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izzet "Pafa" vefat etti 
lstanbul, 1 (Yem Asu muluıbilinden)- Os

manlı hiikiimetinın son sadıdzamtanndan mü
şür izzet (paşa) ı•e/at etti. Vatansevu ve ha
mıyetJı bir zat olan hu eslti sadrt1zamm öüim!J 
teessüıle lraışılandı. 73 yaşındavdı. Jvı bir as
kerdi. Cenazesi biivlik meıasım/e kaldmlacaktır. 
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Yugoslavya başvekili, ltalya ve B aristan anlaşmalan hakkında 
izahat verdi. Çekler bir p teklif erdir 

Üç devlet, bütün beynelmilel meselelerde 

" - ..... 
uost olmak 
kabildir 
IVI ART a71 içinde, diplomasinin 

Orta Awupa ile stiney doju
~ faaliyeti hararetli olmaıtar. 
~ .baıiciye JUlZlft baron von Neu
'V"ayana71, Avusturya pnsölyeai 
'- uanigg Pe,teyi, Romanya hariciye 
~ Antonesko Ankarayı, ltalyan ha
~ e nazın Kont Ciano Belgradı, Çe
>a 0~ak Bqvekili Hodza Viyana
r--.. :tiyaret etmİflerdir. Nisanda bu 
lo 'Yet devam edecektir. Belgradda 
~~ Küçük Antant konseyinden 
~ Romanya bafvelı:ili Tataresko 
ite() \re Ankarayı, Baıbakammız lamel 
''fıf~ Belgradı, Yugoslav bqvekili Dr. 
'•dinoviç Romayı ve ~lebi ihtimale 
~ ltaıya hariciye nazm da Ankarayı 

-et edeceklerdir. 

Atatürk, gençliğe hitap . ettiler 

''s· ı ız er, yeni Türkiyenin genç 
·evlitları.. Yorulsanız dahi .. 

Beni ·takip edece • • 
sınız .. 

Paris 1 (Ö.R) - Hariciye 
nazırı B. Delbos dünkü nazır-

1 - Bir Körün lstırabı 
. . --. 

2 ~ Kim öldürdü ? r ............. : 
3 - Katırcıoğlu •• f ....... : 

SALI GÜNK() nu:hamızda 
BULACAKSIHIZ 

nazırı 

siyasetini tatmamı tamamına tat
bik etmek ve bu istikametteki 
bütün teşebbüslere müzahir 
olmak azmindedir. Londra 
ademi müdahale komitesin
de arasıra bau ihtilaflar 
çıkmıştır. Fakat Fransanm 
mümessilleri daima bunlara 
düzeltmeğe çalışmışlardır. Umu
mi efkarın büyük ekseriyetine 

tercüman olarak Fransız hükü
meti geçen yazdan beri giriş
tiği sulhçu eserde zaifl~meden 
yoluna devam edecektir. Mak
sadı ispanyadaki ihtilafın umu
mi bir şelcil almasına mani ol
mak, Fransada Avrupayı ade
mi müdahaf e siyasetinin zaifJe
mesinden doğabilecek müthiş 
ihtilitlardan korumaktır. 

Bundan ıonra naı11 merkezi 

talonine karar verdiler 

1 Karabük fabrikası kuruluyor 

;Başvekil, iktisat V ekilile 
Karahüke ~diyor 

sermayedarları 
merasim cumartesi 

da geldi 
günüdür 
ekspresiyle lngiliz 
1 e r mayedarlarından 
mürekkep bir heyet 

şehrimize geldi. He
yete, fabrikaları inşa 
edecek olan Brosser 

ve Summervil firma-
....,. ... ..._. sının müessisi Bay 

Brosser riyaset et
mektedir. 

Heyet erkim ak
şam Ankaraya hare
ket ettıler. Yaran, sa

..• _.,, __ labiyettarlarla temas-

larda bulunacaklar• 
.. "'""-~'lh";•~:.•, dır. 

Ankara, 1 (A.A)
Karabiik'de demir 

fabrikalannın temel 
atma merasimi cu
martesi günü yapıla-

Başve.kiJımiz bir söv/evi esnasında cakhr. Merasimde 
Istanbul 2 (Hususi muhabiri- Bqvekil ismet lnönü, lkhsat 

mizden) - Karabükte Demir Vekili Celal Bayar ve diğer 

ve Çelik fabrikalarının temel Vekillerden bir kısmı hazır 
atma merasi minde hazır bu- ltulunacakbr. 

lunmak üzere sabah Avrupa - Sonu üçüncü sahifede -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Diin, ba!za,ın ell güzel günlerinden /Jmı•rli. lfavala1ın ivı gıtmesı üzeıine 
tarlalarda Jaa/h•et başlamıştır. lnl!llız mecmualanndan hazılall, bu 
yıl kt.Ş m.:vsiminin (.ok soğuk ge,tığıne bakaıak vazın da tahammüüln 
/evk1nde suaklaıla karşılaşacağımızı yazıtıoılar. Yukauaa ...göraüğün/iz 
Jotojıaıta genç bu /uz, /Jalıat tab~Uıjı ıçınde yqü/e' tuasmda avku 
ltestull/tıen K6t ll,yotslUIU. 
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Herkesle 
·-· Dost olmak 

kabildir 
-Baflaralc birinci salıilede

HaLisburıfum iadei aaltanabna, Avus-

•• 
• • .. . . 

• 1 

···'41 ·························••···•·•·•• : : A ··················: : r asır a ··················: : .... 
··p·~·~~;~·~·~··~i"~~;il 

Yazan: Er2atı Ke..111al~ 

~ Almanyaya iltihakma, (yani 
Aıltlu.sa)' tiddelle aleybtardar. Yugos
laYp • Romanya •• Çekoslovakya bu 
üç mühim notada bir adan bile gerile
meyi diifünemezler. Bu TUİyette ltal
J&run YugoalayYaJl Avusturya - Ma
caristan hatb uflôaiıı çekerek Küçük 
itilafa dağıtmağa çalıtac:ağmı habra 
getirmek bile abesle iftia'al olur. 

B. Bilsel .konferansını verdi \f Halkevinde '11 
Dün geceki ziyafette ---Ko-nf-era-ns-v-ar ..... 

Dün nisanın biri idi, yalan 
söyleyen söyleyene .. Güya bet" 
kes hergün doğru söylüyorınus 
ta nisanın birinci gününü yalaO 
söylemek için ip ile çekiyor: 
larmış gibi... Nisanın birioc~ 
günü yalan söylemenin tarih• 
nıemleketimizde pek eski de· 
ğildir. Neden buna (Nisan ba· 
hğı) deniliyor? Neden yalaO 
için nisanın birinci günü diye 
bir tarih işaret edilmiş? BuoU 
henüz bilene rastlamadım. Bir 
kaç kitap karışhrıp öğren• 
mek istiyorum. Her sene nisa~· 
da inşallah şunu bir göreyııı> 
derim. Böylece nisanlar geçer• 
Şakaya meraklı bir dostoıP8 

dedim ki: 

Şehir 
1 - Bugün Üniversite rek· samimi hasbıhaller oldu törü ve Devletler hukuku or· 

dinaryüs profesörü B. Cemil 

Hatırlardadll' ki, Yugoslavya, yine 
Revizyoncu bir memleket olan Bulga
ristanla ebedi bir dostluk paktı imza 
ettiği zaman ayni endİ§eler izhar edil
miş, bu paktın Balkan ittifakı ile telifi 
imkansız olduğu iddia edilmifti. Hal
buki Balkan konseyi, bu iddiaların ak
sine olarak Yugoslav - Bulgar pakbnı 
Balkan Antantuu kuvvetlendirecek 
bir unsur olarak aeliunlamıttır. Bunun 
böyle olması tabii idi. Küçük Antantı 
ve Balkan Antanbnı tqkil eden devlet
ler arasındaki pak•Jann tecavüzi ga
yeleri yoktur. Bunlar birer müdafaa si· 
IAludırlar. Yugoslavyanm kendi emni
yet ve huzuru namına İtalya ile bir 
dostluk paktı yaparken baflıca emniyet 
unsurlarını zaafa diifüreceğini hatıra 

.ıetirmek nc::ıl k:ıbil olur? Bertin-Roma 
mihveri cBelı::rad Paktını» sevinçle 
karıılaml§tır diye ondan ıüpbe etmeğe 
kallnşmak kadar saçma bir teJ olamaz. 
Beynelmilel münasebetleri bu tekilde 
muhakeme etmek çok hatalı, çok teh· 
Jükelidir. Bize Köre herkesle dost ol
mak kabildir. Balkanlılarm siyaseti 

budur. 
ŞEVKET BtLCtN 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şehadetn E meyi ne 

yapacaktı? 
Alsancak istasyonunda hat 

boyunda çalışan Hasan oğlu 
Dervişin caketinin cebinden bir 

nüfus cüzdanı ile mektep şe
hadetnamesi ve beş lira para· 
sını ayni yerde çalışan amele· 
den Abdullah oğlu Veysel çal
dığından yakalanmıştır. 

Gazetemiz 
~ 

Ankarada satış teş-
kilatı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti

yen birçok zevat "Ankara" 
da "Yen Asırı,, bulamadık
larını matbaamıza bildirmiş
lerdir. 

Yeni Asır gerek Ankaralı 
okuyucularını tatmin etmek 
ve gerek lzmirden Ankaraya 
giden okurlannı alıştıkları 
" Yeni Asır ,, dan mahrum 
bırakmamak için Ankarada 
teşkilat yapmıştır. " Yeni 
Asır ,, Ankarada aşağıdaki 
yerlerde satılacaktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda AH 

Saman pazarında Dur 
All 

Yentşehlrde 
fJlustsfa 

TilttıncU Ali Ekber 
Ahmet Enver bakka· 

Uye ı tutun kı,esl. 
Taşhanda gazeteci 

Yakup 
TUtUncU kardeşler 

pazarı 

Pc stacıda gazeteci 

Meclisi toplandı 
Şehir meclisi dün Nisan dev

resinin ilk toplantısını Dr. B. 
Behçet Uz'un başkanlığında 
yapmıştır. 

Istanbui Üniversitesi 
birşey katacak 

dünya ilmine 
yoldadır 

Meclis açılınca eski ıabıt 
okunarak aynen kabul edildi. 
937 senesi bütçesine ilişik ri
yaset tezkeresi bütçe encüme
nine havale edilmiş ve toplan· 
bya son verilmiştir. İkinci top· 
Jantı haftaya Perşembe günüdür ........... 

Estonya 
Fuarımıza iştirak edecek 

Türkofis merkezinden fuar 
l<c uitesine gelen bir mektupta 
Er:onya hiikümetinio fuarımı:f;a 
işt . rak etmek arzusunu gös
terdiği ve fakat pavyonlardan 
yer kirası a1ın1p alınmadığını 
ve daha ne gibi kolaylıklar 
yapılacağı sorulduğu bildiril
miştir. ......... 
llkmektepleıin 

tatili 
llkokullarm 1937-1938 ders 

yılında kapanma tarihleri bak
kmdaki karar Kültür direk· 
törlüğünden llkokullar başöğ· 
retmenlerine bildirilmiştir. 

lzmir, Ödemiş; Tire, Mene
men, Bergama içindeki ilkokul
ların 7 Haziran 937 tarihinde 
öteki kazalarla lımirin Örnek 
köyü, Bostanlı, Mersinli, Bal
çova, Menemenin Emiralem, 
Y enifoça, Urlanın Kızalbabçe 

ve Torbalı okullannın 31 Ma
yıs q37 tarihinde, diğer nahiye 
ve t<Öy okullarının 15 Mayıs 
937 tarihinde derslere son ver
meleri ve 5 sınıfb okulların 
bir hafta, üç sınıflı okullann 3 
gün içinde okulu bitirme İm· 
tibanlarının yapılması uygun 
görülmüş tür. 

-·•111111 

At koşuları 
Pazar günü Kızılçullu ala

nında yapılacak olan at koşu• 
larına 24 at ve kısrak iştirak 
edecektir. Ogün beş koşu ya
pılacakbr. .......... 

Ziyaret 
Şehrimizde bulunan maarif 

müsteşan bay Ridvan Nafiz 
ile üniversite rektörü B. Cemil 
Bilsel dün belediyeye gelerek 
Reis bay Dr. Behçet Uz'u zı

yaret etmişlerdir. ·-·····-· •· 

Şehrimize gelen Üniversite 
rektörü ve devletler hukuku 
ordinaryüs profesörü B. Cemil 
Bilsel, dün ilk konferansını ad· 
liye dairesinde, ticaret mah
kemesi salonunda vermiştir. 
,. Mahkemelerde Devletler Hu· 
koku ,, mevzuunu ilim yönün
den çok güzel izah eden pro
fesörün konferansında l>aşta 
valimiz olmak üzere hukukçu· 
lar ve münevverler bulunarak 
konferansı alakayla dinlemiş· 
lerdir. Profesörün konferansı 
birçok yerlerinde alkışlarla ke· 
silmiştir. 

Konferanstan sonra Ankara 
palasta bir çay ziyafeti verilmiş· 
tir.Ziyafetten sonra baro reisi 
avukat bay Münir Birsel ayağa 
kalkarak bir hitabede bulundu, 
Ve profesörün vaki daveti lüt· 
fen kabul ederek lzmire gel
mesinin büyük kıymetini ve 
toplantının sebebini izah etti. 

Bay Münir Birsel'e cevap 
veren profesör Cemil Bilsel 
demiştir ki : 

- lzmir harosunun kıymetli 
başkanının hakkımdaki yük· 
sek sözlerine teşekkürle ik· 
tifa edeceğim. Sayın baş
kan, Üniversitede birgün 
yanıma geldi ve beni iz. 
mirdeki hukukçuların, siz sa
yın arkadaşların aranızda bu
lunmağa davet etti. 

Ben o sırada öyle bir halde 
bulunuyordum ki beni doktor
lar d'!rslerime girmekten bile 
menediyorlardı. Çünkü sıhhi 
bir arıza geçirmiştim. 

Baronuzun saym başkanı o 
kadar nazik ve tatlı bir lisanla 
çağırdı ki bu lütüfkar davete 
ben .. hay1r,, cevabı veremedim. 
lzmirin yüksek muhitinde bu· 
lunmak şerefini kazanmak 
arzusunu lcendi kendime ye• 
nilmez, önüne geçilmez bir 
tesir olarak kabul ettim ve 
Ankaraya geçerken lzmire uğ
ramağı kendilerine vadettim. 
Beni buna mecbur eden, bmir 
adına olan ebedi meclfıbiyetim 
idi. O dün gibi bugiin de ya· 
rın da böyledir. 

M~mleketin eski, bir ho· 
cası sıfatile hukukçu arka· 
daşların, yetişdiğini görmek 
ile sevindiğim talebelerim ara-

D v sında bulunmak, hayatta ka-
ogu m zandıkları muvaffakıyeti yakın-

lzmirin değerli şairlerinden dan görmek beni mukavemet 
B. H. Sürürinio bir k1z çocuğu edilmez bir tesir, bir arzu 
dünyaya gelmiş ve Esen adı altıoda bulundurdu. Eğer 

mamasını istirham ve yazı 
ile rica etmişsem bu, beni ta· 
nıyanlarm bildikleri tabiatim
dır. Bu toplantıya şeref veren 
sayan valimizle sayın hakimlere 
ve sayın arkadaşlarıma ve bunu 
temin eden baroya arzı şükran 
ederim. ,, 

Profesör burada Istanbul 
Üniversitesinden de bab~ede
rek dediler ki, Istanbul Üni-
versitesi Türkiyede yaşa-
yan her aydın gencin 
bilmesi lazımdır ki cumhuriye· 
tin büyük eserlerinden biri ol
mağa namzettir. Atatürkün 
yaratıcı ve başarıcı dehasından 
f eyzaldığı için. ve onun dilek· 
lerini tahakkuk ettiren yüce 
b~kümetio başında bulunan za
tın yüksek kudretinden istifade 
ettiği için başladığı yolda çok 
istifadeli olacağını söylemeği 

bir vazife bilirim. 
Değerli hoca, bugün Üniver

sitenin 5500 talebesi, Türk ve 
yabancı profesör, doçent, asis
tan ve yardımcılariyle 6 bin 
düşünen ve başaran baştan 
mürekkep olduğunu söylemiş 
ve demiştir ki: 

-ilim eğer yalnız gösterişle 
yalnız şöyle böyle bir çalışma 
ile elde edilebilseydi diln ilim
den feyiz alan ve bugün tat
bik eden arkadaşlar bu yüce 
şerefe nail olamazlardı. ilmi 
tahsil için geçirdikleri zaman
ları hatırlamalarmı rica ederim. 
llmin güçlükleri vardır. Onun 
içindir ki luymeti büyüktür. 
lstanbul üniversitesi dünya il· 
mine birşey katacak yoldadır. 

Evlatlarını bize gönderen ba· 
halara emniyetle söyliyebilirim 
ki çocukları bugünün dünden 
iyi olması, yarman bugünden 
daha iyi olması için feyiz al• 
mağa çahşıyorlar. 

ilim kudret ve hamulesi ile 
işlerini başaracak bir kabili
yetle kendilerine döneceklerdir. 

Cumhuriyetin bu müesseseye 
verdiği kıymete göre onu rea
Jize etmek mev)dinde olarak 
buradaki arkadaşların arzula-
nndan ilham ve kuvvet alarak 
çalışırken daima lzmir'i anaca· 
ğım .. 

• 
Dedi ve dakikalarca alkış-

landı. 

