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Atina 
Görüşmeleri çok 
verimli olmuştur ·--- Bal tarafı bilüu:l say/ada -
lara babm: Hep.mele Balkan 

~:;'E!~;~ ı Kültür kalkınma p_liinı 
c.lr-. S... ba,le cMMlu 
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~::n~~~'. .. "i:~::.- ~~:Ye~ Bir~ e!!=~~! .. d.n kurulması kültür plinına dahildir 
takip ettiğimiz politikada ser- hasta yattım, ai'ır ve tehJü-
güzeştlerin asla yeri yoktur. keli. günler geçirdim. Hasta-
Balkanlar, bugün de yarsn da lığımı işiten büUin dostların 
mlh cehesiniu miidafii olacak- -.e beoi ıevealerio, a1bhatı-
lard11. ma gösterdikleri alika tek-

lzmir köylerinde 101000 köy çocuğu 
edemiyor. Hazırlanan plan çok 

okula devam 
mühimdir 

Beyn~lmilel adalet mefknre· rar hayata kavuımamda en 
.ine saygı lıuliyea, dünya sul- mühim imil oldu. Çok ıay-
ltunun istikran arzuıuada dığım birçok büyüklerimiz 
1amimt olan devletlerin is- bafta olduğu halde mebus-
tinasız dostuyaz. Hiçbir aa- larımız, hakimlerimiz, avu· 
r.-:tle doktrin ka•galarına .n- katlarımız, profesörlerimiz, 
rüklemeğe niyetimiz yoktur. hulisa memlekette hepimi-
Balkanları doğrudan doğruya J.iıı hürmet ve sevgisini taıı· 
alakadar eden meselelere bfi· yan her sınıftan kıymetli 
tün dikkatimizi -.ermiş buluna· amarlar benim gibi naçiz bir 
1ornz. Akdeniz sulhu en başta Ti' rk olmaktan maada me• 
geliyor. Balkan devletleri ltalya z.İl eti bulunmıyao birisine 
iJe sulh yolanda samimiyetle karp çok muhabbet Ye te· 
teşriki mesai etmeyi isterler. Yeccüh gösterdiler. 
Hariciye vekilimiz.in ltalyan ha- Ailemizin doktoru Neşet 
riciye vekili ile görilP-Uelerinde 

Naci Arzan baJla olmak 
elde ettiği prensip anlaıman-
nıo Balkan konseyinde mem- kere operatör ve Sağlık 
nuniyetle karşılanmlf olman J11rda sahibi Binbaşı Şev-
bunun parlak bir delilidir. ket'in ve doktor Şükrü Os· 

Milinoda başbyan miizakere- maa Şenozan'ın tedavim ha-
~leri inkiıaf ettirmek vazifesi 1A1811Dda geceli ve giPJdüzlii 
yine Hariciye Yekilimize bıra- yorguahakları bende ebedi 
kdmıştır. minnet ve tükranJar uyan-

Yugoalavya-Bulgaristan ara• dırdı. Doktor profesör Ne-
ıındaki dostluk misakına ge- şet Ômer, Server Klmil ve 
lince bu mesele üzerinde en diğer doktorlann her biri · 
küçllk bir şllphe kalmamııtır. sine karşı ayrı ayn mionet-
Konsey, bu misakı Bal- tar ve miiteıekkirirn. Has-
kan antanbni tamamlamağa tahğım1n benilz nekahat dev-
doğru hayırlı bir adım say- resinde bulunmama rağmen 
•ntbr. Sofya hükümetinin pek sevgileri ve teveccühleri ve 
7akın bir zamanda Yunanistan tedavilerile bana yeniden 
ye Romanya ile de mümasil bayat veren ağabeylerime, 
mahiyette anl•ımalar yapması 
ıayanı temennidir. Ba takdirde dostlarıma, küçüklerime can-
Bulgaristan, toprak statukosunu dan ıükraalarımı anuk ken-
ihlal etmiyen dileklerinin Bal- dilerine de onlar kadar bağ-
kan antantı kadrosu içinde ya- lılık, saygı ve muhabbet 
ni bir aile muhitinde samimi gCSstermekle ~demeye çalı-
mikea balacaiım g&recektir. pcağmH temin etmekle ik-
Bulgar dostlanmn: ba hakikatı tifa ederim. 
aulamağa başlamıılardır. Kon
sey mizakereleriniD Sofya si
yasi mebafilinde ve matbuatın
da dostane aküler yapmıı ol
ması Balkan antaubaa yaldq
ma fikrinita galebe ettiğia;ti gös
terebilir. 

Şe-vk.e~ :&llghı 

Tarihçi talebeler geldi 
Ankara dil, tarila " cojnfya 

faklltea ~- bir grup 
din tebrimize gelmiftir. Tica
ret mektebine miaafir eclilmif
lerdir. Harabeleri gezecekler
dir. 

Bir müracaat 
bmirdeki titan ve mlakirat 

bayileri Yillyete mlncaat ede
rek " pazar tatiliaden istifade 
etmek istediklerini bilclinnit- I 
lerdir. 

Anlata: Avukat 

Hamid şevket ince 

Kaşı yakada 
Sivrisinek İnUcadelesl 
için bir toplantı yapaldı 

Bu sene sivrisineklerin serfe 
yapmadan evvel imhaları ve 
evlerde pratik şekilde mazot 

isümaliain temini için Karşıya
ka parti evinde bu işle alaka-

dar zevatla puti 6yeleri ve 
bir Jn91m doktorlar toplanarak 

mftda-.elei efkirda bulunmuı· 

lardır. Çok yakında Karı•ya

kada umumi mahiyette sivrisi
nek mllcadelesioe başlanacağı 

KOJttir direktörlüğü, uzun 
tetkiklerden sonra b.mirin kili· 
tür ylniinc:len kalkınması için 
beş yıllık bir program hazırla
mıştır. Rapor aşağıdaki kısım
lan ihtiva ediyor: 

1 - Jzmir kayleri. 
2 - Muhtelif yıllarda tatbik 

adilecek kalkınma programında 
;, sırasının nüfus kesafet sıra
sına göre tatbiki.. 

2 - lzmir köylerin:n bugün· 
kü nüfus -.e kültür durumu .• 

4 - Az nüfusfu köyler ara · 
11&nda okul birlikleri kurulması •• 

5 - ÇaVUf öğretmenler ye
tiştirilmesi .• 

6 - KIJtür buabma ablan 
adımJarm geri ahnmamam .• 

7 - Köy 6ğretmenİDİ köye 
daha fazla bağlıyacak tedbir
ler almma.a.. 

8 - Köy 6jretmen1erinin 
kly kallcmmumda •azife al
ması.. 

Raporda bmir köylld çok 
pel bir tekilde anlablmqbr. 
R•pora gire bmir köyliiail ey 
istim.J dewindea çoktan kur
tulmUf •e pazar Utibaal deni
ne~. 

hmir Tillyeti nilfusmaun ylz
de 57,3 llİDİ kasaba -.e pbir
liler, yllzde 42,7 ıini kaylüler 
teşkil eder. hmir ilk okulların
da 52215 talebe okumaktadır. 
Bunun 19,153 ü köylil çocuk
landır. Yani köy çocuklarından 
yüzde 36 u okullara devam ha
lindedir. 

Rapora köylü ve şehirli tale
beler arumda uzun bir tetkik 
cklenmiıtir. Su tetkikten çıka
rılan netice ıudar: 

lzm!rde 101,447 nlifuıtan 
mürekkep köy baUwun ne bir 
tek okulu, ne de bir tek ağret
meni -.ardır. Yani köy çocuk
Janam yhde karin timdiki 
halde okuyacak mektep bula
mıyor. Bu k6yleri ve köylileri 
geceleyin deniz ortuuunda 
ıplcsı.ı ve puaulasaz lcalmq birer 
gemiye benzetebiliriz. 

ihtiyaçtan az da olsa okul ve 
öğretmeni bulunu köy halkmm 
zafere koşarken, ajretmf'n se
sine kulak Yerip ea &ide gi
den tek adamm ayağana ayak 
uydurması mllmk6ndür. Ora
larda diişünen bir ba1, inanan 

bütün kalpleri doğru yola gö
türebilir. Öğretmensiz köyler, 
ekserisi acı olan tecrübeden •e 
hissi selimden başka rehber 
bulamamasının şaşkınlığı içinde 
sabile varan istikameti tuta
mamaya mabkümdur. 

Köylerin iç yüzünü anlatan 
bu cidden kıymetli raporda 
yukarıdaki görüşten sonra va
rı' an netice şudur: 

"Bu düşünceler bizi, köyle
rin k6Jtür bakımından kalkın
ması i~inin çok niifustan hare
kete geçmek lüzumiyle, az nü
fusla yerleri son plina barak
mamak lüzumunu telife ve az 

niifoshı yerlerde, dalaa miite
-.ui tedbirler alarak balgenin 
hiçbir köşesini karanlakta bırak
mamak vazifesine çağınyor. • 

Bu raporu bazuhyaa değerli 
bqlar, az n&fusla köylerde 
okW birlikleri kurulmaunı taY
Iİye etmektedir. Yani az nü
fu.ıa klyler, dağanık yaşamakta 
devam ebeler dahi, tahsil çağın
daki çocukları yerleıtirmek 
ihtiyacı kat'idir. Köy yatı okal
Jan kmulmam. ban klylerde 
{ıündizll -.e yatıh çocuk paui 
yoalan kunılmasc tecrlbe edil
melidir. 

Rapor, okul birliklerini ıa 
noktalarda toplıyor. 

A .) Birbirlerine yakm k3y
ler için "gündüz birlik okulu. 
açmak •• 

B ) Küçük çocuklann deva
mına elverifli olmıyan yerler 
için gündüzcü ve yahlı (muh
telit birlik okulu n•• 

C ) muvakkat yablı birlik 
okulu.. 

D ) " G6ndüz birlik okulu • 
E ) ikinci devre yatık bir&k 

okulu •• 
Rapor 6ğretmen ifine de 

ehemmiyet verilmesini faaliyet 
çet~Yeai içinde balandunayor. 
ÇaY11Ş öğretmen tipinden h
aair kayleri için de uığlaama11 
taniye eclillyor. Ve kllt&r he
tabma çok mllhim bir noktaya 
İfU'et edaken p sabrlan 
k11llanı1or: 

Hallnmız lzmir balgeainde 
okula Ye lğretmene o kadar 
değer -.eriyor ki bir kere de 
çocaklanmn devamım g6rdDk· 
leri bir okulun kapanBIUI te-
a.iri mucip oluyor. Yapılan it· 
den dönü.lmemeai lizamdır. 
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Tamamen _TürkçeBAGDAD 
a6zlü Turkçe ... ., .. """ 

Arapçave şarkılı BULBULU 
Münire Mehdiye 

VE 
Ahmet Alam 
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Raporun bundan sonraki 
lumıında diğer işler ve ihliyaç
Jar hakkında da geoiı maJü
mat vardır. 

Öğrendiğimize göre valimiz 

Hahlkat -rumu 
lnsaiilann sa1/ıoş/uk lıalinde kalp

lainde oltuıı siy/emeğe müllmayU ba
lannıalan "dofrayu söylelm bv s~ 
rum., bulma Jıfuinin büsbütün lıayal 
olamtyat:ağını gi!sfetdi. FüJıakjja 

bazı künyni madddoin 11tuayyoz /Jır 
doz daJıilinde alın1Cası siniller üze
rine tesir edetd otoma/ile altsüiamd
lu J'O/JIJ1<'r. AmoikDJı Juimino/ojı nıir 
tehassıs/aflndan Fted lnbav'ya göre 
insan sorulan sualleri kollllol edemi
~! halde olunca ha.kika.Jı yalandan 
daha kolllylıkla söyliyehi/11. Zita ya
lam s6ylemek için biraz düşünmesi, 

bilaz EDYTd sar/etmesi l/izımdu. 
Hakikat serumunu aıayanlar göz

lerini !Jillıassa skopo/amin re '"Am~ 
lale ü sodiımı., iızetin.e çnumi.şl.tr
dir. Amy/ale de Sodium dokioıla1ea 
f'°k zamandanberi bir anestezik ilaç 

• olarak kallamlmaltiadu. SMpolılmine 
,gelina bu 111battan elde. edilaı saa
m/lll. ciid aliuıa ŞUl/ü!a niiime sute
liyle kiliminolojide mühiın neticeler 
elde edi/eati, bir SllÇlaaarı bu suretle 
cinayetini itiıaf edrceğini zannedili
yor. J<.ıimbwl1istletdln doktor H ouse 
ba sı.udle yap/ığı teCTübeleıde J'Üzde 
elli bir ndia almağa muva/Jak olt/11-
lıuıa, suç/alarm ituaJkıtuulan bu 
nisbette lıa!URata uyg unluk bulundu
ğunu iddia ediyoT:, Maama/Uı filim. 
/J11 ltal>il ilirız/l01uı a11eak tfiler lı4t6-
sele1le mukayesesüıden son#a kat ,i /e
llik/ti edi/111esi lüzumuna kanidU. 

YaşlRKton polis ida1e3/ yapılan 
fectübeie1i büvük. altJka i le takip et-
mişlettfir. Son giJnleTde vukubulan bir 
lu2disı b• aUiayı bir kaJ dllluz artır-
"'4/U. Esnu~ şaıtku dalıili1tde 
ölaı hu adallUI wısı ~iüı· bir 

ill/JJıtÜ Rdiasl •ldıllu1U1 ldıüa d
f!Ztkl~ idi. Bu kadınla nıitevt/Januı 
yalunlau11datı bil eılctk üzerin• oğu 
!/Jpheler toplanmıştı. Elluk masumi
yetini musı11ane iddia ediyor ve halta 
bir skopolamin fea/Jbesi yapılmasını 
istiyordu. 

Fülzakiluı fta8N 11apıldı, ilk 
sııclkıde suçbı lıendisine at/tmkn 
cir ayett yapmadığını söyledi. 

/-allat "dnayeti işleıken kul/undr 
ğın sil/ilu ne yaptın?,, sualine kaışı 
"lldıre altım,, dedi. 

Ba &e't1ap doğıu di'g ildi. Çünkü ci
nayet siMJu miittve/faıuı yanında 
bulunm.uşia. SllDI ltluar f!{fjJiııre bu 

de/a labancaJll Otıiaıio ~elııi civa-
ıında bir fundalığa attığını söyledi. 
Suçlu kendislne geldiği11de söz/eli 
okundn. O zaman zabıtaca me(hul 
kalan iki cinayelinl /fifa/ dlı. /-akot 
bu tk/alii dna,dte undisınin eli ol· 
madıfı kadının kocası taıa/mdan ö/
diiıü/dliğü anlaşıldı. 

Arzımazın en lht11ar alacı 
Vaşington parklar idaresinin 

iddiasma bakılırsa yeryüziinün 
en yap ağacı Birl~ıik Ameri· 
ka Cumhuriyeileri dahilindedir. 
Sekoiya parkında General 
Şerman Sekoiya adına tatıyan 
bu Sanuberye f9ilesine men· 
auh ağacın irtıfaı 81,61 mebe 
zemin kutru 26,84 metredir. 
Amerika naturalistleri Sekoiya 
ağacanın ömrünü bir kaç bin 
senelik tahmin edivorlar. 

ÜÇ 
Göçmen köyü 

kuruluyor 
VilAyet. g6çmea k&Jleli 

işiyle yakından meıpl ol
maktad11. lzmirin iç kaza11•• 
da ikiyüzer haneli üç göçmd 
köyü inşa edilecektir. sggdall 

baıka Torbalı. Kemal,.... 
Foça, Kınık, Çandarh. Çefl99 
ve Alaçatı köylerind,~ de göç· 
menler için ilive evler yapıla· 
cakbr. Göçmen köylerioİD 
planları hazırlanmıştır. Keres· 
leleri de temin edilmektedir. 
Mart ayının son haftasında 
faaliyete geçilmesi muhtemel• 
dir. 

Bu yıl gelen göçn1anlerdeO 
ekserisine arazi tevzi edilmir 
tir. Göçmenlerin azami süratle 
müstahsil hale gelmelerine ça• 

Yed•k kala 
Bir malrinanın yedek parça· 

lan olar. Bozulan, harap olao 
parçafar yerine yenileri takılır. 
Fakat yedek kafa.- buna ina· 
namıyacaksınız. Bununlaberabe' 
hadise vikidir. 

iki sene evvel Sydney tebri• 
nin genç kimyakerleriadd 
biri bir tecrübe esnasında kr 
f asmı kaza eseri olarak bamdl 
azotla dolu bir banyo içioC 
sokmuş. Hamm azot zavalla 
gencin çehresini insan yüziiJIC 
benzemiyen korkunç bir bakı 
koymoJ... Kimyaker LondraDJll 
tanrmmş güzellik cenahlarmdaJI 
birine milnacaat ederek talll 
28 ay onun tedavisi albnd• 
kalmıt-. Estetik operatör& 
geucia çehresinde bir ııra 

ameliyatlar yapmıt··· Vücudu
nun muhtelif aksamından aJdr 
ğı d~rilerle bütün çehreaioİ 
a'ııından, göz kapaldarıadall 
çenesine kadar taze ve yumll" 
pk bir deri ile sciizelleştirmifa' 
Öyle ki şimdi kim.J11keri g6-
rmler onu• hamızı azot banyo" 
su içinde çehresi korkunç bit 
ıekle girmif oldvğwaa ul• 
inanamazlarmış ••• 

Lahnamn keremeU 
Modern bioloji lleminia eıl 

bOy&k ışıldarından biri aayalaı' 
Danimarkalı profea6r Haakeıl 
muhte&f nelwati gıdalarm bio
Jogico - psychique ( biolojiko" 
pıişik ) tesirleri hakkında mt' 

rakh etüd netretmiftir. S.0' 
fardan bazılan tonlardır : 

Ispanak enerjiyi tahrik edet• 
f asulya dlmlei as abiyeye kuf' 
-yet Yerir. 

Danimarkah ilim bilha.., 
bezelyanın d&fll"aDıdır.Zira be' 
zelyanın erkekleri sathibin, hat' 
ta safdil, kadınları ise baddiO" 
den fazla oynak yaptığına, er 
kekler ve kadınlarda flört zef' 
kini itidalin feYkine çıkardığı' 
nı iddia ediyor. Bilakis na~ 
bir sebze olmamak bahtsııb' 
ğına uğrayan labnalar sebat' 
karlık, azmfi irade gibi kara~' 
terleri kuvveUendirmek meJi' 
yetini haizmiş .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
: Fikir kırıntlları : 
• 

ŞARKI 
Fakir adam, yolda gidel" 

ken hırsızlann zutmondc' 
: korkmıyarak şarln11nı söyle'' 
: Rojas 
: . 
• • • i Kurbağa da öter .. Fak,ı 
E onun ne kıh ne de yOIJf 
: vardır. 
E Jı;pa11vol daıbımestİ. . .................................... . 
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70 ile 80 
ve 

(Koyun) la (balık) 
Hastanın harnrcti yttkseldiği 

~arnan doktor sebepleri arzlarla 
arşılaştarır. Hastayı soyar ve 

so~ar. Sonra teşhisi kor. Koyun 
etıle balık da bir tifos humması 
gibi boyuna yükseliyor. 
'd Bir doktor lazım buna: Bir 
; arc doktoru. Sebepleri arz
karla karşılaştırsın ve teşhisini 

oysun. 

• • • Burası lzmirdir: Arkası kış 6z .. Yeşil · otlarla örtülü {otlak). 
. ?u sıg, ılıce körf ezlcrle çev

rılı (balık yuvası) .. 
.. Fakat Izmirin dedcbaşı kö
~unde et fiati, gıda maddesi 
~t olan Almanyanın Berlin 

Pıyasasının üstünd~. 
h işsiz bir o kadar adam, bom
oş otlaklar. Kış yaz yeşil ot 

~~ kendi kendine üreyip dört 
ır denizden ılık ege koyları• 

na sığınan balık.. Bahalı. 

