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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 

Devam mUddetllTürkiye içio,Hariç için 
Seneiık . . . . . . . 1300 2800 
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1 
akşam Ankaıana Keçiöun'e doğıu bir gezınli 

; papmışlar, şehıin bu kısmında görülen inşaat 

/aalivetıni memnuniJ•etle kaışı/amışlaıdu. 

Flatl " s ,, kuru,tur. • Cumhuriyetin Ve C1mılıuri11et E-serınin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
==-

Belgra üyük azırlık vardır 
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aş ve dış baka larımız paza gecesi B grad garında b ··yük 
merasim a ·şı a er.. ___.·· ika · milli m rş mızı çalacaktır. 
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Mani tedbirler .. -.. -
lialkın hürriyetini, halkın 
eğlencesini tahdit eder 
nıahiyette olmamahdır 

Kamutayda heyecanlı . bir ceISe Koca Sinan'a 
••• 

Bugün merasim 
yapılacak 

Yugoslavya başvekili 

Başvekilimize B.Benesin 
ziyaretini izah edecek 
Gazetecilerimiz 

Belgradda 
dün gece yarısı 
karşılandılar f 

Gençler blflığınae müda/i o;•mJ1an 
B.llısan 

Dr. Ben es geçerken 

Zagrep üniversite tale
besi tezahürat yapmıştır 
Zagrep sokaklarında yapılan nüma

yişler ltalyaya karşı ··idi 



Sanatkarlar 
Bugün Karşıyakada 

son konserlerini 
vereceklerdir 

Münir Mareddin, kemani 
Sadi, tanburi Refik, kemançe 
Fahire Refik.. işte Türk musi
kisinin her biri başlıbaıma bi· 
rer varhğını ifade eden bu şah
siyetler birkaç gllndenberi şeb· 
rimizin misafiri bulunuyorJar. 

Bilhassa Münir Nureddinin 
tatla sesi hepimizin gönüllerin
de yer almıştır. Kemani Sadi
nin sanat kudretini hemen Tür· 
kiyede takdir etmiyen kalma
mıştır. Bu kıymetli genç çok 
hassas of an duygularını kema• 
nının yayiyle ifade ederken he
yecan duymamanın imkanı yok· 
tur. Kendi alemlerinde bir~r 
varlık olan bu dört sanatkarı 
ayrı ayrı muhtelif zamanlarda 
dinlemiş bulunuyoruz. Radyoda, 
piJaklarda her zaman onlarla 
karşılaşıyoruz. Fakat dördünü 
bir arada dinlemek bahtiyarlığı 
her vakıt elde edilebilecek fır
satlarden değildir. Bir tesadüf 
bu dört kudretli aanatkan bir 
araya toplamış bulunuyor. 

Santkarlar bugün Karııya· 
kada iskele karşısındaki Sine-
mada son konserlerini verecek
ler Cumartesi gfınü sabahı da 
ekspresle şehrimizden aynlacak
lardır. 
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Otel yapılacak 
Karşıyakada değirmentepede 

modern bir otel inşası tekar
rür etmiş ve yapılan keşiften 
bu otelin 16 bin liraya çıkabi
leceği anlaşılm•şhr. Yaman· 
larda yapılması düşünülmekte 
oJan otelden sarfınazar edil
miştir. 

Gazetemiz 
~ 

Ankarada satış teş-
kilatı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti

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

Yeni Asır gerek Ankaralı 
okuyucularını tatmin etmek 
ve gerek lzmirden Ankaraya 
giden okurlarını alıştıklan 

" Yeni Asır ,, dan mahrum 
bırakmamak için Ankarada 
teşkilat yapmışhr. " Yeni 
Asır " Ankarada aşağıdaki 
yerlerde sahlacaktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda AH 

Saman pazarında Dur 
All 

Yenlşehlrde bayi 
'-1ustafa 

TUtUncU AH Ekber 
Ahmet Enver bakka

liyesi tutun gişesi. 
Taşbanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU 

pazarı 

P« stacıda 

karde,ıer 

gazeteci 

Öğretmenlerin 
tazminat bedelleri 

Vilayetteki öğretmenlerin geç· 
miş yıllardan alacaktan otan 
tazminat bedellerinin verilmesi 
için vilayet bütçesinden 17,000 
liralık tahsisat ayrılmıştır. Vi
layet, bu karardan lzmir kültür 
direktörlüğünü haberdar etmiş
tir. 

Tasarruftan temin edilen bu 
para, öğretmenlerin 933 ve 934 
yılları tazminat bedellerine mah
suben tevzi edilecektir. 

Tediye bütçenin tasdikinden 
sonradır. 

·• ·-·····-· 
Damızlık alınacak 

Ziraat vekaletine ait hara
fo rfa depolar için sahn alına .. 
ca ~ damızlıkların yarış atların
daa tedarik edilmesi Ziraat 
vekiletince muvafık görülmüş
tür. Vilayete gelen bir tamim
de koşularda birinci, ikinci ve 
üçüncü gelen ve, irsi kusurlar
dan salim olan yarış atlarının 

eşkali ve takdir kıymetli bir 
cetvelinin Vekalete gönderil· 
mesi bildirilmiştrr. 

Asker toplama tllnı 
lzmir askerlik şubesinden: 
Yaşıtlariyle yoklamaya gel

miyerek bilahare ele geçmiş 
ve yahut kendiliğinden gelerek 
muayeneleri yaptırılmış ve ya
hut askere davet edildiği hal· 
de gelmiyerek bakayada kal
mış ve yahut celp ve sevk za
manında sıhhi ahvallerinden 
ötürü sıhhiye heyeti raporuyla 
ve yahut diğer sebeplerle ge
riye bırakılmı~ ve henüz 

askere sevkedilmemiş 316 
doğumundan 329 dahil doğu
muna kadar isJam ve 330 da
hil doğu~lu gayri İslam sağ

lam piyade ve 330 dahil do
ğumlu muzika ve 331 dahil 
doğumlu jandarma ve gümrük 

ve 332 doğumlu dahil deniz 
erab aynca tayin ve ilin edi
lecek olan toplanma gününde 
askere sevkedileceklerinden 
şimdiden hazırhklarmı yapma
ları ve bedel vereceklerin bir 
istida ile hemen şubeye müra· 
caallan ilin olunur. 

§ 329 piyade 330 muzika 
331 jandarma, gümrük ve de
niz sınıflarına ayrılmış olan 
yabancı şubelere mensup eratın 
mahalli mürettepleri şubelerin
den sorulmak üzere Nisanan 
20 nci günfine kadar hergün
şubeye müracaat etmeleri ve 
gelmeyenlerin bakaya kalarak 
cezalandırılacakJarının bilinmest 
ilin olunur. · 

Şehir Meclisi toplcindı 
inşaat kalfalarının bina inşa etmeleri 

meselesi münakaşa edildi 

ı:o-ıiH#j 
Kaybedilen 
seneler (?) 

-4-
Bir arkaJQfım var, Belçika· 

dan yeni geldi. Orada fapkacJJ 
i.htiaa.ı yapmıı.. Oldukça kiiltiİf• 
lii bi.r kız, kendiıiyle konafUla• 
bilir. Hemen her mevzaa tenıol 
edebiliyor. 

Geçen gün ziyaretime gelnıir 
ti. Bana : 

- Nerelerde gezip eğleniyor· 
sunuz, dedi. 

Şehir meclisinin dünkü top· olamıyacağını işaretle demiş· ederek lsmetpaşa bulvarı civa· - Eğlenmiyoruz, dedim. Bi ~ 
lanhsında blltçe müzakeresine tir ki: J'Jnda 400.000 Jira sarfile bir zimkisi basit bir yaşama şekla. 
geçilememiştir. Bütçe ancak - Bu vaziyet, inşaat işlerini hal santral inşa edileceğini ve Akşamları vazifemden çıkınca 

b k eve geliyorum. Annemle birtd 
bir hefta sonra hazır olacaktır. bir kaç kişiye inhisar ettirmek u işin bir müsaba a ile ya- b 

görüşüycrum, gazetemi, kita ,. 
Belediye riyasetinin inşaat kal olunr. Kalfaların ehliyetlerini pıfdığını anlattı. mı okuduktan sonra yatıyorum· 
faları hakkındaki bir teklifi ısbat ederek iş yapmaları ve Müsabakaya iştirak eden ç k '" - d d ki ı - o lena, dedi. Y aşanıDl' 
uzun uzadıya müzakere edil· planları b;r mühendise tasdik mimarların gön er i eri p.an· mı bu ? içkisiz, eğlencesiz, datır 
miştir. ettirdikten sonra işe başlama· lar hakkında izahat veren be· sız yaşanır mı ? 

Riyaset inşaat kalfalarının Jarı belki de daha muvafıktır. lediye başmühendisi, Ankara· Beni ikaz ediyordu. ilave el• 
plan yapmamalarını ve ancak dan gelen bir planın birinci· tim : 

Bu işin niıam encümeninde ı·w · k d w l B .-ıt1 tek katlı binaların inşasını ıgı azan ıgını an atmıştır. u _ HaltaJa bir gece ıinemıır 
deruhte etmelerini teklif edi- tetkiki muvafık görülmüştür. bina üç senede tamamlanacak- gidiyorum, bazan tanıdık kof11' 
yordu. Söz alan avukat B. Belediye reisi, lzmir için tır. Meclis gelecek hafta aynı şular da ziyaretimize geliyor, 
Ahmet Şükrü bunun doğru başfannn mühim bir işe işaret gün toplanacaktır. yazın gazinoya dadevam etmek' .......... C~·~;~;;~;~J; .... y~~g;~ .. ·ç;·kt; ................... Y;;i;;;~; .. ihtiY;~;....... ,.,,_,,°t;:,';,,"";_..an.z bu ıı; 

Ödemiş ticaret odasından dar baıit .• Hatta baıitin tılai'_· 

T t K •• k •• t d şehrimiz ticaret odasına gelen sında.. Ben /::mire geleliberi 81: 
U uşan U ur epo• bir rapora göre Mart ayında diim; gezmek yok •. EğlenrrıeY' 

yağmur yağmadığından gerek bile unuttum. •tf ~ • •• d •• d •• yeni dikilmiş ve gerekse di- Bu dela ıoran bendim : 

SUDU} aıyemız son Uf U kilmekte bulunan fide ve to- = ~=~7'a::'e~;;.n~=ğ~dir. B,_ 

itfaiye 24 dakika içinde Cumaovası 
yangınına yetişti 

Dün öğleden sonra Cumao· 
vasında büyük bir yangın çık· 
mıştır. Yangın, Cumaovasında 
bayan Şükriyenin sahibi ve 
Cumaovası kredi kooperatifi
nin isticannda bulunan kükürt 
deposundan çıkmıştır. 

Depu ahşaptı. 316 çuval kü
kürtle 25 varil potasa ve 2 
varil göktaşı bulunuyordu. Kil· 
kürtferin anlaşılamıyao !:>ir se• 
bepten dolayı ateş alması bü
yük telaı ve korku uyandır· 
mış, derhal lzmirden imdat 
istenmiştir. 

Şehir haricine itfaiyenin çık· 
ması ancak verilecek emirle 
mümkündü. Valimizin göster· 
diği hassasiyet ve verdiği 
emirle itfaiye derhal hare· 
ketle 24 dakikada Cumaova· 
sına gitmiş ve derhal faali
eyte geçerek büyüme tehlikesi 
gösteren yangını söndürmüştür. 
Ancak bu müddet zarfında 50 
çuval kükürt kısmen yanmıştır. 
lzmir itfaiyesinin, başta itfaiye 
direktörü B. lbrabim olduğu 

halde gösterdiği gayret şayanı 
takdirdir. -···· Bn. Muazzez Işık 1 Koca Sinan'a 

Dikiş ve şapka ateıye· 
lerl faaliyete geçmiştir 

lzmirin şık ve zarif giyinen 
bayanlarına bugün güzel bir 
haber vereceğiz. 

Dünyanın moda merkezi sa· 
yılan Pariste "Pigire" yüksek 
terzilik enstitüsünden büyük 
bir muvaffakıyetle diplomasını 
alan Bn. Muauez Işık lzmire 
gelir gelmez şehriniz bayan· 

larının bu çok mühim ihtiyacını 
nazarı dikkata alarak dikiş ve 
şapka atelyesini açmıştır. 

Dikiş ve şapka atelyeleri 
Mimar Kemaleddin caddesinde 
Akseki bankası karşısındaki 
binanın ikinci katında 35 nu
maralı dairede faaliyete başla
mıştır. 

lzmir ve havalisinin her türlü 
dikiş ihtiyacına cevap verebile
cek bir şekilde kurulan bu 
atelyelerde hariçten gönderile-

--·-Bugün merasim 
y~pılacak 

- Baştarafı birinci sahifede -

büyük Türk mimarı Koca Si
nan •ın yıl dönümü bugündür. 
Onun, asırların arkasında ya
şatmıya muvaffak olduğu Türk 
san'atı, adını Türk san,at ta· 
rihinin en parlak sayfasına 
yazdırmıştır. 

Bugün yurdun dört köşesin
de Mimar Sinan için merasim 
yapılacak ve san'ab hakkında 
söz söylenecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
cek sıparişler de provasız ya-
pılarak derhal gönderilecektir. 
Zarif giyinmek istiyen bayan
larımız ihtiyaç görecekleri taf
silatı bayan Muazzez Işıktan 
bizzat alabilirler. Biz, bu güzel 
teşebbüsünden dolayı kendisini 
tebrik eder ve muvaffab.ıyetini 
dileriz. 

humların kısmı azamı bozulmuş tün giin yoruluyorum, gec~ Jı 
ve hasara uğramışbr. Havanın okurıam büsbütün çıldırırım. 
kuraklıR-ı ekim işinin gerile- • .. · · · · .... · .. · .. · · .. · · · 
mesine amil olmuştur. · · · .... . · · ..... · · · · · · · · · 

ı 1111 , ..,., Arkadaşıma vermiye ceıarel 
Mahkumiyet kararı edemediğim cevabı açıkça korı~· 

şabilirim. Danssız, eğlenceıiJ 
Belediye elektrik hatbndan yaşayamıyacağını söyliyen arlıtl' 

habersiz cereyan alarak evinde Jaşıma hak vermek isterim. Att' 
tenvirat yapan Asansörde Ali cak, Belçikada ihtıscu için kaY
adındaki şahıs üç ay hapis ve bettiği ıenelere acımamak elittt'J 

den gelmiyor. Ecnebi ülkesin 1 

30 lira para cezasına mahkum eğlenmeyi öğrenen arkadaııtflı 
edilmiştir. hayatında kitaba kıymet verflle' 

Dr. M·~·y···-y;~edlkta Jiğine göre ondan ıüphelenmelt' 
te kendimi haklı buluyorum. 

Roma 8 (Ö.R) - Alman NERiMAN GVNSA 
gençlik teşkilatı reisi Dr. May • • • 
Venediğe gelmiş ve şerefine B. Cavid 
bir çay ziyafeti verilmiştir. Vali muavini bay Cavid bit 
Dr. burada siyasi hazırlık işin tahkiki için dün Berga" 
mektebini ziyaret edecektir. maya gitmiştir. , 

••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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AL TIN MEMLEKETiNi MEKKENIN HAV ADAN zıyARf:11 
YILANLAR KAPLAMIŞ Times gazetesi yıtzıyor : Bugüne ~: 

Cenubi Afrikada altın madenlerinin dar hacılığa ancak deve sırbndıı ~ 
sahipleri ve amelelerinin ekseriyetle sa· dilmekte idi.Şimdiden sonra zengin ı1l~ 
lcin bulundukları Kimberley şehri gün- lümanlar tayyare ile Mek.keye · gitJll ~ 

lerdenberi dehşet içindedir. Bu sene imkanını bulacaklardır. cMisr Ait«~~ 
fevkalade olan kuraklık hasebiyle ze- <?f Egypt> k~~anynsm:n hava. ~fe ~ 
hirli yılan sürüleri yeyecek ve su bul- n Asuavan uzcrmden Kızıldenızı ~· 
malc için bu havaliyi istila etmişlerdir.. ~erek Ciddeye ve oradan Mekkeye ,e

debileceJdcrdir. Kral lbnissuud ha'VB 
Bir trnmvay durak. mahallinde sabah 
vakti tramvay bekliyen yolcular aza
metli bir Kobranın hücumuna uğramış
lardır. Bir albn işletme kumpanyası di
rektörünün evinde de büyük bir Kobra 

yılanı görülmüştür. Yılan bahçede oynıı· 
makta olan direktörün çocuğuna saldır
mak üzere iken görülerek öldürülmüştür. 

Şehirdeki bütün mektepler tatil edilmiş, 
çocukların evlerden dışıın çıkmnmn

ları İçin sıkı tenbihat yapılmıştır. Kim· 

berley zabıta kuvvetleri zahirli yılanları 
itlaf için geniş bir mücadeleye başlamı1-
lardır. 

ferlerine muvafakat etmiştir. 

Dil-51Z KöP.EKLER ~ 
Bu yakınlarda Londrada topla~ 

olan köpek sergisinin en garip h ~ 
yetlerinden biri Merkezi Afrikad&rı ~eJJ 
tirilmiıı olan ve c:Baııenci> tabir ed d~' 
çok nadir bir cins köpeğin teşhir e 

mesi olacaktır. 1,ıı 
Afrika yerlilerinin avda kullandı1' '(' 

bu köpeklerin başlıca meziyeti hiç ~;ef' 
lamamasıdır. Mrs. Buma bu köpel" 
den bir çifti Londraya getirmi~tir. 

ŞöHRETIN HUDUDU .J"' 

TAYYARE SiNEMASI 
Görülüyor ki, zııınanımızda bir altın 

vehrinde yaşamak bile pek hoga gide
cek birşey değildir. 

Kadın tayyarecilerinin en tanınfll'~· 
nndan biri olan Amelia Erhard h&t JP' 
larmı naklediyor : c .• Amcrikad~n fllııl 
giltereye ikinci uçuşumda, on uç ti 

9 NiSAN CU~IA GüNü HER SEANSTA 

ŞAHANE MELODi 
New-York Metropolilt:, Operasının primadonnası GRACE MOORE'un Franchate TONE ile beraber ' çevirdiği 
en güzel, en eğlencelı, en hisli filmi. GRACE MOORE'un eşsiz gilzel sesi ile söylediği " Şahane Melodi " ler. 

Ayrıca Paramunt Dünya haberleri Miki Mavuz canlı karikatürler 

Hergün • • 

Seans 
3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 

.. =======::::::::=========================--------
Saatleri: 

Cumartesi ve paiar gilnleri 1,15 de ilave seans ... 

