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Yollar 
Yeni esaslar 
dahilinde mütalaa 
edilmelidir 

Memleketin iktuadi bünyesi 
üzerinde tesirleri aşikar bulu
nan meselelerden birini de, 
yollar teşkil eylemektedir. De
miryolları ile devlet şoseleri 

umumi müvazeneden kudret 
ve imkan dahilinde yapılmakta 
ve bu iş hızla inkişaf ederek 
semerelerini de vermektedir. 
inşa ve tamiratı mo:halli idare
lere bırakılan vilayet yollarının 
vaziyetleri de düşüoülmeğe de
ğer bir mahiyet arzeylemek
tedir. 

Mektı:p kifayetsizliği na~ıl 

yurddaşların içine işlemiş bir 
dert idise yolsuzlukta ayni şe
kilde halkımız için bir ıstırab 
kaynağı olduğundan on sene· 
denberi umumi vilayet mec· 
!isinde yer alan arkadaşlar 
daima yol ve maarif diye fer
yad eylemişler, hususi büdçe 
gelirlerinin en büyük kısmını 

b• iki maksada ayırmışlardır. 
Filhakika son on yıl içinde ilk 
mekteplerin adedi çok arttırıl
mış, yol ihtiyacı kısmen tatmin 
olunmuştur. 

Lakin bugünün ~artları elde 
edilmiş neticeleri muhafaza ey
lemekten çok uzaktadır. Yeni 
mektep açmağı, yeni yol yap
brmağı düşünmiyoruz. Fakat 
açılmış mektepleri yaşatmakta 
ve yapılmış yolları muhafazada 
güçlük çekiyoruz. Bunun sebebi 
de hususi idare büdçelerinin 
zaafa uğraması, gelirlerinin çok 
noksanlanması, yolların inşa 

şartlarının günün ihtiyaçlarına 
cevab verememesidir. 

lzmir vilayetini ele alalım. 

Nüfusu diğer vilayetlerimizin 
pek çoğunun üstündedir. Geliri 
bütün vilayetlere nazaran ya 
ikinci veya üçüncüdür. Buna 
rağmen mütevazin bir büdçe 
tanziminde zorluklarla karşıla

şılıyor. Üç milyona çok, hem 
pek çok yaklaşmış olan geliri 
bugün yarıdan aşağı inmiştir. 
idaresi altındaki müessesat ise 
tamamen aynidir, hatta biraz 
daha genişlemiştir. 

Mevcud müesseseleri yaşat· 
lllak endişesi vilayete yeni yol 
Yapmak için imkanlar bırak

lllamıştır. Eğer büdçede beşon 
kilometrelik yeni yol inşaatı 
karşılığı bulaJ>iliyorsak bunu da 
bir zaruretin ifadesi olarak 
lıahule mecburuz ki, o da mü· 
lıellefiyetini bedenen ifa ede
ceklere karşı bir çalışma yeri 
göstermek içindir. Yoksa vila
Yetin para ile yol yaptırmağa 
llıali kudreti yoktur. Nafıa 
biidçesine ayrılan kısımla mev
tud yolların mütemadi tami
ratını esaslı bir şekilde tan· 
tiınde güçlük vardır. 

Buna ilaveten yapılmış olan 
~0lların inşa şartları bugünün 
ıhtiyacına uygun bulunmıyor. r apılan yollar birkaç sene için-

e bozuluyor. Hatta bu vaziyet 
111lıuoıi efkarda menfi tesirler 
~andırıyor.Söyıenen söz şudur: 
• olun bir tarafı yapılırken di
ier taran hemen bozuluyor. 

- So111ı 2 nd sayjada -
~k.kı C>cak.osıu. 

