviyorum orasını .. Öyle kor içinde canlanma arzusu gösteremi- - Çok güzel söyledin Narinim .. Evet 
yapmalı bilmiycrum. İnsan ne de olsa Gecem, gündüzüm dolu.. dun. Görür görmez anladım. Gözlerinin tenha ki.. yor. Bazan vaziyeti muhakeme ederek müz'iç bir ziyaretçi gibi .. Hayır bundan 
unutulmaia kendisini. kandıramıyor.Seni - Rica ederim, Nedim. icap ederse çevresi kıpkızıl, sanki sabaha kadar ağ- Muntazam bir yolun üzerinde ko§Bll bir niteceye ulatbrmak istediğim bile hile daha ileri .. Tıpkı bir zehir gibi kal-
öyle özledim ki.. ben gelir, aeni idarehaneden alırım. Hem lam.ıt gibisin.. makine, Tepeköy çamlığının önünde du- oluyor. Seni unutabilmek imki.nlarını bimi sarmasını bildin. Hatti. orada kaJ .. 
_Sıhhatin nuıl) derhal yarın .. Saat onda seni beklerim, - Beynim. çehrem ateşler içinde ya· ruyor. Şoföre rica ediyorlar: araıtınrken birçok müşküllerle karş1lat- mıyarak. korkunç bir mayi.e pek benzi· 
_ Tetekkür ederim, l)'lYllll. ııen ba· gelirsin değil mi? nıyor. - Şimdi saat tam on iki .. Biz ancak bğınu itiraf ederim. Seni unutabilaey- yen taılı bir zehir gı"bi bütün benliğimde 

na kendinden bahaet.. Benimlciai 0 lca· - Şüpheaiz evet.. Genç kız Nedimin elini tutarak çeh-,güneı batarken döneceğiz. Yani saat al- dim, cidden saadetin çehresini gönnüı tesir yapbn. 
dar kıymeıli değil ki .. Çok bedbinim Na• ••• reııine getiriyor.. Alnı atetler içinde.. tıdan sonra.. olacaktım, Narinim.. - Bununla iftihar ediyorum, Nedi-
rinim .. Yamı nelerle lcartıl&fllcaiım bel- Otomobil içinde Nedimin a:öiiaüne Koskocaman bir lav yığını nasıl bir mev- Ve çamlığa giriyorlar. - .. .. • .. .. .. • • • • • • • mim .. 
!i değil.. Meslekt yora:unluk artık sıhha· yaslanan ince kız, hüzünlü sesiyle konu- cudu yakıp kül ederse. Nedimin eli de .... • • ... • .... • • •• • .... · ·.. .. · • ·• • •• - Unutmak. kürevvele< arasındaki - Bitmedi _ 
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Gari bir diploma davası Zabıta haberleri: 
Hademeler arasında 
Karşıyaka Ankara mekte

binde hademe Arif oğlu Akif, 
aynı mektepte hademe Hüsni· 
yeyi dövdüğünden yakalan
mıştır. 

Cavalı prensin aşk hikayesi 

Saltanattan feraga 
etmesi tavsiye edi Bir çok hasta arı kurtarmış, en • 

ı 
tehlikeli ameliyatları 

yapmış. . Fakat diploması yok ••. 
TabancasHe yakalandı 
AJsancak Şehitlerde Zeynel 

oğlu Hasan, Yusufu tabanca 
ile tehdıt ve dövdüğünden ta· 
bancasile yakalanmıştır. 

-·-·-·-Yunanlı güzel sevgilisinin feerik 
sarayına koşmak istiyor 

F ransada gazeteleri meşgul eden ga
rip bir dava 11 Flavy-le-Martel kasaba
ısında doktor Hecker umumi harptenberi 
doktorluk ediyor. Çok iyi tanınmış bir 

doktordur. Tehlikeli vaziyette bulunan 
birçok hastalan kurtarmış, sayısız kim
seleri iyi ctıniş, sevilmiş bir doktor. Faz

la olarak iyi bir doktor. Hiç te para düıı
künü değil .. Fakir fukaraya parasız ba
kıyor. Kusuru da bu olsa gerek. Günün 

birinde rakipleri ortaya bir mesele çıka
rıyorlar. Doktorun diploması yok .. 

Tahkikat, filan .. Gerçek doktorun dip
loması yoktur. Onun iddiasına göre tah
silini, harptan evvel Strasburgda yap

mış. Strasburg üniversitesinde böyle bir 
:knyde tesadüf edilmiyor. Evrak Alman

yaya mı nakledilmiş, kayıp mı olmuş, 

meçhul. Nihayet doktor tababetten 
menediliyor ve hakkında dava açılıyor. 

Sen Kantende görülen bu dava, te
ferruatı itibariyle, tuhaf bir komediye 
benzer. Fakat bir adamın istikbali bah
se mevzudur. Doktor Hecker, eğer söy
ledikleri doğru ise, her halde başı ucun
d.ı talisizlik dolaşan bir adam olacak ... 
Alzas Alman iken Strasburgda tahsilini 
yaptığını iddia ediyor, fakat hiçbir ta

rafta bir diploma kaydı yok. Doktor he· 
raberce tahsil ettiği arkadaşlarından hiç 
birinin ismini hatırlamıyor ve hiç biri de 
çıkıp, evet bu adam bizimle birlikte 
okudu diye şahadet etmiyor. Bilakis ya
nın düzüne kadar namuslu memur, dok· 
torun Strasburgda tahsilde oldu~nu id
dia ettiği :zamanda, Pariste bir maden 
şirketinde kendileriyle birlikte memur 
olduğunu iddia ediyorlar. 

Diğer taraftan 1919 danberi Flavy. 
le-Martel kasabasında fakirlerin doktoru 

bir isim. Reis - 1 lnlbuki kimse Mistinget ye-

Doktor Hecker sadece: - ~nim de rine almadı onu. 
fikrim bul Avukat - Daha güzeldir de .. 

Fakat 1914 ten evvel Strasburgda ta- Reis - Bana böyle şeyler söyletme-
lebe olduğunu iddia ettiği zamanlarda yiniz. 
Pariste bir oyuncak fabrikasında kendi- FLA VY-LE MARTEL DOSTLARI 
leriyle birlikte çalıştığını bazı şahitler Flavy-le-Martel belediye reisi B. Du-
iddia ediyorlar. Fazla olarak Strasburg- pont B. l leckeri ancak fakirlere yardım 
da tahsil ettiğine göre Almanca bilme- eden ve bütün halkın sevgisini kazanan 
si liizını. Bu dilden kendisini imtihana bir adam gibi görüyor. 
memur edilen mütahassıs B. Göbels di- B. Dupont - E.n ümitsiz ameliyatlar-
yor ki: da muvaffak oldu. 

- Almanca ancak birkaç kelime söy- Müddeiumumi (sert) - On yedi se-
lemeğe razı oldu. Fakat fena telaffuz nede doktorluğu öğrenmeğe vakit bul-
ediyordu. 1 muştur. Fazla olarak doktor Heker hem 1 

Doktor Hecker - Bu lisanı bir daha vilayetin, hem de jandarma kumandan-
hiç kullanmnmağa yemin etmişimdir. lığının doktoru idi. 

Reis - Fakat şerefiniz mevzuubahs. Avukat - Bir alimdi ol 
Doktor - Konuşmıyacağım. Bir adam, doktorun kendi larengit 
Reis - Öyle olsun, konuşmayınız. Jş- hastalığını nasıl tedavi ettiğini ve kansı 

te Almanca bir kitnp: Gölgesini knybc- nı nnsıl kurtnrdığını anlatıyor. 

den adam. Bunun sadece bir iki fıkrasını - Memleketten aynlırsa büyük bir 

tercemc ediniz. 
Fakat doktor Hecker sükutunda ısrar 

ediyor. 
Strasburg fakültesi reisi fakülte ev

rakının knybolduğunu ve doktorun kny
dinc tesadüf edilmediğini. söylüyor. 

ESKi ARKADAŞ 
Birçok şahitler doktora çok benzeyen 

bir Rene Heckeri tanıdıklarını ve ken
dileriyle birlikte bir maden firketinde 
çalışan bu zatın asla doktor olmadığını 
iddia ediyorlar. Kırmm yüzlü, tatlı ma
vi gözlü B. Marto yalancı bir şahide ben
zemiyor. 

Reis - 1906 da çalıştığınız müessese
ye bir delikanlı memur yazıldı ve 19 1 1 
de çıktı. 

B. Marto doktora dönüyor: 
- Ta kendisi. Bir vakitki zavallı ar· 

ziyan olur. 
Avuknt - Mahkeme sayesinde onu 

knybetmiyeccksinizl ı 
Reis - Amini diyelim. 
B. Stcfanski Leh milletinden hnstalar

la doktor arasında tercemanlık etmiş .. 
Doktor Almanca söylüyor, o terceme 
ediyormuş. 

Reis - Ya yemininiz ;ı • 1 
Doktor - Burada bir insanlık mese-

lesi vnrdı. j 
Eski bir mefluç gülümı:eyerek anlatı

yor: 
- Bir adım atamazdım. Beni yeniden 

dünyaya getirdi. 
Ve doktorun kolları arasına ablarak 

yeni kazanılmış çevikliğini isbat etti. 
Bir anne kırmızı ceketli bir çocukla 

geliyor: 

olduğunu ve sayısız can kurtardığını bil- kadaşım Rene. - Onu o kurtardı. 

direnler de alay halinde. Muhakkak ki Doktor Hecker kalkıyor. Vekarla: 
bugün İyi bir doktordur. Fakat diploma - Yanılıyorsunuz! Diyor. 
aösteremiyor. öyle ki, hastalarını hiç Reis - Bu adam neden yalan söyle-

kurtaramamış olsaydı onun için, bir ka- •İn ;ı 
ğıt parçası gösteremediğine göre, daha Avukat - Lesusk davasındaki şa-

Reis, şen bir tavırla - Ne mükemmel 1 
Avukat, ciddi bir tavırla - O insan-

lığın bir velinimetidir. 
Hiç ııüphesiz iyi bir adam. Muhakkak 

iyi bir tabip .. 

Kilidi kırmışlar 
Alsancak, Birinci kordonda 

Mustafa oğlu Mehmet, Meh
met kızı Emine, Şayestenin 

kapısı kilidini kırmak suretiyle 
içeriye girdiklerinden yaka
lanmış! ardır. 

SllAh atmış 
Kemer Kuruçay mahallesinde 

Mahmut oğJu Murat Tevfik 
silah attığından tabancası ile 
yakalanmıştır. 

Hem suçlu hem ••• 
Karantina karalaş aile evin

de Selim oğlu iki gözü kör 
Mustafa, sarhoş olarak Abdul· 
lah kızı Melahatın odasına 

taarruz ettiğinden yakalanmış
tır. 

Esrar satıyormuş 

Karşıyaka Bostanlıda oturan 
Ali oğlu Çer kes Nuri, bazı 

kimseJere esrar satarken 24 
parçadan ibaret 4 gram, 20 
santigram esrarla meşhuden 

yakalanmıştır. 

Kadını sUrUklUyordu 
Kemerde Kahramanlarda Yu

suf oğlu Hasan ve Seyit oğlu 

Ismail, Kadriye ve Dudu adın
daki kadınları kollarından sü· 
rükledikleri sarada feryatlara 
üzerine yetişen Şükrü ile ara-

larında çıkan kavgada Şükrüye 
taşla hücum etmeleri üzerine 
Şükrü tabancasını havaya attı
ğından her üçü de tabanca ile 
yakalanmışlardır. 

iyi olurdu. hitler neden yanıldılar'? Fakat, doktor mu? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Reis - Davaya baıılarken, müsaade Bir diğer phit reise soruyor: 

ederseniz, size sadece Bay diye hitap - Maden şirketinin Hecker adlı se-
edeceğim. Belki dava sonunda doktor vimli bir arkadaşınız yolc. mu idi ;ı 
unvanınızı size iade edebilirim. Bu adam da dönüyor. Heyecanla: 

Mahkeme ııckiz gün sonra kararını ve
recek. Dışarıda,koridorda, doktor Hecker 

kendisini kucaklamağa gelen bir kızcağı
zın yanaklarını heyecanla okşuyor. 

