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1 ANKARA 
Viyana takımına 
mağlup oldu 

- Tafslllt son sayfanuzda -

C1Jnılmriyeti,n Ve OumJmriyet Eserinin Bekçisı, Sabahla.rt Ç-ıkar Siyasi Gaızetedir Yeni Asır matbaasında basılmışhr. 

m u 
R.Pekerin söylevinden: (Yeni iş kanunu, sınıfcılık şuu
runun doğmasına imkin verici bulutları silecektir.) 

. -
"Biz iş kanunu ile yurddaşların sınıflaşarak parçalara ayrılmasına 
karşı bir kale duvarı örerken tarifelere hikim olmak, kredileri 

tanzim etmek ve fiyatları kontrol etmek gibi tedbirler de alıyoruz ::~::r.::J:~~ 

ller zaınaudan ziyade 
eınn iyet vericidir 
Avrupanın siyasi ufuklarını 

kararlan bulutların henüz kiç 
birisinde dağılma alametleri 
belirmiş değildir. Habeş mes· 
elesinden doğan ihtilaf büyük 
devletler merkezlerinde müza
~ere mevzuu olmakla beraber, 

enüz bir itilaf zemini elde 
edilnıemiştir. 
. _Uluılar sosyetesinin Haziran 
ıçın~e Yapacağı toplantının da 
Yenıden başka bir tarihe bıra· 
kılacağı ıayialan dolaşıyor. 

Bu ıayialalara bakılacak 
olursa anlaıma nmitlerinin çok 
zayif baluadağuna ve ulmlar 
sosyetesini iflistan korumak 
için vakıt kazanılmak istenil
diğine bükmeylemek icap eder. 

Ren gayri askeri mıntakası
nın Alman ordusu tarafından 
işgalinden doğan ihtilaf üzerin· 
deki Fransanın asabiyet ve has
sasiyeti biraz sükunet bulmuş 
gibi ise de davanın esası halle
dilmiş değildir. 

Sosyalist lideri Blum'un baş· 
kanlığında iktidar mevkiini ele 
alan yeni Fransız kabinesi, 
Programında banşseverliğini 
tebarüz ettirmiş ve biç bir dev
letle ihtilif halinde kalmak is· 
lcmediğini ileri sürmüş bulun
masına rağmen Fransa ile Al
manya arasında tam bir itilaf 
Vücuda getirilmesi ihtimalleri 
hali hayli uzaklarda görill
ınektedir. 

Çünkü Fransa ile Almanya 
arasında ham gereken mesele 
Yalnı:r: Ren emri vikünin kabu
lüne inhisar eylemiyor. Alman
Yanın daha bir çok iddia ve 
talepleri vardır. Filhakika son 
intihabatta Fransada solların 
kazandıkları muvaffakıyet, an
laşma ümitlerini takviye eyle
ıniıtir. Fransızların Alman da
vasına karşı besledikleri hassa· 
siyet bizi bu yolda fazla ümide 
düfiirmeğe manidir. 

. 
lngiltere Akdenizdeki haki· 

ıniyetini tehlikeye ~aruz bırak
mamak için, hadiselerin son 
inkişafına gözöoünde tutarak, 
Yeni bazı kombinezonlar peşi· 
ne düşmiişlür. 

Merkezi Avrupada Avustur· 
Yanın şüpheh hareketleri, Al
nıanların askeri hazırlıkları 
kü~ük antant devletleriııi ebem
rııiyetle düşündürüyor. 

Blikreşte liç clevJet reisinin 
~Örüşmeleri bu endişenin kuv· 
~etini anlatmaya yeter. Bükreş 

- Sonu 2 ıtıcı sr.h,/rrte -
~-'ll.k..:a oca.kofılol'U 

Yugoslav devlet nazırı 

Küçük antant erkinı harbiyeleri on 
dört haziran pazar günü Bel~radda 

Şevki Behmen dün gece 
Basmanede karsılandı •. ,, 

bir toplantı yapacaklardır Dost ulusun nazırı bugün şehrimizde 
baz~ ziyaretler y_apacaktır 

Çek Cumlzur başkam Benes Romen deı:/et adamları 01asmda 
lstanbul, 9 (Yeni Asır) - Bu toplantının maksadı, fevka· 

Bükreşte toplanan küçük an- iade zamanlarda üç devlet 
tant devlet reisleri konferan- tarafından dışarı bir tehlükeye 
sında verilen bir karara göre, karşı alınacak müdafaa ted-
küçük antant devletleri erkana birlerini tesbittir. 
harbiyeleri 14 haziran tarihin- ITAL YANIN KARARI 
de Belgradda toplanacaklardır. Roma. 9 (Ö.~) - ltalyan 

harici siyaseti hakkında mev· 
cud haberler ltalyanın" Avrupa 
işlerine İ§tirike hazir olduğunu 
göstermektedir. Şimdiye kadar 
matbuat ve yan resmi mahafil 
bu meselede menfi bir vaziyet · 
muhaf u:a etmekte ve ancak 

zecri tedbirlerin ilgası halinde 
ltalyanın Avrupa işlerine ,işti· 

ralc edebileceğini bildirpıekte 
idiler. Yarı resmi Popolo di 
Roma,, tarafından bu sabah 
ne~redilen bir makale ltalyanın 
vaziyetini · tasrih etmektedir. 
Bu gazete şunları yazıyor: 

"ltalya Avrupanın iki gruba 
ayrılmasına muhaliftir. Milletler 
cemiyeti, bazı islahat yapılmuı 
şartile, Italya tarafından fay· 
dalı bir teşekkül addedilir. 
Italya bu islihatın yapılması 
şartile Milletler cemiyetinde 
faal bir rol almağa hazırdır. 

- Sonu fi{iintü sahiJtdt -

Ytl!!oslavya nazm Şevki Be!tmm Ankarada dış ve najm baka11/anmızla 

Bir haftadanberi hükumeti- refikaları Basmane istasyonun· 
mizin misafiri olarak Ankarada da vali Fazlı güleç belediye 
bulunmakta olan Yugoslavya reisi Behçet Uz, parti adına 
devlet nazırı Şevki Behmen, doktor Rami, emniyet müdürü 
refikası ile birlikte dün akşam Feyzi ve vilayet namına mih· 
saat 20 de husuıi trenle şeh- mandar tayin edilen Baya• 
rimize gelmiılerdir. Nazır ve - Sonu 3 üncü sahi/ede-

··········································••&••••············································································································································································· 

Vehip paşanın beyanatı 

V ehip ltalyan işgalinin 
muvakkat olduğuna kani 

ÇUnkU Hebef halkı beyaz ırka dU,manmıf. Bu 
yUzder kehdlslne mes'ul vazife vermen&ı,ıer 

Jta/ı'an işgnl ordu/an kumanda!l yekiii Oenrat Orazı•anı 

Atina, 8 ( Özel ) - Vehib Yunan ordusuna karşı Pizani 
paşanın Atinaya ~elmesi üze- müdafaasını hazırlıyan odur. 
rine Yunan gazetelerinde ken- Yanyamn sukutu üzerine esir 
disile Habeş işleri hakkında düşerek Atinada ilk defa mec-
mülakatla r çıkmıştır. "Proia,, buri bir ikarnette bulunmuştu. 
gazetesi şunları yazıyor : Daha sonra Atinada Yunan 

Vebib paşanın adı Yunanis- ansiklopedisinin hazırlanmasına 
tanda ilk clefa olarak Italyan- iştirak etmiş ve Balkan barbı 
Habeş meselesi üzerine duyul- hakkında makaleler vermiştir. 
muş değildir. Balkan barbında Vehip paşa Italyada ikaınet 
Yaııyada Türk topçusunu idare· ederken b"r · - .. d .. n . ı yaverı yuz.uo _.. 
eden ve şehrı muhasara eden - Son11 s ıncı sayfada _ 

Milletler cemiyeti ve İngiltere 

Fransa harici siyasette lngiltere 
ile beraber yürüyecektir 

.................................................................................... 
Parla ve Londra Cenevre toplantllarından evvel temasa geçtiler 

lnglltere Denevre siyasetinden ayrllmıyacak 
Paris, 9 (Ô.R) - Dış işleri 

bakanı Yvon Delbos öğleden 
sonra Yugoslavya sefiri Puriç 
ile görüşmüştür. Yeni hükô· 
met beynelmilel siyaset hak-
kında istişareler de bulunurken 
MiUetler Cemiyeti ay sonunda 
Cenevrede toplanacak kooıey 

ve asamble içtimalana~a gö- ı 
rüşülecek meseleler bütün dış 
işleri bakanlarınca tetkik edil- t 
mektedir. F'ransanm Loodra 
sefiri Corbin başbakan ve dış 
işleri bakanile görüştükten 
sonra Londraya avdet ede
cektir. Orada Edenle görüş
erek beynelmilel vaziyet hak-

kında F ransıı hükiimetinio 
noktai nazarlarını bildirecekt:r. 
Corbin Fransanın dış işleri si· 
yaset sahasında lngiltere ile 
sıkı bir iştirak halinde çalışmak 
kararını bildirecektir. Şimdiki 
birçok beynelmilel meseleler 
Milletler cemiyetinde iki mem
leketin müşterek bir hareketine 
lüzum göstermektedir. ltalyan
Habet itiyle Alman meselesi 

Almatı askr.rteli bir eerid esnasında 
bunların başındadır ve günün kib etmektedirler. lngiliz siya• 
en mühim iki meselesi olarak seti ve temayülleri hakkında 
kalmaktadır. Italyan - Habeş bir fikir edinmek için en iyi 
mesele.;ine verilecek hal sureti çare, Edenin Cumartesi günil 
- eğer böyle bir hal sureti avam kamarasında ortaya at· 
mümkün olursa • diğer birçok tığı dört esası gözönünde tut-
meselelerin alacağı şekil üze· maktır. Bunları "Times,, gaze-
rinde müessir olacaktır. tesi sarih olarak şöyle tesbit 

INGILIZ SiY ASETI ediyor: 
Bu itibarla Fransız siyasi "Eden'in kelumane beyanatı 

mehafıli Londra. ve Romadaki lngiliı siyasetinin kat'i inkişafi 
siyasi cereyanlan dikkatle ta- Sonu say/ada -

...... "" .. 



Dış politikamız ......... 
Her zaınandan ziyade 
enıni yet vericidir 
- Baştara/ı Oflancu salıi/ede -

görtlşmelerini llç de•let erkanı 
harbiye reislerinin Belgradda 
yapacaklara loprantı takip ede· 
cektir. 

Görüfüyor ki banıseverliği 
hiçbir ulus dilinden bırakmı· 
yor. Yahuz bu sevginin sami· 
miyetine ortııd4 inanan yok. 
Bütün mi ı letler silahlanma ve 
lıarba hazırlanma yarışında baş 

döndürücü bir sür'atle ilerli
yorlar. 

Avrupanm umumi manzarası 
1914 yılına tekaddüm eden ve· 
kayie nazaran daha çok ağır 
ve daha çok karışık ve daha 
çok tehhikcEdir. Ancak hemen 
harp başlamıyorsa bunun se
bebi yeni barbın 1914 harbını 
gölgede bırakacak derecede 
daha feci neticeler doğuraca· 
ğınm muhakkak olarak bilin· 
mesiudendir. 

Bununla beraber Avrupa me· 
deniyetinin yıkılmasına sebebi
yet verecek olan böyle bir har
bın önüne nasıl geçilebilece· 
ği de henüz kestirilemiyor. Uğ
raşmalar, didişmeler imkan da· 
hitinde bu tehfükeyi !bir az da-

, ha geriye atabilmek, hazırlık
ları tamamlamak içindir. Bi· 
naenaleyh böyle bir fdurum 
önünde bütün uluslara düşen 
vazife müdafaa tedbirlerini 
sür'atle almaktır. Bizim de tut
tuğumuz yol budur. Kolfektif 
emniyet ümitlerinin zaafa uğ
ramasiie arap saçına dönen 
Avrupanın vaziyeti karşısında 
hala Türkiye diplomasisinin ya· 
rına dayanan ·sağlam politika
sının her zamandan fada tak
dirle karıılandığı şüphesizdir. 
Bozulan emniyete karp alın
ması gereken mndafaa tedbir
lerine istisnasız bUtün dünya 
devletlerinin hak vermesi di
leklerimizi sempati ile karşı· 
laması yukandaki iddilnın en 
kuvvetli müeyyidesidir. 

Bükreşte toplanan küçük 
antant devletleri reisleri de, 
Çanakkalenin tahkimi yolun
daki tezimize barışın ve Bal
kanların emniyeti bakımından 
müzaherete karar vermişl.?rdir. 

Yugoslavya, Romanya gibi 
dost ve milttefik devletler reis· 
lerinin ekseriyet teşkil ettiği 
bir toplantıda böyle bir kara· 
rın çıkmasını gayet tabii bu· 
luruz. Aksine bir neticeyi dü
şünmek aklımızdan bile geç· 
mez. Lakin kararın esbabı mu· 
cibesi Türk ulusu için ayrıca 
övünç vericidir. Zira Türkiye 
Cumuriyeti dürüst ve açık po
litikasiyle Avrupamn karmaka· 
rışık vaziyeti önünde bile bir 
barış ve emniyet amili olarak 
kabul edilmektedir. 
~-kk.ı C>oak.oAıu. 

Kirli yumurta 
ihracı yasak adlldl 

Türkofis reisliğinden tebrimiz 
ticaret odasına gelen bir yazı· 
da kirli yumurtaların ihracı, 
kirlerin yumurtanın maddei as· 
liyesini deiiştirebileceğinden 
ve ayni zamanda alıcıyı tiksin· 
direceğinden men~dilmiştir. 
Yumurtanın üzerinde şu kir

ler gözükür: Hay.an pisliği, 
saman sansı, gübre, toprak, 
çamur ve kan lekesi, kırık yu-
murta pislikleri, su lekeleri 
ilah. Bunlann içinde hayvan 
pislij'i, su ve yumurta lekeleri, 
yumurtanın evsafını değiştirir. 

lstanbul, Inebolu ve Samsun 
kontrol komisyonlannın ihracına 
müsaade etmedikleri kirli yu
murtalar şunlardır : Kabukların 
tamamı veya bir kısmı tavuk-
Jann ters1erile pislenmiş olan 
ve iğrendirici manzaralı yumur
talar, çamurlu tavuk ayakları 
ile veya diğer sureslerle kir
lenenler vesair.c. 

ŞE 

Hasan 
Yine müşahede 
altına alınacaktır 

Hasan 
Birinci kordonda Sperco 

acentesinde kitip Ôğüst oğlu 
Alfredi, kiıı beslediği Alyotinin 
oğluna benzeterek biçakla üç 
yerinden yaralıyan zeybek Ha· 
san, hakkındaki tahkikat dün 
adliyeya verilmiftir. Hasan,sulh 
ceza hakimliğince isticvap edil
dikten sonra tevkif olunmuştur. 
Hasanın, akli Taziyeti basebile 
müşahede altına alınması mu
vafık görülmüştür. 

Beş senelik 
Mücadele programı 

hazırlandı 
Ziraat vekileti memleket 

istihsalibna zarar veren yaban 
domuzlan ile çekirge ve tarla 
farelerinin tamamen imhası 
için eaash bir micadele pro
gramı hazırlamıştır. 

Bu programa göre beı sene 
içinde tatbik edilecek fiddetli 
mücadele sistemi mahsulleri-
mize zarar veren hayvan ve 
haşeratı yok edecektir. 

Tarla faresi ve çekirgeler 
bazı vilayetlerimizde az mik
tarda da olsa zarar yapmakta 
devam etmektedirler. Beş se· 
nelik programın tatbiki ile bu 
muzır bayvanlann faaliyeti sona 
ermiş olacaktır. 

Domuzlarla 
mücadele 
Köylülerden 
ahnaci k cezalar 

935 senesi domuz mükelle
fiyetini yerine getirmiyen köy-
ler b;ıkkmda kanunun göster
diği maddeye göre bu köylü
lerden ceza alınması kararJaı
brılmışbr. 

Mayıs ayı sonuna kadar zi
raat dairelerine yaban domuzu 
kuyruklann• getirmiyen klyl6 
mükelleflerden 3 liradan on 
liraya kadar para ce:r.ası ahn
muı lbımgelmektedir. 

Koyliiye kolaylık olmak üze
re bu cezanın asgari haddının 
tahsili muvafık görülmüştür. 
Ceza yalınız bir köylllden değil 
bu köyde mevcud mükelleflerin 
hepsine taksim edilmek suretile 
herkesin hissesine dftşen mık
tarde tahsil olunacaktır. -Rauf tekrar Ankaraya 

gitti 
Maarif Veklletinde k6y mek

tepJeri için hazırlanmakta olan 
yeni tedrisat programı üzerin
de çabşan şehrimiz maarif ruü
dür muavini Rauf Izmire dön· 
müıtü. Rauf tekrar Ankaraya 
gitmiş ve vekalette teşekkül 
eden komisyonla birlikte çahı· 
mağa başlamıştır. 

Hakin Balcı 
Bir hafladanberi Sultanhisar 

ve Nazilli havalisinde tetkikler 
yapan Ticaretodası Reisi Hakkı 
Balcı diln sehrimize dönmüştür. 