Nurl'yl dövmu, 

verilmiştir. Tebrik ederiz. herhangi bir merasim yapıl-

~~~~~l:!m--~~~~m 

Çorakkapı Gazi.er cadde
sinde Hasan oğlu Haun ve 
Mustafa oğlu Hasan, Nuriyi 
darp ve tahkir ettiklerinden 
yakalanmışlardır. 

TAYY RE Si 
Bu hafta Fevkalade program 
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Moris Şövalye - Marie Glory - Andre Lasaür tarafından temsil edilen fevkalade nefis bir filim 

------~~~~============~~~~==-~===============~==============--------

Ayrıca PARAMUNT . DÜNYA havadisleri 
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SEANS SAATLERi 
3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 cumartesi ve pazar günleri 1.15 ilave seansı vardır -tim· 

Bilsel tareafıodan {Boğazlar an
laşması) mevzuu üzerinde bir 
konferans verilecektir. 

2 - Halkevi idare heyeti
nın toplantısı vardır. 

3 - Saat 17 de Dil, Tarih, 
Edebiyat şubesinin umumi top· 
lanhsı vardır. 

4 - ilk okulu bütünleme 
kursları dünden itibaren açıl
mış ve derslere başlanmıştır. 

5 - Yaran akşam saat 18,30 
da {Hülleci) vodvili Halkevi 
salonunda temsil edilecektir. ' 

• ••••••• 

Turgutluda 
Bir orta mektebi 
kuruluyor .. 
Halk, yUz bin 
llra teberru etmiştir 

Turgutlu, 31 (Yeni Asır) -
Müstesna fedakarlıklariyle ta
nınmış olan şehrimiz halkı bir 
orta mektebe nail olamadığın· 
dan büyük bir acı ve sızı du
yuyor ve bu suretle talisizliğini 
sakhyamıyordu. Bağmda, bllh
çesinde, yuvasıoda küaür sever 
halkımızın fikirlerini işgal eden 
yalnız birşey vardı : Bu irfan 
ocağının kurulması .. 

Turgutlu terakki ve teceddüt 
vadisinde her gün yeni bir 
hatve atmaktadır. Yem yeşil 
memleketimiz düşman tarafın· 
dan kül halinde bırakılmış bu
lunuyordu. Bugün, memleketin 
modern bir şekilde kurulma~• 
ve her cepheden ilerilemekte 
ve yükselmekte bulunması, bal
kının Atatürk Türkiyesine la
yık nihayetsiz bir çalışma eseri 
olduğunu takdir ve teslimde 
herkes müttefik bulunm3ktadır. 

Maarifi, yeyeceği ekmek ka
dar kendisine lazım oldu2unu 
söyliyen halkımız, Türkiyedeki 
kasabaların hiç birinde eşine 
tesadüf edilemiyecek muazzam 
bir orta mektebi kurmağa az
metmişlerdir. Bu maksatla yüz 
bin lira kadar bir para topla· 
nacağı ümit ediliyor. 

Yeni yapılacak mektebin bu 
sene bitmemesi ihtimali nazarı 
teemmüle alınarak burada tu
tulacak bir bina icarı ile leva· 
zımı dersiye ve tesisiyesi için 
mikdarı kafi para da hazırlan

- Busene de ( Puvass00 

Davril ) diye bir hayli arka• 
daş aldatmışsın ... Bu yalan s~~· 
lemek adeti nasıl çıkmış bılır 
misin? 

Şöyle bir düşündü: .. 
- Adam sen de ... Üzüı:nüııU 

ye de bağını sorma derler. ·' 
Neme lazım benim. • • Şu d~? 
şüodüğün şeye bak, demez ın• 

- Martavalı atmah... Oouıı 
sebebini sormamalı öyle mi? 

- Ha şnnu bileydin, dedi. 
Güzel değil mi? Ben nis8' 

nın birinci gününü kurban bıı( 
ramına benzetiyorum. Nasıl k1

• 

kurban bayramında; hergliO 
etle oymyan kasaplar istirahate 
çekilmiş gibidirler. 

Her evde et vardır •.• NisanıO 
biri de böyledir. Asıl martS' 
valcılar dinleniyorlar. Etliye 
sütlüye karışmıyorlar. Heryerde 
herkeste bir martaval bolluğ11-
dur gidiyor. Hayatta yalan söf 
lemek ve meydana çıkarııı8' 
mak üzere yalanı asırlarca ya· 
şatmak mümkündür. Fakat b0' 
yük bir deha ister. Yalan diyiJ' 
geçmemeli. Düzgünü, müba~ 
millletleri birbirine katacs 
kadar tehlikelisi de vardır• 
Dostlarımdan biri nargile ile gO· 
zel ve rahat yalan söylenir der· 
Martavalı denk düşürürke0 

biraz zeka sarfetmek, aztıC1~ 
k k . . ·ı d bit ya aştırma ıçın nargı e eo 

nefes çekmek, garsondan atef 
istemek gibi küçük fasılalst 
hem dinleyenler üzerinde ıııj: 
rakı artbrır; hem de marta~a 
cıya düşünme payı bıralur011t 

·se 
Puvassoo davril yalancıları ı '// 
nargileye hiç ihtiyaç duyurD18 ·f 
l B . . . . .. 1 ısr• ar. azı mmı mını, oy e 

0 
bayan yalanlan olur ki baş~~· 
bir firkete oynatmak, bir l 

11 
zecik el çantasından bir aY~, 

· çıkarmak, nargile gurultus~b' 
dan çok daha yalan fırsatı ~te 
das eder. iş yalanı söyleoıe • 
değil, maksada göre onu ys. 
ratmak ve uzun zaman io80 

dırmakta •• , •• ---
Riza Kaya Parasını çalmış d• 

............ Keçeciler Şükran sokak111 
0

, 

mıştır. 

Hakaret etmiş Mişon oğlu Avram Sikar, fı~ıııı 
Hükümet avlusunda Kazım dan hamursuz almakta. deıJ 

karısı Hiba, bir alacak mese- Hayım oğlu Yakonuo cebır> tJŞ 
lesinden Ali oğlu lsmail Hak- yankesicilik suretiyle 167 kor 

0
, 

kıya hakaret ettiğinden yaka- parasını çaldığından yakala 
lanmıştır. mıştır. _.,,,, 

....... s~y·h~~d; .... ·ı~·tbik~·t ..... y~p~·i;~;k 

Ziraat memurları. 
Adanaya hareket ettilef 

.. 13ıı' 
Seyhan mücadele istasyo

nunda pamuk hastalıkları üze
rinde yaptmlıacak mücadele 
tatbikatı için lımir ziraat me
murlarından sekiz kişinin tat
bikata iştiraki Ziraat Vekile· 
tinden bildirilmişti . 

Merkez mücadele memuru 
bay Cevdet, Bergama ziraat 
memuru bay Necip, Kuşadası 

ziraat memuru bay Halil, Tor· 
balı ziraat memuru hav Hamit, 

1 
Tire memuru bay Şükrilı ~e' 
yandır memuru bay Nihat, .,e 
~.emen memuru bay fu~~911o 
Odemiş memuru baıY dif• 

·şler 
Adanaya hareket etoıı bııs' 

Dört nisanda paı:nuk dele 
talıkları üzerinde ıııD~8 rdıf• 
tntbikatıoa başlıyacak 8 

dele 
Orada öğrenecekleri ıollC910dıı 
şekillerini lzmir mıntnkaS tbİ~ 
yetjşen pamuklarda tı.ı 
P.deceklerdir. 



f!!K U# J!'",,j11Lc:ttTil 
Öyledir ammaaa .. 
Ne bileyim 
k He.r devrin, her zihniyetin 
endıne göre bir ( ağzı ) , bir 

(dil pelesenki ) vardır. Bir ne
ti jiklet gibi ağızlarda bir müd
det çiğnenir dururlar ... 
b' ilk bakışta bir ( züppelik ) , 
. ır ( özenti ) gibi gelir bunlar 
10sana. Fakat dikkatle tahlil 
edilirse· her biri ayrı bir zih-. , 
Dıyetin sembolü olduğu göze 
Çarpar. 

• 
Ö 

•• 
( yledir ammaaa ne bileyim) 

IÖzü de bu timsallerden biri
dir. iki yıldır çok işitirim bu 
•özü ... Çok sinirlenirim bu söze. 

Bu yarı münevverlerin ağ· 
ltnda ağdalı bir şive ile 
•Ciylenen bir dil pelesenki ol· 
llluştur adeta ... 

Ciddi, kavga götürür ve dü
lenli bir iddia ile, ölçülü tak· 
t'" •re dayanan münakaşada yarı 
~6nevverlerin silahı olmuştur 

U (ne bileyim). 
*. • 

(Ne bileyim) in bildirdiği şey; 
blaca karanhk bir maJômahn, · 
ı.••ma kahp bir kanaatin, im· 

ktan dolma bir idealizmin 
C~d1di bir münakaşa karşısında 
tıc atidir. Hücuma dayanamaz, 
&İzi tasdik eder : 

- (Öyledir ama!!) der. Fa
tat alaca karanlık şahsiyeti 

U bozgunu önlemek için şu 
teselliyi bı. fur : 

- (Ne bileyim) ..• 
• 

•• • • 
Ya (Oyledir) ya (Böyle) ar-

kadaş.. ikisinin ortası olmaz 
(Ne bileyim) e gelince: 
I .Ne bilirsen biJ.. Fakat bili 
}'ı bil.. 

K.ERGONE$ 

liirkİÜk 
Aleyhinde 
8Öylemeıniş 
I Tiran, 1 (A.A) - Arnavut
uk matbuat bürosu 21 Ilkka
ııun 1936 tarih ve 4528 numa· 
~alt ., Cumhuriyet gazetesinin 
la arı deki Arnavut başkonsolosu 
rafından milli bayram esna-

1111da Türk millet; aleyhinde 
:Ö~lenildiğini iddia ettiği söz· 
trın hakikate ve asil Türk 
~illetine karşı beslenmekte 
0

1
an sempati hislerine uygun 
~ ın.adığını beyan eder ve bu 
dıaları tekzip eyler. 

· B. Şuşnig 
Romaya ne zaman 

v· gidecek? 
~. 1Yana, 1 (A.A) - Alman 
,~ansanm verniği bir haber4: 
~ te sala!:ıiyettar mahfeller B. 
"VUşn. . 
li ıgın Belg rada yapacağı 
~kttt sebeb;yle Romaya an
h . 9 Nisanda gelebileceği ha-
trı "'uz • b.. 1 b' ~ erme oy e ır tasav-

1'1 tdan hiçbir malumatları ol
adığını bildirmektedirler. 

l\ara bük' i~ b ri kası 
kuruluyor 

~ ' d- 111111 

l 13CZ§kırafı bırinei whif ede -

kı.ı 0 ndrada bu fabrikaların 
. tuf rna . • . d h d 
tırk . sı ışını eru te e en 
Qt

0 
ttın sahibi buluoan B. 

ket·•sert be raberinde bu şır· 
ırı l 

~ilcs ondra. müdürü Bay 
"tt· ve yıne ;ıynı ş&r
l 111 V · "es aşıngton müdürü B. 
lotıd \re Türk Ingiliz Kontvan 
~ld\/a müdürü B. Mac Kenzie 
1it•kglı. ~alde bu merasime iş
t'l'a •çın Cuma günü Anka-
4\1ıkuvasalit edecektir. 

~tak aradan davetlileri hamil 
~ iltj Cuma akşamı saat 21 
c~.... ben hareket edecek ve 
~ 

1 
tlesi merasim yapıldık-

onra d ı· avet ıler ayni trenle 

Zorla Arapça okutacaklar! 
Suriye ve.Akkuyu köylerinde üç Türk 
mütecavizler tarafından öldürüldü 

lzmitte 
Şap hastalığı ·var 

Jzmit, 1 ( A.A ) - lzmite 
bağlı 8 köyde hayvanlarda 

çıkan şap hastalığı oJduğu 

yerde durdurulmuş ve bu köy· 
lere civar olan 30 kilomelre 

Lazkiyt~de Türk talebe Arapça okumamak için grev ilan etti . sahadaki bütün köylerin har 

Istanbul; 1 ( Yeni Asır Telefonla ) - Halep- Hamadan bildirildiğine göre, vataniler tara- vanları da baytarlar tarafından 
ten bildiriliyor: fından tertip edilen ve mahalli hükümetten göıdn geçirilerek gii.li has-
Reyiıaniye ve Amik mmtakası köylerine yeni- müzaharet gören müsellah sersiler tecavüzlerini . talık görülmemiştir. 

den jandarma kıtaatı sevkediJmektedir. Zahir- g~nde? güne artırmaktadır. Teşkil edilen çeteler . Bununla beraber şaplı köy-
de bunların vazifeleri Reyhaniye hadisesindeki koylerı basmakta, Tük halkını tazyık ve maJJarmı lerde de yirmi gündenberi 
alakadarları tevkif etmek ise de aslı bu mmta- yağma etmektedir. yeni hastalık vak'ası görülme-
ka köylerini tazyik etmektir. ~on g~nlerd~ Suriye ve Akkuyu köylerinde üç miştir. 

Lcizkıyeden haber verildigv ine göre Sancak T_urk_ m_~tecavızler tarafından feci surette öldü- J ) Ç k 
' rulmuştur. ta ya e 

maarif idaresi, Lizkıye mektebindeki Türk y v d'I il d k im k -
ı b 

. d . . d agma e ı en ma ar a açı ça sata a tadır. l'I t 1 
ta e enm e arapça okumak mecburıyetın e Mahalli hük" T k h lk -~.. . care an a,ması 
oldukları, aksi takdirde mektebin kapatılacağı kulak asma=~ktt d ür a ımn şı ayetlerıne imzalandı 
bildirilmiştir. Bunun üzerine mektep idaresi isken derun 1 a(Öır,R) F a 1 d 1 Roma, 1 (Ô.R) - Kont Cia-" k . , . - r ns z e egasyo- Ç k l k 
arapçayı mecburı dersler meyanına oymuş nuyle ıoııbirligwi yapmak . · C 't . no bugün e os ova yanın · · .. k ... .. ıçın enevreye gı mış . . . . . 
ıse de talebe grev ılan ederek arapçayı o u- olan. fevkalade komiser muavin delegesi 8. Roma elçısı ıle bır ticaret an-
mamışlardır. Durıex buraya avdet etmiştir. )aşması imza etmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmirin turistik yolları iş bankası kumbara ikramiyesi 

lzmir ve Ödemişte de 

~ad o 

Istanbul radyosu 
Saat 
12.30 - 14 Plakla Türk musikisi 

halk şarkıları, havadis 
17 inkılap dersleri Bay Re-

cep Pelter taraf.odan 
Üniversiteden naklen 

18.30 Plakla dans musikisi 
19.30 Spor musahabeleri bay 

Eşref tarafından 

20 Türk musiki heyeti 
20.30 Bay Ömer Riza tarafın

dan Arapça havadis 
20.45 Bayan Vedia Riza ve ar

kadaşları tarafından Türk 
musikiıti 

21.15 Stüdyo salon orkestrası 
22.15 Ajans ve borsa haberleri 
22.30 Muhtelif plak neşriyatı 

· Ankara radyosu 
Saat 
12.30 • 13.30 arasında plakla 

Türk musiki, halk şarkı· 
Jarı, dahili, harici haber
ler 

17.30 inkılap dersleri Halke• 
vinden naklen 

18.30 MuhteJif plak neşriyab 
19 lngilizce ders 
19.30 Arapça havadis 
19.45 Bay Servet ve arkadaı· 

ları tarafından Türk mu· 
siki ve halk şarkıları 

20 Konferans Nafıa V ekiletinin yardı
miy le asfalt yapılacak 

lstanbul 1 (Yeni Asır· Telefonla) - lzmirin turistik yollarının 
Nafıanın da yardımiyle asfalt olarak yapılması düşünülmektedir. 
Yapılacak bu yolların esaslarını tespit etmek üzere bugün ala
kadar Vekaletler mümessille rinden mürekkep bir heyet Dahiliye 
bakanlığında toplanarak tetkikatta bulunmuştur. 

20.30 Dans musikisi 
21 · Ajans haberleri 

ikramiye alanlar vardır 8.:~.-! •. ~.~L.~~.~:1~~0 .. ~~.d1~~-b.~:.~e:~~r:~:g: ... 
Ankara 1 (A.A) - Bugün Türkiye iş bankası merkezinde 

kumbara ikramiye keşidesinde kazanan başlıca numaralar şun-
lardır: karısı ile A.tinada 

Lordun imzası taklit edilerek mühim 
1000 lira : Ankara Erdoğan, 250 lira: Ödemişte Türkan, b ) 
100 lira kazananlar: u unu yor 

bir dolandırıcılık yapıldı Konyada Kazım, lstanbulda Fethi, lzmirde Hasan Rıza, Baya- Atina, 1 (Yeni Asır) - Meş-
zıtta Ziya, Ankarada Galip, Sivasla Naci Kök, Ankarada Hida- bur tayyareci B. Lindberg ve 

lstanbul, 1 (Yeni Asır - Telefonla) - Geçenlerde şehrimize 
gelen lngiliz Lordu Loiçinin İmzası taklit edilmek suretile bu
gün Beyoğlunda bir do'andmcılık yapılmıştır. Bir kuyumcu dük
kanından beşbin lira kıymetinde ~ücevherat sahte imzalı bir 

yet, Diyaribekirde Nazan, Istanbulda Mustafa Ali, Beyoğlunda karısı tayyare ile buraya gel• 
Kemaldir. miş ve parlak bir şekilde kar-

50 ve 10 lira kazananlann listesi şubelere tevzi edilmiştir. şılanmışhr. 

Vekalet tetkikatına devanı ediyor B. Lindberg Bıitanya oteline 
misafir olmuştur. 

çekle alınmıştır. 

Üçokspor lstanbulda 

Yarın ilk maç Fener-
bahçe ile yapılacak 

lstanbul 7 (Yeni Asır - Telefonla) - Milli küme maçları için 
l:ım,irin Üçok takımı bugün şehrimize gelmiş ve karşılanmıştır. 

Üçokspor takımı yamı ( cumarte~i ) Fenerbahçe ile, (pazar ) 
günü de Beşiktaşla karşılaşacaktır. 

lzmirlilerle konuştum: 

Hangi eşyalar memleke-
timize serbest gir~cek 

lstanbul 1 ( Yeni Asır • Telefonla ) - iktisat Vekil eti, ithali 
memnu eşya listesi üzerinde tedkiklerine devam etmektedir. 
Türk eııdüstrisini esasından sarsacak olan bazı eşya müstesna 
o!mak üzere diğer bütün eşyanın memlekete girmesi, bu tet· 
kikattan ıonra serbest olacaktır. 

Italya Montröye gidecek 

Hindistanda milli matem günü Buna sebep M. cemiyeti 
Bombay ve Delhide bazı ile alikasızlığı imiş 

- Maçları kazanacağımızı ümit ediyoruz. Dediler. 

tevki• fa t yapılmıştır Roma, 1 (Ô.R) - Mısırın Montrö konferansı hakkında gaze· 
leler şunları yazmaktadır : 

. . .... . k . - ltalya kapitülasyonların ilgası hakkında Montröde kurula-
1\fak satla rı Jngılızlerı ovmaktır cak konferansa iştirak edecektir. Çünki bu konferansın Millet-

Bombay, 1 (Ö.R) - Bugün medikleri takdirde eski kanu· ler ~emiyeti ile alakası yoktur. ltalya yalnız Cenevreye iştirak 
milli matem günü münasebe- nuesasinin yeniden icra mev· etmıyecektir. Bunun sebepleri Habeş hidiseleridir. 
• 

1 
k . ltalya, Mısıra müzaherette bulunacaktır. Bu da ltalyanın Mı· 

tıy e anunu esası aleyhtarları . kiine konması teşkil etme'k· ıırdakı' t zb f"" h kk d t · t ·ı · rt" ı 
b

. .. · . . 
1 

d" tedı·r. .:: aasının mena ıı a ın a emına ven mesı ı• ıy"e 
ır numayış terlıp etmış er ır. olacaktır. 

Nümayişçiler sokaklarda do- Londra 1 ( A.A ) - Salibi· G •• ) 800 il k 50 
taşmışlar, protestolarda bulun· yetdar ln~iliz mahfelleri Hint OÇDletl ere pu U Ve 
muşlardır. kongresinin yeni kanurıu esasi- · •ft h d .., l Jd 

Bombayda dokuz, Delhide ye muhalefetindeki ehemmiyeti Çl ayvant agı 1. l 
25 kişi tevkif edilmiştir. Başka inkar etmemekle beraber vazi- . lzmit. 1 (A.A) - Vilayetimizde iıkin edilen göçmenlere ve-
hadise oJmamışbr. yetin istisnai ve bilhassa ani rılen toprakları işletmeleleri için m~ht~ç . olanlarına şimdiye 

L d 1 (A A) _ H' d' • bir vehamet göıtermedı'g~ 1• ka- k~dar 800 pulluk ve çift 50 hayvanı verılmıştır. Yakında 80 kadar 
on ra, . ın ıs ft h . d ·ı k b h 1 d .. l . 

t d k' k A b h naatinde bulunmaktadırlar. Bu çı . ayvanı gön erı ece ve u ayvan ar a goçmen ere tevzı 
an a ı anunu esası u ra· edılecektir. 

d b h d D · ı· T ı f mahfeller kanunu esasinin n~n an . a se en aı ı e gra Göçmenlerin ekserisi kıilık zeriyatım yapmıştır. 
d k mer'iyete girmesi icap eden 
ıyor ı: K • ••) " ) . k ld J h k Kongre partisi kanunu esa- . idare sistemi kongrenin Obs- apıtu asyon 8110 8 ili maSI 3 • 

b.k k'" k ı truksiyonu yüzünden tatbik 
siyi tat ı m~v nne onu du- k d k• J b •• h •• ·ıd• edilemediği takdirde bu siste- ın a 1 ta e e muza eret gosterı 1 ğunun ilk günlerinde pek fena 

min kongresiz veyehut kong· K 
bir vaziyete sokmak istemiş- reye rağmen tatbikini derpış ahire, 1 (A.A) - Başvekil Nahas paşa parlamentoda Mısırın 