'!L////L/////.)DR. STOY ADINOVIÇ BEY ANA TT A BULUNOUu.LL/~JJLJ ....... ._ .......................................................................... --
Büyük Britanya, Fransa, Küçük iant.ant ve Balkan 

antantı devletleri.. işte bizim 
birbirini tamamlıyan ve bir kül olan siyasetimiz 

Belgrad, 9 (Yeni Asır) - fırsatta sempatisini göstermek-
Yugoslavya Başvekili Dr. Mılan ten zevk duyar. Bu dostluk 
Stoyadinoviç, Loııdrada çıkan çok şümullüdür." 
"Sunda.v Dispeacb,, gazetesi " Umumi Avrupa ihtilafı, 
muhal.ıirine Yugoslavyanın ha- çok arzulanan ideal bir iştir. 
rici siyaseti hakkında mühim idealler ise güçlükle elde edi-
beyanatta bulunmuştur. lirler. Şimdiki şerait dahilinde 

Dr. Stoyadinoviç: "Büyük Avrupada barışın koru oması 
Britanya ile Akdenizde müş- ve idamesi, &ncak mevzii ve 
terek menfaatlerimiz vardır,, mınlakavi anlaşmalarla elde 
diye başlıyan beyanatında Lo- edilebilir.,, 
karno, Şarki Akdeniz mes· "Yugoslavyanın Almanya ile 
elelerini incelemekte ve şun- ticari münasebatı çok iyidir. 
lan söylemektedir: Siyasi münasebatı ise normal-

- "Yugoslav milleti, Büyük dir.,, 
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Boğazların çelik anah
tarını kahraman 

Mehmetçiğe veren 

Montrö 
Mukavelenamesini 
Bütün devletler tasdik 

etti ve mukavele 
mer'iyete girdi 

Ankara 9 (Yeni Asır mu
habirinden ) - Boğazlarda 
Türk hakimiyetinin tanınma
sına aid olan ve yeni Boğaz· 
!ar rejiminin tanzimine aid 

' olan Montrö mukavelename
sini bütün imza edP.n devlet
ler tasdik ederek keyfiyeti 
hükümetimize haber vermiş
lerdir. Montrö mukavelena
mesi bu suretle kat'i şeklini 
alarak bütün ahkamiyle 

Britanya milletine karşı her Br/[!raddrın hır !!Öriirıüş - Sonu 3 iıcii Sahifede -
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- SIJ/w 3 iineü salıifede-
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Gözler Viyana ve Londraya çevrildi 

K. Ciano Viyanada ten aslar yapar· 
•• •• 

~oruşuyor 
•• ken K. Bekde Eden'le 

Lehistan 
hine de 

Almanya aleyhinde bir bloka girmiyeceği gibi Sovyetler aley
hareket edemez. Viyana görüşmelerinin neticesi belli değildir. 

Viyana toplantısında Marar müddeiratımn aa eörüşü/diiğii talımin edilıyor. Foloğ1af Peşte'den eiizel bir eörüııiişlür 
Paris, 9 ( Ö. R ) - Roma yan hariciye nazırının Avus- te ziyaret etmiş ve Cumhur 

protokolunu imza eden devlet- turya payitahtında başladığı reisi Miklas tarafından kabul 
ler konferansında bulunmak müzakereler hakkında şimdiye olunmuştur. 

üzere Romadan hareket eden kadar resmi bir tebliğ neşre- Bundan sonra meçhul asker 
ltalya hariciye nazırı kont dilmemiştir. Kont Ciano Avus- abidesine, Dollfusun mezarına 
Ciano Viyanaya varmıştır. ita!- turya hariciye nazırı Scbmid- - Sonu 7 ıncı sahifede -

Avusturya ve Habsburg'lar 

Bir kitapta Hitler 
Habsburglara aleyhtardı 

Bu itibarla saltanatın iadesi 
sayılıyor haberi • • 

mevsımsız 

Alman şansölyesi Dr. Oöbelsle bir eöıiişme es.ıasında 
Paris, 9 (Ö.R.) - "Figaro,, layısile şunları yazıyor: 

gazetesi yakında Avusturya' da Şansölye Hitler'in " Mein 
Habsburg saltanatının iade edi- Kampf., kitabında Habsburg-
leceği hakkındaki haberler do- - Sonu 7 11dsayfada -
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Tütün satışları hararetlendi Düşündürücü bazı rakkamlar • 
verıyoruz 

Dünakşamakadaronbeş Son yıl içinde humma, sari sehaya 
vak'aları pek fazladır. milyon kilo tütün satıldı ve difteri 