GENTLEMEN GAZETECt 
Amerika matbuat &lemi en meşhur ıi

malanndan biri olan Kalla Ogden'i 
kaybetmiştir. l 2 9ene New • Y ork Pos
tun, 22 sene New • York Timcs'in di
rektörlüğünü yapan bu gazeteci 81 ya
tında ölmÜ§tÜr. Onun için cGentilmen· 
ler için centilmence yazı yazar. > der
lerdi. Ogden gazetelerin hükümetlerle 
münasebetleri hakkındaki fikirlerini ou 
suretle ifade etmekte idi : 

1 - Gazeteleri olmıyan bir hükümete 
tahıımmül edilmez. 

2 - Gazeteleri olan hükümcte ta
hammül edilebilir. 

)-_ Gazeteciler tarafından idare edi
len bir hükümet ikrah veren bir hükü
met olur. 

,011 
kırk beıı dakika havada knldıktıın le' 

tııyyarem bozuldu. Tesadüf beni ye~~t~ 
'l b" 1 1 d ·· · .. ı-etıtl' ' 

§1 ır r nn a çayırı uzerıne aevll' cJ "'' 
Yere ayak bastığun zaman karııın • 
köylü buldum. 

ditll' 
- Amerikadan geliyoruın. de 
- Ya, öyle mi? 
- Ben, Amelia Erhard .•• 
- Ya, öyle mU .. 

- Londraya gitmek istiyol"ll111' o 
v&'• - On beş gün sonra posta 

1 
~11' 

vakite kadar, istersen misafirirıt 0 ~r dd 
Tahammül edemedim, bu se 

ben ona : 
- Ya, öyle mi ? Dedim. 
fakat hakıızlığımdan dolayı 

kendime kızanın. 
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F ratelli Sperco \ 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

N. V. Olivier Ve Şü. •-----•ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
Diş Hekimi W. F. il. Van Der 

Zee & f:o. 
KUMPANYASI DElTl"SCHE LEV ANTE UNIE 

8A HAMBURG 
lie CCHUS •apara elyeYm x v..-. n aiwnd• lııldeM11Wır. 

ın•mızda olup Rotterclam tec6r. ~ ffemhur •• Bnmen 
lfa.bmır •e Amatenlua &man- iPa Jiik kaW eder. 
ı.., içia ylk alacaktır. • ı n;n • • 

flERCULES ••para 21 martta AMERiKAN EXPORT UNF.S .___ n.. aport .......... corpontion 
'b:!u, '! ~ •• Klatenee EXECUTtVE YapW'U 9 niwıda bek-
- .... n ıçıa ylk alacakbr. lenilmekteclir. N ork · · --=L kabul 

AIUON v 13 I 4 Amster- evy llÇUl TUA. et.. apunı eder. 
ve Hamburga.. EXCHANGE Yapuru 1 S nianda bekle-

TIUFoN vapuru 18/4 Burgu Var- nilmekteclir. Nevyork için yük kabul 
lla ve v-x....--- ed 4-~.J'"'" er. 

LıMITET 

Vapur Acentası 
lRlNCI KORDON REES 

BINASI TEL 2443 
Ulerman Linea Ud. 

LESBIAN ••para 19 martta 
Londra, HaU Ye An•eraten ge
lip y&k çıkaracak Ye ayni za
manda Londra Ye ffall için 
yDk alacaktır. 

GRODNO vapnra 8 llİ8anda 
Londra, Hail •e Anversten 
gelip yOk çıkaracak ve ayni 
zamanda Londra, Hull için yllk 
alacakbr. 

OPORTO vapuru limanı· 

ı A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

MaayenelaanelİDİ Birinci 
Beyler 10katı 36 numaraya 
nakletmiftir.Hut.ıannı mlla· 
takil olarak kabul •e tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 (2101] 

SVENSKA ORIENT LINIEN PlRE AKTARMASI Amerika aeri Seferler mızda olup Liverpool ve Svan-
kumpanyaıı ıeadan viikünü tahliye ediyor. • • 

AASNE ıı 29 · EXCALIBUR vapuru 9 nisanda Pi- 3 L moturil martta Ayni zamanda iverpool ve ~Q-.......TQ 
beklenmekte olup yükünü reden Boston ve Nevyorka hareket Glugov için yük alacakbr. ~ .L., 
~hliye.den sonra Rotterdam, edecektir. FLAMINIAN vapuru S ni- Miibadil ve gayri mübadil 
namburg ve Skandinavya li· Pire _ Boat~:ahat m~:d~indür ıanda Liverpool ve Svanıea- bonolan bilumum banka ve 
lbanlarana yükliyecektir. Pire • Nevyork 18 gündür dan gelip ydük çLı~uacak1 ve ıirket hine ıeiıetleri Ergani 
GUNDURG vapuru 20/4 Hamburg • • am • ayni zaman a ıverpoo ve Sivas ve yib:de bet ve iki 

\'e Skandinavyaya Service Maritim Roumain - Bucareat Glaıgov için yllk alacakbr. faizli ve eski istikrazı dahili 
SERViCE MARITIME DUROSTOR Yapma 2 mayısta bek- The General St~am 

lenilmektedir. Köateac:e, Sulina, Galata Navigation Co. Ltd tahvilleri ve buna mümasil 
ROUMAIN kumpanyaıı •• b8t6a Tm limanlnı içinyük kabul AD JUTANT vapuru nisan her nevi esham sahn ahr. 
SUÇEA VA vapuru 23 eder. nihayetinde gelip Londra için Adres : lzmir Kemeraltı 

lbp·•rta doğru beklenmekte olup - • • • ylik alacaktır. Hacı Huan oteli No. 60 
ıre, Malta ve Marsifya liman· Societe Royale Hongroi.e Maritime NOT : Vürut tarihleri, va-

larına yoku ve yük kabul SZEGED vapuru ı 9 nisanda belde- purların isimleri ve navlun ile· 1 TelefonC39A03V 1 T 
edecektir. nilmektedir. Belgrad, Novisad, Buda- retJerinin değişikliklerinden me· 

peıte, Bnatialava Linz ve Viyana liman- aJ dilm (77) S. 7 h.3 
~i~~~2~~~~-~~ ~·=~=·~p~t~k:a:b~~e;;~;~~~~===~======~ 

"- Marsilyaya • ı ~ ı • 
PELES .vapuru 9 nisana JOHNSTON Warren linca L TD 

doiru bekleniyor. Pire, Malta UVERPOOL 
DROMORE vapura 11 ni...Wa IMık· 

te Marsilya limanlanna hareket ~.Liverpool •e Aıwa'ltea 
tdecektir · ' mal cetirecek ve Bmpa, Vama, Köaten-

Yolcu ve yiik kabul eder. ce, Salim. Kalu .,. ım.a ın...ı.n içiııa 
Daha Fazla tahilit için ikinci ,6k ..... ecl u 'tL 

~ordonda Tahmil ye Tahliye 
UlllaSJ arkasında FRA TELLi De~ NonU MWWell.onliaje -OSLO s BOSPllORUS ........ 19 ?·, tı'• 

PERCO vapur acentahğına held• p '*6.. ~ ... Ha,fa. 
llallracaat edilmesi rica olunur. DieJ9P " - "-wv ım ='=n içila 
~avlunlardaki ve hareket ta- yük bW eder. 
l'ihlerindeki değifildiklerden SARDINIA ...,._ 22 ...., ... bek
•centa muooyet kabul etmez. lenilmnıılrtedi. Pire, Wsendri,., ~ 
Telefon: 4142-4221-2663 ve..- Noneç linwalan için rik b...... 1._~~~~~~~--~ bul eder. 

• il Gt O O 5 ll'ıE-~m.!~1111.!1!!!!11!~~--l I DOKTOR DOKTOR 

H A N O A N Sami Kula~çı 
K. SARACOGLU 

Dojum ve kadın hutahkları 
Mütaha .... 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 6S. Tel 3956 

EYi : K6prll t'apur iakelai 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

Kulak, Boğaz, Burun basta· 
bldan birinci sınıf 

m&talaassı• 
Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad• 
deıi 992 Telefon 3668 

1-26 t48H 

~= 
Eczacı Kemal Aktaş 

Hilil Eczanesinde 

Sigara da içseniz 

RADYOLi N-
Dit macunu kullanıyorsanız, diflerinizin daima temiz, daima 

be1az, daima sağlam kalacatma emin olabilirainiz 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Diş macun
larının en 

tesirli ve en 
· nefisidir 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

~Yiiiii~ .. bi; .... k.iŞ~ .. GRiPiN~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almakla derhal izale edilebilir 
• 

GRIPIN 

Bfitün ağrı, sızı ve ısbraplann panzehiridir. GRıPtN varken 
c!i ,; baı, ve romatizma ağrılan çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçirir : Harareti düıfirür, haatahklann önüne geçer. 

icabında günde iç kqe ahnabilir. 

GRIPIN 
...................................................................... . . • 

• • . . 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karş1sında 
: .................................................................... .. 

Artık Balık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Bahk yağından kat kat kuY• 

vetliclir. Kanm, ittahaız, kud
retsiz, romatizmah ve vereme 
iıtidaclı olanlara 

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

Bir şaheser yapb 

Zümrüt Damlası kolonyası 
Daima RADYO L J N S. Ferit Eczacıbaşı 
_..a---------~Dlll-••·-----.., ŞiFA eczaoesidir. 

( Erkek ) 
Maskulen 

( Diıi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be
~ çok boıuma 
tltti. 

Acaba erkekle
ti.t de Diıi koku 
--~ hoılanna gidi· 
tor. 

Galiba?! 

lzmir Cümhuriyet Müddeium~
'-'iliğinden: 
~Ç~ıne mahkemesinde 10 lira maatla bir zabıt kitipliği miln· 
'-~'· Taliplerin imtihan gününil 6ğrenmek ve izahat alm.ık 

e lzmir adliye encllmen kalemine mliracaatlan ilin olunur. 
' 1093 (614) 

8L.nıir Viliyeti Defterdarlığından: 
~U:~binin vergi borcunun temini talıaili için Hasan hoca ma· 
~ ~••nde saraçlar çarf1ıında kiin 17 ıayıh dilkkin tahsili em• 
"- •ııununa tevfikan baczedilmiı ve tarihi ilandan itibaren 21 
~llddetfe müzayedeye çıkarılmıı olduğundan müzayede 
~~ 6ğreomek istiycnlerin Defterdarlak Tahsilit kalemine 

9-16-23 1089 (610 

HüSEYIN KAYIN 
Mobilye mağazası Şekerciler No.26 

·'.,J'··=~~ ·, .... ~_-,··.fj 
', 

~'., .>f 

Bir defa gelip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci ıınıf işçilik ıipariı kabul eder 

~ALIED6 

Sallam kelaleUa herf8J laksllla verilir. 

Balcılarda NECiP SADIK No. 156 

Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu ı•• lzmlr 

Tek ve müteaddit kath pamak iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 
H.L ç. 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz. Yalnız makasına 
dikkat ediniz, 

Çamaltı tuzlası müdürlüğünden: 
Toprak itlerinde çaliımak ilzere 150 ameleye ibliraç vardır. 

isteklilerin hllviyet cilzdaalan ile birlikte Tuzla miidürliğline 
aairac:utlua illa.... 7-t-11 1051 1598) 



Sahife ıo iENI ASIR 
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Sinema payıtahtının me§hur dansöz aktrisi Gingers Rogcrs ile Alfred Mavi kuTdelıiyı tekrar kazanan Fransız trans atlantiği Normandinin Aı>-
Gwyne Vanderbilt, Los Angles'te açılan patina; bayramında çok hararetli nıpaya dönmesi münasebetiyle haraTetli istikbal meTasimi yapılmı§tır. Re-
bir surette karşılanmı§lardır. Resmimiz bu sevimli aktrisi Holivudun yıldız- kor büyük farkla kırılmıştır. . 
lanndan Joan CrawfOTd, Franchot Tone ve Chester l\1oris tarafından ihata 1817 yılındanberi Jngilterenin Oksford ue Kembriç üniversiteleri aranndo 
edilmiş olarak gösteriyor. Los Angeles skating'te yapılan patinaj müsabaka- 11apılmakta olan kürek yarışları, martın 24 ünde tekTarlanmqtır. Bu !f1lki 
ları çok heyecanlı olmtı§tur. Ringers Rogers bu müsabakalara girmiş ise de küreş yarışı cidden haTaretli olmtı§ ve 22 dakika, 39 saniyede Oksford ıa-
birinciliği kazanmı§ değildir; rafından kazanılmıştır. Rekor, geçen senenin fevkindediT. 

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

Andaluzya cephesinde asiler kaçıyorlar 

Bilbao cephesinde is c h riyetçilerin mukavemetini 
e p h sı o rsa o su ı mak istiyorlar 

Faris, 8 ( ö.R ) - İspanyada Mad
rid cephesindeki nisbi sükunet dün de 
devam etmiştir. Maclrid müdafaa ko
mitesinin öğleyin neşrettiği tebliğ şu

dur: Tayyare kuvvetleri cephenin bü
tün kısımlarında büyük bir faaliyete 
devam etm~tir. Guadalajara ve Jara
ma cephelerinde hiçbir hareket olma
mıştır. 

ASiLER KAÇIYORLAR 
Andaluzya cephesinde Benaraja 

mıntakasında ise cumhuriyetçi kuv
vetler dün Ponte Verona istikametinde 
ileri hnrkeÜne devam etm~ler ve asi
ler tarafından süratli firarları esnasın
da bırnkılan birçok harp malzemesini 

topla.mışlardır. Esirlerin miktarı da 
günden güne çoğalmaktadır. Bunların 
ifadeleri salı gününün asiler için ezici 
bir gün olduğunu teyit hususunda bir
leşmektedir. 

Bisknya cephesinde asilerin Bilbao
ya karşı tanruzu son derece şiddetli 

devam etmiştir. Bundan anlaşılıyor ki 
nasyonalistler bu şimal cephesinde 
cumhuriyetçilerin mukavemetini ne 
pahasına olursa olsun kırmak· niyetin: 
dedirler. Asilerin son derece şiddetli 

hücumlarına cumhuriyetçiler daha az 
§iddctle mukabele etmektedirler. Bu
gün bu cepheden gelen haberler yal
nız cumhuriyetçi kaynağından olan
lardır. 

CUMHURlYETÇlLERlN HARP 
PLANLARI 

Fransa erkanı harbiyesine mensup 
25 zabit cumhuriyetçilerin harp plan
larını hazırlamakta ve hnrcketlerini 

idare etmektedirler. Fransadan cum- Set limanlarından 27 Şubat, 2 Mart ve 
huriyetçilere 155 milimetrelik toplar 19 Martta cumhuriyetçi ispanyaya 
gönderil~ ve bunlar Guadalajara hareket e~lerdir. Fransa da Ispan
cephesine yerlcştirilm~tir. Harp mal- ya cumhuriyetçileri için gönüllü kaydi 
zemesiyle dolu vapurlar MarsiJya ve 1 devam etmektedir. Bu gönüllüler ge-

TAARRUZUN SEK1Z1NC1 GVNV 
Bilbaodan şu ınalUmat veriliyor: CumlıU!iyetri çocuklar ne kadll! milli nıüdataava hazuianıvorlar - Madıidbı son lıatta içinde alınmış facialı iki ıesmı 

Şimal cephesinde asilerin g~tikleri 
umumi taaruzun 8 inci günü olan bu
gün nsiler Borata mıntakasında yeni
den çok şiddetli bir hücumda bulun
muşlardır. Tayyarelerin himayesi al
tında cumhuriyet kuvvetleri cesur bir 

ınukavemet göstermişler ve hasma ağır 
zayiat verdirmişleridr. Kumandanla
nn intibaı nikbindir. 

······v·a-ıı·ze·eıa·ıicıin··s·aıAıtiy······eıı·· ·····~~?ı;:?~f ~:~::~f·~ 
Paris, 8 ( ö .R ) - Bir dünya eko

Belçika başvekili beynelmilel bir 
YENl HAVA KUVVETLER! 

GôNDERlLDl 
onomi konferansı için çalışıyor e 

Diğer taraftan Madridden bildirildi
ğine göre İspanyol hava kuvvetleri 
başkumandnnı albay Hidolga dün Bil
baoya vasıl olmuştur. Bu da Valencia 

Van Zeeland Dr. Schacht ile de görüşecek 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

hükümetinin baş cephesinde Bilbaoya 
karşı yapılan hücumu defetmek ıçın 
tedbirler almakta olduğu haberlerini 
teyit etmektedir. Bask hükümclinin 
ahaliye hitaben neşrettiği bir beyanna-

mede bunu tasrih etmektedir. Bunda 
§Öyle deniliyor: c Milletimizin kahra
manca vaziyeti asilcıin teşebbüs ettik
leri istila hareketinin püskürtüleceği
ni bize temin etmektedir. Eğer insan
ce ve malzemece dün bir mevkide ol
duğumuz halde şimdiye kadar böyle 

canlı bir mukavemet gösterebil.miş isek 
gelmeğe başlıyan harp unsurlnrının 

yardımiyle zafer günleri tanıyacağımız 
muhakkaktır. Böylece asilerin ümitle
ri hezimetle neticelenecektir. 

1TALYANLAR FRANSAYA 
llVCUM EDlYORLAR 

Paris, 8 ( ö.R ) - Beynelmilel mü
badeleleri genişletmek ve ekonomik 
silfıhsızlanmağa çalışmak üzere bey
nelmile bir ekonomi konferansının iç
timaa daveti imkfuılarını tetkik için 
Belçika Başvekili B. VAN ZEE
LAND'a Paris ve Londrn hUkümet
lerince verilen vekalet Fransız gaze
telerini meşgul etmeğe devam ediyor. 
cOEUVRE~ gazetesi meselenin şu su
retle tarihçesini yapmaktadır: 

cBir milddcttenbcri bu sahada bazı 
teşebbüsler olmuş ve bir takım sondaj
lar yapılml§tı. Bu hareketi ortaya çıkn
ranlar Vaşington, Faris ve Londra ol
makla beraber, Berlinin de reyi alın
mıştır. tık sondajdan sonra İngiliz, 
Fransız ve Amerikan lıükümetlerinin 
vardıkları netice, aşağı yukarı, şöyle 
hulasa edilebilir: Deynelınilel bir eko
nomi konfermlSmın muvaffakıycti için 

Paris, 8 ( Ö.R ) - İtalyan gazeteleri Almanyanın buna iştiraki mutfak lil
Fransaya karşı şiddetli hücumlar ya- zumlu bir şarttır. Fakat Almanyanın 
parak ademi müdahale anlaşmasına ekonomik sahada kendi kendine ye
muhalif akla gelmiyecek harketlerle terlik siyasetinden vazgeçerek bey
bu memleketi itham etmektedirler.Bu- nelmilel iş birliği yoluna girebilmesi 
gün hu neşriyatı cGiornal d'Itlin~ ida-1 için ona krediler açılması elzemdir. 
re etmektedir. B. Virginio G~ydanın Bu krediler ise ancak Almanya tara
kılınçla yapılan ithamların bazıları ı fından, bilhassa bu paraları silah ya
ıunlardır: Bir Fransız kıtası tam tcş- rışına tahsis ctrniyeeeği hak.kında, bazı 

konferansın muvaffak1'}'et ihtimalleri- l li bazı eksperlerin de bu şehirde bu
ni hesaplamağa B. VAN zEE-

1 
lunmalarıyle ayni zamana tesadüf ede

LANDın Londra ve Paris tarafından cektir. Böyle bir konferansın dünya 
1 

memur edildiği sırada meselenin va- vaziyeti üzerinde çok mesut neticeleri 
ziyeti işte budur.> olacaktır. 