tir. Ta ki bu kanunu e~asi 16 _asır_danberi kapitülasyonlar rejiminin kaldırılması için müt-

etmekte olduvunu hatırlab· t b t b b ı t başka yerlerde tatbik mevkiine yorlar. 0 e 1 ır cephe teşkil etmesi bakkı~~a tal«:_Pte.. u unmuş .~r. 
b·ı · ·ı · F k t k Garek ayan, gerek mebusan meclısınde ıoz soyleyen butiln 

ı e geçırı mesm. a aff kon- Kongre muhalefette ısrar et- hatipler müttefikan Nabas paşanın bu talebine hararetle mü:ıa· 
gracılar bunda muva a ol- tiği takdirde kanunu esasi herette bulunmuşlardır. 
mamıştır. hükmüne göre vilayet valileri -------....... ...-.-------

Morning Post ise şöyle ya- icra mesuliyetini tekrar ellerine lngllterenln Flllslln Slberya hattı çitte 
zıyor: alacaklardır. Buna binaen kon- siyaseti hat oluyor 

Kongrecilerin bir tek hedefi gre muhalefetinin yegane te- Varşova, 1 ( Ô.R) - Kala· Moskova, 1 (Ô.R) - Trans-
vardır. lngilizleri Hindistandan siri 6 vilayetin teşrii meclisle- bahk bir Yahudi kütlesi lngil- ıibirya şimendiferinin boylu 
kovmak. lngiltere buna cevap rinde ekseriyet usulilnün nor- ter~nin Filistin siyasetini pro· boyunca çifte hat yapılmasına 
vermeli ve bu cevabı da kon· mal bir şekilde tatbikinin testo i.;in lagiliz ıefarefbanesi karar verilmiıtir. Esasen bu 

önünd~ bir nümayiş yapmışlar• demiryolu Koıeuski Kayk ile 
grecilerin yeni kanunuesasi gecikmesi olagk ve keza fe- dır. Zabıta nilmnyitçileri dağıt· Kabarovık arasında 2200 kilo-
çerçiveıi dahilinde dOriat bir deftl tefrÜ meclieia ıeçimi de mıı. y~ bazı kimseleri tewkif me!_.e uzunluğunca tiftc hat 

Fransız Ha. nazırı 
rl'-·····-· Fransanın Balkan devlet· 

lerlne karşı vaziyetini 
izah etti 

- 8a§Ulrafı birinci sahifede -
Avrupa vaziyeti hakkında iza
hat vermiş ve Fransanın Bal· 
kan d~vletlerio e karşı vaziye· 
t;ni tarif eyl emiştir. B. Delbos 

Belgradda kont Ciano ile bay 
Stoyadinoviç arasında akdedi· 
len ltalyan-Yugoslav paktının 
neticelerini gözden geçirmiştir. 

B. Dell>os Portekizle Fransa 
arasında şimendifer muvasala· 
sının iadesi için müzakerelerin 
iyi yolda olduğunu söylemiş ve 
Fransız-Mısır meselelerini hula
sa etmiştir:21 Sonkanun 136 In· 
giliz - Mısır muahedesi kapi· 
tülisyon rejiminden istifade 
eden diğer memleketlere ait 

birçok menfaatleri alikadaı 
eden bazı meseleleri muallakta 
bırakmıştır. Fransanın Mıs11da 
milyarlara baliğ olan mühim 
sermayeleri vardır ve Fransa 
bu memlekette fikri ve maddi 
nftfuıunu muhafaza etmek ister. 
Muabedenin tatbikinden evvel 
bu meseleler halledilmelidir. 
Mısır hükümeti tarafından iste
nilen kapitülasyonların ilgası 
içia Montrö'de toplanacak kon
feransta Fransa bu esasa da· 
yanacaktır. 

Paris 31 (A.A) - Mıs r ka· 
pitülbyonları meselesini tetkik 
için 14 Nisanda Montröde top
lanacak olan konferansa me· 
mur Fransız murahhasları 
tayin edilmiştir. Heyete müste• 
şar De Tassan riyaset edecek 
ve mebus Aymans ikinci mu• 
rahhas olacaktır. 

Nihayet kabine mahrukat 
haıiç olmak üzere perakende 
ticarette 40 .saatlık hafta me· 
•aİIİDİ mecburi lotan Jiyiha11 
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arelin gö üşüne gör 
Dünyada insanı tedkik eden 

ilim yoktur. insanlık 
biı 

1 tısat vekili C. Bayar 
Kamutayda Ereğli havzasının kıymet 

it ·bariyle vaziyetini anlattı 

böyle bir ilmi yaratmağa muhtaçtır Kömiir havzasında esas prensip işlemekte vahdeti temindir 

AJeksis Karelin (insan, tanınmamı~ tabın kendilerini alakadar eden bu cep- işte kitabın en harikulade kuvveti, 
mahlUk) unvanlı eseri Ankarada hesi olmadığı zannına kapılabilirler.işte bu cihanşümul tazyiki kaldırmış ve at-

{'Urkçeye tercüme edilmiştir. genç münevverleri yanlış bir zanna ka- mıf olmasındadır. Bu müthiş tazyikten 
Bir sene zarfında yalnız Fransızcası pılarak eseri okumaktan vaz geçmek kurtulan enerjiler, müthiş bir hamle ile 

( 120) inci serisini a§an bu harikulade tehlikesinden kurtarmnk için hu izahatı tamamen orijinal ve tamamen yeni ufuk-
caeri, dünya, görülmemi§ bir sevgi ile peşinden vermek lüzumunu hissettim. lara atılmışlardır. 
kıırvıladı. Kitabın clnsnn ilmi> denilen müsta· işte eser, bu suretle artık sahibini aş-

Eser ilk hamlede memleketimizin mü- kil ve yeni bir ilmin kurulması lüzumunu mış, asri ve asrın cihanşümul zihniyetini 
evYerlerini de sarmıştı. Münevverlerin hissetiren orijinalitesi yanında, müclli- tek hamlede ve bir sıçrayışta arkada hı

çoğunun eserden duydukları heyecan fin insanı görüş ve anlayış tarzı da, mu· rakmıştır. 
pek derindi. t asır ilmi temellerinden &arsan ayn bir Artık fikirlerin yeni bir hürriyet Ve 

Ankarada <Ulus> gazetesi, eaeri tef· orijinalitcsi vardır. hamle kazanarak meçhul ufukları i.stik-
rtka etmek suretiyle bu derin heyecana Karelin görü~üne 1ıöre dünyada insa- şafa atılmış bulunduklan bir emrivaki. 
bir tatmin vasıtası oluyordu. Bugün de, nı tetkik eden bir ilim yoktur. Tababet dir. Bu İse ba§lıbaşuuı bir kıymettir. 
Ankarada Falih Rıfkı Atayın teşviki ile bile insnm tetkik eden bir ilim znnne- j Artık Karelin yeni ufuklara. yeni zih
çalı§Bn (Ulus tercüme kütüphanesi) dildiği halde, insanı tetkik etmiyen bir I niyetlerle atılanları attıran fikirlerinin 
doktor Nasuhinin kalemiyle eseri, kitap ilimdir. Tababet insanın mideüııin, ha- doğru veya yanlış olduğunu aramanın 
halinde Türkçeye tercüme ederek, mem- ğırsaklarınm, kalbinin damarlarının ve I manası kalmamıştır. Bunu artık kuru 
leketin fikir hayatına paha biçilmez bir sairesinin ilmidir;fakat bwılann;ne mün- mantıkçılar düşüne dursunlar ve hala 
hizmette bulunmuşlardır. fcriden ne müçtemian hiçbirisi insan fikirlerin kıymeti taşıdıkları mantık ve 

Artık Türk münevverlerinin Fran- demek değildir. insan maddi ve ruhi mııkullukta bulunacağı kanaatini ta§ı-
aazca ve lngilizce bilmiyenleri, kendi dil- tezahürat gösteren bir mevcuttur. Bun- yanlar, arkada kalan bu işle meşgul ola
let-inde yazılmış olan bu eser sayesinde, lann maddi cephesini tetkike çallJall dursunlar. 
dilnya münevverlerini saran yeni görü§- bir ilim onu tamamında tanımıyan bir Fikirlerde kıymet olmak için, man
lere temaslarım temin etmi§ oluyorlar- ilimdir. Ne fizyoloji, ne anatomi, ne bi- tık bulunmak ve makul olmak lazımgel-
dır. yoloji insanı tanımak demek değildir. diğini zannedenlere ve fikirlerin kıyme-

Kitabın Türkçe ismi ( Bilinmiyen Ve tababeti teşkil eden bu ilimler ta- tini, taşıdığı makullukla ölçmek istiyen· 
adaın)dır. Gerçi kitaba verilen bu uim mamen maddeci ilimler olduğu için ta- lere söyliyecek bir tek sözümüz vardır: 
doğru tercüme edilmemiştir; fakat bu babet insanın en mühim olan manevi cFikirlerin kıymeti ve fikirlerin ya-
kusurun ehemmiyeti de yoktur. faaliyetlerinde tamamen bihaberdir di- yılma kuvveti münhasıran taııdığı ma-

:f.:f.:.;. yor. Ve insanda mevcut olan birçok ru- kullukta mündemiç değildir. Fikirlerin 
Bu kitabı okuyacak olan Türk mü- hi tezahüratı, maddeci zihniyetine asla kıymeti • fikirler tamamen saçma alsürd 

nevverlerine, kitabın çok derin ve ke- uymadığı için inkar etmekle de tababeti dahi olsalar ve hatta mantık müvacehe
sif olan ilmi bahisleri arasında sıkılıp itham ediyor. Mesela Amerikada oturan sinde bedihi hamakatın pheser bir en
ta kitabı ellerinden atmamalan için bazı bir adamın Okyanuslar aıın memleket- mU2İci dahi olsalar • kıymetleri. taşıdılt
noktalann ıimdiden izahını faydalı bu- lerde cereyan eden ve hatta cereyan ede- lan c Yaratıcılık > kudretinde saklı-
luyorum. cek olan bir hadiseyi oturduğu yerden dırlar. 

Bu eserin orijinalitcsi ncsindedir) Bu görmüş olması ve görmüş olduğu tevsik Karelin fikirleri ise canscn doğrudur. 
eser neyi göstermek ve neyi tebarüz ettiğimiz vakayidendir diyor. Karıısın· Fakat bu fikirler yanlı§ dahi olsalardı. 
ettirmek istiyordur} daki adamın ne düşünmekte olduğunu tamamen doğru olduğundan daha az 

Eserin nüvesi ve ana hattı ıu fikirdir: bir bakışla okumasını bilen adamlar kıymetli olmıyacaklardı. Çünkü, bu fi. 
Dünyada birçok ve pek çok c ilim >ler vardır diyor. Birkaç gün veya birkaç kirler yanlıı da olsalar, doğru da olsalar, 
vardır, ynlnız bir ilim eksiktir ve bu na hafta sonra vukubulacak olan bir vak- artık asnn en pervasız zeklilannı bakir 
mevcut olan ilim, mevcut olan bütün ayı, vukuundan evvel, eııhası ile, mevkii heyecanlarla şimdiye kadar tutulmamıı 
ilimleri, müteveccih olmalan lazımge- ile, saat ve dakikaları ile olmuş olacağı İstikametlere sürmek kudretini göster
ten müşterek hedeften mahrum kılıyor gibi, olmuş olmazdan evvel gören in- mişlerdir. 
ve hedeflerinde iştiraklerini ka:> beden sanlar vardır diyor. ilimlerin savlet ettikleri istikametler
bütün ilimler, rastgele bir ilerleyişle kar- Bunları gören insanın adi bildiğimiz den yeni hakikatler getirmediği ve esrar 
ma karışık bir dünya ve bir dünya kar- gözleri değildir; çünkü gözler vukubul- perdelerini açmadığı ise kaydedilmiş bir 
gasalığı yaratmaktan başka bir şeye ya- mıyan birşeyi görmeğe mezun değildir, hadise değildir. Karelin eserinin gördü
ramıyorlar. bunlan gören batni ve ruhi bir kuvvet- ğü heyecanlı ve cihanşümul teveccüh, 

Eksik olan bu ilim cinsan ilmi>dir. tir diyor. onun fikirlere verdiği müthiş empulsiyo-
lnsanın mahiyeti ve ne olduğu bilin· işte böyle bir ruhu insanda kabul nun su götürmez delilidir. 

medikçc, nefsinde mündemiç zaruretleri eden ve kabul etmeğe yanaşabilmek ce- Eseri dilimize çevirenlere ve çevir
anlaşılmadıkça, ona cEmpoze> edilen saretini taşıyan bir tababet yoktur di- meği teşvik edenlere binlerce ~kran .... 
hayat şartlarının ve kabul ettirilen cc- yor. Tababet kabul etmiyor diye bu ha- Ankarada bu muazzam eseri dilimize 
miyet müesseselerinin, o zaruretlere mu- diseler vnki olmaktan çıkmıyorlar diyor. çevirenlere şükran borcumuzu eda eder
tabık veya o zaruretlere tezatlı olduğunu insan ruhu hakkmda bitaraf bir kafa ken, lzmirdc mütevazi bir sessizlikle 
temyiz etmeğe imkan yoktur. Ve bu im- iJe ciddi tetkikat yapmak lüzumundan 1 (Gayri mco'urun terbiyesi) unvanlı ese
kôn elde olmayınca, yapılan herşey yal- bahsediyor. ri, derin bir salahiyet ve hiç kusursuz bir 
mz zanne ve tahmine istinat eder ve Bu satırlara gelinceye kadar Kareli, vuzuh ile dilimize çeviren B. Hakkı Ba
bunlnrn istinat eden herşey de sadece orijinal görüşlerinin yarattığı ulvi tahas- haya sonsuz şükranlnrımw sunanz. Bu 
talie ve kısmete havale edilmiş şeyler süslerle takip eden bir insan, bu sözleri eser Karelin eseri :zümresindendir. Sö
olurlar. işidince beklemediği uçurumlar karşı- züme İnanan bütün münevverlere, bü-

Netekim, oluşlarının hiç bir cephesin· sında ka1ıyor. tün yeni nesle, bütün muallim ve mü· 
de ve hiç bir safhasında sabit ve müşte- insan, acaba yanlış mı anlıyorum > rebbilere kolay okunan ve tamamen an· 
rek bir hedef tanımıyan bugünkü me- Diye kendi kendini yoklıyor. Müspet laşılabilen veciz bir ifade ile tercüme 
deniyet dünyası, insan eliyle yaratılmış ilim dünyasında bu sözleri sarfetmeğe edilen bu eseri kemali hararetle tavsiye 

Ankara, 31 (A.A)- Kamutayın bu
günkü toplantısında Ereğli şirketine 

ait tahsisatın satın alınması hakkında
ki mukavelenin tasdikine ait kanun la
yihasının müzakeresi münasebetiyle 
bazı mebuslar tarafından ileri sürülen 
mütalaalara karşılık olarak Ekonomi 
Bakanı CeH\l Bayar aşağıdaki beyanat
ta bulunmuştur : 

Evvela esas mukaveleye taalluk 
eden suale cevap arzetmek isterim. De
polarda mevcut olan mallar , bunlar es 
kimemiş ve demode olmamş ve bugün 
işimize yarıyorlarsa bu kaydışart dahi
linde tarafeyince tayin olunacak eks
perler marifetiyle kıymet tnkdir edi
lecektir. Kıymet bugünkü rayice göre 
tayin olunacaktır. Kıymet takdir olun
duktan sonra üç buçuk milyon esas 
l.ıymete ilave olunaraktan on sene zar
fında bila faiz ve bedeli kömür teslim 
edilmek suretiyle tesviye olunncnktır. 

Esas budur. 
Mithat Aydın (Trabzon)- Sunlime 

cevap vermiş vaziyette misiniz. 
tktısat vekili Celô.l Bnyar (Izmir)

Evet, budur. 
Mithat Aydın (Trabzon))- On 

taksitte tediye edeceğiz. Gelecek sene 
veya üç sene sonra kömür bedeli düş
müş veya yükselmiş olacak olursa ne 

olacakhr ? 
1ktısat vekili Celili Bayar (İzmir) -

Devamla : 
Alış kısmındaki mallar bugünkü ra

yiç üzerindedir. Satış meselesine ge
lince mukavelede yazar. Fop kıymeti 
kömür satışlarının on seneki rayici 
üzerinden yapılacaktır. Ve bunun böy
le olmasını da iltizami olarak kabul et
tik. Çünkü kömür fiatleri bütün dün
yada yükselmek istidadını göstermiş 

ve balen de yükselmektedir. Ereğli 

şirketi hepinizin bildiği şekilde Hav
zada birinci derecede mevki işgal eden 
bir milessesedir. Bugün havzanın 

3-4 üne sahiptir denilebilir. En zengin 
damarları kendisinin imtiyazı veya 
ruhsatnamesi dahilindedir. Tahmin olu
nan ton mikabı 400 metre derinliği ve 
umkuna nazaran 400 milyon ton rad
de.c;indedir. Ve bunlar satıhtadır. Bu 
satıh işlendikten sonra daha aşağıda 
suyu geçtikten sonra nasıl bir man
zara göstereceğine dair henüz kat'i bir 
fikrimiz yoktur. Belki ya zengin bir 
cevhere tesadüf edilebilir veyahut ta 
bitmiş olabilir. Ereğli şirketi bugün da
hi istihsalatı dolayısiyle havzada bi
rinci dereceyi işgal etmektedir. 

Senevi istihsnl miktarı 600-800 bin 
ton arasında tehalüf etmektedir. Tesi
sat kuyuları ve bütün JAvaları fabrika
lnrı limanı şimendiferi ve bütün akti
fiyle 3,5 milyon Türk lirasına satın al
ınış bulunuyoruz. Bunun haricinde 
kalan k.ısun kasasındaki paralariyle 
halk üzerindeki ınatl.Clbatıdır. Bunun 
iyi bir iş olduğu hakkında encümenle
rin burada söz söyliyen hatiplerin te-

ABDt MUHTAR veccühkar sözlerine bilhassa teşekkür 

...... J~·p~·~·y~d~......... :~~~ .. ~~;;;,,::.-:~ ::.: 
bir müessese olmakla beraber, insan cesaret edecek olan adamı muasır me- ederim. 
tabına hiç te uymıyan ve içinde insan d~niyet zihniyeti mutlaka parçalar. Bu 
tencf füsüne tamamen gayri salih olan sözleri Kare] mi söyliyor ) 

boğucu bir müessese halini almıştır. Fakat tereddüde mahal yoktur. Söy-
lnsanın kendi eliyle, kimin için ve ne !enen sözler bunlardır ve hu sözleri ol

için olduğu asla hesaba katılmadan ya· duğu gibi söyliyen 'bizzat Kareldir; 
rahlan bu müessesenin kime yaradığını Ve Kare! parçalanmamı§ bilakis ese· 
bilen yoktur, bilinen yalnız birşey varsa ri bütün dünya tarafından kapışılmakta 
o da bu medeniyetin insanlara yarama- ve her milletin kendi diline tercüme 
dığıdır. edilmektedir. 

HaJ:.rnki bütün medeniyetler ve me
deniyelın bütün ilimleri ve ilimler için-

de bilhassa İçtimai ilimler, kendilerinin 
insan için olduklarını ve İnsanların on
lar için olmadıklannı anlamnğa mecbur
durlar. 

insan tabiatını ve insan zaruretlerini 
nazarı itibara nlmıyan, onları düşün.üş 

ve icraatlarında hedef ittihaz etmiyen 

her fikir, her prensip nihayet bir fanta
:ı.idir. Fantaziye göre adam yapılması
na imkan yoktur. Bunu tabiat imkansız 
kılmı~tır ve tabiatın menettiği bir şeyi 
yapabilmek te kimsenin haddi değildir. 

Medeniyet ve insanlık içine dtiıtüğü 
bu çıkmazdan kurtulmak i'Çm a:Adam il
mini» insanı anlatacak yeni ve müstakil 
ilmi kurmağa mecburdur. Kurtuluı 
için baıka çaresi de yoktur. 

işte kitabın ana fikri budur. 
Eserin bütün bahisleri. bu mübrem ih

tiyacı hissettirmek için yazılmışlardır. 
Şilphesiz bu hakikatlerin uıpatı için ya
zdan bahislerde ilmin en yüksek mütala
alıı.rı bahislere girmiştir. 

Okuyucular, kitabın maksadını ve ga
veoini eserin sonunda anlıyacakları için, 
sonuna gelmeden yolda tesadüf ettikleri 
bu, kuvvetli ilmi bahi.leri görünce, ki-

Görülüyor ki, bu iddialar ve bu fi-

kirler müspet ilim dünyası için cdevi• 
rİcİ> fikirlerdir. 

Şimdi birçok kimselerin ıu yolda bir 
itirazları kulağıma geliyor gibidir. cBu 
son iddialara inanamayız. Bunların aslı 
faslı olnmaz. Bunlar ilmen kabulü müm
kün olmıyan şeylerdir.> 

Fakat düşünmiyorlar ki onlara bu iti
razları yaptırnn müspet ilme, onlar gibi 