* •• 'k Teşhis : lhtikarla kar.Jşık teş-
ilatsızlık. 
Tedavi : işte bu bir mesele

dir. Kolay mı zor mu bilmem .• 
... ilaç : Haizi ehemmiyet c!e
gd,, Belki hepsi ko'.ay fakat 
e\lvela : 

Bir doktor lazım ... 
K. ErgUneş 

Almanya 
~iistemleke 
• 
1tııparatorluğu 
siyaseti hatadır 

londra, 18 (Ô.R) - Lortlar 
karı:ıarsında Almanyanın müs· 
terı:ılek talebi işinin müıake
r~sinde Lordlardan biri şunları 
•oylem iştir: 

, - Atmanyanm müs!emleke 
drı:ıparatorluğu düşüncesi hata-
ır. Buna rücu edilmemelidir. 

Açık kapı rejimi kabul edil .. 
~ek suretiJe iktisadi vaziyeti 

alledilmelidir. 

Patatesde bit 
Bir konferans toplandı 

Berlin 17 (A.A) - Patates 
rahsulatına ariz olan Bit'e 

1 arşı beynelmilel bir mücade
kt._ Yapılması maksadivle teşek· 
~I etmiş olan konferans bu-

t~un küşat resmini icra etmiş
ır. 

h' Zıraat nazırı B. Beçke bu 
\l ıt konferansına iştirak etmek 
l lere gelmiş olan Fransız, Fe
l~llıenk, Belçika, Isviçre ve 
t ~s~nburg murahhaslarına hoş-

t dıniz demişdir. ,... .................... . 

- Aman dişüyordunuz ! 
t - Teşekkür ederim, Hilal 
y cı:anesine bayramlık kolon-
a alrneğa koşuyordum. 

1( - Acele etmeyin, eczacı 

01'rııaı Ak~aş arefe pazar 
.. rıı.asına rağmen Hilal ecza
••tsın. 
dört 1 .. açık bulunduracak, 
t . gun bayram taşra müş-
erıfe · · · . cakt rı ıçın yıne açık ola-

ır. 

y Zümrüt damlası, Gönül, 
S 48'rnin, Altınrüya, Fülya, 
,..

011 hatıra, Leylak, Bahar 
.-ıçe"· 
t gı eserleriyle Kemal Ak-
aş di k' B'I · k •an• yor ı : ı gı, zev ' 

at taklit kabul etmez. 
ta Aşk olsun Hilal eczanesi
tt.a'' •ık olmayınca meşk ol
~ •'I. derler ne kadar doğru 

'I. •• 
... . - ~ . -

----- -

YENi ASIR · hHa 3 ··-
Bir yanlışlık 

Meşhur reklamcı Kemal Ak
taşm gazetelerdeki ilanlarına 

bilmem dikkat eltiniz mi? 

Hariciye nazırları dün Atinadan ayrı!d•lar 

Teşhir ettiği her malın med
hü senası yanında muhakkak 
bir yarı çıplak kadın resmi var. 
Ya kombinezonunun askısı dit
müştür, yahut ta eteği açıl
mıştır. Tıplu haftalık, yarım 

aylık, aylık mecmuaların ka
pakbra ~bi. 

:rnav tluğun Balkan antan-ı • • a gırme ıne 
•• lg a için v z

0

yet 
.;)~ a a ıt .. Ayak li.011 usunu iznle edecek 

nezafet pudralarının kutuların

da bile dekolte bir kadının 
sırıttığını görüyoruz. 

- Baş tarafı ı mci sahıtede - - ltalya ile lngiltere arasın
dalci Akdeniz anlaşması, Ak
denizde statük.onun muhafaza· 
sım tekeffül etmiştir. Ancak 
bu anlaşmayı tamamlıyan diğer 

Belgratta bulunacağı bildiri- Atina sosyetesine mensup en 
ltalya bükümeti, Türkiye, 

Yugoslavya ve Yunanistanla, 
centilmen an!nşmasını tamamlı· 
yan bir Akdeniz anlaşması yap
mağa taraftardır. Roma, bu 
anlaşmanm bir an evvel kuv
veden file çıkması için icap 
eden hayatiyeti gösterecektir. 

liyor. kibar aileler davetli bulunuyor-
Kafa nekadar düğümlü, yü

rek nekadar sıkıntılı olursa 
olsun gözler bugibi resimlerin 
cazibesinden yakalarını kurta
ramıyorlar. 

Romanya Haridye Nazırı )ardı. Sabaha kadar coşkun 
Antoneskonun da kat'i olma- bir neşe içinde eylenilmiştir. 
malda ber.ıber 18 Martta An· -Atina, 18 (Hususi) - Yunan 

, ani aşmalar fayda verir. karayı ziyaret edeceği söyle- hükümetinin daveti üzerine Yu-
Türkiye hariciye vekili Dr. niyor. nanistan dahilinde bir tetkik 

işin farkında olan ilan sahip
leri satırların arasına menun 
bir bacsk, zengin bir gögüs, 
baygın bir ç:ft göz kanştırma
dan yapamıyorlar. 

Arasın Kont Ciyano ile müla
katından yaloız Akdeniz mese
leleri için değil; Milletler Ce
miyct:nin Italya ile olan müna
sebetleri için de fayda umu
yoruz. ltalya, Milletler Cemi
yeti ile temaslarını sıklaşhr-

Aynı haberlere göre Balkan seyahatmn çıkan dört Balkan 
ordttları büyük erkanıharbiye devleti gazetecileri bugün Mo-

Akdeniz muvazenesi ıçın 

böyle bir anlaşmanın vücudu, 
İtalyanın bu devletlerle yapa
cağı münferit temaslar naticesi' 
tahakkuk ettirilecektir. Öğre
nildiğine göre Kont Ciano 
Ankarayı ıiyaretinden sonra 
Atina ve Belgradı ela ziyaıet 

arzusundadır. 

reislerinin Mart sonlarma doğru raya hareket etmişlerdir. 
Ankarada toplanacakları söy- Atina 18 ( Hususi ) - Mü-
leniyor. teveffa Çaldaris kabinesi 2a-

Tüccarın; esnafın maksadı 
Hanını behemehal okutmak ve 
gözleri ilan satırları üzerine 
çekmek olduğuna göre, kadın 
çeşitlerinin reklamlarında çıb

lak kadın resimlerinin işi ne? 
Bu tertip ilanları erkeklere 
okutmaktan ne çıkar 1 

Sofya, 18 (Hususi) - Mir mamada milli ıkbsat nazm sı-
gazetesi başta olmak üzere fatile Ankarayı ziyaret etmiş 

mışhr. ,, bütün Bulgar gazeteleri, Bal- olan Pekmezoğlu Proia gaze-

l kan konseyindeki görüşmeleri lesinde büyük Atatürkün şah-lntanbul 18 ( Yeni Asır Mu
habirinden ) - Atinadan ge
len haberlerde, Başvekilimizin 
mukarrer olan seyahatmin ta
rihi tespit edildiği, ismet lnö
nünüıı Martın ilk günlerinde 

inşirahle kaydetmektedirler. siyeti ve büyük eseri başlığı 

lstanbul,' 18 (Telefonla) -
lngiliz hariciye nazırı, beyana· 

Atina, 18 (Hususi) - Atina altında bir seri makale yazma· 

1 
elçiliğimizde dün gece verilen ğa başlamıştır. Muharrir, Ata-
ziyafcti müteakip, bir suvar-e türkün yüksek dehası önünde 

Hilal eczanesinin lavanta, 
pudra ilanlarında kombinezonlu 

tında demiştir ki: dansan başlamıştır. Bu baloya hürmetle eğiliyor. 

······Ro·men···ı;aş~eliiıi····geıiyor···········c;:·«;ii;i~·g··· 
Dört kurt öldürdü 

kızın resmini görünce reklamcı 
başının gafletine şaştım. Ben 
Kemal Aktaşın zekasından ete
ğini kaldırmış kadın resmi de
ğil ç-;,ban Mehmedin fotoğra-

Mart ayı sonunda erkinıharbiye 
reisleri Ankarada toplanacaklardır 

Roma, 18 (O.R) - Ankara ve Jstanbuldan 
gelen haberlere göre Balkan devletleri erkanı 
harbiye reisleri Mart sonunda Ankarada top• 
)anacaklardır. Romanya Başvekili B. Tataresko 
ve hariciye nazırı Antonesko da zannedildiğine 
göre 18 Martta Ankaraya geleceklerdir. Bu 
ziyaretin erkanıba:biye reisleri içtimaına takad
düm etmesi veya onu takip eylemesi muhtemel
dir. 

nada toplanan konseyinde elde edilen netice· 
leri tefs'r eden " Vreme "!gazetesi Yugoslav· 
Bulgar paktı hakkında diğer Balkan devletle
rinde bel•rmiş olan bazı endişeleri Stoyadino
viçin tamamiyle izale ettiğini kaydediyor. 

Belgrat, 18 (Ö.R) - Balkan antautmın Ati-

" Politika ,, gazetesi de Balkan antantma 
dahil dört ~a)kan devletinin ltalya ile münase
betleri meselesini yakında tetkik edeceklerini 
bildirdlektedir. 

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

Kazım 
•• 

Ozalp Istanbulda 
Heyeti Vekilenin içtimaına büyük 
şefin riyaset etmeleri muhtemeldir 

lstanbu!, 18 ( Yeni Asır mu
habirinden ) - Milli Müdafaa 

Vekili General Kazım Özalp 
Ankaradan geldi. Bu gün An
karadan ayrılmış olan Ncafia 

Vekili Ali Çetinkaya da yarın 

lstanbulda toplanuo Vekille
rin iştirakiyle Başvekilin baş
kanlığı altında bir toplantı ya· 
pılacağı söyleniyor. Bu toplan· 
tı da Hataym anayasasını tes
pit edecek olan Milletler ce· 
miyeti komisyonuna iştirak 
edecek mürabbaslarımıza tali-

mat verilmesi muhtemeldir. 

lstanbul, 18 (Yeni Asır Mu· 
habirinden) - Burada vekiller 
heyetinin içtimaına Atatürk'ün 

riyaset etmesi muhtemddir. Bu 
takdirde toplantı Dolmabahçe 
sarayında vukubulacaktır. şehrimizde buluoacaktır. ................. Fir~·;~;, .. ··b;;···~1~;ti ~·r··;iy~;~ır··y;·p~·~~kt·;;: ............... . 

Türk donanması Martta Romanya 
limanlarına . dostluk ziyareti yapacak 

• 
lstanbul, 18 (Yeni Asır mu· yapacağı bildiriliyor.Harp gemi- bir gün sürecektir. Filomuz 

habirinden ) - Torpido ve lerimizin Martın üçünde Istan· Romen harp gemileri ve tay-
deni'ıaltı · gemilerimizden mü· yare filoları tarafmdan karşı· 
rckkep bir filomuzun dost ve buldan hareket etmeleri pek !anacak, Romen limanlarında 
müttefik Romanya limanlarına muhtemeldir, çok samimi bir kabul resmi 
giderek bir dostluk ziyareti Bu ziyaret gidip gelme on yapılacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·r rakya Hazırlanıyor 

Bu yıl lzmir Fuar!na daha geniş 
ölçüde iştirak edecektir 

lstanbul, 18 ( Telefonla ) - Edirneden bildiriliyor. Umumi 
Müfettiş General Kazım Diriğin başkanlığı altında yapıJan top
lantıda Trakyanın bu yıl lzmir Fuarına daha ge~iş ölçöde ve 
daha teknik bir tarzda çıkması için salahivetli adamların fikir
leri alınmış ve vilayetler ticaret odaları ile Borsalara verilecek 
direktif esasları tesbit edilmiştir. 

Tunustaki faşist ve faşist aleytarı 
ltalyanlar birbirlerine girdi 

Paris, 18 (A.A) - Tunustaa alınan resmi haberlere göre 13 
Şubat akşamı faşist ltalyanlarla faıizm aleyhtan ltalyanlar ara· 
sında bir sinemada MaJaganın işgalini gösteren bir filim yüzün
den bir takım arbedeler olmuştur. 

Tunustaki ltalyan gazeteleri şiddetli bir mücadele aç11a11lardır. 

J . Harp 
~ ....... 

Felaket olacaktır 
Bertesgaden, 18 (Ö.R) -

Bay Bitler eski muharipleri 

kabul etmiıtir. Bay HitlPJ nut

kunda, hepimiz ayni düşünceyi 

taşıyoruz. Vukubulacak bir harp 

büyük felaket olacaktır, de

miştir. 

Avukatlar kanunu 
Ankara, 18 (Hususi)-Avu

katlar kanunuuun son şekli 

tespit edilmiştir. Liyiha Baı· 
vekilete verilmek üzeredir. 

v 18 ( O .. R ) R fını beklerdim. erşova . - ei-
Erkeğe F em inen kadana Mas-

ıi cumhurun tertip ettiği avda 

general Göring dört kurt öl

dürmüştür. Hava karlı olmadı· 

külen koku imalini bile düşü· 
nen eczacının bu işteki atlayışı 
her halde yeni icatlarla meş-