ıJeırıka bnşvekıli Van Zcelalld 
cPOPULAffiE> gazetesi de vaziyeti 

gözden geçirerek ekonomik meselenin 
dünya umumi efkarı önüne konulmuş 
olduğunu müşahede ediyor. Bu gazete
ye göre Alman devlet bankası direktö
ril ve ekonomi nazırı Dr. Şahtın Brük
sel seyahati B.V AN ZEELAND'ın ri
yaseti altında Ingiliz-Fransız teklifini 

cPETIT JOURNAL> bu mesele üze
rinde Almaiı görüşlerini hulA.sa ediyor: 
Dr. ŞAHT salı günü Brüksele gidiyor, 
bu ziyeretin resmi hedefi tamamen ti
caridir. Bazı mahafilde kayde'd.ildiği

ne göre Almanya teslihatı için Belçika
nın KONGO müstemlekesindcn ba-
kır elde etmek niyetindedir. Fakat di
ğer taraftan biliniyor ki beynelmilel 
bir ekonomi konferansının muvaffakı
yet ihtimalleri hakkında bir tahkikata 
girişıneği VAN ZEELAND kabul et
miştir. Belçika başvekilinin bu mevzu 
üzerinde Dr. ŞART ile görüşeceği ve 
böyle bir konferansın içtimaı hakkın
da Almanyanın ne düşündüğünü öğ
renmek istiyeceği muhakkaktır. Dok
tor ŞAHT'ın liberal fikirleri tanınmış
tır. Almanyanın böyle· bir dünya kon
feransına iştiraki için müsait bir ce
vap verileceği muhakkaktır. Fakat bu 
meselede nasyonal sosyalist partisinin 
ileri gelenleri tarafından amansız bir 
mukavemete tesadüf edilmesi muhte
meldir. Bununla beraber Alman eko-

nomik konferansının içtimaı ihtimali 
hakkında cPetit Niçois~ şunları ya
zıyor: B.Van Zceland,ın aradığı hal ne
ticesine doğru dünya demokrasileri 
emniyetle dönmektedirler. Fakat bu 
davete faşizm rejimleri mukabele ede
cekler midir?. Brükselede yapılan an
kete hulus ile iştirak edecekler midir? 
Briandın Avrupa konfedrasyonu pro
jesinde sulha esas olarak gösterm~ ve 
tahakkuku hulyasına dalmış olduğu 

ekonomik Avrupa konfedrasyonu yo
luna azınü kararla ~ecekler midir? 

Paris, 8 ( ö.R ) - dntransigeanb 
gazetesine göre Brüksel intihabı için 
Belçika başvekili B. Van Zeeland ile 
faşist reisi B. Leon Degrelle arasında 
açılan mücadelenin son safhası Al
manyada dikkatle takip edilmektedir. 
Fakat Belçikanın istiklali hakkında 

Brüksel, Paris ve Londra arasındaki 

fikir teatileriyle İngiltere ve Fransa 
tarafından Belçika başvekiline tevdi 
edilen vazife de siyasi mahafilde ve 
matbuatta alaka ile münakaşa olun
maktadır. cVölk~e Beobahter> İngil
tere ve Fransanın esas itibariyle Bel
çikaya Lokarno paktından ileri gelen 
taahhütlerden ibraya mütemayil ol
duklarını, fakat Milletler Cemiyeti 
paktından doğan taahhütleri muhafa
za etmesini istediklerini müşahede et
mektedir. Belçika başvekiline ekono
mik silahsızlanma işinde İngiltere ve 
Fransa tarafından verilen nazik va
züe de gazetlcr tarafından hissedilir 
bir memnuniyetle karşılanmıştır. Bu 
teşebbüs Belçikaya büyük bir bey
nelmilel rol oynamak için prestij ver
miştir. 

rek Fransızlar, ger~ ecnebiler ara· 
smda toplanmaktadır. Katalonya hU• 
kümeti bu gönüllülerin lspanyol te
baası gibi ispanyaya geçebilmeleri içiJl 
bunların namına birçok sahte ıspan
yol pasaportlarını Perpignana gön
dermiştir. 

FRANSIZLARIN CEV ABl 
Bu ithamlara Fransız mahfillerinde 

verilen cevap şudur: İtalyan gazeteleri 
Malaganın zaptını bir Italyan zaferi 
olarak tcsit ettikten sonra ispanyaya 
gönderilen Italyan fırkalarının yardı
miyle Madridin on gün içinde zaptcdi
leceğini timit et~lerdi. Fakat buntl 
unutarak şimdi Fransayı itham etme
leri bir şaheserdir. Zira bu sırada on 
binlerce Italyan ve faşist milisi taIIl 
kndrolanyle lspanyol nnsyonalistler1 
arasında harbetmektedirler. Şu halde 
Italyan gazetelerindeki neşriyattan 

maksat nedir?. Eğer Roma hUkümet1 
ademi müdahale anlaşmasına gcçrnlş 
taarruzlarını örtmek için Londra ko
mitesinde Fransayı itham etmek ni
yetinde ise bunun pek ehemmiyeti 
yoktur. Zira Fransa işlemediği ci
nayetlere dayanan ithamlar karşısında 
kendini kolaylıkla müdafaa eder. ~
sen Fransa - Ispanya hududunun 20 
şubattanberi kapalı olması da B. Vir
ginio Gayda tarafından ileri sürületl 
iddialan tekzibe kaficilr. Fakat eğef 
bu iddialar Jtalya tarafından gönuUil 
göndermemek anlaşmasını yenidetı 

bozmağa ve hatta f cshetmeğe 'J.e" 

min hazırlamak içinse bunun vahi.ııl 
bir vaziyet ihdas edeceği şüphesizdi!• 

Şimdilik B. Virginio Gayda bu teıı• 

kitlerin Roma hükümeti tarafından gi· 
rişilen taahhütlerin ihlaI edileceği nıa
nasına gelemiyeceğini temin etmekte" 
dir. Fransa mahfilleri bu teminatın sıı· 
dece bir tislôp nümuncsi olmakla ıaıl· 
mamasını ciddi olarak temenni ediyor· 
lar. 

Roma, 8 ( ö.R ) - Bilbaodan. bildi
rildiğine göre Bask cwrihuriyct reisi 
Bilbaonunun maruz bulunduğu tehli1'c 
karşısında bütün Bask milletini bir 
leşmeğe davet etmiştir. Bilbaoya 1ıY 
tilrya madencilerinden kuvvetli Jtlul• 
rczeler gelm~tir. Nasyonalistlere kı1: 
şı nevmidane bir mukavemet göstcfl' 
leceği her şeyden anlaşılıyor. 

INGILIZ P AP ASLJ1W 

Roma, 8 ( Ö.R ) - Londradan bUdi' 
riliyor: Halen ispanyada bulunan ~· 
giliz kntolik papaslar heyetinin faali' 
yetinden bahseden cDaily EkspreSS' 
bu papasların ispanyada kızıllar JC" 
hinde bir propaganda yaptıklarını : 
radyo vasıtasiyle lspanyolları koıtl rtı 
nist partisine yaz.ılmağa ve Ffank0> t 
karşı mücadeleyi bırakmamağa. clıı~, 
ettiklerini yAzarak Ingiliz umurnı 

1
• 

karının bu teşebbüsü teessUflc JcarŞil 
ladığını ve papasların kendilerine cı:t· 
olmıyan bir işe karıştıklarını kaY 

mektedir. . .• itle 
cDaily Mail> gazetesinin bild~~ 

göre ise ademi müdahale koJll]tc. ı;. 
gelecek lçtimaında Italya scfirı 101 
Grandi Fransa tarafından ıspn;ııııı 
cumhuriyetçilerine yapılan ya 
meselesini tahrik edecektir. ••••' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~:ı,.cel" rektörü Dr . Şaht 13 Nisanda Br7~ 
giderek iki gün kalacak ve Be }iı'I' 
devlet bankası dir cktörUnUn Bet 



Rlaan • 1937 

Hitler 
Doğum günü pulları 

hazırlaııdı 

- ~ 
Alman Şansölyesi B. Hitlerin 

30 nisan tarihine rastlıyan 
~oğum yıldönümü münasebeti 
de .. Birinci Adolf Hitler " 
•dana ilk pullar hazarlanmışhr. 
O günden itibaren Alman pos
talarında kullanılacaktır. Pul
ların üzerinde, fotografta gö
riildüğü gibi B. Hitlerin bir 
Portresi vardır. Pulların altmda 
8. Hitlerin şu cümlesi yazı
Ldar: 

" Milletini kurtarmak istiyen 
adam asri düşünmelidir.,, 

Maliye 
Vekili geliyor 

lstanbul, 8 ( Hususi) - Bir 
lllüddettenberi Pariste teda
vide bulunan Maliye vekilimiz 
Bay Fuat Agralı tamamen ia
dei afiyet ederek Paristen ay
tılmışlardu. ,Maliye vekilimiz 
Cuma günü [bugün) şehrimiz
be bekleniyor. lstanbula gelir 
gelmez doğruca Ankaraye gi
deceklerdir. 

Fransız sefiri 
geliyor 

lstanbuJ, 8 ( Telefonla ) -
Fransamn Türkiye sefiri yarın 
Paristen Türkiye'ye hareket 
tdecektir. Sefirin yeni talimah 
hamil olduğu söyltnmelitedir. 

Dr. Benes 
geçerken 

- Başta.rafı birinci sahifede -

lbış !ardır. Mühim halk yığın

ları bu nümayişlere _iştirak ct
lbişlerdir. 

Roma, 8 (Ô.R) - ÇekQslo
\'akya Cumurreisi B. Benesin 
Belgrad ziyareti münasebetiyle 
bu şehirde çıkan "Vreme,. ga· 
:tetesi bu ziyaretle Yugoslav
Yanın beynelmilnl taahhütlerine 
•adık olduğunun bir defa daha 
teı.ahür ettiğ' ni ve bu noktada 
kimsenin YugosJavyaya sitem 
tdenıiyeceğini kaydettıkten 
1?nra Fransız sosyalist parti
•1nin fikirlerini neşreden "Po-
Pulaite,. gazetesinin tefsirlerini 
tessüfle karşılıyor ve diyor ki: 
~Bu gazete Avrupayı birbirine 
. asım iki blok halinde ayırmak 
:~ti yor. Yugoslavya böyle teh
•keli oyuna asla iştirak etmi
Yec kt' e ır.,. 
......._~~--..~·~.·~.~~--~~ 

TAVZiH 
Dünkü sayımızda Foça bele

diye reisi bay Raşidin Foça 
J.!iiddeiumumisini makamında 
t~hkir eyledigw inden dolayı şeh-
tı ... · ."&••z asliye ceza mahkeme· 
••rıe verildiğini yazmıştık. 
t Bay Raşid dün vaziyetin 
,~":tibini istemiş ve hadiseyi 
0Ylece anlatmıştır: 

eicra dairesinde bir iş takip 
~ 'Yordum. Müddeiumumi de 
t apıdan çıkıyordu. işimi göre
~t İcra dairesinden çıkarken 
tıl tar Müddeiumumi ile kar
ih~Şhrn. Şapkamı çıkarmamı 
~· ar etti. Ben de i şimin bitti
"'rı' •a ' ve gitmekte olduğumu 
d}ltdim. '1 Hayır burası resmi 

" 1'ed' ~.. ır çıkaracaksın,, dedi. 
tta~lbııda darg1nhk ta mev
ed· tu. Ben de .. Beni tehdit mi 
tit~orsun" diyerek odadan çıkıp · 
~le 111• Hidise Müdd~iumumilik 

ıd •aıında olmamııtır. Vazife 
• al• J, ıııeı ., .. •.aur 

.,ENi ASIR Sabite~ 

~/I~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~= Herşey yolunda 

Acaba niyetleri nedir? 
Kırıkhanda Türk muhtarlara, köylere 
aşiret yerleştirileceği bildirilmiştir 
Kızıl Vatanseverler, şimdi de askerlik yapmamak için 

yaşlar1nı mahkemede tashih ettiriyorlar 
lstanhul 8 (Hususi) - Ha· çoğu askerlik yapmamak için 

lepten ve Şamdan gelen ha- mahkemelere başvurarak sin-
berler Suı iyenin bütün büyük )erini tashih ettirmeğe çalışı-

şehir ve kasabalarında halkın yarlar. Bir Şam gazet~~i b'u 
Vatanilere karşı itimadı git- nüfus tashihi muamelesinin 
tikçe azalmakta oldug~ unu, va- içinden çıkılamıyacak bir hale 

tihbarat Hbiti Türk muhtarla
rını toplayarak köylere aşiret· 

lerin yerleştirileceğini açıkça 
söylemiştir. 

lstanbul, 8 (Hususi) - Suri-

Araplar 
Anlamağa b;ışladılar 

lstanbul 8 (Telefonla)- Ha
lepten bildirildiğine göre Kı

rıkhandan süngülülerin ezareti 
altında ve kamçı darbeleri iJe 
Halebe sevkedilen Türklere 
reva görülen mezalim Arap 
balkı arasında derin bir te
sir uyandarmtşbr. Arap ileti 
gelenleri "Vataniler Arapları 
mahvediyorlar. Hatayda olma
dık mezalim yaptılar,, demek· 
tedirler. 

Türkiye - Frnasa 
ticareti 

f d. yenin Cebelidürüz ve Lazkiye 
ziyetten, dahili karışıklıkların geldiğini itira e ıyor' lstanbul, 8 (Hususi) - Tür-
artrrıasından hoşnutsuz ~lanlaw lstanbuJ, 8 (Hususi) - Laz- bölgelerinde hü1'ümet aleyhin- kiye • Fransa arasında mevcut 
rın hükümeti aczile itham et· kiy'den gelen haberlere göre, deki hareketler gittikçe büyü- ticaret aolaşmasanm müddeti 
tiklerini bildiriyor. Sancakta Türkleri tazyik için mektedir. Cebelidürüzde idari 13 Nisanda hitam buluyor. An-

Demir gömlekliler leşkilatı köylere çöllerden getirilecek muhtariyet isteyenler bütün )aşma iki ay temdit olunacak 
da iflas etmiş gibidir. Suriyeli Arap aşiretlerinin yerleştiril- bölgeye hakim bulunuyorlar: ve bu müddet urfıoda yeni 
gençler bu teşkilata gitmek mesi için propagandalar yapı- · Suriye hiikümetinin bu bölgede müzakerelerde devam oluna-
şöyle dursun içlerinden bir hyor. Kırıkhandaki Fransız is- nüfusu hiç kalmamış gibidir. cakhr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . ~ 

yenı sıyası Yeni ziyaretler olacak 

Başvekilimiz Bükreşe, Hariciye Vekilimiz 
Moskova, Bağdad· ve Tahran' a gideceklerdir 
Rumen Başvekili ve Jtalya Ha. nazırının Ankarayı ziyaretleri Sonbaharda 

lstanbuJ, 8 (Te!efonla)-Ha- 1 R<lma büyük elçisi B. Suat r '. ciye vekiJimiz Tevfik Rüştü ket edeceklerdir. 
riciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Davas, ziyareti esasen iki bü- Aras eksprese bağlanan hususi lstanbuJ, 8 (Telefon) - Ana-
Aras Mayıs sonlarmda Milletler kümet arasında takarrür etmİQ vagonla Aokaradan şehrimize dolu Ajansınm verdiği bir ba-
cemiyeti toplantısına İştirak o!an ItaJya hariciye nazın hareket etmiştir. bera göre Romanya Başvekili 
edec~ktir. Ceoevreden avdetle , Kont Cıano'yu Büyüle Mi '· lstanbul, 8 (Telefon)- Baş- B. Tatareskonun ~iyareti 29 
Hariciye ve\<iJimiz Bağdadı Jet Meclisinin açıldıktan son· · vekil ismet lnönü yarın (bugün) teşrinienel olarak tesbit edi· 
ziyaret edecek ve oradan Tah- ra sonbahar içinde memle· Belgrad seyalıatine başlayacak miştir. 
rana gidecektir. ketimize davet için memur ve: Ankaracla11 hareket edecek- :Bapekil ismet lnönü ile 

Doktor Tevfık Rüştü Arasın edilmiştir. tir. Cumartesi akşamı Başve- Hariciye vekilimizin Bükreıe 
Temmuz iptidalannda Mosko- Bu ziyarehn kal'i tarihi Kont kilimiz beraberlerinde Hariciye giderek Bay Tatareskoya iadei 
vayı ziyeret edeceği haber Cıano ile görüşü1erek takarrür vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras ziyaret etmeleri tarihi Bay 
alınmıştır. ettirilecektir. ve kalemi mahsus müdürleri Tatareskonun Ankarayı ziya-

Diğer tarafdan Tüı kiyenin lstanbul,, 8 (Tel~fonla)....:..Ha- ' olduğu halde Belgrada hare- · retlerinde tesbit edilecektir 
·····················································································~··························································································· 

Roman}'ada dahili vaziyet 

Hiç faTkına ııaTdınız mı; kadmlcT 
bu sene bütün kıı çoraplmmı ten giy
diler. B en bunu ilk defa i§idip te dik· 
kat edince ; 

- Herhalde dedim büyü, sihir, ef· 
sun, kara. sevda tutmasın diye yapı· 

yorlar ... 
MeğeT Öyle değilmiş.. ÇoTabın terai 

tenin TCngini daha ziyade açıp, sanki 
çıplakmı§ gibi gösterdiği içinmi§ bu 
marifet ... Hakikaten de öyle... Kadın 

zekasının ters §eylerden bile kendi le· 
hindeki bulU§uııa bir daha hayranlıkl<ı, 
parmak ısırdım. 

B u böyle oladursun ... 
Ben kendi kendime §Öyle dü§Ünı

düm~ 
- Madem ki eşyanın tersinde.n haki

katin yii..."iinti parlatmak kabilmiş ... Ne 
olur buna yakın biT icat daha moda ol· 
sa ... Mesela erkeklerin el çantalannı 
kadınlar; kadınlann el çantalanm <Uı 
eTkekler ta§ısa... Bunun, hem, ço1< 
faydası olur ... Ne gibi mi ?. 
Dii.§ümneğe ne hacet .. B ir defa: ET· 

keklerde para denilen ~mrütüa.nka 
ilamall§OOUah velek cebini çok bol bu· 
lacak hale geldi. Onun için kadın _çan.
tası parmaklann kolaylıkla cirit oynı· 

yacağı, geniş dir sahadır. Ceplere paT· 
mak soka soka onlan aşındırıp, del -
mekte~e, eTkekler, kadın çantasını ta· 
_şımalı. 