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

[BORSAf 

Nadya Vlasov bahçcsuıac 
Yunanlı glizeli e~·inde 

dir. Bilakis Prense, Yunanlı gii .. 
zelle evlenmek arzusunda ısrar 

ettiği takdirde saltanattan fe .. 
ragat etmesini tavsiye etmiş .. 
)erdir. Prens SoerjodilogronuP 
nasıl bir karar vereceği henüz 

. malum değilse de Yunanlı dil-
Cava Sultam SoerjodiJogro· berin Malezya adasındaki Fee" 

nun Yunan güzeli Nadya Vla· rik saraya koşmak için adeta 
ıov ile aşk macerasını dünkü sabırsızlandığı söyleniyor. Av· 
sayımızda yazmıştık. Amster• rupa gazeteleri Prensin Müs-
damdan gelen haberlere göre lüman olması hasebile dört 
bu muaşaka Holanda payitah· karı ve istediği kadar cariye 
tında günün en heyecanlı me- alabileceğini, nikahlı kadan-
ıelesi olmuştur. İlk haberler lar arasında kıskançlığın hiç 
hilafına olarak kraliçe Vilhel- eksik olmadığını, Cavah Prens· 
mine ve Holanda hükümeti lere varan yabancı kadın-
bu izdivaca muvafakatlerini )arın ekseriya zehirlenerek öl· 
bildirmekte istical etmemişler· düklerini yazıyorlar. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A d Moda Bert lzmtr Beledlyeslnd~n~ Vrupa a Çu. Ahcı Fiat Başı boş bulunup temızlık 
69 inhisarlar 5 9 Kar,ıyaka Sellmlye 

Doktor Hecker mağmum bir tebes· - Yanılmama imkan yok, Rene 1 di-
,ümle: - Om it ederim. yor. Oç •ene her gün beraber yemek ye-

Babası makinist, annesi ppkacı imi§. dik. Senin için derin bir dostluğum var. 
1902 de ilk taheil şahadetnamesini ka· Doktor Hecker soğuk bir tavırla ke-

Uz Um 

d 
sokak 26 banma teslim edilen bir baş 

z.anıyor. aiyor: v ) •• 57 Şerif Remzi 12 18 beygir ile iki baş merkebin 
Reis - Jnkar edilmiyen biricik diplo- - Heyecanlanmayınız, mösyö ı 0 g Um 3 f Ve 0 ll • 48 Ki. Taner 11 15 Bayanlar için yazlık model 

manız budur. Şahit- Harp esnasında da onunla bu- f h k ) • ıapkaJarın tam kolJeksiyonunun sekiz gün içinde vesaik ibra-
STRASBURGU iYi TANIMIYAN luııtum. Askeri doktordu. Nasıl ııimdi US are et eri 48 M J.Taranto 11 50 14 50 geldiğini kesretJi müşterilerine zile sahipleri çıkmadığı takdir-

i TALEBE d k B 36 Şerif Remzi 11 12 ve bütün muhterem ba!ka ilan d 28 4 937 Ç b .. B R o tor mu oldun} Diye sordum. eni Avrupada doğumlar 1936 e • • arşam a gu· 
Alzaslı bir aileye mensup olan dok- mükemmel tedavi etti. Hatta bir mezu- 19 D.Arditi 13 25 13 75 eder. nü hayvan pazarında sahlacağı 

tor Hecker tahsilini Stra.eburgda yaptığı- niyet bile kazandırdı. yılında dahi gerilemiştir. Do- 17 S.Berksoy 14 14 Her mevsim başında olduğu iJan olunur. 
nı iddia ediyor. Heyecanla ilave ediyor: ğumlar, bilhassa Fransa ve 10 Şınlak oğJu lO ll 75 gibi çeşitler mebzul ve her 

Reis - Yalnız, Alman idaresi zama- --Ben bir yalancı değilim.Rene.Ona ltö- Çekoslovakyada önemli nis- 268 Yekun zevke muvafıktır. Bir ziyaret 
d •- ı k b ı ı b d d mutlak elzemdir. nın a doador u §U esi o mıyan bir mü- tülük yapmak istemem. yi ir a am ır. betlerde azalmıştır. Bu husus- 418772 5 E k lzmlr slclll ticaret me-

1238 (696) 

eascscde nasıl doktor olabildiğinizi izah Davet edilmescydim bu davaya gelmi- k t s i yekun ~'="" ...... ,_...._._=_2_1 - 23 (700L murluğundan·. 
ta i neşriyata göre, 1935 e 429070 5 U • k. -= -

edemediniz. yecektim bile. 1936 d F d , mumı ye un C.H.P. Karantina oca-
Doktor Hecker üç ecne yaşadığını id- Doktor Hecker sadece : a ransa a yüzde 1.5 Zahire ~ından: Ahmet Hamdi Akdihan oğlu 

Ç k ( k d d 3 Ç 
11 ticaret unvanile İzmirde Kes· dia ettiği Strasburg şehrini, umumiyet - O adam ben değilimi Diye tekrar ve e os ova ya a yüz e u. Cinsi Fiat Ocağımız binası büfesi Ma· 

itibariyle, pek hatırlamıyor gibi. ediyor. dahA az doğum kaydedilmiştir. 50 Susam 14 50 14 50 yıs 937 tarihinden itibaren ki· tane pazarında 44 numarada 
Reis - O vakit en mühim meydanın B. Pinton da doktoru eski daire ar- B 'k l k b k b 45 Bal~la 4 25 4 25 raya verileceğinden isteklilerin zahire ticaretini yapan Ahmet 

adi ne ı"dı'"' ,_ d d" u 1 i mem e etten aş a, ir Hamdi Akdiban ogv lunun işbu 
r ıı;a aşı ıye tanıyor. d h h f l 8 p,,.ekirdek 3 25 3 25 şeraiti öğrenmek üzere her 

Doktor müphem bir jestle mukabele Doktor - Bütün gazetelerde ne§re- az a a afi nis Jetlerde ol- ... hafta Salı, Perşembe günleri Ticaret unvanı ticaret kanunu 
ediyor. dilen fotogrnfımın tesiri! mak üzere Macaristan, Avus- 2 Pamuk 39 42 saat 21 de ocak idare heye· hükümlerine göre sicilin 1974 

Reis - Kayzerplatz diyorlardı o va- Avukat - Mistingetin resminden bile lurya ve lsviçrede de doğum- 158 B. " 39 42 tine müracaatları ilan olunur. numarasına kayıt ve tescil edil-
kit .. Şimdi cumhuriyet meydllnı daha iyi fazla basıldı. )ar hayli gerilemiştir. 441kentpalamut930 480 21-23 (701) diği ilan olunur. 1227 (697) 

~~------~=""~----~----------------------~~~ğ-ın-d~a-G~ü~rc_ü_'~N~e~b-in_i_n~h~a~r-e~k-e-ti~b-i~r-v-e~lv~e~le~b~a~r~e~k--o~la~l~~~~-~~~~!!!!'!~!!.'!!!!~~~1-)~ar~ı-i-d-i.-H--el_e_b~il~h~a~ssa~-M--u-ra~t~a~ğ~a~i-d.i.-Ç--o-k..-b~il~e~b~a-ğ~ı~şl~a~ta~c~ak...:.:n~u~.f~uz--u~v~a~riken, nedi· 

ve akia uyandırdı. Geçmediği köyler ve Diyip ayak dayamıştı. yakın günlerde Sarı Hüseyin adında bir ye bir sadrazam kendini tanımıyordu. 
ııehirlerde kulak.tan kulağa bin çeıit de· • · · · • · • · • • · · • 1 ye~çerilikten büy~me. ~damı huz~runa ı ..... . 

Yazon : Tok Dil Tefrika No: 12 

_ Kana kan isterim! { · Gürcü Nebinin meramı, istanbula gir-
mek ve: 

Hıncı ile ayağn kalkmıştı. Onu etra- . . . 
f d k"l d t 'k d" latt lar Sıpahilerın intikamını Vezir ve müftü-
m a 1 er e eşvı c ıp pard d 1 

• den almaktı. Geri kalan Sipahilerin Is-
Ve Gürcü Nebi birgün Niğ e en, ar· b ld h k ~ .. . 

• • v tan u a a arete ugradıkları soylendık-
kadaşlan ve adanılan ile ayrılıp, Nıg- G'" ·· N b" ı_ •• ı b' · çe urcu e ı ~up ere ınıyor: 
denin yakınında çütliğine göç etti, der-

- Ben onlann başına asitaneyi dar 
hal bir iki çiftliğindeki adamJarmı si-

ederim. 
lahlandırdı, çadırlar tedarik ederek bi-

Diye haykırıp, hnykırıp Şaraba sarılı
ne yakın müsclluh bir kuvvetle ortaya 
atıldı. 

llk işi, Niğdeli Nuri bey denilen ma
ruf ve eski bir Sipahinin çiftliğine var
mnk oldu. 

- Baka! Nuri bey! Astanede din kar 
dcşlcrirniz Sipnhileri katleyledilcr. O 
masumların intikamını almak bize düş
se gerek! Elbette kalkıp benimle bera

ber gelesin, lcşkerini alıp tedarike ba
kasın! 

Diye Nuri beyi de kandırıp onun 
da bin beş yüz silahlısını kendi kU'lrveti 
rasına kattı. 

yordu. 

Gürcü Nebi üç bine yakın silahlı ve 
kuvvetli bir kafile ile Anadolunun içine 
daldı, önüne gelen köyde, şehirde, Sa-

raya ve ağalnra karşı propagandalar ya
pıp, zaten dertli olan Anadolu halkından 
mütemadiyen adam topladı. 

Gürcü Nebi ilerledikçe büyüyen, çoğa
lan bir çığ gibi arkasına binlerle adam 

takarak, Konyaya kadar yürüdü. Artık 
sınır baııı burası idi. Buradan sonra bü
tün kuvvetiyle geri dönüp 1stanbula yü
rüyecekti. Anadolunun her köae huca-

dikodular çalkandı ve bucak bucak. eline Vezir Sofu Mehmet paşanın ıcraab çagırtrnıştı. Sarı Huseyının kabahatı var· f! Yine bu sırada. yeniçeriler gemi azıytı 
Silah alanlar iltihak ettiler. adamakJlı şirazesind ık tı d S H"" · 'd' w M d ' en Ç mış · ı . an useyın, gı ıp agası ura ın almışlardı. Bu azgınlıklarına sebep olan 

Gürcü Nebi Akşehirden geçerken.Ka- Her tarafta müthiş bir karışıklık ala-1 ayağına kapanmış, af dilemesi için yar- vak.' a u idi: 
tırcıoğlunun o civarlarda olduğunu ha- bildiğine kördüğüm oluyor, Vezir her 1 dımda bulunmasını yalvarmışb. Murat ş Is• 

Geliboluda bulunan yeniçeriler, 
ber almış, hemen bir mektup yazarak: hangi birisine karşı tedbir alayım derken ağa, kendi adamı olan Sarı Hüseyini be-

tan bul da ve etraftaki karışıklığı fırsat 
- Kahraman Efe! Ben ki Gürcü e- işleri daha fazla karıştırıyordu. Masum- raberinde alıp vezire götürmüş: 

biyim, satvet ve pnım vardır, i.sitaneye lan boğdurup denize atbrıyor. - Pa§a ı Bizim Sarı Hüseyini çağırt· belliyerek, korkusuzca ortalığı haracıı 
d h k d l C 11.d d"kl 1 kesmişler, memleket içinde sokaktıırı oğru are et e ip zu mederek cana j e a a ver ı eri için ııcfaate gele- mıpın 

kasteden saray erkanı ve Yeniçeri ağala- cekler diye katil hükmü İcra olununcaya Her halde bir itap içindir, bir iki tek- kadın geçirmez olmuşlardı. Kadınlar ar• 
rını mahveylemek, Vezir ve Müftüyü da· 

1 
kadar guya namaza duruyor, kendi aley- dir edip nasihat eyle yakasını salıver, ıs- tık sokağa çıkmaz olunca, bir gün yü:t: 

rı dünyadan kaldırmak. fikrindeyim. Se- hinde etrafta korkunç hisler uyandınyor- ]ahı nefseder. 1 kadar yeniçeri kör kandil sarhoş olup 
nin dahi bütün celadetlu efelerinle bize du. Diye şefaatte bulunmuştu. Fakat So- memleketin en kalabalık bir kadın hıı• 

iltihak eylemeni bekler, biraderi can be-ı Saray şaşırmıştı. Zaten keyif ve hava· fu Mehmet paşa, Sarı Hüseyini yanına mamına dayanmışlar, kapJarı kırıp, çır
raberime Tanrıtealadan muzafferiyet di- sında olan sarayın biricik hükümranı Kö- çağırtıp hayli azarladıktan sonra, oda çıplak kadınlar üzerine saldırarak, ynp· 
lerim. sem Sultan ihtiyar haline bakmadan her kapısından çıkarken ağasına gizli bir işa- rnadıkları şenaat ve fecaat bırakmamı~· 

Diyip salmıştı. gece zevk ederken, zevkini kaçıracak. ret vermişti. lardı. * * * hadiselere şahit olmuş, vak' alar duymuş· Sarı Hüseyini vezirin adamları, vezir 1 G l'b l • k• .. '"n 
G d M .. .. .. e ı o unun ayan ve er anı, yuzu • 

irit adasında serdar Hüseyin paşanın tu. Torunu dör üncü ehmedin ağzıyle sarayının sofasında yakalayıp ustune hu- .. . .. d" . d" . . k 'k~ et 
d k ı da 

. . .. . . yuzun, ızın, ızın vezıre çı ıp şı t1Y 
emrin e a nn askere, lstanbuldan im-j veziri her huzura veti boşa çıktı. Sofu cum etmışler, hır hademe San Huseyının ı . 
dat gelmiyordu. Serdar kaç defa haber Mehmet paşa, bir gün: yakasına yapı§ınca, kızmış: 1 edince, Sofu Mehmet paşa, öfkclenınıŞ 
göndermiş, cevap alamamıştı. - Fazla rahatsızım. - Vay sen benim yakama ne cüretle ve bir muhbirle yeniçeri ağası Muradtı 