ğı için av enteresan olma- guliyetinden olaCRk. 
mışhr. A. Murat Çınar 

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

Balkan konseyi 
Cenevreye gidecek Türk heyeti 

hareket etmek üzeredir 
~~~-------~·~---·---···------~---lstanbul, 18 (TelefonJa) - Balkan konseyi bundan sonra senede 

iki defa toplanacal .. tır. ilk toplantısını Cenevrede, ikinci toplan
tısını Ankarada yapacaktır. 

Cenevreye gidce!ek olan Türk heyeti Cumartesi günü Anka
radan b~kleniyor. 

Dahiliye Vekilinin yarın (bugün) Ankaraya dönmesi muhte· 
meldir. 

Aııkarada spor mPktehi açılıyor 

Mıntakalarda spor müşa
virlikleri ihdas olunuyor 

lstanbul 18 ( Yeni Asır Muhebirinden ) - Spor kurumu umu
mi merkeı.inin kararlarına göre Ankara stadında ecnebi antre
nörlerin hocalığı altında bir spor mektebi açılacak ve burada 
Türk antrenörler yetiştirilecektir. 

Ayrıca bil'umum mıntakalarda spor müşavirlikleri ihdas olu
nacaktır. Gençlik teşkilatının bu sene içinde kurulacağı kuvvet
le söyleniyor. Bu maksatla 1937 bütçesine ayrıca tahsisat 
konacabtır. 

Futbol .federasyonu 
Başkanlığına Sedat Riza getirildi 

Ankara, 18 (Yeni Asır Muhabirinden) - istifa eden bay 
Hamdi Emin Çapın yerine futbol federasyonu başkanlığına asbaş
kanı bay Sedat Riza getirilmiştir. 

Bay Hamdi Emin Çapın istifası sebepleri olarak Top gaze
tesinde gösterdiği 11 maddede xikrolunan hususlar her fede· 
rasyon gibi futbol federasyonunun da Ankarada bulunmaması ile 
alakadardır. 

Baş antrönörün vazifesinden affedilmesine sebepte muka
vele:sinde kendisinin Türkiyenin her tarafında iş göreceği 
tasrih edilmiş olmas1Da rağmen Ankaraya bile gitmek isteme· 
m~sidir. Beyanat1Dda merkeze gönderdiğini söylediği rapor 
Ankaraya gelmiş değildir. 

Sovyetler Japon zahit ve nef~rlcrinin 
cesetlerini iade ettiler 

Moskova 18 ( A.A ) - Sovyet memurları 24 ve 26 Sooteş
rinde vukua g~lmiş olan hudut hadisesinde maktiil düşmüş olan 
8 Japon neferiyle 1 Japon yüzbaşısının cesetlerini Japon me
murlarının talebi üzerine bu memurlara teslim etmişlerdir. Ja
ponlar da iki Sovyet neferinin ceı.edini iade eylemişlerdir. 

Sovyet memurJarı 11 llkteşrinkeki müsademede bulun Uf 

olan tayyare Tominaconun Kore hududundaki Japon 
na iade etmitlerdir. 
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Et fiatleri yükseldi 

Belediye mezbahayı 
kendisi işletecektir 

Dün balık fiatleri de iki misline 
yükseltilmiştir .. 

Ôğöendiğimize göce m ı.ba
ha şirketinin imtiyaz müdCteti 
Eylul ay\Dın ilk günü sona ere
cek ve meıbaha belediye em
rine geçecektir. Belediye, mez• 
babanın işletilmesini başkala
nna devretmek niyetinde de
ğildir. Kendisi işletecektir. Bu 
suretla mezbaha rüsumunun 
asgari hadde endirilmesi müm
kün olacaktır. 

lımirde et fiatlan pahalılan
makda devam ediyor. Beledi
fenin yapbğı tetkiklere göre 
tzmire son günlerde sekizhin 

Seyyahlar -Perşembeye geliyor 
Önümüzdeki Perşembe günü 

limanımıza gelecek olan Letiş
ya vapuriyle şehrimize üçyüz 
yirmi yedi seyyah gelecektir.Bu 
vapur bir seyyah grubuna ait 
olup hususi bir vapurdur. 

Letişya vapuru, dün Tulon
dao şehrimize müteveccihan 
hareket etmiştir. Bu seyyahlar 
şehrimizde bir hafta kalacak, 
hmir ve civarındaki Hanati
kayı gezeceklerdir. Seyyahlar 
fiç Martta da Mersini ziyaret 
edeceklerdir. 

••• 
Bu yaz şehrimize birkaç sey

yah grubunun gelece~i öğre
nilmiştir. Seyyahları karşılamak 

ve gezdirmek için bazırbklar 
yapılmaktadır. 

Işıklar cinayeti 
Geçenlerde Işıklar köyü ci

varında müthiş bir cinayet ol
muş; Afyonlu Salih isminde 
bir adam, parasına tam'an bı
çak darbeleri altında feci şe
kilde öldürülmüştü. O zaman 
zabıtanın ve adliyenin hadise 
yerinde yaptıkları bütün araş
tırmalar neticesiz kalmıştı. Ci
nayet, esrarengiz bir renk ta
şıyordu. 

Öğrendiğimize göre zabıta 
bu cinayeti işliyenlerin, izleri 
üzerindedir. Failler kısa bir 
zamanda meydana çıkacaktır. 

Hile ile alm•t 
Çorakkapıda Remzinin dük· 

kanmda bir dolandıncılık vakası 
olmuştur. Bayan Mukaddesin 
Remzinin dükkanına emaneten 
bıraktığı sakiz lira kıymetin
deki eşyası, Mehmet oğlu Ah
met adında birisi tarafından 
hile ile alınmıştır. Zabıta Ah
medi yakalamıştır. 

baş koyun gelmiştir. Her gün 
müJhakatdan ve yakın vilayet-
lerden koyun gelmektedir. 

Hayvan sahipleri bunları ya-
rından itibaren satışa çıkaracakbr 

Bu hayvanlar sahşa çıktıktan 

sonra et fiatferinin bir miktar 
inmesi mümkün olacaktır. 

Et fiatlerinin yükselmesi, 
balık fiatlerine de tesir etmiş
tir. Kilosu 25 kuruşa sahlan 
bahklar 50-60 kuroşa çıkmıştır. 
Dün levrek balığı 70, çipura 
75 kuruşa satılmıştır. Tavuk 
fiatleri de yükselmiştir. 

Teşekkür 
En namdar doktorlar ta

rafmdan tedavi olunamıyan 
ciğer ve göğüs hastalıklarım 
Kooyanın fevkalade soğuğu 
yüzünden pek ziyade iştidat 
ve hayatımı tehlikeye ilka 
etmesi üzerine etibbanm tav
siyesiyle lzmire geldim ve 
hayatımdan ümit kesilmiş 
bir halde askeri hastaneı:ıine 
yatırıldım. Türkiyemizin me
dan iftiharı derecesindeki 
hazakat ve dahili ihtısası ile 
iştihar eden doktor binbaşı 
bay Sezai Tarakçının teda• 
visi neticesi olarak ölümden 
kurtularak ı.inde bir halde 
hastaneden çıktım. Binaena
leyh mumaileyhe ve ahvali 
sıhhiye ve sinnimin ameliya· 
ta müsaade etmediği emo• 
rabit ·basur- hastalığımı da 
tababetin son eseri terakki-
sine göre tedavi ile na kabili 
tahammül ağrılarıD1 ve akan 
kanı kesen emrazı hariciye 
mütahassısı yüksek dokto
rumuz bay Cevada ve her 
gün koğuşumuza gelerek 
hastaları birer birer tatyip 
ve isteklerini tetkik eden 
baş ve ikinci nöbetçi dok
torlara ve vazifelerini büyük 
bir şefk.ııtle gören hemşire
lerP ve bilhassa bayan Şa· 
yaya medyun olduğum te
şekkürahmm alenen öde
mekliğime sayın gazetenizin 
tavassut buyurmasını saygı

larımla dilerim. 
Askeri mütekaitlerinden ve 
Egenkon gazetesi yazıcıla• 
rından : Nihat Erlat 

Eva Taarruz Etmlt 
Çorakkapıda Sana sokağın

da Mehmet oğlu Ali Şekip, 
sarhoş olarak Hasan oğlu 
M ustafanın evine taarruz etti· 
srinden yakalanmıştır. 

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 71 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Sizi bıraktıktan sonra, 
tekrar otomobile binerek yıl
darım sür'atile karanlıklara ka
rıştı .. 

- Yanında başka bir kimse 
var mıydı? 

- Hayır .. Makineyi de l.endi 
idare ediyordu .. 

- Benim için ne söyledi? 
- Sizin fena halde sarhoş 

o1duğunuzdan ve sabaha kadar 
burada kalmanız icabettiğindcn 
bahsetti. 

Başka .. 
- Başka bir ey sövlemedi ... 

Zaten çok konuşmuyordu. Ga
rip bir hali vardı. Yüzünü gös· 
termekten çekiniyordu. Ayrı· 

lırken, sizi iyi bir odaya ya
tırmamtzı sıkıca tenbih etti 
ve hepimize hol bol bahşiş 
daöıttı. 

Robert koltuktan fırladı ve: 
- Teşekkür ederim çocu

ğum, dedi. Ne yemek, ne ban
yo hiçbir şey arzu etmiyorum. 
Derhal gideceğim. Lakin elbi
selerim nerede? 

Çocuk eliyle askıya işaret 

ederek: 

YENi ASIR 

Birçob 
-~ 

iki Kaplan öldürdü 
Evvelki gün Urlanın Gödence 

köyil civarında heyecanlı bir 
Kaplan avı olmuştur. Mustafa 
oğlu Ali isminde bir çoban ko· 
yunlann1 güderken iki Kapla· 
nın koyunlanna hücum ettiğini 
uzaktan görmüştür. Bu kap· 
lanlardan biri ana, diğeri yav· 
rusu idi. 

Çoban Ali derhal çiftesiyle 
ateş ederek ana Kaplanı iki 
yerinden ağır surette yaralıya• 
rak öldürmüştür. Yavru Kap· 
lan bir ağaca çıkmak istediği 

sırada o da vurulaarak öldü· 
rülmüştür. 

Çoban MtHtafa oğlu Ali dün 
iki kaplanın derilerini lzmire 
getirerek 40 liraya ıatmıştır. -·····- . Belediye Reisi 
Kahrnmanlar mahallesl 
sakinlerinin dlleklerlne 

cevap veriyor 
18·2-937 tarihli gazetenizin 

yedinci sahifesinde ( okurlann 
dilekleri) başlıklı sütunda Bak
kaloğlu imzasile, Kahramanlar 
mahallesine elektrik şirketi 
tarahndan yapılacak tesisat 
plinlannın dairemizde tasdik 
edilmek üzere bekletildiği şir
ket erkanının beyanabna atfen 
yazılmaktadır. Vakıl elektrik 
şirketi, mukavelename ahkamı· 
na binaen şebekesi üzerinde 
yapacağı her hangi bir işin 
planların1 dairemizde tasdik 
ettirmek mecburiyetindedir. 
Fakat biç bir zaman tasdik 
için gönderilen plinJar daire· 
mizde alıkonulmRz. Getirilen 
planlar derhal tetkik edilmek
te ve fenni bir mahzuru gö· 
rülmiyenlerio tasdikleri yapda-
rak şirket memuruna tevdi 
edilmektedir. 

Bundan evvel de bazı ma
haller için planları dairemize 
gönderilmediği halde, şirket 
güya planlarının tasdike gön
derildiği ve bu sebeple işleri
nin geç kaldığı şeklinde abo-
nelerine beyanatta bulunduğu 
da tesbit edilmiş olduğundan, 

keyfiyetin tevzihi için iddianın 
gayri varit olduğunu saygtla-
rımla bildiririm.' 

Belediye Reisi 
B. U. 

BAYAN 
IVleınure aranıyor 
lngilizce veya Fransızca 

okuyup yazabilen, hesap ve 
muhabereye aşina ve yazı 
makinesiyle iyi yazabilen 
bir bayan memura ihtiyaç 
vardır. lstiyenlerin bu işe 
ehliyetlerini bildiren vesaik
le Ş. A. rumuzile lzmir pos· 
ta kutusu 384 Numaraya 
müracaatları. 

1-3 S.4 

işte efendim, bunları gi· 
yeceksiniz, diye cevap verdi 
ve dışarı çıktı. 

iki dakika içinde geyiomiş 
bulunuyordu. Aynanın karşısına 
geçerek kendini baştan aşağı 

süzdü. Elbiseler sanki tam 
vücuduna göre dikilmişti ve 
pek yakışıyordu. 

Son defa olarak odayı göz· 
den geçirdi ve sür'atla dışan 
fırlayarak kendini asansöre 
ath. 
Sokağa çıkar çıkmaz ken

dinde büyük bir başkalık hisset
meye başladı. Derin bir kaç 
nefes .aldı. Sanki dünyaya ve 
bayata yeni kavuşmuş gibiydi. 
Hava çok güzeldi. Güneşin 

tatlı ıştkları yüzünü ve gözlerini 
doldurunca, hayatın ve yaşama
nın ne büyük bir saadet oldu· 
ğunu anladı. Caddeden geçen 
herkes ve hatta dıvarlar, so
kaklar, otomobiller bile ona 
mesut gibi görünmeye başladı. 

Köşeyi dönerken gayriibti· 
yari başını çevirerek geriye 

a 
Cebinden karagöz çıkarmıştı 

Patrona Halilin ihtilal yap• Jamıştı. Zurnacı Mnstafanın 
ması üzerine üçüncü Abmedin, ilkişi: Karagöz Mehmedi yanma 
tahtı~dan vaz geçip yerine bi- çağırmak olmuştu. ona: 
rinci Mahmudun çıktığı karışık - Mehmet 1 şimdengeri ben 
devirde; yerlerinden ahlan sad- Sadrazam oldum, inanmazsan 
rizamlar, şeyhül'islamlar, vezir- işte mühre baki 
ler ve ağaların yerini tutacak Diye gösterip: 
adamları alel'act:fe hazırlamak - Seni şu daikadan itiba-
icap ediyordu. ren defterdarlığa tayin ettim; 

. . . . . . 
Saray Sadrıazam bulamamıştı. 

Azledilen sadnazamdan mü
hürü alan Yeniçeri ocağmın 
zurnacısı Mustafaya mühür tes
lim edelirken: 

- Mühür şimdilik ıende dur
sun... Denilmişti. 

Zurnacı başı, ne olduğunu 
şaşırmıştı. · 

- Şimdi ben sadrıazam oldum. 
Gelsin uşaklar, gitsin ağalar 1 

Diye hüküm sürmeğe baş-

emrini vermişti. • 
Fakat Zurnacı Mustafanın 

bu neşesi ancak dört saat sür
müştü. Dört saat sonra elin· 
den mühür ahmrken: 

- Zararı yokl Gerçe azle
dildim amma, hiç olmana paye 
katettim, Mertebe aldım... De
mişdi. 

Zamanın nüktedan şairleri 
onun için şunu yazmışlardı: 
41 Çahnca zurnasını çıktı cebin· 

den bir karagöz,, 
TOK DiL 

Belediyenin sahn alacağı otobüsler 

Bir AJman firması 
belediyeye müracaat etti 

1 

gürültli çıkarmamaktadır. Ma
kineleri her elli metrede hiç 
sarsıntı yapmadan durdurmak 
kabildir. Londra sokakJarmda 
da bu otobüsler işlemekte imiş. 

Fabrika, 938 modellerini gös· 
terir kataloğları göndermiştir. 
Bu makineler fabrika tarafın
dan sipariş üzerine yapılmak
tadır. 

Belediye gerek bu firmanın 
ve gerekse diğer tekliflerin 
tetkikine başlamıştır. .......... 

Veremle Mücadele Cemiyeti 

Yıllık kongresi 
hasbihallerle 

• A 

samımı 

geçti 
lzmir muhitinde mutevazi bir 

şekilde faaliyet gösteren ve 
sayısız hizmetler yapan verem

le mücadele cemiyetinin yıllık 
kongresi dün akşam cemiyet 
binasında toplanmışbr. 

Eski idare heyetinin faaliyet 
raporu üzerinde cereyan eden 

görüşmeler, bu cemiyetin ne 
kadar zorluklara göğüs gerdi

ğini göstermesi bakımından çok 
mühimdi. Reis Dr Mitatın izahab 

çok şayam dikkatti. Birçok 
temenniler serdedildi. Cemiye
tin varidat membalarının kısır• 
lı~ı iddia edildi. Eczacı Faik 

baktı. içinde uzak ve rüyah 
alemlere dalmış olduğu bina 
bütün ihtişamile göklere 
doğru uzanıyor ve kapısı üs
tünde büyük harflerle " Cen• 
net oteli ,, yazıyordu. 

Kendi kendine: 
- Ah .. Dedi. Eğer insanlar 

arzu etmiş olsalardı, dünya 
tanrının cennetinden daha gü
zel ve daha mesut bir cennet 
haline girerdi. 

• •• 
Kapıyı uzun müddet çaldığı 

halde hiçbir ses 1'elmeyioce, 
bahçeden evin arka . tarafına 
dolaştı. Tesadüf ikinci kattaki 
pençerelerden biri açık duruyor
du. Mutbağın saçağına tırman
dı ve içeri girdi. 

Aşağıya, salona indiği zaman, 
her tarafı karma karışık ve sa-
lonun ortasında açılmış bir ka
pak görünce içini büyük bir 
ko~ku kapladı. Evden ayrılalı 
uzun zaman olmuştu. Bu müd
det içinde Hardinin başma bir 
felaket srelebilirdi.. Hakkı Sah-

1 

varidatın artma çarelerinin 
araştırılması noktasında ısrar 
etti. 

Cemiyet reisi, yardım komi
tesinin bin lira noksanile 2500 
lira olarak yaptığı yardıma te
şekkür etti. Yeni yıl bütçesi 

5985 lira olarak tespit ve tev
zin edildi. 

Yeni idare heyetine Doktor 
Mitat, Avukat Süleyman Faik, 

Dr. Suada, Dr. Şükrü Nuri. 
Bn. Ferzan Kemal, Bn. Cevriye 
lsmail, Bankacı Muzaffer se
çildiler. Tebrik eder muvaffakı
yetler dileriz. 

riyi düşünmeğe başladı.. "Za
vallı çocuk, dedi. Bizim yüzü
müzden gözlerini hayata yum· 
du .. ,, 

Biraz evvelki neşesi birden
bire söndü. Ne :yapacağını şa

şırmış bir halde, salonda ileri 
geri dolaşırken, sigara yakmak 

için, gayri ihtiyari elini cebine 
götürdü. Üzerindeki elbisele-

rin yabancı olduğunu unut
muştu. Bir müddet elini 
boş ceplerinde dolaştırın-

ca, akh başına geliverdi. 
Fakat ne o? Cakelin iç 

cebinde eline büyük ve ka
lan bir kağıt ilişmişti .. Merakla 
dışarı çıkarınca bunun bir zarf 
olduğunu gördü.. Daha üzeri
ni okumadan bir hissikablelvu
kuun tesiri altında kıpkırmızı 

kesildi ve elleri titremeğe baş
ladı. Zarfın üzerinde kan rengi 
harflerle şunlar yazılıydı: 

Boyer Hamllton 
Hamilton caddesi 2346 

Şikago • U. S. A . 

19 Şubat 19~ 7 
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. 1 
Kısa roplar 

Yalnız tarih değil, moda da· 
hi tekerrürden ibarettir. 

Dünkü Yeni Asır, kadın rop· 
larmın uzunluktan yine kısalığa 
dönerek "uzun etek,, in "kısa 
etek" e istihale edeceğini bil
dirdikten sonra şöyle bir mü· 
talia beyanında bulunuyor: 
"Şu kadar ki her kadın ba· 

caklarıD1n güzelliği ile müte-
nasip bir surette hareket et· 
melidir. Marlen kadar ne
fis bacakları olanlar ropla· 
rmı çok kısalttılar diye asma 
kabağını andıran bacakların da 
ayni nisbette mevdanda bıra· 

kılması gülünç '>lur.,, 
Sorarım: Her kadmın bacak

ların güzelliği ile mütenasip 
hareket etmesine imkan var 
mıdır? 

Bacaklannda velev en küçük 
bir kusur bulunduğunu farze
decek kadın dünyaya gelmiş
mi dir? 

Ve nefis bacak yalnız Mar· 
len Dietrich'e mi mahsustur ki, 
güzel bacağın sembolü maka
mında ileri sürülüyor? Türk 
şairi: 

Dilbere her şeyden evvel 
bir gümüş baldır gerek 

Bir binaki bitemeldir ney
Jeyem divarıoı 

Demek için Alman değil, 
Türk bacağını semböl alm•ştır. 
Bilakis, en çirkin kadın bacak
ları Almanlarda dır. Onların 
belden yukansı güzel olur. 

lngiliz kadınlarında ise ayak
lar kazmadır. 

En ideal b&cak ve ayak· 
lar cenuplulara, hele şark· 
lılara mahsustur ki bunla· 
rm başında Türk kadını gelir. 

Birde, aynı nisbette meydan
da bırakılması gülünç olacak 
bacaklar yalnız asma kabağını 
andıran bacaklar mıdır? 

Eğri bacak, iğli bacak, ılgı
dır bacak, çöp bacak, çarpık 
bacak, kanca bacak, çapa ba· 
cak, inar budağı bacak, bacı 