Kadınlara gelince: T uvalet takımla· 

Tı, ellerinde gezen ve mini mini nesne· 
ye sığama.dığındaıı erkek çantalarının 
§imdi bomboş bir meydanlık olan ağu· 
şunda serilip, serpilmeli?CT!... 

Ne dersiniz, heT iki taraf ta Tahaı 
etmez mi?. 

TOKDIL 

Rusya - Fransa 
Fransız doktorları 

Moskovadan döndüler 
Paris, 8 (Ö.R ) - Moskova

dan bildiriliyor: Tass Ajansı 
şimdi Sovyetlerin Berlin sefiri 
olan B. Suriçin Paris sefirliği
ne tayin edildiğini resmi ola· 
rak teyit etmektedir. Bu tayin 
merkezi icra komitesi tarafın· 
dan tasvib edilmiştir. 

Milli köylü partisi 
birliğinı · korumuştur 

J Bir barışın harici tesirleri 

Ludendorf "Harba gire.r
sek · eziliriz,, demiş 

Moıkova, 8 ( Ö.R ) - Bel
grao' dan dönen Fransız dok· 
torlar delegasyonu Moskova· 
dan Franıa'ya hareket etmiş
lerdir. istasyonda Fran'$ız de· 
lega~yonunvn reisi doktor De
zarmo Sovyet sabiye komiseri 
B. Kampinski ile Fran"iız ve 
Sovyet alimieri arasında de
va mh bir iş birliği tesisi hak
kında görüşmüştür. 

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

~ad o 
H~ikiiınctçi llratya!ıo hundan memnun 
Bükreş, 8 (Ö.R) - Hükü- o'ması lazımdır. Zira diğer 

metçi liberal partisi ·reisi o. partiler hükümeti ele geçirmek 
Kostatıtin Bratyano miJJi köylü ve memleketi diktatörlükle 
partisi kong resinden bahsede- idare etmek için tahakkuku 
rek şunları söylemi ştir: "itiraf im lr ansız programlara dayan· 
edl!rİm ki bu partinin şefinin maktadır!ar.,. 
intihabı vesilesile birliğini gös- Bu beyanat şu manada tefsir 
termesinden memnun oldum. olunmaktadır: Eğer memlekette 
Romanyada hakiki o-larak iki meşrutiye.. rejimini ortadan 
siyasi parti vardır: Libe ı al ve kaldırmak teşebbüslerine karşı 
milli köylü partileri. Memleke- tek bir cephe kuru!ursa bü-
tin iyiliği için, demokrasiye ve kümetteki liberaller değilse 
halkın serbest iradasine daya- bile liberal parti bu gaye için 
nan bu iki partinin mP.vcut iş birliğine haıırdır. 

lngiliz Akdeniz filosunun amiral 
gemisi Tulona geldi 

Paris, 8 ( Ö.R ) - lngilterenin Akdeniz filosunun amjral ge
misi "Küin Elizabet,. zarhhst Fransamn Toulon harp limanına 
gelmiş ve Fransız filosu tarafandan selamlanmıştır. Fransız fitosu 
başkumandanı lngiJiz zarbhsına giderek hoş geldi temennisinde 
bulunmuştur. Belediyede lngiliz zabitleri ve kumandanlar şere- · 
finc bir şeref şerabı \' erilmiştir. lngiliz misafirler şerefine futbol 
maçlara tertip edilmiştir. 

••••• 
'Türkiye - Mısır 1 Bir. düzeltme 
Ankara 7 (A.A) - Bugün 

Dış bakanlığında Hariciye ve-
kili D. Tevfik Rüştü Aras ile 
Mısır orta elçisi S.E. Muham
met EJmehdi ElcezairJi Türkiye
Mısır arasında bir dostluk mu
kaveleaiyJ~ ikamet ve tabiiyet 
mukaveJeıi imza etmişlerdir. 

Bu muahede ve mukavele· 
lerin metinleri yakında iki mer&• 
lekette a1nı zamanda nqredi· 
lec:ektir. 

Ankara 7 (A.A) - Türk Dil 
kurumu genel sekreterliğin
den: 

Logaritma hakkında dünkü 
yazısının nihayetinde yüz ıene 
yerine yüzlerce sene denile
cektir. Taşhih ederiz. 
Holanda vellahdı döndU 

Amsterdam, 7 (A.A)- Rren
ıu Juliana ile pre~ı Bernard 
iç a ılrea balayı 9eJabatia· 

Almanya ispanya işinde bir uzlaşma 
politikası takip edecek 

Paris, 8 (Ö.R) - "Depeche Roma, 8 (Ô.R) - Vatikanın 
de Brest,, gazetesi BB. Hitler fikirlerini neşreden .. Osserva-
ve Lııdendorf arasında barış- tore Romano,. gazetesi Alman• 
ma~an ~arici siyaset üzerinde yadaki din ihtilaflarının siyasi 
tesırlerı ' b 1 · ı l · o .ursa, eyne mı e sı- v~chesi hakkanda yazdığı 
Yasette b' t d · · · . ır ya ışma evresını bir makalede şunları kaydedi-
tahmm etme k mümkün oldu- M l L d d rfl ş 
v k . yor: areşa u en o a an-
gu anaatandedir. Reich Cenev· ··ı · b ı da h m 
rede R b d 1 ao yenın anıma ana e ' en oyun a, spanya 
!°e~e.lesinde masaya yumruk 
mdmrken ve tehditler yapar• 
ken Ludendorf şu mütalialarda 
bulunuyordu: 0 Bir kuvvet dar• 
besi siyaseti için biz kafi de
recede kuvvetli değiliz. Herbe 

girer.sek muhakkak surette 
ezileceğiz!" Bu sebeple Luden-, , 
dorf un reyi dinlenirse, muhak-
kak tar ki Almanya ispanya 
iıinden alakasını kesecek ve 
uzlaşma politikası takip ede
cektir. Ti ki hiçbir ihtimalden 
korkmayacak kadar kuvvetli 
olsun ... 

siyasi, hem doktriner bir mina 
vardır. AJmanyada katoliklere 
karşı bir mücadele açıldığı bu 
saralarda bu barışma hakkında 

neşredile~ tebliğ tetkike değer. 
Bu tebliğ Alman milletinin mi· 
nevi birliğinden bahsetmekte
dir. Eakat Alman milletine teo• 

sofi ve şimal mitolojisi ile ırk 
fikrini minevi birlik esası ola· 
rak teklif ve haristiyanbğın 
manevi kıymetini tahkir eden
lerin varacakları netice bu bı
ristiyan milletini birliğe değil 
vahim bir bozguna sevkeder . ., .......... 

Siyonistler Şeria kıyısında 
yahudi devleti istiyorlar 

Kudüs, 8 (A.A) - Gerek Siyonistler gerek Müslümanlar 
Londradan gelen ve Flistinin biri yahudi bin arap olmak üzere 
iki devlete tefriki ihtimalinden bahis olan haberl'!re karşı şiddetli 
bir husumet izhar etmektedirler. 

Büyük Müftüniln dediği gibi: Müslümanlar FJistini arap 
memleketlerinin teıkil etmekte olduğu büyük ailenin ayrılık 
kabul etmez bir parçası telikki etmektedirler. • 

Siyonistler iıe Şeria nehrinin iki kıy11ında bir yahudi Jlevletı 
etmekteclirler" 

m. 1600 tSTANBUL khz. 187,5 
öğle ne~riyatı : Plakla Türk m usiki 

12,50 havad is 13,05 muhtelif p la 
ne§riyatı 14 son. 

Ak§Am neşriyatı. 

18, 30 P lakla d ans m uslkisi 
19,30 Spor musahabeleri : q rd Şefil 

·20 Türk m usikisi heyeti 
20,30 Ömer R iza tarafından Arapç 

söylev 

20,45 Vedia Riz.n v arkadaşları tarı 
fmdan Türk musikisi ve halk p 

kılan: Saat ayan 
2 1, 15 Orkestra 

22, 15 Ajans ve borsa h aberleri ve eı 
lesi günün programı 

22,30 P lakla sololar opera ve opert! 

parçaları 
23 Son. 

m. 550,5 BUDAPEŞTE kh.545 
16 ha rif konrcr (Kalman : cÇarda 

Füretin> d en vals, V . Youmans : cN, n o 
Ncnette> d en potpurri, Yo_şitomo: J ıı· 

p on fener dansı, \Veninger : V olga şar 
kısı üzerine p ara fraz, Verte~ : T ang• 
Waldteufcl : Vals, Bortk jevicz: Cavc 
k apris, Lchar: c:Ciud itta> dan vals 
16,35 kon. 19,40 D eszö Czorba ciga 
orkestrası 20,30 Operadan nakil (aral 
kon.) 23.35 Plak 24 lngilizce kon 
24.05 Pali Perti~'in cigan orkestras 
1.05 k on. 

m. 364,5 BOKREŞ kh. 825 
16 Plak, 19 kon. 19. 10 plak, 20. 15 

kon. 20,35 operad a n nakil ( aral .k on .) 

23.45 kon. 

M. 470 PRAG kh. 638 
19 kon. 20. 1 O -1en nakaratları ( pİyn· 

no tar.) 20,30 Strauas,un b este1eri 2 1, 1' 
Lctony o melodileri ( U.Stotts taraf..) 
2 1.40 kon. 22 orkestra': Beyaı. gece1e 
ri (Stasjcl) ltalyan serenadı (Wolf) A 
te kuıu (Stravinski ) lspanyol Ritmler 
(l,.apano) Şen JDal'I (Chabrier) 23 kon 
l3.lS plak J4 R...... lloa. 
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Müzelerimizin tarihi : 
................................................... 

Medeniyetleri beşiği 
olan lzmirde ve Ef ezde 
Müzelerimiz nasıl 

YAZAN: AZlZ 
(t.tanbul müzeleri U. müdürü) 
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EFEZOS MVZESt 

yarım asırdan fazla asarıatika alim-
lerinin nraştırmalnrına maruz kalan 
Efezos harabeleri, izmir civar harcbe
l eri arasında mühim bir yer tutar. Ev
veli İngilizler ve müteakiben Avustur 
yalılar ve hatta ayni zamanda her iki 
memleket Arkeologlarının çalıştıkları 

bu harabedeki faaliyet wnumt harpta 
tabiatiylc durmuştu. Fakat bilahnra bu 

kurulmuştur ? 

~ENi ASIR 
2 ili 

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

E BEYNELMiLEL IZMIR FUARI iÇiN i . . . 
: ................................................................................................................................. . 

Nazillide 
sevinçli 

kurulan 
•• • bjr 

kombinamız 
hazırlıyor surprız 

_sa a 
a rtısen ı~ 
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Ziraat bankası kanunu 

Çiftçi ve köylü ekono
koruyacak 

Kamutayda heyecanlı bir celse 
• • • 

mısını 

~evcut kredilerin hiçbir sosyal 
Yanlara kaptırılmamasını temin 

rolü olmı
edecek 

Da. Vekilimizin çok alkışlanan nutK:undan sonra 
hatipler milletimizin hissiyatına makes oldular 

Zuaat brı~kası umum müdüra 
f<.ema/ Zaim 

Kamutay bu toplantıda"Tür-1 
kiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası,. kanunu projesini görüş
llleye başlamıştır. Bu proje 
bankayı, çiftçi ve köylü eko
nomisine daha yararlı bir bale 
getirmek ve onu bu kanunun 
esaslarına göre kontrol edebil
mek için hazırlanmıştır. Hü· 
kümet, projenin niçin hazırlan• 
dığını şu tek cümle ile çok 
güzel anlatmaktadır: 

" - Bugünkü dar kredi kay· 
naklarımızı ziraatle, zirai üre· 
tim ile fili hiçbir alakası kal
mamış bulunanlara sadece top
rak sahibi olmaktan başka biç 
bir sosyal rolü olmayanlara 
kaptırmamak karanndayız.,, 

Hükümetin projesi evvela 
ziraat ve sonra ekonomi, ma· 
liye ve bütçe encümenlerinde 
bazı değişiklikler geçirmiş yeni 
hükümler ilave edilmiş veya 
kaldırılmıştır. 
TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZiRAAT BANKASI 
Yeni projeye göre, banl..anın 

İsmi "Türkiye Cumhuriyeti Zi· 
raat bankası,,dır. Banka, Türk 
çiftcilerinin zirai üretimlerine. 
zirai ürünlerin sürüm ve satı
şına, ziraatin ziraat endüstrisi
nin ve bunlarla alakalı her 
türlü teşebbüslerin milli eko
nomi prensiblerine göre yürü· 
mesine ve gel şmesine lüzumlu 
kredileri düzenliyecek ve sağ· 
lıyacaktır. 

Bu gayeyi güden teşekkül· 
leri kurmak ve korumak ve 
bu hususlar ıçıo kurulmuş 
ve kurulacak kurum: yapılmış 

ve yapılacak teşebbüslere lü
zum halinde iştirak etmek ban· 

kanın ana vazifelerindendir. 
Banka; çalışmasını böylelikle 
zirai sabada toplamakla bera• 
ber hu kanun ve bu kanuna 
göre yapılacak nizamnamesine 
uygun diğer her nevi banka 
işlerini de yapabilecektir. 

Banka, bu kanunun ve hu
susi haklarının hükümlerine 
bağlı her türlü taahhüt ve ta
sarrufa ehli hükmi şahsiyeti 
haiz ve bu kanun bükümleri 
çerçevesinde salahiyetli uzuv
ların idare ve kontroluna tabi 
muhtar bir devlet müessesesi
dir. 

Bu müessese bütün işl.,rinde 
genel muhasebe, arttırma, ek
siltme ve ihale kanunları hü
kümlerini ve divanı muhaseba
tın vize kontroluna tabi olma
maktadır. 

KÜÇÜK ÇiFTÇi 
l ~endisini ve ailesinin geçin· 

mc .ini sağlamak maksadiyle, 
ziı ıati iş edinerek bütün aile· 
siy'.e bir zirai işletmeyi işletene, 
bu projeye göre küçük çiftçi 
denilmektedir. 

işletmenin genişliği ve ehem· 
miyeti dolayısiyle veya üretim 
mevzuunun hususi İcabi olarak 
tatbikatındaki işlerdt: aile ça
lışmasıoı tamamlamak için yar· 
dımcı ve ücretli işçı kullanmak. 

işletmenin genişliği veya !{<:· 

lirce kifayetsizliği do!ayısiyle 
aile geçimine yardım maksa
diyle siraat işleri dışında baş
ka işlerle uğraşmak; 

Askerlik, hastalık, kilçilklük, 
ihtiyarlık malüllüğü gibi sebep
lerle kendisi çalışmıyarak veya 
tatbikattaki işlerde devamlı 
işçi kullanmak; 

" Küçük Çiftçi " vasfını gi
deremiyecektir. Zirai kredinin 
dağılmasında evvela küçük çift

çinin ihtiyaçları gözetilecektir, 
Zirai kredinin düzenlenmesinde 
de bunların teşkilatlandırılması 
ön planda tutulacaktır. 

SERMA YE, IHTIY ATLAR, 
KARŞILIKLAR 

Türkiye Cümburiyeti Ziraat 
Bankasının itibari serm•yesi 
yüz milyon liradır ve şu un
surlardan teşekkül etmektedir. 

a - Türkiye ziraat banka
sından devir alacağı sermaye. 

b - Erazi vergisinin Türki
ye ziraat bankasına aid bulu
nan yüzde altısından, 

c - 938 mali yılından iti
baren umumi bütceye konacak 
tahsisat yekununun yüzde ya
rımı nisbetinde her yıl hazine-

-
Tefrika No 4 

-BQftaralı birinci •ahilede
dığı durumu anlatmış ve Türk· 
lerin bu gibi küçük oyunlarla 
uğraşır bir millet olmadığını 

söylemiştir. 
HALiL MENTEŞENiN 

SÖZLERi 
Halil Menteşe, Atatürkün 

emsalsiz prestiji altında Tür· 
kiyede tesis etmiş olan emni• 
yelli, istikrarlı nizama karşı 

tevcih edilen bir hareket kar
şısında bilhassa bu hareket 
hariçten geldiği takdirde çok 
hassas ve kıskanç olmanın µek 
tabii olduğunu işaret ederek 
Fransanın büyük harp sonunda 
elde ettiği vaziyeti muhafaza 
için aramakta bulunduğu isti
Jlat noktalarını izah etmiş ve 
boğazlardaki durumu itibariyle 
Fransanın içinde kalacağı her 
hangi bir ibtilatta Türkiyenin 
dostlu~una ne kadar ihtiyacı 
olaca~ını kaydeylemiştir. 

Doktor Mazhar, kendisinden 
önce söz almış olan hatiplerin 
hadisenin müsebbiplerini açıkça 
ifade etmiş bulunduklarını işa
ret ederek Suriye budutlan 
çizildikten sonra mandater hü
kümetin bu hudut imtidadınca 
takip elmiş o1duğu iskan siya
setiyle istihdaf elmiş olduğu 
maksadı anlatmış ve bu suretle 
orada yerleştirilmiş bulunan 
yabancı unsurlann uzaklaştırıl
ması lazımgeldiğini söylemiştir. 

Hatip, Fransanın Türkiyenin 
dostluğunu kazanmaktaki kıy
meti takdir ederek bu suretle 
hareket edeceği ümidini izhar 
ederek sözlerini bitirmiştir. 

llyas Sami Muş ve Fuad da 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ce ödenecek paralar, 

ç - Bu kanunla söylenenler 
dışında devletce fevkalade ola
rak verilecek tahsisat, 

d - Bankanın yıllık safi ka· 
rından ayrılacak kısmı. 

Projede bundan başka, zirai 
krediler, zirai kredilerle ala· 
kalı diğer işler, diğer banka 
muameleleri, bankanın idare 
ve kontrolü altındaki teşek
küller, bankanın idari bünyesi 
ve teşkilatı krediler yüksek 
nazım heyeti, kontMlörler, ida
re meclisi, idare komitesi, ge
nel direktörlük, direktörler en· 
cümeni, bilanço tasdik, kar ve 
zararın dağıtılması, hukuk mad· 
deleri muafiyetler ve müsaade
ler, banka memurları hakkında 
hükümler, ve müteferrik mad
deler vardır. 

cenup hudutlarındaki hadise
lerin tevlit edebileceği akislere 
işaret eylemişlerdir. 