Karel de mensuptur ve ilmin en başta 
gelen otoritclerindendir. 

İyi düşünen ve derin düşünen adam
lar için Karelin söylediği bu sözler asıl 
dikkate ve teemmüle §llyandı, bu bir ... 

Fakat bundan çok daha mühim olan 
ikinci bir nokta vardı ki: o da bu öz
lerin Karelin ağzından çıkmış olması

dır. Bu ise başlı başına bir hadisedir. Bu 
hadisenin ehemmiyeti, söylediği sözle
rin doğru veya yanlış olmasındaki ehem· 
miyetten milyon kerre daha ehemmi
yetlidir. Müspet ilim dünyasında Karel 
gibi bir zatın, ilim zihniyetinin izin ""er
mediği bir vadide fikirler taıımakta em
sal teşkil etmesi, birçok fikir adamlarını 
cMüspet ilnn in yarattığı muasır efka
rıumumiyenin cEzici tnzyikindcnc ve 
kahir tahakkiimündcn kurtarmıştır. 

Yeni intihabat hazırhğı nomisi üzerhıde çok büyük kuvvet ve 
vardır tesiri olan kömür meselesi üzerindeki 

Tokyo 1 ( Ö.R ) - Domey dikkatimizi arttıracağız, teksif edece
aj.anıından: Başvekil B. Hayaş ğiz. 
Dıyet meclisinin feshi münase• Havza kıymet itibariyle nedir? Bu
betiyle şu beyanatta bulunmuş· nun herhalde ekademik müzakereler
tur: Hükümet yeniden münte• den politik milruıkaşalnrclruı ziyade 
hiplere müracaate karar ver• mahiyetini mütehassısların lisanına bı
miştir. Zira partilerin siyaseti, rakmak lazııngelir. Otorite dcnilebi

hükümelin projelerini akim bı· lccek ve beynelmilel şöhreti ht\iz olan 
rakmağa çalışmakla milli mü· alimlere havzaya teknik noktai naza
dafaa programının ikmali ve Ja· rından tetkik ettirdik. Ve bunların ra
pon miUeti için hükümetçe te• porları elimizdedir. Bize tavsiye ettik

menni edilen yüksek hayat se• lcri şey mevcut işletme sistemini bı
viyesioin istihsali yolunda hü· nıkmak ve yeni bir işletme sistemine 
kümetin elzem telakki ettiği dahil olmaktır. 
çok mühim projeler reddedil· Havzayı üç üniteye ayırmak, fakat 
mek tehlikeııine maruz bırakı· bu üniteleri bir elden idare etmek. Bu-

yordtı. nu yaptığımız t<ıkdirde bugünkü mali-
~tz::r...r./.7.'LT.LZZZZZ, t f . t• .. . d ' · . GöZTEPEDE ye ıa ~ uzcrın en takriben ıki lıra ka-

dar istıfade edebileceğimizi bu müta-s atı 11 k Ev hassıslar ifade edebilmektedirler. 
_ Havzayı Cwnhuriyet hükümeti eline 

Gozteped~, tramvay cad· aldığı zamanua istihsalatı 500 bin ton 
desi üzerinde 831 numaralı raddesinde idi. Bugün 2 milyona vUsıl 
ev satılaktı:. olmuştur. Ve bunun yansına yakın 

içinde elektriği havagazı olan miktarını harice ihrnç ediyoruz. 
tesisatı d y' · d .1 Evvelce harice ihraç mümkün değildi. var ır. enı em e· H b .. nk.. :.J:ı. __ 1., t • • • avzanın ugu u ~LUJ.::>H utnı art ır-
bıJecek haldedır. Havadar· mak için sadece nasyonnl bir şekilde 
dır. Talip olanlar "Yeni çalışmak kAfi gelmemektedir. Ayni za-
Asır,. idare müdürlüğünden manda sayın mebus Halil Mentcşc'nin 
arzu ettikleri tafsilatı ala· buyurdukları gibi amele meselesini de 
bilirler. 9 • 10 S.4 ehemmiyetle ele almak lhımdır. Ame-

::;aırz222Qzı:z-1v:uzzz. le meselesinde bu sene sıkıntı çekil-

miştir. Fakat esas sıkıntı amelenin ge

lip zaman zaman çalışması ve bırakıp 
gitmesi değildir. Kalifiye amelenin 
bulunmamasıdır. Esas amele diğer Av 
ru~ memleketlerindeki ameleye na
zaran k~fi derecede ve istihsal nokta-

lifin terkcdilmesi lazım geleceğini ıtcıı• 
dilerine söyliyerek vasıl olduğunıUZ bıl 
neticeyi kendilerine bildirdik ve ~· 
bul ettirdik. tık teklif 14 milyondıı. 
Bunun % 7 ,5 ni faizle 35 senede öd~ 
meyi ve bu miktarı kapitalize edere 

Zonguldaktan bir eoıünüş 
sından memnuniyet bahş derecede senede bir milyon iki yüz b in lirn aıı; 
randunan vermektedir. Ameleyi esa- ite teklif ediyorlardı. Bu bir ınib 
sen muhitlerinde müreffeh bir hayat 200 bin lirayı 35 ile darbcttiğ~; 
yaşayamıyan bu vatandaşlarımızı sıkı man malt kıymetinin 40 küsur ınıl}" 
bir nezaret altında bulundurmak ve çıkacağını görürsünüz. . , 
amele hayatına uygun konförü de ihti- Bir defa sistem itibariyle vaki ıt~ 
va etmek suretiyle havza dahilinde is- zıınızı kabul ettirdikten sonra arzctP' 
kfuı etmek, kendilerini mesleki terbiye ğiın veçlıile bütün milli fabrikaları ~ 
altında bulundurmak zarureti vardır. denleri ve bunlnra dayanan h~.Je 
Bu bizim proğramımızda dahildir. rıhtun ve şimendiferleri ve Türki> rl' 
Havzanın istihsal!tını arttırmak için olan aktifleri ve malları yalnız pO ~ 

alınan mevzulardan birisi de liman ve föylcrindeki senet ve para hariç ~l~e 
şiınendiferdir. Aynı zamanda ilave şartiyle 3,5 milyon lira mukabilill:13ıı 
edeyim. Büyük tonda gemilerdir. Bil- devlete intikal etmiş bulunuyor... ~ 

tün bunlar kül halinde teknik esaslara 3,5 milyon on senede ve en ınus:ıtı• 
istinat etmek suretile tahlil ve tetkik taksitte bila faiz ödenecektir. Ve ~.ıı 
edilmio: ve bir karara va;ılmıstır. Bu k b l d k ,., .. n1urv -.ı • • • • a i in e ömür vereceğiz. r-.O ~ 
kararın ıcrası ıçın şartı esas olan kuv- de şu şartla veriyoruz. Suriye b 

. .. .d . o 1 t " u . ıco-
veı mueyyı c yanı para, ev e ın mu-

1 
olmak üzere (çünkü Suriye biziftl 

mi bütçesine dayanmaktadır. Bu da mür piyasamızdır) nefsi Fransa ,<f 

bir sene varidatunız arttığı cihetle F ·· te 1 k ı · k""mUr 53ll' .. . ransa rnus m e e erıne ·o . ~ 
umıt bahstır. 1 aktı B t1 k.. ·· 1 · iz ıÇ • ac r. u sure e omur crıın ~ 
Ereğli şirketini • ele aldığımız zaman d . b. . t · tmiş otıı> . . . . . . . . e yenı ır pıyasa emın e ~.,. 

Umıt edıyoruz ki halihazır vazıyetı ıle B ' b k 1 . h""k .. --ter,,.. ruz. ız u mu ave cnın u unv 
hüsnü idare edebileceğiz. Yine ümit den memnunuz. Bize bu 1ı sal'tl' 
ediyoruzki bugünkü vaziyetinden da- ınal\ıru··tcltab~ 

lar dahi memnundur. ·~ ~ 
ha iyiolacaktır. Böyle büyilk işlemeler- ı-nvclc> 

memnuniyet içerisinde bu muıu> il 
de lazım gelen evsafı haiz elemanlan- K .. buııııı 

huzurunuza getiriyoruz. .. 
mız vardır. Memleket çocukları işini 

rica ederim. 
idaresinde ve tekniğinde bu işi başara- ~e 

H .l- • • l tıl'c 
bilecek liyakatı haizdirler. Bunu bu avzaw.ı esas prensıp ış e blf 
kürsiiden iftiharla söyliyebilirim ve vahteti temin etmektir. Rasyonnl le' 
temin edebilirim. (Alkışlnr). hareket ancak bir suretle vücudc gcitl" 

Bizim mukavelemizin şartlarından bilir. Fakat bunu yaparken hiç 1' ılt 
birisi de şimdiye kadar hakikaten yap- seye yerli olsun ecnebi olsun gnyrc~ 
tığımız mukavelelerden başkaca bir sis- değiliz. Onların tabü haklarını g ti' 

temi ihtiva etmektedir. Mühendis ve terek netice almak istiyoruz. :MeJlllld' 
Meb'us arkadaşımız buna işaret bu- niyetlerlınizden birisi de bunu biıC iJ 
yurdular. Biz kapitalizasyon sistemine tan Ereğli şirketinin herhangi uir ~ 
gitmedik. Bunu uzun senelere bağlıya- altında bunu satmoğa mecbur 01 0~1 
rak faizlerini de üzerine ilave ederek gibi bir his yoktur. Buna bi1hn.sS8 1'ilf 

bir anuite csac;ına varmak istedik. tık kat ettik. Teveccühlerine tcşc~ 
teklif de bize böyle vaki oldu. Bu tek- ederim. (Alkışlar). ,,. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' Küçük ta t KonseY1 

dün Belgradda to landı 
-Baştaralı birinci &ahifede
tesanüdü bozmıyacağının sabit 
olacağım umuyorlar. Herhalde 
harici siyasetin inkişafı bakı· 
mından üç memleketin tam bir 
ittifakmın tezahür edeceği ümit 
edilmektedir.Roma ve Belgrad 
arasındaki anlaşmadan küçük 
antantın inhililini bekliyenler 
aldandıklarını yakında anlıya
caklardır. 

Roma 1 (Ô.R) - Küçük an· 
tant devletleri konferansı Bel· 
gradda toplanmıştır. Fransız 
gazeteleri konferansın merkezi 
Avrupada ekonomik kalkınma 
için Çekoslovakya başvekili B. 
Hodza tarafından hazırlanmış 
olan pliola meşgul olmasını 
muhtemel götüyorlar. 

Belgrad, 1 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiri yor: 

Cuma ve cumartesi gunu 
çalışacak olan küçük anlaşma
nın çok mühim konferansı 
arifesinde Yugoslav siyasi mah· 
filleri bu konferansın gayesi 
üc devletin büvük beynelmilel 

o ete' 

1 
meseleler karşısındaki ııı 'e~ 
rek siyasetlerini tayin e:ıı> ~· 

1 

ve bu suretle aralarında 11~b' 
tainazar veya hattıhareket ;,. 
tilafı mevcut olduğu hakkı~ 0ı 
ki şayialara dayanarak vtJ'et 
bulan kombinezonlara nib9Y~, 
vermek olacağım tasrih et(lle 
tedirler. :ı~ 

{İÇ .. 
Belgrad konferansının J, •• eti 

anlaşmanın Milletler cel1l'~tif 
. . . d kolle 

çerçevesı ıçın e ve 'flJııf 

emniyete dayanarak kurtJli rı:>' 
ve azasından her birine l;iııi 
şulariyle olan münasebet, ,e~ 
kendisine en uygun ge :,e" 
şekilde tanzim imkanın• v 1'61• 
bir bölge an!aşması olaral< reıte 
dığı ve daima bu ~tJeceB1 

kalmak istediğini ispat e 
söylenmektedir. b'r sıı· 

Bıı tanzim halisane . 
1 ııı"' 

rette dost ve müttefiklerırı s~' 
lumah altmda ve evveıceuJıfl'' 
tedilmiş olan taahhütlere ,ıdıV 
men riayet edilerek y~Pi ~o' 

erırı 
takdirde: yatıştırma e~ 
Jaylaıbrmağa hadimdır. 



•• 
Olüm saçan bombalara rağmen 

Hüküm et kuvvetleri azım la yurtlarını müdafaada 
ısrar ediyorlar. Dün bir kaç köyü zaptettiler 

Şimdi iki taraf ta muvaffakıyetten bahse baş am şt r 
Paris, 1 (Ö.R) - Havaların 

İyileşmesi İspanyanın hemen 
bütün cephelerinde harp faali
)'elinin artmasını mümkün kıl
lllıştır. Bununla beraber en 
lllühim hareketler Madrid cep· 
besinde olmamı~tır. Şu kadar 
Var ki Guadalajara cephesinde 
asilerin bir hücumu kaydedil
miştir. Nasyonalistlerin Sala
nıanka Radyosu vasıtasiyle id
dialarına bakılarsa bu hücumun 
ga:resi cumhuriyetçilerin Avila 
İstikametinde yapmak istedik· 
leri bir hücum için hazırladık
ları tahşidab dağıtmaktı. Bu 
hedefin elde edildiği bildi· 
rilmektedir. Bununla bera
ber nasyonalistler bu hü
cumdan sonra kıt'alannın ha
reket ettikleri hatlara geri dön
mek mecburiyetinde kaldıkla
tıoı haber vermektedirler. Bun· 
dan da anlaşılıyor ki bu cep
hede bükümet kuvvetlerinin 
cephe hath hiçbir değişikliğe 
Uğramamıştır. 

Madrid müdafaa komitesinin 
Öğleyin neşredilen tebliği ise 
bilakis Guadalajara cephesin
de Cumhuriyet kuvvetlerinin 
Yeni bir ileri hareketini bildir
lllektedir. Bu tebliğin metni 
şudur : Guadalajara cephesin
de cumhuriyet kuvvetleri Le
dankajı işgal ederek asi mev
zilerini şiddetle bombardıman 
etmişlerdir. Jarama ve payıtabt 
cephelerinde kayda değer bir 
Şey yoktur. 

Asturya cephesinde ise asi
ler Bilbaoya karşı büyük bir 
hücuma girişmişlerdir. Son ha· 
berlere göre asiler dün öğle· 
den sonra Jozenaho ve Korento 
köylerini işgal ettiklerini iddia 
ediyorlar. Muharebe neticesin· 
de asiler Asansio'yu işgal et
mişler ve hükümetçilerin istih
kam sistemini bir çok nokta· 
larda bozmuşlar, cumhuriyet 
kuvvetleri büyük zayiata uğra· 
lllış; yüzlerce ölü ve binlerce 
Yaralı vermişlerdir.Asıler 2 sah· 
ta topu, 7mitralyöz almışlardır. 
Bilbao hükümet konseyinin 
bir tebliği i~e asilerin kazan
dıkları bu muvaffakıyetin ehem· 
illiyetini azaltmaktadır. Tebliğ 
Şudur: 

ASiLERiN HÜCUMU 
Asiler son günlerde mühim 

lllikdarda kıtaat ve malzeme 
loplıyarak büyük bir hücum 
hazırlamışlardır: Şiddetle açı-
~an. bu taarruzun bütün hedef-
erıne varacağını umuyorlar. 

l'vtb ubarebe sabah ilk saatlerde 
aşladı ve asiler bertarafta 

k~ır zayiata uğratılarak püs-
Urtüldüler. 

t Diğer taraftan Basklar San
danderden Burgos istikametin-
i e ~ukabil taarruza geçmiş• 
erdır. Bilbaoda buna ait ola· 
~ak neşredilen tebliğ de şudur: 

antan<\erden Burgos vilayeti 
•ta · · d zısın e yapılan hücum mu-
~~etane devam etmekte · ir. 
b·sıl~r mevkileri bırakmışlar \':! 

n'·r~ok malzeme tt:rketmişlerdir. 
•tçok esirler almmıştır: Dün 

Yapılan ileri hareketi 20 kilo· 
;etre derinliğindedir. Birçok 
oUar işgal edilmiştir. 

HÜKÜMETÇILERIN 
TAARRUZU 

.«\ndaluziy a cephesinde de 

Oeneral rrankomın emrilc 
lhükümet kuvvetlerinin taarruıu 

mt ıaffakıyetle devam etmek· 
te clir. Andobardan gelen bir 
te't;rafa göre Alkola Ferasun 
işg:ıli üzerine hükümetçiler 
taarruza devam ederek dört 
kol halinde Pozoblanko cenu· 
bunda ileri harekete devam 

etmişlerdir. Hedefleri Vila· 
bozadır. Bu ileri hareketi 
neticesinde birçok köyler işgal 
edilmiştir. Tazyik altında hare
kete hazır bulunan bir erzak 
ve mühimmat treni cumhuriyet
çilerin eline düşmüştür. Üç gün 
evvel Pozoblankonun 2 kilo
metre yakıninden geçmekte 
olan cephe çarşamba akşamı 
bu mevkiin 23 kilometre ce· 
nubu şarkisinde idi. Delmer 
demiryolu hükümelçiler tarafrn· 
dan işgal edilmiştir. Ve bu son 
köy şimdi cumhuriyetçilerin 
top ateşi altmda bulunmakta· 

kontrola ttibi tutulan /r'ana11s 
iKi HADiSE 

ve Espa!la lıaıp gmıileri 

rahipleri ankaz altında kal· 
mışlardır. 

BiR FRANSIZ TAYYARE
SINI BOMBARDIMAN 

Diğer bir hadise de Fransız 
hava kumpanyasına mensup 
bir tayyarenin Valansia 
rinde yanhşhkla bombardıma· 
nıdır ... Bu tayyarede bir pilot, 
makinist ve telsiz memurundan 
başka dört yolcu vardı. Va
lansia üzerinden geçerken tay· 
yare sahil bataryalarının 

ateşi altında kaldı. Telsiz 
memuru tayya·renin milliyetini 
telsizle bildirince ateş durdu. 
Anlaşılıyor ki tayyare pek yük· 
sekten uçtuğu için bataryalar 
onun milliyetini tayin edeme
mişlerdi.Paris ispanya sefaret• 
hanesi Fransız bava kumpan· 
yasına bir albay göndererek bu 
hadiseden dolayı teessüflerini 
bildirmiştir. Tayyare Alikant
dan Barselona gitmekte idi. dır. 

ispanya dahili harbmda bun
dan başka kayda değer daha 
iki hadise vardır. Birincisi asi 
tayyareler tarafından Dohango 
şehrinin ölüm saçıcı bir bom
bardımanıdır. Dün sabah üç 
motörlü asi tayyareler Dohan
goyu bombardıman ederek 
şehrin merkezine bombalarmı bı
rakmışlar ve mühim binaları ağır 
hasarata uğratmışlardır. Diğer 
birçok binalar ateşler içinde
dir, zira asiler yangın bomba
lara da atmışlardır. Santo Harie 
kilisesi en çok hasara uğrayan 
kiliselerden biridir. Öğleden 
sonra asi tayyareler tekrar 
şehri bomardıman etmişlerdir. 

Fakat bu defa bombardıman 

sabahki kadar şiddetli değildi. 
Bununla beraber sivil ahali 
arasında kurbanlar pek çoktur. 
Ölüler iki yüz, yaralılar üç 
yüz kişidir . Bir manastırm 

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

ar? Barışmayı nasıl a a 
Ludendorf Alman milletinin manevi 
seferberliğine memur ·edilecekn iş 
Paris, 1 (Ö.R) - B. Hitler 1 , , , · ' 

ile Mareşal Ludendrof'un an• · ' ·. ~ ~ ~~i 
laşmaları dolayısile " Ordre ,, . ~,. ~ 
gazetesi Alman ırkının kudre- -~~ 
tini enson hadde kadar çıkar• ~J 
masınm beklenebileceğini yaZl· 
yor. Mareşal Ludendrofun bü
yük bir iş başarmak maksadı 

ile Alman milletinin manevi 
sefer!>erliğine memur edileceği 
hakkında tebliğde mevcut iba
reden çıkan mana budur. Şim· 
dilik Reichin ispanya işlerin
den alakasını kesmeğe müte· 
mayii olduğu görülüyor. Esasen 
bir müddettenberi Almanyanın 
ispanya meselesindeki faaliye
tinin yavaşladığı hissedilmekte 
idi. 

Paris, 1 (Ö.R) - "lntransi
geant,, gazetesi yazıyor: Hitle
rin Mareşal Ludendorfla barış· I 
ması çok manidardır. Mareşal 

u Alman kudretinin mukaddes 
kaynakları,, adlı eserinde ciz· 
vitlere, kiliseye, Yahudilere ve 
farmasonlara şiddetle hücum 
ederek Almanyamn eski Alman 
ilahlarının kudsi kaynağma 
dönmesini tavsiye ediyordu. 
Şansölyenin, Papanm tamimi 
ferdasında bu nazariyelerin sa• 
hibiyle barışması Papaya bir 
cevap gibidir ve Almanyada 
anti klerikalizmi şiddetlendire
cektir. Fakat bu gazeteye göre 
Lud<!!ndorfun bu yolda :ıafer 
kazanması umumi harpta ara· 

Ludendo/ ve Bl11mberg 

dığı zafer kadar güç olacak· 
hr. Her hlllde Ludendorfun 

Alman siyasetinde yeniden ka
zandığı nüfuz sulh gayretlerini 
kolaylaştıracak. mahiyette ol
mıyacak ve belki Alman ordu 
şefleri bir ~'!!!._bu ban~mayı 

teşvik ettiklerinden dolayı piı
man olacaklardır. 

Roma 1 (Ô.R)-Avam kama
rasında işçi muhalefet partisi· 
nin eski lideri B.Georf(e Laus-

Hindistanda Anayasa meselesi 

Kral Jorj imparatorluğa 
bir tebliğ neşretti 

lluıt 1eis/e1indetı Ağa flan ve 
ailesi uktJm 

Bombay, (Ô.R)- Yeni Hint 
anayasRsı gece yarısından iti· 