İR HABERLERİ 
•• 
Uzüm ·tacirleri toplandı 

ihracat tüccarları, 
tesbite karar 

üzünı fiatlarını 
veremediler 

Berlin ticaret ı üınessilimiz Avni Sakman, tüccarları 
satışlar hakkında tenvir etti 

Şehrimızde bulunmakta olan 
Bertin ticaret mümessilimiz 
Avni Sakman tetkiklerine dün 
de devam eylemiştir. Öğleden 
evvel üzüm ihracatcıları Avni 
Sakmanm iştirakile borsada bir 
toplantı yapmışlardır. Bu top· 
lanhda üzüm mahsulümüzün 
dış piyasalardaki ve bilhassa 
Almanyadaki durumu güzden 
geçirilmiş, lüzumsuz fiat kır

malarının Türkiye piyasasına 
karşı itimadsızlık uyandudığa 

noktası üzerinde ehemmiyetle 
durulmuştur. 

Avni Sakman Almanyada 
bakim olan düşünceyi izah 
ettikten sonra satışlar için fiat 
tespit edilmesi hususunun Jüzu· 
munu anlatmışbr. Düşük fiat
larla yapılan tekliflerin satışı 
artırmaktan ziyade inansızlıkJa 
eksilttiğini, batta alıcıların bu 
durum karşısında siparişlerini 
kesmeğe mecbur kaldıklarını 

açıkça ifade ederek Türk köy· 
lüsü ve Türk ulusal ekonomisi 
için zarar veren bu hareketin 
önüne geçilmesini ihracatçılan
mızdan temenni eylemiştir. 

/zmir borsa binası 

Ankarada olduğu söylenen ret mümessilimiz dün öğleden 
lsmail Hakkı şehrimize g~lince, sonra Türkofiste ve Ticaret-

Fiyat tesbiti hususunda bayii 
uzun süren münakaşalardan 

ibracatçı !ar ikinci bir toplanb odasında bazı tüccarların mü-
yaparak fjat tesbiti meselesi racaatlarını kabul ederek şiki-

ıonra ihracatçılar bu noktai 
naıan kabule temayül göster· 

yeniden görüşülecektir. yet ve dileklerini dinlemiştir. 
~vni Sakman hayli uzun sü- Müteakiben Yün mensucat 

mişlerse de derhal fiyat tesbi
tine yana~mamışlardır. 

rea müzakerelerde tüccarları· şirketine giderek memleketin 
mıu. fiat kırma hususundaki 

Bunun için ihracat tacirleri 
Avrupada Üzüm kurumu adına 
mahreç balmağa çalışan ve bazı 
satışlar yapbğı söylenilen Üzüm 
kurumu miidürü lsmail Hakkı
nın lımire dönmesini muvafık 
bulmuşlardır. 

Yeni teşkilata 
lzmlr ve lstanbuldan 

batlanacak 
Yeni maliye teşkilatmın mem

leketin her tarafında tatbiki 
için Kamutayca maliye veka
letine üç aylık bir salahiyet 
verildiğini yazmıştık. Vekilet 
bu üç ay içinde yeni teşkilatı 
tedricen tatbik edecektir. 

Haber aldığımıza göre bu ay 
içinde lstanbul ve Ankarada 
tatbikine geçecektir. 

İzmir teşkilatının da gelecek 
ay iç.inde vücuda getirileceği 
umulmaktadır. 

rekabetin biç bir zaman eyi ne
tice vermediğini, bu hareketin 
devamının daha kötü neticeler 
doğuracağını bütün çıp!akhğı 

ile söylemiştir. Mütekabilen 
ihracatçıların da dilekJerini din-
lemiş ve notlar almıştır. Tica-

Yeni rekolte 
Tahmin heyeU hareketetll 

Bağ ve incir mıntakalarında 
gezerek yeni sene rekoltesini 
tahmin edecek olan borsa, Tür
kofis ve ticaret odası memurla
rından mürekkep bir heyet d ün 
otomobille Kemalpaşa havali
sine gitmiştir. Heyet oradaki 
bağcılarla temas ec\erck mah· 
sol vaziyetini tetkik ettikten 
sonra Turgutlu, Manisa, Salihli 
ve Alaşebire geçecek üzüm 
vaziyetini gözden geçtrecektir. 

Heyet Kırkağaç ve Akhisar 
bavalisini de gezip lzmire döne-

Bastıralan ate, cek ve bilibare Çeşme, Urla, 
Fettah mahallesinde Baykuş Torbalı, Tire, Sayındı}, Ödemiş, 

sokağında Cebbar kansı Sali- Buca ve Seydiköyde tetkikler 
senin çamaşır yıkamak için yapacakhr. 
yaktığı fazla ateşten yangın Üzüm rekoltesi tespit edil-
çıkmıı ve çatmalar tutuşmuş dikten sonra incir rekoltesinin 
ise de etrafa yayılmasına mey· tespiti için Aydın ve Denizli 
dan verilmeden bastırılmıştır. havalisine gidilecektir. 

halı vaziyeti hakkında izahat 

a!mışbr. Ve akşama doğru 

Ticaret odası ba~kanı ile bazı 
şahsi dostlarının yazıhanelerini 

ziyaret etmiştir. 

Bugün de etüdlerine devam 
cyliyecektir. 

Belediyede 
93& bütçesinin tatblkına 

başlandı 

Belediye daimi encümeni 

dün öğ"eden sonra doktor Beh

cet Uzun başkanlığında top
lanmış ve yeni bütçenin tat-

bika başlanması dolayisile ya

pılacak bazı inşaat için karar
lar almıştır. 

ilk mekteplerde 
Mezuniyet imtihanlarına 

başlanmışbr 
Şehrimizdeki ilk mektepler 

son sınıf talebelerinin mezuni
yet imtihanlarına başlanmışhr. 

Uk tedrisat müfettişleri imti
hanlarda bulunarak bu sene 
mekteplerden elde edilen ran· 
dımanı tetkik eylemektedirler. 
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1 - Böyle Bir Kız Unutulur mu? 
( Bilmemiı Senfoni) filminin dahi rejisörü Willy Font'un bizzat temsil ettiği yeni bir taheaer 

2 - Esrarengiz Hane 
Şöbreti bütün dünyayı tulmuı olan Fransızca sözlü büyük eser 

Ayrıca Miki ( Canlı Karikatörler ) 
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SEANS SAATLARI 
16 - 19,30 ESRARENGiZ HANE 
17,30 - 21,15 BÖYLE BİR KIZ UNUTULUR MU ? 

Fiyatlar 15 • 20 • 30 kuruştur. 
ut .......................................................... _. 

10 Haziran -'• . .. ., 
1 KOŞEMDEN • • Hastalık çeşidi 

lç Anadolunun bir şehrinde; 
lstanhullu bir kacLo her nasıl
sa? Nezleye tutulmuş da, mem· 
leketin yerlisi komşusu sormuş : 

- Nen var hanım? 
Arıta, kırıta : 
- Nevazil olmuşam l Demiş .. 

Bizimki gülerek : 
- Biz ona nezle derdik em

me, siz de sonuna bir zil tak· 
tınız, bu ne biçim hastalık l 
Diye eğlenmiş .. 

Anadolulunun eğlendiği kadar 
var, bilinmiş belli başlı hasta
lıklar çeşit!enmeğe başladı. 

Mesela eskiden bir verem 
bilirlerdi, hatta onu da ince 
hastalık diye a'larlardı. Şimdi 
veremin, ciğerlerdeki hastalığı 

gölgede kaldı da bedenin bü
tün azasına yayıldı, her birisi
ne bin çeşit ad taktılar. 

Bir baş ağrısı bile kim bilir 
şimdi kaç türlü izah edilir. 

Çok değil. bundan iki Mene 
evvel: Sıtmadan, topalan de· 
dikleri karın ağrısından, okuyup 
üfürdükleri baş ağrısından, sa· 
rılıktan, vebadan, veremden 
başka hastalıklar hemen hemen 
bilinmezdi. 

Seneler geçtikçe hastalıklar 

da medenileşti, mikroplar kibar 
birer kara koncolo~ oldular. 
Sıtmalar raci oldu, zehirli oldu, 
şu oldu, bu oldu, karın ağn· 

ları, mütemeddin? Mikropların 
biribirleriyle buluşmaları saye· 
sinde türlü türlü ad takıodılar. 

Kibar kibar, kmta kırıta. 
kıvrana kıvrana bel soğukluk
ları, firengiler vücutlan istiyli 
etmeye başladı. 

Her sene beş on hastalık. 
.sırlı simukinli, gözü gözlükli1 
elinde baston, dişleri altın par
layışı sırıtkanlıkla: 

- Bonjur, boosuvarl 
Diye sokularak iler, tutar ya· 

nımızı bırakmadı. Hele bunlar• 
Korkak halile kapı açao 

evhamlılar; kendi kucakların'" 
da nazeninim ha~talıkları bes· 
leyip şımartmalarını da düşii· 
nürsek; hey allahım hey! .. 

Şimdi : Dağ başında, kıl ça
dırının içinde Hörp, hörp! Ay
ranım içen bir yörüğe: 

- Hiç hastalık yüzü gördiiO 
mü? Diye sorsalar : 

- A a ! Ağam, ara ııra çif 
yirsem karnım ağrır, topalaO 
olurum, kırk yılda bir sıtnı• 
gelir işte o kadar ..• Der, çıkar. 
sıtmanın zehirlileri olduğund 

söylesek adamm keşine güler· 
Bizim burnumuz kanasa.: 

Acaba ne hastalık yapıştı ya
kamıza! Evhamile deli olduğu .. 
muzu varın bununla bir kıya• 
edin... kıymeti doktor Abdi 
Muhtar tevekkeli : 

- Medeniyet maddi hasta• 
lıkları doğuran maneviyat bo· 
zuklüğu ile doludur demiyor• 
Eskiden doktorların, nihayet 
ona çıkardıkları hastalıklar btJ .. 
gün belki binleri bulmuştur• 
En basit, en küçük bir basta• 
lık bile kuyruğuna, kulağın• 
ziller, çanlar, k5sler, zırzırl•' 
takınarak ulu orta insan kor
ka khklarınm arasında dansedib 
çiftleşerek, neler doğurmıyor
lar, neler! 

Bizse kadınlarımızın adi bit 
baş ağrısına karşı başı~ 
yazma çekib sıktıklarına eslı! .. 
den tahammül edemez, ifrit 

olurken, şimdi ne acayipJiklerl• 
karşılaşıyoruz. Hey gidi insall"' 
hk heyi 

TOKDIL .. ' 
EkmeK kavgası 

Karşıyakada KemaJpap catt 
desinde kasap Hüııeyin ~ 
Mustafa ile halam Silley..,,
arasında hamallık ücreti 111~ 
lesinden kavga çıkmış, Mast• il' 
Süleymanı kasap biçağı .ı .. • 
hafif surette sağ ayağı~ , 

yaralamıştır. 
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Eski ayıp, 
yeni savap ( ? ) 

Değişen birçok şeylerle be
raber insan dişisinin kabiliyeti 
de değişti. 

Eski kadının gezdiği yerler
de güller biter, inciler dökü
lürdü. 

Bugünkü kadının kızdığı yere 
kan dam?alan, kurşun kovan
lan dökülüyor. 

Eskiden bir kadının adam 
boğazlaması hayretleri mucip 
olur, garaipten sayılırdı. 

Dedikodusu günlerce dillere 
destan, gazetelere sermaye 
olurdu. 

Şimdiki kadın bu işte de er· 
kekle başa baş gidiyor. 

Arlık kadının işlediği suç, 
erkeğin işlediği suçtan daha 
fada heyecan vermiyor. 

Eli silahli; beli biçaklı; diri 
küfürlü kadınların yadigarları; 
kötü ruhlu, fena istidatlı er
keklerin marifetlerine taş çı· 
kanyor. 

Hasanın Mebmedi öldürmesi 
nasıı günün zabıta vukuab me· 
yanında saydıp geçiliyorsa Fat· 
manın Ayşeyi batta Memişi 
boğazlaması da o kadar ali~ı:a 
uyandırıyor. 

Evlenmekte, boşanmakta, bü
tün medeni ve siyasi sahalarda 
erkekle müsavi haklara milik 
bulunan kadın; sertlikte, hırçın· 
lık~ kırıcılıkta da erkekle 
müsavi oldu. 

Dün, kadına el kaldırana 
küstah, dövene tulumbacı, öl
dürene kıpkızıl vahşi derlerdi. 

Bunun sebebi vardı. Çünkü 
kadın (esbabı müdafaadan mah
rum) idi. Bugünün (esbabı taar
ruzla mücehhez) olan kadını 
eski hikmil iptal etti. Şu halde: 

Kadından gelecek belaya; 
erkekten gelmif gibi mukabele 
etmek, değişen dişi kabiliyeti
nin zaruri kıldığı bir şeydir. 
Buna savap diyenler bile balu· 
nur. 

Hususi muhasebeye 
Vilayetçe dilrt mamu.
daha tayin olunacaktır 

Bina ve arazi vergileri me
marlannua mubasbei hususiye· 
ye cleui esnasında yüksek ma
aşlı altı memurun isimleri Ma
liye Vekaletinden Vilayete bil· 
dirilmemişti. Vekaletten gelen 
bir emirde tahakkuk müfettit· 
terinden Mustafa Tevfik ile 
tahsil başmemuru Mahmudun 
Muhasebei hususiyeye verilme
leri münasib görüldüğü ve di
ğer dört yüksek maaşlı memu
riyete vilayetçe münasib görü
lecek ehillerinin tayini bildi
rilmiştir. 

'fENt-a"SlR 
·- zem zse 

Krizden kurtulmak için 
Tabii güzellikler ülkesi lsviçre, yeni 

bir kalkınma planı hazırladı 
......................................................................................................... 

iktısadi ~ahada verilen fevkalade 

Bern, (Hususi muhabirimiz· 
den) - Umumi harpten sonra 
iktisadi buhran dünyayı yakıp 
yıkıyorken, lsviçre, iktisadiyah, 
ve faaliyet ve ticareti en yo
lunda bir memleket idi. Dünya 
buhranı ortasında burası gıpta 
ile seyredilen bir vaha gibi 
kalıyordu. O zamandan sonra 
birçok memleketlerde her şeye 
başvurularak, milletlerin bütün 
kuvvet ve enerjileri toplanarak 
buhranden kurtulmağa çalışıldı, 
ve epeyce de muvaffakıyet 
elde edildi. Buna misal olarak 
birleşik Amerika devletleri 
iktisadiyabnda görülen salah, 
lngiltere sanat ve ticaretinin 
son zamanlardaki canlanması, 

Almanyada işsizligin azalması 
ve nihayet dünya ticaretinin 
son zamanlarda gösterdiği art
ma istidadi gösterilebilir. Lakin 
ayni zamanda lsviçrenin iktisadi 
tali sahifam çevrilmek üzeredir. 

lavipenin iktisadi münaaeoo 
batı bugün kökünden değişmiş 
bulunuyor. Geçen senenin son 
ayında işsizlik şimdiye kadar 

görülmemiş bir dereceyi bul
muştu. Bu derece geçen sene
nin ayni ayına nisbet yüzde 
26 artmış, hükümet umumi iş· 
ler için daha çok para vermek 
mecburiyetinde kalmıştı. Tren 
hesapları zarar ile kapanmıştı. 
Birçok noai ve iktisadi teşeb
büsler ağır bir buhran içinde 
inliyorlar. Bankalann urarlan 

çoktur. Çünkü bunlar haricin 
alacaklarını vermeğe cebredil
mişlerdir. Bilhassa Basler ve 
Handelsbank ve A G Leu Co. 
bu mecburiyeti acı surette his
sediyorlar. Bundan başka iti· 
matlan azalan birçok alacak
lılar lsviçre Frangının düşme· 
sinden korkarak bankalardan 
kapitallerini almağa başladılar. 