DAHiLiYE VEKiLiMiZiN 
YENi iZAHATI 

Hatiplerin beyaeatlarını mn
teakip tekrar kilrsüye gelen 
içişleri bakanı ve Parti genel 
sekreteri Şükrü Kaya Şunları 
söylemiştir: 

Arkadaşlar 
Sayın hatiplerin cenub hu

dudundaki vukuat üzerinde 
gösterdıkleri hassasiyet gayet 
tabiidir. Ayni hassasiyet mem
leket efkarı umumiyesinde de 
vardır. Hükümetinizin bu has
sasiyetle muvazı olarak tedbir 
almasında tabii zaruri ve man• 
tıki bulursunuz. Bizde bu has
sasiyete muvazi olarak ledbir
lerimizi almış ve bunların ana 
hatlarıoı B. M. Meclisine ve 
onun vasıtasile büyük millete 
arzetmiş bulunuyoruz. 

Suriyede mandater devletin 
hükümel merkezindeki esas 
politikayı Türkiye ile iyi mü· 
nasebet politikasını kıymetsiz 
bırakacak bir zihniyette oldu· 
ğunu henüz tahmin etmiyoruz. 
Bu sebeple Hatay davası ameli 
noktainazardan yarıda iken ve 
yeni hud11t hadiseleri sebebile 
iki devlet arasında henüz mu· 
habere cereyan ederken menfi 
teşhislere iştirak etmek iste· 
miyoruz. 

Suriyede koyu bir Türk düş
manlığı propagandası yapıldı
ğını ben de beyarıatımda bil
dirmiştim. Ancak bu propa
gandaya karşı şimdiye kadar 
soğukkanlılıkla ve kendimizi 
tahrikata kaptırmıyarak hare
ket ettik. Daima kaniiz ki Su
riye halkı bizim kendilerine 
karŞı iyi niyetimizden emindir. 

Hatipler de bu ciheti tebarüz 
ettirdiler. Tahrikat yalnız poli· 
tikacıların eseridir. Bu hakikat 
türlü sebep ve vesilelerle ne 
kadar gizlenmek istenirse el· 
bette ki yakın bir atide mey· 
dana çıkacaktır. Ve batta şim· 
diden de çıkmıştır bile denile
bilir. Bize karşı söylenen söz
lerin yapılan iftiraların ve vaki 
olan ta•avvuratın hatiplerin söy• 
!ediğinden fazla olduğunu söy· 
!emek istiyorlar. Amma iftira 
mahiyetinde olduğunu bizzat 
Suriyeliler iyi bilirler. Zanne· 
diyorum ki Başvekilimizin bir 
iki vesile ile komşu milletlere 
karşı gösterdiği hassasiyete 
uyarak sabırlı davranarak Su
riye milletinin bize gösterildiği 
gibi düşman olarak kabul et
memekliğimiz daha muvafıktır. 
Asıl Suriye halkının malum 
olmak lazımgelen hakikat şudur 

ı 
yorlard;:-Demek işin içinde danışıldı Hiç te kibirli değildi. Samimiyetle 
götüşüklü taraflar vardı. elini uzattı : 

Birden parlak bir fikir habrına geldi. - Merhaba Necmi, cevabını verdi. 
'Onun itimat edilecek. bir tanıdığı vardı. Amma da hafızaın varmış ha.. Bir 
Mert bir delikanlıya benziyordu. Çok defa, hem de aylar önce görüştüğü hal

ı faaldi. Bir gün yangınlar arasında dola- 1 de adını bile unutmamışb. Bundan, ken
şırken kendisine selam vermiş ve ko- : disine bir gurur hssesi çıkarıyordu. Ga
!1uşmutu. Bu bir gazete muhabiriydi.O zeteci, güler yüzüyle kendisine iltifat 
zaman öğrenmişti ki gazete muhabirleri . ediyor, hatırını soruyor, işlerin nasıl git· 

... X~.~~.; .. ~!'!~~ .. !!!!:Ç!f.!... {Müthiş adam) Iardı. Hiçbir şeyden kor ... tiğinden dem vuruyordu. Necmi daha 
Var. Hem aynasızlar buraya yanaşamı-, rahatı -~oz~lmuştu. Evvelce uc~ sivri kuları yo~tu. ( 1). Koskocaman adam .. j o daki~ada kararını vermişti.Sırrını ona 
)'orlar. taşlar uzennde uzun gece yattıgı halde l ıarla, valilerle, reislerle, büyüklerle se· açacak, herşeyi olduğu gibi ona anlata· 

_ Neden~ en ufak bir rahatsızlık hissetmezdi. Ga-ı lamlaşırlardı.Şöyle böyle adamların yap• calctı. 
- Neden olacak, öyle söylediler ha .. liba bu Altın meselesi onu nazikleştiri .. madık.Jarını onlar becerirlerdi. Gazeteci Beraberce Kemeraltına doğru yürü .. 

na da.. Galiba Altını kaçıranlar hatırlı yordu. Öyle ya, elin avradı, yangınlık olanların cepleri para ile dolu bulu- yorlardı. Gazete muhabiri konuştu : 
adamlar .. Kız kaçmak istiyor ama fır .. araaının halisüddem Kürt yosması İçin nurdu. - Anlat bakalım Necmi, dedi. Bir 
lat bulamıyor. gizli gizli gözya§l döktükten sonra el.. Küçük Necmi, tanıdığı gazete muha- şey mi lAzımdı ) 

Bu sırada bağ kulesinde bir hareket betti ki omuzuyle beli ağrıyacak.ti. birini zihninde büyiitüyor ve göklere çı- - Evet, amma uzun sürer. Ayakta 
•lmuş, Altın kulenin uzağına bir kağıt Fabrikaya gitmeğe heveali değildi. karıyordu. Derdini ona açmağı tasarlı· olmaz. Şöyle bir kahveye oturalım. Bir 
Parçuı fırlatmııtı. Küçük Necmi sürüne Esasen Ahmet ustanın iltimasiyle daha yordu. Fakat na.ati açacak, damdan dü- çayımı iç .. Biraz hoı beş ederiz. 
IÜriine oraya yaklaıarak kiiğıdı eline bir gün müsaade alcağını umuyordu. fer gibi lftf açılmaz ki.. Gazete muhabiri ne gurursuz çocuk
ıeçinnitti . lkiai de okumak bilmiyor Hayatında bir gün bile işine gitmemez· Düşündü, taşındı. Kendine göre bir muş .. Necmi hayretten hayrete düıü· 
l.rdı. Torpil Hüseyin anlayıılı bir ;enç lik etmemişti. Mazereti meşrudu. işin wıul buldu. Onu bir defa yoklıyacalı:, yordu. Halbuki kendisi.gazetecinin va· 
[)lduğu için orada bulunmanın teh, ~': ·• yalan dolan götürür yeri yoktu. halden bir adam olduğunu anlarsa der- ziyetinde olsaydı, burnunun ucuyle bile 
linden bahsediyordu. Necmi de orada B8fı ateşler içinde yanıyordu. Altının dini söyliyecekti. Esasen onunla konu· böyle küçklere ve düşmüşlere bakmayı 
duruculardan değildi. Kağıdı ellerine pencereden savurduğu kağıdı cebinde sı- makla bir kaybı olmıyacakb ki.. hatırından geçirmezdi. Bir kahvehane· 
leçirir geçirmez oradan uzaklaştılar. kı aıkıya aaklıyordu. Orada neler yazılı Yangınlık içinden, keatirmeden vur· nin arka tarafına geçtiler. Taze demlen· 

- 4 - olduğunu bilmiyordu. Şimdi ne yapacak, du, doğru hükümet konağı yolunu tuttu. mi çaylannı pülürdete püfürdete içme· 
Ceceyi buhran içinde geçiren Necmi bu kağıdı kime okutacakb. Aynuızlar· Fazla aramasına vakit kalmadı. Müba- ğe başladılar. 

.labahleyin gözlerini açbğı zaman vucu- dan epeyce tanıdığı olmakla beraber, rek adam bızır gibi yetimit. önüne çık· Necmi töyle bir esnedi, öksürdü. Na· 
dunda tutar bir yer olmadığını farkedi· Topil Hüaeyinin sözlerinden kutkulan- mışb : sıl konuıulacaiıru dökmeci uıtu ıB.Ah· 
hrdu. Kör olau Yaft8Uliık içinde artık m11tt. Aynasızlar neden oraya uiramı· - Merhaba baınm, dedi. metten öirenmişti. Anlatmağa bafladı: 

ki Suriye vahdetini bozan ve 
onu taksim eden ne Tilrklerdir 
ne de Türkiyedir.Bilakis daima 
taleplerimizle bu vahdeti temin 
etmek istedik • Bu hakikat 

Hatay hususiyetini tağlit ede
rek tahrif etmeye imkan ol

mıyacak derecede eşikardır. 
Şunu arzelmek isterim ki bir 
de hatipler oradaki anasırı 

mubtelıfeden bahsettiler. Bu 

anasır arasında matbuatla gö
rüldüğü gibi ermenilerden de 
bahsolundu. Hatiplerin iyma 
ettikleri anasır da bu olmak 
gerektir. Buna dair de maru
zatta bulunmak islerim. 

Şimdilik maıu:ara komiteci
lerin telkinatının yer bulduğu 
merkezindedir. Fakat bizce 
bu dahi zahiri ve muvakkat-
tir. Bizim nazarııı.ııda Ermeni 
milletinin bizimle beraber ol-
makda gösterdiği samimiyetin 
kıymeti azalmamıştır. 

Arkadaş ar; son söz olmak 
üzere arzelmek islerim ki, 
Türklerin huzur ve huku
kunu ve memleketin hududunu 
mahfuz bulundurmak için Türk 

milleti Büyük Millet Meclisine 
ve onun itimat etliği hükümete 
verdiği kudro:ti de müessir bir 

surette kullanacağımıza kimse
nin şüphesi olmamalıdır. (Bra
vo 9esleri, alkışlar.) 

Türklerle ermeniler arasında 
teskin olunmaz bir düşmanlık 
mevcut olduğu nazariyesini ileri Bunu huzurunuzda tekrar bir 
sürmek bazı politikacıların ge- defa daha açık olarak ifadesini 
çim vasıtası olmuşlıır. (Bravo cihan sulhu için de bir yardım 
sesleri) olarak telakki ederim. (Bravo 

Hatay davası esnasında sesleri alkışlar.) 
Türklerle ermeniler arasındaki Bu izahattan sonra ruzname-
münasebeti bir defa daha müna· ye geçilmiş ve ruznamede bu-
kaşa mevzuu oldu. Türklerle lunan Türkiye Ziraat bankası 
ermeniler hakiki ve tabii men- kanunu ile umumi mahkemeler 
faatlarının ilcasile enstenktif ve karar bikimleri ve müstan· 
olarak yeniden bir defa daha tikleriyle ummi ve hususi kaza 
birbirleriyle yakınlık hissettiler. salahiyetini haiz makamlar ara-
Hakiki vaziyet budur. Fakat sındaki ihtilafın halline ait ka· 
eski komiteciler tekrar araya nun layihaları adliye encüme-
girdiler. Ve Hatayda iki millet ninin talebi üzerine mezkur 
arasında yeni bir düşmanlık encümene verilmiştir. 
havası yaratmak için gayret Kamutay Cuma günü lopla-
gö~terdiler. nacaktır. 

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

Yugoslavya başvekili, Başvekilimize 
B. Benesin ziyaretini izah edecek 

- Bcıştarafı birinci sahifede -

BB. Tevfik Amir, Şevket Fuat 
da Belgrad seyahatinde bulu
nacaklardır. 
Ayın on birinci pazar gecesi 

Belgrad garına muvasalat ede· 
cek olan do~l memleketin 
mümtaz ricali hararetle istikbal 
edileceklerdir. Merasim proğ
ramı hazırlanarak başvekil Dr. 
Milan Stoyadinoviç tarafından 
tasvip edilmiştir. 

Türkiye Ba~vekilile çok de
ğerli mesai arkadaşı Aras'ın 
Belgrada muvasalatları günü 
Belgrad garı Türk ve Yugos
lav bayraklarile donatılacak ve 
kardeş memleketlerin milli 
marşları çalınacaktır. 

iki nazır şehrimizde dört 
gün kalarak muhtelif mesele· 
le.re temas imkanını bulacak
lardır. Türkiye Başvekili Prens 
Pol tarafından kabul edilecek 
ve konuşmalar sonunda bir 
resmi tebliğ neşredilecektir. 

Gazetelerin istihbaratına na· 
zaran Belgrad ziyaretinde Dr. 
Milan Stoyadinoviç, Türkiye 

- Senin anhyacağın, benim bir afto~ 
zum vardı. Bir Kürt kızı .. Adı da Albn .. 
Alı n deyip te geçme, nur parça.sı kız .. 
Aı ınıa ma1ın da gözü .. Onu kaçırdılar .. 
Ep ~yce nüfuzlu adamlarını§ kaçıranlar .. 
Yerini öğrendim. Akşam gittim oraya .. 

Tam gazetelik bir mesele .. Haspa aktam 
beni görünce keyfe geldi galiba .. Pen· 

başvekiliyle Dr. Aras'a Küçük 
antant konseyiyle Dr. Bene.sin 
Belgrad :::iyaretleri hakkında 
izahat verecektir. 

Belgrad 8 (Hususi muhabiri
mizden • Son dakika) - Ulus 
gazetesi başmuharriri B. Falih 
Rıfkı Alay, Tan sahibi Ah
met Emin Yalman, Kurun sa
hibi Asım Us, Cümburiyet er
kanından Abidiı. Daver, Son 
Posta Başmuharriri Muhittin 
Birgen, gece yarısı buraya 
gelmişler ve Yugoslav gazete
cileriyle Türkiyenin Belgrad 
elçisi B. Ali Haydar Alpay 
tarafından karşılanmışlardır. Bu 
ziyaret, Yugoslav l!azetecileri
nin ziyaretini iade maksadiyle 
yapılıyor, 

Belgrad, 8 (Husuzi Muhabi
rimizden) - Türkiye matbuatı 
ve lstanbul siyasi mahafili Dr. 
Benesin Belgraddaki temasla
rına büyük ehemmiyet veriyor
lar. Türkiye gazeteleri Belgrad 
ziyaretinin Küçük Antantı tak· 
viye ettiğine kanidirler. 

- Ne dersin, bunu kurtaramaz mt· 

yız ağabey .. 

- Kurtarırız amma iı bununla bitmi· 
yor ki .. Bu müıhiı bir rezalettir .. Şehrin 

ortasında güpe gündüz bir kız kaçıralı. 

yor. Kaçıranlar mevki sahibi adamlar .. 

Hepsi de ev, bark sahibi.. Maksatlan 
iffetli, namus.kar, fakat fakir insan1an 

cereden bir ki.ğıt parçası savurdu. Nah, tuzağa düıürmek. Parayla kandırarak. 

al oku bakalım ne nameler yazıyor} kaldırım kızı haline getirmek.. işin gaze· 

B. Nedim, küçük Necminin uzattığı telik taraftan çok fena, çok üzücü .. 

kağıdı okudukça alakası arbyor, fakat Necmi, işin bu kısmıyle fazlaca me:ı

işe ehemmiyet vermez gibi görünmek gul olmıyordu. O, kafasında dolaşan 
istiyordu.Sigara paketini uzattJ : endişeye tercüman oldu : 

- Al bakalım Necmi, dedi. iş epey- - Peki amma nasıl kurtaracağız~ 
ce mühim .. Altın müşkil vaziyette.. iz· - Çok kolay, bpkı kaçırıldığı gibi .. 
bandut gibi adamlar kendiaini fena hal- Ben timdi alikada.rlarla temas edeceğim. 
de hırpalıyorlannıt·· Geceleri geç vakit~ Ona göre bir karar veririz. Sen beni on 

)ere kadar bağ kulesindeiçkili, sazlı dakika kadar burada bekliyebilir misin} 
i.lemler devam edip duruyormuf. Albnı - On aaat bile beklerim ağabey .. 
kaçıran B. Namık isminde bir zatmı~.Bu - Albnı çok mu seviyorsun? 
zab tanıyorum. • • • • .Şirketinin mü~ Yangınlar arası çocuğu, gazete muha· 
dürüdür. birinin huiçten gelen sualini terslemek 

Necmi, eöylenilenlerdcn fazla birşey istemiyordu. Gözlerini, gazetecinin m_i .. 

anlamamı§b. O gazete muhabirinden yop gözlerindetopladı : 

akıl iıterken ikisi de çaresiz çaresiz elle- - Çek seviyorum. Dünya bana iki 
rini oğutturuyorlardı. Demek iıin içinde gündenberi zından oldu, yediğim ekme

bir bit yeniği vardı. Fakat her halde ga· ı ğin tuzlu mu, biberli mi olduğunu fark. 
zeteci buna bi rçare 1>ulacak ve Albnın edemiyorum. Alqam kahrımdan fiti 
kurtarılmasını temin edecekti. Necmi )gibi sarho§ oldum. 

çekine çekine ıordu : - BiTMEDi -



/ENi ASIR 
oanne e • -
~Sur·ye sınırında vaziyet Peştede hazırlıklar var 

ltalyan Kral ve Kraliçesinin Peştede 

u~hw < veA ııı B. Şükıü !<.ava 
ANKARA. 1 (AA) - Bugün Re

fet Canıtezin başkanlığında toplanan 
Kamutay toplantısında iç işleri Bakanı 

ve C. H. Partlsi genel sekreteri Bay 
Şükrü Kaya sık sık a1kı§ ve tasvip ses· 

)eriyle karşılanan fU beyanatta bulun· 

muştur : 
Son zamanlarda bazı vili.yetlerimizde 

çok senelerdcnberi alışmadığımız vak· 
alar oldu ki bunlar üzerine hem mem1e
Jc.et çok hassasiyet gösterdi. Hem hü
kümet hususi tedbirler almağa mecbur 

oldu. 
Bu vaziyetten Büyük Millet Mecli•ini 

derhal haberdar ctmeği i.cil bir vazife 
bildim. Her ay nc§rettiğimiz mulassal 
vekayi raporları gösterir ki senelerden 

beri memleketimizde yol kesicilik , ooy
gunculult gibi vak'alar görülmemekte
dir. Eski devirlerin mütareke senelerinin 
anarıilc idareleri al tin da ıuıada burada 
Pk •ık tesadüf edilen hu kötü itiyattan 
bugün eser kalmamı~tır. Adi vak"alar 
lıse huzur ve •ükUne nail o1muıı her han• 
ri bir memleketin ula fevkine çıkmıyan 
adli hadiselerden ibaret kalmaktadır. 