haren tatbik mevkiine girmiş
tir. 7 Eyalette mahaUi kabine
ler teşekkül etmiştir. Diğer 
dördünde de teşkili. beklen
mektedir. Kongre partisinin 
ekseriyeti kazandığı altı vila
yette, lngiltereye karşı tam is-
tiklal iddiası güderek hüküme
ti teşkil etmeği reddetmesi 
üzerine bu parti vaziyeti yeni
den tetkike lüzum görmüş ve 

layet muhtariyeti rejiminin tat
bik mevkiine girmesi münase· 
betiyle kral imparatorluğa şu 
tebliği neşretmiştir: Hind teba
alarıma lngilizlerle aynı hak
ları veren ana yasa ıslahab 
bugün tatbik mevkiine giriyor. 
Bütün dileklerim Hind tebaa-
larımla beraberdir. Kendilerine 
açılan imkanlardan Hind mil
liyetinin saadeti namına akıli
ne istifade edeceklerini uma-
rım. 

kongre reisi parti komitesinin Londra, 31 (A.A) - Merkez 
10 Nisanda vaziyeti tetkik et· eyaletleri ile Orissa Bombay 
mek üzere içtimaına karar ver- ve Madras eyaletlerinde kon-

Londra, 1 (Ö.R) - Hindis- gre partisi iştirak etmeden 
tanda yeni ana yasanın ve vi- bükümetler teşekkül etmiştir. ........... 

Japon 
Güınüşleri milli ban

kaya naklediliyor 
Şatıghay, 1 (A.A) - Resmi 

mahfeller Şanghavdaki Japon 
bankalarındaki 9 milyon gümüş 
paramn milli bankaya nakli 
kararını müsait surette karşı-
lamaktadırlar. Yakında Tien· 
tein Japon banl(aları tarafın· 
dan da daha mühim miktarda 
gümüş nakledileceği bildiril
mektedir. 

Malumdur ki Teşrinisani 935 
tarihinde tesis edilmiş olan 
para siyaseti hakkmda Çin 
hükümetiyJe yalnız Japon ban· 
kaları teşriki mesai etmemek
te idi. 

Şanghay, l (A.A) - Çin 
merkez bankası Şanghaydaki 
Japon bankalarının da diğer 
yabancı bankalar tarafından 
kabul edilmi ş olan şartlar içinde 
hükümete gümüş stokları ver
rueğe muvafakat ettiklerini 
l ildirmiştir. 

··g································· •••.•• 
bury yakında Londradan Ber· 
line hareket edecek ve 19 Ni
sanda B.Hitlerle mühim bir mü· 
Jakatta bulunacaktır. B.Laus
bury gazetecilere verdiği iza· 
hatta birçok Avrupa ve Ame" 
rika devlet adamlarma söyle
dij!i şeyi B.Hitlere de tekrar 
edeceğini bildirmiştir. Bu da 
şöylece hulasa edilebilir: "He
pimizi doğruca barba sürükli
yen leslihat yarışından vazge· 
çinizt,, 

Roma, 1 ( Ö. R ) - lngiliz 
bütçesinde açık vardır. Hükü· 
met gazeteleri bunun zan edil· 
diği kadar mühim olduğunu 
ileri sürerek endişeleri yatışhr
mağa çalışırken "Daily Herald,, 
bunun sahte bir açık olduğunu 
ve hükümetin silahlanma prog· 
ramı sebebiyle zaruri bir şekil 
alan vergi niıbetlerinin artırıl
masına ve-sile olacaiını yazıyor. 

Filistinde 
Umumi vaziyette 

sükôn var 
Kudüs 1 (A.A) - Bir Arap 

amelesinin üzerine ateş etmiş 

olan bir yahudi, zabıta memuru 
tarafından tevkif edilmiştir. 

Arap komitesi tarafından sü
kunete daveti mutazammın ola
rak neşrolunan beyannamelerle 

yakında Filistine ait meselele
rin halledileceğine dair besle-

nilen ümit sayesinde Filistinde 
umumi vaziyet çok sakindir. 

Muhtelif cemaatlerin paskalya 
yortularımn devamı müddetin-

ce sükunetin de devam ede
ceği tahmin olunmaktadır. 

Tekzip ediliyor 
Londra, 1 (A.A) - Kral ve 

kraliçenin dominyonları ziyaret 

etmekten sarfı nazar ettikleri 
hakkındaki haber bir beyanna-

me ile tekzip edilmiştir. Hü
kümdarların yeriı:e Dük ve 

Düşes Of Kent'in bu ziyareti 
yapacakları ayni suretle tekzip 
edilmektedir. 

Tavzih 
işlen el çektirilen Adll 

bp başhatlbldir 
Gazetemizin 10·3-937 tarihli 

nüshasının beşinci sahifesinde 

lstanbul muhabirimizin verdiği 
bir telefon haberine atfen hi-

lafı hakikat rapor veren ls
tanbul :ıdli tıp işleri baştabibi 

bay Fahrinin işten el çektiri!· 
diği hakkında bir haber ya· 
zılmıştı. işten el çektirilen bat 
tabip değil, başkatip Fahridir. 

Katip kelimesi tertip sehvi ola
rak tabip şeklinde dizilmiştir. 
Keyfiyeti tavzihe lüzum görmek• 
teyiz. 



::ianıre 6 YENi A:SIH 
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Trakyamızdaki anıtlar Gerginlik zail olmuş ... 
Büyük mimari şaheserleri tamir edi- Gönüllü-göndermek kararı ihlal edilir 

liyor. Etnoğrafya müzesi açılıyor ise vaziyet yeniden vahimleşebilir 
Asfalt şose Üzerinde modern bir otel 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Edirne, 31 ( Hususi mubabi: yadan ve gerekse lstanbuJ desteni tetkik ettirdikten son-
rimizden) - Türk mimarisinin Topkapı sarayı müzesinden ra bu büyük eserin kurtarıl~ 
en yüksek şaheserleriyle dolu gönderilen kıymetli etnoğrafik masını vakıflar umnm müdür-
olan Trakyamızda şimdiye ka· eşyalariyle doldu. Bu sene için Jüğüne teklif etmiş idi. 
dar haliyle buakılan bütün bu müzenin tevsiine ve Selimi- Vakıflar umum müdürü bu 
mimari anıtlarımıım tamirine yenin avlusundaki eski Darül· teklifi kabul etmiş ve eserin 
başlanmıştır. kuramn büyük bir etnoğrafya vaziyetini tetkik ve keşfini 

Ediroede kici-
sik Türk mima· 
risinjn en kır 
metli eserlerin
den üç şerefeJi 
camiin devam 
eden tamiri bit
ti. Ve bu güzel 
eserin bütün 
mimari güzel· 
liği ortaya çı· 

karıldı. Fevka
lade bir san'at 

eseri olarak bü
tün düoya mi-

marlarının gö
zünü çeken üç 

şerefeHnin ev
velce yaohş ta
mirler yuzun· 

den iç kısımla- Etnoğrafya müzesi olacak olan Daıütsıbyan birıast Üç şe1e/eli cami 
rmda meydana getirilen çirkin müzesi haline getirilmesine ka· yapmak için vakıflar mimarı 
nakışlar ve yanlış ekler tama- rar verilmiştir. Süreyya Yüceli Edirneye gön· 
men kaldmJdı. Merkezi kubbe- Yeni açılacak bu büyük Et- dermiştir. 

nin muhiti etrafındaki fevkal· noğrafya müzesi ayni zamanda Süreyya Yücel, general Ka· 
ide san'atkfirane istalaktiklerle yanıbaşındaki Arkeoloji müze- zım Diriği ziyaret ederek be-
teşkil edilen konsollar ve köşe sine bir kol olacaktır.. desten ile beraber Edirne, 
paodantifleri bu tamir esna- Darülkaramn büyük etnoğ· Havsa, Babaeski, Kırklareli 
srnda meydana çıkarıldı. rafya müzesi haline getirilmesi ve Lüleburgazda tamir edile-

Evvelce buraları tahtalarla için icabeden tamirlerin keşfi cek mimari anıtlarımızın yeni 
kapatılmış ve Üzerleri sıvanmış yaptırılmış oldu~undan tamirat Avrupa - lstanbul asfalt şosesi 
ve zevksiz oakııızlarla örtülmüş üzerinde olan Edırnemizde 

v hiU:ikten sonra Darüssıbyandaki 
idi. Camiio İçerisinde yine zevk- turizm bakımından çok liizum-

entogv rafya müzesi bu yeni bi- 1 1 d b" t ı· · siz nakışlarla örtülmüş duvar- u o an mo ern ır o e m ın· 
naya nakledilecektir. !!;:as h kk d d" kt"f ld 1 

larile kubbe içlerinin raspa ~ 1 a ın a ıre ı a ı ıar. 
ediJmiş ve tamiri için Vakıflar 1914 de (Miladi) Çelebi Meh- General Kazım Dirik, mü-

met zamanında A1aeddin adm- f tt• J'w · · M h Al Umum Müdürlüğü 937 senesine e ış ıgın mımarı az ar • 
tahsisat koymuştur. da bir Türk mimarının yap- tanı. bay Süreyya Yücel ile 

Diğer taraftan mimar Koca tığı ve Edirnenin en eski eser- birlikte Edirne, Havsa ve Ba· 
lerinden biri olan bedesten n, b 1-·d k" · " ) · · Hayreddinio şaheseri olan aes~ı e ı mımarı eser erımı· 
uzun seneJ~rdenberi tamirsizlik · t tk'k t tt' 

Bu takdirde lngiltere şiddetli tedbirler alacak 

/<ipanyol halki mağa1alara, ağaç Salamankada paskalya dyinleri esnasında 
kovukla!lna sığınıvoılar kilısalan bek/iyen askeıler 

Paris 1 ( Ö.R ) - cıTemps,, lerin tespitine imkan verecek· ettirmiştir. Bu hal devam eder-
gazetesi beynelmilel vaziyette tir. Eğer böyle bir teşebbüs se nihayet bugün B. Hitlerle 
gerginliğin azaldığını müşahe· görüJürse Ingiltere ve Fransa- birlikte açıkça Fransaya karşı 

de etmektedir. Nazırlar mecli- nın garbi Akdenizde ve lspan· dönIT~ır~·AN ORDUSUNUN 
sinde B. DeJbos hiç şüphesiz yada ltalyanın tahrikatma ni- AN ANESI YOK MU7 
umumi diplomatik faaliyette hayet vermek kararları elde 
gözt! çarpan ve Londra komi- edilmiş samhyor. 
tesinin son içtimaı akabinde T AŞKtNLIKLAR 
bazı endişelere sebep olmuş Paris, 1 (Ö.R)- Bordoda çı· 
olan vaziyeti değiştiren yeni kan cıFrance" gazetesi bpan· 
unsurları izah etmiş olacakbr. yol kruvazör ve takip gemile-
Paskalyeden sonra siyasi ufuk· rinin son hadiselerle sabit oldu-
ta bir devir yapahrsa gerginli· ğu üzere faaliyetlerini Fransız 
gın azaldığı görülür ve suJh kara suJarına kadar genişlet-
dostları bundan memnun ola- miş olmalarını bir taşkınhk 

cakJardır. Gerçi hidise1er de- sayıyor. Bu tecavüz karşısmda 
ğişmiş değildir. Londra komi- Fransız hükümeti Akdenizde 
tesinin on gün evvelki müza- himaye talebinde bulunan Fran• 
kereleri sırasında ne idiseler sız vapurJar1nı harp gemilerinin 
yine öyledirler. Fakat bugün himayesi altında yola devam 
bu hadiselerin başka bir zih- ettirmeğe karar vermiştir. İn-
niyetle gözönünde tutulması ve giltere de buna muadil tedbir-
her hükümet merkezinde an- ler almıştır. Kara sularımn 
laşma ve uzlaşma temayülleri- harp hareketlerine açık te· 
nin hakim bulunması kayde de- lakki edilmemesi ve ticaret 
ğer bir neticedir. füoJarının iz'aç olunmaması 

İNGlLTERENlN için Frango nezdinde şiddetli 
HATTI HAREKETi bir teşebbüse lüzum hasıl ola-

Paris,1 ( Ö.R ) - ispanya caktır. 
meselesinde lngilterenin hare· GÖNÜLLÜ GÖNDERMEMEK 
ket bath hakkında Genevieve KARARI iHLAL EDiLDi 

Bununla beraber ispanyada 
ltalyao fırkalarının karşılaşbk· 
ları mağlubiyetten umumi biı 
netice çıkaran ltalyan ordusu· 
nun Caporetlo' dao b~şka ana· 
nesi olmadığını iddia etmek 
tehlikeli olur. ltalyan milletinİP 
onuruna dokunmamalıdır. Şunu 
takdir etmek lazımgelir ki 
amirleri tarafından aldatılan in
sanların birdenbire ışıkla kar-
şılaş1oca maneviyatlarının sar· 
sılması zaruri idi. 

KONTROL JŞI 
Londra 1 (Ö.R} - ispanya

nın kara hudutlarında ve sa· 
hiUerinde müşahede tedbirJe
rini tamamlamağa memur bey· 

Tunca kenarındaki Bayezid zın e ı a ma memur e ı. 
camiinin busene avlu kısmın· yüzünden harap olmağa yaz tut- Mimısr Süreyya ve Mazhar Tabouis "Oeuvre,, gazetesinde uPopulaire de Naute,, gaze· 
daki medhalJeri tamir ettirildi. tuğu ve bu kış birçok yerlerin- Altan üç dört giindenberi icap şu malumatı veriyor: Paskalva tesine göre gönüUü gönderme-

nelmilel büro dün yeni bir celse 
aktetmiştir. Yapılan görüşme

ler kontrol planmm gelecek 
hafta sonundan evvel tatbik 
edilmiş olacağını ümit ettir
mektedir. Büro mühim bir ka· 
rar vererek umumi kontrol 
reısı amiral Van Dol tarafın
dan deniz kontrol şefi amiral 
Olivrerye ve kara hudutları 
kontrol reisine verilen taJiınatı 
tasvip etmiştir. 

Ve bu yüksek mimari abide- den sıvaları döküldüğünü gören eden tedkikah yapmış ve bitir· tatilleri bütün kabinelere iyi nıek kararı yeniden ihlal edi-
Umumi müfettiş g~ncral Kazım . t" M s·· d"" 1 d'" ~ mek . kA • t"r 1 k 1 Ad Ah b d nin tamiri için de Trakya mış ar. ımar ureyya un s- uşun ım aomı verm1ş ı • ece o ursa bundan vahim va· İS- e a a 

Umum Müfettişliği tarafından Dirik bir fen heyetine bu be- tanbu!a hareket etmiştir. Cumartesi akşamı neşredilen ziyet hasıl olacağını Fransa ve 

..... 
V k fi U M d ı •• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••H••••••••• .. ••••••••••••••••••••ıu••• 1 b. ı ·ı· t bl'v• d 1 1 1 "Jt . J 1 • k Bir Hintli ticarethanesi a 1 ar mum ü ür üğü nez- ır ngı ız e ıgın en an aşı - ngı erenm i an etme erı uv· kapabldı 

dinde teşebbüsata girişilmiştir. Norveç, Yunanistan hesabına dığına göre İspanyaya gönüllü vetli bir ihtardır. Bu gazete Londra, 31 (A.A) _ Adis .. 
Aynı zamanda busene Mi- gönderilmemesi taahhüdüne ay- Londra komitesinin çok iyi ni- Abebadaki Italyan makamatl 

mar Sinanın küçük, fakat çok yapılan kurşunlardan vesika İstiyor kırı olarak lta1yanın yeni ha- yetlerinden şüphe etmemekte.. Mehmet Ali İngiliz Hint tica"' 
san'atkirane eserJerinden biri reketleri görülecek olursa İn· dir. ispanya dramı sebebiyle rethanesini kapatmışlar ve sa" 
olan ve Selimiyenin yanıba· Oslo, 1 (A.A) - Yunanistan tarafındkn 15 Milyon kurşun giltere, Fransa hariciye nazıra demokrasilerin ümidleri bu ko- hibioi de hudut harici etmiş· 
şmdaki eski Darnssıbyan binası için bir hükümet fab~ikasma yapı!mış bir siparişin ilk dört mil- B. Delbos taraf1ndan Fransız miteya bağlanmıştır. Fakat lerdir. Buna sebep olarak ta 
Umum Müfettiş General Ki· yonluk kısmının gönderiJmeRi Norveç makamJarı tarafından matbuatına yapılan beyanat Fransa Habeş meselesinde ve mezkur ticarethane müstahdi .. 
zım Dirik tarafmdau eski kendi hesa1>ına k~bul edecek, sonra ispanya işinde olduğu gibi mininin casusluk yaptığı ileri 

durdurulmuştur. b 
orijinal şekli muhafaza edilmek yani una mani olmak için tekrar aldatalmıyacağından emin sürülmektedir. 
suretiyle tamir ettiriJdi. Ve Haber alındığına göre hükümet bunlarm Yunandan tekrar şiddetli tedbirler alacaktır. Esa- olmak istiyor. Zira muhakkak- lngiJiz hükümeti bu tedbiri 
etnoğrafya müzesi ittihaz edildi. ihraç ediJmiyeceği hakkında temjnah ihtive eden vesikalar sen deniz budutlarınm kontro- tır ki şimdiye kadar B. Musso· ltaJya nezdinde protesto et· 
Bu kiiçük müzeye gerek Trak- gelinceye k:1dar bu sevkiyah talik edecektir. lü anlaşmaya muhalif hareket- lini bütün emellerini tahakkuk mişlir. 
~i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

Yazan: Tefrika No: ıa2 

Haydaroğlu yaralı halinin bitaplığı-ı 
.na bakmadan, sokaklara dizilip, kafi
leyi seyreden Istanbullulara, başını 

yastığından yana alarak hafif hafif te
bessüm ediyor, hafif hafif baş sallayıp 
selfun vererek gidiyordu. 

Kafile Erninönünden geçip Babıfiliye 
yakın bir sokakta türbe kılıklı bir bi
na önüne kadar geldiler. Yaralıyı in
dirip içeri aldılar. Arkadaşlarmı da bir 
kaç Yeniçeri önlerine katarak alıp,gö
türdüler. 

Istanbulun içinde : 
- Haydaroğlu yakalanmış 

Şayiası çalkalandı. Bu namdar efe
nin kendini ve halini görmek için; du
yanlar binanın etrafına toplandı, mah
§erallah bir kıyamet halkı kadar cema
at, birbirlerini itip, kakarak : 

- Nerdeymiş ? 
- işte burada ? 
- Hani ya? 

- Görmiyoruz ? 
. - Içeride yahu ! 

- Şimdi çıkarırlar .. 
- Elbet siyaset meydanına götü 

rürler. 
- Durun bakalım ! 
Gürültüsiyle saatlerce bekleştiler. 

Bekçiler, emir almadıkları için da-
ğıtmadılar. 

Bir aralık, halkı yara yara sokulan 
yeşil sarıklı birisi, Haydaroğlunun ka
patıldığı türbecinin kapısına kadar 
ilerledi, kapıdaki nöbetçi onu tanımış
tı. : 

- Ne var çelebi hazretleri? 
Dedi. 
- Oğlum! Bırak ta getirdiğiniz ya-

ralı haydudu göreyim .. 
Nöbetçi kapıyı açıp: · . 
- Buyursun çelebi efendi! 
Diye, bu yeşil sarıklı, uzun cübbeli 

adamı ic:eriye soktu. kapıyı kapadı. 

İçeri giren; meşhur müezzin Evliya çe
lebi idi. (1) 

Çelebi, içeride bir tahtaboş üzerinde 
mecalsiz uzanan Haydaroğluna so
kuldu: 

- Hoş geldin, yiğitim, geçmiş olsun! 

ne bu hal? 
Diye sordu. 
Haydaroğlu, dalgın dalgm gözlerini 

çevirip, yanında çelebiyi görünce ya
vaşça gülümseyerek: 

- Hoşbuldum, çelebi! Hoş buldum 
ama ... Ah ... Ah gidi eski günler!.. 

Diye tekrar başını çevirdi, Evliya 

çelebi, bu sözlerin tesiriyle elemli bir 
sükuta dalmış, cevap verememişti, 

Haydaroğlu gözlerini açıp, tavana ba
karak: 

- Gidi kahbe çelebi! .. Hatırında de
ğil mi? Mecene bir dağ başında, kar
lara gömülmüş bir köyün odasında, 

ısınıp dururken, bizi hayli heyecanlan
dırmıştm .. Hi, hi!. Her ne ise; şimdi de 
bizi böyle görmek size nasipmiş, can 
elden gidiyor, hey gidi eski günler 

(1) O zamanın vak' alarını ve gez
diği yerlerin hıısusiyetleTini yazan ve 
haM en kıymetli bir e8er olarak oku
nan seyahatnamesinin müellifi.. Evliya 
Çelebi... 

hey!.. Hey gidit dağlar hey!.. Hey gidl, 
Katırcıoğlu. .. Ahh!. Böyle mi olmalı 
idi, halim.. Can elden uçuyor be çele
bi! .. Uçuyor, vaydır halime!.. 

- Esef etme evlat, elbet bu hal bir 
hayıra tebdil olur. 

hazık doktorlarla tedavi ettirelim. Ben 
vasıta olayım. Sen kahraman bir adam
sın, yalvar, yakar, seni Giritte Deli 
Hasan paşanın yanma götürsünler. Ya
rarlığm olur. Beni affedin, beni Giride 
Hasan paşanın yanına vatan müdafa