Kumpanyalar ve yerli alıcılar birbi
rine rekabet edercesine çalışıyorlar 

Belediyenin 
hastalıkların 

aldığı ciddi tedbirler sayesinde 

Ne/ıs tiitü11 retışfüen ta1lafaıdan hüi 

Belediyenin hazırladığı 936 
yılı faaliyet raporunda, üzerin
de dikkatle ve ehemmiyetle 
durul~ası gereken bazı rakam
lar vardır. Bu rakkamlar, bil
hassa doğum ve ölüm vukuatı
na ait olanlar, eğer yanlış de
ğilseler, cidden Üzerlerinde du
raklamıya değer •. Rııporun sağ
lık işleri kısmında 6, 7, 8, 9. 10 
ve 11 numolralı paragraflarda 
şunlar yazılıdır : 

" Son bir yıl içint: e züh
revi hastalıklar mua} ene ve 
tedavi evinde mükerrer olarak 
yapılan muayene sayını 12749 
olup bunlardan 1234 kişiye 

yayılmasına imkan bırakılmadı 

.. 

• 

Sa/tık d11ddürü Dr. O:vdet Saraıogfu 
~~ 

frengi iğnesi, 921 kişiye de 
lavaj yapılmıştır. 301 kişi de 
hastaneye yatırılmıştır. 

Sıtma mücadelesi: Bu işe 
esaslı bir surette çalışabilmek 
için Ankara mücadele teşkila
tından bir mütahassıs doktor 
getirilerek lzmirin en ufak biri
kinti su'arına kadar tedkik etti
rilmiş ve alınan rı:por da:resinde 
çalışılarak 7683 mı:tre murabbaı 
bataklık kurutu!muş ve bele
diye hekimleri tarafından kon
trol ettirilmiş 5278 su birikinti 
ve çukurlarına mazot dökül
müştür. 26467 evin mazot mu-

- Sonu 2 nci say/ada --



--·-Yeni esaslar 
dahi inde mütalaa 
edilmelidir 

- Baştara/ı l inri sairi/ede -
Memleketin iktısadi inkişafı 

nakliyatı arttırmıştır.Artık şöse
lerden yalnız develer, yalnız 
arabalnr geçmiyor. Otomobil, 
otobüs, kamyon gibi ağır vası
talar bu yollar üzerinde mekik 
dokuyorlar. Yolların üzerine 
yapılan tazyik eski şartlarla 
mukayese edilmiyecek kadar 
büyüktür. Binaenaleyh bugünün 
ibtiyaçlanna uygun bir sistem 
dahilinde yol inşaatına yeni bir 
istikamet vermeğe mecburuz. 
Bu da inşaat masraflarını şüb
hesiz nrttıracaktır. Maddi 
imkansızlıklara ilaveten inşa 

şartlarını ağırlaştırmak zarureti 
vardır. 

Birtaraftan mukavemdi yük
sek yollar inşasmı düşünürken, 
diğer taraftan mevcudlannı 
korumak kudretini nefsimizde 
bulamıyoruz. Bu vaziyetin bizi 
bir çıkmaza götürdüğü aşikar
dır. işte gözümüzün önünde 
bir Karşıyaka yolu vardır. On 
üç kilometreden ibaret kısmı 

geçilemez bir hale gelmiştir. 
Akdeniz.in kıyısında, diğer vi
layetlerimize nazaran yurdun 
en kudretli bir parçasmdaki 
bu vaziyet yabancılara karşı 
milli izzeti nefsimizi rencide 
edecek bir manzara arzediyor. 

Burnumuzun dibindeki bu 
hazin manzaranın eğer ciddi 
tedbirler alınmazsa, birkaç sene 
içinde vilayetimizin her tarafın
da görü!eceğindt şübhe yoktur. 
Binaenaleyh vilayetJere şu veya 
bu hizmetleri görecelcsiniz de
mek kafi değildir. O hizmetlerin 
icah ettirdiği maddi imkanları 
da göstermek icabeder. 

Biz bugün vilayetlerin, omuz
larına yükletilen vazifeleri kar
şılayacak kudretten mahrum 
bulunduğuna kanaatimiz vardır. 
Bu iddia rakamlarla her zaman 
isbat olunabilir. Mevcud yollar 
da bozulmak ve yeniden yapı
lamamak tehlükesine maruz• 
dur. Tehlükeyi vaktinde gör
mek, tedbirlerini almak lazım
dır. 
Şu halde devlet, vilayet yol

lannın yeni şartlar dahilinde 
inşası meselesini esaslı bir şe
kilde yeniden ele olmalı ve 
vilayetlere yeni imkanlar ha
zırlamalıdır. 