MiLLi REFAHA ÇALIŞIYORUZ 
Türkiye halkı yübek bir aük\in ve 

lt.uzur içinde §&hai ve milli refahın in
lnki§afına çah§ıyor. Türk milleti mazinin 
ihmali veyahut hadi.atın icbarı yüzün

den olsun ikbsadi ve içtimai sahadaki 
boşluklan, gerilikleri metotlu ve planlı 
çalışmalarla doldurmakla meıguldür. 
Bu verimli faaliyetin maddi ve fili eser
leri herkesin gözü önünde her gün da· 
ha ileri bir nispette artmaktadır. 

ANA V AZıFELERIMtZ 
Atatürk devrinin ana vazifelerinden 

biri hariçte aulh, dahilde oük\indur. 
Yüksek tedbirlerinizle ve büyük fe

dakarlıklarla elde edilen hu emniyet 
ve asayiş mil1etin tekilfülü umumisi a] .. 

bnda muhafaza edilen bir emanettir .. 
Bu emanete tecavüz edenler daima Ve 
ber yerdeCumhuriyetin çetin çehresiyle 
ve metin icraatiyle kar§ılaşmı§lardır.Bu 
mütecavizlerden hiç birinin cezuız 
kalmadığını aöylemek çıplak bir haki
kattir. Bundan sonra da her kimin ta· 
rafından ve her ne suretle olursa olsun 
böyle gafletlere düşüceklerin üibeti 
böyle olacaktır. 

içeride vaziyet böyle olduğu gibi 
aldığımız tedbirler ve iyi dürüst kom
ıuluklar sayesinde hudutlarımızın mü
b.im bir kısmında da senelerdenberi em .. 
biyet ve ıükUn hük.ümfermadır. 