asına gönderin de! - Olacağı yok çelebi!. Bunu ben 

wrunam da.. Kendimi öldüreyim de Dedi. Haydaroğlu gözleri yaşlı mah
ele düşmeyeyim dedim, Tanrı isteme- zun bir gülii§le, Çelebiye dönüp: 
miş, canımı almadı, yaramla, beremle - Behey Evliya! ölüm geldikten 
Istanbula geldik, hey gidi efelik hey.. sonra, sızlanmak neye boynuma borç 
Hey gidi gençlik hey ... Hey gidi Bin- olsun, ben çıkacak bir can için minnet 
gül hey! mi ederim. Vazgeç! 

Diye Haydaroğlu hazin hazin ağla- Diye kolunu örtüsü altına alıp uzan-
mağa başlamıştı. Sessiz, sessiz gözle- dı. Ve daldı. 
rinden yaşlar akıyor sakalsız yanakla- Evliya çelebi bir müddet, bu genç 
rından aşağı, yastığına dökülüyordu. efenin halini teessür ve elemle seyret-

Bu hıçkırıksız ağlayış, bu ha- tikten sonra çıktı, gitti. Vezire, ağalara 
zin hazin ağlayış, Haydaroğlunun yalvardı. Bir yolunu bulup, onun ya-
kalbinde ateş uyandırdı. Yavaşça rasını tedavi ettirmek emrini aldı. 

kolunu kaldırıp, başının altına ko- - Belki kurtulursa, fikrinden vaz-
yarken gözlerini sildi, hayrederek geçip, vatan müdafaasına geçer. 
sustu. Diye kandıınnıştı. 
Haydaroğlunun bu hali, Evliya çe- Hemen o gece, üsküdardan meşhur 

lebiye dokunmuştu. Çelebi de, dudak bir cerrah çağırdılar. Cerrah, Hay
burarak ağlamağa başladı. Eğilip Hay- daroğlunun oyluğundaki yarayı açm
daroğlunun alnından öptü. Ve saçla- ca, feci bir manzara ile karşılaştı: Ka
rını okşadı. sıktaki yara; korkunç surette açık ve 

- Bırak yiğitim! Beni de yaraladın. derindi Etrafında da; hiçbir tedbir 
Gel senin pederin makamında olan be- alınmadığı için kurtlar peyda olmuştu. 
ni dinle de, canın bağışlansın. Yaranı Cerrahın gözleri faldaşı gibi açılıp: 

- Acele beni üsküdara götü.rilll! 
Diye kendini üsküdara dar attı. 1'tı' 

nıdığı bir yerden seksen yıllık bir şiŞe 
şarap bulup, döndü. Haydaroğlu, ge
cenin, her hastaya verdiği bitapiığ1:1' 
bin kat fazlasiyle bitap ve fakat del"ift 
derin inlerken, doktor seksen yıllık ştı' 
rap şişesini açıp, yaranın üstüne dalı et' 

ti, bol bol döktü, elindeki pamukla bıl 
yarayı yıkarnağa başladı,ama, HaycJ;ıf' 
oğlunda da takat sıfıra indi, lo~~ 
kıvrana bağırmamak için ön dişler~ i 
den birisini yerinden kırarak dişleril1 
zorladı, inledi ve inledi 

ıJdl· 
Doktor sabaha kadar başında le 1~, 

başını soğuk sularla ıslattı, yaraY3 1'' 
zım olan tedbiri yaptı, kurtlarını a:fl e' 

ladı, yarayı korkunç derinliği ve g. 
iJ.' 

nişliğiyle tertemiz bıraktı. Fakat J'll ..,1 
İ(El" 

temadiyen kan akıyordu. Do~to:, are 
dindirmek için sabaha yakın bir ~ell· 
bularak, yaranın üzerinde oynar ~ı:ı 

;;.,.rtl'lı:> 
İstanbulun afakında güneş doıo·}adr 
başlamış, doktorun tedaviye baŞ eğe 
ğındanberi, inlemekten söz söyleJ'll si1' 

. dar "l tte mecali kalmıyan Hay og u, 

kesik : aırıJ' 
- Bırak ! ... Bırak !... Ooof ! \P'Ve1 

İyi olmaz... Hiç olmazsa ölrnedeJl e 
biraz rahat edeyim.. 

-BITtJEDI-



ilk öğretinı vaziyeti 

Viliyetlerin kültür işine 
ayırdıkları para 

On iki milyon liradan ibarettir 
Teftiş işlerine bir bakış 

l<.ültür hakanlığı, vardan ilk öğıdım durumuna ait bir Jıkif t'Cfectk 
olan rakamları toplamış ve bunlatı tasmt ettiımıştir. Bu ıakamlann tet
lukı villiyet/eıimizde ve köı•/eıde öfretım vaF.iJetini iz alı clmekf edır. 

•••••••••••••••••••••••• • 
Bütün vilayetlerimizin hususi TEFTiŞ 

idarelerinin 934. teki genel ge· ilk öğretim teşkilatında tef-
liri 31.078.462 liradır. Aynı tiş kadrosunda son yıllar için· 
sene bu paradan 12.043.247 de meslek bakımından lüzumlu 
lirası kültür işlerine harcanmış• birçok tasfiyeler yapılmıştır. 
br. Gene bütün vilayetlerimizin Bugün kültür bakanlığının kad-
935 teki genel gelirleri rosunda vazife gören müfettiş-
37.271.064 liradır ve 12.186.645 lerin formasyon bakımından 
lirası kültür işlerine ayrılmıştır. durumları şudur: Viyana peda-

KÜL TÜR DiREKTÖRLERi goji enstitüsünden mezun, Gazi 
Valiliklerin kültür işlerini ve 

hu arada ilk öğretim ve eği· 
Um meselesini idare eden kül
tür direktörlerinin formasyon 
bakımından durumları şudur: 

Dört kültür direktörü idadi 
ve Jise mezunudur. 22 kültür 
direktörü öğretmen okulunu bi
tirmiştir. Bir kültür direktörü 

kadastro okulu, bir kültür di
rektörü siyasi bilgiler okulu, 

15 kültür direktörü Gazi ter· 
biye enstitüsü, bir kültür di
rektörü Frankford muallim 
mektebi akademisi, 10 kültür 
direktörü darülfünun edebiyat 
fakültesi, 3 kültür direktörü 
riyaziye, 2 kültür direktörü fel
sefe, bir kUltür direktörü ta
biiye ve bir kültür direktöril 
de hukuk mezunudur. 

ô(jRETMENLER 
ilk öğretim işleriuin en mü· 

birn bir kısmı olan öğretmen• 
ler meselesinde yurdumuzun 
bugünkü durumu şudur: ilk 
öğretim öğretmenle-ri arasında 
180 yüksek okul mezunu, 418 
lise mezunu, 9.164 öğretmen 
okulu mezunu, 2.252 Ortamek· 
tep mezunu, 1.823 ilk okul me
zunu vardır. Vekil öğretmen· 
lerin sayısı 585 tir. Hepsinin 
Yekunu 14437 dir. 

enstitüsünden mezun 33, Ö~· 

retmen okulundan mezun 150, 
idadiden mezun 4 müfettiş ola
rak 190 müfettiş vardır. Bu
günkü okul sayısına göre bu 
rakam çok az olduğundan, Ba
kanlık, mümkün olduğu kadar 
kısa bir zamanda müf P.ttiş ye
tiştirehiJmek için Gazi terbiye 
enstitüsünün pedagoji kısmına 
çok talebe a)mıya başlamıştır. 

Bugünkü müfettişler sayısı 

933-934 istatistiklerine göre 
Türkiye okul, öğretmen ve ta
lebe sayısına nisbet edildiği 
zaman şu vasatiler meydana 
çıkmaktadır: Bir müfettişe 33 
okul, 80 öğretmen ve 3111 ta
lebe düşmektedir. Bu mevzu 
üzerind~, müfettiş sayısının art· 
tırılmasını gerekli kılan en mn
him amil bir miifetlişe düşen 
saha meselesidir. Türkiye mik· 
yasmda vasati olarak bir mn-
fettişe 4105.6 kilometre mu· 
rabbaı bir saha düşmektedir. 
Bir müfettişin her vilayette 
hissesine düşen okul sayısı 
başka başkadır. Mesela Istan· 
bulda bir müfettişe 19, lzmirde 
31, Ankarada 22, Çanakkalede 
35, Antalyada 34, Erzurumda 
25, Kırşehirde 40, Çoruhta 37, 
Orduda 70, Urfada 28, Vanda 
17 okulun teftişi düşmektedir. 

Sovyetler birliğinde spor 

'3eden terbiyesine 927 
nıilyon ruble sarf ediliyor 
Bu seneki inşaat programına göre 100 

bin kişilik Moskova stadı yapılacak 
Sovyetler birliğinde beden 

terbiyesi ve sporun inkişafı 
İçin verilen tahsisatın umumi 
Yekünu 1936 senesinde, yarım 
milyar rubleyi geçmiştir. Dev· 
let bütçesinde bu fasla konan 
Para miktan, geçen sene 30 
milyon iken, bu sene 97 oıil
Yona çıkmıştır. Muhtelif sen· 
dikalarm kendi spor teşkilat
larına verdikleri paralar ise, 
130 milyon rubledir. Diğer ta
raftan müdafaa komiserliği, 
Yüksek mektepler idaresi ve 
buna mümasil bir çok daire 
Ve idareler, kendi tahsisatla
tından ayrıca beden terbiye
•ine fasıllar ayırmaktadır. 

1937 senesinde, diğer federe 
cuoıhuriyetferde de spora ve 
beden terbiyesine verilen tah· 
jisat mühim bir surette fazla· 
aşmıştır. 1936 rakamlarına na· 
laran, bu tahsisat, bir çok 
Yerlerde bu sene iki misli, üç 
~isli ve hatta dört mislidir. 
b SFSR, kolkhozlar ve sovk
d 0ılar iç'n lüzumlu 10 bin be
l'en terbiyesi organizatörü ye
t 'ş~i~ilmesi işine 5 miJyon ruble 
a sıs etmiştir. 

t' Beden terbiyesi yüksek Ens· 
1
lilleri, orta mektepleri ve 

bblrenör mekteplerindeki lale
~ adedi, bu ıene. geçen se-

neye nazaran, 5600 kişi daha 
fazlalaşmıştır. 

Sovyetler birliği spor saha· 
ları, stadlar, anterenman yer-
leri, kapalı ve açık tenis kort· 
)arı, kapalı yüzme mahalleri 
buna mümasil daha diğer 
esash spor ve beden terbiyesi 
inşaata için, bu sene bütçesine, 
geçen senenin üç misli olarak 
25 milyon ruble tahsisat koy· 
muştur. Bu seneki inşaat prog-
ramında, bilhassa 100 bin kişi
lik Moskova yeni stadı ile 
Kiev, Yaroslav, Vitebsk, Taş· 
kend ve TifJiste birer stad ya· 
pıJması vardır. ·------------..... -8 öyle 

/~~l ~dl~ 

~·[Q~~ 
idim · Oldum 

KJNAKQL Es;;n~e 
sıtmalılara, iştihasızlara, za
yıflara, kuvvetsizlere iştiha, 
kuvvet, neş' e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz hayatın düşmesidir. 
Liynet ve amel için nebati 
ilaçlarla yapılan bu hapları 
siz de kullamnız. 

YENi ASIR 

~--------------------------------·· Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAHMi KAllADAVUT 

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

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telef on 3809 

------.a-------~---' 

••••••••••••••• 
Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki seneJik tecrübeli ida
reıile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mUthiş ucuzdur. 

•• 
Müzayede ile fev-
kalade büyük satış 

Nisanın 4 ncü Pazar günü 
saat 11 de Burnovada Atatürk 

caddesi istasyon karşısında 55 
No. lu büyük bahçeli evde Bay 

Varıpatıye ait fevkalade lük' 
ve nadide mobilyaları açık ar

tırma suretile satılacaktır. 

DiKKAT: Yolların tamiri 

dolayısile bugünlerde Burnova

ya otobüs çalışmamaktadır. Sa
bahleyin hareket f'decek tren 

saatları, 8,5 geçe ve 10,15 ge· 
çedir. 

Satılacak mobilyalar me· 

yanında maundan mamul altı 

aynalı büfe, Kontre büfe, Masif 
maundan anahtarlı kare yemek 

masası, 12 adet çok kıymetli 
maroken sandalyeleri, emsalsiz 

maundan mamul yatak odası 
takımı aynala dolap Tüvalet 

Lauman ve komodinosu, bir 
buçuk kişilik üç adet lngiliz 

mamulatı Bronz karyola. lzmir
de emsali bulunmayan içi kuş 

tilylü maruken kanepe ve iki 
koltuk, tekrar maruken kane-

pe ve iki koltuk ve deri şenz· 

lonk, cevizden mamul yatak 

odası takımı, üç kapılı aynalı 
dolap tuvalet la~man peşkirJik 

ve komodinosu 2 adet Şömine 

aynası, poker masalara, Stalle 

Dresden markala Alman piya

no. 10 parça kanepe takıms, 

şemsiyelikler, heykelli saat, ye· 

ni bir halde fevkalade güzel 

Bilardo ve istekaları, madeni 
sobalar, emsalsiz maun camlı 

Vitrin, çiçeklik, koJonalar, muh
telif boyda çok kıymetli yağla 

boya tablolar büyük aynah jar

dinyer, Ruston Horsley marka 

4 beygir kuvvetinde motor. 
AEG beş lambalı Radyo, iki 

adet paravan, etecerler, ve bir 
çok kıymetli seccadeler, ve 

hala ve saire bir çok eşyayı 

nefise müzayede suretile satı· 

lacaktır. 
Fırsatı kaçırmayınız. 

Farsat arttırma 11al,,nu 
Aziz Şımk. Telefon: 2056 

s. 7 1-3 

lzmlr beledlyeslnden: 
3400 Jira bedeli keşifli Ka

zımözalp bulvarının Fuar içinde 

kalan kısmınm blokaj ve kor
doolannın yapılması işinin açık 

eksiıtme iJe ihalesi 7-4-937 
Çarşamba gününe temdit edil-

miştir. Keşif ve .şartnamesini 
görmek üzere belediyede Fuar 

bürosuna, iştirak iç'.n de iki 
yüz elli beş lirahk muvakkat 

teminat veya banka mektubu 
ile söylenen günde ve saat on 

altada belediyede Fuar komite· 
sine müracaat edilir. 

(577) 
1 - Alsancakta belediyeye 

a!t eski tramvay garajı ve müş-

temilatının yıkılması işi, çıka

cak malzemeden şartnamesinde 

yazılı olanların belediyeye ve· 
rildikten sonra geri kalanlar 

müteahhidine ait olmak şarlile 
9-4-937 Cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edilecek

tir. Işin bedeli keşfi altı yüz 
liradır. Keşif ve şartname5İni 
görmek ve bu hususta malu
mat almak üzere baş mühen

disliğe, iştirak için de kırk beş 
liralık muvakkat teminat mak· 

buzu ile-söylenen gün ve saatte 
encümene gClinir. 

2 - Senelik kirası altmış 
lira b e d e l i muhammenle 

Üçüncü Kahramanlarda Selanik 
sokağındaki bahçenin bir sene· 

lik kirası Baş kitiplikteki şart

name veçhile 9-4-937 Cuma 

günU saat on altıda açık artır· 

ma ile ihale edilecektir. işti

rak için dört buçuk liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 

söylenen gün ve saatte encü
mene-. gelinir:. 

3 - Senelik kirası yüz yir

mi lira bedeli mubammenle 
Kemer caddesinde tlnzifat hana 

karşısındaki benzin satış yeri· 
nin bir senelik kirası Baş ka-

tiplikteki şartname veçhile 9-
4-937 Cuma günü saat on al

tıda açık artırma ile ihale edi

lecektir. iştirak için dokuz lira· 

lık muvakkat teminat makbuzu 

ile söylenen gün ve saatte en
cUmene gelinir. 

26-30-2-6 899 (524) 
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IZMIR ŞUBESl AÇILl)l 
r..z;r~..c.,.;························:ı-.7../."-"~...lZ) .......................... 

PEŞTEM~\LCILARDA : Mimar 
Kemaleddin caddesi No. 43 

Telefon 2555 

Toptan ve perakende 
rZ7:Z77.Z7Z7.7ZZZ7.Z/.77'7.Z7:ZZZZ?J7.L7'".LZr,L//J!Z7.J 

SATIŞLARIMIZ htanbul fiatedir. Aldatmak 
yok, pazarlık yok .• 

Bir defa uğrayınız kafi .. 

e .. .. . . . \ ~ . . . . . ' . ; .- ~ . 

lzmir Sicili Ticaret memurluğundan: 
Tescil edilmiş olan (Türk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) nin 

29/ 3/1937 tarihinde adiyen toplanan umumi heyeti zabıtnamesi ti
caret kanunu hükümlerine göre sicilin 1954 numarasına kayıd ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili Ticaret memurluğu resmi 
mühürü ve F. Tenik imzası 

1 - Zabıtname 
2 - Hissedarlar cetveli 

TORK SANA Yl VE TiCARET ANONtM ŞtRKEllNtN 29/3/37 
p AZARTESI GONO SAAT 10 DA tZMtRDE TORKtYE 

.... ••• . . . PALAMUTÇULARI ANONlM ŞlRKETI 
iDAREHANEStNDE YAPILAN 

ADI HEYETi UMUMtYE TOPLANTISI ZABITNAMESt 
idare Heyeti makamında : 

idare Heyeti Başkanı Bay Fuat lyimen 
İdare Heyeti Asbaşkanı Bay M. Münir Birsel 
İdare Heyeti Üyeden Bay Harold Jiro. 
Mürakıp : Bay Fuat Lostar. 

1. - Hükumeti Cumhuriyeyi temsilen iktisat Vekaleti namı-
na Komiser sıfatile Bay Zeki Afşin hazır bulunmuştur. 

2. - Heyeti Umumiye, idare Heyeti Başkanı Bay F uadın Baş
kanlığında saat onda acıldı. ilannamelerde yazılı olduğu üzere 
bildirilen zaman içinde, Şirket merkezine baş vurarak girme ka
ğıdı alan ve isimleri toplantı yerinde asılı bulunan hissedarlar 
cetveli ile toplantıya gelenlerin girme kağıtları araştırıldı. Girme 
kağıdı alanlardan dokuz kimse geldiği görüldü. 

3. - (30750) Adet hisse senedi sahiplerinin toplantıda hazır 
bulundukları başkan tarafından bildirildi. 
Toplantıda hazır bulunan hissedarların sahip oldukları hisse se

netleri sermnyenin yarısından çok olduğundan, nizamnamenin 
36 ıncı ve Ticaret Kanunun 366ıncı maddesinde yazılı nisabı 
içtimaın hasıl olduğu ve çağırma ilanları ile toplantının usulü-

ne uygun olduğu bay komiser tarafından da bildirildi. 
4. - Rey toplama en çok hisseyi temsil eden Fuat İyimen ile Ha

rold Jiro ve yazıcılığa BayHüseyin Ahuoğlu seçildiler. 
S. - idare Heyeti ve murakıp raporları ve 31 / 12/ 1936 ta

rihinde biten yıllık bilanço ile kar ve zarar hesapları okunup, 
aşağıdaki hususat müttefikan karar altına alındı. 

Birinci Karar : 
İdare Heyeti raporu ile murakıp raporlan kabul edildi. (Bu kararda 

idare Heyeti re'ye karı~madılar.) 
ikinci Karar : 
Bilanço ile kar ve zarar hesabı kabul ve tasdik edilerek idare Heyeti 
azalarının zimmetlcri ibra olundu. (Bu kararda ldare Heyeti re'ye ka
rışmadılar.) 
Oçüncü Knrar : 

Bu sene muamelatından hasıl olan (29269.09) Lira zarar, geçen 
senelerden müdevver ( 43921.60) lira kardan tenzil edilerek bakıye 
kalan 14652.S l Liranın, İdare Heyetinin raporundaki teklifi veçhile yi 
ne kar ve zarar hesabına bırakılarak gelecek seneye devir edilmesine 
hep birlikte karar verildi. 
Dördüncü Karar : 

idare Heyeti azasından Bay 17.zet Ayaydının müddeti bitmi~ oldu
ğundan Bay Rahmi Aslan ve Nizamnamei dahilinin 11 inci maddesi
nin birinci fıkrası mucibince ve idare heyeti azalarının beşten altıya 
iblağına karar verilerek, tezyid edilen azalığa Çarlton Vittol seçildiler. 
8e§İncİ Karar : 

1937 Yılı için murakıp olarak 300 Lira ücretle Bay Fuat Lostar se
çildi. 
Albncı Karar : 

Aşağıdaki lıususat için idare Heyetine me'zuniyet ve salahiyet ve
rildi. 

A - Miidürler tayini ile u~ret '\'C aylıklarının belli edilmesi ve 
verilmesi. 

B - idare Heyeti azalarından her biri ile her türlü muamelati 
ticariye ve akitlerde bulunması. 

Yedinci Karar : 
1937 Yılında idare Heyetinin toplanma hakkı olarak her toplantıda 

beher aza için 1 O lira verilmesi kabul edildi. 