~a.klı-;.1 C>cakoğıu.. 
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amazan 
•• •• Pazartesi gunu 

KutJu olan Ramazanın ilki 
önümüzdeki Pazartesi günU 
olacağını saym ulusa bildi-
ririm. 

lzmir müftüsü 
Rahmetullah 
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Bir hakaret davası 
lskinazi eşi Katerinaya ha

karet kasdiyJe uzaktan tükür
mek suçuyle mahkemeye ve
rilen Jüliyet Kohenin dün 
asliyece:ıada muhakemesi neti· 
celenmiştir. 

Jüliyet Koben muhakeme 
esnasında tiril tiril titriyordu. 
Dinlenen şahit Şoler, hadise 
günü Jüliyetin yanında bulun· 
madığını söyleyince jüliyet Ko
hen bu şehadeti kabul etme
miştir. Sulh hakimi suçluyu üç 
~n hapise mahkum ederek 
cezasını tecil etmiştir. 

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

u~~EGEP ALASrzzz 
"' T Jf>;lık salonu açıldı 

.~ ... , ••..........•. 
Hergiln öğle. akşam ye- ~ 

mek ve içki servisleri ve 
tabldot bulunmaktadır. 

Tütün satışları ara ret lendi 
•• na a a ~ a e 

mily i o tütün sat ı 

-------------------------umpanyalar ve yerli alıcı ar birbi
rine rekabet edercesine çalışıyorlar 

Tütün mıntakalannda satış· 
lar bertarafta çok hararetle 
devam etmektedir. Amerikalı 
kumpany.alarla tütün tacirleri 
ve Türk Limited şirketi eks
perleri mübayaa hususunda bit
birine rekabet ederek her 
güo mühim mikdarda tütün 
sabo almaktadırlar. Şimdiye 
kadar rekoltenin yansından 
fazlası tamamen satılmışbr.Ege 
mıntakasında buseneki tütün 
rekoltesi 29 milyon kilodur. 

Şehrimizdeki alakadarlara 
gelen malümata göre şimdiye 

kadar Akhisarda dört milyon 
kilo, Bergamada bir milyon 

135 bio, Kuşadasında 420 bin 
kilo, Tirede 970 bin, Ödemişte 
üç milyon, Muğlada 2,5 
milyon, F ethiyede 200 bin, 
Bayındır' da 205 bin kilo olmak 
üzere 12 milyon 430 bin kilo 
tütün sablmıştır. Bu hesabda 

Manisa, Denizli, Balıkesir, Na
zilli ve Aydın ile diğer yerlerde 
satılan tütünler dahil değildir. 
Bu hafta içinde bütün rekol• 
tenin tamamen satılacağı tah
min ediliyor. 

Son dakikada aldığımız bir 
habere nazaran dün akşama 
kadar yapılan tütün sabşlan 
onbeş milyon kiloyu geçmiştir. 

Düşündürücü bazı 
rakamlar veriyoruz 

- Baştaıa/ı 1 ınd savJada -

ayenesi yapılmış, evlerde mazot 
dökülmesi işi takibedilmiş, fakir 
olanlarına parasız mazot veril
miştir. 

Mücadelenin daha müessir 
ve halkımızın iyi anlaması için 
sineklerin zararını halka anla
tacak bir dilde kırk bin zıdet 
broşür dağıtılmıştır. 142 yeni ev 
muayene ve eftiş edilmiştir. 

LEKELi HUMMA 
Lekeli hummanın çoğalma 

istidadı göstermesi üzerine 
ehemmiyetli bir mücadele açıl
mış, 41 mektep, 19 han:am, 
3 fabrika, 11 fmn, 7249 ev, 
otel, ban ve aile evi muayene 
edilmiştir. 51967 kişinin has
talık muayenesi yapılarak 936 
kişi kirli görülmüştür. (Bitli) ve 
bunların evlerinde icabeden 
tebhirat ve tathirat yaptınl
mıştır. Bundan başka 572 ev, 
131 resmi müessese, 228 aile 
evi, 4767 otobüs, taksi, kam
yon ve araba ile 513521 parça 
eşya ve 18465 kilo paçavranın 
dezenfeksiyonu yapılmışbr. 