Dahiliye vekilimizin 
ikameti 14 gün sürecekti.1 Kamutaydaki beyanatı 

SURtYE HUDUDUNDA.Kt HAZIRLIK 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ROMA. 8 ( ö .R) - Budapeşteden 1 f 
bildirildiğine göre ltalyan kralı ve kra- I' 
liçesinin yalanda Macar paytahtına ya· I , 
pacaklan ziyaret münasebetiyle büyük 
hazırlıklar haşlamıştır. Gazeteler her 

~~~~~-
Suriye hududunda bize karşı yapılan Cenup sınırımı-

hıraızlık. kaçakçılık , soygunculuk vak· •• f d 
• 

alan bizim aldığımız tedbirler sayesin- zın ote tara ın a 
de haddi asgariye indi'.ilmiştir. 935 digv er çeteler ha-
sene11ine kadar muhetelıf zamanlarda gün hu hazırlıklar hakkında haberler 

neşrediyorlar. Ahali bu ziyareti büyük 
bize saldıran Yado Ado Seyy_iıham Ali zırlaDfillŞ veya 
can gibi soygunculuk çetelerı son hır· k d bir alaka ile beklemekte ve hazırlan

maktadır. Macar çocukları cGiovenez· sızma kadar içeride imha edilmitir. Ve hazırlanma ti:l iT •• • za> İtalyan Faşist marşını öğrenmekte
dirler. Bütün mağazaların vitrinlerinde 
ıimdiden kral ve kraliçe ile Duçenin re-

hiçbiri geri dönmemitir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= 
ÇETELERiN TAARRUZLARI olan hu mıntakayı medeni ve iktısadi 

19 36 yılının son nısfında tekrar bakımdan yükseltmek ve bunun kuvvei 
simleri görülüyor. Belediye ıehrin Abi
delerinİ tenvir için yeni bir usulü tecrü
be etmektedir. ltalyan hükümdarının Bu-

muhtelif çetelerin taarruzlanna şahit teyidiyesi olarak jandarma ve idare te§· 
olduk. Bu çeteler de ekseriyetle tenkil kil3.tını §imdiye kadar girmediği yerlere 
olundu. Bunların da hudut haricinde sokarak devlet otoritesini yerle§tirmek 
hazlrlanarak ve teşvik olunarak mem .. ve vatarun her tarafında cari olan me· 
leket dahiline gönderildikleri delillerle deni ve kanuni hayatı tesis etmek.Umu-
sabittir. Bu vukuat 19 3 7 yılı başından T 

dapeştede ikametleri 14 gün sürecektir. 
Hükümdarlar Şark garından gelecekleri 
için bu gar esaslı surette değiımektedir. mi hatlarını çizdiğim bu programı un-

beri daha faal bir manzara aldı. Marbn hik · · 4 ·· ·· um Kral vekralı"çe Budape""tenin merkezin-çelinde derhal tat · ıçın uncu u- • 
on beşinci günü Oiyarıbekirle Mardin ti deki Ouce meydanında yapılacak bü-

mi müfettişliği tekrar yeni kuvve e tec- • Avusturya - Macar başvekılleıi bİ.I görüşm_ e esnasında . Ç* 
ar ...... ında Karaköprü mevkiinde bir soy- ··k k • "t smı"nde h h 1 - '- A ik • ~ hiz ettik. Program tereddütsüz ve tehir- yu as erı geçı re azır u una- ketin bir ekonomik fe1iket arifesinde makta ve dehi o1ara& mer a -ve 
g un vak" ası oldu. Senelerdenberi asayiş ••••••• '·"' d B d d h" f h"" k dak" 1 · ·· ekte" •••••••••••••••••••• CAJUat ır. u mey an a ır tara ta u- olduğunu iddia etmektedirler. Bütün ga- koslova ya ı grev en gostenn 

·····~İ;y··;;;;;;d~·~· .. ··g··:y··; .. ··;.;~;;:···~·ropaganda ve kümdar1ar için, karşı tarafta halk ıçın zeteler bu iddiaları ele alarak bütün de .. dirler. Fak.at tenkitler ekseriyetle f~; 
1 ttlğlmlz ıimdiden tribünler hazırlanmaktadır.. mokratik memleketleri anarşi ve Bolııe- saya ve Blum kabine•inin sosyal ı•Y 

haksiz Salgınlarla C. Akvamda lstlhsa e d 
1 r sa Kral ve kraliçenin Bu apeıtede buluna- vizm tehlikesine maruz olduklarını yaz- setine karıı yapılmaktadır. , 

neticeden vazgeçeceğimizi zanneden er va ,,,, 
bunların en nihayet beynelmllel bozulabllece· ::1:t~t:."üdkda~a:~::'.tı:;:; Y0!1:ı::~ """"8i;"";i~·;·y"~'i"" """"'""""'j'~'g'"üt~;~"'"' 
ğlnl, fakat bizim hak' ımızdan va kazandı~ımız ıimdiden seyrü•efer meselesiyle mctgu) 
haklc.rdan asla feragat etmlyeceölmlz:I bılme· olmaktadır. BrUkselde abdalca Asilerden izahat 
lerl faydalıdır. BERLIN, 8 (ö.R) - Franaada eaki tavsif ediliyor arayacak 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··~·····••••••••••••••••••••••ç··~· c.Ateş haçlılar> cemiyetinin l'eiai albay Brliksel, 8 (Ô.R) - Kralın Londra, 8 (A.A) - lngiltere 
bu Yolda haleldar olmamıştır. Ahalinin aiz tatbık olunacaktır. Orada da .u u- k.il h k · fı d S ) p• 

hik 1 Larok ile yeni tct · ettiği Fransız aoıı- ıaray nazın Royter Aı·ansı mu• Ü ümetı tara n an a ama 
hakiki bir emniyet kayıtsızlığı içinde riyetin kanunları behemehal tat o u- d d 1 e 

f d d h"" .. yal partisi aleyhinde açılan adli takibat habı·rı"ne ,u teblig" de bulunmuş· ka hükümeti nez in e evve C 
bulundug"u bir sırada bu soygunculuk nacak ve ora halkının her er i. e _utu_n 1 J 1 e• 

h Cumh dolayı.siyle Fran•aY• şiddetle tenkit et- tur: Reksist partisi ile Flamand yapı mş o an protesto arın c 
yapıldLAyni tarihlerde Dersimde takip Türk vatandaıları gi i urıye~n ~- mektedirler. cVoJL=-e Beohabter• ııa- d k vapsız kalmış oldug" u maıu· ııı· 

k h f d d edenıyetın ..... nasyonalist partiıi arasın a i ettiğim~ ıslahat programına arıı azı anın an. unuanın an. ~ . zeteai Fransanın ıirndiki vaziyetini B. h dur 
__ L·ı ag"alann hariçten gelme müşevvik- icaplarından behemehal muotefit ola- anla•mayı kralın evvelden a- R'esm'ı mahafı"I Hendayede euc Hitlerin hükümeti bqına geçmeainden ,. 
!erin tesiriyle hükümet tedbirlerine mu- caktır. evvel Almanyada mevcut olan vaziyete her aldiğına ve tasvip etti• ikamet etmekte olan lngilit 
kavemet etmek istediklerini öğrendik.. ASAYiŞ VE NiZAM POLiTiKASI benzetiyor ve her dakika bir ihtilat ğine dair bazı ıayıalar çıka· sefiri Chieton vasıtasiyle ya• 

KARAKöPRU VAK' ASI Birinci umumi müie++;•lik dahilinde 
Karaköprü vak'a.sını yapmı~ olanları 

mahalli idari kuvvetler takibe haıladık-
lan zaman bunların hududun öte tara .. 
fına geçtiklerini ve çaldıkları malları, 
hayvanlan sevinçli -ve gürültülü nüma
yi§Jer)e alenen sattıklarını ve herkesin 
gözü önünde muvaffakıyet ıenlikleri 
yaptıklarını öğrendik. 

H&diaata hususi bir ehemmiyet atfet
tiğimiz bir aırada diğeı bit hırsız çetesi 
ile Cercus civarında temasa geldik. Çe
te ölü ve yaralı bırakarak dağıldı. Tah
kikat neticesi anladık ki bunlar da ce-

nup hudutlarımızın ötesine iltica etmit
ler. her ik.i çete efradının cenuba iltica 
eden uki tal<ilerden olduğu ve hariçte 
hazırlanarak memleket içine girdikleri 
anlaııldı. 

TETKiKLERDEN ALINAN NETiCE 
Bu mütevali ve maddi misallerle ce

nup hududumuz haricinde kolaylık ve 
cesaretle çete hazırlığı yapıldığı ve ta
k.ip harek.atımızdan kurtuldukları ve 
sıkıştıkları vakit hudut haricinde melce 
buldukları kanaatine vardılc. 

Hükürnetimiz meseleyi ciddiyetle 
tetkik etti. Nereden ve ne suretle gelirse 
gelsin memleket asayişini muhafaza et
mek için alınması lllımgelen tedbirleri 
aldık. idare makanizmasının ihlal edil-

mek istenilen vaziyeti süratlc iade edil .. 
di. Tunçelinde takip ettiğimiz ıslahat 
programını doğru yoldan aşan aıiretle
re asla cesaret vermiyecek bir surette 
tahakkuk ettirmek kararını teyit ettik .. 
T unçelinde birkaç senede yapacağımız 

ıslihatı tacil ederek vücuda getirmeğe 
tevessül ettik. Buradaki programımız B. 
M. Meclisinin malUmudur. 

• ..., beklemek mümkün olduğunu yazıyor.. rılmıştır. Bu aptalca rivayetin kında Salamanka bükümetiP' 
halk umumiyetle cumhuriyetin tesis Ayni gazete Franoada fiatlerin mütema- tekzibe bile değeri olmadığını den yeniden kat'i izahat taleb 
ettig"i asay;• ve nizam politikasına can- d yük ı · h h" 1 b mi J k d · · b t k d' -. iyen ·· se mesı oe e ıy e u me e- söylemeğe üzum yo tur. e eceğını eyan e me te ır. ,,, 
dan ~afta.rdır. Çeteleri ve çete efra.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••• •••••••••••••••••••••• 
dını takip müfrezelerimizle birlikte ve emniyet şartlarının tamamiyle mev-ı veti aleyhine vulruhulan taarruzlarını SRfYE iLE MUNASEBATIMIZ 
imha etmektedirler. Huzur ve refah Clıt ve müesses olduğunu söyleyebili- bizim yalnız ve hizzarure pasif tedbir- Meselenin bu cephesi yani SuriY
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içinde çalışan hu vatandaşları sürpriz rim. lerimizle izale olunamıyacağını mü- ile aramızdaki münasebet noktasındaJI 
!erden korumak için vaziyeti takviye Meselenin dahili cephesi hudur. şahedede hükümetim.iz gecikmedi Fil- olan k.ı.smı hariciyemizle Fransa ıırıı· 
etmeğe karar verdik. Normal idare ve HAR1C1 CEPHEYE GELiNCE hakika hudut haricinde vukuhulacak sında münak~ya konmuştur. Kendi 
umum1 jandanna tedbirlerinden ~- Harici cephenin vatandaşlarda ~- taarruzların beynelmilel vazifeler ha- hareketlerimizin dürüstlüğüne o kıl' 
ka hususi tedbirler de aldık. Bir fır- k1 bir elem ve hükümete karşı onlarda rekete gelmedikçe zararlarının ve te- dar güveniyoruz. Ve Fransa ile iyi nıü• 
kamızı ihtiyat efradiyle yüksek ırtev- ciddi bir talep uyandırmış olduğunu Birlerinin tahdit olunacağını tasavvur nasebatın idamesi için muharrikleriJJ 
cuda iblağ edecek muhtemel hıtdisata gizlemek ve örtmek ellinden gelmez. etmek lmkAnsızdır. bütün zıd temayüllerine rağmen gaY• 
takaddüm ve tefevvuk etmenin faydalı Türkiye - Suriye hududu 800 kilomet- HATAY DAVASI ret etmek azminde o kadar samiıniyiS 
olacağına karar verdik. Bu maksatla relik her türlü tabii hudud kolaylıkla- Hatay davasının meydana çıkmasın- ki bu çetelerin hazırlıklarının ne şera· 
bir hafta evvel celbettiğimiz ihtiyat ef- rından mahrum bir fasıladır. dan itibaren hududun öte tarafında it altında vukuhulduğunu heyne!ınil•I 
radı mahallerine vasıl olmuş ve askeri Türkiye büyük millet meclisi hti- kasdl ve sun't bir surette körüklenen bir usul ile tetkik edilmesine hile hll' 
vaziyet emniyetli surette takviye edil- kümeli kurulduğu ilk günden itibaren Türk diişmanlığı propagandası bu sal- zır bulunuyoruz. 
miş bulunuyor. lhtiyat efradının böyle bizim Suriye ve mandater hükümetler gın teşebbüslerinin menşei ve hesleyi- Hükümet namına olan bu maruııı' 
mahdut bir sahada celbedilınesini izah münasebetimizin temel noktası hudut cisi olduğunu reddetmeğe mahal yok- tın vaziyeti olduğu gibi söylemek içe' 
ederken aldığımız tedbirlerin mahiye- üzerinde asayiş ve emniyetin tesisi ol- tur. Biz davamızı bütün ciddiyetle fa- ride aldığımız tedbirlerle hariçte ta• 
tinden B. M. Meclisi huzurundan mem- muştur. Bu neticenin ancak iki tara- kat beynelmilel usullerin müsaade ve kip ettiğimiz hattı hareketi açık bir sU' 
lekeli açık bir surette haberdar etmiş fın hüsnü niyetle samimi olarak teşri- cevaz gördüğü hesaplar dahilinde or- rette memlekete bildirmek içindir. 
oluyoruz. ki mesaisinden başka suretle temin taya koyduk. Cemiyeti Akvam mecli- Memleket asayişinin emniyeti nıu• 

Baz.ı haberlere göre cenup hududu- olunamıyacağına daima inandık hu sinde varılan netice ile hu memleket hafaza olunacağına kanaatim.iz vardır• 
muzun öte tarafında diğer çeteler ha- maksatla birçok mukaveleler ve pro- mütesellei ve kanaatk!r olmuştur. Eğer aldığunız tedbirler kMi gelme:z:s' 
zırlanmış veya hazırlarunaktadır. B. tokollar tanzim olunmuş ve hunlara 1 Aleyhimizde gayri meşru propaganda daha vasi tedbirler almakta bir an te-' 
M. Meclisi ve büyük milletimize emni- göre böyle hudut vakalarında iki ta- ve haksız salgınlarla cemiyeti akvam- ahhür etmiyeceğimizden B. M. Mecll• 
yetle ifade edebilirim ki hazırlıkların raf memurlarının teşriki mesaisi der- da istihsal ettiğimiz neticeden vazge- sinin haberdar olmasını isteriz. 
ve hadiselerin mahiyeti ne olursa ol- piş edilmiştir. Bu gibi hadiseler vuku- çecegımızı zannedenler varsa hunla- Harici sahada da vaziyeti icap ettir' 
sun vaziyet tamaıniyle devlet kuvvet- unda mukaveleleri işletmek için vaki rın en nihayet beynelmilel münasebet- diği teşebbüslerden ve müteakıhen ah• 
!erinin altındadır. Gayri tahil bir hu- olan teşebbüslerimiz karşı tarafın ma- !erin bozulabileceğini fakat bizim hak- nacak tedbirlerden B. M. Meclisini dıı• 
dudun arizi ve tahil kolaylıklarından halli memurları tarafından zamanında kımızdan ve kaazndığımız haklardan ima haberdar edeceğiz. 
istifade ederek içeriye girehilenlerden ve müshet olarak karşılanmamıştır. asla feragat etmiyeceğimizi bilmeleri Arkadaşlar, 
birçoğu tekrar Suriyeye sığınmak fır- Hükümet hudut haricinde memleketi- faydalıdır. Hiçbir kimse tarafından gaflet edil• 
sat ve imkanını bulamamışlardır.Cum- mizin emniyeti aleyhinde vukuhulan Bu miilAhazaları söylemekten mak- memesini hatırlatmak istediğim bir ha• 
huriyetin huzru içinde kanun ve mede bu teşebbüslere mandater devletin cid- sadım hükümetin Hatay davasındaki kikat te şudur. 

Yol, mektep yaparak ihmal 

niyet şartlarına uygun olarak bugünün diyetle nazarı dikkatini celpte teahhtir açık ve meşru hareketi bizim aleyhi- Türk milletinin kuvveti her nerede 
ve yarının müreffeh hayatını kazan- etmedi. Ora memurlarının maksatlı ve mize taarruzlar hazırlanmasını asla ve her kime karşı olursa olsun }ıa]c• 
mağa çalışan vatandaşların haklı ola- ya hataJ.ı tesirleri yüzünden memleke- muhik göstermiyeceğini tebarüz ettir- kını ve haysiyetini korumağa daiıflll 

edilmiş rak ve hak olarak istedikleri himaye tiınizin ve halkımızın emniyeti ve ser- mektir. hazır ve kadirdir. 

müş evine dar sokulan adamlar kö- Dll§lardı. Yolları, cbey> in oturduğu nını siz mi verdiniz onun! geçen bütün vakayı anlamıştı. 
yün içinde kendilerinden birçok cam şehir yolu idi, oradan imdat alıp, dö-1 Katırcıoğlu hu son sözün arkasından _ Kızanlar! SiJahları doldurun, ııl• 
cehennemlik bırakmışlardı. 1 nüp, gelere~, . tekliflerini tamamlamak herifin yüzüne doğru doğalı kimseden şanınız şaşmasın, hepsini burada can• 

• • • • • meramında ıdiler. 1 yemediği bir tokat aşketti, ama, he- sız bırakacağız! Ateş! 
Bir saat sonra Koca Velinin evinde • • • • • • rif te1 bir iki sendeleyerek burnundan Emrini verdi 

sesler kesihniş, ortalık ıssızlığa gark,, • ·.: •. • • . I kanlar fışkmp tepesi Ustü toprağa su-
olmuştu. Muthiş hır ıslık, kafilenin geçtiği ratını soktu.. Bir iki saniye sonra yolun kenarın• 

llar daki hoşluk, kalplerinden kurşun yi• 
, . , . , • yo ı çın çın çınlattı, bir , bir daha.. Katıcıoğlu geri döndü: 
Sabah ezanını okumağa çıkamıyan Atlar ürktüler.. Hissikahlelvulrua _ Heyy kızanlar! Bağlayın şu he- yen hainlerin cesetleriyle dolmuş, Ka• 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: ... 

Odadaki bu faciayı gören azgın .ar
hoşlar. garip bir aük.Gt ile biran 9u1tu

lar. 
Bu aralık. sürüne sürüne odaya gi

ren Koca Veli de kızını ipte gördü, 
hüngürtüsü taştı, kabardı. aarho§ların 

ayakları ucunda •ÜrÜnerek: 
- Ah 1 Kızım 1 Benim temiz kızım 1 

Ben ölmeden seni böyle gönneği AJ .. 
lah alnıma yazmış, ahi Gidi namussuz .. 
lar .. 

Diye çabalanarak iplerini koparma
ğa uğraşmıştı. Koca Veli Adeta delir
~nişti. ağzına gelen küfürleri, en müs
tehcen söz ve hakaretleri savuruyordu. 
Sürünüp birisinin bacağı ara.sına aokul
ma~a çalıştı. 

Sarhoıların keyfi kaçmıftı. Hemen 
Koca Veliyi yakalayıp dııarı attılar. 

tek-Başlan ,Koca Velinin baıına bir 
me atıp: 

- Kızını sen öldürdün) 
- Alçak! 

- Sual Git kendini 
zının katili olan adam 
sana da o ceza 18.zım. 

- Irz düşmanlanl 
- Sus! Sus! 

öldür dedin, kı- imamın yerine, köyün horozlan ezeli , insandan fazla sahip olan atlar, üçün- rifleri! Her birini bir ağaca bağlayın tırcıoğlu ile efeleri de aheste beste yol• 
ne ceza görürse ezanlarını okurlarken, ne olduklarını cü korkunç ıslık sesiyle oldukları yer- sorgum hepsine.. !arına devam ettiler. 

neye uğradıklarını şaşıran saray hay- de ayak derdiler... Diye emir verdi. ••• 
dutları henüz ölmiyen Koca Veliyi bir Çok geçmedi, sağdan, soldan, ön- Katırcıoğlu öfkesinden yerinde du- Katırcıoğlu, cSelvili> köyünde ko-
atın sırtına bağlayıp: den ,arkadan bir sürü atlı hu müteca- ramıyordu. Aşağı yukarı gezinerek, pan hu faciayı, kurşuna dizdiği, tokatla 

- Seni heye götüreceğiz! viz kafileyi samuştı. efelerinin, hu yağmacıları birer birer geherttiği adamlardan dinlemeden e'i' 

Koca Veli yediği tekmelerle ağzı Diye derhal hazırlanıp, alellicele 
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. Gür ve davudi bir ses: bağlaması sırasında önünden geçenle- ve!, kulağına iriştirilen bir haberle yo-
burnu, başı, gözü kanrevan içinde tek- köyden dört nala at koşturarak ayrıl- - Atlardan aşağı! Eller yukarı! ri tokatlıyor: la çıkmıştı. 
rar bayıldı., onu öldü diye sürükleyip ınışlardı. Diye haykırdı. Bu Katıcıoğlu idi.... - Can nasıl azizmiş öğrenin! Katırcıoğlu, <Hasırcı> köyünde Fat• 
bir tarafa bıraktılar, evin içine dalarak Köyün dışına çıkınca, Koca Veliyi Köyden kaçan hu kafile sessizce ve Diye rastgeldiğine bağırıyordu, ma ile evlenip, efelerini bir müddet 
ne huldularea ortaya yığdılar ve içki attan indirip elleri ayakları bağlı ha- korku içinde atlarından sıyrılıp indi- Beş on dakika içerisinde, yolun etra- için sılaya saldıktan sonra, rahat rll"' 

filemlerine devam edip, köyün ıçıne liyle en arkada giden bir atın terkisine ler, hepsi de ellerini göğe kaldırmış- fında ağaçlara sımsıkı bağlanan mü- hat günler geçirmeği gönlünde ıa.ırar
adam saldılar, kadın ve kız istediler. bağladılar. Insafsızca ve vahşiyane bir lardı. Katırcıoğlu, efesinin kahraman- tecavizlerin birer birer karşısına ge- ken, Haydaroğlunun yaralı haliyle bir 

Lakin, köyün içine giden adamlar, hisle ata kamçı vurdular. ı lığına uyan bir celadetle kuyrugun" u çip, köyun·· içinde ne yaptıklarını hü- • ı.. köyde müdafaasız kaldığı haberini ,..,... 
her evde silah sesleri ve mukabeleler . . • . . . • sallayan beyaz atını iler isürdü: tün teferruatına kadar öğrenen Ka- _ . . bet 
ile karşılanıp, üzerlerine yırtıcı çoban Terkisine bağlandığı atın koşması ile - Kim bu kafilenin başı? tırcıoğlu, geri döndü. Hurdahaş bir ce- yakalıog~u ge~,o~unl~. hera . 
köpeklerinin salındığını görünce, ki- yolların hinhir taşında kafası parçala- Diye haykırdı, ses verilmeyince, set halinde, kanları toprağa, toprak ka- · Haydaroglunun sıgındıgı koye gelnıir 
misi kaçarak, kimisi silah sıkılan yer- nan, atın ara sıra tekmesiyle çehresi atından indi. Kafilenin önünde hulu-1 nına bulaşın~, çehresi belirsiz, eti li-ı !erdi, ama, köy cayır cayır yanmış ..,e 
!ere silah sıkarak, kimisi azgın köpek- ! hurdahaş olan Koca Veli çoktan cansız nan ve hakikaten kafile reisi olan ada-

1 
me liıne parçalanmış, her tarafından Haydaroğlu çoktan esir edilerek asıl• 

lerin dişleri arasında bağıra . ha~a bir ceset haline gelmişti. l mın yakasını tutarak, sarstı: ı yaralı Koca Velinin cesedini tokat vj mağa Istanhula götürülmüştü. 
parçalanarak dehşetli hır panığe ugra-ı •• , ••• , - Uulan tepeden gördüm sizi ... Şu tekme ile temizlettirdi. Yakında bir Katırcıoğlu köyden ayrıldıktan 
dılar. • • • • • • • arkadaki atın kıçına bağladığınız ada- tepeye bir çukur kazdırıp, gömdürdü. ra. Ah•k•""'" · 

Koca Velinin hanumanı söndürül- Bu kafile kö ·· · 

1 



•Nisan 1937 

Manisada Mimar Sinan günü 

Muradiye önünde bir 
toplantı yapılacak 

23 nisan bayramına hazırlıklar 
Manisa, 7 (Hususi) - Dokuz 

Nisan'da İlimizde de koca 
IDİmar Sinan için bir ihtifal 
Yapılacaktır. Halkevi bu iş 

lizerinde verimli bir şekilde 
Çalışmaktadır. Bugün saat (16) 
da şehir bandosu olduğu halde 
Sinaıun eseri olan Muradiye 
Camiinin önünde bir toplantı 

Yapılacak ve bir çok hatipler 
tarafından Sinanın eseri ve 
hayatına ait sözler söylenecek, 
eser san' at bakımından incele
necektir. Gece Halkevi salo
nunda söylev ve şiirler okuna
cak ve (Ergenekon) piyesi 
temsil edilecektir. 
FAKIR TALEBEYE YARDIM 

sanda çıkmış bulunacaktır. 

23 NiSAN 
23 Nisan çocuk bayramının 

ulusumuza yaraşacak ve çocuk
larımıza sevinç verecek bir şe
kilde geçmesi için şimdiden 
hazırlıklara başlanmıştır. Bu iş 

için uğraşacak komite bugün 
sayın ilbayın başkanlığı altında 

bir toplantı daha yapmış ve 
programın taslağı üzerinde ça· 
lışmalarda bulunmuştur. 

MESLEK KONFERANSLARI 
ilimiz öğretmenlerinin meslek 

toplantılarının ikincisi bu akşam 
Halkevi salonunda yapılacak

tır. Önce öğretmen Remzi'nin 
verecegı ( Cinsi terbiye ) 
konulu bir konferans dinlene

cek, bunu bir çay ziyafeti ta
kip edecektir. 

BiR TAYIN 

Halkevi sosyal yardım komi
tesi 23 nisan için (300) kimse
siz talebeye elbise yaptırmak
tadır. Dün gereken malzemeyi 
aldırmıştır. Komitenin bu iyi 
İşi muhitte derin bir memnuni- B'r yıldanberi ilimiz ilk öğ· 
yet uyandırmıştır. retim şef:iğinde bulunan ispek-

GEDIZ MECMUASI ter İlhan Görkey, Edirnede 
Halkevi yayın komitesi ta- açılacak köy öğretmen kursu-

rafından ayda bir intişar etmek na şef ispekter olarak atan-
iizere (Gediz) adlı bir mecmua mıştır. 
çıkarılacaktır. ilk sayı 23 ni- Akın 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Belçika 
TeahhUtlerlnden ne 

şekilde ibra edilecek 
Paria, 8 (Ö.R) - Belçikayı 

lokarno muahedesi mucihince 
F ransanın emniyetine kefil 
olarak giriştiği taahhütlerden 
İcra için yapılacak lngiliz -
Fransız beyanatı hakkında 
müzakereler Paris ve Londra 
arasında faal bir şekilde devam 
etmektedir. Esasen lngiliz ve 