Sekizinci Karar : 
Toplantıya saat on birde son verildi. 

Başkan Rey toplamağa memur Yazıcı Murakıp Komiser 
lmznlar okunamamıştır. 

Türk Sanayi ve Ticare~ Anonim Şirketinin 2~/3/~93~ ~azartesi ıı.ünü 
saat onda tzmirde Türkıye Palamutuları Anonım Şerketı ıdarehanes.nde 

yapılan Adi Heyeti Umumiye Cetveli 
Hissedarlar toplantısında hazır bulunan : 
Hissedarın adı ve sanı.Oturduğu yer HisRe 

Mikdarı 
Türkiye Palamutçuları A.Ş. namına 

Bny Funt lyimen. tzmir 
« Harry Giraud Jr. « 
« F. Braggiotti « 
« Çarlton Vitel « 
« Pol Filinezi « 
« Hakkı Adil <c 
« Fuat İyi men « 
« M. Münir Birsel « 
« Ragıp Dorsan « 

13750 
5000 
5000 
3000 
1500 
1000 
500 
500 
500 

30750 

Rey adedi. İmzalar 

10 
10 
10 
o 

10 
10 
10 
10 
10 
90 

Okunamamıştır 
« 
« 

« 
« 
« 
« 



aa11ne • • 
KEMALPAŞA KAZASI SULH 
HUKUK HAKIMLİÔİNDEN: 

932-10 No. 
Kemalpaşa yukarı Kızılca 

köyünden ölü Hasan tahsinin 
(18463) lira (79) kuruş borcun· 
dan dolayı terekesinin mahke
mece tasfiyesine karar verile
rek tespit edilen gayri men· 
kullerinin açık artırmaya çıka
rılması hakkında verilen karara 
atfen takdir kıymetleri yapı
lan köy civarında (72) numa· 
rafı ve Kanunuevvel 1935 
tarihli tapu senedi iJe, şar
knn sabıkan Devriş Hasan 
oğlu Mustafa bağı halen dere 
ve, garben tarikiam, şimalen 
koca Nikoli oğlu, cenuben ha
cı Hasan oğlu hacı Hüseyin 
bahçeleriyle mahdut tapuda 
bir dönüm ve Has.an oğlu Mus
tafadan satın aldığı mahal ile 
üç dönüme baliğ olan işbuma
hallin evvelce her ne kadar 
vişne bahçesi ise de halen çe
kirdeksiz üzüm bağı olduğu ve 
halihazır kıymeti ( 500 ) lira 
kıymetinde bulunduğu ve taş 
tepe mevkiinde 73 numaralı ve 
kanunuevvel 325 tarihli tapu 
koçanı ile şarkan bayi Veli ve 
bayie rukiye uhtesinde kalan 
7 dönüm bağ, garben dere, 
şimalen muhacir Mehmet ve
resesi bağı, cenuben larikiam 
ile mahdut üç dönüm ma
hal evvelce bağ İse de şim
di harap olup tarla ve or· 
manlık vaziyetine girdiği ve 
derununda 9 ağaç zeytin olup 
kıymeti umumiyesi (10) lira 
deyerinde bulunduğu ve köy 
içinde 99 numaralı ve eylül 927 
tarihli tapu ile canibi yemini 
yol yesarı sabıkan Kutra lstal· 
yö halen Emin oğlu Şaban, 
arkası sabıkan koca bıyık An
tiriko halen Muharrem oğlu Ali, 
cephesi tarik ile mahdut bir 
bap kahvehanenin halen Sabri 
tarafmdan işletilmekte olduğu 
görülerek kıymeti { 700 ) lira 
değerinde bulunduğu ve köy 
içinde 96 nnmarah ve eylül 
927 tarihli tapu ile arsa olan 
şnrkan tarik, garben tarik, şi
malen derbent bakkal lstavri, 
cenuben tarik ile çevrili olan iş-
bu çev"Ji mahal iki dö1Jümden 
ibaret olup halen vişne bah-
çesi olduğu ve derununda dört 
beş senelik (50) adet vişne 
ağacı Lulunduğu görülmüş ve 
halen kıymeti (500) lira değe
rinde olduR"u ve yaran dede 
mevkiinde beş numaralı ve ma-
yıs 340 tarihli ve 13 rakamı 
ebvap numaralı canibi yemi-
ni deveci Hasan oğlu yu
suf hanesi, yesari eskici him
met, arkası kara mehmet ve 
yusuf haneleri, cephesi yol, ha· 
nenin üzerinde iki oda ve al
tında bir dam ve miktar havlu 
olup halen (500) lira kıymetinde 
olduğu ve kara bağlar mev
kiinde 79 numaralı ve kanunu
sani 336 tarihli tapu senetle-
rinde şarkan tahtacı ko-
cadan farsaya geçen bağ, 
garban şerbetçi hacı osman, 
şim=ılen Molla Hüseyin bağı, 
cenuben tarik ile çevrili üç dö· 
nüm bağ (300) lira kıymetinde 
\'e yine Kara bağlar mevldin
de 11 numarah ve temrnuz 
926 tarihli tapu ile şarkan 
Bekir Sıtkı, garben Hüseyin 
efendi, şimalen Şükrü verese
Jeri, garbeo hemşiresi Fatma 
hanım ile çevrili (3) dönüm 2 
evlek bağ, (350) lira kıyme
tinde ve çayır arası mevkiinde 
4 numaralı ve mart 928 tarihli 
tapu ile, şarkan molla Hüseyin, 

garben hazine hissesi, şimalen 
molla Hüseyin ve Hamdi, 
cenuben Hüseyin ile çevrili 
iki dönüm bağ, (250) lira kıy
metinde, ve yine Çayır arasın
da 19 numaralı ve şubat 927 
tarihli tapuda, şarkan ve gar
ben AJaçatılı Y orgi, garbeo 
topyan oğlu bağı, şimalen mu· 
kaddema hacı Mustafa ely~vm 
Hasan Tahsin bağı ile çevrili, 
6 dönüm bağ Ye derununda 
kute ve ittisalinde dam ve 

sergi mahalli olan iıbu mahal 
(1000) lira kıymetinde olduğu ve 
umurçalısı mevkiinde 20 nu
maralı Kanunusani 340 tarihli 
tapuda, şarkan bakkal Fah
ri, garbeo Hacı Mustafa, 
ve şimalen nalbant lbrahim, 
cenuben Harun ile çevrili 
beş dönüm iki evlek bağın 
halen harap bağ olup kıymeti 
(50) lira değerinde olduğu ehli 
vukuf mumaileyhin bilittifak 
beyan eylemeleriyle ve borcun 
933 senesinden evvel olduğu 
tasfiye masasınca anlaşılmış 

olduğundan (2280) numaralı 
kanuna tevfikan satılığa çıka

rılmış ve açık artırma usulüne 
dair şerait aşa~ı maddelerde 
gösterilmiştir: 

1 - işbu artırma muamelesi 
30·4-937 Cuma günü saat (14) 
raddelerinde Kemalpaşa kazası 
hükümet konağı önünde icra 
kılınacaktır. 

2 - Satış kararlarını ihtiva 
eden şartname ilan tarihinden 
itibaren herkesin görebileceği 

hir surette mahkeme kalemin
de açık bulundurulacaktır. 

3 - Artırmaya iştirak eden
lerin gayri men1rnlatın muham
men kıymetlerinin yüzde yedi 
buçuk olduğu nispetinde pey 
akçesi veya milli bankanın te
minat mektubunu tevdi etme
leri lazımdır. 

4 - Artırma neticesinde 
gayri menkulat müşteriye ihale 
edilirse yüzde iki buçuk kuruş 
dellaliye ve tapu ve ferağ 
harçları alıcıya aittir. 

5 - Tayin edilen zamanda 
arttırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini 

bulmadığı takdirde en son art
tıraoın taahhüdü baki kalmak 

üzere arttırma müddeti daha 
on beş gün uzatılacaktır. Uza-

tılan müddet 15-5-937 cumar
tesi saat 12 de arttırmaya işti

rak edenlerden en fazla art· 
tırana ihale edilecektir. 

6- işbu ilan tarihinden itibaren 
(20) gün içinde gayri menkulat 

üzerinde alakası olduğunu 

iddia edenlerin evrakı müspi-

teleri ile beraber bu müddet 
zarfında ait olduğu mahkeme-

ye haklarını ispat etmeleri. Ak
si takdirde haklarını iskat ede-

cekleri ve paylaştırılmadan ha
riç tutulacaklardır. 

7 - Satış bedellerinin öden
mesi peşindir. Ancak kavri bir 

teminat gösterildiği takdirde 
(7) günlük bir mühlet verile
bilir. 
Yukarıda tespit edilen vasıf 

ve şartlar dairesinde talip 
olanların veya bundan fazla 

malumat almak istiyenlerin 
muayyen gün ve saatte Ke

malpaşa mahkemesi tasfiye ma

sası naipliğine müracaat eyle
meleri ilan olunur. 972 ( 578 ) 

IKTISAT VEKALETi İÇ 
TiCARET UMUM MÜDÜR
LÜGÜNDEN: 

Türkiyede harik Sigorta işle
rile çalışmak üzere kanuni hü· 

kümler daire!'inde tescil edil· 
miş bulunan ecnebi sigorta şir
ketlerinden la Prevoyans Ha
rik Sigorta Şirketinin Türkiye 
umumi vekili bu kerre müra· 
caatla, Şirketin 1 Şubat 1937 
tarihinden itibaren Türkiyede 
yeniden sigorta mukavelesi 
aktetmemeğe ve bu tarihten 
evvel aktedilmiş bulanan mu
kavelelerin müddetlerinin hita
mına kadar mer'i kalacağına 
ve şirketin tasfiyesiyle iştigal 
edilmesine karar verdiğini bil· 
dirmiştir. Bu şirketle alakası 
olanların lstanbulda Tahtaka
Jede Prevuayans hanında Rene 
Asseo ve Alber Tiano kollek· 
tif Şirketine ve icabında ikti
sat vekildioe müracaat etme
leri ilan olunur. 

2-22-12 993 (582) 

YENi A81R 

MEYVA 

K 

En boş meyva tuzudur. Ink)baıı def eder. Mide, bağır1ak, 

karacigcrden n:ütevelJit rahatsıılıkları önler. Hazmı kolaylaıtırır. 

ln2iliı Kanzuk eczanesi Beyoglu • İstanbul 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne ol
duğu: 

Karşıyaka Alaybey Nadir 
sokağında 28 numaralı hanenin 

tamamı : Tapu kaydına göre 
ada 45, 14 parselde olup hu· 

dudu plandadır. icra vaz'ıye
dine göre kapıdan içeri giri-

lince uzun bir sofa üzerinde 
üç oda arkaya çılc ıldıkta kü
çük bir avlu dahilinde bir mut
bah üstü beton taraça ve bir 

beladan ibaret olup tamamı bin 
lira kıymetindedir. 

ipotekli olan bu hane satılı
ğa çakarıldı. Birinci artırması 

3 Mayıs 937 tarihine müsadif 

Pazartesi günü saat 11 de dai

remizde icra edilecektir. Bu 
artırmada yüzde yetmiş beş nis-

petinde bedel verildiği surette 
en çok artırana ihale edilecek 

aksi halde en çok artıranın 
teahhüdü baki kalmak şartiyle 

ikinci artırması 19 Mayıs 937 
tarihine müsadif Çarşamba 

günü saat 11 de yine dire
mizde icra edilecektir. Ve 

bu artırmada en çok ıbedel 

verenin t.=stün de bırakılacak· 

tır. ' Şartname 22 nisan 937 
tarihinden itibaren herke· 

sin görebilmesi için açıktır iş
bu g;syri menkul üzerinde bak 

talebinde bulunanlar elJerınde
ki resmi vesaiki ile birlikle ve 

yirmi gün içinde milracaatları 

lazımdır. Aksi halde hakları 

tapu sicilince malum olmadıkça 

paylaşmadan hariç ka!acaklar
dır. Satış peşin para iledir. 

Yüzde iki buçuk dellaliye ve 
tapu harcı müşteriye aittir.Mü

zayedeye iştirak etmek isti
yenler şartnameyi okumuş ve 

lüzumlu malumatı almış ve bun
ları tamamen kabul etmiş ad 

ve itibar olunurlar.Kıymeti mu
hammenenin yüzde yedi buçu

ğu nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir banka teminatı veril· 

mek lazımdır. Daha fazla ma
lumat almak istiyenlerin daire-

mizin 937-1369 dosyası ile mü

nadiye ve memuriyetimiı.e İnil· 
racaatları lüzumu ilin olunur. 

995 

lzmir birinci icra memurlu-
ğuııdan : 937·1097 

Süleyman oğlu Hasanm Ra
himeye olan borcundan dolayı 
ipotekli bulunan lzmir birinci 
Karantina mahalleı;i dahilinde 
iskele ve namı diğer Mitatpaşa 
caddesinde kain 727 ada, 7 ve 
29-1129 halen 27 kapı numaralı 

ev içinde geniş bir avlu ile 
müsmir ve gayri müsmir eşcarı 

ve büyük saloniyle dört odayı 
müştemil elektrik ve Halkapı

nar suyu teçhizahııı havi 2800 
lira kıymeti muhammeneli tah· 

tani ve fevkani bir bap ev 5 
Mayıs 937 tarihine müsadif 

çarşamba günü saat on birde 
açık arttırma suretiyle birinci 

icra dairesinde satılığa çıkarı
lacaktır. Bu arttırmada SflbŞ 

bedeli kıymeti muhammenenin 
yüzde 75 ini bulmadığı takdir-

de en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak şarhyle satış on 

beş gün daha uzahlarak ikinci 
arttırması 20-5-937 tarihine 

müsadif perşembe günü saat 
11 de yapılacaktır. Bu arttır-

mada satış bedeli yüzde 75 ini 
bulmadığı takdirde ec çok art-

branın isteklisine ihalesi icra 
kılınacaktır. 

Bu gayri menkul üzerinde 
her hangi bir şekilde hak 

talebinde bulunanların tarihi 
ilandan itibaren yirmi gün 

zarf1nda ellerindeki vesaikle 
birlikte dairemize müracaatları 

lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu siciliyle sabit olmıyanlar 
paraların paylaşmasından hariç 
bırakılacaklardır. 

15 - 4 • 937 den itibaren şart
name herkese açık bulunduru
lacaktır. Yüzde iki buçuk del
laliye müşteriye ait olup mü· 
terakim vergi tenviriye ve tan· 
zifiyeden olan belediye rusu
mu ve vakıf icaresi artırma 
bedelinden tenzil olunacaktır. 

2762 N o. lı vakıflar kanunu 
mucibince tediyesi icap eden 
taviz bedeli müşteriye aittir. 

• Artırmıya iştirak etmek isti
yenlerin yUzde yedi buçuk pey 
akçasını veya milli Banltalar 
itibar mektubunu hamilen 
937/1097 No. h dosyaya ve 
icra münadisine müracaatları 

ilin olunur. 
(1001) 

2 Nlaan ıea7' · 

Sigara da ·içseniz 

Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin daima temiz, daİl.118 

beyaz, daima sağlam kalacağına emin olabilirsiniz 

R R 
A A 
D 4 0 
y y 
o o 
L Diş macun- L 
1 larının en J 

tesirli ve en N nefisidir N 

Daima RADYOLI N 
\ .··, '" . / ~ . , ' .. ~· . ' _.· . . .. 

Çiftçi ve hayvan 
sahip erinin na
zarı 

• 
1 k tı 

Hayvan 'arınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

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

Hayvanlarmıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğald1ğını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 

ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Gazi bulvar No.25 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

lzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne ol· 
duğu: 

Karşıyaka Donanmacı ma
haHesi Çoraklı sokağında eski 
35 yeni 67 numaralı hane hu
dudu ada 55 parsel 1 de ka-
yatlıdır. . 

Hanenin icra vaza'yedine gö· 
re alt alta demirden iki kapısı 
vardır. Alt katta bir koridor 
üzerinde üç oda ve alt katta 
merdivenle yukarı · çıkıldıkta 
yine bir koridor üç oda vardır. 
Alt kattan bahçeye çıkılır. Bah
çede bir mutbah bir de bela 
ve banyo mahalli vardır sokak· 
tan bahçeye girilir ayrıca bir 
kapısı vardır. Bahçenin etrafı 
kısmen demir parmaklıklıdır. 
Hane çatmadır. içinde elektrik 
tesisatı ve su tulumbası vardır. 
Kıymeti ikibin beşyü:ı Jiradır. 
Bu hane evvelce icraen satıl
mış ise de müşterisi parayı 
vermemiş ve ihale feshedile· 
rek yeniden onbeş gün müd
detle müzayedeye çıkarılmış
tır. Birinci ve son artır-

ması 19-4-937 tarihine mu
sadif pazartesi günü , saat 15 te 
133 üncü maddeye göre, dai· 
remizde icra edilecektir. işbu 
gayrimenkul üzerinde hak ta· 
lebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte bu 
müddet zarfında dairemize mü
racaatleri lazımdır. Gayrimen
kul bu artırmada ençok arbra· 

IKTISA T VEKALETi JÇ 
TiCARET UMUM MüDOR· 
LÜGÜNDEN: 

Türkiyede kaza işlerile çalıf 
mak üzere kanuni hüküınlet 
dairesinde tescil edilmiş bulu• 
nan ecnebi Sigorta şirketleri~· 
den La Prevuayans Kaza Sı· 
gorta şirketinin Türkiye uıııJ' 
mi vekili bu kerre müracaa 1 

şirketin 1 Şubat 937 tarihinde.~ 
itibaren Türk iyede yeniden !i1• 
gorta mukavelesi akdetmeıııe, 
ye ve bu tarihten evvel akte 
dilmiş bulunan mukaveleleJİ~ 
müddetlerinin hitamına ka ~" 
me:-'i kalacağıoa ve Şirke.tı e 
tasfiye sile iştigal edilmesıO" 
karar verdiğini bildirmiştir. ~
şirketle alakası olanların Jsts .,s 
bulda Tahta kalede Prevo),' ,t 
hanında Rene Asseo ve Al e"e 
Tiano Kollektif Şirketine ii' 
icabmda lktısat vekaletine ıJJ 
racaat etmeleri ilan oJunu

8
rl) 

2--22-12 992 ~ 
·= t<tı'' 
nan üzerinde bırakılaca ·sti' 
Müzayedeye iştirak etmek ~i" 
yenler kıy?1eti ~uhaD?melliııde 
yüzde yedı buçugu nıı~etbaıı· 
pey akçesi veya milli bır . J6' 
ka mektubu ibraz etınelerıdel' 
zımdır. Yüzde iki b?çulı: ittir'• 
laliye harcı müşterıye ~ 'blJ' 
Şartname tarihi ilandan. ıll;çi" 
ren herkesin · görebilınesıliıfl'ot 
açıktır. Daha fazla IJlİ2t4~4 
almak istiyenlerin 93! csot' 
dosya ile münadi ye ınura 19941 
:eri lüzuıµu ilan olunur. 
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Fratelli Sperco \ 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

1
. BACCHUS vapuru elyevm 
Hlllanımızda c;lup Rotterdam 
I •rn.b~rg ve Amsterdam liman
•rı ıçın yük alacakbr. 

8 
liERCULES vapuru 21 martta 

. Urgas, V arna ve Köstence 

S
111lanlara için yük alacaktır. 
VENSKA ORIENT LINIEN 

kumparıyası 
AASNE motörü 29 martta 

beklenmekte olup yükünü 
~hliyeden sonra Rotterdam, 
aınburg ve Skandinavya li· 

lllanlarına yükliyecektir. 
SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 
SUÇEA VA vapuru 23 

;.arta doğru beklenmekte olup 
laıre, Malta ve Marsilya Jiman
rına yolcu ve yük kabul 

edecektir. 
PELES vapuru 9 nisana 

doğru bekleniyor. Pire, Malta 
•e Marsilya limanlarına hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

k Daha Fazla tafsilat için ikinci 
b~rdonda Tahmil ve Tabliye 
•nası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalağına 
~ilracaat edilmesi rica olunur, 
'
1 •vlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerden 
•centa mesuliyet kabul etmeı. 
.J:lefg: 4142-4221-2663 w 

li .. ~azilli Sulh Hukuk Hikim
gJnden : 
. Nazillinin Kuyucak nahiyesi· 

n~n evsat mahallesinden Ali 
0Rlu Mehmet Çiçeğin karısı 
~Yni nahiyenin Cumhuriyet ma• 
ailesinden Can A!i kızı Zehra 

~leyhioe yaphğı sulh teşebbüsil 
ilvasından müddeialeyh Zeh· 

~nın yeri belirsiz olduğundan 
•linen tebligat icrasına karar 
•trilmiş ve mahkeme 19-4-937 
kllartesi günii saat 9 za bıra
h~lo:uştar. O gün müddeialey· 

kn. bizzat mahkemeye gelm~si 
• sı takdirde kanuni muamele 
r•Pılacağı tebliğ makamına ka· 