leylek bacak ilahiri ... 

Bunları ne yapmah? 
Ve ne gariptir ki güzel ol

mıyan bacaklann envaı için 
dilimizde, birkaç tanesi şu yu· 
karıda yazdanlar gibi birçok 
tabirler, tavsif ve ıstilahlar var· 
keo, güze) bacaklar için bir ta· 
neden başka yoktur; O da 
şudur. 

- Güzel bacak... Binaen· 
aleyh hep bir ağızdan tekrar 
edelim: 

Dilbere her şeyden evvel bir 
gümüş baldır gerek 

Bir binaki bitemeldir neyleyio:ı 
divarını 

Ve madem ki böyledir, kısa 
etek uzun etekten elbette da· 
ha şık ve zariftir. 

T C> :E>"CJ"Z _ 

Adresin üzerinde ayraca bii· 

yük harflerle, ( yalnız kendisi 

okuyabilir ) ibaresi vardı. 

Zarfın arkasını gözden ge· 

çirdi. Açılacak yerine kırmıı• 

mum dökülmüş ve üzerine de 

"Morgan teşkilatları,. damgası 

vurulmuştu. Biraz dikkat edin• 

ce zarfın açı!mış ve sonra tek

rar kapahlmış olduğunu gördiİ· 
Kalbi heyecanla çarpıyordıJ· 

işte artık en büyük arzulerırı· 

dan birine kavuşmuş bulunı.J· 

yordu. 44 sene evvel Londra· 

dan büyük babası Artır Ha'" 
Bo· milton taraf md;:n. babası 

yer Hamiltona gitmek üıere 
atılmış olan mektup nilıayet 
elinde idi.. Bu mektubun açıl" 
masiyle bütün esrar nıeydnnll 

L 11· 
çıkacaktı .. Artar Hamılton ° . 

b. d b . . geri dradan ır a a nıçın 

dönmemişti? 

- nu111ed1 
-



Alman diktatörü diyor ki 
''A iman milletinde artık büyük harbın 
,, hiçbir fena hatJrası kalmamıştır o,, 
Harp büyük fakat ayni zamanda ıstıraplı birşeydit·." 

11
.Berlin, 18 (Ö.R) - Şansölye 

. ıtier Berchtegaden malikane
~tnde hususi bir trenle Berlin· 

en gelmiş olan beynelmilel 
tsk· 1 muharipler delegasyonla· 
~ı.nı kabul etmiştir. Delegelere 
ıtaben söylediği nutukta Füh-

d
rer kendisile mülakat için bu 
a'"b t'l g aşına kadar gelmek sure-

1 ~ gösterdikleri nezakete te-
1.e kür ettikten sonra demiş
lır ki: 

d'.:- Eski bir muharip sıfatiJe, 
ıger milletlere mensup eski 

lllubaripleri evimde kabul et
lllekıe bahtiyarım. Biz hepimiz 
~rıi düşünceyi beslemekteyiz. 
h er millet için bir felaket olan 
arbın önüne ge.;mekl Alman

radan geçerken, hayat güçlük· 
erini yenmek için bu milletin 
•atfettiği büyük gayretlere 
Şahit olunu.z. Bu gayretler an
tak dahili sulh ve sllk6n ile 
~~ınkün olmaktadır. Eğer da· 
ıh sulh bozulacak olsa milletin 

Y~ni b d . t aş an ınşa programı fiiller eski mahaıipleık göıiişüyor 
d~hlt~eye düımüş olur. Tabü- !erinden ileri gelmektedir. çikanın ademi müdahale siya-
;r ı, harici sulhun tehdit BOLŞEViZM setini müdafaa etmiş ve garbi 
atında olması milletin tekrar Berlio, 18 (Ô.R) - "Alfred Avrupanın emniyeti meselesi 
~ğlık kazanmak için giriştiği Rosenberg,, " Volkische Beo- hakkandada beyanatta buluna· 
l :a~ıam gayreti bir kat daha bahter " gazetesinde " Bolşe• rak eski hariciye nazın Hy-
ı: _lukeye düşürür. Alman mil· vizm dünyanın sonu demektir" mansın nutkundan bir fıkrayı 
tınde artık barbın hiçbir fe• 

na b başlığı altında yazdığı bir ma- tasviple nakletmiştir. Eski haw 
tık· atırası kalmamııtır. Yalnız kalede diyor ki.· 1936 senesı· riciye nazırının bu ifadesine 

l hasımlarımıza kartı bir 
''"g h' · k 1 nasyonal sosyalizmin harici si- g.öre garbi Avrup.a. için yeni 

1 ı ı~sı a mışbr. Çünkü b kt k dil k OnJ d yasetine esas ol f'k. ır pa a te mceye a-
ay ~r a Alman askerleri gibi milletle . k dan dı vır ve dar Belçikanın eski mua· 
le 11~. ıstaraplan çekmiş ve ayni v rın ne a ar ogr~ ve hede ve mukavelerle mevcut 

hlukeleri atlatmışlardır. An· saglam. olduğunu göst~~~ışti.r. taahhütleri aynile bakidir. An· 
~le eski muhariplerdeo mü- Bol?:vızm .yalnız komunızmın cak Lokarno yerine yeni bir 
ttekkil bir hükümettir ki barı~ı şekh olmakla kalmıyor. pakt akti sırasında Belçika, 

:lllhun tam tam manasını kav- Aynı zamanda bütün milletle· tam bir istiklal siyasetine uy· 
h•r. zira böyle bir hiikümet rin inhilili maksadını takip gun o!arak, kabul edebileceği 
h:rbkı, herbetmemis olanlardan eden bir prensiptir. Bunu ser- taahhütlerin hududunu tayin 
h '· a bir gözle görür eski mu· best bırakmak mesuliyetini hiç edecektir. Bu takdirde Belçika 
h arıpJer bilirler ki harp büyük bir millet kabul edemez. Zira kendi bitaraflığının ve tamam· 
d~ feydir. Fakat aynı zaman- kendi kanına karşı bir suikast lığının teminat altına alınma· 
~ k~üthiş ızhrapli bir şeydir. iılemiı olur. Bolıeviklerio is· sına isteyecek, fakat kendisi 
.: 1 muhariplerin tek bir arzu- tedikleri bütün milli anane ve diğer memleketler için böyle 
t~k\'ardır.: Geçen o günler asla nazariyeleri çöktürmektir. bir taahhüde girişemiyecektir. 
t, tar başlamasın! Onların sulh BELÇIKANIN VAZiYETi Hariciye nazırı Belçikanm ma· 
-. "'ftın olmalan zlfiyetten Brüksel, 18 (Ö.R) - Hari- suniyeti hakkında Ingiltere ve 
QYll korkaklıktan değildir. ciye nazırı Spaak mebusan Fransa hükümetleri tarafından 
k ~arın sulha bağlılıkları harp meclisinde sorulanlara cevap verilmit olan yüksek ruhlu te• 
,,~,,llıesinin tam manasını bilme- olarak ispanya işlerinde Bel- minata teşekkür etmiştir. 

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

Alman - ltalyan gizli itilafı nelerden ibarettir? 

ltalya Habsburgların getirilmesini 
tltzu ediyor, Almanya ise istemiyor 

ltalya - Alman mukareneti. Mussolini - Şuşnig mülakatının 
~ müsbet bir netice vermesine mani olamıyacaktır. 

ı\ · 0ına, 18 (A.A) - Havas iradedilen nutuk dolayıslyle iktısadi müzahereti devam 
di~~llsı muhabirinden öğrenil· burada herhangi bir harekette etmektedir. Yalnız zevahiri 
~a •ııe göre, ltalya ile Alman- bulunulmaktan tevakki edil- kurtarmak isteniyor. 
tıcı:tasındaki mahrem itilaf- mektedir. Üç taraflı protokollara ge-
dir. e Şunları derpiş etmekte- Buradaki salahiyettar maha- lince Jtalya Almanya ile tesis 

l fil meselenin beynelmilel ma-
.._ R l>tot oma protokolunun, bu hiyette olmadığını söylemekle 

etmiş olduğu mukarenettenberi 

bunları tevsi etmekten çekin-buıu ok otu ~ütün devletlere açık iktifa etmektedirler. Bu şerait 
auıd~duran maddesi hüküm- altında ltalyan Alman mukare- miş ve rüçhan esasına müste· 

2 r. neti Avusturya maliye nazırı nit tarifeleri bertaraf eden iki 
ıu .. ı .. .._ ltalya ile Almanya her B. Neymayerin lta)yaya seya- cibetli itilaflarla kanaat et-
isin \.rekabetin önüne geçmek hat etmesine ve B. Mussolini miştir. 
~tş~bb~na havzasındaki iktısadi ile B. Şuşnig arasmda yapıl- ........................................ .. 

tltrj Usferi hakkında yekdi- ması muhtemel mülakatın mÜs- lntı• zar 
ı;-lle malumat vereceklerdir. pet bir neticeye iktiran etme-
aııa l k '1tda o ara Habsburg ha- sine mani olmaz. 

~U' nı saltanatının iadesine B. Neymay~r burada son 
\eaıı-k da11 

1 olup Italya tarafın· Avustrya istikrazı tahvillerinin 
~<ltı arıu edilen v-.: fakat Al- ltalyada piyasaya çıkarılması 
l~~i Ydaca istenilmiy !n sureti hal hu-;usunu müzakere edecektir. 

tı e B Ş . · uşr .J tarafından Şu halde ltalvanın Avusturyaya 

.,. •••• ' 1 •• 

Yazımızın çökluğundan "Ka· 
brcı oğlu,, ve "Aşk maceraları,, 
romanlarımızı neşredemedik • 
Sayın okurlarımızdan özür 
dileriz.. 

TIE:NI ASIR :>anne~ 

Göring Beloviç ormanında 

Simp_son 

Polonyalı diplomatlarla 
birlikte avlanıyor 

Varşova, 18 (Ö.R) - Geçen 
gece Varşovadan ayrılan ge- , 
neral Göring avlanmak üzere 
Beloviç ormanlarına varmıştır. -·· Yeniden evlen

n1ek niyetinde 
değilmiş 

Paris, 18 (Ô.R) - Hariciye 
komisyonu iki hafta önce ha
riciye komisyonunda Delbos 
tarafından izah edilmiş olan 
mesc!leleri gözden geçirmiştir. 
Bunlar arasında bilhassa son 
hadiselerin ilk sıraya geçirdiği 
Dantzig meselesine ehemmiyet 
verilmiştir. Komisyon reisi Mist
ler meselenin son va2iyeti hak
kında bir rapor vermiş ve ko· 
misyon ispanya meselesile Lon· 
dra komitesinin son müzakere
leri hakkında da uzun bir fikir 
taatisinde bulunmuştur. Bu mü
zakerelerde komisyon azasın-
danan 16 mebus söz almışlar
dır. 

Cenevre, 18 (Ö.R) - Milfet
ler Cemiyeti genel sekreterliği 
30 Sonl:anunda verilen karara 
tevfikan profesör Bürkhavın 
Milletler Cemiyeti Dantzig 
fevkalade komiserliğine tayin 
edildiğini ve bu kararın kon· 
sey azasına tebliğ olunduğunu 

Oöıi11g 

·haber vermektedir. Yeni fev
kalade l<omiserin tayin müd
deti üç senedir. 

Asileı· Jaramada bozguna uğradı 

Bayan Simpson 

Paris, 18 (Ô.R) - "Matin11 

gazetesine göre, Vindsor Dü· 

künün izdivaç tasavvurları hak

kında Bn. Simpson ile yakın· 

dan münasebette bulunanların 

verdikleri haberler izdivacın 

tahakkukunu şüpheli göster
mektedirler. Bn. Simpsonun 
yeniden evJenmeğe hiç de ni

yeti olmadığını bildirdiği söy

leniyor. 

Madridin diğer cephele
rinde sükilnet Vardır 

Lindenberg 
ve karısı 

Beyrut, 18 (Ô.R) - Tay
yareci Lindenberg ve karJsı 

Baaraya hareket etmiıtir. 

Paris 18 ( Ö.R ) - ispanya
dan gelen haberler nasyonalist
lerin 8 günd•mberi sarfettikle
ri gayrellere sahne olan Jara· 
ma mıntakasanda :cumhuriyet
çilerin yaptıkları hücumun ne
ticelerini gösteriyor. Madrid 
müdafaa komitesinin öğleyn 
neşrettiği tebliğ şudur : 

Dün Jarama cepheRinde yap
tığımız htıcum esnasında dnı
man birçok mevkilerden ric'ate 
mecbur kalmııtu. Son hafta 
içinde bu mevkilere doğru ıark
makla fesatçılar Madrit Valensia 
yolunu kesmek maksadını ta
kip ediyorlardı. Asilerin ricati 
öyle intizamsız olmuıtur ki 
birçok silih ve mühimmatı be· 
raber alamamışlar ve bunlan ····-Büyük Şefin Selanikteki evi 

Belediye reisinin 
telgrafına cevap verdiler 

Ankara, 18 (A.A) - Reisi
cumhur Atatürke Sellnik be· 
lediye meclisi reisi tarafından 
12 Şubat 1937 aşağıdaki tel
graf gönderilmiıtir: 

Yeni Tiirkiyenin büyük ya
radıcısı ve memleketimizin sa-
mimi dostunun doğduğu evin 
habrasını ebediyen muhafaza 
etmekle bahtiyar olacak olan 
doğduğunuz şehrin belediye 
meclisi derin tazimatının bir 
nişanesi olarak tarihi evin bu
günden itibaren emrinize tev
diine karar vermekle şerefyap
dır. 

Atatürk'de cevaben şu tel
grafı göndermiştir: 

B. Marcuriu 
Sellnik belediye reisi ve be

lediye meclisi reisi 
SelAnik 

Doğduğum ev hakkında Se
linik belediye meclisinin cemi
Jekir teıebbüsiinll bildirmek 
için bana gönderdiğiniz tel· 
graftan fevkalade mütehassis 
oldum. Selinik belediyesinin 
lütufkir düşüncesi beni derin 
bir tarzda mtitehassis etti.Size 
hararetle teşekkür eder ve bu 
dostane kararı sizinle birlikte 
ilham etmek lütfunda bulunan
ların hepsi nezdinde samimi 
sempatime tercüman olmanızı 
rica eylerim. 

Sovyetler Vaşington anlaşmasının 
iltihak ediyorlar denizaltı kısmına 

Londra, 18 ( A.A ) - Royterin bildirdiğine göre, Sovyetler 
Birliği büyük elçisi Maiski hariciye nezaretine bir nota vererek 
Sovyet hükümetinin Vaşington anlaşmasının denizaltı harbı hak· 
kındaki dördüncü kısmına iltihak niyetinde bulunduğunu bildir· 
miştir. 

Bu dördüncü kısım şimdi}-e kadar Almanya, lngiltere, Ame
rika, Fransa, ltalya ve Japonya tarafından kabul olunmuş bu
lunmaktadır. 

Yeni Delhi'de bir çarpışmada 
bir lngiliz zabiti yaralandı 

Yeni Delhi, 18 ( Ö.R ) - 1932 senesinde bir akın esnasında 
maktul düşen kardeşinin intikamını almak ilzere ayaklanan (Ko
di) kabilesi reisi ile yilpılan bir müsademede iki Hıntli ölmüştür. 
Bir lngiliz zabiti, bir Ingiliz neferi ve beş Hintli de yaralanmıstır. 

pek büyük mikdarda cumhuri
yetçilerin eline diişürmüşlerdir. 
Kumandanlık yapılan ileri ha· 
reketini beş kilometre tahmin 
etmektedir. işgal edilen mev
kiler arasında sevkülceyş ba
kımından çok m übim noktalar 
vardır. 

Hükümetin bu tebliğine mu· 
kabil nasyanalistlerin bu mu-
harebe hakkında verdikleri ha
ber tabii bambaıkadır. Fakat 
bunların tebliği mtipbem olup 
24 saat evvel ne,redilmiştir. 
Havas ajansının asiler nezdin
deki muhabiri Aviladan şu tel
grafı göndermiştir : 

Madrid cephesi başkuman· 
danhğı nasyonalistler tarafın· 
dan M11dridin cenubi şarkisin· 
de işgal edilen mevkilere karşı 
bir hücumla küşat eden gene• 
ral Miaja şiddetli iki hücum 
yaphrmışhr.Sabah saat 6.30 da 
cumhuriyetçilerin yaphklan ilk 
taarruz top mania ateşi karp
sında durdurulmuştur. Madrid 
başkumandanı nasyonalist mev· 
kilerini çevirmek ve Jaramı 
nehrinin solsahilinde yerleşmiş 
nasyonalistleri ~eri atmak iı· 

.temiştir. Bu hücum neticesiz 
kaldıktan sonra öi"leye doğru 
bir hücüm dalgası nasyonalist 
siperlerine yanaşmak istemiş 
ise de bu da tevkif edilmiştir. 
Öğleden sonra bu cephde ve 
Madridin diğer cephelerinde 
sükünet avdet etmiştir. 

Bu tebliğ Yarama mıntaka
sınc~a cumhuriyetçilerin muvaf
fakıyetini sükutle geçiştirmek
tedir. 

Londra, 18 (Ô.R) - Ademi 
müdahalenin kontrolü mesele· 
sinde' Portekizin kontrol pli· 
nına iştirakini temin edecek 
bir uzlaşma için Londrada ça
lışılmaktadır. Eğer buna mu
vaffakıyet hasıl olursa Porteki:r. 
sahilJerinin ablokasma lüzum 
kalmıyacaktır. 

Tali komite sabah saat 10 
otuzda toplanarak Portekizin 
kon~rol planma karşı ileri sür
düğü itirazlarla üzerine ~ıkan 
meselenin münakaçasını bitir
miştir. Eksperlerle sefirlerden 
mürekkep mahdut komite de 
saat 15,30 da toplanarak Por· 
tekizin kabul edebileceği bir for 
mül araştırmıştır. Nihayet tali 
komite saat 19 da tekrar top
lanmıştır. lngiliz mabafili sa· 
bahki içtimada bazı terakkiler 
kaydedildiğini ve Portekizin 
kontrol planına iştirakine im
kan verecek olan bir formül 
bulmak için lngilizlerle Porte
kizliler arasında müzakere\ rln 

devam ettiğini bildirJJtektedir. 
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Balkan memleketlerinden Izmir 
Fuarına turist gelmesi temin edilecek 
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kurutma ameliyesini teftiş edecek 63 Beşikçoğlu 11 625 14 12 

-Başlaıa/ı buinci salztJede
mında bariz bir şekilde Tür
kiye ve Türk bayrağı dalga· 
lanmaktadır. Kürenin etrafında 
bpkı bir sür'at katarı servisi 
halinde, muhtelif memleketler ... 
den yolcuların geldiği temsil 
edilmektedir. 

lzmir enternasyonal fuarının 
alimeti farikası " 1. E. F. " 
tir. Afişler derhal tabedilerek 
tevzi işlerine başlanacaktır. 

Broşürler, afiş ve talimatna
meler Türkçe, lngilizce, Fran
zızca, Almanca, ltalyanca, 
Arapça ve lspanyolca olacak
br. Bunlar Mart ayı ortaların

da hazırlanmış olacaktır. 
Fuardaki atraksyon için de 

cazip bir şekil düşünülmektedir. 
Balkan Turist bürosu delaletiyle 
balkan memleketlerinden bu yıl· 
ki Fuara ziyaretçi gelmesi temin 
edilecektir. Fuar komitesi ala
kadar büro ile temasa girişe· 
cektir. Öğrendiğimize göre Bel-

grad ve Selanik panayırlarını 
idare eden zevat ta lzmir fua
rının açılışında lzmire davet 
edileceklerdir. 

Bu sene fuar hazırhklarmın 
bu kadar erken başlaması, 

fuarm her yıldan daha cazip 
bir ıekil alacağına alamettir. 

Belediyenin fuar bürolannda 
hummali bir faaliyet başlamış
tır. Ekspozan ve ziyaretçilere 
gösterilecek kolaylıklar tali
matnamelerde tasrih edilmek
tedir. iz.mirin Turistik güzel
likleri talimatnamelerde anlatı
lacaktır. 

Bu yıl Fuar müddeti bir aya 
çıkarıldığı halde paviyon ve 
arsa fiatlerinde katiyen zam 
yapılmamıştır. Fuar amblemi de 
çok şık hazırlanmışbr. 

Izmir ticaret odasmın Fuar 
yerinde yaptıracağı paviyon 
için hazırlıklara başlanmıştır. 
Oda biitçesi tasdik edilince 
inşaata baılanacakhr. 

---------------------------------------- FJaşlaıa/ı ı itıci Sav/ada - Hn riyasetinde bir toplantı ma işleri müteahhidi Abdur-
gelmelerine muhakkak naza- yapılacakbr. rahman Naci ile birlikte tesisatı 
riyle bakılıyor. Öğrendiğimize göre Başvekil teftişe gitmiştir.Müsteşar geceyi 

Başvekil Gazi konağında mi· iz.mirde liman işleriyle meşgul oradan geçirecek; bugün de 
safir olacakları için Gazi kona- olurken, iktisat vekili de ih- tetkiklerine devam edecektir. 