Bütün büyük bankaların bi
lans yekunu 840 milyona azal
dı. Yine bankaların kuıa vadeli 

henüz salah eseri yoktur 

Cenevıedeıı bir göıwıüş 
alacakları da 510 milyon ek
sildi. o~pozito miktarı 87, ka
sa obligasyonJarı 180 milyon 
lsviçre frangı bir noksan gös
teriyor. Maamafih büyük ban
kalar henüz devlet kredisine 
muhtaç olmadan kendi vasıta
lart ile hunları kapatmağa mu
vaffak oluyorlar. Lakin kapital 
pazarı gittikçe daraldığı gibi 
kapital teşekkülünde bariz bir 
durgunluk göze çarpıyor. Bu
nun sebebi ecnebi kapitalinin 
eskisi gibi lsviçreye akmama
sıdır. 

lsviçre sınai ihracahnın azal
ması yüzünden büyük bir müş
külat içindedir. 1935 ithalat 
ve ihracab bir sene evveline 
nisbeten yüzde 7,6 azalmıştı. 
Bu besabca ihracat 22,3 mil· 
yon, ithalat ise 151,2 milyon 
azalmışlardwr. Lakin unutulma· 
malt ki Isviçre gibi ham mad-

desi az olan bir memleket kafi 
ithalit yapmadan uzun za .. 

man ihracat yapamaz, ayni 
zamanda azalan idhalat hariç· 
teki lsviçre kapital faizlerinin 
memlekete gelememesini intaç 
ediyor. Son zamanlarda deYle
tin ıilih!anma için sarfettiği 
para eski senelere nisbeten 

pek yüksektir. Sınırların tah
kimi ve buralarda yapılan in
şaat ve saire gibi bir çok mü
dafaa işleri memleket dahilin-
de bir masraf iseler de bunlar 
yanında silahlanma için İcab 
eden ham madde idhalatına ve
rilen döviz memleketin mali 
muvazenesi üzerine fena tesir 
ediyor. Isviçreye gelen yaban
cıların günden güne azalması 

yüzünden bu yoldan gelen ka
pital miktarı da epeyce düş-

mil$tür. Bundan başka bir çok 
zenginler paralarını lsviçre ye· 
rine lngilterede saklamağı ter
cih etmeğe başladılar. Ev sa• 
hipleri her gün zarar ediyor· 
lar. Eskiden yabancıJann çok 

bulunduR-u yerlerdeki emlak ve 
arazi artık yan fiyatına bile 
satılamıyor. Bu yüzden mal ke· 
faleti ile para veren şahıslar 
ve bankalar çok müşkül mev
kide kalıyorlar. 

lsviçre bu müşkül vaziyetten 
kurtulmak için ne yapabilir? 
Her şeyden evvel lsviçre ikti
sadiyatına düşman iktisadi grup 
lar ile bir menfaat müvazenesi 
teşkil etmek lazımdır. lsviçreoo 
niu bir çok iktisadi mahafilde 
hükumetin bu~ünkü ticuet 
siyaseti ağır hücumlara maruz 
kalmaktadır. Kısa bir zaman 
için hükumete verilen iktisadi 
fevkalade salahiyetler bir çok 
iktisadi mahafilde başgösteren 
itimatsız.lığı azalta:myacaktır. 
Bunu her gün yükselen tenkid 
ve hükumete hücum seslerin
den anlamak mümkündür. Bu 
tenkidlerin bir çokları lsviçre 
bükO.metini Almanya ile olan 
münasebitamn vuzuhsuzluğu ile 
ittiham etmektedirler. 

lsviçre iktisadi mahafi&. 
Amerika - lsviçre ticaret mua
hedesi ve logHtere ile lsviç.re 
ticaretinin kıymetini takdir et· 
mekle beraber lsviçreoin tica
ret politikası noktasindan en 
mühim komşusu olan Almanya 
ile cie eyi geçinmesi lüzumu 
kanaatındadırlar. lsviçreye en 
çok borçlu olan devlet Alman· 
ya olduğundan onunla muhak
kak anlaşarak bugün hal edil
miyen bir çok işlerin orta -
dan kaldınlması lizımdır. 
lsviçre ile Almanya arasında 
şimdiye badar yapılan kısa va
deli bir kaç ayhk muahedeler 
göstermiştir ki Almanya ile 
anlaşma faydalı olmakla bera
ber bu mukavelelerin kısa va· 
deli olmalan emniyetsizlik ve 
vuzuhsuzluk meydana getirmek 
tedir. isviçre kredi pazarının 
güçlüklerinden birisi de Almanya 
horçJannın lsviçrede likide 

Ormanı bekliyen kız ....................................... 

manası olduğunu düşünmeden 
ve tamamen hilesiz olarak bu 
kelimeyi kullanmış bulunuyo
rum. Bizde çok tuhaftır bu, 
Somru lıamm. Ne tuhaf ki geri 
telekkiler bir erkekle bir kız1n 
arkadaşlık rabıtalarma hiyle 
kanştırmak isterler. Meseli 
ben, faraza size arkadaşlığımı 
uzatbğımı söylesem herkes gıbi 
siz de şüpheye düşersiniz ve 
bu kelimenin içlik miııalannı 
araşbrırsınıL 

paşanın kikiyle biraz dolaşalım. 
Gece vakb deniz imanın his
leri üzerinde besleyici bir tesir 
yapar. 

- 24 - Yazan : A. Bllget 

" Hasan seni bahçede I 
gezdirmek için . . Deminden 
beri bana işaret edip du
ruyor ... 

Derken yüzünüzü saran mani 
da hiç. de lehime olmıyan çiz
giler vardı. Adeta buna mem
nun olmamış gibiydiniz. Halbuki 
Somru hanım, kumandan bunu 
söylerhen ben heyecawmdan 
titriyordum. Eğer beni kırmıt 
olsaydınız .. 

- Ne yapardınıı? 
- Hart:keÜmin bir kıymet 

ifade etmiyeceğini bildiğim hal-
de derhal e vinizi terkederdim. 

- Çok tuhaf bu .. 
- Somru hanım, biç izzeti 

nefa yarası çektiniz mi ? 
- Belki de hayır •. 
- Şu baldc, bir erkek için 

iueti nefsin rencide edilmesinjD 

ne kadar acı geleceğini tahmin 
edemezsiniz. Sizin öyle bir 
hareketiniz. beni biddetlendir
mekten ziyade müteessir ederdi. 

- Halbuki Hasan bey .. Ben 
kumandanın o buluşundan hid
detlenmedim. Bilikis memnun 
oldum. 

- Teşekkür ederim Somru 
ha nam. 

- Neye teşekkür ettiğinizi 
öğrenmek isterdim. 

- Ben çok hayalperestim 
Somru hanım. Sizin benimle 
bahçeye çıkmayı kabul edişinizi 
bana ifmat ediş sa;dım. Bu 
belki de aramızda temiz bir 
arkadaşlık hissinin başlamaS'loa 
yol açar. 

- Nasıl arkadaşlık Huan 
be1? 

- Arkad 

- Eğer hakikaten samimi 
iseniz, yani benden istediğiniz 
arkadaşlık böyle olacaksa der· 
hal elimi size uzatiyorum. Yan
hş anlamanızdan hiç te mem
nun olmayacağım> burada teba
rüz ettirmek isterim. Benden 
başka bir şey istemiyeceğinizi 
daima habnnııda tutacaksınız. 

- lymab görüşüyorsunuz 
Somru hanım .• 

- lymalı falan değil. Sizi 
yalnız bir zehaba aüriikleme
miş olmak için bunun üzerinde 
duruyorum.. Hem.. isterseniz 

Şimdi sahil çok uzaklarda, 
Göztepe açıklarında küçücük 
dalgacıklarla mücadale halinde 
idiler. Hasan küreklerin uçla· 
rila aulan"keaib geçerken S01a111 
karanhk afuklardan kopub ge
len serin ruzglrlan içiyordu. 
Hasandaki heyecan ve konuı· 
ma arzun bu dafa da Som
ruya ıirayet etmişti. Gözlerini 
ufuklardan ayırmadan, sanki 
keneli kendisile görÜJÜyormuı 
gibi mınldandı: 

- Ar~adaşlık telakkisini geoo 
nit tutmanın bence, Türk ce• 
miyeti için bazı tehlüke~eri 
bile var.. Türk kızı nekadar 
Garbh düşünürse dÜfÜDsün, 
onda bütün Avrupahlarm fev
kinde, meziyet diyeceğim teh· 
lükeli bir taraf vardır. Türk 
kıza, çok samimi olduğa için, 
koaaflDİ" erke;e derhal ina
mverir· 

fD -Kazaran ,,.. • z;z;;:s sww·,·----------.. 
Borsa Haberleri Hergün 

N DUn Borsada 
Yapılan Sabşlar 
~ 

. uzum 
Çu. Alıcı 

184 H Alanyah 
16,5 S Emin 

Fiat 
8 25 9 
9 11 
7 875 1 815 
7 75 7 75 

10 J Taranto M 
2 S Gomel 
212,5 Yekün 

515027 Eski satış 
515239,5 uumi sabş 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
367 Buğday 6 50 6 50 
149 balye pamuk45 45 

33957 kilo yapak 48 70 
Bugün şube kitabetine not 

ettirilen ve henüz vizita edil
memiş olan pamuk satışları: 
856 balye pamuk46 75 46 75 

Askere davet 
lzmlr Askerlik 'uba

slnden: 
Şimdiye kadar askere çağı

nl:namıı veyahut hangi bir 
sebeple geriye kalmış veyahut 
çağınldığı halde gelmiyerek 
bakayada kalmıı 316 doğumun
dan 327 dahil doğumuna ka
dar gayri müslim yerli ve ya
bancı erat 15 haziran 936 gü
nü tertip edildikleri yerlere 
sevkedileceklerinden tayin edi
lf'n günde şubede bulunmaları 
gelmedikleri takdirde hakla
rında askerlik kanununun 
89 uncu madd~ni tadil eden 
2850 sayılı kanun hükmüne 
göre cezalandırılacaklan ve 
bedel vereceklerin nihayet 14 
haziran 936 günü akşamına 

kadar bedellerini vermeleri 
ilan olunur. 

• •• Kaza neticesinde 
yaralandı 

Halkapınarda Çatalçeşmede 
ıoför muavini Ahmed oğlu 
Bekir otomobil Ostündeki yük· 
leri düzeltirken yükler arasında 
bulunan camlar kmlmış ve Be
kirin sağ eli bileğinden hafif 
surette yaralanmıştır. 

.......................................... 
edilmemesidir. Çok tekrar edi-
len tenkidlerden birisi de al
bn bloku siyasetidir. Mamafih 
lsviçre merkez bankası buna 
ıimdiye kadar muvaffakıyetle 
mukavemet ediyor. 

Birçok memleketler 80ll se
nelerde ikbsadi buhranla çar· 
pışmak mecburiyetinde o&duğu 
gibi arbk lsviçrede de ba fe
laketten masun kalamamışbr. 

Hulasa görülüyor ki, umumi 
anlaşma elde edilmeden bey
nelmilel iktısadi müşkülatı or
tadan ka.ldırmak kolay değil
dir. işte nihayet lsviçre de bu 
günkü fena vaziyetten kurtu
labilmek için her fırsattan is
tifade etmek ve eski refah ve 
mevkiini elde etmek maksadı t 
ile müsaid ticaret politikası 
tatbik etmek mecburiyetindedir. 

- Yalnız bakadar mı Som
ru hanım? 

- Bana kahr• fula bile -
Bir kızın en kıymetli ıeyi inanı 
olduğuna göre, onu verdikten 
sonra ortada sakınılacak hiçbir 
şey kalmaz ki.. Esasen bizde 
inauın bir erkeğe bağıılanması, 
kalbin de ona iltihakını temin 
eder. Aacak bazı iatisnalan 
olabilir. 

- Meseli .. 
- Meseli bazı kızlar ioan-

lannı uzatbldaıı insandan boa 
kıskandık.lan şeyler de bulu
nur. Kalplerini vermiyenler az 
değildir. 

- Böyle birini tanıyor mu
sqnuz Somru hanım? 

- Bu hususta pratik tecrü
beye sahih olmadığıma müte
essirim. 

Kürekleri bırakmışb Hasan .• 
Şimdi Somrunun daha yakının
da oturmuıtu. Ha.an birden, 
Somrunun hiç beklemediği bir 
nokta1a temas etti: 

- Somru hanım dedi. Fara· 

•--- Bir fıkra 
Y azan: Eczaa l<rnıal Aktas 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hokkabazlık 
Elhamra sineması lzmire bü· 

yük bir Manyatizör getirtiyor· 
muş, sahnede insan kafasım 
kesecek, destere ile bir adamı 
belinden ikiye bölecek imiş. 

Dünyanın hiçbir yeri yoktur 
ki adam öldürmek orada cü• 
rüm sayılmamış olsun. Bu za
tın bCSyJc bu kadar lralabahk 
önünde kestiği adam, elbet 
hakikat sahnesinde kesilen 
adam değildir. Ke~mediği halde 
kesmit gibi göstermek işte 
hokkabazlık san'atı ! 

Sahnede hüner diye göste· 
rerek, oyun ismi altında yapı· 
lan bu marifetleri hayat sah· 
nesinde oynayıp da ekini belli 
dmiyenleri daha san' atkar sa· 
yarım. Heı hangi bir hadiseyi 
olduğa gibi değil, oldu
ğundan başka türlü göstermek 
ve öyle kabul ettirmek, Elham
ıanın getirteceği bu meşhur 
manyatizörön marifetlerinden 
daha büyük marifet olduğuna 
inancım vardır. 

Ben san'at kelimesini şöyle 
anhyorum: Her hangi bir eseri 
tabiabn tabiiliği içinde aynen 
yaşatarak ihdu etmek bir neft 
saııat oluyor. San' atı ve aan 'at· 
kan mutlaka temaşa sahnele· 
rinde, meşherlerde arayacak 
değiliL Bugün hemen hemen 
artist kelimesiyle sahne akla 
geliyor. Hayat sahnesindeki 
artistJeıi, temaşa sahnesindeki 
artistlerden çok daha hünerli 
addederim. Elhamra sineması 
sahnesinde seyredeceğimiz 

Manyatizör hayat icaplariyle 
alay eder gibi bizi hayrete dü· 
şürecek hünerlerine bakarken 
ben kendi hesabıma hayretle· 
rime bir de ibret zaviyesi ayı· 
racağım, Hokkabazın ibret köa 
ıesinden görünüşün pek eute
resaa olaağlnı zannediyorum. 

i*REMINGTON RAND 
MamulAhnın tzmfr 

acentası 

Remingtonun yazı 
makinalannı 

Cedvel - Cemi - Zarp 
makiaaLHl.DI 

Madeni klasörler ve 
mobleleri 

Yazı makinaları şiridlerini 

ABAJ OLİ !~:id~!ha 
Ba mamulatın prospektüs 

ltataloglaruu arapınız 
lzmir - Saman iskelesi 

Kardiçalı han 
H. 3 S.4 f 572) 

za biıi, aize ve muiyetlerinize 
meftun olan bir erkek bir gün 
sizden azan bir arkadaşlık 
istese .. 

- Ondan şttplte ederim, 
Hasan bey .. 

- O sizin nazarınızda tiiP
he diye büJüyü veren bütüa 
bulamk aoktaları silse ve on· 
dan sonra da bu arkadaşlığın, 
bütiiD bir ha.yaba devamınce 
nzamasanı rica etse .. 

- Eğer bu teklifi yapanla 
teklif edilen arasındaki tanış· 
ma, çok yakın günlerin arka· 
daşlığı olursa bahnma ilk ge• 
len şey redetmek olur. . . 

- Somru ganım, cesareti!°' 
affedeceğinizi ümid etmek ıs· 
terdim. Fakat ıunu 2öz önün· 
de tutmanw istiyorum ki beo 
hakikaten size en temiz arka· 
dqlık bağlariyle sarılmış b~lk 
nuy9rum. Size karşa da~a 1 • 

dakikadon itibaren derm bıt 
zaaf duyduğumu inkar edecek 
değilim. Eğer razı olur.san~~ 
Somru hanım, hayatımızın Y • 
rını sizi kat'ıyen yanıltmıya 
caktır. 



-

Blum işçiler grevinin tamamen önüne geçti 

'ransız parlamentosuna 40 saatlık ve onbeş gün
.ük ücretli mezuniyet hakkında ik · ıayiha verildi 

Paris 9 (Ô.R)- Kırk saatlik 
ıesai haftası, ücretli tatil ve 
olektif mukavele esasları hak· 
ında hükumetin parlamentoya 
ereceğini bildirdiği kanu.n 

aetnleri sabah kabine mech
.ince hazırlanmış ve öğleden 
ıonra bakanlar meclisinde ta
nnmlanıp tasdik e?ildikt~n 
~onra mebuslar medisıne verıl-

. t' Blum bu kanunların 
mış ır. _ . 
"\ce1e tetkiki için hususı bır 
komisyon teşkilini meclisten 

istemiştir. 
GREVDEN SONRA 

Paris, 9 ( Ô. R) - " Jour " 
gezetesi devam etmekte olan 
grev müna!lebetiyle şunlar& ya· 
zıyor: "Enerjik bir şahsiyet 
olan iç işleri bakanı Salengro 
işçilerin talepleriyle meşgul 
olmaları lüzumunu patronlara 
bildirmiştir, Ancak Doumergue 
kabinesi zamanında ancak onda 
derecesinde kabul edilmiş olan 
işçi dileklerini patronların ta
mamen kabule temayül ede
cekleri sorulmağa değer.,, 

Bu dileklerden birçoklarının 
adalete uygun olmadığını itiraf 
eden gazete halka şimdiye ka
dar sükunet içinde cereyan 
eden bu ekonomik ihtilali dik
katle takib etmesini tavsiye 
ediyor ve bu yenilikleri öde· 
ınek için kaç milyara lüzum 
olacağını düşünüyor. 

Paria 9 (Ö.R)- Umumi me
sai konfederasyonu ile Fran· 
sıı. fabrikatörlerinin delegeleri 
arasında dün hasıl ohaı anlaş· 
nıa üzerine muhtelif şubelerde 
?rev gevşemişt!r. işçiler kısmen 
ışe başlamışlardır. Maden sa
nayiinde bilhassa küçük fab-. ' 
rıkalarda iş başlamıştır. Baş-
bakanlık konağında imza edı
len anlaşmıya göre mıntakavi 
ve rnahalli itilafların imzası üze· 
r~ne işe dönüş umumileşecek: 
tar. Yapı işçilerinin grevı 
lllll•ırniliğini muhafaza etmekte
dir. Büyük mağazal.r müstah· 
demini yahşmışlardır. Banka 
rnernurları memnun edilmiştir. 
~il'akis sigorta memurlan grev 
•lan etmişlerdir. On bin memur 
greve iştirak etmektedir. işe 
haşlayan ameleler de ileride 
icap ederse yeniden müddeiyat 
serdetmek hakkını muhafaz 
ediyorlar. 