Kaptan Derya Ali paşa İstanbula ge- Diyor, gelmiyor, bir gün: sanlıyorsunl ı haber salmışb: 
lerek Vezir Sofu Mehmet pa~dan yüz - İnkıbazım arttı, tedavideyim. Diye müthiş bir tokat atmış, lakin sa-! - Lcşkerin Geliboluda kadın htı• 
sefine istemiş, Vezir: Mazeretiyle daveti reddederek kor- 1 rayın bütün uşakları üşüşüp Sarı Hüsey- mamlarına kadar tecavüz edip, narnuS 

- Sana yüz gemi hazırlıyamam. Yet- kusundan evine sokuluyordu. Onun kor•· ni parçalamışlardı. l ve ırza tasaddi eylemişler, mes'ulü se~ 
miş seksen kadar var al götür 1. ltwıu elinden sadaret mühürünün alın- Murat ağa işte bundan da kızgındı, olmak dolayısiyle çaresin bulup, kim "' 

Diye sertleşmiş, lakin Kaptan Derya: ması idi. Huzura çıkarsa mutlaka : şefaat ettiği bir adamın öldürülmesi ve- bu İşe cesaret eylemişse çağırtıp birdıır 

- Bitmedi -
- Ben öyle çürük gemilerle imdada - Ver mührü! Oiyecelc.lerini tahmin karına dokunmuştu. Zira saraya söyle- eyle! 

gidemem, var kim gidecek iae ona mü- I ediyordu. ikinci korkusu da yeniçeri ağa- miıı olsaydı, boynu kopacak bir caniyi 
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1ZMIR sıcıu TiCARET MEMURLUöUNDAN : 
(Türkiye mensucat fabrikaları Türk anonim tirketi) ticaret 

unvaniyle lzmirde Şehitlerde kain fabrikayı itletmek ve pamuk
lu ve sair mevadı nesciye imali için yeniden fabrikalar inta ve 
bu sanayi maksadm neticei zaruriyesi olan ticari, mali muame
latı yapmak üzere tetekkül eden itbu tirketin ticaret unvan ve 
tirket mukavelenamesi ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 
1976 numarasına kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

saten veya defaten Mecliıi idarenin karariyle ve tayin edeceği 
zaman ve terait dairesinde talep edilecektir. 

1tbu karar tediyat için tayin olunan asgari otuz gün evvel 
resmi gazetede ve şirketin merkezinde ve tubelerinin bulunduğu 
mahallerde gazetelerle ilan olunacaktır. 

MADDE: 7 
Hisseler bedelinin tamamı tediye olununcaya değin verilen 

senedah muvakkata esbabının ismine muharrer olacak ve bede
linin yüzde yirmi beti tediye olunmadıkça kabili havale ve fu. 
ruht olunmıyacaktır. Bunların havale ve furuhtu şirketin defte
rine kaydedilerek ziri bayi ile müfteri ve Meclisi idare azaların· 
dan biri tarafından imza olunmakla icra olunacak ve keyfiyeti 
havale ve furuhtu senette dahi zikir ve itaret kılınacaktır.Bede
lin tamamı tediye olunduktan sonra senedatı asliye hamiline mu· 
harrer olacaktır. 

bilirler. Bu tirketler meclisi idare merkezlerinde aşağıdaki te
kilde yani Kollektif tirketler teriklerinden birisi, adi veya es
hamlı kollektif ve limitet tirketler müdürlerinden biri 
ve anonim tirketlerde idare heyetleri tarafından müntehap 
bir veya müteaddit murahhaslar marifetiyle ittirak ederler. Bu 
tirketleri Meclisi idarede temsil edenlerin tahsen işbu tirketin 
hissedarlarından bulunması tart değildir. 

Bu suretle intihap olunan meclisi idare azasının müddeti me
muriyetleri her halde temsil eylediği tirketin feriki, müdürü 
veya murahha11 bulunduğu müddetten fazla olamaz. 

lzmir Sicili Ticaret memurluğu resmi mühürü 
ve F. Tenik imzaaı 

1 : Mukavele 
2: Mahkeme kararı 

Türkiye mensucat fabrikaları Türk Anonim ıirheti 
(ESAS MUKAVELENAMESI) 

BiRiNCi FASIL 
TEŞEKKOL UNVAN MAKSAT MERKEZ 

MADDE: 1 
Zirde vaziülimza Türk tabasından izmirde Kartıyakada Sü

leymaniye sokağında No. 1 lu hanede mukim Avukat Hüseyin 
Fevzi Beler, ve Kartıyakada Fadılbey sokağında No 6 lu hane
de mukim Avukat Süleyman Faik Özkan ve lzmirde Birinci 
Kordonda mukim doktor Ali Agah ve lzmirde Şehitlerde Şark 
Sanayi kumpanyası Türk Anonim tirketi namına vekaleten ve 
kendi namına esaleten mezkur tirket Meclisi id-;._re murahhas 
azası Belçika tabasından Müsyü Moris Verbek aralarında bir 
Türk Anonim tirketi teşkil etmitlerdir. 1tbu şirketin maksadı : 
1zmirde Şehitler mevkiinde kain ve Şark Sanayi kumpanyası 
Türk Anonim tirketine ait olup elyevm bir Limited sirketi tara
fından işletilmekte olan fabrikayı temellük ve tasa;ruf etmek 
ve bu fabrikayı işletmeğe devam etmekle beraber pamuklu ve· 
ya sair mevadı nesciye imal için yeniden fabrikalar infa ve bu 
sınai maksadın neticei zaruriyesi olan tüccari ve mali muame
latı ifa eylemek, yukarıda zikredilen teşebbüsatın bir neticesi 
olmak ve fakat tahdidi tazammun eylememek şartiyle afağıda
ki hususat dahi şirketin maksadına dahildir. 

Şirketin maksadına uygun veyahut bu maksada. hadim ol
ması melhuz bulunan her türlü teşebbüsat veya şirketlerle her 
hangi tekilde olursa olsun alakadar olmak, yeniden şirketler 
tetkil etmek veya mevcut tirketlerle birletmek veya İftİrak 
eylemek veya hukuk ve emvali menkule veyahut gayri menku
lesini kısmen veya kamilen bu gibi şirketlere veya ethası saire
ye temlik veya icar veyahut hisse senedatı bey veya İftira eyle
mek veya komanditer ferik veya mukriz veya sair sıfatla para 
ikraz etmek suretiyle balada tasrih olunan isler ve muamelat 
ile gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayı~iyle ittigal etmek. 

Şirket maksatlarına dahil her muameleyi gerek bizzat ve ge
rek bilittirak ve gerek diğer her hangi bir suretle icra edebile
ceği gibi bu muamelatı kendisi ve kendi hesabına veya bir bat· 
kası hesabına gerek devir ve gerek icar ve emanet ve gerek 
bili istisna her hangi bir suretle de yapabilir. 

Şirket heyeti umumiyesi esas mukavelenameyi tadil etmek 
hakkına maliktir. Ve hükümeti haberdar etmek tartiyle mak
s~tlarına müteall!k olan itbu maddeyi tevsi ve tefsir edebilir .• • 
Şırket maksatları için lüzum olan ve memurin ve amelesini is
kan ve seviyei içtimaiye•ini yükseltmeğe yatıyacak olan emvale 
tasarruf hakkına haiz olacaktır. 

Bundan maada tirket matlubatının temini istifası için kendisi
ne İpotek edilecek emvali kabul ve tapuda her türlü kayıt ve tes
cil muamelesini ifa edebilir. 

MADDE: 2 
Şirketin unvanı Türkiye mensucat fabrikaları Türk Anonim 

Şirketi olacak ve bilcümle muamelatı hakkında Türkiyenin ka
vanin ve nizamatı hazıra ve müstakbelesi tatbik edilecektir. 

MADDE: 3 
Şirk~tin merkezi 1zmirde olup Türkiyenin her hangi bir diğer 

ma~allrnde veya memaliki ecnebiyede şubeleri, yazıhaneleri, 
magaza ve acentalıkları bulunabilecektir. Şubeler açıldıkça tktı
sat vekaletine malumat verilecektir. 

MADDE:4 
Şirketin müddeti bazı esbaplardan dolayı temdit edilmedik 

elli seneden ibaret olacaktır. Şirket daha evvel d h. f h içe 
b · ı· a ı es o u-na ı ır. 

iKiNCi FASIL 
SERMAYE VE HiSSE SENEDATI 

MADDE:S 
Şirketin sermayesi beheri yüz elli lira kıymetinde h" ·ı· 

uh 'k'b· h. amıı~ m arrer ı ı ın ıaseye münkasam üç yüz bin T·· k ı· d 
M 1. · ·d f · . ur ırası ır ... 

ec ısı ı are aıılelı gördüg-ü takdirde müteaddı"t h' J • b" . ıase erı ır 
senette teksıfe veyahut bir hisseyi iki veya daha · d . zıya e parçaya 
tefrıke salahiyettardır. 

'!e;eti. umum!yenin işbu sermayeyi bir misli tezyit etmeğe 
salahıyetı olacagı gibi tenkis te edebilir T ·d· k . . _. · ezyı ı sermayeye a· 
rar verıldıgı zaman hükümete malumat ver'I kt• 

ı ece ır. 

Sermayenin bir mislinden fazla tezyidi evvelemı'rd h""k" 
· fk ··. euume-tin muva a atının ıatıhsalıne mütevekkifdir Şirk t• "h d 

-· h' · e ın ı raç e ece
gı ı1&e senedatının nümuneleri kablelihraç tasdik edilmek üze-
re lktısat vekaletine tevdi edilecektir. 

Şirketin tezyidi sermayesine karar verilmek için 25 ve 29 
maddeler hükmüne tevfikan hareket olunacaktır. cu 

Sermayenin tezyidi halinde çıkarılacak hiaae senedatını 
"f M I" · 'd n tera· 
ı ı e~ ısı ı . are tarafından tayin edilecektir. Yeniden ihraç edi. 
lecek ıtbu hısse senedatına umumi heyet bazı imtiyazat 

f . t · · ve me-na ı emın ve ıta ed b·1· ş· k · · . e ı ır. ır etın •ermayesı sermayei tirket 
olabılecek her türlü nukut ve emval ·ı t 't d"I b·1· Kı · . 'b . . ı e ezyı e ı e ı ır. ymeti 
iti -~rı~esınden daha af ağı kıymette hisse senedatı ihracı caiz 
degıldır. 

MADDE: 6 
Şirketin st:rmayeainin tamamı İmza ve ·· d · · b · · t'h 
ı ı d k yuz e yırmı etı ıs ı • 

:a o un u t~n sonra sureti kat'iyyede tetekkül etmit addoluna• 
ak ve her hıssedar yazılanlara tevdi ettikleri tekasiti mübeyyin 

muvakkat senedat verilecek ve sermayenin tamamının t d' . 
de eshabı yedinde bulunan senedatı muvakkata sened et ıyel~ın-
e tah ·1 d'I . a ı as ıye· 

Y • _vı e ı ecektır. Şirketin hisse ıenedatının bir tarafı Türkçe 
ve dıg~r .tarafı Fransızca lisanlariyle tanzim kılınacakbr. Ser
mayenın ılk taksitinin tediyesinden sonra kalacak mikdarı ve a 

··--~- ... ".J! .... 1 -•· • 1 • • •• •• • • y _,, __ 

MADDE: 12 
tik Meclisi idarenin müddeti memuriyetleri hitam bulduktan 

sonra Meclisi idare intihabatı heyeti umumiye tarafından icra 
edilecek 'Ve kur'a ile her sene azasından ikisi çıkarılarak yerine 
aharları intihap ve tayin kılınacaktır. 

Hamiline muharrer senedat iki Meclisi idare azası tarafından 
imza edilecektir. İmzalardan birisi mühür vazı suretile ola
bilir. 

Eğer Meclişi idare azası altı kitiden fazla ise hiçbir azanın 

vekaleti üç seneyi tecavüz etmemek için birinci seneden batlı· 
yarak kur'a ile bir sülüsü çıkarılacaktır. ihraç edilen Meclisi 
idare azasının yeniden intihabı caizdir. Hilafına bir karar olma· 
dığı takdirde Meclis azalarının vekaleti seneviyesi heyeti umu· 
miyenin içtimaı ile nihayet bulur. Meclisi idare azalarının ihraç 
sırası ilk seneler için kur'a ile müteakiben kıdem sırası ile tan
zim edilecektir. 

Hissedaran mutasarrıf oldukları hisse senetlerini tirketin kasa· 
ama vaz'a hakları olacaktır. Şirket bu tevdie mukabil nama mu· 
harrer bir ilmühaber ita eder Meclisi idare ilmühaberin teklini 
ve hisselerin muhafazası feraitini tespit eder. 