ğı hazırlanıyor. Ticaret odası racatçıların iştirakile odada, Cellat gölünde kurutma faali-
da Başvekile takdim edilmek nınm standardizasyonu hakkın- yetine devam edilmektedir. 
üzere iktısadi bir rapor hazır- da yapılacak bir toplantıya •*• 
lamaktadır. riyaset edecektir. Başvekilin iz.mirde köylünün 

Başvekil Jzmirde liman işiJe iktisat vekili Bayramın ilçün- kalkmması işlerile de meşgul 
meşgul olacaktır. Malüm olduğu en günil, Sovyet "Turkstroy,, olacağı zannedilmektedir. Baş-
üzere lstanbul JimaniJe birlikte makine kombınası şefi B. Alek- vekil Bergama ve Menemen 
iz.mir limanının da genişletil- sandr Siglen'le birlikte Nazilli- ovalarında yapılacak yeni 
mesi mevzuubahsbr. lstan- ye giderek Nazilli kombinası ıu işlerini, Bakırçayın kuru-
bulda bulunan lzmir liman işleri inıaatmı teftit edecektir. tulması işlerini gözden ge-
umum mlldürü Haşmet de Pazar B. vekil dönOşte Cellat g<SIG çireceği umuluyor. Malum ol-
günü şehrimize geliyor. kurutma kanalı faaliyetini gaz- duğu Ozere Ege mıntakaınnda 

lzmir limanında yapılacak den geçirecektir. Y!IPılacak sulama tesisatı için 
ıslahat hakkında bir proje ha- Hususi surette öğrendiğimize Kamutayda on bir milyon lira-
zırlanacı-.ğı baber alınmıştır. göre Cellat gölüne bazı tesiıat lık tahsisat kabul edilmiştir. 
Projenin taslağını geçenlerde ilivesi de mevzuubahsbr. Bir Sulama tesisatı için derhal 
limanda tetkikler yapan bir ıu seddi inşası için tah- faaliyete geçilmesi muhtemel-
heyet hazırlamıştı. minen bir buçuk milyon Jiralık dir. 

Bu projenin tahakkuku için tahsisata ihtiyaç vardır. lıtanbul 18 (Yeni Asır mu-
beş milyon lıraya ihtiyaç var- Şehrimizde bulunan Nafia habirioden) - lzmir limanında 
dır. lstanbulda olduğu gibi Vekileti mllsteıarı B.Arif dün yapılacak tesisatın bir Alman 
şehrimizde de liman işlerini ı valiyi ve belediye reisini ziya- firması tarafından taahhüt edi-
kararlaştırmak üzere Başveki- ret etmiı; sonra CellAt hurut- leceği öğrenilmiıtir. 

Profesyonel pehliva~lar ara~ında ........ B~"ik~·~ ..... ~-~lb~;t""""k~~f;;;·~~i ........ _ .... "jf ;Jy;'J~ ..... 
Bayramda gureşçıler Papadakisin bir nutku ile 
arasında turnova vardır çalışmasına son verdi 
Dinarlı, Tekirdağlı ile karşılaşıyor Atina 18 (Hususi) - Dün 

ıaat 17 de Balkan antantı Dün bir anlaşmaya varıldı matbuatı konferansının kapanış 
celseıi aktedilmiıtir. celaeyi 
Elen komitesi reisi 8. Nikolo-

Bayramın ilk Ye Oçüncü günleri 
ıehrimizde, Halkevinin himaye
aind~ Pehlivan güreşleri yapıl
ması kararlaşmışdır. Güreşlere 
baıda Dinarla Mehmet olmak 
fizere Tekirdağlı Hüseyin, Gü
nanlı Hamdi, yarım dünya 
Süleyman, Manisalı Ömer, 
lstanbullu idris ve Balıkesirli 
Ramazan iıtirik edeceklerdir. 

Bütün pehlivanlar dün ak
ıam ıehrimize gelmiıler ve ya
pacakları serbest güreş talima
tını aralarında kararla,brmış
lardır. Gllreıler öğleden sonra 
olacaktır. 

Dinarb Mehmet, arkadaşları
nın ısrarı üzerine T ekırdağlı 
Hüseyinle karşılaşmayı kabul 
etmiştir. Tekirdağlı - Dinarlı 
karşılaşmasının ne gün yapıla· 
cağı henüz belli değildir. Çe
kilecek kur'aya göre bayramın 
ilk veya üçüncü günleri yapı
Jacakbr. 

Dinarlı - Tekirdağlı karşılı.ş
ması çek entcressan olacaktır. 
Ve bir nevi Türkiye şampiyo-

nası ehemmiyetini taııyacaktır. 
Dinarlının rakibi gerek ense ve 

gerekboyca kendisine faiktır.Buna 
mukabil dinarlı, ince oyunlarile 
rakibinden daha tistlindür. Bu 
itibarla rakibini mağlôb etmesi 
daha kuvvetli bir ihtimal ola
rak ileri ıllrülebilir. 

Dinarlı, dün bir muharririmize 
ıunları ıaylemiştir: 

- "Dört gllndenberi antr
enman yapıyorum. Vaziyetim 
iyidir. Tekirdağlı ile karşılaş
mayı kabul ettim. Netice hak-
kında şimdiden birşey söyle
mekten fayda görmüyorum. 
Galip taraf, oyundan sonra 
belli olacaktır" 

Hususi muallim 

pulos açmış ve bilahare B. 
Papadikisden konferansın so
nuna kadar riyaset etmesini 
istemiştir. 

Bunun llzerine mesaiye Pa
padakisin riyasetinde devam 
olunmuıtur. Konferans siyasi, 
teknik ve kültilrel ilç komis
yonun raporlarındaki teklifleri 
tasvib eyleroiştir. 

Heyeti murahhasalar reisleri 
Elen hllkOmetine ve B. Papa· 
dakise teşekkilrlerini bildirmiş
lerdir. 

Konferans ayrıca ilçünctı 
Balkan matbuatı konferansının 
Ankarada toplanması hakkın
daki teklifi de kabul etmiştir. 
Müteakıben reis B. Papa

dakis aşağıdaki kapanış nut
kunu söylemiştir. ilk ve orta okul talebele

rine hususi dersler vermek
tedir. lstiyenlerin hergün 
saat 16-18 e kadar Yeni Asır 
idarehanesine mllracaatları. 

- Balkan antantı matbuatı 
1 konferansının diplomatik nizam 

ı 
ve usullerine gazeteciliğin aü
rah ve vuzuhu da karışmış ve 
işler bitirilmiştir. Gayretleri-

13-13 h 3 
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Taniskanın, gözüyle yaphğı 
anlaşılmaz iıarete inanmış ve 
kaldırmıştı onu .. , 

-t9-

Hiçbir şey kendisine dokuo
mamıştı da, Senihanın herkes
ten fazla ellerini birbirine çarp· 
ması gücüne gidiyordu. Neden 
buna lüzum görmüştü. Aceba 
alaymı ediyor diye içini kemi
rip duruyordu. 

Niyeti olmadığı halde kısa 
bir zaman içinde sarhoş ol
muştu. Bu vaziyet kendisi için 
aleladeliğin fevkinde idi. Ace-
ba karakterine yeni hususiyet
ler ilave ederken daşünüyor
muydu?, buna ihtimal vermek 
istemiyordu. Necmi bile Ümit'te 
ki fevkaladeliğin farkına var
mııtı. Hisli çocuk, arada hiç 
ummadığı bazı ,ekiller olması 
ihtimalinden llrkll1ordu. Dütü· 

nüyordu: Aceba kardeşiyle ara
larında neler geçti diye ... 

Vakit epice ilerl~miş, hepsi 
de salor.a gelmişlerdi. R~dyo· 
nun başında meşgul bulunan 
Nedim dayı, salonun durgun 
havasını değiştirmiş olmak için 
iyi bir vesile bulmuştu. Nec· 
miye hitap ediyordu: 

- Haydi oğlum ... Siz genç
siniz. İlle de kızların mı kolun
dan tutarak dansa kaldırma
sını bekliyorsunuz. Geçti oza
manlar ... Şimdi devir onlarm ... 
Haydi o~lum kaldırsana ... 

Hafif bir fangoyle dansa 
başlamışlardı. Ümit, belki de 
alkolün kafasında canlandırdığı 
yeni ilemio içinde bojularak 

Hep dönüyorlardı: Güzel Rus 
kadını, kolları arasında kendi
sini idare için zorluk çeken 
ümide bir şeyler anlatırken 
onun daldığmın farkına varma· 
mıştı bile.. Ona, daha evvel 
münakaşa ettikleri Sovyetizm 
hayatının aile safhalarını an
latmak istiyordu. 

Ümit, coşkun bir neş'e için
de gecenin heyecanını teskine 
çalışırken kendisinden geçmişti. 
adeta ruyaJar alemi içinde ya
şıyordu. İşte bu sırada, salona 
bitişik odanın içinde, perde 
arkasmdan bir çift yaşlı gözün 
kendi üzerinde top:andığmı gör
dü. Bunu tanımıştı ... 

Ne olurdu, onu tanımasaydı 
da daldığı rüyalar alemi içinde 
o büyük hakikata inanma im· 
kanını bulsaydı. O zaman an
layacaktı ki, kadın bütün dı
ıarılık hüviyetine rağmen dai
ma okşanmaia yarar bir mah· 

mizin neticeleri işte burada 
6nümüzdedir. 

Bundan sekiz ay evvel kfi
ç&k bir akar ıu halinde bu
lunan Balkan antantı matbu
ab bugthı mükemmel bir ır
maktır. Ve muhteıem bir ne
hir haline gelmek için gtbı 
geçtikçe genit1emektedir. Bu 
ırmağın yatağını bizler kendi 
ellerimizle kazandık. Bunu 
kapatmıyacağız. Ve bu uma
ğın suyunun berraklığını kay• 
betmesine müsaade etmiyece
ğiz. 

Baılannızda Balkan fikrinin 
yılmaz alemdarı olan birinci 
sınıf tefler bulunuyor. Sizler 
b6yle bir mazhariyete malik· 
ıiniz, Fakat ayni zamanda siz
lerin her biriniz de birer şef
ıiniz. Ve her biriniz bir emir 
makanizmasıııın hareket mani
velasını idare ediyorsunuz. Bu 
mükemmel vaziyet sayesinde
dir ki ben üzerime dqen va
zifeyi yapabildim. Ve bugün 
bu dakikada gurur ve iftiharla 
mesaimizin nihayetlenmesinin 
başlanması kadar mesud oldu
iu11u kaydedebilirim. 

lük ve hayvanlık bir mevcudi
yettir. Bütün çektiği acılar, bu 
yakm hakikati anlamamasında 
toplanmıyor muydu? 

Şimdi yine eski huviyyeti 
içinde, ince bir yaranın öldüa 
rücü ıstırabını duyuyor, beline 
dokunan parmaklar kendisine 
bir ifrit ıstırabı veriyordu. Ne 
kadar büyük bir değişiklik ki, 
daha bir dakika önce göğsü
nün temaaiyle raşeler geçiren 
vücudu bu defa ayni raşeyi 
nefretin fazlalığından geçiri
yordu. Bu yılan zevki, bir ge
cenin içinde değişen iki hissin 
uzak tesadümleri miydi? 

Bunları düşünemiyordu. Bü
tün inkarına rağmen, Senfüa· 
dan başka hiçbir kadın varlı
ğının kendi hislerine hitap 
edecek hayatiyeti göstereme
diğini esefle anlıyordu. Derhal 
odaya girmek, onun ayakları
na kapanmak ve "Beni affet,, 
demek istiyordu. Yahut ta, 
büyilk bir tehevvürle yanına 
gitmek: Ruhumda kurduğun 

Umumi bir af ilan 
ediliyor 

Roma 18 (Ö.R) - Prens 
Vittorio Emanuel'in hayırlı do
ğumu mftnasebetile, hükOmet 
tarafından bir af umumi ha
zırlandıgı saylecmektedir. Vaz 
olunan ahkAma g<Sre, Ceza 
Kanunu mucibince azami 3 
.ene hapiıe veyahut nakit pa
ra cezasına mahkiim olanlar 
af olunacaklardır. On seneye 
mahk6m olanlardan iki aene 
cezaların af olunacağı gibi on 
seneden fazla mahkiimiyetler• 
den 4 senesi af edilmesi ka
rarlathrılmııhr. 

imza : Ciano 
lıbu af umumi, ıiyast ctırilm· 

lere de tatbik edileceğinden 
ltalya'da Faıist rejiminin siya
si bakımdan ne dereceye ka
dar sağlamlaıhğını ve samimi
leştiğini iıbat eyler. 
Romanya prensi eylla,11 

Roma 18 (A.A) - Roman
ya prensi Miıel tamamiyle iyi· 
leımiş olup bu akpm Floran
sadan ayrılacaktır. 
Varıova 18 (A.A) - Vilno 

tıniv~rsitesinin yahudi talebesi 
kendileri için ayn laboratuvar
lar tesis edilmesini protesto 
etmek üzere grev ilin etmif
lerdir. Yahudi talebeler kendi
lerine ayrı masalar tahsis edil
miı olan kütüphaneye de git
memektedirler .. 

· fe:>i saltanatı yıkacaksın, çün
kü sendeo nefret etmek isti
yorum, demekle ondan hıncını 
çıkarmak arzusuna kapılıyordu. 

Ah blinu yapabi1ı1eydi. 
Nasıl oJdu, batırlıyamıyor .... 

Sanki ıeybmı bir el o esnada 
radyonun düğmeleri üzerinde 
dolaşarak odanın müzik deko
runu değiştirmişti. O havayı 

hatıriamak istiyordu. Yalan, 
hatırlıyordu.. Onu nasıl unu
turdu ki, Senihayı ilk tanıdığı 
günün akşamı, kitara sesleri 
nefeslerini kestikten sonra, 
orada ••Lıı komparcita,,nın ılık 
nağrutleri duyulmuştu. Hayatta 
bolki de daha birçok şeyleri 
~ 

ı:outması mümkün olacaktı.An-
cak ölüm yatağıoda bile, bu 
güzel seıi işitince ayağa kal
kacak, bir kadın vücudunun 
sıcaklığını yakınında bulmak 
isteyince Senihayı arıyacaktı. 

Bir çılgın gibi ayağa kalktı. 
Onu, odada sanıyordu, yanıl
mıştı. Kapıda karsılaştı. Yanı
na riderken gözleriyle ona 

58 Esnaf Bank 15 25 20 50 
37 Ş Riza Halef14 625 16 50 
27 inhisar ida. 10 50 10 ~ 
32 M j Taranto 15 75 20 JJ 

539 Yekün 
415337 Eski yekfın 
415876 Umumi yekün 

Zeytinyağı 

Kilo Alıcı Fiat ~ 
197000 Turan yağ 20 25 51 1 
13500 F Solari 51 50 51 1~ 

2500 A Lafont 51 25 51 ' 
213000 Y ekiln 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

26 Susam 18 25 18 25 
286 ba. Pamuk 47 50 46 

98000 ki. P. çekir 3 25 3 S0 
•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• 

~adyo 

Istanbul radyosu 
Saat 
12.30 - 14 arasında plakla T~ 

musikisi, havadis, pJAlı' 
Jarla muhtelif neşriyat 

17 inkılap dersleri Ünivertİ' 
teden naklen Reclf 
Peker tarafından 

18.30 Plakla dans musikisi 
20 Vedia Riza ve arkadat 

ları tarafından Türk J!Jd' 
siki si 

20.30Ömer Riza tarafında' 
Arapça havadis 

20.45 Cemel KAmil ve arkacı.f 
ları tarafından Türk uıd' 
sikisi 

21.15 Stüdyo salon orkeıtrall 
22.10 Ajanı ve borsa haberi 
22.35 Pliklarla müntehap pit' 

çalar 

Ankara radyosu 
Saat 
12.30 -13.15 arasında plikl• 

Türk musikisi, halk 
kılan, dahili 
\'İci haberler, plAkl 
muhtelif neıriyat 

15.30 - 17 .30 Musiki mua 
mektebinden naklen 
yaıeti cumhur filarmo 
orkestrası tarafından 111 
siki 

18.30 Plik neıriyab 
19 Makbule ve arkada , 

tarafından Türk musiki" ~ 
19.30 Arapça havadis 
19.45 Servet Riza ve arkad 

ları tarafından musiki 
20.15 lngilizce ders 
21 Ajanı haberleri ve 

zete hulasaları 

21.15 Stüdyo salon orkestr~ 

adeta, bu fırsatı kend' 
vermesi için ricalar ediyord"' 

Sanki bir anda değişıo' 
Beş, on dakika önce kolla 
yaslanan nefis Rus kaduıi 
bunun arasında ne kadar 
yük farklar vardı. Valsin •. 
havası içinde bütün kabiliyet 
kullanarak dolaşıyor ve da 
rencide etmiyecek hareket 
riyle mest ediyordu. iki vil 
birbirine o kadar yakındılar 
ihtiyarlan haricinde konuş11'1 

başladılar. Seniha: 
- Çok durgunsunuz, di1° 

du. Halbuki demin neş' elidİ" 
Ben sebep oldum sa çek uı 
leceğim. -

Yalan söylemek istedi, -
vaffak olamadı: 

- Maalesef sensin, d~, 
Gecemi zehirledin.. Bütilıı 
bahat Necmide,. Ben bu 
gelmek istemiyordum. Ge 
yeyecektim, gelmemeliyd' 

-Devam 

b 
b 
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• Kamutayda tarihi bir else 
Teşkllitıesasiye kanunu 

müzakere zabıtlarını 
üzerinde cereyan eden 
aynen neşrediyoruz 

-2-
~ •lnız mazının kusurJannı 

raf etmek veyahut örtmek 
~fi gelmez. istikbalin de icap
ti tını ona göre hazırlamak ik

za eder. Bu vasfı haiz olmı· 
~an devletlerin bilhassa Türk 

evletinin istikbalinden dahi t6Phe edilebilir. Atatürküo 
brduğu prensibin aıliyeti 
~ndadır. Eğer biz Atatürküo 

S h Ur.itleri kurtarmış olmak iti
d arıyle, Türklere yüksek, me-

SO eni vasıflarını tekrar iade 
•• e~llliş olmak itibariyle kendi-

~•ne karşı şükran hissediyorsak 
d 11~un ifasını ve ifadesini kur
f ugu prensipleri sadakatle, 
t eragatle ve samimiyetle takip
le .a~amak icabeder. Türk mil
het~nın bu prensiplere ne kadar 
llglı olduğunu hergün bir mi

&aliyle görmekteyiz. 
I Arzettiğim prensiplerin baş
ıcafarının T eşkilib Esasiyemi
ı: geçmesi, Atatiirkün pren-
~'P!erine milletçe beraber bağ
ılıgunııın ve samimi ilgimizin 

·~ t~kuki ifadesidir. Biz istiyoruz 
d1

• siyaset ve icraat sahaların-

d
af ~ Yaptığımız itler irfan ve 

~cdanı hukukiler de yer bulsun •e hukuki hayattn mebdei, 
af lllenşei ve istinadgahı olsun. 

ııılS' () itibarladır ki, devletçilik 
••sfını T eşkilih Esasiye ye koy
illak kararını verdik. 

1 
Atatürkün vazettiği prensip

er Türk'tür. Yani asJiyeti ve 
~tnşei itibariyle tamamiyle mil-
etin kendi sedyesinden alınmış 

U \'e onun bütün ihtiyaç ve za
r~rellerine uygun olarak seçil
lllıştir. Bu prensipler aynı za
~anda Türkçüdür de. Bu itibar-

b• ;dır ki millicilik vasfı kendiliğin
t1ar~ en çıkan bir zaruret olur.(Bravo 

•esleri) Bu milletin son asırlarda, 
!!erek ekonomik hayatta, ge-

' t~k sosyal hayatta çektiği 
~ 'tnleri burada tekrar etmek 
'•t t' 'tnem. O son safhaların ha-
l hı sahnelerini Atatürkün nu· 
ll~Iarında açık olarak görmek 

:llrnkündür. Eğer tekrar bu 
e~' hatıralara dönmemek, bu 
b •rn . hayatı yaşamamak ve 
kCferıyete de böyle bir fela
l~t haıırlamak istemiyorsak, 
l'~rk milleti, behemehal 
d tkçn ve millici olmak lazım-
(~İk (Bravo. çok yaşa sesleri) 

ışlar) 

t' !ijrk milletini beşeriyet içe-
11•11d h e medeniyete yarar, sul-
a had' .. b. · ~ ım, mumtaz ır camıa 

lıt~Prnak için evvel emirde Türk 
~ •Uetini istikbal tarihinde de 
~:~.k olduğu medeniyet sevi

Qne çıkarmak lazımdır. 
bi . u itibarla millici olmak 
bi~~rn zaruri şiarımızdır. Fakat 
İtıh~rn millici şiarımız dar ve 
tili~~ar.c.:ı değildir. Bizim milli
dt ırıınız medeni beşeriyet için
•ııık 0.nun esash bir unsuru ola
~t bı·~~~nhğın ili ve te~lisine 
llli.j lltun dünyayı mesut ve 
tlli[;.e~~.eb yaşatmıya matuf bir 

Cı ıktir, 
diy'D l)j -

C>lıtı &er bir vasfımız da lıalkçı 
tı._0~~tır. Halkçı olmak alice
di,, iırnıun nazari eseri değil
k() aten biz prensiblerimizi 

l'arke . 1 
ıtict n geçmış zaman ara 
hiat "~Yahut insanların yüksek 
tcd ~tınden mütevelJid mücer
"'•d ll:ıefhunılara kapılarak koy
''% •k. Biz doğrudan doğruya 