Paris, 9 (Ô.R) - HükOmet 
tarafından meclise verilen ka-

Yazan : Tok Dil 

. "l(allfcı ogla,, nun lıayalını, 
J'llıe bövıc bir ıoman şekLimk sev
l!ili hocanı K.anlarağası oğlu Salô-
heda" ~ uı çok zaman evvel yazmaga 
başlamış ı•e bil takım merhuriı•tf-
ı .,.ıe bit' . . ırememıştı. 

Kaliham onun kadar geniş, 
ka/rmim t11111n kadar kııwetli o/ma
maswa ıagmm /ıocamın rurOdüğıi 
hu Yolda /Jır emekleme teaiibesi 
Yapacağım. Vr bu roma u da seı
eilı Efe, lıoram allilıtddınt illilıa/ 
efmegı lıoır aı acaırım. 
~ ........... . 

Ulu Burl~,. nun; bağrını 
karaye!e Vı!rmiş, çamları uğul
dayan, ye] vermez, kiirva:ı 

.göçürmez söğüd dağının sırtın-

1 1 

Fransız başbakam Leon Blum 
nun projeleri üçtilr. Biri 40 sa- yanatta bulunarak Cumaertesi 
atlık mesai haftasına. ikincisi günü hükumetin hakemliği ile 
12 si açık gün olmak üzere umumi mesai konfederasyonu 
15 günlük ücretli tatile, üçün- ile milli fabrikatörler koofede-
cüsn müşterek iş mukavelele- ~~s_ronu ara!ında h_usule gelen 
. . . ıtılaftan bahsetmış. hunun 
rıne aıttır. ekonomi tarihinde hatırda 

Bu münasebetle başbakan kala~ak bir tarih olacağını 
Blum iş buhranı hakkında be- söylemiştir. 

Mebusiar meclisinin büyük 
komisyonları henüz teşekkül 
etmediği için başbakan bu ka· 
nunlarm müstncele:ı tetkiki 
maksadiyle 40 aıalık fevkalade 
bir komisyon teşkilini teklif 
etmiş ve meclis bunu ka· 
bul etmiştir. Bu komisyonda 
ekalliyet partileri de temsil 
edilecektir. Perşembe gününe 
kadal' grev hareketinin tama
mile bitmiş olacağı tahn.in 
edilmektedir. 

Cenevre, 9 (Ö.R) - Bey
nelmilel mesai lrnnferansında 
Fransız delegesi Fransa hükü
metinin 40 saatlık mesai haf-
tası projesinin hemen kabul 
ve tatbikini istediğini bildir
miştir. 

Paris 9 (Ö.R) - Şimendifer 
amelesi sendikalar mürahhas-
ları bayındırlık ve nafia 
bakanlarını ziyaret ederek 
bazı talepler serdedeceklerini 
bildirmişlerdir. Bunlar şimen

difer işçilerine yedek olan ka
nun emirnamelerinin ilgası, şi
mendifercilerin tekaüt vaziye
tinin tespiti, 40 sağlık haftası-
nın kabulüne intizaren Londra 
8 saat iş usulünün tatbiki, 3 
haftalık ücr~tli tatil verilmesi
dir. 

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

Milletler cemiyeti ve İngiltere 

Fransa 
ile 

harici siyasette lngiltere 
beraber yürüyecektir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-- Baştara/ı btrilıa saltifede - ı takib edileceği hususunda aza- J 4 - Buna intizaren lngiltere 

hakkında dört esası ihtiva et- dan hiç b:rinin şüphe ve te- milli müdafaa kuvvetlerini art- ı 
mektedir. reddüdfi kalmamalıdır. tırmahdır. Bu hicbir itiraz tah-

1 - Eden milletler cemiye- 3 - Milletler cemiyetinin fi- rik etmez. Bilhas a kara ordu-
tinden ümid kesmekten ve ona ili hareket sahasının tahdidi sunun kuvvetlenmesi elzemdir. 
esas olan ideali feda etmekten lazımdı. Ingilterenin harekete Bn dört noktanın da büyük 
imtina ediyor. lngiliz dış siya- geçmesinin zaruri olduğu bir bir ehemmiyeti vardır. Fakat 
setinin hedefi daima sulhun saha, Lokarno muahedesile ta- Cenevre toplanblarmdan önce 
muhafazasıdır ve silahların tah- yin edilen sahadır. Bu itibarla Paris ve Loodıa temas ede-
didi için hiç bir fırsatı kaçır- lngiltere Almanya ile bir itilaf ceklerdir ve orada karşıilıklı 
mamaktır. ihtimalini diğer meselelerden alacakları vaziyetin önceden 

2 _ Bununla beraber mil- daha mühim telakki etmek- malüm olması Pariste temenni 

letler cemiyetinin şimdiki teş-
kilatının muvaffakiyetsiı.liğini 

kabul etmek lazımdır. Bu teş
kilat imkanın son hududuna 
kadar kullanılmıştır. Şimdi bir 
neticeye varmak fikrilc bunun 
islahı Jazımdır. Yani istikbalde 
bu tedbir kollektif hareketin, 
cemiyetin her hangi bir azası 
tarafından sulh tehdit edildiği 
takdirde, icabında barba kadar 

Tefrika No. : t 

daki geoit bir alana, çıra kü
tüklerinin ıfığı etrafına toplan
mıt, göğüsleri açık, bacakları 
diz boğumuna kadar çıplak, 
sırtlarında çakmaklı tüfenkler, 
bellerinde çeşit çeşit hanç~rler 
ile kanı delirmiş yüz kadar 
palabıyıklı delişmen efeler birik
mişti. 

içlerinde; elebaşı olduğu ve
kanndan belli on sekiz yaşın
daki bir delikanlı, dolma gibi 
sardığı sigarasını fosur fosur 
içip çıraların çatırdayarak göğe 
salıverdikleri dumana katarak 
bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, 

tedir. edilmektedir. 

·F;~·~·~~~r~··hükfı;~td~'ğiş;·~;i··;~·~;i~· 
bir ihtilal olarak mütalea ediliyor 
Paris, 9 (Ö.R) - "Paris-Midi., gazetesi yazıyor : 
lngiltere Fransada Blum tecrübesini çok dikkatle takib et

mektedir. Sosyalist partisinin iş başına geçmesi lngilterede yal
nız siıasi değil, ayni zamanda tarihi bir hadise telakki ediliyor. 
Hatta bazıları bir gece içinde doğmuş yeni bir Fıansadan, ses
siz bir ihtilalden bile bahsediyorlar. Diğer taraftan lngiltere 
yakında mühim diplomatik müşkilat çıkacaS?ım tahmin etmektedır. 

efelerin gülüşmelerine, görüt· 
melerinc kulak vermiyen bir 
likaydi ile meyus ve endişeli 
düşünliyordu. 
Dağın Mecene tepesinden 

Uluburlunun tek tük görünen 
ışıklan aşağıya serilmiı, sanki 
efelere göz kırparak şakalar 
yapıyordu. 

.. Gece karanlığı dünyanın üs· 
tune matem tülünden daha 
koyu bir keıafetle çökmüş, 
ortalık gözgözü görmez olmuş· 
tu, ay yoktu .• 

Efelerin içinden birisi ayağa 
kalktı, bu pos bıyıklı bağrının 

kılları bile açık kırklık efe; 
eline topraktan bir çamçağı 
almış, genç delikanhya ıende
li yer ek sokuldu: 

- Ali be dedi! Ali iç fUD· 

cağızı, delim! Ağam! 
Genç efe garip ve tatsız bir 

tebessümle arkadaıının uzat
tı~ı toprak çamçağı ahp,başmı 
göğe kaldırarak, yıldızlara ba
kR baka Jıgır lıgır içindeki şa
rabı içti, kıhlayıp, elindeki 
toprak çanağı arkasından geri 
atıverdi: 

- içtim bel kırklık delikanlı! 
dedi. 

Öteki kahkaha ile: 
- Canına sağlık olsun reisi 

hadi bırak düşünmeyi... Gel 
bak kızanlar ne keyifli.. Hadi 
aralarına otur ki keyifleri artsın! 
diye delikanlının elinden tutup 
gülerek efelerin arasına çekti .. 
Reislerinin aralarına katıldığını 
gören yüz efe birdenbire coş
tular, 

- Yaıat yqa bel 
P arak &aleria-

• Ve ıp paşanın yanatı 

v • 
ı ltalyan işgalinin 

kat olduğuna kani 
-Bıış tarafı 1 ruı saııJada -

bir casusluk davasına karıştı
rılarak üç sene hapse mıhkUnı 
olmuştur. 

Ceıaınnın bitmesi ltalyan· 
Habeş ihtilafının başladı~ı za-
mana tesadüf etmiştir. V chip 
tereddüt etmeden Habeşlerin 
Avrupalı zabitlere çok ihti
yaçları oldu~u bir sırada Adis 
Abebaya gitti. Harp hareket
leri başladığı zaman Vehip pa
şa Rns Nasibunun askeri mü-
şaviri sıfatile Ogad~n cephe
sinde bulunmuştur. Habeşis an
dan nasıl ayrıldığı malümdur. 
Sorulan suallere on iki milyon
hıl· bir ulusun iohidamı hak
lcında şu cevabı vermiştir; 

ITAL YANLAR NASIL 
KAZANDILAR 

- Para ... Hasmın askeri te
fevvukunun, geniş mikyasta 
7.ehirli gaz istimalinin fevltinde 
Habeş cephesinin inhilalinde 
en milhim rolü oynayan para
dır. Aşiret reisleri para ile 
satın alınmış, kinler tahrik 
edilmiş, isyanlar çıkarılmıştır. 
Bununla beraber Habeş yar
dımcı gen~rali şarki Afrikada 
olup bitenleri bir Habeş hezi
meti saymıyor. Zira onun fik-
rince Habeşler harp etmemiş
lerdir ki mağlüp olsunlar. An
cak içten inhilal etmişlerdir. 
Ve şöyle devam etmiştir: 

- Harp ancak şimdi başlı
yor. Zira ben 2000 senelik 
harp hayatı olan Habeş gibi 
eski bir u!usun ecnebi boyun· 
duruğu altında kalacağını ta
hayyül edemem. 

- Fakat bugün Habeşistanı 
ltalyanların işgal ettikleri bir 
emri vaki dc~il mi? 

- Osmanlı hükumeti de Gi
ridi işgal etmişti, fakat onu 
hiç bir zaman irademize bo
yun eğiltemedik. Daima başı· 
mıza it çıkardı, ihtilaller yaph 
ve nihayet ayrıldı. Hayır, Ha-
beşler hiç bir zaman kimseye 
boyun eğmiyeceklerdir. Hele 
katoliklere kat'iyyen ! Habeşler 
umumiyetle beyazlardan nefret 
ederJer. 

Vahip Paia buna misal ola
rak kendisini göstermiştir. Ha
beşlerin itimadını kazandığf 
halde, kendisine biç bir zaman 
mes'ul bir vazife vermek iste
memişlerdir. Daima bir askeri 
müşavir vaziyetinde kalmıştır. 

- Nasibu karargahında, ba
na getirilecek her be}az için 2 
bin talcr verileceğini ilan etmiş 
t im. Maksadım ltalyan esirlerinin 

fena muameleye maruz kalma
larının önüne geçmekti. Bu-

~unla beraber, ilk defa bir 
ltalynn tayyaresi düşürülünce, 

para aşkı. ldo ve hırsını sön
düremedi. llalynn tayyarecileri 
öldOrüldü. 

Dünkü gazetelerde Berlinden 
gelen haberlere göre Habeşis
tandn sükunetin iadesi işinin 
hala bir çok güçlüklerle karşı-

laştığı ve bazı aşiretlerin istik
lallerini korumak azminde ol

dukları yaıılmışhr. Aceba bu, 
"harbm henüz başladığı" hak
kında Vehib paşanın sözleriyle 
alakadar mıdır? 

Vehib paşanın yaveri olan 
Menemenli bir Yunanlı da aynı 

fikirdedir. Habeş işgali nihayet 

umumi harbda Yugoslavyaoın 
işgalinden fazla bir şey değil
dir. Muvakkat bir vaziyettir. 

Suviç 
Arjantin elçisile 

görüştü 
Rome, 8 (A.A) - Dış ba· 

kanlık müıteıan Suviç ltalyan 
Habeş meselesinin görUtDlmesi 
için Milletler cemiyeti asamble
sinin içtimaa davetini istemiş 
olan Arjantin elçisini bugün 
kabul ederek kendisiyle uzun 
boylu görüşmüştür. 

··•·······•···•·••··•·······•····························•·•·····•··• ................ , 
Kaza nasıl oldu ? 

Tribün alhnda kalanlar
dan 25 kişi öldü 

Bükref, 9 (Ô.R) - Bükreşte rnanavra' sahasındaki felaket 
hakkında şu izahat veriliyor: Kral Karo) radyoda nutuk söyle
mekte iken küçük bir tribün çökmüş ve birkaç kişi bafıf yara
lanmışbr. Fakat küçük itilaf devletleri başkanları: Kral Karol ve 
Prens Pol ve B. Bcnes i:ıcilerin geçidini s yretmekte iken 2500 
kişinin toplanmış olduğu bir tribün bir yıldırım trakasiyle yıkıl-
mış, birçok kimseler ankaz altında kalmıştır. Bu felaket karşı
sında diğer tribünlerde de panik bnşgöstcrmiş, halk amele ile 
bütün tribünleri tahliye etmiştir. Ölenler 25 ldşidir. Yüzlerce 
yaralı hastahanelere ve evlere kaldırılmıştır. iç ve sıhhat bakan
ları hastahanelerde yaralıları :ıiyaret etmişlerdir. 

deki çanukları hepsi birden 
reise uzattılar, 

- Bunu iç! 
- Al benden bunu! reis! 
- Içmeuen bana bar am 

olur. 
- Dudağını olsun değdir ... 
Diye kıyametler kopararak 

tekliflerle yüzlerce şarap kade
hi sundular. 

Efe, sevimli ve iltifath bir 
tebeuümle: 

- Durun bel Hepsini içecek 
ağzım yok yal Sıra ile olur bu 
İf... Ver ülen takataız kadehini, 
içeyim de takatıızlafayım ... 

Onu içti: 
- Ver ülen deli ağa, içeyim 

de delireyim 1 • 
Onu da içti: 

- Ver ülen uykusuz, ah 
gidininkus uykusuzu, 

Efelerin reisi uykusuzu elin

den aldığı şarabı içtikten sonra 
yere bağdaş kurdu : 

- Doldurun bel Verin bel 
Diye tii 

kadehi idi 

yerek ayağa kalktı : 
- Kızanlar! dedi. 
Sendeliyerek: 
- Yakıt geldi, benim seo

dclediğimc bakmayın... Siı.ia 
şevkinizden coştum cia öyle; 
yoksa! 

Birdenbire kendini hızla top
lay,ıb, haykırarak: 

- Yoksa dedi. Istanbulun 
deli deyusu. başımıza padişah 
diye geçen hınzmn köyümüze 
ulaştırdığı itkencecilere gayri 
tahammül yetmedi. Gayri, be· 
nim bubamın öcünü almak za
manı geldi, ona acıklanıyorum. 

Hadin! çocuklar, silahlan alın 
ineceğiz aşağı.... Bubamı nasıl 
öldürdülerse, biz de onları, on .. 
ların adamlarını bubamın <>1-
düğü yerde öldüreceğiz, hadin 
kızanlarl .. 

Efeler; başlarının verdiği bu 
taşkın emirle, kafatarmda bin 
cihanın cengaveri yeretmiş gibi 
kahramanlık duyarak; içtikleri 
kadehlere birer tekme savt!rub 
bora teperek yaygaral.."i le 
Sö .. üt d ğını çıaJatarak 
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Parti G. sekreteri Recep Peker söylevinde kanunun 

uzattığı vazifeleri saydı • • • 
ışçıye ve ış verene 

Ankara, 8 (A.A) - Kamu· 
tayın bugünkü toplantısında 
iş kanununun müzakeresinin 
bitirilmesi ve reye konulması 
münasebetiyJe C. H. P. genel 
sekreteri ve Kütahya saylavı 
Receb Peker şu beyanatta bu
lunmuştur: 
Arkadaşlar, 

Layihasının hazırlanması ıçın 
uzun yıllar emek çektikten 
sonra derin bir ilgi ile en doğ
ru yolları araştmp bulmak için 
Büyük Millet meclisinin gün
lerce müzakere ettiği iş kanu
nu şu anda reye konulmak 
üzere bulunuyor. Bu fırsattan 
istifade edip yeni Türkiye Cu
muriyeti rejiminin en esaslı 
noktalarmdan birini teşkil eden 
iş hususundaki telakkisine ay
dınlık verecek birkaç esas 
noktayı size arzetmek istiyorum. 

KANUN NEDEN GECiKTi? 
Arkadaşlar; 

Bir defa bu layiha biraz geç 
kaldı gibi görünüyor. Fakat 
bilmiyorsunuz ki, devletin son 
on yılın esaslı çahşmaları için
de bu iı kanunu layihasında 
başbca yer almışbr. Fakat hü
kümet ve meclis siyasal ve ulu
sal hayatımıza en uygun şekil
leri bulmak ve mümkün olan 
bu mevzuda mümkün olduğu 

kadar hatalardan kaçınmak için 
devamla çalııma ile en iyi for
mülleri bulmıya uğraşmıştır. 

Öte taraftan kanunun geç kal .. 
maıı, hakiki hayata esash bir 
zarar da vermiş değildir. Çün
kü iş kanununun ortaya koy
duğu tanzimci ruhu memleket
te tatbik etmek ihtiyacı ancak 
bugünlerde kendini göstermiye 
başlamıştır. 