SARI HASTALIKLAR 
Emrazı sariye vak'aları: 97 

kara humma, 76 difteri, 13 sari 
sehaya iltihabı, 101 kızıl, 20 
kızamık, 305 cibaı.ıteneffüs ve
remi, 71 diğer veremler, 63 
lekeli humma, 3 para tifo, 14 
kazıklı humma, 1 Malta hum
ması, 3 kuduz (köpek ve kedi 
mücadelesine azami ehemmiyet 
verilmi tar. Bu üç vak'a hariç_ 
kkzalardandır.) l hummainefasi 
ve 5 şarbon musabı görülmü~ 

ve bu hastahklarm men'i sira-
yeti için gereken sıhhi ve ta
haffuzi tedbirler alınmıştır. 

ÖLÜM DOGUM 
Belediye ebeleri tarafından 

bir sene içinde 544 doğum yapıl
mış ve icabeden ilaçlan beledi· 
yemiz tarafından verilmiştir. 

Serbest ebe ve hastaneler 
tarafından da 2178 doğum bil
dirilmiştir. 

Bir sene içinde 3430 ölüye 
defin ruhsatiyesi verilmiş, bun· 
)ardan 2172 si parasız kaldı

nlmış ve 141 kişi de belediye
miz tarafından t'!~hiz ve tekfin 
edilmiştir. 

rJ'ZZTLZ7.7JJJJ.ZT..LZ7.zr-:
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.x., Za va il ı hayvanlar 

A . a rK tren altında kaldı 
Şehir meclisine 
Teşekkür telgrafı 

gönderdiler 
Şehir meclisi tarafından 

büyük şef Atatürk'e çekilen 
tazimat telgrafına Atatürk 
aşağıdaki cevabı Jütuf buyur· 
muşlardır: 

C- Şehir meclisi toplan
hsı münasebetiyle bana gös
terilen yüksek hislere teşek
kür ederim. 

KAMAL ATATÜRK 

* •• 
lktısad vekili Celal Bayar 

da aşa2ıdaki telgrafı gön· 
dermiştir: 

Şehir meclisinin yeni yıl 
toplantısı dolayısiyJe hak
kımda gösterilen iyi duygu
larına teşekkür eder; başa
rılar dilerim. Saygılarımla • 

C. oAYAR 
71Z7J.ZZZZ7ZZ7..z7J,;a7...zr.LZJ 

Tecavüzde bulunmuşlar 
Keçeciler caddesinde Hüsnü 

kızı Mukaddes ve annesi bir 
alacak meselesinden Ali kızı 
Sehere tecavüz ve hakarette 
bulunduklarından yakalanmış
Jardır. 

2ı tanesi telef oldu 
Evvelki akşam Karşıyaka şi· 

mendifer istasyonunda bir tren 
kazası olmuş, kasablar şirketi ta
rafından Izmire getirilmekte olan 
ve Afyonlu Abmedoğlu çoban 

Süleymanın idaresinde bulunan 
118 koyundan bir kaçı havali 
treni tarafından telef edil-

miştir. Koyunlar, Karşıyaka is
tasyonunda vagonlardan çıka
rılmakta idiler. O sırada Ha
cıhüseyinJer istasyonundan ge· 
Jen havali yolcu treninin bu 
koyunlardan 21 tanesini ezmiş 
ve telef etmiş olduğu anlaşıl
mıştır. 

Şübheli ölüm 
otopsi yapılacak 

Limanda bulunan Felemenk 
bandıralı Ağamemnun vapu
runda bekçilik eden Osman 
oğlu Tevfik ansızın hastalanmış 
ve Memleket hastanesinde te
davi altına alınmışsa da ölmüş
tür. Tevfikin ölümü şübheli gö
rüldüğünden cesedine otopsi 
yapılacaktır. ~ 

Şehir meclisi toplandı 

yl 1a 
y nts 

Şehir meclisi dün öğleden 

sonra doktor Behçet Uz'un 
başkanlığında toplanmışhr. Eski 
zabıt azadan Suad Yurdkoru 
tarafından okunarak kabul edil· 
miştir. 