Fransız diplomasileri bu me· 
sele üzerinde tam manasile 
mutab ktırlar. Şimdiki müna
kaşa kabul edilen esasın tek 
bir lngiliz - Fransız Beyanna

ınesi suretile mi, yoksa ayni 
manada çifte vesikalarla mı 

ilan edileceği hakkındadır. Ka
bul edilecek şekil ne olursa 
olsun Belçika Lokarno muahe
desile kabul ettiği taahhütler· 

den ibra edilecek, fakat bunun 
mukabilinde kendi arazisine 
karşı her hangi bir taarruzu 

cesaretlendirmek için kafi bir 
askeri kuvvet muhafazasına 
aıecbur olacaktır. Belçika mil
letler cemiyetine sadık kala
cak ve mütaarrrız taraf tay
yarelerini kendi arazisi üze
rinden uçmasını' da menede· 
cektir. 
ılapon tayyaresi Bağdatta 

Bağdat 18 (Ö.R) - Tokyo
Londra bava seferini yapmakta 
olan Japon tayyaresi dün saat 
9,10 da (Greenoich saati) Bağ
datta yere inmiştir. 

Her fiata 
Müzayede ile satış 
Önümüzdeki pazar günü yani nisanın 

0rı birinci günü sabahleyin saat on bu
çuJcta Karantina vapur iskelesi karşısın· 
da Mitatpa~a caddsinde Mecidiye aoka
İiında 4 1 numarada Emlak Bankası mü
fettişi bay Hamitc ait bilcümle lüks mo· 
bilyeler bilmüzayedc satılacaktır. 

C.crek yatak odası takımı tekmil, çif
te kanatlı ~ifonyeralı aynalı dolap, tu

•alct, v~ komodinosu, Kübik lüks do
'\tıı: P1'rçalı koltuk takımı, .:> adet lüks 
3r~ nıa,aları, Borlu halısı büyük, elek· 
;•ıı. llmba... •oh• borulanyle, gramo
•rı Pli.klar;} l•. kadife şezlong ve kol

ıt"ı., tabak takımı ponclen, sandalye
~t, Portatif şezlonglar, orta masası oişe 

ltun.lan, Acem, Demirci halı ve aec· 
c•df!fer bilmüzayede satıiacakbr. 

Sarıt peşindir. 
d Büyük Kardiçalı lbrahim bey hanın

' 40 numarada Emniyet müzayede 
salonu müdüTiyeti 

1 -2 ( ) 

1 Dünyanın bir 
yıllık ihtiyacı 

Londra, 8 (Ô.R) - Beynel
milel şeker konferansında hasıl 
olan intiha umumi olarak bey
nelmilel bir anlaşma akdine 
müsait görünmektedir, Şeker 
ithal eden memleketlerin ihti
yacı 1936 • 1937 kampanyası 
için 3 milyon 714 bin ton tah
min ediliyor. Evvelki tahmin
lerden aşağı olan bu rakam, 
konferan tarafından kabul edil
diği takdirde müstahsil mem
leketlerin ihracatçılarını bir 
derece azaltmaları lazımgele
cektir. Bu azaltışın nisbe~i 
konferans tarafından tayin olu
nacaktır. 

Londra 8 (Ö.R)- Beynelmi
lel şeker konferansında F ran· 
sız başdelegesi ve ekonomi na
zırı B. Spiriasse bugün Ameri
kan delegesi B. Norman Davis 
ve Ingiliz ticaret nazırı B. 
Runciman ile görüşmüştür. Bu 
müzakere?er toplanması isteni
len dünya ekonomi konferan
siyle alakadar görülüyor. 

iLAN 
Fabrihamız, ötedenberi lktı· 

sat Vekaletinin tespit eylemiş 
bulunduğu fiatler üzerinden 
iplik satmaktadır. Buna rağ
men mutavassıt ellerin şikayete 
meydan verecek hareketlerini 
duyuyor ve gazetelerde oku
yoruz. 

17-2-937 tarihli resmi gaze
tede çıkmış, lktısat Vekaletince 
müttebaz kararın neşir ve ila• 
nından sonra mutavassıt satıcı 
ve komisyoncuların da satış 
Fiatleri tahdit edilmiştir. 

Binaenaleyh, bu kabil muta
vassıt satıcı ve komisyoncular 
ıçin, halen mer'iyette bulunan 
1-7-36 tarihli liste fiatlerimize, 
yalnız zaruri masarifle %3 kar 
ilave ederek satış yapmak mec
buriyeti vardır. 

Bunların kanun hilafına vaki 
olacak hareketlerinden hiçbir 
yönden mes'uliyet kabul etmi
yeceğini ilan ederken, daha 
fazla f.at talebi karşısında ka
lacak iplik müşterilerinin, la
zımgelcn kanuni takibata te
vessiif etmek üzere, keyfiyet
ten fabrikamızı haberdar eyle· 
melerini r:ca ederiz. 

Tarsus: M. Ras'm Fabrikası 
Müsteciri 

Salih Bosn3 
9-11-14 16201 

YENi ASIR 

Slclll Ticaret Memur· 
luğundan: 

Tescil edilmit olan ( lzmir 
Çivi Fabrikası Türk Anonim 
Şirketi ) nin 25-3-937 tarihinde 
adiyen toplanan umumi heyeti 
zabıtnamesi ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 1966 
numarasına kayıt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

lzmir Sicili Ticaret 
resmi mührü ve 
F. Tenik imzası 

1 : Zabıtname 
2 : Hissedarlar cetveli 
lZMlR ÇİVİ FABRIKl\SI 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
HiSSEDARLARI UMUMi HE
YETiNiN 25 MART 937 PER
ŞEMBE GÜNÜ SAAT 9,30 
DA ALSANCAKTA ÇEL!.< 
EL SOKAGI 70 No. LI FAB
RiKA BiN ASINDA Y APl
LAN SENELiK ADI TOl'
LANTISI ZABITNAMESIDIR: 

Hükümet komiseri sıfatıyle 

Bay Zeki Afşin hazır bulun
maktadır. idare meclisi reisi 
Bay Armando Pennetti toplan
tıya riyaset etmiştir. Murakıp 
Bay Münir Birsel hazırdır. 

Toplantı ilanları, dühuliye 
kartları ve bissedaran cetveli 
komiser tarafından tetkik olun
du. Davetin usulünde yapıldığı 
ve şirketin 5300 - Beş bin üç 
yüz- hissesine eahip hissedarıu 
hazır bulunmasına binaen şir
ket mukavelenamesinin 55 inci 
maddesinde yazıh miktarda 
içtima oısabının mevcut oldu
ğu ve toplantının usulüne mu
vafık görüldüğu mumaileyh ta
rafından beyan olundu. 

Reis en çok hisse sahibi bay 
Herman Pallamari ile Moris 
Dutili rey toplamağa memur 
olmalarını teklif etti. Tek lif 
kabul olundu. 

Reis ile rey toplamağa me
mur olanlar umumi heyet ka
tipliğine Mehmet Süleyman 
Balkanı tayin ettiler, 

Umumi heyete tevdi edilen 
idare mecli~i raporu ile mura
kıp raporu, bilanço kar ve za
rar hesabı ve mevcudat def
teri oknndu. 

icra edilen mfizakereler ne• 
ticesinde aşadaki kararlar ve
rildi : 

1 - idare mec:lisi raporu ile 
murakıp raporu tasvip olunmuş 
ve şirket bilançosu ile kar ve 
zarar hesabı ve mevcudat def
teri muvafık görülerek tasdik 
edilmiştir. idare meclisi azala
rının zimmetleri geçen idare 
devresine ait muamrlattan do
layı ibra olunmuştur. 

2 - Sirketin safi karından 
900 (dokuz yüı) lirasının ihti
yat akçesi olarak tefriki ile be
her hisseye mukabil üç lira 
tediye edilmek suretiyle 15.900 
(on beş bin dokuz yüz) liranın 
hissedarlara tevzii, bakıyye ka
lan 1176.86 (bin yüz yetmiş altı 
86) liranın gelecek sene kar ve 
zarar hesabına devri kararlaş
tırıldı. 

3 - Geçen idare meclisi 
azalarına her içtima için onar 
lira huzur hakkı verilmesine ve 
gelecek sene için idare meclisi 
azaları huzur haklarının beher 
içtima için on lira olarak tayini 
muvafık görüldü. 

4 - Geçen seneye ait mu
rakıp ücretinin 100 - (yüz) lira 
ve gelecek seneye ait murakıp 
ücretinin de 75 • ( yetmi~ beş ) 
lira olarak tayinine karar ve· 
rildi. 

5 - idare meclisi aza' arının 
herbirinin şirketle ticari mua
melede bulunmasına mezuniyet 
verildi. 

6 - İdare meclisi azalarının 
müddetleri bitmesi hesabiyle 
yeniden intihap yapıldı. Netice
de idare meclisi azalıklarına 
Bay Armando Pennetti, Her
man Pallamari ve Fransova 
Juidis in ihap edildi. 

7 - Gelecek ~ene murakıp
liğine Bay Muzaffer intıhap 
edildi. 

Ruznamede görülecek başka 
iş kalmadığından toplantıya ni
nihayet verildi. 

Hükümet komiseri: El yazısı 
imzası 

Umumi hayet reisi : imzası 
Rey toplamağa memur: imzası 

Murakıp Katip 
imzası ımzası 

ımza 

lzmir Çivi fabrikası Türk Anonim şirketinin 25 mart 1937 
tarihinde toplanacak içtimada hazır bulunmak üzere duhulıye 
kartı olan hissedarların isimlerini ve hisse ve reylerini gösterir 
hissedarlar cetvelidir. 
Hisse sahibinin ismi 
Bay Armando Pennetti 

Hisse miktarı 
2925 

Rey adedi 
10 

imzası 

A. Pennetti 
., Herman Pallamari 
., Moris Dutil 
,. F ransova ]udisi 
., Mehmet Balkan 
., lbrahim 

1300 
500 
475 
50 
50 

5300 

10 Herman Pallamari 
10 

9 
1 

Mor is 
F. ]udisi 
M. Balkan 

1 lbrahim 
41 

işbu hissedarlar cetveli içtima salonuna talik edilmiş ve sureti 
umumi heyet katipliğine verilmiştir. 

A. Penetti Herman Pallamari M. Dutil 
Yukarıdaki cetvelde isimleri yazılı hissedarlardan isimleri 

hizasında imzaları mevzu ve ceman yekün 5300 - Beş bin üçyüz 
hisse sahibi ve 41 - kırk bir reye malik altı hissedarın toplan
tıda hazır bulunduğu tasdik olunur. 
Kcmiser Umumi heyet reisi Rey toplamağa memur Katip 

A. Pennetti M. Dutil M. Balkan 

Tashih 
Iımir sulh hukuk mahkeme

sinden: 
lzmir Hazineyi maliyesiyle 

lzmirin 5 inci Sultaniye mahal· 

lesinin Kapani zade sokağında 
45 No. da oturan Yunus, Riza, 

Hilmi ve Yusuf arasındaki 
cari mahkemede ikametgahı 
meçhul kalan miiddeialeyhlere 
28 Mart 937 tarihli Y.Asır ga· 
zetesiyle iliinen yapılan ikinci 
yemin davetiyesi için duruşma 
günü sehven 11-4-937 Pazar· 
tesi olarak yazılmış olduğu gô· 
rülmekle bu kerre mahkemenin 
14-4-937 tarihine müsadif Ç.u
şamba günü saat 10 na talik 
edildiği ve müddeialeyhin be
rayi tahlif mezkür günde mah
kemede hazır bulunmaları tas
hihen ilan olunur. 

1085 16121 

Herman Pallamari 
1105 (617) 

lzmir Saib hukuk mahkeme
sinden: 

lzmir Hazineyi Maliye Vekili 
Adem Kora tarafından lzmirin 
Gaziler mahallesinin Dönerli 
sokağında 7125 sayılı evde Sa· 
mi aleyhine açılan ve ikamet
gahı meçhul kalan M. aleyhin 
gıyabında yapılan ecrimisil da
vasının cari muhakemesinde: 

Hazine vekili M. aleyhe ye
min teklif etmiş ve duruşma 
günü olan 6-4-937 tarihinde 
yemin etmek üzere M. aleyh 
muhakemeye gelmemiş oldu· 
ğundan yeminden kaçııımış ve 
dava sabit olmuş sayılmasına 
ve düruşma tarihi olan 20·4·937 
tarihine müsadif Salı günü saat 
onda yemin etmek üzere meh
kemeye gelmediği takdirde 
işbu kararın kesbi kat'iyet ede
ceğini mübeyyin işbu ikinci 
yemin ihbarnamesi ilanen tebliğ 
olunur. 1086 (611) 

5anne-, 

~ ' 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

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

Hacıdavut zade 
RAHMi KARADAVUT 

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

IZMIR 
Telgr~t adrettl: KARADAVUT Telefon 

Kazmirci 
. Hüsameddin Eren 

IZMJR ŞUBESl 

PEŞTEM.\LCILARDA : Mimar 
Kemaleddin caddesi No. 43 

Telefon 2555 

TOPTAN PERAKENDE 
( Bir defa gidip görünüz ) 

A. Hüsameddin Eren kumaşları sağlam 
solmaz, şık ve ucuz1ur. 

·········111111111111111 ••••••••• 

SATIŞLAR ISTANRUL FIATl 
Pazarlık Yoktur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YAZLIK ZARİF SON MODA 
KUMAŞLAR GELDi 

A. Hüsamettinin mağazasına uğramadan geçmeyiniz. 

1 
MEYVA 

I< 
TUZU 

En bo1 meyva tuzudur. lakıbaz:ı def eder. Mide, bağırsak. 
karacigerden mütevellit rahallızlıkları önler. Hazmı kolayla1tırır. 

tnıriliz Kanzuk eczanesi Beyo)llu - stanbul 

lzmir Sulh Hukuk Mahke
mesinden: 

IJ!mir hazioei maliye vekili 
Adem Kora tarafından iz

mırın Gaziler mahallesinin Dö
nerli sokağınde 7 /25 say1lı 
evde zabit Hamdi a'eyhine 
acı!an ve ikamethabı meçhul 
kalan M. aleyhin g~yabında 
yapılan ecıimisil davasının cari 
mahkemesinde: 

Hazine vekili M. aleyhe ye
min teklif etmiş ve düruşma 
günü o'an 6-4-937 tarihinde 
yemin etmek üzere M. aleyh 
mahkemeye gelrnem'ş olduğun
dan yeminden l.açınmış ve 
dava sabit olmuş sayılmasına 
ve duru~ma tarıbi olan 20-4-37 
tarihine musadif salı günü saat 
10 da yemin etmek üzere malı
kemeye gelmediği takdirde 
işbz kararın kesbi kat'iyyet 
edeceii;ini mübevvin işbu ikinci 

~KLINIZDA OLSUNKI. 

KJNAKOL Es;;n';~ 
sıtma 1 ı!ara, iştihasızlara, za
yıflara, kuvvetsiılere i~tiha, 
kuvvet, neş'e verir. 

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

yemin ihbarnamesi ilanen teb-
li2" ı.>!unur' 1087 [610) 



Çünkü ASPİRİN seneler

denberi her türlü soğukal-, 
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

- tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

mar-

HERKULES 
GÜBRE HÜLASASI 

Tütün 
Çiftlik 

Bağ 
Bahçe 

Bostan 
Limonluk 

Ağaç 
Çiçek 

Sahiplerile meraklılaranın 
hayretle istifade 

edecekleri bir gübredir. 
.. Herkules " gUbre hülatıası Avrupa ve Amerikanın milyon

larca çiftçileri tarafından senelerdenberi ku~laoılmaktadır. 
Toptan satış yeri : ikinci Belediye caddesinde 
Kartal makarna fabrikasının satış deposunda 

1-10 (597) H 3 
............ 1 • • • • • ~· •• 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

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

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

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı l:ımir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazıh 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon • lzmir 3465 

lzmir Kadastro komisyonundan: 
Güze!yalı mahallesinde Selamet sokağında 23/1 kapı ve 5 taj 

sayılı evin sağında 5 A tajlı hazineye ait ev solunda 23 kapu 
sayılı arsa ile çevrili olup bu ev mübadeleye tabi rumlardan 
Midillili Vasllden kalma o'arak hazine adına kadastrolanmıştır. 
Bu yerde a-yni bir hakkı bulunan kimse varsa ellerindeki tasar· 
ruf vesikasile birlı kte ilan tarihinden itibaren iki ay müddetle 
lzmirde Saçmacı hamam sokağmda 20 sayılı binada lzmir 
Kadastro müdürlüğü veya Komisyonuna müracaatları lüzumu 
2613 sayıh kanunun hükümlerine göre ilan olunur. 

1095 (615) 

YE ASIR 

lzmlr slclll Tlcarf:t memurluğundan: 
Tescil edilmiş olan [lzmir tralnvay ve elektrik Türk anonim 

şirketi) nio 31-3-937 tarihinde adiyen toplanan umumi heyeti 
zabıtnamesi Ticaret kanunu hükümleriıte göre sicilin 1964 nu· 
marasına kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F.Tenik imzası 

1: Zabıtname 
2: Hissedarlar cetveli 

IZMIR TRAMVAY VE ELEKTRiK TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
31 Mart 1937 Çarşamba günü lzmirde, Bahribabadaki idare 

meclisinde alelade olarak toplanan hissedarlar umumi heyetinin 
müzak~rat ve mukarreratma dair tutulan :ıabıtnamedir. 

Müzakerata saat 11 de iptidar edilmiştir. 

Şirket komiseri bay Sırrı Güngör Türkiye cumhuriyeti hükü
metini temsilen buzurlariyle umumi h~yet top!anhsmı şereflen
dirmişlerdir. 

Toplantıda hesabatı tetkike memur murakip Şahin oğlu bay 
Şahap Birgi de hazır bulundu. . 

lzmirde bulunmıyan idare meclisi başkam bay Robert Bette 
umumi ht-yet toplantısına gelemediği için mazeretinin kabulünü 
temenni etmiş olduğundan bu toplantıya, idare meclisi tarafın
dan bu bapta tayin edilmiş bulunan bay Mustafa Nuri Devres 
başkanlık etmiştir. 

Bay başkan, dahili nizamnamenin 32 mci maddesi mucibince 
hazır bu!unan yedi zatın hamil bulunduğu hisse senetleri mik
tarının cem'an 57.318 (elli yedi bin üç yüz on sekiz) adet oldu
ğunu binaen;:feyb, sermayenin rub'undan ziyadesinin temsil edil
miş bulunduğunu tetkik ederek dabiJi nizamnamenin 27 nci mad
desi mucib:nce usul ve nizamahna muvafık olarak tşekkül eden 
umumi heyetin müzakerata iptidar edebileceğini söyJedi. 

Dahili nizamnamenin 28 nci maddesine tevfikan bay Maks 
Dever ile bay AH Fikri Altay rey toplamağa memur ve Char
Ies Gıraud katip tayin edildiklerinden mumaileybim mevkii mah
suslarını işgal ettiler. 

Umumi heyetin toplantıya davetini ilan eden gazetelerle top
lantıda hazır bulunan zatların isimlerini ve her birinin yatırmış 
olduğu hisse senetleri miktarını gösteren cetvel Hükümeti Cum
buriye murahhasile rey toplamağa memur o'anlara katip ve 
murakıbı mumailf!ybe gösterilmiş ve mumaileyhim tarafından tet
kik edilerek tasdik ve imza edilmiştir. 

Bay Başkan, ruznamei müzakeratın aşağıdaki maddeleri ihtiva 
etmekte olduğunu biJdirmiştir: 

1) idare mecli!inin ve hesapları tetkike memur murakip ra
porJarının okunması. 

2) 1936 hesap yılı bilançosu ile Kar ve Zarar hesabının tasvip 
ve kabulü ve idare meclisinin ibrası. · 

3 ) idare Mec'isi azalarmdan baıtlarmm memuriyetlerinin 
tecdidi ve idare Mec'. isi azalar,ı huzur haklarının tesbiti. 

4 ) 1937 yı 'ı için hesapları tetkika memur bir murakıbın ta
yini ve murakabe ücretinin tesbiti. 

Sıra 

numarası Hissedarlar 
1 TRACTION ET ELEC'FRICITE ŞiRKETİ 

Science sokağı N o. 31, Brükselles 
2 Bay Robert Bette l 

Square Vergote No. 4, BrukseJles 
3 Bay Robert Van Cauwenbergbe 

Avenue dcs Courses No. 26, lkselles-Brukselles 
4 Bay Victor Dooms 

Avenuc Louise No. 571, Brukselles 
5 Bay Georges Somerhausen 

Cbaussee de Vleurgat No. 79, lkselJes-Brukselles 
6 Bay Alphonse De Saegber 

Avenue Clementine No. 27, Forest-Brukselles 
7 Bay Leon Plumet 

Avenue Emile Verhaeren No. 104, Schaerbeck-Bruk
selles. 

9 Nisan 193'7;; 

5 ) Ticaret kanununun 323 ncü maddesine göre icabında şir· 
ketle ticari mnameleler yapmaları için idare Meclisi azalarına 
salahiyet verilmesi. 

Ba7 başkan, idare Meclisi ve hesapları tetkike memur mura
kıp raporlarını okuduktan sonra ruznamei müzakerata dahil 
hususah sırasiyle reye koymuş ve aşağıdaki kararlar ittifakı ara 
ile alınmıştır: 

iLK KARAR 
Umumi Hevet, idare Meclisi tarafından ibraz edilen 1936 yılı 

bilançosu ile Kar ve zarar hesabının olduğu gibi tasvip ve 
kabulüne; 

Adi ihtiyat akçasına 2,129,24 lira tahsis, itfa edilmemiş 
198468 hisse sentlerine verj?İ feri tenzil edilmek suretiyle 20 lrn· 
ruşluk bir temettü tevzi ve 3.133.50 liranın senei atiyeye devre
dilmesinden ibaret teklif edilen tevziatıo tasvib ve kabulüne, 

idare meclisinin ibrasına; 
karar verdi. 

iKiNCi KARAR 
Umumi heyet, idare meclisi azasmdan Bay le Baron Josse 

Louis Allard ve Bay Sol Gormezano'nun memuriyetlerinin daha 
üç yıl için tecdid: 

idare meclisi azalarına verilecek huzur haklarım 1 Haziran 1936 
dan itibaren yılda aza başına azami 400 lirayı geçmemek üzere 
50 lira olarak tesbit. 

ÜÇÜNCÜ KARAR 
Umumi heyet, 1937 yılı hesaplarını tetkik ile bu baptaki ra· 

porunu 1937 de toplanacak olan Umumi Heyete takdim etmek 
üzere Şahin oğlu Bay Şahap Birgiyi murakip olarak tayin ve 
murakabe ücretini geçen yıllarda olduğu gibi vergileri indiril· 
dikten sonra safi 250 lira olarak tespit etti. 

DÖRDÜNCÜ KARAR 
Umumi Heyet, Ticaret kanununun 323 ncü maddesi mucibince 

idare meclisi azal.\rına doğrudan doğruya veya dolaysile alaka· 

dar bulundukları Şirket veya müesseseleri~ icabında Şirket na· 
mına ticari muameleler akdetmelerine müsaade etti. 

Müzakereye saat nihayet verildi. 
İzmir, 31 Mart 1937 

T. C. Hükümeti Murahhası Murakıp 

imzası 

Münderecat ve netayicicin hükümetce kabul ve tasdik edildiği 
manasını tazammun etmemesi kaydile içtima, müzakerat ve 
ittihaz olunan mukarrerata ait cereyanı halin usu) ve kanuna 
uygunluğu musaddaktır. 

Başkan 
imzası S. Günör 

Katip Rey ' toplam ağa memur 
imzasl imza imza 

lzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim Şir~eti 

Hissedaran vekilleri 

Bay Max Dever 
lzmirde 

Bay Mustafa Nuri Devreı 
lzmirde 

Bay Charles Girdud 
lzmirde 

Bay Ali Fikri Altay 
lzmirde 

Bay Mercel Rafhay 
iz mirde 

Bay Fahreddin Resmor 
İzmir de 

• Bay Osman Ginyol 
lzmirde 

İmzalar 

M. De ver 

M. N. Devres 

C. Giraud 

F. Altay 

M. Rafhay 

F. Resmor 

O. Ginyol 

1 

Hisse rey 
adedi adedi 

48,694 10 

5,250 10 

500 10 

950 10 

780 10 

564 10 

580 10 

57,318 70 
Cem'an yalnız yetmiş reye bak veren elli yedi bin uç yüz on 

tedkik ve kabul edilmiş ve işbu cetvel tasdik kılınmıştır. 
sekiz hisse senedahnı hamil yedi zatın sıfatı vekalet ve evrakı 

Rey toplamağa memur Murakıp Katip 
M. Dever F. Altay Şahap Birgi Cbarles Giraud 

Başkan 

M.N. Devrea 

21 mart 1937 
T.C. HÜKÜMETI MURAHHASI 

lzmir Tramvay ye Elektrik Türk A.Ş. 

:SA*=:>•• 4 

ALAŞEHiR ASLiYE HU
KUK MAHKEMESiNDEN : 

AJaşehirin Soğuk su mahal
lesinde mukim Kulalı yapıcı 
Mahmut oğlu Ahmet tarafın
dan karısı lımirde lkiçeşmelik
de paşa sokağında 42 No. lu 
hanede fırıncı Nuri yanında 
iken iketmetgahı meçhul bu!u· 
nan Şükrüye aleyhine Alaşehir 
Asliye Hukuk mah!.:emesine 
açtığı boşanma davasının ya
pılmakta olan mahkemesinde : 

Müddeialeyh Şükrüyenin ika
metgahının meçhul bulunması 
hasebiyle ilanen tebliğat icra
sına karar veriJmiş ve bu su
reti~ yapılan tebliğata rağmen 
mahkemeye gelmemiş olduğun
dan gıyaben mahkeme icrasına 
ve muhakemenin 19 • 4 - 937 
Perşembe günü saat 10 na ta
likine karar verilmiş olduğun
dan H. U. M. K. 143 - 144 ve 
405 nci maddelerine tevfikan 
keyfiyet gıyap kararı tebliğine 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

1088 (613) 

lzmir belediyesinden: 
Beheri 30 Liradan 1020 lira 

bedeli mubamme .... le dokuz 
adet açık ve yirmi bet 
adet kapalı ceman otuz dört 

nezdinde 
Mafıa şirket ve müesseseleri komiseri 

S.Güngör 

lzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi 

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

Haraççı Kardeşler 
MobiJyelerİn : En modern ve en zarif çeşitlerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk araba~arının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlar.nı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyolaların ~ En lüks, beyaz ve sarı nikelaşlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haı·aççı Kardeşlerin 
mağazalarından 

1 Z M 1 R ve A N K A R 
teınin edebilirsiniz. 

··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

YENİ EV YAP ANLAR, YENİ EVLENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 

adet tramvay arabası başka
tiplik.teki şarJname veçhile 
16 • 4 • 937 Cuma günü aaat 

16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yetmiş 
yedi liralık muvakkat teminat 

makbuzu ile söylenen gün ve 
saate encümene gelinir. 

1 1 - 6 - 9 - ı 3 ( 569 ) 98 