Devlet bUyük sanayi haya
bna yeni giriyor demektir. Bu 
aanayiin kurulub işlemesi 
devrindedir ki, iş veren ile 
iş alan arasındaki ahenk 
ve münasebetlerin tanzimi 
kati bir ihtiyaç olarak du
yuluyor. Bu bakımdan kanun 
tam zamanında hayata doğmuş 
olacaktır. Yeni iş kanunu bir 
rejim kanunu olacakbr. Gerç! 
fürkiye Cumuriyeti kanunları· 

oın kuvvet ve devletçe ehem
miyet bakımlanndan birbirle
rinden farkı yoktur. Fakat bir 
taraftan da içinde yaşadığımız 
devrin hayati ihtiyaçlarını kar
şılayacak temel kaidaleri ko
yan bir kanununun siyasal ve 
içtimai hayatımıza tesiri bakı
mından aynca ehemmiyeti üzt:
rinde durmak lazım gelir. işte 
yeni çıkarmakta olduğumuz 

iş kanunu devletin esaslı ka
nunlarından bir rejim kanunu
dur. Bu kanunla Türkiyede iş 
hayatı yeni rejimimizin istedi
ği ahenk ve anlaşma yoluna 
girecektir. 

MÜV AZENELI BiR HAY AT 
Arkadaşlar, 

Bizim n~slin derece derece 
acılannı tatmış olduğumuz libe
ral devlet tipinin çekiştirici, 
çarpıştırıcı ve yurd içinde ulus 
birliğini bozucu ruhunu hergün 
yeni bir tedbirle '>rtadan kal
.dırarak bunun yerine ulusal 
devlet tipindeki birlik ve be
r:aberlik zihniyetinin tatbikabnı 
hayatımıza aşılıyoruz. Bunu si
yasi proğramlarda bir nazariye 
bir edebiyat ifadesi gibi yaz· 
mak ve söylemek kafi değil

dir. Bunu hakikatlandırmak 
için memlekette kanun kuvveti 
lazımdır. Liberal devlet tipi 

, içinde i•çi amıfa, patron sınıfı 

bunun daha geniş manisiyle 
proletör ve burjuva sınıftan 
iki düşman cebhe halinde bir· 
birine karşı çarpışıp duruyor
lar. Bunlar millet birliği gibi 
büyük ve mukaddes davanın 
yanında hiçbir kuvveti olmıyan 
ve millet varlığını tah-
rip eden zehirli telkinler 
mahsulü sun'i bir beye· 
canın vecdi içinde vuruşup 
cururlar. Bu hareket saadeti 
ve esaslı ısbrap mevzuları bir 

R.ut:p Pekrt 

olan ve her türlü mukadderatı 
müşterek bulunan bir yurdun 
sınırları içinde o yurdun kuv
vet ve muvaffakıyet unsurları
nın birbirlerini parçalamak için 
didişip durması demektir. Bu 
didişmelerden doğacak tek ne· 
tice müsbet ulus kuvvetlerinin 
birbirini ifna etmesidir ki bu 

yoluna gidilmiştir. işte bu iş 
kanunu arzettiğim bakımdan da 
Türkiyede ulusal devlet tipinde 
ahenkli ve muvazeneli bir ha
yahn tanzimine yarayacak bir 
eser olacaktır. 

BiZiM GÖRÜŞÜMÜZLE 
Arkadaşlar, 

Liberal devlet tipi Ekonomik 
sabada yalmz proletarya - Bur
juva telekkisinin yaptığı çatış
malarla kalmamıştır. Bu tip 
devlet ulusun müstehlik ve 
müstahsil unsurları arasında da 
ani mücadeleler vücuda geti
riyor. Bunu iş kanunu müna
sebetiyle söylemiyorum. Fakat 
bu mUnnsebetle dokunduğum 
yersiz çarpışmalarla milli var
lığı didikliyen zihniyetin yanlış 
ve zehirli tesirlerini bir başka 
e conomik sahadan mütalea 
ederek mevzuu aydınlatmak 

istiyorum. 
Biz bu iş kanunu ile y~rtdaş

Jarın sınıflaşarak parçalara ay
rılmasına karşı bir kale dıvarı 
örüyorsak buna benzer başka 
kanunlarla tarifelere hakim ol-

1 
kalbi ötekine çarpar bir millet 1 
kitlesi terbiyesi ile beslenmiş 
olarak durmadan ileri gitmekle 
mümkün olur. 

MiLLi BiRLiK 
KURULACAK 

Arkadaşlar, Yeni iş kanunu 
sıoıfcıltk şuurunun doğmasıoa 
ve yaşamasına imkan verici hava 

bulutlarını ortadan silip süpü
recektir. Bu kanunla milli haya
hn iş alanında muvazene kuru
lacaktır. Yaşıyan heı unsurun 

etmek üzere bulunduğu bu 
kanun işçilerin hakkını miUi 
birlik havası içinde dikkatle 
korumakla beraber yalnız bu
nunla kalmıyacak iş veren un-

surunlann da hak ve vazifelerini 
teıbit etmiş olacaktır. Yani biz 
J.u eserle tek tarafh bir mak· 
sad takibedecek yolda değil 
hakları ve karşılıklı durumları 
tanzim edilmiş bir iş hayab ile 
milliyetçi ve halkçı bir iş ve 
çabşma cephesi kuracak yolda 

mak, kredileri tanzim etmek Kamutay 
ve fiyatların kontrolü kanun- bakasım, ilerlemesini temin yürüyoruz. Bu nokta çok iyi 
ları gibi tedbirlerle de hergün edecek en büyük ve en esaslı anlaşılmalıdır. Her çahşan, ya· 
mütekamil safhalarda yürüye- unsur muvazenedir. Muvazene- mnda çalışan yurddaşın hak· 
rek Türkiyede müstehlik ve siz her şey yıkılmıya mah- Jarını sayacak ve bununla milli 
müstahsil unsurlar mücadele· kümdur. Fizik ve fiziyolojik ha- ufukfa herhangi yanhş beynel-
sinin ruhunu da ortadan kal- yatta olduğu gibi sosyal ha- milelci telakkilerle sislenmiş 
dırmış bulunuyoruz. Bütün yatta da bu böyledir. Hayatta bacalar varsa bunlar aydınla-
bunlarla kavgasız ve istis- olan her şey için bu böyledir. narak iş alanlarla verenler 
nasız başları uyuşma anlaş- BiJhassa bizim çetin devrimiz- milli ve kudretli bir blok halin-

yüzden memleket kendi içinden ma prensipler'ne bağlı bir de milli varlıkta muvazene, de yeni Türkiyeniıı inşası ese· 
dağılmak tehlikesine maruz cemiyet kurma vazifesini yap- ahenk bir kerre bozuldu mu rinden elele kolkola uzun he-
kahr. Türkiye ve onun kudretli 

1 

ma halindeyiz. Ta ki en uzak- havasız kalmış bir hayat gibi deffere doğru koşarak mesa· 
ulusal partisi ideolojik naslarını taki çetin fakat parlak milli o millet yıkılmaya ve sönmeğe feler alacaklardır. (Alkışlar) 
proğramıoa koymuş ve imkan hedeflere kısa yollardan en az mahkiımdur. Evet bu iş kanunu p ARTIYE BAGLILIK 
elverdiği günde nasların der- zamanda birlik ve beraberlikle iş hayatımızda muvazene kura-
hal kanunlaştırılıp sosyal haya- varalım. Bu ancak birisinin caktır. Yani Türkiyede Büyük 
tın hakiki safbasmda tatbiki kolu ötekisine bağlı, birinin Millet Meclisinin şimdi kabul 
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iş kanunu çıktı 

Şunu da söyliyeyim. Bugün 
çok işçisi bulunan bazı mınta· 

katardan toplu işçi arkadaşların 
iş kanununun kabulü müna· 
aebetiyle partiye yazdıkları 
sevinçlerini bildiren telgraf 
aldım. Bu netice eyi bir duy
gu mahsulüdür. Bu ifadeler 
Türkiye işçilerini milli duygu
yu kendilerine esas bir prensip 
tuttuklarını gösterir. Benden 
önce bu kürsüde arkaciaşlar 
arasında bir yanlış anlama ol· 
duğunu gösteren sözler geçti. 
Bu arkadaşların sözleri bana 
tekrar bir tavzih vazifesi ilham 
etti. Bu vaziyeti yapmak üzere 
bazı şeyler söyliyeceğim. 

Kamutay, iş kanunu heyet umumi
yesini inceledjkten sonra kabul etti 
iktisat vekili bazı 
talarının noksan 

limanlarda tahmil ve tahliye vası
olduğunu kamutayda söyledi .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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bugün Nuri Cönkerin başkan
lığında toplanmıştır. İş kanunu
nun encümene verilmiş olan 
maddelerine ait encümen maz
bataları okunarak kanunun hey· 
eti umumiyesi üzerindeki mü
zakere tamamlanarak reye ko
nulmuş ve kabul edilmiştir. 

İş kanununun reye konul· 
ması üzerine söz almış olan C. 
H. P. Genel sekreteri ve Kü
tahya saylavı Recep Peker' 
in beyanatını müteakip ruzna
ınede bulunan diğer mad
delerin miizakereleri yapılmış 
ve bn arada polis teşkilat ka-
nununa bağlı kadro cetveline 
değişiklik yapılması vilayet 
idaresi kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi, Istan· 
bulda yapılacak devrim anılı ve 
endüstri mamulatın maliyet fi
yatlarının kontrolü hakkındaki 
kanun Jayihalan ikirıci müza
kere!erinde kabul edilmişlerdir. 

Mahalli idareler mururiye 
resmi tarifelerinin ikhsat ve
kaletince tetkikine dair kanu
nun müzakeresi münasebetiyle 
Ekonomi bakanı Celal Bayar 
kanunun teklifine münakaşa 
olan aebepleri anlatmış ve de-· 

~ miştir ki : 

Kanun iki maksadı birden 
eline almış bulunuyor. Birindsi 
memlekette yüksek tarife tRt-

iktisat vekili Celal Bayar 
bikine imkan elde etmek ve bu 
itibarla bütün memlekette ta
rifeye tabi olan iskelelerin di
ğer nakliyelere hizmet eden 
müesseselerin iktisat vekaleti
nin tarife bürosundan geçme
sini şartı esası ittihaz ediyor. 
Bunda umumiyetle ittifak var
dar.Bugün bu şekilde bir tarife 
inzibatı vücuda getirmek mec-
buriyetini hepimiz teslim edi
yoruz. 

Fakat bunun yanı baıında 
memleket nakliyatının munta· 

zam yapılması keyfiyeti var ki 
bunun için .salahiyet istiyoruz. 
Demiyoruz ki kanun çıkbğı 
günden itibaren iskelelerin he
yeti umumiyesini elimize ala
cağız. Bunun için de ileride 
bir teşekkül vücuda getirmek 
veyahut bunları bir elden idare 
etmek suretiyle hükumet sala
hiyet istiyor. Bu salahiyeti ni
çin istiyoruz ? 

Yaptığımız tahkikata göre 
en mühim addolunabilecek ti· 
caret merkezlerimizde daha bu
gün i~tiyaca kafi vesait mev

cud değildir. Mesela 80,000 
lira varidat getiren bir iske
leye tamir için iki bin lira giLi 
küçük bir para ayırmaktadır. 
Bu suretle memleketin ihracat 
ve aynı zamanda ithalat eşyası 
üıerinde muktezi vesait ikmal 
edilememektedir. Bazı yerlerde 
fabrikalar kuruyoruz. Ve şim
diden endişeye başlamışızdır ki 
bu fabrikalara muktezi olan 
makinalan ne 'iUretle vapurdan 
çıkarabilecegiı ve hangi ve-
saitle iskelenin üzerinden kal· 
dırabileceğiz? Hiç birisinde 
ağır parçaları kaldırmak için 
vasıta mevcud değildir. 

Celal Bavar kanunun ayni 

HUKUKUN GERILIGI 
Arkadaşlar, hakikaten hukuk 

denilen müessese milletler ha
yatının yeni icatlarından olarak 
yeni ğirilen yeni hayata iler
leme esaslarının icap ettirdiği 
aür'ata uygun bir hızla yeni 
rejimin arkasından gelip ye
tişmiyor. Bu bir hakikatbr. in• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zamanda askeri ihtiyaçlan kar-
şılamak gibi bir maksadı da 
gözetmekte bulunduğunu kay
dederek sözlerini bitirmiştir. 

Bu izahatı müteakib bu ka· 
nun reye konularak kabul edil· 
miştir. 

Kamutayın yine bugünkü 
toplantısında asliye ıulh mah
kemelerinin meşhut cürümlerin 
muhakeme usullerini ve ceza 
muhakemeleri usulü kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilme
sine aid kanun layihaları ve 
kültür ·bakanlığına bağlı Ertik 
okullar öğretmenleri hakkında
ki kanun müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Kamutay bugünkü toplantı
sına nihayet verirken elde mev
cud kanunların çıkarılmasını 
temin için bergün toplanılması 

hakJn1u:la bir karar almııtır. 

kılaplarm ileri hayatı icabı 
olan yeni esaslar ortaya konu
lur ve bu hayat derhal başlar. 
Fakat bu ileri gidiş bızımn 
içinde en geri kalan kısım 
hukuktur. Bu geri kalış benzer 
ahvalde her yerde böyledir. 
Yoksa şimdiki Türk hu
kuku telakkisinin Roma hukuku 
mecelle hukuku gibi bir takım 
telakkiye saplamp kalması de
mek değildir. 

Hukuk müessesesinin mahiye
tinde bir ağır ilerileyiş hali 
vardır. Bir çok hukuk pro
fesörleri bir nevi eski · hu· 
kuk otoritesi farzederek bunun 
her mUşkili halleder doğmatik 
mahiyette ilerleyişe manidir 
mütaleasını yürütüyorlar. Fakat 
inkılapçı bir zihniyet ileri gidiş 
için attığı her adıma uygun 
bir ayak uyduruşu ile huku· 
kun da lcendi arkasından gel
mesini ister. Bu inkilabın hak· 
kıdır. Mesela biz deriz ki Dev· 
letçiyiz. Fakat hepimiz itiraf 
ederiz ki Türkiyede mevcud 
olan hukuk bir çok çigileriyle 
bunların düzeltilmesi için bir 
çok çalışmalarına ve bir çok 
çizgilerinin değiştirilmiş olma• 
sına rağmen devlet gidişinin tam 
zıddına olarak liberal bir ta• 
kım unsurları taşımaktadır. 
Büyük Millet Meclisinin bu 
çalışmaları bu heyecan ve 
milletçe bu çabalamalarırnıı 
sayesinde elbette bunların 
hepsi düzelecektir. 

Yeni bir eser kurarken o 
eserin mühim bir noktasına ge· 
lib bir çengel takılır. Eski hu•• 
kuktan filin kanunun fila4 
maddesi ile o işle taarruz ed\!r. 
Bu taarruzu hukuk müessese• 
sinin ileri gidiş hamlelerine· en• 
gel oluşundaki kususuna ver· 
mekle beraber işi yaparken de 
o çengele takılmak lazımdır. 
Eski hayatımızdan kalma hu• 
kuk birçok unsurlarile ecne• 
bidir. Birçokları semavi telak· 
kilerin hakim olduğu devirler• 
den ve bir kısmı da liberal 
fikirlerden gelmiştir. Bir mil· 
Jetin hayatında kendisinden ol· 
mıyan müstevli unsur yalnız 
hukuk değildir. Onun gibi kül
tür de ecnebi ve müstevli ola· 
bilir. Osmanlı devletinin kültür 
hayatında milli olmıyan bir ec .. 
nebi istilası yok mu idi? Hukuk 
gibi kültür ve fikir de müstevli 
olabilir. Gerçi muasır medeni• 
yetin ileri fikirlerinden hiçbir 
millet müstağni olamaz. Fakat 
ecnebi ilim unsurları tarihteki 
yerimizi örterek bize şeref 
kaydeden safhaları silmişler ve 
kültürde olsun hukukta olsun 
ibda ettikleri halimize uymıyan 
şeyleri bir ihracat metaı gibi 
bize yollamışlardar. Orijinal 
inkılibımız.n ileri gidiş hamlesi 
içinde bizi arkadan tutan un· 
sur ne olursa olsun bir defa 
onun simasına bakıp yaban· 
cıya zararlı damgasını vur· 
duktan sonra kendi baya"' 
tım12.1 tanzim ıçın miJll 
varhğımızm verdiği kuvvetle 
arkadan tutanı veya arkay• 
çekeni tepmekten başka çare 
yoktur. 

Maksada geleyim, ve son sö
olarak arzedeyim ki bu kanull 
kabul olunduktan sonra esaseJ9 
bozulmamış ruhları hepimiJİ" 
olduğu gibi milli hisle dol" 
olan Türk işçileriyle iş vere~ 
}eri ve Türkiyedeki bütün veJll 
ve kuvvet unsurları doğru ~ ·~ 
daha iyi bulmuş ve birbı~ 
daha iyi anlar bir yıkıcı ~ 
bozguncu değil başlanan biiY; 
eseri tamamlayıcı bir unsur~ 
Bundan sonra or.un bu ~~ 
daha knvvetlenerek milli_~~ ı 
içinde milli iş beraberhi~ 
layık olduğu safta daha şe 
mevkiini alacaktır. 



•o Haziran t2ea 'YENi A51R 
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Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

, Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

1 1 

1 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baaaı yanında. 