MADDE :8 
Hisse senedatı betinci madde hükmüne tevfikan veya müte

addit parçalara ayrıldığı takdirde bunların bir parçası tirket 
nazarında kabili inkısam değildir. Ve tirket her hisse veya par· 
ça11 için bir sahip tanır. Bir hisse senedinin veya parçasının ta· 
sarrufu müteaddit ethas arasında ihtilaflı olursa her hangi bir 
suretle bu ihtilaf halledilinceye kadar bu hisse senedinin veya 
parçasının hukuku muallak kalır. Bir hisse senedinin veya par· 
çasının hakkı intifaı mütasarrıfından batka diğer bir tahsa ait 
olduğu takdirde şirket icra edeceği tebliğat için hakkı intifa 
sahibini muhatap telakki eder.Bir hissedarın varis veya dayinleri 
hiç bir vesile ile tirketin emval ve emlakinin tahtı hacze vazını 
talep ve şirketin umuru idaresine müdahale edemezler. 1stifayi 
hukuk için tirketin muhasebe defteri ile Meclisi idarenin ve 
heyeti umumiyenin kararlarını kabule mecburdurlar. 

Hissedarlar ancak malik oldukları hisse senedatının itibari 
kıymeti nisbetinde mesuldürler. Binaenaleyh sermayenin hini 
imzasında taahhüt ettikleri mikdardah fazlası için mesul ola
mazlar. 

Hisse senedatı satın almakla şirketin esas mukavelenamesi ve 
heyeti umumiye kararları tamamen kabul edilmif addolunur .. 

Bir hisse senedine veya parçasına ait bilumum hukuk ve vecaip 
hissei temettü ve ihtiyat akçesi üzerinde olması melhuz hukuk 
ta dahil olduğu halde, hamillerine aittir. 

A1ADDE: 9 
Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmıyan hisse senedatının 

sahiplerinden taahhüdatı vakıadan dolayı ihtarı keyfiyete hacet 
kalmaksızın taksitin hulülü gijnünden itibaren senevi yüzde do
kuz hesabiyle faiz ahzolunacaktır. Meclisi idarenin tespit ede
ceği terait dahilinde hisse senedatının sahipleri tekasitin hulülün
den akdem tekmil bedelini tediye ile tamamen senedatı muba-
yaa edebilirler. • • ' 

MADDE: 10 
Meclisi idare taksitleri vaktinde tediye etmiyen senedat esha

bına tediyatta bulunmaları için Noter vasıtasiyle ihtaratta bulu
nur. Eğer on bet gün zarfında bir cevap alınmazsa itbu tediyesi 
gccikmit hisse senetleri üzerindeki hukuku gerek iptal etmeğe 
ve gerek bunları satmağa veya mahkeme vasıtasiyle bedellerini 
istifaya veya bu hususta kanunen icap eden her hangi bir vası
taya tevessüle sal&biyettardır. Eğer Meclii idare bu hisse senet
lerini satmağı tercih ederse gazeteler vasıtasiyle İfbu hisse sene· 
datının numaraları ne~rü ilan olunarak tarihi ilandan on bet gün 
sonra tirket hiçbir gfina ihtara ve muamelatı adliyeye mecbur 
olmamak ve zarar ve ziyan sahibine ait olmak üzere bunları 
her hangi bir borsada satabilecektir.Şayet hisse senetleri henüz 
borsaya kaydolunmamıt ise müzayede tarikiyle aattırılacaktır.Bu 
veçhile satılan senedat İptal olunacak ve müfterilere eski senet
lerin numaralarını havi olmak üzere yeni senedat ita kılına
caktır. 

Satılan senedin esmanı hasıla11 hissedarın tirkete olan deynİ· 
ne hasrü tahsis olunarak noksanı ondan talep olunacağı gibi faz
la var İse ona ita olunur. Muhteviyatının tediyesi teehhür eden 
hisse senedatının bahşettiği hakkı rey teehhür eden mikdarın 
tediyesi anına kadar Meclisi idare kararı üzerine istimal olunmı· 
yacaktır · Meclisi idare muhteviyatı tediye olunmıyan hisse se
nedatının hukukunu iskat hususundaki salahiyetini istimal ey
lerse itbu iskat kararı gerek resmi gazete ve gerek Sicil daireıi 
vaaıtaaiyle mahalli iki gazetede ilan edilecek ve sirketin serma
yesi, hukuku iskat edilen hisse enedatı muhteviyatı kadar tenkis 
edilmit bulunacaktır. 

Bedelinin tediyesi gecikmit olan hisse senetlerinin satıtı veya 
hukukunun iskatı batkaca hiçbir adli veya fevkalade merasim 
icrasını icap etmiyecektir. Hukuk iskat edilmit olan hiue
daranın yedinde mevcut isme muharrer vesikaların bir kıymeti 
olamıyacaktır. Hukuk iakat edilen hisse senedatı esbabının te
diye eylediği mikdar bu bapta hiaae senedatı taahhüt veya ciro 
edenlerden daha fazla zarar ve ziyan talebi hakkı;..da halel gel
memek fartiyle tirkete ait olacaktır. 

OÇONCO FASIL 
ŞiRKETiN UMURU DAHiLiYESi 

MADDE: 11 
Şirket, şirketin hissedaranı arasından heyeti umumiyece İn· 

tihap olunacak asgari üç, azami yedi azadan mürekkep bir Mec
lisi idare tarafından idare olunur. 

ilk Meclisi idare, müesaislerden Avukat Süleyman Faik ve 
Hüseyin Fevzi Beler ve Lüksenburgda Lafayanseri sokağında 
mukim Belçika tabasından müsyü Jak Nev ile yine Belçika ta· 
basından müsyü Morris Verbekten mütetekkil olacak ve bun
ların memuriyeti birinci sene muamelatı hakkında ittihazı karar 
edecek olan heyeti umumiyenin içtiınaına kadar devam edecek
tir. Maamafih bu müddet esnasında heyeti umumiye ve teraiti 
matlubeyi haiz aza tayini suretiyle Meclisi idareyi muayyen had
di azamiye kadar itmam edebilir. Kollektif, adi veya hisseli ko
~·"dit ve anonim ve limited sirketler meclisi idareye dahil ola-

MADDE: 13 
Meclisi idarenin içtimaı davetnamelerde gösterilen mahaller· 

de ve icabı maslahata tabi olacak ise de senede bir defa tirketin 
merkezinde toplanması labüttür. Meclis reisinin veya reis veki
linin veya varsa murahhas azanın veya asgari iki Meclisi idare 
azasının daveti üzerine de içtima edebilir. Meclis davet vaki ol
maksızın bazı zamanlarda içtima tarihlerini tayin eder. Meclisi 
idarenin karar verebilmesi için azanın laakal nısfından ziyadesi
nin huzuru tarttır. Heyeti umumiyenin tasvibine de iktiran eyle
mit dahili bir nizamnamesiyle tespit edilecek daha fazla bir 
ekseriyetin vücudunu iktiza eden hususi vaziyetler müstesnadır. 
Ancak içtimalarda haz!r bulunmıyacak olan azalar ruznamede 
mukayyet meseleler hakkında reylerini tahriren verebilirler. 

Meclisi idarenin kararları bizzat hazır bulunan azanın ekse
riyeti arasiyle muteber olur. Tesavii aza vukuunda meclis reisi
nin reyi nazarı itibara alınır. Mevcut azanın adedi üç olursa mu
karreratın müttefikan ittihazı zaruridir. 

MADDE: 14 
Meclisi idare müzakeratına ait zabıt varakaları hazır bulunan 

azalar tarafından imza edilecek ve malUınat husulü zımnında 
müzakerede hazır bulunmıyan azalara gönderilecektir. Bunlar 
zabıt münderecatını ·kabul ve tasdik ettikleri takdirde imza ede
bilecekleri gibi aksi halde itirazlarını dermiyan edebilirler. 1tbu 
zabıt varakaları tirket merkezinde tutulan hususi deftere kayt 
ve raptedilir. 

Zaptın sureti veya bir fıkrai muhricesi muteber olmak için iki 
aza veya varsa Meclisi idare murahhası tarafından imza olun
mak lazımgelir. 

MADDE: IS 
Meclisi idare azasından her biri tirkete beheri yüz ellifer Ura· 

!ık yirmi hisse senetli tevdie mecburdur. 
Juiaans (İntifa) hisseleri de bu maksatla kullanılabilir. Bu 

senedat tirketin sandığına tevdi olunacak ve azanın müddeti 
memuriyetleri zarfında satılmıyacaktır. Bu tevdie mukabil sa
hiplerine birer ilmühaber verilecek ve keyfiyet muhasebe def
terine kaydedilecektir. Bu senedat icrayı vazife edilen senenin 
son blançosu kabul ve tasdik edildikten sonra serbest bırakıla
cak ve tirketin hesabına alakadarana iade olunacaktır. 

MADDE: 16 
Vefat, istifa veya her hangi bir sebeple azadan bir veya bir 

kaçının yeri münhal bulunduğu ve alelumum idare heyeti aza· 
sının mikdarı yukarıda tayin edilmit haddi azamiden dun kal
dığı takdirde heyeti idare itbu münhal yerleri kendi intihap ey
lediği zevat ile muvakkaten dolduracak ve bu suretle müntehap 
olan aza ilk inikat eden heyeti umumiyenin tasdikine arzolu-
nacaktır. · • 

Marüzzikir muvakkat intihap, heyeti umumiyece tasdik olun
madığı takdirde bile idare heyetine intihap edilen yeni azanın 
bu arada ittihaz eylemit olduğu kararlar ve yaptıgı itle mu
teberdir. 

MADDE: 17 
Meclisi idare her sene azası meyanından bir reis intihap eder 

gaybubetinde vekalet etmek üzere bir reis vekili intihap edebilir. 
MADDE: 18 

Meclisi idare tirket umur ve emvalinin idaresi için iktidarı 
tammı haizdir. Ve hatta sulh olmak ve hakem tayin etmek sala
hiyetine dahi maliktir. Ve heyeti umumiyeye arzolunacak he
aabatı tanzim ile tevdi olunacak temettüün mikdarını teklif eder. 

Meclisi idare tirketi huzuru mehakimde gerek müddei ve müd
deialeyh sıfatiyle temsil edebileceği gibi kendisini ya Meclisi 
idare reisi veya murahhas aza veya vekilleri marifetiyle de tem
sil ettirebilir. 

Meclisi idare menkul ve gayri menkul emval teferruğ ve fu
ruht ve gayri mahdut müddetlerle dahi icar ve isticar için akdi 
mukavele eylemeğe ve bedelah icareyi Petinen veya mukauaten 
tesviye için dermiyan olunacak teraiti kabule, isme ve hamiline 
muharrer senedat va11tasiyle dahi uzun veya kısa vadeli istik
razlar akdine ve her türlü rehin veya diğer teminat kabule ve 
iraeye ve vaz ve fekki hacze ve ~emur tayin ve azline ve bunla
rın maatatını tespite ve lüzum gördüjü takdirde bunlardan te
minat talebine ve hukuku ayniyeyi kabul ve redde ve ifbu nİ· 
zamname ile Meclisi umumiye hasredilmis bulunan hukuku sai
reyi istimale salahiyettardır. 

MADDE: 19 
Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir müddeti muayyene için 

haiz olduğu iktidarı kısmen veyahut tamamen azasından bir 
veya birkaç zata ha vekaleti mahsusa ihale edeceği gibi mu
rahhas azanın gaybubet veya bir manii halinde meaalihi cariye
nin rüyet ve tesviyesi için hariçten dahi, kabil olduğu kadar 
Türklerden iki veya bir zatı, Sicili ticarete mukayyet sirkülerle 
de bildirilen hususat hakkında müçtemian imza etmek üzere ta
yin olanan müddet için tevkil edebilir. 

Meclisi idare bu hususta memur edeceği zatın ücretlerini tes
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pite gerek kendi ve gerek umumi heyet tarafından verilmit olan 
vekaletleri istirdada ıalahiyettardır. Yevmi muhaberat Meclisi 
idare murahhas azası tarafından imza e~ilehilineceği gihi,Mec
liai idare hu imza salahiyetini müdürlerden veya memurlardan 
birine de verebilir. Muamelatı cariye haricinde firketi bir taah
hüt altına vazedecek hususatta vaz'ı imzaya ancak Meclisi idare 
reisi veyahut Meclisi idare salahiyetini haiz azadan birisi sala
hiyettar olabilecektir. 

MADDE: 20 
Meclisi idare azası hasılatı safiyeden kendilerine tahsis olu

nacak hisseden ba,ka mecliste hazır bulundukları günler veya 
ifa ettikleri hizmetler için hissedaran heyeti umumiyesince 
takdir ve tayin edilecek maktu bir ücret dahi ahzedeceklerdir .• 

Meclisi idare azalarına tahmil edilecek hususi vazifeye mu
kabil verilecek tahsisat hundan hariçtir. 

DöRDONCO FASIL 
HEYET/ UMUMiYE 

MADDE: 21 
Sureti munta:ıamada akdi içtima eden heyeti umumiye umum 

hisaedaranın heyeti mecmuası makamında bulunur. 
MADDE: 22 

Heyeti umumiye her sene mart zarfında ıtirketin merkezinde 
veyahut İstanbul ve Ankarada ve davetnamelerinde gösterilecek 
mahalde sureti adiyede akdi içtima eder. 