bit 1~e medeniyet amili olarak 
~~tu urk istiklalini ebediyen 

lbıtk için ne g_lbi şartlar 

Dahiliye 
dairesinde yapılacağını arıyarak 
ve icabeden şartlan tesbit ede
rek aldığımız halkçılık bir 
merhamet eseri de değildir. 
Halkçılığımız doğrudan doğru

ya bu memleketin kurtarılması 
müstakil olarak insanca yaşa

ması için bir şartı evveldir. 
Bizim halkçıhğımız; halka doğ
ru, halk için değil, halk tara
fından ve halkla beraber siste
midir. {alkışlar) Bu sistem 
memfeketin doğrudan doğru
ya halk tarafından idaresini 
istihdaf eder. Bizde ferd ve 
sınıf imtiyazı yoktur. Bütün 
vatandaşlar üzerinde kanunla
rımız tamamile müsavi olarak 
mer'i ve caridir. lttılaımıza va
sıl olacak da cezasını görmi
yecek hiç bir kanuni kabahat 
yoktur. 

Halkçılığımızın tatbikatta ve 
teşrii hayatta yeni yeni ele
manlar olarak cihana nümune 
olacak kadar ileriye varmış 
hukuki eserleri vardır, Parti· 
mizin her sene toplanan ocak 
kongreleri, iki senede bir top
lanan vilayet kongreleri, dört 
senede bir toplanan büyük 
kurultayı; Avrupa hukukunda 
insiyatif, lejislatif ve referan
dum denilen esasların ameli 
tatbikinden başka bir şey de
ğildir. Biz yaptığımız işleri her 
sene bu kongırelerde gözden 
geçiriyoıuz ve oradan alın~n 

neticeleri huzuru alinize arzet
mekteyiz. Büyük Meclisin ka
nunlarındaki isabetin en büyük 
amili de halkın fikirlerini al
mak ve mütalealarına layık 

olduğu ehemmiyeti vererek 
kanunlarm hazırlanmasında 
müessir kılmaktadır. Binaen
aleyh bu kadar lüzumlu ve 
önemli bir prensibin Teşkilatı 
esasıyeye girerek ammenin 
vicdanında bir hukuk esası 
olarak telakki edilmesi elb~tte 
çok iyi ve zaruri bir şeydir. 

Arkadaşlar; bu memleket 
kahinlerin ve gayri mes'ullerin 
vicdanlara amil olmasından ve 
Devlet ve Millet işlerini gör
mesinden çok zarar görmüştür. 
Eğer Türkün yolu başka yer· 
ferden geçseydi ve orta asır
lardaki zaman' arda kendi bil
diği, kendi yaptığı kanunlarla 
idare etseydi Devlet ve Millet 
idaresini mistik ve doğmatik 
esaslara bağlamasaydı ilk ):a· 
mantarda ve Osmanlıların ilk 
devirlerinde olduğu gibi ken
dini kendi kanunları ile ve 
usulleri ile idare etseydi bu
günkü bulunduğundan daha 
çok ileri ve geniş olur ve me
deniyete daha çok hizmet eder
di. Türk milletinin son asırlar
da gördüğü felaketlerin, çek
tiği sıkmhlann sebepleri, aslı 

bir takım gayri mes'uUerin ve 
gayri mer'i menba ve vasıta
ların yapbkları kanunların al-
tında zebun olarak iş görmek 
mecburiyetinde kalmasıdır. Ma-
demki tarihte deterministiz, 
mad~mki icraatta pragmatik 
maddiyetçiyiz, o halde kendi 
kanunlarımızı kendimiz yapma· 
hyız. Kendi cemaabmııı mave
rayi dünyaya taalluk eden her 
türlü endişelerden her türlü 
lahuti hayallerden müberra ola
rak kanunlarımızı bugünün 
icaplanm, maddi zaruretle-
rini göz önünde tutarak 
yapmalıyız. Memleketin maddi 
bayatı ancak bu suretle kur-

Vekili Şükrü 
tulur. Maneviyatı için TürL:in 
temiz ahlakını inkişaf etUrmek 
kafidir.Onun içindir ki biz her 
şeyden evvel laikliğimizi ilan 
ettik.Kanunlarımızı ona göre 
yaptık,şimdi de teşkilatı esasiye 
kanunumuza koymak istiyoruz. 
Eşhasın vicdan hürriyetine ve 
istedikleri dinlere intisabına 
zerre kadar müdahalemiz yok· 
tur. Herkesin vicdanı hürdür. 
Bizim istediğimiz hürriyet. laik
ten maksadımız dinin memle
ket işlerinde müessir Ye amil 
olmamasını temin etmektir. Biz
de laikliğin çerçevesi ve hu
dudu budur. Arkadaşlar; biz 

l 
şerayii salifenin geçmiş hüküm
lerinden çok zarar gören bir 
milletiz. Onun fena görenek
lerinden yine en çok zararı biz 
Türkler görmüşüzdür. Çünkü 
Türklerin hasleti ve karakteri, 
inandığı şeye sadıkane raptı 
kaJb etmek ve onun uğrunda 
kanını dökmeği ve bayatını fe
da etmeği emreder. Fert ve 
aile hayatında beğendiğimiz ve 
inandığımız ahlak esaslarına 
bağlılığmız da bundan gelir. 

Lütfi Müfid Özdeş (Kırşe
hir) - Yiğit miJJettir. 

Da. V. Şükrü Kaya (Devam
la) - Hiç bir din kendisini 
müdafaa için Türkler kadar 
azimkir, Türkler ka<Jar feda
kar bir miJlet bu:amamıştır. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Eğer, dünyada İslamiyet ya
şıyorsa, 10 asırdanberi kendi-
sini .•.. 

Rasih Kaplan (Antalya) -
Tam 12 asırdanberi. 

Da. V. Şükrü Kaya (Devam
la) - 10, 12 asırdanberi ken
disini müdafaa eden Türklerin 
koluna, kamna ve kafasına 
medyundur. (Bravo sesleri, al
kışlar.) 

Bizim davamız bu hakikatın 
da çok fevkinde bir davadır. 
Biz diyoruz ki dinler, vicda11-
larda ve mabetlerde kalsan 
maddi hayat ve dünya işine 
karışmasın. Karıştırmıyoi uz ve 
kanşhrmıyacağız. (Bravo ses
ler, alkışlar) 

Türklerin fena miras olarak 
diğer bir şeyi de bir takım ta
rikatlara salik olmasıdır. Bizim 
bildiğimiz. Türk için yegane 
doğru yol ve tarikat müsbet 
ilimlere dayanan milliyetçiliktir. 
Bu yolu tutmak Türküm maddi 
ve manevi hayatı için en büyük 
kuvvettir. (Bravo sesleri, alkış
lar) Bunun içindir ki eğer şu
rada burada vatandaşlarımızın 
kalbinde bu yanlış gidiş!ere 
güçük bir rabıta kalmışsa o 
rabıtayı B. M. Meclisinin ka
rarile kökünden silerek bu ta
rikatlardan uzaklaştırmak isti
yoruz. (Bravo sesleri) Koydu
ğumuz prensiplerden biri de 
budur. 
Diğer prensiplerimizden mad

delerde tesadüf edeceginiz bir 
iki nokta daha vardır. Bunlar
dan biri; çiftçiyi toprak sahibi 
yapmakbr. Arkadaşlar; 18 mil
yon Türkün 15 milyonu çiftçidir. 
Bu 15 milyonun bir çoğu ken· 
di toprağında çalışmaz. Çift
çiyi, Türk çiftçisini toprak sa
hibi yapmak demek, Türk çift
çısmı yani Türk ekseriyetini 
kendi ekonomik mukadderatına 
sahip kılarak bu memleket içjn 
hayırlı ve aktif bir eleman 
yapmak demektir. Bu büyük 
kütleden eier büyük bir men-

Kayanın nutkundan mabat 
faat bekliyorsak, ötekinin, be
rikinin olacak olan topraklara 
hakim kılmalıyız. (Kurtaracağız 
sesleri) 

Asırlardan ve asırlardanberi 
canlariyle, kanlariyle müdafaa 
ettikleri topraklardan elinde 
kalan kısımdan olsun kendisine 
hür ve efendice yaşıyabileceği 
kadar bir parça vermek, hiç 
bir kimseye çok görülmez zan
nederim. (Bravo sesleri, alkış
lar.) 

Bunun tatbikini kolaylaştır
mak için Teşkilah Esasiye Ka
nununa bir kayıt koyduk. Bu 
kayit büyük Başvekilimizin de 
bilvesile söylediği gibi. hiç kim
senin hukuku tasarrufiyesine 
bir taarruz teşkil etmez. Biz 
iş!enmiyen toprakları işletmek 

ıçın, sessiz kalan topraksız 
k"iiylüyü topraklandırmak için 
kanun yapıyoruz. Elbette top
rağını işli yen ve işletebilen çiftçi 
bizim en büyük yardımımıza ve 
himayemize mazhar olacak bir 
elemandır. (Brayo sesleri) Güm
rük kanunlarımızın, ekono:nik 
kanunlarımızın hedefleri hep · 
budur. Eğer biz çiftçinin 
yüksek istihsal kabiliyetinden 
istifade ederek onu aynı za
manda müstehlik bir vaziyete 
koymazsak ekonomide yaptı

ğımız işler dahili pazarda müş
terisiz kalır. Bizde köylünün 
ocağı tütmezse fabrikanın ba
cası söner. Yapbğımız ekono- ' 
nomik hareketlerin verimli ola
bilmesi için behemehal Türk 
köylüsünü ve Türk çiftçisini 
müstahsil olduğu kadar müs
tehlik vaziyete de koyacağız. 
Bugün ancak kendini geçindi
rir vaziyetten kurtararak, me
deniyatin insanlara verdiği sa
adetten zevkten hissedar et
mek istiyoruz. ( Alkışlar ) Me
deniyetin bugünkü yüksek hu
zur ve refahmdan Türk mille
tini mahrum bırakmak bizim 
için znl ve şin olur, Elbette ki 
mahrum bırakmıyacağız. Elbet
te ki Türk milleti kendini umu
mi refah ve saadet seviyesine 
çıkaracaktır. Bu da istihsal ka
biliyetini arhrmak sayesinde 
olacaktır. Koyduğumuz kayıt 
bundan ibarettir. Diğer kayıt 
yine büyük Başvekilin sırasın
da söylediği gibi Hükümet 
teşkilatında görülen bir lüz.um 
üzerine yapılmıştır. Hükümetle 
siyasi müsteşarlar ihdası düşü
nülmüş ve bunun zarureti gö· 
rülmüştür ve icabı hissedilmiş· 
tir. Bunun tatbiki için Teşkilatı 
Esasiye Kanununda formaliteye 
ait bazı maddelerin değişmesi 
icabetmiştir. Son olarak getiri
len tadil teklifi da ondan iba
rettir. 

Arkadaşlar; tadili icabeden 
zaruretleri ve Cumhuriyet Halk 
Rartisioin prensiplerini yüksek 
huzurunuzda muhtasaran arzet
miş oluyorum. Eğer bana veri
len vazifeyi kısmen olsun yapa· 
bilmişsem benim için büyük bir 
şereftir. Şunu da ar:ıetmek is
terim ki bizim bütün mütafia
larımız ve tekliflerimiı: ancak 
tasvibinize iktiran ettikten son
ra tatbik olunur. Unutulmama
hdır ki bizim kurduğumuz bü
yük esaslardan biri de memle
ketin ve milletin mukaddera
bna yalnız ve yalnız Büyük 
Millet Meclisinin bikim olma-
sıdır. Hakimiyet Milletindir. 
(Alkışlar) 

Başkan - Söz Sadri Mak
sudi Arsahn'dır. 

Sadri Maksudi Arsal (Gire
sun) - Bazı şeyler soracak
tım suallerime cevap alciım. 

Başkan - Söz Hakkı Kılıç
ındır. 

Evvelki kanunlara rey ver
miyen var mı? ... Rey toplama 
muamelesi bitmiştir. 

Hakkt Kıhçoğlu ( Muş ) -
Sayın arkadaşlar: Ulu Önderin, 
Atatürkün güneş dimağından 
nur alan ismet lnönüne bu teş
kilatı Esasiye Kanununun 
bazı maddelerinde değişiklik 
yap)lmasına dair teklifi, bil
hassa ikinci maddesinin de
gışmesi doJayısiyle bütün hür 
Türk camiası namma kendi
sine şükranlarımı arzederİm. 
ikinci maddenin değiştirilmesi 
hakikaten hür fikirlerin uzun 
zamandanberi hasretle bekle
diği birşeydir. Bu kanunla 
cumhuriyetimiz, partimizin 6 
büyük temel taşı üzerine otur
tulmuştur. Artık hiçbir zelzele 
onu sarsamaz, ne dahili ne 
harici. Değişen diğer madde
ler hakkında Şükrü Kaya ar
kadaşımın söylediklerine tama
miyle iştirak ederim. Bunlar 
hakikaten bugünkü ihtiyaçlar
dan doğmuş ve yerinde yapıl
mış değişikliklerdir. Sizi faz
la yormamak için sözümü 
uzatmıyacağım. Yalnız kendi 
kanaatımca, bilhassa ikinci 
maddeye lıiraz yan bakan 
hatta kafa tutan bir teşekkül 
var. Diyanet işleri (Gülmeler) 
Ben bu teşekkülün aleyhinde 
değilim. Dinlerin ve dindarla
rın hasmı da değilim. Ancak 
bütün dini işleri vicdanlara 
bıraktıktan sonra bir devletin 
resmi bütçesinde, bilhassa T eş
kilah Esasiyemizin bu yeni 
ikinci maddesi karşısında yeri 
ofmıyacağı kanaatindeyim. 

Rasih Kap!an (Antalya) -
Seni oraya reis yapalım. 

Lütfi Müfıt Ôzdeş (Kırşehir) 
Bunu bütçede söylersin. 

formül vardır. Ben bu formül· 
den malumattar değilim. Ya 
Şükrü Kaya arkadaşım, yahut 
T eşkiJab Esasiye Encümeni 
bana ve herkese kanaat vere
cek surette bir an laşma for
mülü söylerlerse mesele kal
maz. Tekrar ediyorum. Devlet 
teşkilati içinde, Teşkilatı Esa
siye kanunu karşısında bunla
rın yeri olmaması lizımgelir. 
Evet mabetlerimiz vardır, on
lara hizmet edenler vardır. 
Bunlara bakılmasın demivorum 
Fakat doğrudan doğru~a ay~ 
bir fasıl olarak Evkaf Kımu-
nunda bunlar için hükümler 
gösterilebilir. 

Arkadaşlar: bunu yalnız ben 
söylemiyorum. Bugüne kadu 
dışardan da aynı davayı dinle
dim. Laikiz diyorsunuz amma 
hala müftüleriniz var diyorlar. 
Arzettiğim gibi düşüncelerimin 
bu mesele hakkındaki hülasası 
bundan ibarettir. isterim ki 
beni tenvir etsinler, ben de 
rahat edeyim, siz de rahat 
edesiniz. (Güzel güzel sesleri) 

Halil Menteşe (lzmir) - Ar
kadaşlarım; T eşkilah Esasi yede 
bir takım tadilat bugün mev
zuu bahsoluyor. Bir milletin 
hayatında bu gibi esaslı ted
birler alınırken halk içinde bir 
takım süi tefebhümlere meydan 
kalmamak için, mesele tama-
miie, sarahatla millet kürsüsün
de izah edilmek liiıımgelir. 

Ben arzedeceğim bazı müli
lıazalarJa tahrik edeceğim ce
vaplar vasıtasile bu gibi süi 
tefehhümJeri kamilen bertaraf 
edebilirsem çok bahtiyar ola
cağım. C. H. Partisinin umde· 
terinin Teşkilatı Esasiyeye ge· 
çebilmesi için gösterilen esba-
bı mucibeyi ben varid görmi
yorum. Çünkü esbabı mucibe
de deniliyor ki, T eşkHatı Esa
si yede Devletin tanı siyaset 
ve idaresine aid esas hüküm
ler dercedilmek lazımgelir. 

-Somı Vor-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Zayi 
Hakkı Kılıcıoğlu ( Muş ) - 3-30 Sayılı ve 19· 11-935 gün-

Bütçede ayrıca söylerim. Sırası lü lzmir ithalat gümrüğü ayni-
gelince yine söylerim. Ölünce- yat makbuzunu zayi ettim. Ye-
ye kadar her vakıt söylerim. nisini çıkaracağımdan eskisinin 

Recep Peker (Kütahya) - hükmü olmadığını bildiririm. 
Hafız lbrahim hasta. Di Orycntal Karpet Şirketi 
Hakkı Kıhcoğfu (Muş) - Vekili Muhlis Riza ovalı 

Belki bu iki şekli telif eden 488 (285) 
~~!!!e~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~ 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri No. su Nev'i Depoz:to 

Eski-Yeni T. L. 
599 lzmir Bornova Yıkık Minare Sok.26 28 Maabahçe ev 400 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkulün bedeli peşin veya tak

sitle ödenmek üzere satışı 20-2-937 Cumartesi günü saat 10 da 
ihalesi yapılmak kaydile açık artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların yevmi mezkiirde yukarıda yazılı depozito ak
çesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında bi
rer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 

17-18-19 475 (273) 

Bornova ziraat mücadele istasyo
nundan: 

Bornova Ziraat Mücadele istasyonu binasının 654 liralık tami· 
rah pazarlıkla yaphrıl~cak!ır. K~şif ve .şartlar me_zkiır müesse
seden istenilebi.ir. Talıplerın 50 lıra tem\nat akçesı ve Nafıad:ıo 
tasdikli ehliyet vesikalarile beraber 11 - 3 - 937 günü saat 10 c! a 
mücadele istasyonunda bulunmaları ilan o'unur. 

19 - 26 - 28 - 6 ( 293 ) 50 3 

lzmir Ziraat Müdürüğiinden: 
lzmir Ziraat Müdür:üğünce üç ton Arapsabunu 4.3.937 t :-ıri

hinde perşembe günü saat 14 de eksiltme sureti1e s~tın alırı :ı 
ca~dır. Eksiltme ziraat müdürlüğünde alım satım konnsyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedel fOO lira ve rruvakkat temina tı 
45 liradır. 

isteklilerin şartname ve nümunesini görmek ve muvakkat e
minah yatırmak üzere bugündtn evvel adı geçen ın" ,., ü .e 
başvurmaları. 49 (2881 



-, 

Sahife a 
J"""7-- -

ızmir Slclll Ticaret Memurluğundan: . . . 
Tescil edilmiş olan (Türk Sanayi ve ~i~aret .:ı.no.nım şı~ketı) 

esas mukavelcnamesinin bazı maddelerını degıştıren layıha 
ticaret kanunu hükümlerine göre s:cilin 192' numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir Sicili Tccarct Memurluğu 
t: Layiha resmi ~übri~ v_e F. Tenik imzası,. 

T - k Sanayi ve Ticaret Anonim Şırketının 6-7-936 tarıb ı 
ur l d .. k fevkalade umumi hissedarlar top antısın a muza ·ere 

ve kabul edilen nizamnamei dabifinin eski ve yeni şekilleri. • • 
Eski şekli: Ye.nl şeklı_: . . . 

11 inci maddenin birinci fıkrası: 11 ncı maddenın bırıncı fıkrası: 
Şirketin umur ve mesalihi Şirketin işleri. hissed.arlar 

heyeti umumiye tarafından ?rtabsın,danl heyektı um~~~yevcce 
- k ın ı ao o unaca asgarı uç 

mensup ve beş azadan mı:rc • azami dokuz ki~iden mürek· 
kep bir meclisi idareye ıbale lcep bir mecli~i idare tarafın· 
olunur. dan idare olunur. 
13üncü maddenin birinci fıkrası: 13üncü madde11in birinci fıkrası 

Meclisi idarenin içtimaı, ica· Meclisi idarıon:~ içtimaı i~a-
bı maslahata tabi olacak ise bı maslahata tab~ ol~cak ıse 
de laakal ayda bir defa şir· de faakal üç ayııa hır defa 
ketin merkezinde toplanması şirketin merkezinde toplanma· 
labittir. sı mecburidir. 

35 inci madde: 35 inci madde 
Şirketin temettüatı senevi- Şirketin nasarifi umu~iyesi 
· f' · d ·ı · k · ile amortisman bedel!erı ve 

yeı ~a ıyesın ~n ı ıtıy~.t a çesı şirketce tediye ve tefriki mec-
teşkıl etmek uzere yuzde be~ huri olan mcbaliğ, şirketin 
ifraz olunduktan sonra bakı hesap senesi nihayetinde tan-
kalan kısmı beyneşşüreka his- zim olunan senelik mevcudat 
seleri nisbetinde taksim olunur. ve müvezene defterinde tesbit 

olunan hasılattan tenzil olun
duktan sonra geri ka!an mik
dar safi karı teşkil eder. 

36 ncı madde: 
ihtiyat akçesi 35 inci madde 