Numara: 23 
T clefon: 3434 

(229) 

.. Kemalpaşa icra Memurlu
gundan: 
. Kadıoğlu bay Ahmede 224 
lıra 64 kuruş ile ücret ve mas• 
rafa borçlu Armudludan Ali 
oğlu Niyazinin işbu borcundan 
dolayı Kemalpaşa tapusunun 
11-5-936 tarih ve 10 sayılı Ko
zayer yerinde şarkan sarraf 
Nikolaki elyevm emvali met· 
ruke tarlası, garben Kırh Sü
leyman kızı Şerife, şimalen 
Hnsevin, cenuben vol ile çev
rili 7352 M. M. ve heyeti umu· 
nıb İ!esi 800 lira değerindeki 

ag birinci ve ikinci açık ar· 
t!rmaya çıkanlmasına karar ve
rılmiş olduğundan birinci ar-
tırması 15-7-936 tarihine mu· 
adif çarşamba günü saat 10 
an 11 e kadar Kemalpaşa 

B
era Dairesinde satılacaktır. 
u artırmada tahmin edilen 
ıyınetin % 75 şini bulursa en 
o'k artırana ihalesi yapılacak, 
ulnıadığı takdirde ilk arhra-

~nı taahhüdü baki kalmak şar-
11~ ikinci artırmaya çıkarı'a
agı ve ikinci artırması 6·8-36 
ıribine musadif perşembe gü· 
il saat 10 dan 11 e kadar ya
dacağı, bu artırmada berne 
edel olursa olsun 2004 sayılı 
ınun mucibince en çok arh· 
111ın Ostünde ihalesi yapıla
akttr. Bu artırma tarihi ilan
ın itibaren herkesin görebil
aesi için icra dairesi divan· 
•nesi açıkbr. Bu gayri men
u] üzerinde bir alacağı ofan
ınn ve irtifak hakkı sabible· 
nin tarihi ilandan itibaren 20 
ün zarfında evrakı müsbite
rile birlikte icra dairesine 

nüracaatları, aksi takdirde 
~aklan tapu sicilile sabit olma· 
~ıkça para paylaşmasınd~n ba
tıç bırakılacağı, bu gayn men-
ltule iştirak edeceklerin yuka: 
rıda yazalı kıymetin % yedı 
buçuk pey akçesi vey~ banka 
mektubu ibraz etmelen lazım· 
~ır. Vergi borcu sabş .. ~ede· 
hnden mnhsub edilecegı ve 
daha fazla maliimat almak is
tiyenlerin tarihi ilandan itiba
ren Kemalpaşa icra Dairesinin 
9341682 sayılı dosyasına müra· 
caatlıtrı lüzumu ilan olunur. 

(1077) 

Şifa hassaları muhitimi~de tecrübe ile sabit olıın 

aı· lini 
MEŞHUR 

NL c 
Faallyetledlr 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazino hulasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta· 
kil oda verilir. 

r 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başma otelde 

karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına yatak
sız 1 ind 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve Ali Balcı 

KANZUK Balsamin Kremi 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafmda takdir 

kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve taze1i~ni 
muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar mahafilin· 
de rağbet bulmuş ciddi ~ir m~rkadır_. Çilleri ve buruşukları 
izale ederek tene fevkalade hır cazıbe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusiJe ayrıca şöhret knzanmıştır. Balsamin kremi katiyen ku
rumaz. Teninizin 15tif tazeliğ ini cildinizin cazib taravetini ancak 
Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. Bir defa BaJsamin kulla
nan başka krem ~ullanamaz. T anınını~ itriyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur. , __ .;;.;;;~--------ml---Jr.:;cwa &f Pi yorlardı. Hedefleri ayrı ayrı, 

fakat ikisinin de hedefine var
mak arzusu şiddetli idi. Bu arıu 
bunları bir müddet için birleş
tiriyordu. 

BOGAZLAR meselesi 
Tarihine Bir Bakış 
"Y A..ZA....l"l ; .A.. El.. 

(iktibas ve tem:me hakkı malı/uzduı} 

-------------------------· -22-

Ruslar şimdiye kadar on yedi 
defa lsmail kalesine hücum 

ettikleri halde geriye püskür
tüldüler. Alemdar Mustafa paşa 
da Y ergökü muhasara ~den 
Rus askeri üzerine hücum ede
rek bir çok telefat verdirdi. 

Lakin bu sırada ls(anbulda 
büyük bir karışıklık vukua 

geldi. Üçünü Selim tahttan in· 
dirilerek dördüncü Mustafa 
Padişah ilan olundu. 

Yine bu sıralarda idi ki Na
polyon Booapart Rus ordusunu 
Fridlnnd'cla bozarak yirmi beş 
bin ölü ve yaralı verdirdi. 
Napofyon Sona art'ın kazan· 

dığı bu büyük muzafferiyetten 
sonra Rus ordusunun Fransız
lanrı Rusya içerilerine ilerle
mesini durdurabilecek kuvveti 
kalmamışh. Ru!ya için muha
rebeye devam muvafık değildi. 
Çar birinci Aleksandr Napol
yon Bonaparttan bir mülakat 
istedi. Aleksandr ile Napolyon 
Tilsit'te buluştular. Buluşma!ar 
birbirini takib eyledi ve Tilsit 
muahedesini ve Rusya ile Fran
sanın ittifakını doğurdu. 

Bu ittifolrn girerken Çar bi
rinci AJeksandr Osmanlı impa
ratorluğu arazisinden hırsının 
tatminini ve Napolyon Bonapart 
ise in iltere i ezme .. i düşünü-

Napolyon Bonapart şimdiye 
kadar Osmaoh devletini bir çok 
vaatlerle Rusya aleyhine kul
Janmağa çahştığı gibi şimdi de 
Rusya Çarlığını lngilterct üie· 
rine saldırmak istiyordu. Bu 
maksadına ermek için yeni 
müttefikine arıusuou okşıya
bilecek bir çok vaitlerde bu· 
lunmaktan çekinmedi. 

Osmanlı hükumetine şimdiye 
kadar ettiği vaatlere gelince: 
Onlardan dönmek NapolY.on 
~onapart için güç olmadı. 
Uçüncü Selimin padişahlıktan 
çıkarılmasım bahane ederek 
onları pek çabuk unuttu. Onun 
dostu üçüncü Selim imiş. Bu 
da şimdi artık padişah değildi! 

Tilsit muahedesinin Osmanlı 
devletine aid maddelerine göre: 

1 - Fransanm araya girme· 
ai le Oır .ılı bük eti ile 

lzmlr Slcllll Ticaret 
Memurluğundan : 

[ llyas Enç, Şükrü, Mehmet, 
Haydar, Osman ve Mutahhar, 
Yavuz lzmir nakliyab umumi
ye birliği ] ticaret unvanile iz· 
mirde Saman iskelesinde 19 
numarada nakliyecilik ve her 
nevi komisyonculuk işlerile uğ· 
raşan işbu şirketin ticaret un· 
vanı ve şirket mukavelenamesi 
ticaret kanunu hükümlerine gö
re sicillin 1650 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

1 : Mukavelename 
İzmir Sicilli Ticaret Memur· 

Juğu ımzası F. TENİK 
T. C. 

lzmir birinci Noteri 
Mehmet Rifat 

ŞiRKET MUKA VELENAMSI 
İzmir' de Göztepe tramvay 

caddesinde 807 numaralı evde 
oturan Abdullah oğlu İlyas 
Enç ve lzmir' de Mısırlı cadde
sinde 65 numaralı evde otu
ran Atıf oğlu Haydar Atasağun 
ve lzmir' de Tilkilikte Tekke 
sokağında Fettah camii karşı
sında 14 numaralı evde oturan 
Kara Mehmet ogullnrından Ati 
oğlu Şükrü ve İzmir' de Mısırlı 
caddesinde 65 numarada otu
ran Atıf oğlu Mutahhar Ata
sağun ve lzmir'de Saman iske
lesinde emlak ve eytam ban
kası civarında 19 nt,marada 
oturan Nuri oğlu Osmaa genç 
ve lstanbul'da Cumhuriyet ga
zetesi matbaasında oturan 
Cumhuriyet gazetesi ser bayii 
Hasan oğlu Mehmet Cumhur 
aralarında knrarlaşhn!an aşağı
daki şartlar dairesinde akdı 
şirket eylediklerini beyan eder• 
Jer şöyle ki: 

Madde 1 - Şirketin mevzuu 
Nakliyecilik ve her nevi ko
misyonculuktur. 

Madde 2 - Sermaye on iki 
bin (12000) Türk lirası olup 
alb bin lirası ortaklar tarafın
dan nakden -ve mütesaviyen 

konmu~ ve diğer altı bin lirası 
ayni suretle konmak üzere 

ortaklar tarafından teahbüt 
edilmiş ve ihtiyat akçesi olarak 
bırakılmıştır. 

Madde 3 - Şirketin nevi 
kollektiftir. 

Madde 4 - Şirketin unvanı: 
Ilyas Enç, Şükrü, Mebmtd, 

Haydar, Osman ve Mutahhar 
Yavuz lzmir nakliyatı umumiye 
birliğidir. 

Madde 5 - Şirketin mer
kezi lzmir ve muamelabn mer-

kezi : Saman iskelesinde emlak 
ve Eytam bankasa civarında 
19 numaralı mağazadır. 

Madde 6 - Şirketin hukuku 
ve umum ve hususi muamelat 
ve ukud ve teahhüdabnda or
taklardan ikisinin müçtemi im
zaları bulunacak ve bu suretle 
imza ed;Ien bil'umum ukud ve 
teahbüdat şikeli ilzam edecek
tir. 

Rusya Çarhğı arasında müta
reke aktolunarak harb tatil 
edilecek. • 

2 - Babıali ile Rusya arasın
da sulh muahedesi ak tolunun -
caya kadar Osmanlı askeri ta
rafından işgal edilmemek şar
ti yle Rus askerleri Eflak ve 
Buğdandan çekilecek, 

3 - Babıali ile Rusya ara
sında sulh müzakereleri Fran
sanın araya girmesiyle yapıla· 

caktı. 

Bunlardan başka Tilsit mua-
hedesinin gizli muahedeleri 
mucibince: 

Kataro ile Cezairi Seb'a 
Cumhuriyetini teşkil eden ada
lar Rusya tarafından Fransaya 
terk ve te31iın olunacaktı. 

Velhasıl Çar birinci Alek
sandr Fransa iJe lngiltere ara· 
sında tavassut edecek ve fakat 
bu tavassuttan bir netice çık· 
mazsa lngiltereye harb ilan . 
edecekti. 

Napolyon Bonapart dahi 
aile Osmanh devleti ar -

-. 
Medde 7 - Şirketin idare .. 

ıioe ınUteallik bususat heyeti 
idare tarafından tedvir edile· 
cektir. Heyeti idare bir reis 
ve iki azadan ibarettir. Heyeti 
idare ortaklar arasında ittifak:a 
ve altı ay müddet için intihap 
edilecektir. 

Madde 8 - Ortaklar şirke
tin mevzuu dahilinde olan iş· 
lerle bilfiil uğraşacaktır. 

Madde 9 - Safi kazanç ve 
melhuz znraıu ziyan yüz elli 
miisavi hisseye tevzii meşrut· 
tur. Bunlardan: 

Elli hissesi llyns Enç ve 
Mehmet Cümhur zümresine. 

Elli hissesi Şükrü ve Osman 
Genç zümresine. 

Elli hissesi Haydar ve Mu
tahhar Atasağun zümresine. 

Madde 10 - Şirket her üç 
ayda bir plançosunu yapacaktır. 

Madde 11 - Şirketin müd
deti 15 mayıs 1936 tarihincten 
itibaıen üç sene için muteber
dir. Müddeti tamam olunca 
şirketin muamelatı tasfiye edil
mesine karar verilmediği tak
dirde ayni şartlarla daha üç 
sene devam etmesi meşruttur. 
işbu üç sene müddet zarfında 
ortaklardan hiç biri h 'ç bir 
nam ve bahane ile şirketten 
ayrılamaz. Şirket, ortakların 
ittifakı ile veya esbabı kanu
niyeden biri ile feshedilir veya 
hitamı müddete muamelatın 

tasfiyesi karargir olu. sa tasfi
yeyi ortaklar yapabilecektir. 
Şirket devam ederken vefat 
edt!n ortağın mirasçılariyle şir
ketin devam etmesine ortaklar 
kabul eylemiştir. 

Made 12 - Şirket, münasip 
görülecek yerlerde şubeler 
açabilir. 

Madde 13 - Sebepsiz ola

rak şirketten ayrılmak istiyen 

ortak veya zümre vaz ve tcah
hüd eylediği sermaye ııisbetin-

de bir hıuninat vermekle mü· 
kelJef olacak ve bu tazminatı 
hiçbir mahkeme hükmüne ha

cet kalmaksızın def'aten diğer 
ortak veya zümreJere tediyt: 
edecektir. 

Madde 14 - Şirketin mu
kadderab hakkmda verilecek 
kararlar ittifakla verilmelidır. 
Bir rey muhalif kahrsa teklif 
kabul edilmemiş addolunur. 

Madde 15 - işbu şirket 
mukavelenamesi 12 Mayıs 1936 
tarihinde tanzim ve imza edil
miştir. 

Madde 16 - Temettü hisse
lerine mahsubu icra edilmek 
üzere ortaklnrdan Şükrü her 
ay yetmiş beş (75), Osman (60) 
altmış, Haydar doksan (90), 
Mutahhar (60) altmış, İlras ve 
Mehmed (300) üçyüz "her ikisi,, 
lira alabilecektir. 

Madde 17 - Şirketin de
vam ettiği üç sene müddet 
zarfında hiçbir nam ve bahane 
ile hariçten ortak almmıyacak 

smda tavassut eyliyecek ve 
eğer bu tavassut Babıali tara
fından kabul edilmezse ve ya
hud kabul edilib de başlıyacak 
olan müzakerelerden üç ay zar
fında bir netice çıkmazsa Os
manlı devletinin Avrupadaki 
vilayetlerini Türk boyunduru
ğundan (!)kurtarmak için Rusya 
Çarlığı ile beraber lazım olan 
tedbirleri alacaktı. 

Çar Aleksandr ile Napolyon 
Bonapart Osmanlı memleket
lerinin nt1 vakıt ve ne suretle 
taksim edileceği meselesinde 
uzlaşamadılar. Çar Aleksandr 
Basarabya, Eflak ve Buğdan 
hemen almak isterdi. Napolyon 
ise bunlarla beraber Bulgaris
tam da Rusyanm almasını, 
buna mukabil Arnavutluk, 
Mora ve Giridin Fransaya ve 
Bosna ile Sırbistnnın Avustur-
yaya verilmesini kabul ediyorsa 
da bu taksimin yapılmasını ge
riye bırakmak istiyordu. lstan
bula gelince: Bunun için Çar 
Alek na· 

ve ortaklardan hiçbiri şirketin 
mevzuu olan nakliyat iılerile 
iştigal eden dlfer bir tlrketle 
teşriki mesai etmlyeeektlr. 

Madde 18 - Şirkete taall6k 
etmiyen bususat için hOkmt ve 

hakiki eşhasa kefalet verilmi· 
yecek ve ortaklardan hiçbiri 
şirket namına olarak eıhau 
saliseye kefalet etmiyecektir. 
12 mayıs 1936 

imza: M. Ataıağan. Imaa: O. 
Genç. imza: llyaı. imza: Şükrl. 
lmın: A. Haydar. imza: Meb
med. 

Umumi No. 3269 
Dairede okunub ne oldağa 

anlatılan işbu 12-5-936 tarihli 
mukavelename altmdaki imza-

lardan Abdullah oğlu llyas 
Enç, Abf oğlu Haydar Ata-

sağuo, Kara Mehmet oğul
larından Ali oğlu Şükrü, 

Atıf oğlu Mutahhar A tasağun 
ve Avni oğlu Oaman Genç'in 

olduğu ve müaderecatını tama
men kabul ve ikrar eyledikten 

sonra bizzat yanımızda vazey
lediklerini ve kendileri daireccs 

maruf bulunduklarmı beyan 
ve tasdik ederim. Bin dokuz 

yüz otuz altı yılı mayıs ayının 
on üçüncü çarşamba günü. 
imza: H. Bilman. 13·Mayıs-1936 

Resmi mühür 
T. C. 1929 lzmir birinci 

noteri Mehmet Rifat 
imza: M. Bayraktaroğlu. 

12-Mayıs-1936 tarihli bu mu· 

kavelename a1tmdaki imzanın 

Istanbulda Fatihte Kıztaşında 
Mustafobey mahallesinde Pa
zar caddesinde 24 Nyıh evde 
mukim Cumhuriyet gazeteli ser 

bayii şahıı ve büYiyeti dairece 

maruf Hasan oğlu Mehmet Ba

kinin olduğunu tasdik ed~rim. 

On altı Mayıs bin dokuzyüz 
otuz altı Cumartesi günü. 

Resmi mühür 
T. C. 

lstanbal d~rdGQcO not• 
Ali Murtaza Erdil 

Jmza: M. Erdil 
Bu suretin dairede doJyasıada 

saklı 16/Mayıa/1936 tarih Ye 
51131708 say\h ikiııci ausbuı-

na mutabakabaı tasdik ederim. 
16/Ma,ıı/1936 

T. C. 
lstanbul dördüncl noteri Ali 

Murtaza Erdit retml m6brll •e 
M. Erdil imu•. 