Bundan ba,ka Meclisi idare icap eyledikçe sureti fevkaladede 
olarak heyeti umumiyeyi davet eder. Kezalik Meclisi idare doğ
rudan doğruya bizzat veya mürakıpların veyahut hisse seneda- . 
tından beşte birine sahip bulunanların talebiyle sureti fevkala
dede heyeti umumiyeyi davet edebilir. Her sene heyeti umumiye
nin İçtimaı nihayet 15 gün akdem tahriren 1ktuıat vekaletine 
ihbar olunacak ve heyeti mezkurede canibi vekaletten bir' komi
ser hazır bulunduracaktır. Meclisi idare ve mürakıp raporlariyle 
senelik blançodan ve heyeti umumiye zabıtnamelerinden ve 
heyeti mezkiırede hazır bulunan hissedarların esami ve mikdarı 
hisselerini mübeyyin cetvelden dörder nüshası 1ktısat vekaletine 
gönderilecektir. 

MADDE: 23 
Heyeti umumiye bilesale veya bilvekale hazır bulunan hisse

darların içtimaiyle inikat eder. Gerek bizzat ve gerek bilvekale 
hazır bulunan her hissedar her yüz hisse batına bir reye malik 
olacaktır. Ve fakat reylerinin adedi onu tecavüz etmiyecektir. 
Ancak vekiller kendi reylerinden maada temsil ettikleri bir his
sedarın malik olduğu reylere de sahip olabilecektir. Maamafih 
•irket esas mukavelenamesinin tadili için vukubulan içtimalar
da, malik olaukları hisse senedi adedi her 'ne olursa olsun her 
hissedar müzakerata iıttirak edebilir. Ve malik olduğu hisse 
adedi kadar reye bili tahdit sahip olur. 

MADDE: 24 
Gerek Ticaret kanununda ve gerek itbu esas mukavelenamede 

hilafına ahkam mevcut bulunmadıkça gerek adi ve gerek f ev
kaladekalade heyeti umumiye içtimalarında gerek asaleten ve 
gerek vekaleten tirket sermayesinin bir ruhuna müsavi hisse se
neöatına malik hissedarlar haz?r bulunur ite usulü dahilinde 
te,ekkül etmit addolunur. 

Heyeti umumiyede hazır bulunmak hakkını liiiz olan hisse
darlar içtimaın gününü, saatini, mahallini ve heyeti umumiyelere 
iftirak edebilmek için hisse senetlerini teslim edecekleri ma
hal veya mahalleri bildiren ilanlarla davet edileceklerdir. Bu 
daveti mutazammın ilanat yevmi içtimadan akalli on bet gün 
evvel resmi gazete ile yapılacaktır. Hisse senetleri sahipleri da
vetiye varakalarında tayin edilen mahallere hisselerini tevdi 
eyleyip mukabilinde alacakları ilmühaberi ibraz eyledikleri tak
dirde meclise kabul edilirler. Meclisi umumide kendini vekil 
marifetiyle temsil ettirmek caizdir. 

Vekillerinin de içtimaa kabul edilmek için lazımgelen ,eraiti 
haiz hissedarandan olmaları icap eder. Meclisi idarenin e~kal 

ve teraitini tayin edebileceği vekaletnameler yevmi içtimadan 
tam bet gun evvel tevdi edilmelidirler. Meclisi umumiye ittirak 
etmek hakkını haiz olan zatüzzevç kadınlar, sağırlar, mahcur-. 
lar, cemaatlar, müessesatı umumiye ve firketler zevçleri, vasileri 
müdürleri tarafından bunlar hissedar olmasalar dahi temsil ede
bilirler. Müttereken mütasarrıf olanlarla hisse senedatınııi hakkı 
intif aınn nail olanlar ve dayinler ve rehni olan medyunlar Mec
lisi umumide ancak bir kiti tarafından temsil edilebilirler. 

Meclisi umuminin içtimaına takaddüm eden bet gün zarfında 
.hisse ıenedatının ferağı ei.iz değildir.Sureti umumiyede Meclisi 
umumi temsil edilen hisselerin dörtte üçünü ekseriyetle ittihazı 
karar eder. Hatta blanço tanzimi mevzuu bahis dahi olsa mec
lisi idarenin heyeti umum iyeyi üç haf tasonraya tehire daima 
hakkı vardır. Bu tehir keyfiyeti ittihaz edilmit bilcümle mukar
reratı iptal eder. Meclisi umuminin tehiri ·veya daveti için tespit 
edilen mühletin temdidi veyahut içtimaa kifayet edecek ekseri
yetin ademi vücudu sebebiyle ikinci veya üçüncü bir içtimaa lü
zum görüldüğü takdirde birinci içtima için tevdi edilen vekalet
namelerle depo edilen hisseler ondan sonrakiler için dahi mu
teberdirler. 

Birinci içtima ile ikinci içtima beynindeki müddet on bet gün
den az ve bir aydan fazla olmıyacak ve ikinci içtimaın davetna
meleri laakal on gün evvel ilan olunacaktır. 

MADDE: 25 
Mevzu veya Nevi tirketin tebdiline müteallik olan heyeti umu

miye içtimalarında sermayei tirketin akalli üç ruhunu temsil 
eden hissedarların huzuru tarttır. Bu içtimaatta müttehez ka.-ar
ların muteber olması için asaleten veya vekaleten istimal olu
nan aranın sülüsanının içtimaı muktezidir. ilk içtimada serma
yenin üç ruhunu temsil eden hisaedaranın huzuru mümkün ol
madığı halde heyeti idare heyeti umumiyeyi tekrar içtimaa davet 
edebilir. Fıkrai sabıkada muharrer hususların gayrisine müte
dair tadilat için davet olunan heyeti umumiyenin ilk içtimaında 
~nifüzzikir nisabı müzakere hasıl olmadığı takdirde keyfiyet itri
kat ilanatının dercine mahsus gazetelerle 15 gün fasıla ile iki ker 
re ilim edildikten sonra ikinci bir içtima akdolunabilir. içtimaı 
ihbar için tastir edilecek davetnamelerle ilanlara ruznamei mü-
2akeratla beraber içtimaı sabıkın zamanı vukuu ve neticesi 
dercolunur. ikinci içtimada müzakerat cereyan edebilmek için 
ıermayei tirketin liakal nısf ını temsil eden hisaedaranın hu-
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zuru lazımdır. 
lıtbu ikinci İçtimada dahi nisabi mü~eı:e tahauül etmediği 

surette salifülbeyan terait dairesinde üçüncü bir içtima akdo
lunabilir. Bu son içtima da müzakeratın icrası için sermayei fir
ketin akalli bir sülüsünü temsil eden hisaedaranın huz~ kafi
dir. Bu heyeti umumiyelerin kararları muteber olmak için asa
leten veya vekaleten verilen aranın dörtte üçünün içtimaı tartbr. 

MADDE: 26 
Heyeti umumiye meclisi idare reiai veya mevcut olmadığı hal

de reis tarafından tayin olunan Meclisi idare azaaından biri 
veya biç tayin olunmadığı halde meclisi idare murahhası riyaset 
eder. Heyeti umumiyede hazır olup en ziyade hisseye malik olan
lardan ikisi veya bulunmadığı takdirde diğere,has rey toplamak, 
hizmetini ifa etmek üzere reis tarafından intihap olunur.Heyeti 
umumiye katibi reis tarafından tayin olunur. 

Katibin hissedarlardan olması fart değildir. Bu dört zat divan 
tetkil ederler. Divan, hadia olabilecek her türlü münakaşat ile 
bu meyanda meclisin teşekkülü ve rey itası hakkında ekseriyetle 
itayı karar eder. 

MADDE: 27 
Müzakere olunacak mevaddın listesi meclisi idare tarafından 

tanzim olunur. lıtbu listeye hamil oldukları hisselerin bedeli ıtir- . 
ket sermayesinin laakal yüzde yirmisine baliğ olan hissedaran 
tarafından yevmi içtimadan laakal on gün evvel vukubulacak 
tekliflerin de ithali mecburidir. 

lshu listeye dahil olmıyan hususat heyeti umumiyede müza
ker~ olunamaz. Reyler hazır hissedaranın talebi ile hafiyen ita 
edilmediği takdirde yoklama veya her hangi bir suretle ita 
edilir. Heyeti umumiye zabıtları divan azasiyle arzu eden his

ıedaran tarafından imza edilir." 
MADDE: 28 

Heyeti umumiye bilcümle hesabatın tetkiki ıçın gerek hiss~
darandan ve gerek hariçten bir veya müteaddit mürakıp tayın 
eder. Tayinleri ve müddeti vazifeleri Meclisi idare için kabul 
edilen esaıat dairesinde tanzim olunur. 

Birinci meclisi idare müddetine münhasır olmak üzere ilk 
mürakıp Birinci Kordonda No. 222 de mukim Doktor Ali Agah
tır. Bu müddetin hitamında her sene hissedaran heyeti umumiye
ıince intihap olunur. Müddeti hitam bulan mürakıp tekrar inti
habı caizdir. 34 üncü madde mucibince tayin edilmit olan mik
dardan fazla olarak heyeti umumiye meclisi idare azaları ucu
ratımn üçte birini tecavüz eylememek tartiyle mürakıplara da 
muayyen bir ücret dahi tahsis edebilir. 

Mürakıpların adedi üçten fazla olmıyacaktır. Ve bunların 
iki tanesi Türk tabiiyetinde olacaktır. Bir mürakıbın vefatı, 
istifası bir maniden dolayı ifayı vazifeye ademi iktidaı, iflası 

' h . ve haciz edilmesi gibi bir sebeple vekaletten sukutu, ağır apıı 
ve o derecede bir ceza ile veya salıtekarhk, sirkat, dolandırıcılık 
fiillerinden birinden dolayı mahkumiyeti halinde diğer müra
kıplar heyeti umumi yenin ilk içtimaı na kadar ifayı vazife etmek 
üzere yerine birisini intihap eylerler. Mürakıp bir kitiden ibaret 
olup ta anif en beyan olunan ahvalden birinin vücuduna binaen 
y~rine aharının tayini iktiza ıe lediği takdirde bunu, heyeti 
umumi yenin ilk içtimaına kadaf- vazif edar olmak tartiyle ala
kadarın müracaati üier'ine mertiezi tirketin bulunduğu mahal 
mahkemesi tayin eder. 

MADDE: 29 
Atağıda yazılı hususat hakkında yalnız h~yeti umumiye itti

hazı mukarrerat eyler. 
1 Meclisi idare ile mürakıplarm raporu üzerine senelik 

blançonun tasdiki ve ruznamede yazılı olmasa bile meclisi idare 
azalarının ibrası. 

2 Ruznamede yazılı olmasa dahi tevzi olunacak temettüle-
lerin tespiti, (karü zarar hesa'bı tevzi projesini muhtevi ise iıtbu 
ki.rü zarar hesabının tasdiki tevziatı intaç edecektir.) 

3 Meclisi idare azaları adeelinin tespiti ve tayin veya azil 
leri ve aidatının tesbiti. 

4 Murakipler adedinin teabiti ve tayin veya azilleri ve la-
zım gelirse aidatının tesbiti. 

5 Tasfiye memurlarının tayin veya azli salahiyetlerinin 

tesbiti, 
6 Esas mukavelenamenin tadili ve maksadı 'irketin tevsi veya 

tefsiri. 
7 Bir veya bir çok 'irketlerle menafii şirketin tetriki. 
8 Şiketin temdid veya vaktinden evvel feshi. 
9 Şirketin sermayesinin tezyidi babında ihraç edilen hisseler 

verilecek imtiyazat veya menafiin tesbiti. 
1 O Sermayenin tezyidi. 
11 Sermayenin tenkisi. 
12 Şirketin ecnebi bir tirkete ink1labı. 
Meclisi umumi 11irketin aermayei mevcudesini tetkil eden 

anasırın yedinden kıymetini tahmin ettirebileceği gibi eaki 
blançolardaki hataları tashih ve tirket ve meclisi idare azaları 
ile mürakıplar veya içlerinden her hangi biri tarafından ikame 
edilmit davalar da sulh edebilir. 

Blançoyu tasdik için vaki olan heyeti umumiye içtimaında 
hissedarlar meclisi idare tarafından takdim olunan blançoda 
gösterilen ve teklif edilen gayri menkul kıymetlerin yeniden tak
diri kıymetlerini kabul edebilirler, fU tartla ki itbu yeniden tak
diri kıymet keyfiyeti sahih esas üzerine ve meclisi idare tarafın
dan müntehap iki ehli vukufun raporuna müsteniden zimematın 
tezyit veya tenkisi, hisselerin ya itibari kıymetlerinin veya adet
lerinin tenkis :ve tezyidi ile mütevaziyen icra edilmit bulunma
lıdır .. 

Şirketin tasfiyesi hali müstesna olarak hiçbir zaman gayri, 
menkul kıymetlerin tezyidi temettü teklinde tevzi edilemiye
cektir. 

Yeni hisse senetleri çıkarıldığı takdirde; bunların tevzi zaman · 
ve teklini meclisi idare tayin edecektir. 

MADDE: 30 
Heyeti umumiyenin zaptolunan müzakeratı bir defteri mah

susa kayt ve ziri heyeti umumiye reisi ile rey toplamağa memur 
olanlar ve katip tarafından imza edilir. Heyeti umumiyenin her 
içtimaında hazır bulunan hiaaedaranın esamisiyle ikametgahını 
ve her birinin hamil olduğu bisaelerin mikdarım mübeyyin bir 
cetvel tanzim ile mevcut olaular tarafından imza edilip zabıt 

a1 Nlscıu nta 7 
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defterinin o günkü varakasına rapt ve talep vukuunda alakada· 
. rana tebliğ olunur. . , .. . . 