mucibince temettüatı senevi-
yeden müfrez mebaliğin tera
kümüoden teşekkül edecek ve 
masarifi fevkalade ve gayri 
melhuzeye karşılık tutulacak 
ve işbu akçenin mikdarı şirket 
sermayesinin yüzde doksanına 
müsavi bir raddeye baliğ ol
dukta ihtiyat akçesi ifraz olun
mıyacaktır. Şu kadar ki ihti
yat akçesi sermayenin yüzde 
doksaııına baliğ olduktan son
ra andan sarfiyat icrasile mik
darı nisbeti mezki'ıreden aşağı 
düşerse yalnız temettüattan 
tevkifat icrasına mübaşeret 
olunacaktır. ihtiyat akçesi be· 
hemehal nakden mevcut ola
cak ve bu nakıt Ticaret Ve
kaletince kabul edilecek emin 
bir müessesei maliyeye tevdi 
olunmak veya her zaman nak
de kabili tahvil devlet veya 
Tiirk şirketleri esham ve tah
vilatı iştira edilmek suretile 
tenmiye olunabilecektir. 

37 nci madde: 
Hasılatı seneviye hisse başı· 

na yüzde beş bissei temettü 
itasına kifayet etmediği tak
dirde noksanı ihtiyat akçesin
den ikmal edtlebilecektir. 

Bu kardan yüzde 5 nizami 
ihtiyat akçesi ayrıld.ıktan son
ra geri kala~• bısse~arlara 
hisseleri nisbetınde tevzı olu
nur Ma'mafi heyeti dmumiye
ce :Oeclisi idarenin teklifi ile 
hissedarlara tevzi edilecek 
kardan yüzde 50 sini geçme
mek üzere bir kısmı fevkalade 
ihtiyat akçesin~ ayr_ıla~ilecek
tir. işbu fevkalade ıhtıyat ak
çesinin mıkdarı sermayenin 
yüzde 50 sine baliğ ol?ukça 
fevkal'ade ihtiyat akçesı ay
rılmıyacaktır. Şu kadar ki 
bundan sarfiyat icrasile işbu 
fevkal'ade ihtiyat akçesi mik
tarı sermayenin yüzde 50 sin• 
den aşağı düşerse yine bu 
nisbete baliğ oluncaya kadar 
tefrikine devam edilebilecektir. 

Hissedarlara tevzi edilecek 
mebaliğin hisse başına isabet 
eden nisbeti küsürat ira'e et
ttiği takdirde, heyeti umumi
yenin kararile bu küsürat kar 
ve zarar hesabında alıkonula
rak gelecek sc:neye devrolu· 
na bilir. 

36 ncı madde: 
lhtiyat akçesi 35 inci madde 

mucibince temettüatı seneviye· 
den müfrez mebaliğin terakü
münr\en teşekkül edecek ve 
şirketin muhtemel zararlarına 
karşılık tutulacak ve işbu ak
çenin mikdarı şirket sermaye· 
sinin yüzde doksanına müs~vi 
bir raddeye baliğ oldukta ıb
tiyat akçesi ifraz olunmıya
caktır. Şu kadar ki ihtiyat ak
çesi sermayenin yüzde doksa
nına baliğ o'duktan son~a an
dan sarfiyat icrasile mıkdarı, 
nisbeti mezl<iireden aşağı dü
şerse yalnız temettüattan tev
kifat icrasına mübaşeret o'.u
nacaktır. ihtiyat akçesi bebe• 
mehal nakden mevcut o!acak 
ve bu nakit lktısat Vekaletin
ce kabul edilecek emın bir 
müessesei maliyeye tevdi olun
mak veya her zaman nakde 
kabili tahvil devlet veya Türk 
şirketleri esham ve tahvilatı 
iştira edilmek suretile tenmiye 
o;unabilecektir. 

Otuz beş:nci maddenin son 
fıkrasında mevznubahs elan 
fevkalade ihtiyat akçeleri he· 
yeti umumiyenın kararı ile fev· 
kalade ve gayri melhuz sarfi-
yat ve bilhassa yeni tesisat ve 
iıışaat, fevkalade itfa muame
latı ve hisse iştira veya itfası 
ve şirketin herhangi bir zara
rını kapatmak için kullanıla
bilecekleri gibi hissedarlar me· 
yanında bi!iibare tevzi ve tak
sim olunahilecektir. 

37 nci madde: 
Temettüatı seneviyenin his· 

sedarana hangi tarihlerde ve 
hangi vasıtalarla ve ne şekilde 
tesvıye olunacağı meclisi ida· 
renin teklifi üzerine heyeti 
umumiyece kararlaştırılır. işbu 
esas mukave:ename ahkamına 
tevfikan tevzi ed len temettüat 
istirdat olunamaz. 

Türk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi resmi mührü 
(imza okunamamıştır) 

icra Vekilleri heyetinin 8-11-1936 tarihli toplantısında onana
rak Türkiye Cumhuriyeti Riyasetinin ali tasdikına iktiran eden 
Ttirk Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi esas mukavelenamesinin 
bazı maddelerini değ:ştiren işbu değişiklik layıbası tasdik olundu. 

lkhsat Vekaleti Ticarer lktısat Vekili N. 
Müdür·" ü resmi mührü (imza okunamamıştır) 

(imza o namamıştır) 501 1283) 

Izmir ikinci lcıa 
ğundan: 

37-7138 
Avram Beraha kızı 

! ENi 

Memurin-

Rebeka-
ya borç'u Daniyel Levi ve 
Rafael Levinin borçlarıııa mu
kabil alacaklı namına birinci 
derecede ipotekli lzmir tapu· 
sunun Ahmed Ağa mzballesi 
kütüğünün 245 sah:fesinde ka
yıtlı ve Halimağa çarşısı soka· 
ğında 22-26 eski, 22-26 yeni 
kapı ve 41 pafta 221 ada 27 
parsel No. lu ve 48 metre mu
rabbaı terbiinde iki katlı ma
ğazanın 200 hissede 62 hissesi 
açık artırma suretiyle satıla· 
caktır. Tamamına 2.700 lira 
kıymet takdir o!unan işbu 
gayri menkulün birinci artırma
sı 25 Mart 937 tarih=ne müsa
dif Perşembe günü saat 14 de 
yapılacaktır. Artırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde en çok artırenın taahhü
dü bald kalmak üzere artırma 
15 giin daha temdit edilerek 
9 Nisan 937 tarihine müsadif 
Cuma günü saat 14 de yapı· 
lacaktır. ikinci artırmada da 
artırma bedeli yine muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde 2280 No. lu 
kanun mucibince borç 5 sene 
müddetle tecil olunacaktır. 

işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 13 mart 937 tari
hinden itibaren 38-8138 No. 
ile herkesin görebilmesi için 
açıktır. 

Aı tırmaya iştirak edecekle
rin muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu tevdi et
meleri lazımdır. 

ipotek sahibi alacaklılar ve 
irtifak hakkı sahipleriyle diğer 
alakadarıarın gayri menkul ü
zerindeki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını evrakı müsbiteleriyle 20 
gün içinde icra dairesine bil
dirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sil'İllerile sabit 
olmaciıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacaklardır 

Satış peşin para iledir. Ar
tırma bedeli verilmezse icra 
iflas kanununun 133 üncü mad
desi tatbik edilir. 

ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler şart
nameye ve 38-8138 No. ile 
memuriyetimize müracaat et
ıelidir. 

işbu gayri menkul hisseleri 
yukar.da gösterilen tarihte, 
şartnameye tevfıkan, lzmir ikin
ci icra dairesinde satılacağı 
ilan olunur. 509 ( 295 ) 

lzmir Sulh Hukuk Hakimli
ğinden : 

Hazine vekili Adem Kora ta
rafından Izmirde Gaziler ma· 
hallesinin dönerli sokağında 
7 • 25 sayılı evde zabit Hamdi 
a!eyhine açıL'ln ecri misil dava
sından dolayı Hamdi namına 
tastir ve berayı tebliğ irsal kı
lınan davetiye varakasının bila 
tebliğ iadesi üzerine ilanen ya
pılan tebligat üzerine de mu
maileyh mahkemeye gelmedi
ğinden muhakem>! gıyabında 
görülmüş ve gıyap kararı teb
liğine karar verilmiş olduğun
dan muhakeme günü olan 
5 • 3 • 937 tarihine müsadif 
cuma günü saat onda hazır 
bulunmadığı veya bir vekil 
göndermediği takdirde muha
kemeye kabul edilmiyeceği ve 
muhakemenin gıyabında cere
yan edileceği mübeyyin işbu 

gıyap kararı ilanen tebliğ olu-
nur. 493 ( 290 ) 

ASM 

lzmir Belediyesinden : 
Senelik kirası yüz elli lira 

bedeli muhammenli Güzelyalıda 
tramvay caddesindeki benzin 
satış yerinin bir senelik kirası 

baş katiplikteki şartname veç
hile 9-3-937 Salı günü saat 16 
da açık artırma ile ihale edi
lecektir. 

iştirak için on iki liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü· 
mene gelinir. 

19-26-2-5 507 1294) 
1 - Senelik kirası 106 lira 

bedeli muhammenli Balcılarda 
137 sayılı dükkanın bir sene1ik 
kirası baş kôtiplikteki şartna
me veçbi'e 9-3-937 salı !!'Ünü 
saat on altıda açık arttırma 
ile ihale edilecPktir. iştirak 
ıçın sekiz liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenP.n 
gün ve saaHa encümene geli-
nir. 

2 - Beher metre murabbaı 
iki yüz elli kuruştan bin iki 
yüz kırk üç lira on üç kuruş 
l)edeli mııhammenle 61 sayılı 
adanın 497,25 u;etre murabba
ındaki 3 sayılı arsası baş ka
tipfikteki şartname veçhile 
9-3-937 salı günü saat on al
tıda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için doksan 
beş liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en· 
cümene geFnir. 

19, 26, 2. 5, 508 (296) 

lzmir ikinci icra memurlu-
ğundan: 37/3292 

lzıı:ıirde Mimar Kemalettin 
caddesinde 22 numarada Y. 
Sadettine, lzmir Sulh hukuk 
mahkemesinden ve 20-7-936 
tarih ve 11 O numaralı ilamla 
193 lira 34 kuruş itasına borçlu 
iki çeşte üçüncü Camgöz 
sokağında 9 numarada oturan 
ve Gazi bulvarında 4-4 ve 27 
sayılı ticarethanede mukim Mus
tafa ve şeriki Yusufun işbu 
borçlarından dolayı namlarına 
çıkarılan icra emrinin gösteri
len iki adreslerle arandıkları 
halde bulunmadıkları mübaşir 

tarafından bu baptaki icra em· 
rine verilen meşrubattan an
laşılmıştır. icra emri makamına 
kaim olmak üzere tarihi ilan
dan itiberen 10 gün zarfında 
borç ödenmediği veya bir iti
raz gene bu müddet zarfında 
yazile icra dairesine müracaat 
edilmediği takdirde cebri icra· 
ya tevessül olunacağı gibi gene 
bu müddet zarfında kazanç ve 
gelirinizle sair hak ve alaca
ğınızı ve menkul ve gayri men
gul mallarınızı göstermeniz aksi 
halde hapsen tazyık olunacağı· 
nız ilan olunur. 502 (284) 

Alaşehir Sulh Hukuk Mah
keınesinden : 

Alaşehirin Beş Eylül mahal
lesinden Serez muhacirlerinden 
Mebmed oğlu Niyazi tarafın
dan Soğuk su mahallesinde 
mukim Serez muhacirlerinden 
ve sabık maliye tahsildarhırın
dan Salih oğlu ölü Faik karı
sının yapılmakta olan muhake
mesinde 

Müddeialeyhlerden Muam-
merin ikametgagının meçhul 
olduğu davetiye arkasına mü
başir tarafından verilen meşru
battan anlaşılmış ve davacının 
talebile ilanen tebliğat icrasına 
ve oıuh2kemenin 4-3-937 gü
nüne müsadif Perşembe günü 
saat 10 a bırakılmasına karar 
verilmiştir. Mezkur günde mu
hak'!mede hazır bulunmadığı 
veya bir vekil göndermediği 
takdirde mahkemenin gıyabın
da yapılacağı H. U. M. K. 143 
ve 144 üncü maddelerine tev· 
fikan davetiye makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

(287) 490 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Jikte tahsiline, inkar vesikası 

gösteriloıediği11den tazm!nat 
hakkındaki talebin reddine 
8-2-937 tarihinde karar veril· 
miş olduğundan müddeialeyhin 
kanuni müddeti içinde temyiz 
yoluna gitmediği takdirde bu 
bapta verilen işbu hükmün kat
iyyet kesbedeceğini tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere ila
nen ihbar olunur. 494 [291 l 

, . . 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

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

Hacıdavut zade 
RAHMi KARADAVUT 

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

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. ıo - 12 J. Perplnyani 

TELEFON : 3937 

Ka!orifer, silindir ve her istenilen kömür 

1 LAN 

5 kilodan 30 kiloya kadar 
Satış mahalli: Suluhan civarında 

Ôzödemişli mağazasına müracaat. 

terazilerimiz gelmiştir 
No. 28-9 Hurdavatçı Hüsni! 

11-26 (172) 

······································································: 
SIHHAT BALIKYAGI • • 

• . 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi E 

içilir. iki defa süzülmüştür. " 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~de ... 
ı ·- "PERLOOENT" c11, macununu 
,\;cih edeceksiniz, 

'zira a§ızın bilcomıe-,e..afıı sıhhlyeslnl 
tıaiz olan bu macun dişleri çOrO.mekten 
'korur, di' etlerıni kuvvetlendirir, nefesi 
serinletir, vlı insanın gOrOnOf efesini 
~artırır. 

' \; 

A d furall TURAN Fabrikaları mamulatıdır. ynı zaman a 111, 
tuvalet sabunlarını traş sabunu ve kremi ile güzellik k re ıı' 
)erini kullanınız. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız toptan :ıı' 
tı,lar için Izmirde Gazi Bulvarında 25 numarada um~~ ac 
telık Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat edınız. 6 , 

Posta Kut. 224 Telefon 34 
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F ratelli Sperco v Ro~pur Acentası 
.t\U: NEERLANDAIS 

sı KUMPANYASI 

2o.'l:gl~AN.Y_MEDES vapuru 
içUı btJd ta.rıhioe doğru tabliye 
•e ıca. etııror. Burgas, V arna 

vateac • • cekr e ıçıo maJ yükliye· 
ır. 

Sts HER 
de b MES vapuru 25-2-37 
tahı· ek!eunıekto olup yükünü 

1Yede0 na sonra Burgas, Var· 
ve K" )iik 

1 
ostence limanlan için 

a acaktır 
Sts CERES. 

doğr b . vapuru 4 marta 
liYed 11 eklenıyor. Yükünü tah· 
•e l<':,0 sonra Burgas, Varna s,.0 stenceye yük alacaktır. 
10 GANYMEDES vapuru 
•e :artta gelip Amsterdam 
svı::~~burg için yük alacaktır. 
Sıs KA ORJENT LINIEN 

ıub t NORRUNA vapuru 27 
1> 'ad -<\otte d ogru beklenmekte olup 
•e Skr a~, Hamburg, Baltık 
Yiilıı· •ndınavya limanlan için 

1Yecekf 
SERVi~~ MARITIME 

' 
N. V. 

W. F. il. Van 
Zee & Co. 

i)er 

DEUTCHE LEV ANTE LINIE 
G. m. b. H. 

MILOS vapuru 17 şubatta 
beklenilıııektedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen liıiianları 
için yükliyecektir. 

DELOS vapuru 18 ,ubatta 
beklenilmektedir. Rotterdam 
Hamburır ve Bremen için yük 
kabul eder. 

HERAKLEA vapuru 3 martta 
Hamburg ve Anvers limanların• 
dan yük getirecektir. 

ACHA\A vapuru 3 martta 
bekni!mektedir . Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. ..... 

American Export Lines 
The Eırport Steamship Corpo• 

ration • Nevyork 
EXIBITOR vapuru 19 şu· 

batta beklenilmektedir. Nev· 
york için yük kabul eder. 

EXPRESS vapuru 26 şubat
ta beklenilmektedir. Nevyork 
içın yük kabul eder. 

•RN'!I • 
Reederei H.Scbuldt • Hamburg 

YENi ASIR 

GB i P ı 
Niçin daima 

Çünkü 
tercih ediliyor? 

~~"-
Evvelki gün soğuk almıştı, , ~ 
dün yatıyordu, bu sabah '~~ 

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

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 
nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağrılarile romatiz· 
maya karşı bilhu· 
sa müessirdir. 

GRiPiN 
• 
ı 

E3C>~C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 
şirket hisse senetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beı ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
ber nevi esham sabn alır. 

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

(77l S.7 h.3 ,------... 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarını müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder." TELEFON 2946 

1-26 [2101) 

uanue w 

Olivier_ Ve Şii. 
LiMITET 

Vapur Acentası 
İRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Linea Ltd. 

POLO vaouru 21 şubatta 

Londra, Hull ve Aııverslen ge· 
lip yük çıkaracak ve ayni za· 
manda Hull için yük alacaktır. 

EGYPTIAN vapuru mart ip· 
tidasmda Liverpool ve Svan· 
eeadan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glaskov için yük alacaktır. 

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

The General Steam 
Navigation Ltd. 

ADJUTANT vapuru 25 şu· 
batta gelip Londra için yük 
alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri Ye navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me· 
suliyet kabul edilmez. 

Sıs . ROUMAIN 
la be~ELE.Ş 1apuru 20 şubat· 
la ~ıunekte olup Pire, Mal· 
Yiik'e 

1
Marsily.a limanlan için 

DUBURG vapuru 15 şubatta 
beklenilm.,ktedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yük kabul eder. 

MARITZA vapuru 25 şu· 
batta beklenilmektedir. Rot
terpam, Hamburg ve Bremen 
limanları için vük kabul eder. 

tecrübe ediniz ,~---------------,----, 

Her eczanede bulunur. Fiati 71/2 kuruştur. HüSEYIN KAYIN 
St a ıcaktır. 

26.2 89 ALBA JULJA vapuru 
te ; 37 tarihind., beklenmek· 
liııı:11~P Pi.r~, Malta ve Marsilya 
Sıs an ıçıo ynk alacaktır. 

llıarta S~ÇEA VA vapuru 21 
Pııllt dogru bekleniyor. Pire, 
Yol a ve Marsilya limanlan için 

..;ıı ve yük kabul edecektir. 
1) o~co ve yük kabul eder. 

korda a Fazla tafsilit için ikinci 
bfıı 0nda Tahmil ve Tahliye 
Sı>t~ arkasında FRA TELLi 
llı!ir CO vapur acentalığına 
t.ı, ~caat edilmesi rica olunur. 
tiij: ~ardaki ve hareket ta-

rtndeki da>:.:.:l.l:kJ d 
•ceııt "l''fA" er en 
l' 1 a IDesuliyet kabul etmez. -._e efon: 4142-4221-2663 