Umumi No. 3790 
lsbu mukavelename suretinia 

daireye gösterilen tasdikli su

retine ve dosyamızda ıakh 
nushasına uygun olduğu tasdik 

olunur. Bin dokuzylb otuz aJh 
yılı Haziran aymın birinc;i Pa
zartesi gilnO. 

lzmir birinci noteri Mehmet 
Rifat resmt m6hrn ve namına 
H. Oktay imıuı 

1575 (1072) 

part uyuşamadı. Çar latanbala 
isterdi. NapoJyon iae: "lata•bul, 
o dünya saltanabdır, ula" di
yordu. 

iki yeni mllttefik bu eaular 
üerine aralamacla bir ço'k za
man muhabere Ye mlzakere 
etti. 

f • 

Osmanlı hlktmetine plimıce: 
F ransamn araya ıirmuiJle 24 
Ağustos 1807 de R111ya ile bir 
mütareke aktolundu. Ba mlta
rekeyc göre: 

1 - Mütareke tarihinden 
otuz beş gln zarfmda Ruı u
kerleri Efllk Ye Bujdandaa 
çekilecekti, 

2 - Aynı zamanda Osmanb 
as~eri de Tunanın cenabuna 
çekilecek ve yalnız lamail, Ka-
las, Ibtail kalelerinde muhafız 
asker kalacaktı . .. 

3 - Rus aıker ve donan
ması Bozcaadadan çekilecekti. 

4 - Rusya Çarbiı ile Os
manlı devleti ııulb müzakere
leri için murahhaslannı ta,U. 
edeceklerdi. 



Sabite• 

lzmlr beledlresln~en; 
- Mezarlıkbaşında Hayred

dinpa~ sokağında belediyeye 
aid beş sayılı aile evinin, en
kazı müteahhide aid olmak 
llzere yıkılması başkitiplikteki 
tartname ve keşifname veçhile 
19/6/936 Cuma günü saat 16da 
açık arttırma ile ihale edile- ı 
cP.ktir. Bu işin bedeli keşfi iki 
yüz elli liradır. iştirak için on 
dokuz liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

3-6-10-13 (1023) 
58 sayılı adanın 327 metre 

murabbaındaki 10 Rayıh arsa
sının beher metre murabbaı 
yüz yirmi beş kuruştan dörtyüz 
sekiz Jira yetmiş beş kuruş be-
deli muhammenle başkitiplik
teki ıartname veçbiJe 19-6-936 
Cuma günü saat 16 da açık 
arttırma iJe ibaJe edilecektir. 
lştirik için otuzbir liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 
30-3- 6-10 1418 (1005) 
1 - Metre murabbaı 200 

kuruıtan 52 sayıla adanın 

450,50 metre murabbaındaki 19 
aayıh arsası 901 Jira bedeJi 
muhammenle Başkitiplikteki 

ıartname veçhile 16 - 6 - 936 
salı gilnü saat 16 da açık 

arbrma i!e ihale edilecektir. 
iştirak için 68 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu iJe 
söylenen gün ve saatte Encü
mene gelinir. 

2 - Belediyenin Kemerdeki 
Temizlik hanı bahçesindeki Aş 
Evinin bir senelik kirası 40 
lira bedel muhammenle Baş· 
kltiplikteki fartname veçhile 
16 - 6 • 936 sah günü saat 
on albda aç.ık artırma ile ihale 
edilecektir. Iştirik için 3 liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta Encü
mene jlelinir. 

3 - Kemer caddesinde 103 
sayılı adanın 282,50 metre mu
rabbaındaki 10 sayıh arsanın 
senelik kirası 50 lira bedeli 
mubammenle Başkitiplikteki 

ıartname veçhile 16 - 6 - 936 
Rah günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
lıtirik için dört liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy- 1 
lenen gün ve saatta gelinir. 
29-2-6-10 1400 (995) ' 

1 
1 

Doktor operatör l 

Ceva~ Al~soy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Pazardan maada hergün öğ

leden sonra saat 3 den al
tıya kadar hastalarını ikinci 
Beyler sokak 81 numarada 
kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 

Doktor 

Fahri Işık 
Jzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütebaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞiTiK çocuklara UJtra -
Viole tatbık "Ye Rontken 
ile KEL tedaYileri yapılır. 

YENi A81R to Ka!ri'lln ••• • 

Balıkesir şarbay~ığından: 
1 - Atatürk parkında yapılacak 9220 lira bedeli keşifli 

gazinonun fenni ve umumi ıartmımesi mucibince inşaatı artbrma 
ve eksiltme kanununun hükümlerine tevfikan açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltme müddeti 5-6-936 - 20-6-936 günlemecine kadar 
on beş gündür. 

3 - ihalesi 20-6-936 günlemecine rastlayan cuma günü saat 
16 da belediyede yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ve daha fazla mahimat almak isteyenlerin 
belediyeye müracaatları ilan olunur. 

7-10-13-16 (166) 

Bornova Belediyesinden: 
Burnovaya getirilecek su proje ve keşiflerinin 11/6/936 Per

şembe günü saat 16 da Burnova belediye dairesinde kapalı 
zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. Muhammen bedel 600 
altıyüz liradır. isteklilerin 45 lira muvakkat teminatla beraber 
Eksiltmeye iştirakleri ilan olunur. 

24-30-4-10 1288 (573) 

Emlaki milliye müdüriyetinden : 
Satış 

Sıra No. 
305 ikinci Kordon Mesudiye 8 taj 516 Nolu 

77 - 38 metre M. Arsa 
313 Abdullah Ef. mahallesi Çoraklı kapı KepekliS. 105 

16 eski 14 taj Notu 69,75 metre murabbaı 
arsanın 3/4 hissesi 

314 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. 7 eski 
11,28,37 taj No:dan müfrez 3 taj No:lu 225,50 
metre murabbaı arsa 

315 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. 211 taj No:lu 122 
272,50 metre M. arsa 

316 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. 7 taj No:lu 63 60 
159 metre M. arsa 

318 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. 5 Iaj No:lu 91 80 
229,50 metre M. arsa 

319 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. 7 eski 11.28.37 72 60 
taj No:dan müfrez 181,50 metre murabbaı arsa 

320 Karşıyaka Osman zade inkişaf S. ada 103 par
sel 37,270,50 metre murabbaı arsa 

346 Bayraklı Menemen C. 75 No. tajlı divarlı arsa· 
dan müfrez sahil caddesinde 18 taj No:lu dı
varlı 435,08 metre M. arsa 

349 Bayraklı Karanfil S. 4 taj No:lu 59,52 metre 14 
M. arsa 

350 Bayraklı Burnova C. 5311 eski 55 taj No:lu 133 
532,35 metre M. arsa 

340 Üçüncü Karataş HaliJ Rifat paşa C. 281.283,285 72 
kapu No:lu 242 metre murabbaı arsa 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 
ilzere on beş gOn mDddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 
25-6-936 perşembe gtinü saat 17 dedir. Alıcı1arın Milli Emlak 
müdüriyetine müracaatları. 10-19 (1073) 1531 

. ·~· 

BALÇOVADA 
Ağamemnun Ilıcaları açıldı 

Sağlık ve sağlamlığını gençlik ve dinçliğini korumak isti
yenler her halde tabiatın bu güzel kaynağına koşmalıdırlar. 

Romatizma, siyatik, kum ve böbrek sancılarından kıvranan 
ve mide ve bağırsak ve kadın hastalıklarına tutulanlar vakıt 
geçirmeden banyo almalıdır. iki büklilm· ve kütük gibi değ
neklerle gelenlerin banyo]arım aldıktan sonra koşa koşa ve 
sevine sevine avdetlerini görenler pek çoktur. Bu yıl hususi 
hesaplar direktörlüğü kaynaklan temizlettirdi. Su gözleri 
açıldı. Sularımız boldur. Kışı çelik gibi çalışarak geçirmek 
ve yorgunluklarını dinlendirmek isteyenlere tavsiye olunur. 
Her türlü kolaylık gösterilecektir. Otobüsler işlemeye başla-
mıştır. Şimdiden odalarınızı kiralayınız. SAIT 

3-10 (1051) - . . . ,. ;, : . . . . . 

lzmir Muhasebei Hususiye mü-
dürlüğünden: 
Muhammen kıymeti Yeri 

Lira 
500 
500 

3500 
100 

3000 
850 
150 
500 
60 

iki çeımelik caddesi 
Hisar camii arkası 
Birinci belediye caddesi 
Alipaşa meydanı 
Taşçılarda 

3 üncü kara Osman sokak 
" " " " 

Bornova Akkaş sokak 
Karşıyaka Alaybey iktisat 
Sokak 

No. sı 

403 - 531 
9 

16 
26 
17 
14 
16 
19 ve 24 

28 
1500 Karşıyaka Alaybey tramvay 

Cinsi 

kahvehane 
Dük kin 
Mağaza 
Dük kin 

" .. 
.. 
Ev 

Oda 

Caddesi 85 • 87 Furun 
İdarei Hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri gös

terilen bu akarın bedeli 4 senede ve 4 müsavi taksitte ödenmek 
suretile 20 gün müddetle satılmak üzere artırmaya çıkarılmıştır. 
lstekJilerin şeraiti öğrenmek üzere her gün muhasebei Hususiye 
müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale 
günü olan 25 - 6 - 936 Perşembe günü saat 10 da Depozito 
makbuzlarile birlikte Vilayet encümenine müracaatları ilin 
olunur. 1505 (1076) 

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

KUL a 
Mensucat Fabrikasının 

Yeni çıkardığı mevsimlik kumaşları g(irnu:.dt~n 

Elbise yaptırmamanız menfaatınızdır. 
------------------------

Birinci Kordon Çolak:r..ade Hah Ltd. Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ediniz 

PERAKENDE SATILIR 
Telefon - 2360 

. -- . 
IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

- umaı a rı aıı ,. 

l'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAD -------- 1 ZABIF ·- -------VE "l:JC~Z ı >"l:Jı:=t 
iL 1 'ersı:ıptJW"J~mD'Zg=r w=znm i!fi!WZ l 7 ii":'/. tezıarJ?'lf'ft 

Yeni yaphracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

~~JJJ~l~J~li SATIŞ YERLERi · ill!~j}jlfü! .•••.•.....••..... .. ......•.•.•..... ,~ 
.................. ··············~ 

sj~i~Ç~:?r:d:a ŞARK HALI T. ·x: .. Ş 
~l::ra!ı:~i~1d:- F AHRi Kandemir oğlu~ 
r~~.7ZZZZ7Y17..ZZ:COC~r7ZZ7.77.7.ZZZZZZLZY".:/Z7.Z7ZZ7J~ 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza 
r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı;•••••• 

Kardeşleri ve Struğo .. ~.~~-~!!~!~!! .. ~~~~.~~!~~!!~!~.~i.~~~-~.~!!'.'!!~ .. !~.~!~ 
&1U%ZCZ2~' tZ-L777{P?fZ27..;LJO'YZXZ7~.lı ER ı:r Ah*Wi ;op;wıg:m. .............................................................. 

~llZlmllı!E'J7~~L2J1'Z'.21" 

Doktor 

Sabiha 
Süleyman 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Sıhhat 
ve 

güzellik 
Sağlam ve 

güzel 
Dişlerle 

Pazardan maada her gün Sağlam ve gü-
ağleden sonra 3 - 6 ya ka- 1 d. 1 d 
dar ikinci Beyler sokak 81 ze ış er e 

•• 
b:r:d~;.muayenehanede ka-. HaJyolı'n 
- tt•IJ, • - u 

Zayi 
Bayraklı ile Bornova arasın

da lzmir belediyesinden al
dığım 1331 sıra Numaralı 
araba sürücüsü ehliyetnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığını 
ilin ederim. 

Tepecik zeytin tarlası sokak 
No. 5 de 

Hamid oğlu Ömer 
1582 (1075) 

ile temin edilir 

Dişlerinize çok dikkat ~diniz 
Bazen en üstat doktorların bile sebeb ve menşeini 
bulamadıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri 
geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

BADTOl~lN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz~ 

YILMAZ RAKISI ikinci Beyler ıokak fınn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) NEŞ'~, KEYiF VE IŞTIHA VERiR HALiS · OZOM VE ÇEŞME ANASONUNDAN YAPILMIŞ 45 . DERECELiK EN YOKSEK 

.......... f:fd-lr ................ , Emidel'-~ ~' HOSEYJt+-BAHRI, ŞEKIP mlmrat·depo1U. TELEFON ı aaH 
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1, .. k. . n birinci birasıdır • . Fennin en son terakkiyatıua istinaden imal edilıniştir. En sıhhi ve en tenıiz biricik 

ur ıyenın e , . . . 
ULUSAL biradır. Izmir ve havalısı acentesı : Emirler çarşısı karşısında Mıhcılarda Hüseyin Bahri ve Şekip TELEFON 3256 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASl 
HERMES vapuru 30 mayısta 

beklenmekte olup yükünü tah-
liyeden sonra Burgas • Vaına 
ve Köstence limanlarına hare
ket edecektir. 

ORESTES vnpuru 31 "ın~· 
yısta beklenmekte olup yuku· 
nü tahliyeden sonra 6-6-36 da 
Anvers, Roterdam, Am~t;rdam 
ve Hamburg timanlan ıçın yük 
alacaktır. 

HERMES vapuru 15-6-36 da 
~elip 20 • 6 • 36 da Anvers • 
Rotterdam-Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala· 
caktır. 
SVENSKA ORIENT Linien 

VIKINGLAND motörü 29 
mayıs 36 da gelip Rotter-
dam - Hamburg - Breme~ -
(doğru) Copenhang - Dantzıg-
Gdynia - Oslo ve lskandinavya 
linıanları için yük alacaktır. 

NORDLAND mötörü 15 
haziran 36 da gelip Rotter-
daın - Hamburg - Bremen - Co· 
Penhage - Oantziğ - Gdynia: 
Goteburg _ Oslo ve Jskandı-
ııavya limanları için yük ala
caktır. 

BIRKALAND motörü 29 
haıiran 36 da gelip Rotter
danı - Hamburg - Bremen - Co· 
Paohage - Dantzig - Gdynia • 
Goteburg - Oslo ve lskandi
navya limanlan için yük ala
cakbr. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIA Yapuru 7-6-36 

da gelip 8-6-36 tarihinde Pire
Ma ita - Marsilya ve Barselone 
hareket edecektir. 

yolcu ve yük kabul e?er .. 
ilandaki hareket tarıhlerıle 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

F a~la tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 

W. F. IJ. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

SAMOS vapuru 10 haziran
da beklenilmekte ve 13 hazi· 
rana kadar Hamburg, Bremen 
liman arma yük alncakb. 

MANiSA vapuru 10 hazi
randa beklenilmekte ve 13 ha
zirana kadar Rotterdam \fe 

Hamburg limanlarına yük ala

cakhr. 
TINOS vapuru elyevm lima• 

nırnızda olup Anvers, Rotter• 
dam ve Hamburg limanların· 
dan yük boşaltıyor. 
MACEDONİA vapuru 22 ha· 

ziranda bekleniyor.27 hazirana 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen için yükliye· 
cektir. 
Amerıcan Export - Line The 
Export Steamsbip korporation 

Nevyork 
EXAMINER vapuru 21 ha

zirana doğru beknilmekte olup 
Nevyork için yükliyecektir. 

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 10 ha
ziranda bekleniyor. Kösteoce. 
Sulina, Galatz ve Galatz ak
tarması BeJgrad, Budapest, 
Bratislava ve Viyana için yük 
kabul edecektir. 
Den Norake MiddeJhaslinje 
( D.S A.S Spauskelinjen ) 

SAN ANDRESvaparu19hazi· 
randa bekleniyor. lskenderiye, 
Hayfa, Dieppe ve Norveç li
manları için yük kabul ede· 
cektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005-2663 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

ŞiFA 
Eczanesi 
Fenni gözliil< 

Sıhhi korse 
Barometre, dereceler, Lastik 

eşya, Tuvaiet çeşitleri 
Ender bulunan illç çeşitleri 
Her yerden daima taze ~e 

ucuzdur 

S. Ferit 
ECZACIBAŞI 

ŞiFA 
ECZANESi 

Hükômet sırası - -

lzmir Sahil sıhhiye merkezi başta-
bipliğinden: . 

Bedeli keşfi 3658 lira 81 k6uru9ş36 ola~h~derke~~~biz Li2Ô11~~n 
Yanlln ~st kısmının tamiri 5 - - tarı ın en ı ı aren gun 
ınüddetle eksiltmeye konulmuştur. l~tckliler ke.şifnam~ ve. ~rt
nanıey·ı h ti Pasaportta Sahil sıhhıye merkezınde gorebılırler. 

erg n d " ı• w • d Eksı'lt · k olanların Nafia baş mühen ıs ıgm en musad-
meye gırece k kk · k 

dak ehliyetname ve yüzde yedi buçu . muva at temınat a .~e.~ 
lerile birlikte ihale Rihıü olan 25 ~az1ran ?36 P~rşemb.e g unu 
6ğ1cden sonra saat 16 ıla D i remızde muteşekkıl komısyonda 
ha zır hulunmaları. 

5-10-15-2~ 1495 ( 1044) 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
CENDELI HAN BıRiNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru on hazi
randa Londıa, Hull ve An
vcrsteu gelip yük çıkaracaktır. 
Ve 25 haziranda avdet edip 
Londra, Hull için yük alacaktır. 