MADDE: 31 
Liecelil, ihti~aç ibraz olunacak heyeti umumiyenin zabıt sureti 

veya fıkaratı muhricesi meclisi idare azasından ikisi veya mec
lisi idare salahiyetini haiz bir aza tarafından imza edilir .. 

MADDE: 32 
Heyeti umumiye ta~afından işbu es~s mukavelename ahka· 

mına tevfikan verilecek kararlar gaip olan veya muhalif bulu
nan hissedaran için dahi mechuriyijlicradır. 

BEŞiNCi FASIL 
HEŞABATI SENEVJYE VE MOFREDATI HAKKINA 

MADDE: 33 
Şirketin senei maliyesi kanunusani iptidasından hed, ile ka

nunuevvel sonuncu günü hitam bulur. ilk aenei maliye şirketin 
sureti kat'iyyede tetekkülünden ayni senenin kanunuevvel ni
hayetine kadar devam edecektir. Meclisi idare her sene nihaye
tinde tirketin matlubat ve düyunatını havi bir defteri umumi 
tanzim ve İf bu defter ile müvazene ve hesabatı heyeti umumiye

nin içtimaından otuz gün evvel mürakıplara irae ve tebliğ ede
cek ve heyeti umumiyenin bini içtimaında ana takdim eyliye
cektir. 
Heyeti umumiyeye dahil olmak salahiyetini haiz olan her hisae

'dar mezkur defterleri ve hesabatı heyeti umumiyenin içtimaın
dan on bet gün evvel mütalaa ve muayene eder. 

Meclisi idare kanunu mahsusuna tevfikan blançoyu tanzim 
eltirdği gibi tirketin matliıbatını ve emvali menkule ve
ya gayri menkule kıymetlerini tespit eylemek huıu

sunda en ,amil ve kat'i salahiyete maliktir. Lüzumu 
halinde heyeti umumıye Ticaret kanununun 293 üncü 
maddesi ahkamına kıyas ve tevfikan harekete ve . takdir 
edilecek kıymete göre sermayei ıtirketi tezyit veya tenkise sala
hiyettardır. 1tbu tezyit muamelesi hissedarların her birinin elin
de bulunan bir veya müteaddit hisse senetleri adedi nisbetinde 
hesae senedi vermekle, tenkis muamelesi de hisse ıenetlerinin 
itibari kıymetlerinin tenzili suretiyle yapılacaktır. 

1tbu tahminatını itlerin en iyi bir surette ruyetini ve ıtirketin 
devamını ve istikbalini temin için en f aideli addettiği bir suret
te icra eder. Blanço ile karii zarar hesabı, tasdiklerini talep eden 
on bet gün zarfında meclisi idare tarafından f İrket hesabına ve 
Sicil dairesi marifetiyle bir veya birkaç gazete ile ilan edilir. 

ALTINCI FASIL 
TEMETTOATIN SURET/ TAKSiMi VE RESVLMALE 

MAHSUP AKÇE HAKKINDA 
MADDE: 34 

Şirketin her türlü taahhüdatı ve meclisi idarenin f aideli adde
deceği ve fakat blanço tarihinde takdir edilen gayri menkulat 
kıymetinin yüzde yirmisini tecavüz edemiyecek olan amortisman 
bedelinin muamelatı umumiyei tirketten tenzili ile tahakkuk eden 
mikdarı •irketin sifi temettüüdür. 

ltbu temettüü safi atideki tertip dahilinde tevzi olunacaktır, .. 
1 ihtiyat akçesi için o/o 5 
2 Hisse senedatının tediye edilmit veya geriye verilmemit 

mikdarına senevi yüzde bet temettü temin etmek için lazımgelen 
meblağ, ... Y'O, 

Mütebaki mikdar berveçhi iti tevzi olunur .. 
Yüzde onu meclisi idare azalarına ve mürakıplara ait olacak 

ve bunun sureti taksimi hakkında meclisi idare tarafından itti
hazı karar edilecektir. Kısmı mütebakiai meclisi idarece 29 uncu 
maddeye tevfikan bahfedilmiş olan salahiyet dahilinde serma
yenin tezyidi için çıkarılacak olan hiaae senedi eshabına verile
cek hisseyi temettü tenzil edildikten sonra hisse senedatı hamil
lerine tediyatları nisbetinda tevzi olunacaktır. Be, sene zarfında 
tahsil edilmemit olan hissei temettü tirkete İrat kaydolunur ..• 

Her hisseye ait hissei temettü ol hissenin kuponunu hamil bu
lunan ethasa tediye edilecektir. Evvelki bir senenin temettüün
den ayrılmış fevkalade veya hususi bir ihtiyat ~kçesi mevcut 
olduğu takdirde heyeti umumiye ikinci bir karar ittihazına ha
cet kalmaksızın iıtbu fazlayı her hangi bir zaman tamamen veya 
kısmen mütemmim temettü olarak tevzi hakkını Meclisi idareye 
verebilir. Meclisi idare itbu tevziin mahal ve •eklini ve feraitini . 
resmi gazete de ilan edecektir. 

MADDE: 35 
Heyeti umumiye safi temettüatın % 30 na kadar olan bir 

kısmını fevkalade ihtiyat akçesi tefriki hakkında dahi ittihazı 
mukarr~rat edebilir. Bu hususta Meclisi idarece vaki teklifat 
reye ittirak eden azanın dörtte Üçünün ekseriyetiyle reddedil
mediği takdirde tasdik edilmit addolunur. Fevkalade ihtiyat ak
çesi mikdarı gayri mahduttur. Fevkalade ihtiyat akçesi dahi, 
idi ihtiyat akçesi gibi gerek nakit, gere hükümet tahvilatı ve 
gerek sair esham ve tahvilat olabilecektir. Meclisi idare itbu 
fevkalade ihtiyat akçesinin sureti istimalini tanzim ve bunu his
se senedatının itfasına hasr ve tahsia edebilir. 

Hisse senedatının itfası rayiç fiatleri ihraç fiatlerini tecavüz 
ettiği takdirde yalnız ihraç fiatleri tesviye edilmek üzere kur'a 
ketidesi suretiyle, rayiç fiatleri ihraç fiatlerine müsavi veya 
dun olacak olursa piyasadan mübayaa suretiyle yapılabilecektir. 
Yalnız kur'a ile itfa edilmit senedat diğer bir juiaseans sene
datı ile aynen mübadele edilecek ve itbu juissans senedi, senedi 
aslinin malik olduğu hukukun ki.Hesine mail olacaktır. 

Maamafih itbu juisaans senetleri 34 üncü maddenin 2 numa
rasında mezku yüzde 5 temettü alamıyacaktır. Bunların bahtet
tikleri hakkı rey ve tasfiye esnasındaki vaziyetleri i•bu esas 
mukavelename ile tayin ve tespit edilmittir. Meclisi idare fev
kalade ihtiyat akçesini tetkil eden mebaliği fevkalade temettü 
tekli ne birkaç def ada tevzi etmek suretiyle bütün hisselerin iti
bari kıymetlerinin tediyesine de karar verebilir. Fevkalade te
mettü tevzii geçmit olan senenin kuponunun ibrazına mukabil 
icra edildiği takdirde, hisse senedine, itibari kıymetinin itfa 
olunan mikdariyle kalan itibari kıymet mikdarım gösteren bir 
damga vurulacaktır. Meclisi idare hisse senetlerine itfa kupon
larını havi bir varaka raptına da karar verebilir. Hisse senetleri
nin kıymeti itibariyelerinin tamamı tediye edilince, itfa edilmif 
bir veya birkaç hisse senedi yerine kıymeti itibariyesi o!nıı~an 
bir juissana senedi ikame edilecektir. 

Hisse senetlerinin itibari kıymetlerinin bu suretle itfası tir-
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ketin blançosunda,zimematında mukayyet bulunan sermaye mik· 
darım tebdil etmiyecektir. Yukarıda bildirilen fevkalade ihtiyat 
akçesinden ayrı ve daha ziyade hisse senedahnın itibari kıy· 
metlerinin tediyesine veyahut hissedarlara tevziine mahsus 
olarak, fabrikanın tevsii, mevcut tesisatın asrilettirilmesi, bir 
temettü tevzii, fevkalade amortUmanları ve saire gibi geyri 
melhuz fevkalade masarife kartılık olmak üzere, hususi bir 
ihtiyat akçesi te,kiline de Meclisi idare karar verebilir. Maama· 
fib, Meclisi idarenin teklifi üzerine ve fakat heyeti umumiyenin 
kabul ve tasvibi prtiyle , fevkalade veya hususi ihtiyat akçele· 
rinin ilk tahsis olundukları m•kudm tadili de caizdir. 

YEDiNCi FASIL 
iHTiYAT AKÇESi HAKKINDA 

MADDE :36 
ihtiyat akçesi 34 üncü madde mucibince temettüab seneviye· 

den müfrez mebaliğin terakümünden tqekkül edecek ve masa· 
rifi fevkalade ve gayri melhuzaya kartılık tutulacak ve itbu ak
çenin mikdarı tirket sermayesinin be,te birine müsavi bir rad· 
deye baliğ oldukça ihtiyat akçesi ifraz olunmıyacaktır. 
Şu kadar ki ihtiyat akçesi sermayenin yüzde onuna baliğ ol· 

duktan sonra andan sarfiyat icrasiyle mikdarı nisbeti mezkUr. 
den atağı düterse temettüattan tevkifat icrasına mübateret 
olunacaktır. ihtiyat akçesi nakit veya hiikümet tahvilatı veya es· 
ham ve tahvilatı adiye olacak ve emin müessesata depo edilebi
lecektir. 

MADDE: 37 
Şirketin inkizayi müddetinde bilcümle taahhüdatı ifa olun· 

duktan sonra ihtiyat akçesi kaffei hissedaran yedinde taksim 
olunacaktır. 

MADDE: 38 
Meclisi idare her ne vakit ve her ne sebeple olursa olsun he

yeti umumiyeyi içtimaa davetle tirketin müddetinin temdidini 
veya kat'i tasfiye muamelatını veyahut sair tirket ile birletme
sini teklif edebilir. Şu kadar ki temdidi müddet edilmesini veya 
icap ederse tirketin sair tirketle birletmesi ve tahvilat ihracı ve 

· itbu nizamnamenin tadili maddeleri her halde hükümeti cüm· 
huriyenin ruhsatına mütevakkıftır. 

MADDE: 39 
Meclisi idare tirket sermayesinin sülüunı zayi olduğu halde 

tirketin feshine veya devamına karar verilmek üzere heyeti 
umumiyeyi davet eder. 

MADDE: 4() 

Şirketin müddeti münkazi oldukça veya müddeti tekmil ol
maksızın feıholundukta İçtima eden heyeti umumiye tirketin 
tasfiyei muamelat ve hesabatına karar verecek ve tasfiyei hesap 
için bir veya bir kaç memur tayin edecektir. Heyeti umumiye bu 
husus için salahiyetlerini tespit eylediği bir veya birkaç memur 
tayin etmediği takdirde tasfiye muamelesi o vakit ifayı vazife 
eden meclisi idare tarafından da icra edilebilir. Heyeti umumi· 
ye tirketin mevcut olduğu zamanlarda olduğu gibi tasfiyei he
sap esnasında dahi iktidar ve aali.hiyetini istimale devam ede
cek ve tasfiye teklini tespit edecektir. Tasfiyei hesaba memur 
olan heyeti umumiyenin kararı ve hükümeti cümhuriyenin mü
saadesi ile tirketi mefauhanın hukuk ve senedat ve taahhüdatını 
diğer bir tirkete veya ahar bir kimseye devir ve ferağ edebile
cektir. 

Tasfiye memurları veya icabı halinde tasfiyeye memur mec• 
lisi idare azaları icrayi müzakere eden diğer meclis miıillü mü· 
zakere icra ile bir divan tetkil ederler. Heyeti umumiye tasfiye 
muamelatı esnasında bilcümle salahiyetini ve bu meyanda taı· 
fiye divanı tetkilatını tadil hakkını muhafaza eder. Her sene 
heyeti umumiye içtimaı tarihinde tasfiye blançosu hissedaran 
heyeti umumiyesine arzolunur. Heyeti umumiyenin tasdiki tas· 
fiye memurlarını ibra eder. ifayi vazifeye mübSfCretlerini takip 
eden ilk heyet esnasında tasfiye memurları Meclisi idare i.zala· 
rının ifayi vazife ettikleri zamana ait bli.nço ile tirketin feshin· 
den muamelatın hitamı gününe kadar geçen zamana ait diğer 
bir blanço tanzim eylemek mecburiyetindedirler. Esasen heyeti 
umumiye Meclisi idare azalariyle mürakıpları ibra etmek husu• 
aunda ittihazı mukarrerat edebilecek malumat vermeleri lazım· 
dır. Tasfiye esnasında heyet içlimaları tirketin hali faaliyette 
bulunduğu zaman tespit ve kabul olunan ayni etkili ve terait 
dairesinde vaki olur. 