~.~~MIR SULH HUKUK HA-
"'lLlCINDEN: 

-· r&I •• S. M. R. BUCAREST 
DUROSTOR vapuru S mart· 

ta beklenilmektedir. Köstence 
Sulina ve Galatz limanlan için 
yükliyecektir. Galat:ı aktarması 
olarak ta Belgrad, Novisad, 
Bratislava, Viyana ve Linz 
limanlan için de yük kabul 
eder. 
~ 

D. T. R. T. Budapeste 
SZEGED vapuru şubat niha· 

yetinde beklenilmektedir. Bel· 
grad, Novisad, Budapeıte, Bra· 
tislava, Viyana ve Llnz liman
lan için yük kabul ede. 

•• C8I ,.. 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
SARDINIA vapuru 16 martta 

beldenilmektedir. Pire, Isken
deriye, Hayfa, Diyep ve umum 
Norveç limanları için ybk ka· 
bul eder. 

Vapurlann isimleri, gelme 
taribJeri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

S. Ferid Eczacı başı 

Kolonya ve Esansları 
Bütün Türkiyenin seve seve kullandığı 

hakiki birer şaheserlerdir. 
BAYRAM HEDiYESi iÇiN 

Herkesin tanıdığı san'at eserlerine 
Çok zarif şitelerde 

Bet Çiçek, Revdor Ferid, Krep 
Jorjet, Leyllk, Nergis 

isimli şaheserler ilave etmiştir. 
Bu misilsiz kokuluı alırken eczacıbaşı isim 

ve etiketine dikkat ediniz. Taklitleri 
bir şeye yaramaz. 

Umumi Depo: 

S. Ferid Şifa eczanesi 

litif sabit 

• - -

Herkesin 
ettiği 

Günde iki 
defa kullan-

Üzerinde ittifak 
bir hakikat 

ı,~;ııne vekili Adem Kora 
~a!J ı~d.an lzmirde gaziler ma• 
lf2 eaının dönerli sokağında 
,,..

1
5 •ayılı evde Sami aleyhine 

do:n ecrimisil daYasmdan 
be Yt Sami namma tastir ve 
da:~J!. tebliğ irsal kıhnan 
iad ~ye varakasının bili tebliğ 

Zee&Co. k • J 
Birinci Kordon Telefon No. ma şartıy e 

t esı u~ · :ı~ tbı· zerıne .... nen yapılan 
lııahı~at iizerine de mumaileyh 
~llt emeye gelmediğinden mu· 
•~ tıııe gıyabında g15rülmüş 
•ttir~.•p karar tebliğine karar 
ıilıı\\ 11 olduğnndan mahkeme 
tıııı.8 ~lan S • 3 - 937 tarihine 
~lı dıf Cuma günü saat 10 da 
lelı.i~ bulunmadığı veya bir 
tııahlı. &andermediği takdirde 
le tıııeye kabul edilmiyeceği 
ıe,:111hakemenin gıyabında ce· 
ıı, 11 edeceğini mllbeyyin işbu 
oıQ:P k:::rarı ilanen tebliğ 

2007 • 2008 

Doktor • Ha~ olin 
Kemal 'aLır Diılerinizi tertemiz Y 1\ bembeyaz ve sapsağ-

-
lir. 

8ARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane: Iki4ci Bey· 

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evi: Köprü tapur iskelesi 

Berat aparbmanı No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 _ .....,.. ............ 

lürkiye Mensucat Fabrikaları 
Şirketi Türk Limitet 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 

1 
Posla Kutusu 12& lzmı.-

ı,llirek Ye müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
' katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri, 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 
H. 1. Ç. 

,~enizli vakıflar memurluğundan: 
~:bverilccek müddeti icar bir seneliğine 

al tahmiıı teminat 
edilen 
icar L. L. K. 

33.50 Tarihi tesliminden itibaren SOO 
üç senedir. 

llıı k . ihale tarihi: 26-2-237 Cuma günü saat 16 
'4ı1 t. erre ınşaab hihım bulan elektrik tesisat ve banyo teşki· 
''ııe :. ddri D~aizli vakıflar otelinin tarihi teslimden itibaren üç 

1' ali ~ . etle ı~a.rı o~ gün mü_ddetle açık arbrmaya konulınuştur. 
~'Ya r :rı_!l şeraıtı ~ıwıyedeyı öğrenmek üzere her gün artır· 
~·2.93ş7 ıra~ .~!mel• uzere yukanda yazılı teminatlarla birlikte 
~ ol gunu sar.t 16 da Denizli Evkaf idaresine müracaatları 

llııur. 16-19-22 467 (267) 

lam yapar. Ona yirminci 
asır kimyasının ha

rikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, 
mikroplara karşı te
siri yüzde yüzdür. 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle ı'gorta ettirmiş sayılırlar 

bmir Halı ve Mensucat Türk anonim şirketinden : 
Şir ketimi.zin 1936 besap yılı. a!elade umumi heyet içitmaı 

1 ?37 .senesı Ma.rt ayının on beşıncı ~azartesi günü saat 14 te 
şırketın merke~ı olan Kulada Demırci kapı caddesinde 9/13 
numaralı fabrika binasında yapılacağından hissedarların bil· 
asale veya bilvekale içtimada hazır bulunmaları ilan olunur. 

Konuşulacak işler: 
1- idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması. 
2- Şirketin mevcudat defteri ile pilançosunun ve kar ve zarar 

hasabının ve temettü tevzii hakkindaki teklifin kabul veya· 
reddi ve idare meclisinin ibr;;.sı. 

3- Sermayenin ayniyat mukabili yetmiş beş bin lira tezyidi ve 
Ayniyatın kametini takdir zımnında ticaret makkemesine 
ehli hibre seçtirilmesi .,e daha bu hususta icap eden mua
melenin icrası için idare meclisine selahiyet Yerilmesi. 

4- idare meclisinden kur'a ile tefrik edilen Çolakoğlu Süleyman 
yerine birisinin intihabı. 

S - Müddeti hitam bulan murakıp yerine birisinin intihap ve 
ücretinin tayiııi. 

6- Şirketimiz idare meclisi azalerının şirketimizle muamele yap· 
malanna ve aynı maksat dahilinde başkaca teıekkülle ça· 
lışmalarına izin verilmesi. 497 (292) 

~wr ~--ıo. , 

'· ' 
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MobiJye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları 11ipariş üzerine kabul edilir. 

No. 9388 

2 
o 
IS 
1 1 

< 
Q 

N o. 38380 üç pilli 

Markalı bu fenerler beş ve yedi pillidir. Be, pUlisi beş 

yüz, yedi pillisi yedi yüz metre uzaklığı gösterir, ayarlıdır. 
Ziyayı dağılır, toplar. Ziyasından her göz kamaşır, onun 
için polislere, bekçilere, avcılara, bağcılara tavsiye ederiz. 

Umum depoları: lzmirde Suluhan civan No. 28-9 Hüsnü 
Özödemifli. lııtanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. , 

Teşviki sanayi kanunundan istifade 
eden sınai müessese sahiplerine 

iktisat Vekaletinden: 
2-153 Sa. lı kararname hükümlerine göre Teşviki Sanayi 

ruhsatnamesini haiz sınai müesseselerin 936 mali yılı mevadı 
iptidaiye gümrük muafiyetinden istifade edebilmeleri için: 

1 - Mezkür mali sene Mart nihayetine kadar mahallin en · 
büyük mülkiye amirine müracaat etmeleri. 

2 - 936 mali senesinin ilk dokuz ayı zarfındaki mevadı ipti
daiye sarfiyatlarını alakadar memurlar vasıtasiyle tetkik ve tes· 
bit ettirmeleri. 

3 - Müracaat evrakının istida üç talep cetveli, rapor ve 
gümrük vesikası nihayet 15 Nisan 937 tarihine kadar Vekale· 
timiEe gönderilmesi. 

4 - Gümrük vesikalarında 1-6-936 tarihinden 28-2-937 
tarihine kadar dışardan getirilen mevadı iptidaiyenin imar ta
rihleri trife numaraları kilosu kıymeti ve gümrük resmile mua· 
mele vergisinin kaydettirilmesi. 

S - 15 - 4-937 tarihinden sonra gelecek müracaat evrakının 
nazan itibara alınmıyacağı tamimen ilan olunur. 

489 ( 28 
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Jspanyol asileri yeniden Madride yüklendiler , 

Esküryal istihklmları düşerse ... 
Madridin mukavemette devam etmiyeceği umuluyot 
lspanyol milletinin 

Madrid, 18 (Ö.R) - Müda
faa komitesi dün akşam saat 
21,40 da radyo ile şu tebliği 
neşretmiştir: Esküryal cephe
sinde sabahın ilk saatlerinde 
feııatçılar cumhuriyet mevzile· 
rine hücum etmişlerse de ağır 

zayiata uğratılarak geri ahlmış
lardır. Yine sabahley\n düş· 
man Madridin garp p:ırkm
da ve üniversite mahalle
sine de hücum etmişse de 
hiç bir hedefe varamadan 
geri atılmıştır. Jarama cephe· 
sinde (Madridin cenubu) Cum
huriyet knvvetJeri asilerin baş
lıca mukavemet noktalanna 
karşı bir hücum yaparak mü
him bir ileri hareketi temin 
etmişlerdir. Mukabil taarruzda 
bulunan düşman ağır zayiatla 

bayrak çeken
lere ve kolla
rında beyaz 
brasar taşıyan
lara hiçbir şey 
yapılmayacak -
tir. Silahlannı 
birakmış o:mak 
şartıyle milisler 
de, ayni teslim 
işaretlerini ta
şırlarsa, ayni 
muameleye ta· 
bi olacaklardır. 
Hatta aldatıla· 
rak beynelmilel 
alaya kaydedil· 
miş yabancılar için de bu lü

tuf esirgenmiyecektir. 

Bu güzel teminattan sonra 

Lejyon Etranjer kumandam 

Asi kuvvetlef 
püskürtülmüşttir. Zaptedilen için artık Madride girmekten 
mevziler Cumhuriyetçiler tara- başka iş kalmıyor! 
fmdan hemen müdafaa vaziye- iKi T ARAFlN V AZlYETI 
tine sokulmuştur. Fesatçıların Roma, 18 (Ô.R) - ispanya 
çekilirken bıraktıklara birçok dahili harbında iki tarafın kar-
ailahlar "elimize geçmiştir. Dört şılıklı vaziyeti hakkında nasyo-
asker silahlariyle hükümet ta- nalist kaynaklarından verilen 
rafına geçmişlerdir. Diğer mın- istatistikler şunlardır: 
takalarda bildirilecek birşey ispanya topraklarının yilzde 
yoktur. 65 i nasyonalistlerin işgali al-

Salamanga 18 (Ô.R) - Ec- tındadır. lspanyol nüfusunun 
nebi lejyon kıt'alarıoa kuman- 13 milyonu nasyona)istlerin ida-
da eden general Milan Artrav resi altında, ancak 9 milyonu 
Salamanga radyosunda bir nu- Cumhuriyetçilerin idaresi altın-
tuk :cöyliyerek nasyonaliı1tlerio dadır. Nasyonalistlerin eJindeki 
yeni işgal ettikleri arazide me· 
zalim yaptıkları haberlerini 
menfur iftiralar diye tavsif et
miş ve suç işJiyenlerin hemen 
divanı harpler~ verildiğini bil
dirmiştir. Askerlerinden daha 
çabuk yürüyen bu general Mad· 
rid ahalisinin akıbeti hakkında 
şimdiden alaka göstererek di
yor ki : 

- Madritliler askerlerimizi 
zalimler gibi değil, kurtarıcılar 
gibi bekliyorlar. Zaten askerle
rimizden onlar için korkacak 
birşey yoktur. Evlerine beyaz 

arazi senede 34 milyon kental 
buğday yetiştirirken Cumhuri
yetçiler tarafından bu istihsal 
ancak 16 milyon kentaldır. Ma
den kömürü istihsalatı Nasyo
nalistler de 1 milyon 300 bin 
ton, hükümetçilerde yalnız bir 
milyon tondur. 

Paris 18 (Ö.R) - Havas 
Ajansının asiler nezdindeki mu
habirinin Aviladan bildirdiğine 
göre Esküryal cephesinde hu
cüme geçmiş Nasyonalistler bir 
kaç kilo metre ilerleyerek yeni 
bau mevkiler işgal etmişlerdir. 

asilerde 9 milyonu Cumhuriyetçilerde 

Ölüm eşığmdc Olall Madrıdden iki intıba 
Bu mevkilerle Esküryal ara- Jülerinin akıni devam etmek· J 
sanda geçilmesi zor ormanlık tedir. Bu da gösteriyor ki: 
bir mmtaka vardır. Ancak bu Fransızlar ispanya işinde par .. 
mmtaka geçiJdikden sonra asi- tiyi kaybettiklerini henüz an· 
ler Esküryala yol açan nokta- lamışlardır. 
lara gelmiş olacaklardır. ADEMi MÜDAHALE iŞi 

SOVYETLER SiLAH Paris 18 ( Ô.R ) - Ademi 
VERECEKLERMiŞ müdahale meselesinde Porte-

Roma, 18 (Ô.R) - Pariste kizin kendi topraklarında bey-
çıkan " Ecbo de Paris " ga· nelmilel bir kontrol tesisine 
zetesinin bildirdiğine göre, muhalefeti devam etmektedir. 
Sovyetler Valansia hükümetine Bu vaziyet şimdilik aşılması 
silah ve harp malzemesi satın güç bir engel teşkil etmektedir. 
alabilmesi için 20 milyon rub· Komünist "Humanite" gazetesi 
lelik bir kredi açmıştr. Bu bu münasebetle iki faraziye 
avans lspanyol bankasının al- yürütüyor: Eğer Cumarte'fi gö-
tınlarile teminat altına alına- nünden evvel Portekiz vaziye· 
caktır. Buna karşılık olabile- tini değiştirmiş olmazsa Dahi· 
cek miktarda altın Rusyaya Jiye nazın Darmoy arkadaşının 
gönderilecektir. Şimdiden Son- ispanyaya gönUllülerin hareke-
tonoma vapuru bir albn hamu• tini meniçin Fransada alına• 
lesile Rusyaya hareket etmiş· cak tedbirleri düşünmesine lü-
tir. Diğer taraftan bir tayyare zum kalmaz. Çünkü 20 Şu-
ispanyadan Tuluja 1500 kilo batta bizim tarafımızdan gö-
gram altın getirmiştir. oüllü yasağı tatbik edildikten 

Berlin, 18 (Ö.R) - "Münch· sonra, 15 gün geçince herkesin 
ner Nachvichten"gazetesi Fran- kontrol tatbikini kabul edeceği 
saya komşularının hudutlarında kanaatını verecek hiçbir esas 
olup bitene göz c\ikeceğine yoktur. Şu takdirde cumhuri· 
kendi hudutlarını gözetleme- yatçi ispanyaya karşı alb ay-
aini tavsiye ediyor. Londra dan beri bir harp malzemesi 
komitesinde Fransız sefiri ablokası tatbik edildiği gibi, 
Fransanın gönüllülerin lspan- yalnız oa beş gün için bile 
yaya geçmesini menetmek ve olsa, birde adam ablokası tat-
kontrol sistemine iştirak eyle- bik edilmesi haksızlık olur. 
mek arzusunu bildirirken Fran- Fakat diğer taraftan beynel-
sanın cenubunda Perpignan- milel kontrol mümkün olursa 
dan ispanyaya bolşevik gönül· bu kontrol ademi müdahale 

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

lngiliz Kralının taç geyme masarifi 
152 bin lngiliz lirasıdır 

Londra, 18 (Ö.R) - Kralm taç geyme ve diğ~r işler için ha
zırlanan proje Avam Kamarasına verilmiştir. Buna göre Kral 
altıncı Jorjun taç geyme masarifi olarak, 152 bin. müstemleke· 
ler için 106 bin, milli iktisada (25) bin, zıraata yardım için de 
yüzbin sterlin .sarf edilecektir. 

Mısır Milletler cemiyetine girecek 
Londra, 18 (Ö.R) - Hükümet, Mısırın Milletler cemiyetine 

girmesini temiA için Mayıs ayında cemiyeti toplantıya davet 
için tedbirler almaktadır. 

komitesinde tem- PORTEKiZ KONTROLA 
sil edilen bütün iŞTiRAK EDECEK MI?, 
devletlerin iştira- Nihayet "Ekselsior" gazete' 
kile tatbik edil- de ademi müdahalenin fili fe 

melidir ve hakkı müessir olması için k<>ntrol b•: 
kemlerine Portekizin iştirakiısl 
kat'iyen lüzumlu görüyor: Yarııll 
tedbirlerin müessir olması iO:S' 
kan dahilinde değildir. Esase~ 
ispanya dahili harbının neticesi 
ne olursa olsun Portekiz isti1'' 
lalinin teminatı Fransa ve lngil• 
terenin dostluğunda ve Porte' 
kizin Milletler cemiyetine sad•' 
katindedir. Londrada bütliO 
devletlerin ittifakla kabul ettik' 
leri esere karşı yalnız başıo• 
mbhalefete kalkışmakla Pot" 
tekiz kıymetli ve devamla bit 
müzaharetten beyhude yer• 
kendini mahrum etmiş olacalc' 

müsavatı esası 

üzerinde kurul· 
malıdır. Yani Sov

yet cumhuriyet· 
leri birliği bu 

kontrol haricinde 
bırakılmamalıdır • 
ispanyaya karşı 
Almanya ve Ital
yanın malüm olan 
temayülleri kar

şısında Sovyetlerin kontrol· 

dan hariç bırakılmaması bizim 

nazarımızda kontrolun kendisi

ni şüpheli bir vaziyete düşürür. 

Cumlıafiyetçi k111111et/.er 
" Homme Libre "gazetesi de tır. Gerçi söylendiğine g~~e 

Portekizi Londra kararlarını Portekiz hükümetinin Ingıb$ 
kabul etmeğ~ davet etmekte- filosu tarafından Portekiz sahil-
dir: Fakat Portekiz bunu ka- lerinin nezaret altında tutuloı•• 
bul etmezse ? O vakıt bundan sını ve ispanya hududuna Jo• 
çıkabilecek neticeleri tahmin et- giliz müşahitlerinden müre1'· 
mek güçtür.Gerçe Portekiz sa- kep bir heyetin kabuliion 
hillerinin da ispanya sahilleri teklif etmeğe niyeti va~· 
ile birlikte ablokası teklif edi- mış. Fakat böyle bir tedb•' 
liyor. Fakat bu muharip olmı- hiçbirşeye yaramaz. Zira Ingil' 
yan bir memleketin hükümra- tere, buna rağmen ademi oıil' 
niyet haklarına karşı vahim bir dahale esasına aykın bir bıt' 
tecavüz olur. Şu halde Lizbonun reket halinde kendisini milli "{ 
ret ettiği bir vaziyeti Fransa ken beynelmilel münakaşalara hed~ 
di hesabına kabul edebilir mi? kılacak olan böyle bir mesuli-
Portekiz hudutları ispanyaya yeti kabul etmesi ihtimal d•' 
yasak bütün ithala~a. :ıçık ka- bilinde değildir. Fazla olara1'1 

hrken Fransa kendısının lspan• p t k. · ·ıı· k korıı· or e ızın mı ı va arını 
yal il~l ol lab? khud~ttlartınınf bdey· mak için faraza böyle hususi 
ne mı e ır omı e ara ın an ·ııt 

nezaret altına alınmasını mu- bir vaziyet vabul edilse, oıı 
vafı~ görebilir mi? Kimse Fran· vakarı Portekizinkindon dab' 
sadan böyle birsey isteyemez az saygıya liyık olmıyan f rat1" 
Çünkü böyle olması gülünç sada kendisi için buna benıer 
ve abes bir hal olur. Şu hal- bir rejim istemekte haklı ohı~: 
de umalım ki Portekiz büyük Ve o zaman Londra anlaşın85 
devletlerin kararına iltihak nın bütünlüğü yeniden _ ınüıı•' 
ederek bedbinlik havasını da- kaşa mevkiine düşer. Bu00

" 

k d · ·· d h 1 .. .. k · · t• bonıı" ğıtaca ve a emı mu a a e onune geçme ıçm ız • 
siyaseti de müessir bir realite kontrol sistemine tam ve oıut 
olabilecektir. lak şekilde iltihakı zaruridir· 
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