•111 olmak üzere ilan olunur. 

991 (583) 

N. V. 
\~'. f,. il. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 29 marta 

doğru bekleniyor. Rotterdam 
HamburSt ve Bremen limanla· 
rına yük alacaktır. 

•an.• 
American Export Lines 

The Export Steamship Corpo
ration - Nevyork 

EXAMELIA vapuru 30 mart· 
ta . bekleniyor, Nevyork için 
yük kabul eder. 

Pire aktarması seyriseferler 
EXCALIBUR vapuru 9 nisan· 

da Boston ve Nevyork için 
Pireden hareket edecektir. 

Seyahat müddeti : 
Pire - Boston 16 gün 
Pire - Nevyork 18 gün 

-· Cı!O .... -Service Maritime Roumain 
- Bucarest -

DUROSTOR vapuru 3 ni
sanda Köstence, Sulina, Ga· 
latz ve Galatz aktarması Tuna 
limanları için yük alacaktır. 

.... @ ...... 

Johnston Warren Lines 
Liperpool 

DROMORE vapuru 11 nisan
da bekleniyor. Liverpool ve 
Anuers limanlarlndan yük çı-

karacak ve Burgaz. Varna, 
Köstence, Sulina, Galatz ve 
ıbraile limanları için yük kabul 

. edecektir. 
••• 

Den Norske Middelhavlinje 
Oslo 

BOSPHORUS motörll 19 ni· 
· sanda bekleniyor, ayni gün Di
eppe ve Norveç limanlarına 
hareket ~decektir. 

SARDINIA motörü 22 ma· 
yısta Pirf' lskenderiye Dieppe 
ve Norveç limanlarana hareket 
edecektir. 

- . • , .ııııı.ı.-. _ .. 
~ ..... . 

Haraççı KC!rdeşler 
MOBILYE MAGAZASI 

l<ARYQLA En zarif ve 
sağlam çeşitleri 

Ç k A b 1 Avrupanan en şık ve en ocu ra a arı dayanıklı modelleri 

Lı t k J Yerli mallarm en zengin 
nasır a ım arı koltuk ve masaları 
'" b•I J Türkiyenin en modern ve en çok beğeni-
lYJO 1 ye er len çeşitlerini daima .................. : 

• • 
:·····································································= • • 
: ...... Jzmir ve Ankara mağazalarımızda 

Hazır bulabilirsiniz ... 

----~~ .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karş1sında 

. 
• . . • . . . . . . 
• . 

.•.•................................................................•. : 

'Enıtak ve Eytam Bankasmdan : 
No. Yeri No. Nev'i Depozito 
~ ~L 

lıtb 1 Iımir Karataş Duygu sokağı 47 Ev 50 
C._ıaı, :h .Yukarıda yazı:ı evin peşin veya taksitle 3 - 4 • 1937 
1-~ltt' esı günü saat onda ihalesi yapılmak üzere satışı yapı· 

•- ır. 
"ltkı· 
~ _, 

1 olanların eJli lira Depozito akçesini veznemize yatıra· 
tarrnaya girmeleri ilin olunur. 

31 - 1 - 2 

YENi ASIR 

Olivier Ve Şü. ,-------. ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
Diş Hekimi LıMİTET 

. Vapur Acentası 
IR iNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

LESBlAN vapuru 19 martta 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve ayni za
manda Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

GRODNO vapuru 8 nisanda 
Loodra, Hull ve Anversten 
gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda Londra, Hull için yük 
alacaktır. 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmittir.Hastalaranı müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 [2101] 

OPORTO vapuru limanı
mızda olup Liverpool ve Svan-
seadan yükünü tahliye ediyor. ,. z•zı&A~~ 
Ayni zamanda Liverpool ve ~ -.:::> Q N9 Q ~ 
Gla!lgov için yük alacaktır. ~ ,..:;;;;a 

FLAMINIAN vapuru 5 ni- N Mübadil ve gayri mübadil • 
sanda Liverpool ve Svansea- bonoları bilumum banka ve 
dan gelip yük çıkaracak ve şirket hisse senetleri Ergani 
ayni zamanda Liverpool ve Sivas ve yüzde beş ve iki 
GlaSS?"OV için yük alacaktır. faizli ve eski istikrazı dahili 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd tahvilleri ve buna mümasil 

ADJUTANT vapuru nisan her nevi esham satın alır. 
nihayetinde gelip Londra için Adres : lzmir Kemeraltı 
yük alacaktır. Hacı Hasan oteli No. 60 

NOT : Vürut tarihleri, va- C A V ( T 
purların isimleri ve navlun iic- Telefon 3903 
retlerinin değişikliklerinden me- (77) s. 7 h.3 

es!!!u!!!li~y!!!et!!!!!!k!!!a!!!bu!!!l!!!!!!ed!!!i!!!lm!!!e!!!z!!!.~~!!!!!!:!!!~~rm.~77'.)~::l.%Zi~~z::=(i:, =~:w=a~mr~===:™~ 

Beş Çiçek, Krep Jorjet 
VE • 

Nergis Nuvar 
Leylak hlam 
Revdor Ferit 

işte size 

s. Ferid 
eczacı başının 

5 şaheseri daha 

Tecrübe ediniz, takdir 
edeceksiniz. 

Alırken 

S. Ferid 

Menemen Urbaylığından: 
l - 3751 lira 27 kuruş lcesifli Uray gazinosu inşası 30-3-937 

tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 14 - 4 - 937 Çarşaroba günü saat 13 te belediye 

dairesinde icra kılınacaktır. Taliplerin bu işe ait plan ve şart
nameyi bedelsiz olarak muhasebeden albabilecekleri ve muayyen 
günde encümene gelmeleri ilan olunur. 981 (584) -· Türkiye Mensucat 

Türk Limitet 
Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler_ Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster· 
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

~Y~i~ii .. lıi;····k·;·ş~ .. G.RIP.iN~ 
~ ..........................••.............................. : 

Almakla derhal izale edilebilir ... 

GRIPIN 

Bütün ağrı, sızı ve ıshrapların panzehiridir. GRİPİN varken 

diş, baş, ve romatizma ağnları çekilmez. Gripin nezle ve gribi 

geçirir : Harareti düşürür, hastalıkların önüne geçer. 
icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 

RALIE06 

Sajlam kefaletle herfey taksitle verlllr. 

Balcılarda NECiP SADIK No. 156 
~ 1 • 

~ 

Türk Kardif Kömürü 
~ . 

Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Parplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
(2299) 

1626 FOC 1611 FOC 
Daimon marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyi 

gösterir1 ayarhdır. Şuleyi dağıtır ve top!ar, Yıldırım Daimon 
marka yassı pille yanan bu fenerlerin siyah ve renklileri 
vardır. 1936 senesi icadı olan bu fenerler çok beğenilmiş 
ve takdir edilmiştir, herkese tavsiyr. ederiz. 

Umum depoları : lzmırde Suluhan civarı No. 28-9 Hüsnü 
Ôzödemişli. lstanbulda: Tahtakalede jak Dekalo ve Şsı • ·Liman işletme Müdürlüğünden: 
Karşıyaka Osmanzade de birisi umuma, diğeri ya!nız kadın· 

lara mahsus o!an deniz banyoları bir yıllık kiraya verilecektir. 
Muvakkat teminat 116 lirad1r. 15 nisan perşembe günü saat 15 
de şefler encilmeninde açık artırma ile isteklisine ihalesi yapı
lacaktır. 

izahat almak istiyenlerin Levazım Şefliğine müracaatieri ilan 
olunur. 2-6 1006 [580) 

lzmir üzüm tüccarlar birliğinden: 
Senelik adi toplantı önümüzdeki 7 Nisan Çarşamba günü Borsa 

ıarayında yapdacakbr. Mukayyet. azanın teırifleri. 
997 (579) 
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lspanyol cumhuriyetçileri ilerliyorlar 

Asiler Medankadan rical ettiler 
Italyan propaganda nazırı Alfierinin beyanatı 

lngiliz dini tahkikat he.yeti ispanyaya hareket müsaadesini aldı 
Madrid, 1 (Ô.R) - Guada

Jajara cephesinde Cumhuriyet· 
çiler Medanka kasabasına gir
mişlerd i r. Bugün Aragon yolu 
üzerinde 95 nci kilometre hi
zasındadır. Cumhuriyetçilerin 
hücumu günlerden beri hazır
lanmış olup öğleden sonra saat 
15 de başlamıştır. Topçu hazır
lığı neticesinde asilerin istih
kam hath kısmen tahrip edil
miş ve tanklar ilerileyerek ka
sabanın ilk evleri hududuna 
gelmişlerdir. Asilerin mukave· 
meti bir .saat kadar sürmüştür. 
Bundan sonra asiler köyden 
çe!dlerek on kadar mitralyöz 
birçok makineli tüfenk, mas
keler, birçok sandık mühimmat 
ve el bombası, müteaddit sıhhi
ye kamyonları bırakmışlardır. 
Kasabanın zaptından az sonra 
asilerin teşebbüs ettikleri mu
kabil taarruz püskürtülmiiştür. 

YABANCI ASKERLER 
Paris, 1 (Ô.R) - "Depecbe 

Danpbinoise,. gazetesine göre 
general Franko ordusunda 50 
bin lt~lyana mukabil ancak 20 
bin Alman vardır ve bunlar 
Seville civarında durmakta dır
lar. Almanyanın ispanyada 
faaliyetini kesmesi, aldatıldığını 
hissetmesinden ileri gelmiştir. 
Bu sebeple Almanyanın lspan· 
ya işinden gittikçe a!akasıoı 
kesmesine şaşılamaz. 

ITALYA PROPAGANDA 
NAZIRININ BEYANATI 

Roma 1 (Ö.R)- Matbuat ve 
propaganda nazırı B. Dimo 
Alfieri ecnebi matbuat mü
messillerini kabul ederek son 
günlerde birçokfari tarafından 
sorulmuş olan suallere cevaben 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"İtalyanın general Franko 
ordusunu takviye etmek üzere 
yeni gönüllü sevkiyatı hazırla

dığı haberini en kat'i bir şe· 
kilde tekzip ederim. Gönüllü 
sevkedilmemesi hakkında bü
tün talimata bugüne kadar 
sıkı sıkıya riayet edilmiştir ve 
bu yolda devam edilecektir. 
ispanyaya hareket etmeye ha
zır hiç bir askeri müfreze ve
ya fırka yoktur.,, 

FRANKO PROTESTO 
EDiYOR 

Roma 2 ( Ö,R ) - Nasyo· 
nalist ispanyada general Fran· 
koya karşı isyanlar çıktığı hak
kında lııgıliz gazetelerinde çı
kan haberleri general Franko 
protesto etmişt r. 

Roma, 1 (0.R) - Paristen 
bildirildiğine göre "Espana,, 
adlı bir lspanyol 2si harp ge
misi GaslC-onya körfezinde üç 
lspanyol vapurunu takip ede
rek üzerler.ne ateş açmıştır. 

RUSYA - iSPANYA 
Roma 1 (Ö.R) - Moskova

dan bildiriliyor: Sovyet gazete
leri Rusya ile Valencia arasın
da kültür münasebetlerinin in
kişafı için bir cemiyet kurul-
du· unu bil · 

mektedirler. bine buhranının 
B o J şevi z m i n neticeye ermek 
Rusyada elde üzere c l !uğu 
ettiği neticeleri zan nedi Jiyor. 
göstermek için Başmüşavir bu· 
ispanyada neş· gün yeni kabi· 
riyat yapıla- neyi teşkil ede-
cakmış. bileceğini ümit 

INGILIZ ettiğini gazete· 
T AHKIKA T cilere bildirmiş, 

HEYETi fakat nasıl te-
Roma, 1 (Ô. şekkül edeceği 

R)- ispanyaya hakkında iza· 
gitmek istiyen bat vermekten 
lngiliz dini tah· sakınmıştır. 
kikat heyeti B. Roma 1 (Ô. 
Edenin müda- R) - "Time~" 
balesi üzerine gazetesinin Va-
hareket için linsiya muha· 
müsaade aJa- biri tarafından 
bilmiştir. ltal- bil d\ ril di ği ne 
yan mabafiJi bu göre ispanya 
heyeti teşkil başvekili Largo 
eden papaslar· Caballero an-
dan ekserjsi- Cumhuıiyefçıleıin eline düşen asi lspanyol esırloi cak Sovyet 
nin solcenab partilerine men· ı pacakları tahkikatın objek- 1 tedirler. 1 Rusya ve Meksika sefirlerinin 
sup ofduklarım, bu sebeple ya- tif olamıyacağmı iddia etmek· Barselona 1 (Ö.R) - Ka- tavsiyelerini dinlemektedir. Zi-

LO'lidr·a·:Ro·m·a····a·rai'SIDd8kI'''DiiiD8k8Ş8 · 
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Italyan gazeteleri Soruyorlar: lngiltere Gentle
• , 

mens Agreementi bozmak mı istiyor? 
~----------~---------------------~ .. --------~--~-----------------------

ltalya ispanyaya 100 bin asker göndermeğe hazırmış 
Paris 1 (Ô.R)-"Paris·midi,, DALADlERIN SEV AHATI 

gazetesinin Roma muhabiri Paris, 1 (Ö.R) - Milli Mü-
ltalya ile lngiltere arasında ga· dafaa Nazın B. Daladier Fas-
zete mfinakaşalarının ve ger· daki milJi müdafaa teşkilatını 
ginliğin veniden canlandığını teftiş ettikten sonra Londraya 
kaydediyor. ltalyan matbuatı 

Fransız milli müdafaa Nazırı 
B.Daladier tarafından yakında 
Londraya yapılacak :a:iyareti 
biç te memnunlukla karşılamı-
yorlar. 

Ayni gazetenin Berlin mu
habiri Alman mahfellerinde 
mevcut kanaate göre Berlin • 
Roma mihveri siyasetinden bil
hassa İtalyamn istifade ettiğini 
kaydetmektedir. ltalya Balkan
larda nüfuzunu arttırmakta ve 
Almanya ltalyan dostluğunun 
sırf kendi menfaatini düşün· 
düğünü görmektedir • Reich 
ş:mdiye kadar boşuboşuna be
yanat'a iktıfa etmiştir. Fakat 
bunuo fiili neticesi sıfır ol
muştur • ispanya me'ielesin
de Almanya vaziyet hiç de 
şevkle karşılamıyor. Adriyatik 
paktından sonra ise, ltalyanın 
Avusturya ve Macaristanla 
küçük antant arasında bir an· 
laşmıya müstenit ve kendi 
nüfuzuna tabi yeni bir Tuna 
bloku kurmak istediğinden 
şüpheleniyor. Almanlar diyor
lar ki: Italya ile İş birliği, eveti 
Fakat ltalyanm peşine kalıl

mak, hayır! Halhuki bu ikinci 
faraziye şimdi ihtimale daha 

8.Mussolini kılınç sallıror 
gidecektir. Fakat resmi mab· 
filler bu seyahate s iyasi bir 
mana vermemektedirler. 

lT ALYA 100 BİN ASKER 
GÖN DERMEGE HAZIRMIŞ 

Londra 1 ( Ö.R ) - " Nevs 
Cbronicle ., gazetesi lngiltere 
ve Fransanın ltalyaya karşı 
birlikte azimle hareket etme-
leri lüzumu üzerinde ısrar et
melrte ve ltalyanın ispanyaya 
eniden har malzemesi ve 100 

bin kişilik bir ordu göndermeğe 
hazır olduğunu yazmaktadır. 
Bu hü~ümeti İngiliz hükümeti
nin ltalyaya karşı Fransa ha
r iciye nazırı B. Delbos tarafın
dan teklif edilen müştertk ha· 
reketi kabul etmemiş olmasına 
teessüf etmektedir. 

INGILIZ GAZETELERiNE 
CEVAP VERiYORLAR 

Roma, 1 ( Ö.R) - !talyan 

katili tenkilden bahse devam 
ediyorlar. Halbuki 23 Şubat 

tarihli bir ltalyan tebliği ancak 
Üzerlerinde silah bulunan Ha
beşlerin kı:rşuna dizildiklerini 

bildiriyordu. Diğer öldürülenler 
için bir tahkikat açılmıştır. 

ltalyan gazetelerine göre orta
da "mezalim,, yoktur. Nefsini 
müdafaa ve adalet vardır. 

Lomhatlan bu ma11za1a 

Kazeteleri lngiliz mattiuatında 
ltalyaya karşı yeniden başlıyan 
mücadeleyi iftira diye şiddetle 
redetmektedirler. ltalyan ga
zetelerine göre lngiliz matbu
atındaki mücadelenin başlıca 

iki cephesi Habeşistan v~ is
panyadır. Bu gazeteler diyor
lar ki : 

"Habeşistan hakkında lngi
liz gazeteleri mareşal Grazyani
ye karşı suiikash takip eden 

ispanyaya gelince; lngiliz 
gazete'eri ltalyan askerlerinin 
asi saflarında harbettiklerini 
ve ltalyanların ademi müdahale 
anlaşmasını bozduklarını yazı· 
yorlar. ltalyan kıt'alarının hezi
met üzerine hezimete uğradık
larını ve böylece hadiselerin 
ltalyanın askeri kudretini tek
zip ettiğini ilave ediyorlar. ln
giliz matbuatı şunu da kayde· 
diyor ki, Almanya ltalyanın 

ra Madricide vazifeleri başıodt 
kalan sefirler yalnız bunlardır• 
B. Caballero Madridde bulud" 
mıyan sefirlerin yaptıkları tel" 
kinleri hiç muteber tut!Danıak~ 
tadır. Meseli Fransa sefir 

• t B. Herbette Madridden Saıo 
Jean de Luze çekildiği için 1~" 
panyol hükümeti nezdinde bıÇ 
bir nüfuzu kalmamıştır. 

Ayni gazete nasyonalistlerİO 
işgali altındaki vilayetlerde 
ekonomik faaliyetlerin dab• 
normal olduğunu, bu ıebeple 
lngiliz sefarethanesi ticar~t 
sekreterinin Burgosa gönderıl" 
diğini bildirmektedir. 
CÜMHURIYETÇI GEMiLE .. 

RIN F AALIYE'fl 
Londra, 31 (A.A) - Royttı 

Ajansının Cebelüttarıktan ağ
rendiğine göre lspaoyol bük~" 

·ı ti" metine mensup harp geını e 
nin bugün Alicante önünde 

· de yaptıkları endaht talimlerın 
gemilerde timdi tecrübeli toP" 
çuların bulunduğu müşahede 
edilmiştir. 

lngiltere - lrlanda 
Her zamandan ziyade 

feveran halindedir 
Roma 1 ( Ö.R ) - lrJand• 

serbest devleti reisi B. de V•" 
lera ile lngiliz dominyonlar n:: 
zırı B. Makdonald arasında r~ 
mülakattan sonra lngiltere .. 1 
landa münasebetlerinin iyild; 
tiği zannediliyordu. ItalY~ .. 
mahfelleri bu fikre iştirak e 

O" miyorlar. lrlanda her zanı• 
dan ziyada tam istiklal kar•; 
rıodadır ve diğer dominyoıı!', 
gibi Londradan hiçbir tavs11

0 
kabul etmemektedir. Esase ~ 
yakında Londrada toplaoac•. 
olan lngiliz imparatorluk Iı00, 
feransına lrlandaoın dele~ 
göndermek niyetinde olaıad• 
zannediliyor. ,,ı ' ,, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••' t·oe 
" mevhum ,. askeri kudre 1 

dayanmazsa iyi eder. . f•• 
işte lngiliz gazetele~.°'~ , 11,, 

şist ltalyaya yaptıkları aftır bil' 
neşriyatın esası budur. l-i•1 .. ,e 
ki İtalyan gazetelerine go tı 

. bBrr 
İspanyada ltalyao askerler• ıııil• 
etseler bile bunlar' diğer.. al· 
letlerin gönüllüleri gibi, go:.,., 
lülerdir. Ve ltalyan ordusu .,ğ· 
hezimet üzerine heziınete ur· 
radığı iddiası izaha ınuhtaÇıe· 
Bu izahatı ancak Ingiliz ga 

· teJeri verebilirler • ., A~ 
SORUYORL e• 

. ııe 11 
Şu halde lngilterenıo 11111• 

ticeye varmak istediği sor·ıerİ 
yor. ltalyan mabfellerindj ~itiı 
sürülen sualler şunlardır: 11 

,ee• 
matbuatı gentlem~o~ ~gıtııl: 
menti bozmak mı ıstıyor ber• 
yan - Habeş ihtiJaf!n~:~ııııı• 
mevcut olan husuınetı jltere 
dırmak mı istiyor ? ı~g edeJJ 
Frankoya karşı mücad~ e ekte' 
bolşevikleri tercih ını .::a.aıyolı-' 
dir? Dünya sulhuna .Dlı k•d' 
Moskovanın insanl_ı~.a :.~ • .,ıı~ 
der kılmak istedıgı 
kadere mi taraftardır? 