MADDE: 41 
ltbu faslın havi olduğu maddelerde gösterilen hususata ka

rar vermek üzere sureti fevkaladede davet edilecek heyeti umu· 
miye i}bu nizamnamenin yirmi betinci maddesi mucibince te· 
tel :kül etmediği takdirde cereyan edecek müzakerat makbul ve 
muteber olamaz. Şirketin taahhüdatı badettenzil hasılatı safiye. 
den hisse senedatı bedelleri tesviye olunacaktır. ltbu tediyat 
beher hisse senedi için vukubulan tediyat mikdarına müsavi ola· 
caktır. Hisse senedatının imhası hususunda, tahsisat kabulünde 
ve itfa ameliyesine mübateret olundukta evvela mevkii teda
vülde bulunan hisse senedatı itfa edilecek ve kıamı mütebaki 
bu suretle son defa itfa edilmif olan hisse senedatı ile akdemce 
imha edilen hisse senedatı yerine ihraç edilmit olan juiuans 
hisseleri arasında taksim edilecektir. Bu uretle tevzii sermayenin 
tezayüdü halinde ihraç edilen hisse senedatına ita edilmit hu· 
kuk olmadığı takdirde ciri olur. 

ONUNCU FASIL 
MEV ADDI MUTEFERRIKA HAKKINDA 

MADDE: 42 
.~tbu ni.zamnamei dahili sureti tirketin tetkiline hükümetçe 

muaaade ıta olunduktan sonra bir ay zarfında hüküınetin resmi 
ceridesiy[e ve diğer muteber bir gazete ile aynen veya icmalen 
netrolunacağı gibi nizamnamei dahilide hükümetin müsaadesi 
ile vukubulunacak her gilna tadilat ve her senenin heyeti umu
miye mukarreratı ve senelik blanço suretleri dahi berveçhi mu
harrer ilan kılınacaktır. 

MADDE: 43 

YENi ASIR 

MADDE: 44 
Şirket itbu nizamnameyi tab ve temsil ettirip talip olanlara 

ita eyliyeceği gibi elli nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere 
lktısat vekaletine irsal edecektir. 

MADDE: 45 
Şirket istatistik idaresince ita kılınacak nümunesine tevfikan 

her sene muamelatına dair bir istatistik cetveli tanzim ve veki· 
lete takdim eyliyecektir. 

MADDE: 46 
Şirket kanunen istihdamı ciiz olan ecnebilerden maada tek· 

mil miiatahdiminini Türklerden seçecektir. 
MADDE: 41 

Şirketin gerek faaliyeti ve gerek tasfiyesi esnasında tirket 
umuruna müteallik olarak tirket ile hiasedaran arasında tahad
düs edecek ihtilafat fİrket merkezinin bulunduğu mahal mahke· 
mesinde ahkilmı kanuniyeye tevFikan hal ve faslolunur. 

Şirket umuruna ait olarak hisaedaran beyninde tahaddüs edip 
tirketin hukukuna müessir olacak ihtilifatın halli dahi kezalik 
tirketin merkezinin bulunduğu mahal mahkemelerine aittir. 

Bu kabil bir ihtilafın zuhuru halinde mahkemeye müracaat 
etmit olan hissedar, tirket merkezinin bulunduğu mahalde teb
ligab kanuniyenin ifası için bir ikametgahı kanuni intihap ve 
iraesine mecburdur. 

9/12/936 16 K. pul 
F. Beler 

Şark Sanayi T. A. Ş. meclisi idare murahhası 
M. Verbek vekili Avukat Fevzi Beler 
Şark Sanayi kumpanyası Türk Anonim 

tirketi N. F. Beler 
Doktor Ali Agah 

Süleyman Faik özkan 
M. Verbekin fahsı namına İzmir Birine' Noterinin 7143 

No. ve 6/10/936 tarihli vekaletnam"s yle vekili 
Avukat Fevzi Beler F. Beler 

icra Vekilleri Heyetinin 22/lQ/936 tarihli toplantısında ona· 
narak Türkiye Cümburiyeti riyasetinin ali tasdikine iktiran eden 
Türkiye mensucat fabrikası Türk Anonim tirketinin itbu esas 
mukavelenameıi tasdik olundu 

lktııat Vekili N. 
6 liralık damga pulu 
19 Kinunuevvel/1936 

Türkiye Cüınburiyeti 
lktısat vekaleti 
iç Ticaret Umum 
Müdürli;ğü 

mühürü resmisi 
Şirket tetekkülünün tasdiki 
Esas : 937 /35 
Türk milleti namına muhakeme yapmağa ve hüküm vermeğe 

izinli İzmir asliye mahkemesi ticaret dairesinin 17 /4/937 tari • 
binde verdiği karardır. 

Reis: Necati Onlügil: Aza: Feyzi Uslu ve aza muavini: Hik· 
met Türel. Türkiye mensucat fabrikaları Türk anonim tirketi 
mümessilleri avukat S. Faik, doktor Ali Agi.h ve avukat Fevzi 
Beler tahsan ve Şark sanayi T.A.Ş. meclisi idare murahhası Ver· 
beke ve yine Verbeke izafetle vekili avukat Fevzi Beler imzala· 
n ile mahkemeye verilen 16/4/937 tarihli beyannamede:Aııi bir 
surette tetkiline tetbbüs olunup Heyeti Vekilece de 22/10/936 
tarihinde tetekkülü tasvip olunan Türkiye mensucat fabrikaları 
Türk an~nim. tirketinin kanuni şartları ikmal edilmit olduğun. 
dan bahısle tıcaret kanununun 290 nıncı maddesine tevfikan te
tekkülünün tasdiki istenilmittir. 

. !ür~iye. mensucat fabrikaları Türk anonim tirketinin tasdiki 
muessıslerı tarafından asaleteıı ve vekaleten mumzi beyanname 
ile talep edilmif olmakla mahkemeye tevdi edilen vesaik tetkik 
ediler~k g~regi konutuldu : Merkezi lzmir olarak ini tetekkül 
eden tırketın kanuni tartları cimi olan mübrez esas mukavelena
me~i~in ~~ra Vekilleri heyetince kabul olunarak Cumhurluk riya
setının yüksek tasdikine iktiran etmit olduğu sureti mübrez mu· 
~avelen~e arkasındaki lktısat Vekaleti terhinden ve (300000) 
!~adan ıbaret olan sermayesinin dörtte birinin tirket müessisle
rı ~ar~fından Osmanlı bankası lzmir fUbesine yatırılmıt bulun
dugu ıbraz olunan mezkUr bankanın l/7 /936 tarihli ilmühaberi 
sureti münderecatından anlatılmasına ve esas mukavelenin bi • 
rinci maddesinde yazılı Şark sanayi kumpanyası Türk anonim 
tirketinin ayni mevcudatını gösterir ehli hibre raporu sureti de 
mübrez bulunmasına binaen tasdikinde kanuni bir mi.ni görül
me~e~ n_ıezkilr Türkiye meysucat fabrikaları Türk anonim tir· 
ketının tıcaret kanununun (299) uncu maddesine tevfikan tetek
külünün tasdikine ve (300) üncü madde mucibince sicili ticaret· 
_çe usulen tescil ve ilanına 17 Nisan 937 tarihinde ittifakla karar 
verildi. 

Reis 
1986 

aza 
5706 

iza muavini Kararına uygundur. 
5783 Batkitip 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğün
den: 

Alsancaktaki depolarımızda mevcut 9651 kilo kınnap parçaları 
pazarlıkla satılacaktır. 

Muhammen fiyatı kilosu 20 kuruştur. 
isteklilerin 145 lira teminatlariyle 26/4/937 

başmildürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri. 
günü saat lS te 

1224 (698) 

Sanıre s -
Yüksek Mühendis Mektebi Arttır

nta ve eksiltme komisyonundan: 
1 - Yüksek Mühendis mektebi binasının bulunduğu arsa 

dahilinde yapbrılacak "214296,. lira "7" kuruşluk !. eşif bedelli 
pansiyon binası inşası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Bu İfe aid fartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme prtnamesi ve buna merbut husnsi ve fenol 

şartlar, panıiyon projeıi taksimah dahiliye listesi, tahlili fiat 
cetveli, 

B - Mu'kavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Plan ve projeler 
istekliler bu şartnameleri ve evrakı "11" lira bedel moka· 

bilinde mektep idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 7.5.937 tarihine müsadif Cuma günü saat lS le 

Gümüş suyunda Yüksek Mühendis mektebi binası içindeki art· 
tırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "11965" lira mu
vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup getirmesi lazımdır. 

A- Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet 
vesikası. 

B - "50000., liralık iş yaptığına dair Nafıa vekaletince tas· 
dikli vesikası. 

C - 937 yılına ait ticaret odası vesikası 
5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı Mühendis veya 

Mimar olması veya bunlardan birinin fenni mes'uliycti altında 
işin yapılacağını ve inşaat müddetince işin başında bulunduru· 
lacağını taahhüt etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü madde:le yazılı saat
ten bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası 
içindeki arttırma ve eksiltme komisyonu reisli~ine makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
Üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. "2143" 

21-26-1-6 1218 (699) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Mevkii Cinsi Mesahası Hududu 
Hanım cami Zeytinlik 1 H. 2866 M.M Şar: Daoaharalambu ve hacı 

Aristidio. lrakli; şimalen ta· 
rik garben giritli lspanoz 
Ahmet ve cenuben tarik ve 

Tepe evler 

Hanım caır.i Tarla 

.. .. " 

" " .. 

" " " 

.. 
hacı Aristidi oğlu lrakli 

2.H. 9408 M.M Şark sahibi senet ve dere. 
ş i mal tarik,garben küçük Ali 
oğlu Hüsen ve emekdar o. 
lbrahim ve sağır oğlu Ah· 
met ve topal lbrahim ve ça· 
kır lbrahim veresesi; cenu· 
ben hacı Mabmutzıide Hüse· 
yin B. veresesi. 

1379 M. M Şarkan yol, garp, şimal ve 
cenup Kirli oğlu Ahmet 
tarlası. 

3906 M. M Şark, garp ve şimal yol, 
cenuben çizmeci Y orgi bağı 
ile kirli oğlu Ahmet tarlası . 

3448 M. M Şark ve garp yol, şimal hacı 
zade Mehmet veresesi, cenu· 
ben keçeci Halil kızı Fatma 
tarlası. 

4. H. 3193 M.M Şark Patsa Hüseyin ve ço· 
lak Ahmet ve tatar oğlu ve· 
reseleri ve sahibi senet tar· 
laları, garp ve şimal yol, 
cenuben izzet tarlası. 

Kuşadası Kazasında sahiplerinin vergiierinden ötürü mahcuz 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin 64 hisse itibarile 52 

hissesi vergi bo. cundan ötürü hacız edilerek 7.4.937 tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle müzayedeye vaz edilmiştir. 

Müzeyedei evveliyesi 27 Nisan 937 Salı günü olup son ve 
kat'i müzayedesi 7 Mayıs 937 Cuma günüdür. 

isteklilerin yüzde 10 depozito akçalarıyla birlikte Kuşadası 
idare Heyetine ve daha fazla izahat almak isteyenlerinde Kuşa· 
dası Maliye Dairesine müracaatları ilan olunur. 

15-21-27-2 1175 (666) 

Devlet Derrıiryollarından: 
Muhammen bedeli 9700 lira olan 230,000 tane Maısilya hiçi· 

mi kiremitle 10,000 tane aynı cins mahyelik kiremit 3 • 5 • 937 
Pazartesi günü saat 15,15-de kapalı zari usuliyle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 727.50 liralık muvakL:ıi teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7-S-936 gün 
ve 3297 No. lu nushasında intişar etmiş olan talimatname daire• 
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı glin saat 14,lS-e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden Eskişehir ve İzmir· 
de idare mağazalarından dağıtılmaktadır. 