Reisicumhur Kamal Atatürk 
tarafmdan şehir meclisinin ta
zim telgrafına gelen cevab 
okunmuş ve alkışlar arasında 

dinlenmiştir. 
Muhasebeci Saminin 930, 

931, 932 seneleri zatüzaman 

Yerli 
Mallar haftası 

Yerli mallar ve tasarruf haf
tası ayın onikisinde başhya
caktır. Hafta içinde yapılacak 
işler ve tören için bir program 

hazırlanmak üzere bugün saat 
17,30 da Ticaret ve Sanayi 
odası salonunda bir toplantı 
yapılacaktır. 

Vali Fazlı Gülecin riyaset 
edeceği bu toplantıda yerli 

malı ve tasarruf kurumunun 
muhtelif yıllardaki faaliyeti 
hakkında valiye izahat ta ve
rilecektir. --

Fehmi 
Ankara defterdar mua
vinliğine tayin edildi 
Vilayetimiz Hususi muhasebe 

müdürü iken Balıkesire memu

riyeti tahvil edilen Fehmi An· 
!cara dufterdar muavinliğine 

t ~in olunmuştur. 
Dır haftadanberi mezunen 

şehrimizde bulunmakta olan 
Fehmi dün Ekspresle Bahke· 

sire hareket eylemiştir.Oradan 
ilişiğini keserek önümüzdeki 
hafta içinde Ankaraya gidecek 
ve yeni vazifesine başhyacaktır. 

Değerli maliyecilerimizd en 
olan arkadaşımızı candan kut· 
lular, yeni vazifesinde de mu· 
vaffak olacağını şübhesiz sa· 
yarız. 

Göçmenlere 
Buğday tevzi ediliyor 
Torbalı, Menemen ve Çan

darhda iskan edilmiş olan Bul
garistan ve Romanyalı muha
cirlere kışlık buğday tevziine 
başlanmıştır. Yeni gelmiş olan 
Bulgaristanlı 1645 muhacirin 
Urla tahaffuzhanesine vapur
dan çık1trılmalarına devam edi
liyor. Birkaç gün içinde sıhhi 
muayeneleri tamamlanarak bir 
kısmı vilayetimizde ve 240 aile 
de Manisada iskan edilecekler
dir. 

hesaplarının tam olduğuna dair 
olan ve daimi encümence ted
kik ve kabul olunan rapor 
medisin tasdikine arzedildi. 
Meclis bunu tayini esami 
ile reyini kullanarak tam bir 
ittifakla kabul etti. Evrak ve 
mazbatalar aid oldukları encü· 
menlere havale edildi. Görü· 
şülecek başka bir iş olmadığı 
için celse tatil edildi. Perşembe 
günü saat 16 da toplantıya 
devam o~unacaktır. 

Tariş 
Altın madalya aldı 

Hükümelimizin resmen i~ti· 
rak ettiği arsıulusal Selaoik 
panayırındaki Türkiye pavyo-
nunda Tariş Üzüm Kurumunun 
teşhir ettiği kuru üzümler bi
rinciliği kazanmış ve panayır 
heyetince Tarişin altın madal-
ya ile taltifi takarrür etmiştir. 
Türkofis başkanlığı Tariş üzüm 
kurumunu bu muvaffakıyetin
den dolayı tebrik ettiği gibi 
panayır heyetinin tebliğ ve teb
rik mektubu da Kuruma gel· 
miştir. 

* • • 
Kuruma ait kereste işlerinin 

tanzim ve tesbiti için on gün 
evvel Romanyaya giden Üzüm 
Kurumu direktörü B. Hakkı 
Veral pazar günü Istanbul yo
Juy)e Izmire avdet etmiştir. 

ltalya ile 
Yapılan anlaşmıya göre 
Bloke edilen alacakları

mız tah il edilecek 
4 Nisan 1934 tarihli Türk

ltalyan ticaret ve klaring an
laşmalarının 20· l 0-936 tarihin-
den itibaren bir ay ve on gün 
müddetle uzatılması, 5420-2 sa
yılı icra Vekilleri karariyle 
onanmıştır. 