MARDINiAN vapuru 20 ha
ziranda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracaktıı-. 

DRAGO vapuru temmuz ip· 
tidasmda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracakbr. 

LESBIAN vapuru on tem
muz.da Liverpool ve Svansea· 
dan gelip yük çıkaracakbr. 

D. operatör 
• 

1 UI 
lzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 
Hastalarım her gün öğle

den sonra 3 - 6 ya kadar 
lkinci Beyler solcağında ve 
Beyler hamamı karşısındaki 
43 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

111 

Telefon 
Muayenehane i 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

• 

Kat'ı alaka 
• 

Deutscbe Levante - Lfoie 
TOFIA vapuru baziranıo ıo· 

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip yük çıkara
cakhr. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlarm isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden ıne 
suliyet kabul edilmez.. 

Mağazamız. müstahdemlerin

den Bay Yusuf Avimcle kendi 

arzusu ile çekildiğiodeo tica

rethanemizle alakasını katetmiş 

olduğunu ilan ederiz. 

Şık ipek ma~uası 
7 9 10 1517 (1053) 

:·····································································: . 
E TAZE TEMiZ CUZ ~ . . . . . . . . • IJAC • • . . 

HAM i NÜZilET . . 
• . . . 

. Sıhhat Eczanesi ~ . . . . . . 
• • 
~ BAŞDURAK ~ 
: Büyük Salebçi oğlu hanı lcar.şısında ! . . 
•••••w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= 

, 

Bu Oıinrn nlmntfau rvvrı 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en ça
buk ve en ucuz geçirme
nin çaresi bir kaşe GRiPiN 
almaktır. Mideyi boı.maz, 
böbrekleri ve kalbi yormaz 

.:• 5 dokll<o · s·onra · .. ·. '. . 
Aldıkttvı ôg dakika SO!!!a 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GB i P • 1 

DAIMON 
Masa vantilatöf leri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç adet 
pille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. 
Bankalara ve yazıhanelere, evle re hastahanelere ve her 
yerde lazım olan bir ihtiyaçtır. Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır, Tavsive 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu : bmirde Suluhan civannda No. 
28.9 Ödemişli Hiiseyin Hüsnü 

• ' . •. •• , .:.. • • • : . ' .#- . . . • 

_yatmazden evve1 PERLOOENT dış 

macununu kullanmak suretile ağızınızı 

yıkamayı kendln1'2e bir vaztte bllinlz. 

PERLODENT kıyas kabul etmez bır 

muzaddı taııffOndllr, -·-ı...A'~ w "'-4~ ·~·.ıUt ~"°-"«A ~ ~-
~ 41'4 ik ~~.8 o4.ıc. ~t.,.~ k2~ ~4 

TURAN !Fabrikaları mamulatıdır. Aym zamanda Turan 
tuvalet sabunfannı, traş sabunu ve kremi iJe güzell~k krem
lerini kullanınız.. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa-
tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bmıkmıştır 

F eminen Dişi Maskülen Erkek 
lki cins koku 

Eczanes· 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhatıra ) ( Menekıe ) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokulan 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktar. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş l 

Lö Feniks Espanyol 
Hayat Sigorta Şirketi 

ll'IJ~l~KEZ iDARESi : PAlll~ 
31 kanunuc vvct 934 ta;itifnde s·em;;;;· ve ihtiyat akçeleri 

271.107.872 .34 Fransız frangı. Türkiyede 1895 senesinden 
beri hali faaliyette. 

Zı\RAJlLAn ÇAllU ÖJ)F.jNIR 
Yeni sistem hayat sigortalan akdi için lznıir ve ha valisi 

umum ' acenteleri. !'ardiçalı hanında 24 numarada 

AHMED BESiM VE ASIM ISMAİLE 
müracaat edilmesi tavsiye olunur 

elefon : 2371 Telgraf adresi: Beassirn 
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Viyanalılar Ankara muhtelitini O - 4 yendiler 

berabere kaldı 
Vahap yaralandığı için dünkü maçta oynamadı 

Oyun yirmi dakika · evvel tatil edildi 
• • 

lstanbul, 9 (Ô.R) Is tan-
bul radyosu konuşuyor: 

- Alfo alJo.. Radyo Istan
bul.. Şimdi size lzmir-lstanbul 
mutelitleri maçmı vereceğim. 

Dikkat.. işte lzmir muhteliti 
sahaya çıkıyor. lzmir takımı 

sahaya çıkarken dünden daha 
neş' eli görünüyor. Avusturya
lıların karşısına da böyle çık
mışlardı. Bu alkışlar lzmirlile
redir. 

lşte Istanbul muhteliti de 
sahaya çıkıyor. Şimdi lzmirliler 
kendi kaleleri önünde vuruşlar 
yapıyorlar. Hakem Ankara 
mmtakasmdan Kamil.. lzmir 
takımı !llU şekildedir: 

JZMIR: 
Cahit, Fethi, Ali, Nurullah, 

Hakkı, AdiJ, Hakkı, Basri, 
Fuat, Sait, lbrahim .• 

JSTANBUL: 
Mehmet Ali, Faruk, Hüsnü, 

lbrahim, Reşat, Mehmet Reşat, 
Fikret, Haşim, Şeref, Hakkı .• 
Vahap, Ankara maçında yara-
landığı için oynamıyor. Buna 

demir gibi bir şut Cabidin el
lerinde eriyor. lstanbul yine 
hücumdadır. lstanbul hücum
ları lzmir kalesine iniyorlar. 
Hakem favul çaldı. Sebeb. He
nüz belli değil.. 

lZMIRE 
PENALTI 
Hakem ağır 

ağır lzmir ka· 
lesinin yanına 

geliyor ve elile 
işaret ediyor: 

- Penaltı .. 
Hayret.. iz. 

miri galiba pe
naltı ile yene-

yor. Çektiği ıut lmıir kalecisi
nin elleri arasında .• 

Alla, allo Radyo lstanbuJ.. 
Beşinci dakikadayız.. Henüz 
go) yok •• Oyun çok hızlı oldu-
ğu halde gol çıkmıyor. Bu va-

daha müsait vaziyette olan iz
mir sol açığına nefis bir pas 
verdi. Yine ayni şekilde nefis 
bir şüt lzmirin beraberlik sayı
sını kaydetmiş oldu. 

Bu golden sonra lzmir takımı 
lstanbul kalesine 
müşkül dakikalar 
geçirtiyor. Ne o .• 
Oyun durdu. l:z
mir takımı oyun 
cu değiştirmek 

istiyor. Fakat ha
kem kabul etmi
yor. Neden.. Se
bebi belli değil .. 

cekler .. Takım- lzmir muhtelitine mağlup olall Virarıa takımı lstarıbul mulıtelitile berabere kalan muhtelit takımımız Yağmur yağı -
da biç kimse itiraz etmiyor.Top 
penaltı çizgisi üzerinde .. Fikret 
çekti. Ve lzmir kalecisi güzel 
bir abhşla kurtardı. 

Şimdi kurtulan top lzmir 
takımı için bir enerji sebebi 
oldu. Akıyorlar. Eyvah, lstan
bul ltalesi teblükede.. lzmir sol 
açığı iniyor. Top Saidin aya
ğında.. Hayır Fuad'da, yine 
Said'de .. Yine Fuad'da .. Basri 

BiR VAZIYET ziyet müsavata işarettir. Bu yor ve takımlar sahadan 
İzmir muhteliti hissedilecek defa Istanbul sağdan ilerliyor. çekiliyor. Oyun 20 dakika ev-

kadar bariz hakimiyet te- Hakem ofsayd Ç-'\ldığı için halk vel tatil edildi. 
si!! etti. lstanbul takımı teh- bağırıyor. Bunlar protesto ha- ANKARA - ViYANA 
lükeyi sezdiği için şimdi daha rekelleridir. lstanbul, 9 (Hususi muhabi-
çok çalışıyor. Fuadın bir şutu Yağmur yağıyor. Fakat za- rimizden) - Ankara muhteliti 
avuta gitti. Niyazinin yaptığı rarsız •. Yaz yağmuru bu .. Ade· bugün Fırst Viyenna takımiyle 
bir hücum muvaffak olamadı. ta bir banyo.. karşılaştı. Hakem lstanbuldan 
İstanbul bir dakika içinde dört Jzmire gol : Suphi idi. 
gol fırsatı kaçırdı. İzmir takı- işte tehJükeli bir vaziyet.. Oyunu şöyle hulasa edebilirim: 
mının bir şutu İstanbul kale Istanbul takımı durmadan akı-
direğine çarptı. Gol olmadı. yor. F.'kretin ortaladığı topu 
Devre golsüz bitti. orta haf bir kafa darbesiyle 

İkinci devre: kaleye soktu. lzmir akabinde 
Hafif hafif yağmur çiliyor. sağdan bir hücum yaptı. lstan-

En ufak bir kımıldanış bile bul kalecisi zorluk"a kornere 
yok .. Tam futbol havası .. Basri atabildi. Bu fırsat ta söndü. 
yerini lzmirli lsmaile bıraktı. lzmir takımının çektiği kor• 
lzmir kalesinde de Mahmud nerden sonra top Saidin aya-
oynıyor. lstanbul muhtelitinden ğına geçti. Tehlüke.. İzmir 
Niyazi de yerini Melib'a hı- takımı tehlükeli bir vaziyet 
rakh. yarattı. Said'in karşı karşıya 

Top Melihtedir ve Melih kaleye şüt çekmesi bekleniyor. 
önünü l?oş bulduğu için ilerli- Tam şüt çekeceği bir sırada, 

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

ilk on dakikada Ankara 
muteliti güzel bir oyun çıkardı 
Bir kaç gol tehlükesi bertaraf 
edildi. Bilhassa Ankaranın 
soldan yaptıij'ı hücumlar iyi idi. 

Fakat bu ıyı vaziyet 
temadi etmedi. Viyana takımı 
bugün ağır basıyor ve Ankara 
muhtelitini terletiyordu. Top 
daha ziyade Viyanahların aya· 
gmda .. Viyana takımı 31inci 
dakikada sol içleri vasıtasiyle 
ilk golü attı. ilk devre O - 1 

'jyana lehine bitti. 
ikinci devrede Viyanahlar 

Ankara mubteliti kalesini şut 

yağmuruna tuttular. O sırada 
bir amatör ve prof es yon el takım 
arasındaki farkı görebiliyorduk. 
İkinci devrenin 22 inci dakika· 
sında Viyana sol açığı güzel 
bir gol yaptı. Bundan sonra 
daha iki gol yapan Viyanalılar 
oyunu 0-4 kazandılar. Bu netice 

Ankara takımının şanssızlığın· 

dan ileri gelmiştir. 

. l 

ıstanbul şellir takımı Balıkesirli gençlerin nezaketi Ankara Şehir takımı 
...............•. ~ •.•................................................................•• 

mukabil lstanbuUu Hakkı An- sert bir şut çekti. Direğe 
kara mmtakasına naklettiği çerptı ve kurtarıldı. işte kar-
için lzmirliler onun oynamasına şıhkh olarak kaybolan birer 
itiraz ediyorlar. Federasyon bu gol .. 
itirazı kabul ettiği için htanbul HEYECAN DAKiKALARI 
sagv iç mevkii boş kalıyor. Ve Bugün iki takım da zevkli 

Sporcularımıza tebrik 
telgrafları geliyor 

Almanyanın 
cevabı 

••• 
Londra, 9 ( Ö.R ) - logiliz 

sual listesine Alman cevabmm 
oyuna başlanıyor. ve heyecanlı bir oyun çıkarı- Istanbul 9 (Yeni Asır muhabirinden) - Muhtelit takımımızın 

ilk hücum lzmir takımınındır. yorlar. lstanbul halkı lstanbul temmuz başlangıcından önce 
Viyana takımına karşı aldığı üstün galebeden dolayı memleketi- k d 

Sol açık Hakkıya geçen top. takımınının büyük bir zafer b k fı 1 k d" gelmiyeceği anlaşılma ta ır. · mizin dört yerinden federasyona te ri telgra geme te ır. 
Çalım yüzünden kesiliyor. Şim- kazanmasını istiyor. Her lstan- 1 T k d b l d Cevabın bukadar gecikmesine lk tebrik telgrafını Balıkesir, sonra e ir ağı e e iyesi gön-
di top lzmir sahasındadır. Fa· bul hücumunda uğultulu hare- dermişlerdir. rağmen Almanyanın lngiltere 
kat Adil sert bir çıkışla topu ketler yapılıyar. işte Fikretin Bugün lstanbul muhtelitine karşı düzgün bir oyun oynayan _ tarafından istenilen birçok sa· 
ayağına geçirdi. Üç metre ka- bir hücumu. Top ayağındadır. mubtelitimiz takdirlere mazhar olmuştur. Zannıma nazaran beş rahatları vermiyeceği tahmin 
dar sürdükten sonra sol açığa Çalım yapıyor. Fakat lımirliler oyuncumuz olimpiyad kafilesine ayrılacaktır. ediliyor. 

derin bir pas verdi. Şimdi iz- yutmuyorlar. Top lzmir orta •------------------
mir sol açığı lstanbul kalesine hafında .• Hücum hattma geçti. ,.11'1' .. ----------------••• 1\ 
iniyor. Tam korner çizgisi üze- Said kaptığı topu sol açığa ~~~"'.'Sr:'~~ 
rinden ortaladığı top Hüsnü gönderdi. 
tarafından kurtarıldı. Şayanı dikkat bir nokta .. 

Istanbul hücumda: lzmir takımı bugün başka bir 
Dikkat.. Fikrete geçen top oyun sistemi takibediyor. Oyu-

lzmir kalesi için bir teblüke nun merkez sikleti Sait'tir. 
olabilir. Fikret ilerliyor. Stad- Hücum hattını o sevkediyor. 
yumu dolduran binlerce seyir- Ve hücumlar daima açıklarla 
cinin uğulutulu teşci sesleri ve yapılıyor. Vahap olsaydı orta-
Fikretin sert bir havalesi . . • dan inerlerdi. 
Oyun çok zevkli ve heyecanlı Top lzmir kalesi önlerinde .. 
geçiyor. iki takım da güzel Fikret hücuma geçti. Hakkı 
oynıyorJar. Hakem lımire Hend- kurtardı. lzmir orta hafı bugün 
h·>I verdi. azami iyi oynuyor. lzmir sağ 

Top lzmir muhacimlerine haf mm ayağına geçirdjği top 
geçti. lzmir akıyor, lzmir hü~ lstanbul kalesi için tehlüke 
cum ediyor. lzmir sağ açığı oldu. 
lstanbul kalesine ilerlerken to- lzmir mubacimleri Istanbul 
pu sandeledi. Fakat Fuat ye- nı · ıf sahasında kafa oyunu ya-
tişemedi. Eğer Vahap oyunda pıyorlar. lstanbul orta muavini 
olsaydı lzmir bu golü kaçır- bu oyunu bozdu. lzmir haf be-
mazdı deniyor. ki sağ açığa bir pas verirken 

1 

Osmanh imparatorları arasında birçok çılğın padltah•ar f 
saltanat sUrmUtlerdlr.Bunların arasında dell lbrahlm çıl- . 
gınhkları arasında mlllete zulüm etmekte rekor kırmı,tır -.__ 

Osmanlı tarihinin en kanlı sahifelerinden biri bu devreye isabet eder 
--~------~~~~~~---~~~ ... --~~~~~~------~~~~----

KATIRCI OGLU Namındaki Türk çocuğu zulme isyan etmiş yıllarca dağ
larda saeltanat sürmüş zulüm edenlerin başlarını uçurmuştur 

Kallrcı oğlunun hayata ba,tan bata heyacandır.. "Tok Dil ,, tarihin K A ·r··İ aRUCle İok göyaGtıL u 
................................... ~ ................. .. 

1 ltalyan 
manevraları 

Roma 9 ( Ö.R ) - Gelecek 
ltalyan manevralarının Fransa 
hudutlarında yapılacağı tekzib 
ediliyor. Bildirilen biricik ma• 
nevralar Bari civannda olacak• 
tır. ltalyan· lngiliz mü73kerelerİ"' 
nin de hususi hiç bir meseleye 
temas etmediği bildirilmektedir· 

Neler konuştular 
Roma, 9 (Ô.R) - S~viç il• 

Arjantin elçisi arasında yapı"' 
Jan mülakat hakkında her ild ' 

tarafta büyük bir gerginlilı 
muhafaza edilmektedir. BunuD"' 
la beraber mülakatın Arjantill 
teklifi hakkında ltalyan hükil"' 
metine izahat vermek ve But"' 
nos Ayres hükumetinin niye' .. 
lerini eyice tutmak maksadiyle 
dayandığı ihsas ediliyor. 

Hastalar 
isyan etmiş 

Kahire, 9 (Ô.R) - Kahire 

yaldninde Yetimler hastanesi~; 
deki hastalar, kendilerine ı}'lı 
bakılmadığını iddia edere 
isyan etmişlerdir. lsnan tebiiİ" 
keli bir şekil alınca ıabıt: 
bunların üzerine korkutoı• 

bU" maksadile ateş açmak mec 
riyetinde kalmışlardır. 

lslanbul hücuma geçiyc.r. kaptılar. Fakat işte yine lımir-
lstanbul sağ açığının ~ektiği liler iniyor. lzmir akıyor. Bu 

Bugünden itibaren 5 inci sahitmizd behemehal takip ediniz ' , 2 