17-19-21-23 1140 (673) 
Muhammen bedeli 9.000 lira olan 20 ton tasfiye edilmiş pa• J L A N mukyağı 3.5.937 pazartesi günü saat IS te kapalı zarf usulile 

Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

il Daimi encümeninden: Bu i§e girmek istiyenlerin 67S liralık muvakkat teminat ile 
(1000) kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7 • 5. 936 G. ve Ş~ket ~raç edeceği hisselere sahip kaydı zımnında netreyliye

cegı tarıfnamede evvela tirketin maksadı tfekkülünü ve 
m_üddetini, saniyen müeuislerin esamisini, salisen sermayenin 
mıkdarını ve sureti tezyidini, ribian temettü sureti taksimini ve 
bu meyanda mües~islere ve heyeti idare azasına tahsis kılına
cak mekadiri sarahaten derç ve beyan edecektir. 

lira muhammen bedelli 4 prizme, 4 aynalı göı:ye, 1 ta· 3297 numaralı nüshasında intişar elmiş olan talimatname daire· 
keomelre, 2 nivo, 5 kapzalı çelik şerit, dört takeometre mira· sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar 
sile takeometre tamiri 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko· komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
nulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacaklan Şartnameler parasız olarak Ankara malzeme dairesinden, Hay• 
teminatlariyle birlikte 3 Mayıs 937 Pazartesi günü saat l l de darpaşada tesellüm ve se.vk şefliğinden, lzmirde Alsancak mağa• 
il daimi encümenine başrurmaları... 1210 (695) zasından, Adanada 6 ıncı ışletme müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

-------------------~~.;;;;;;..;~;;;;;..~;~:~--~------~--~1~7~19-21-23 f674.J ... 



sanlfe ıo 

T okyo-Londra hava aeferi Japon tayyarecileri için çoktanberi 
bir hayal gayeai idi. Japonlardan evvel diğer milletlere mensup 
birçok tayyareciler ayni teıebbüae giriımişlerdi. Franıız Andre 
Japy en güç merhaleleri geçtikten aonra Japonyadan birkaç yiU 
kilometre mesafede aeyahatini yarıda bırakmağa mecbur kal • 
mıştı. Nihayet bu şerefli İfi yine Japon tayyarecileri başardılar. 
«Maaaaki lhinuma ve Kenj Çukagoshi adlı iki cesur tayyareci 
«Tanrı yeli» adını verdikleri tayyareleriyle Tokyodan havalan
dılar. Londranın Croydon hava iata•yonuna indiler. Ardlarında 
Japon milletinin büyük ferellere maamış olan gözleri iştiyakla 
onları takip etti. ilk muvallakıyet haberinin Tokyoda duyuldu
ğu gün Asahi gazetesi idarehanesi önünden başlıyarak bütün Ja
pon payitahtını bir bayram coşkunluğu kapladı. Sabahlara ka
dar ıüren bir zafer şenliği yapıldı.Bu muvallakıyeti kazanan Ja
pon tayyarecileri öylece dünyanın birinci planda yeralan en meş
hur tayyarecileri yanına adlarını kattılar .•. (Klişemiz iki Japon 
tayyarecisini «Tanrı yeli» ile birlikte gösteriyor. 

VENi ASIR 

Kadın deyince hatıra moda, moda deyince de kadın gelir. Şu güzel bahar gün. 
lerinde at koıulanna giden, yahutta sahil gazinolarını dolduran bayanlardan 
çoğu ne yarlf& çıkan atları, ne de denizi seyrebnezler. Onlar için halis kan atla
rın birbirini geçmek için sarfettikleri enerji, bahar çiçekleriyle ıüslü olan kırlar ve 
hatta parklann muntazam iflenmİf tarhları hep gözlerini çeken ilkbahar kostüm
lerini, ıapkalarmı doya doya seyrebnek için bir vesiledir. Bayanların gözleri yi
ne bayanlardadır. Umumi yerlerde itinalı tuvaletleriyle görünen bayanlardan bir 
çoğu diğerleri için manken vazifesini görürler. Siz zavallı bay, yanınızdaki bayan 
arkadaşınıza istediğiniz kadar cazip telekki ettiğiniz mevzulardan bahsediniz. 
Onun ruhunu ok,ıyan manzaradan bir saniye bile uzaklaıtmnağa muktedir değil
siniz. (Kli§emiz bir ilk bahar aaç ve taPka modelini gösteriyor.) 

et Nisan 

Sovyetlerin Kazakiatan bölgeainde dağlık havalide dünyanın 

hiçbir yerinde bir eşine raatgelinmiyen orjinal bir avcılık ıekli 

vardır. Kartal yuvalarına aokulan kazaklar kendilerine allf~ır· 

mağa muvallak oldukları kartallarla genif ölçüde tilki avlarlar. 

Aocılar kartalları ile birlikte giderler. Havaların bu yırtıcı kapı· 

nu ya omuzları üstünde veya kollarında tafırlar. Arafltrmaları 

bazan aaatlerce aürer. Anıızın tilki göründü mü avcı kartalını 

bırakır. Yırtıcı kuı havalanarak tilkiyi takip eder. Sonra birden 

üzerine aldır. Göğüs göğüae bir mücadele başlar. Kartal birkaç 

darbede galebeyi temin eder. Şikarını alarak havalanır, havala

nır ... O kadar yükaelir ki artık görünmez olur. Sonra yine yavaş 

yava, inerek aahibine yaklaşır. Bu defa tilkiyi onun pençesinden 
ayırmak bir iıtir. Zira hayvan şikarını kolaylıkla bırakmak iate
mez. Kazaklar en kıymettar kürklü tilkileri bu şekilde avlamak
tadırlar. (Kli,emiz tilkiyi yakalayan kartalı gösteriyor.) 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

ispanya bir harp liboratuvarıdır 1 Karkason nutku etrafında 

Delbosun sulh eseri için 
gördüğü engeller Avrupa gelecek harp hakkında bir fikir 

Almanlar Rifi tahkim ediyorlar edinmiştir. Akıllılık ve namusluluk hakim olursa 
dünya sulhu kurtarılmış olacak Ceuta bir Alman istihkamı 

Paris, 20 (Ö.R) - "Cesoir., 
gazetesinin bildirdiğine göre 
lspanyol Fasındaki Almanlar 
bu memleketin Fransız Fası 
ile hududunu Fransanın şima
Jindeki meşhur Maginot hattı· 
na benzer istihkamlarla kuşat
maktadırlar. lspanyol Fası sa
hilinde Cebelüttarık boğazma 
hakim olan Ceuta limanı şim
diden bir Alman istihkamı 

olmuştur. Ingiliz - ltalyan rekabeti genişliyor 
bJokların teşekkülü, silah yarı· 
şı ve ekonomik otarşi (kendi· 
ne yeterlik) siyasetidır. Üç bü
yük demokrasik, yani Amerika, 
logiltere ve Fransanm gay· 
retlerini bu engelleri ber· 
taraf etmeğe tahsis ettik· 
leri malumdur. Birlikte sar
fedilen bu gayretin hedefi 
vazihdir. Beynelmilel anlaşma
ları muhafaza etmek, dostluk-

halini almıştır. 
ASiLER ÜMiTLERiNi 

KAYBEDECEKLER MI? 
Paris, 20 (Ö.R) - Komü

nist "Humanite,. gazetesi is
panya hudut sahiJlerinde kon· 
trol planının tatbik mevkiine 
girmesini memnuniyetle karşı· 

lıyor ve asiler lehinde şimdiye 
kadar yapılan müdahalelere 
nihayet vermek suretiyle bu 
kontrolün cümhuriyetçilere mü• 
sait bir netice verecekini ümit 
ediyor. Bu suretle asiler, kendi 
kuvvetlerinden başka bir yar· 
dım ümit edemeyince, zafer ka· 
zanmak ümidini kaybedecekler• 
dir. Esasen şu son günlerde 
cümburiyetçilerin kazandıkları 

mavaffakıyetler oldukça mü
himdir. " Humanite ,. bütün 
alakadar devletler filoları kon
trole iştirak ederken yalnız 
Sovyet harp gemilerinin buna 
iştirak ettirilmemesine teessüf 
etmektedir. Hart:ket üssü ola-

rak Cezayir limanından istifade 
hakkı verilen Alman filosu bu 
limanda Fransız hükümetı tara
fınd:ın çok iyi karşılanmıştır. 
Komunist gazete i Sovyet harp 
gemileri de aynı derecede iyi 
karşı anamaz miydi diye soru
yor. 

BiR HARP 
LABORATUVARI 

" figaro ., gazetesi ispan
yadaki harp hareketle rinin Av· 
rup~ devletlerini düşündürdü· 
gunu kaydediyor. Fılhakika 
dahili harbın harap ettiği 
lberya yarım adası bır tarihi 
tecrübe sahası, adeta beynel-

Ri!li Fas 1eisle1l 

teye göre Almanya silahları· 

nın, bilhassa top ve tayyare· 
lerinin ümit edilen neticeyi 
vermediğini görebilmiştir. ltal· 

ya da Guadalajara muharebesi 
ile anlamıştır ki, piyade unsur-

ları ispanyada Habeşistandaki 
kadar iyi netice alamamışlar· 

dır. Nihayet bütün Avrupa 
gelecek harp hakkmda bir 
fikir epinmiştir. Bu harbm bir 
siper ve tereddüt harbı olması 
ve geniş ihata hareketlerine 
pek az fırsat vermesi çok 
muhtemeldir. 

INGILIZ - ITAL YAN 
REKABETi 

l..ondra, 20 (ÖR) - Birkaç 
gündenberi lngiliz mahfelleri 
lngiliz - Italyan münasebetleri· 

lngilterenin nasyonalistleri tica
ret serbestisine riayete mecbur 
etmiyeceği hakkında B. Baldvi
nin beyanatı iyi karşılanma
mıştı. Jngiliz ticaret gemilerinin 
şimdiki vaziyetinin ne olacağı 
merakla soruşturuluyor. Çünkü 
kontrol tatbik edilmeğe baş
lanmıştır. Beynelmilel kontrol
dan geçtikten, yani yasak hiç 
bir madde taşımadığı sabit 
olduktan sonra lngiliz vapur-
larının hamulelerini serbestçe 
nakledememeleri ihtimali her 
ln}:!iliZ tarafından hiddetle kar· 
şılanmaktadır. 

AMlRALLIKLA FiKiR 
AYRILIGI 

Esasen bu meselede amiral
lıkla hükümet arasında bir fikir 
ayrılığı var gibi görünüyor. 
Fransanın Saint. Jean-de-Luz 
limanında bulunan iki lngiliz 
ticaret gemisi Bilbao abloka-
sını yazarak bu limana vasıl 
olmuşlardır. lngiliz harp gemi-
lerinden birisi asi harp gemisi 
kumandanına ticaret gemilerine 
taarruz ettiği takdirde hemen 
mukabele edeceğini ve kuru 
sıkı çekmiyeceğini bildirmiştir. 

General Franko Avam ka
marasındaki dostlarını kaybet
miştir. Sebebi de ltalyanlardır. 
Dahiliye nazırı Sir Jobn Simon 
tarafından verilen bir cevap 

artması vahim hadiselere sebep dıkkate değer. Demiştir ki: 
olabilirmiş. ltalyan gazeteleri- "Kara sularmda bile olsa lngi-
nin hücumları çok asabiyet liz ticaret gemilerine zarar ika 
uyandırmaktadır. Kont Ciano edenler lngiltereyi mesuliyet-
i 'e lngiltere sefiri Sir Eric lerile karşılaştırmış olacaklar-
Drummond arasındaki görüş· dır. Bu beyanat çok açık ol-
meler iyi bir intiba bırakma- mamakla beraber dipfomatlar 
mıştır. ltalyanların lspenyaya locasında bilhassa dikkat uyan· 

dırmıştır. 
asker çıkarmalarından sonra BEŞ DEVLETİN VISA YETi 
Bilbao önündeki vapur hadise-
leride lta 'yanların tahrikine . Ma!iimdurki B. Churchill İs-

panyada iki tarafa beş devlet 
atfedilmektedir. lngilizler Is- tarafından !>ir mütareke teklif 
panyol nasyonalistlerinin bu edilmesini ve mi!tarekeyi red-
işte Romanın teşvikile hareket dedecek tarafa bütün devlet-
ettiklerıne kanidirler. Jerin muhalefetini telkin etmiş-

iN GILIZLERI HiDDETLEN- ti. B. Cburchill tarafmdan ta· 

hansız Haıicive nazm l.Delbos 
Paris, 20 {Ö.R) - "Temps,. 

gazetesi Fransa hariciye nazırı 

ları sıklaştırmak. sulhu koru· 
mak ve sulh teşkilatına hizmet 
etmektir. Büyük demokrasile· 
rin bağlı oldukları bu sağ si· 
yaset hükümetlerden basiret, 
cesaret ve azim istemektedir. 

FRANSANIN FiKiRLERi 
"Progres de Lyon,, gazetesi 

de B. Delbos tarafından söy
lenen nutkun Fransız diploma· 
sisinin dünyada zafere iriştir

mek istediği fikirleri hülasa 
ettiğini kaydediyor. Eğer akıl· 
hlık ve namusluluk hakim olur· 

Y. Delbos tarafından son Kar-
kason nutkunda söylenen söz- sa sulh kurtarılmış olacaktır. 
Jerin hudutların ötesinde derin B. Delbosun bütün sözlerinde 
akisler uyandıracağım tahmin bir uzlaşma arzusu göze çarp· 
ediyor. B. Delbosun sulh eseri mış ve hariciye nazırı hiçbir 
için gördüğü engelJer Avrupa- devlete karşı münakaşa yoluna 
da birbirine hazm ideolojik girmemiştir. 
........................................................................................ 

DiREN ŞEY kip edilen gaye harpten sonra 
Avam kamarasındaki müna- beş devi.etin ispanya üzerinde -.......~~=""""'"''-"'·x "'~·ti~~~~~ 

kaşalar lngiJterede ispanya bir nevi visayet kurarak de· Atina üniveısitesinin 100 ncü yıldönıimünde lıaz11 bulunan 
harbmın ve dolayısile ltalyaya mokratik bir rejimin kurulma- yabancı profesöıler AkrnpoJda 
dokunan bütün işlerin ne ka· sına nezaret etmeleridir. lngi· Paris, 20 (Ö.R) - Atina Üniversitesi Fransız kültür n_aı~rı 
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