Yeni Asır - Bu temdit ka
ran, Sanksyonlar dolayısiyle 

ltalya 'da kalmış olan ve for
maliteleri ikmal edilemiyerek 
henüz memleketimize gönderil
mesi kabil olmıyan bloke para
ların ödenmesini temin ede
cektir. 

Bu anlaşma yılbaşına kadar 
devam edecek, bu müddet 
zarfında Alman'larla yapılan 

takas anlaşmasına benziyeo bir 
anlaşmanın yapılması için mü
zakereler yapılacaktır. 

Yeni anlaşmalar 
Türk - lrJanda ticaret anlaş· 

ması vekiller heyetince tasdik 
edilmiş ve şehrimiı. Türkofisine 
gelmiştir. Türkiye· Yugoslavya 
arasında akd ve imza edilmiş 
olan yeni ticaret anlaşması da 
gelmiştir. 

Elhamra Sinemasında 
13 birinciteşrin cuma günü matinelerden itibaren 

Bitnıeınis Senfoni • Maske)i Kadın ..> 

Filimlerini yaratan 
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An akya 1z lisesi 
K~z kardeşlerime 

Bir iki ay evvel sevinç ve 
heyecanla ana vatana kavuşur
ken esaret yıllarının içimde 
açtığı yakıcı bir yaranın ka
panmadığını hissetmiştim. Beni 
kucnklıyan aadetin d lgalan 
arasında yüzerken, öksüz yur
dumda öksüz kardeşlerimin 
hala t ürli! işkenceler altında 
kıvraudıklarını düşünerek nur
Jar içinde açılan gözlerim yine 
yaşarıyordu. 

Sevgili 'kardeşlerim, bugün 
de miJletlerin en tabii hak· 
larına karşı bir tecavüz karşl· 
sında acılarınıza yalnız uzaktan 
iştirak etmekle müteeı1sirim. 

Temiz içlerden doğan milli 
heyecanlan ezmek için, büyük 
bir hevesle okumaya sarılan 

genç kızların biricik bilgi yu
valarını kapatmak gibi medeni 
insanlığın yüzünü kızartan bu 
keyfi karar, yeni açılmış be
yinlerimizi yormasın .. 

Bırakalım, mikroplu ellerini 
kendi üstlerine sürsünler.. Böy
lece saf benliğimizi daha iyi 
korumuş olacağız. 

Sevgili kardeşlerim, pek ya
kında kavuşacağımız parlak 
bir istikbal olduğunu bilelim. 

Başımızda güneş gibi doğa· 
rak Türkü aydınlatan yüce bir 
varlık, Ulu Atamız vardır. Onun 
kurtarıcı eliyle Antakyada he
pimizi bir arada toplayan yeni 
bir yuvamız kurulacaktır. Ora· 
da yalnız Türkün yüceliğini 
göster~ceğiz. 

O zaman bizi ezmek istiyeo
ler kara atınlarını indirecekler, 
deliklere kaçışan yılanlar kus
tukları zehirleri geri yutacak
lar... Ve biz hep bir arada, 
Yüce Atamızın üstümüze aça
cağı albayrak altında, sönmeı 

saadetimizin derinliklerine da
lacağız •• 

Kız Lisesi: 
ismet Yurdmal1 

• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Kaza 
Alsancakta Gazi kadınlar 

sokağında oturan lstcfan Elyef 
ilen, ilaç yapmak üzere ocakta 
kaynattığı balmumuna beı:ir 
yağı karıştırmış ve s:çrayao 
yağlardan beş yaşındaki çocu· 
ğu Istefan hafifçe yaralanmışlJI'· 

Cesur hırsız 
Alsancakta birinci kordondıa 

doktor Kazım Karaalinin evine 
hırsızlık maksadiyle trasadaO 
giren ve hizmetçi Hamide tara· 
fından görülen sabıkahlardaıt 
Durbaba oğlu Ahmed lrnçnuf
hr. Zabıtaca aranıyor. 
Evlenmeden yapabilir 

mlydi acaba? 
Kestelli caddesinde Aziz oğld 

Yaşar sarhoş olarak, yanmaktll 
. ·o olan lambayı kansı Ruk1yen1 

başına alarak yaraladığıod811 

tutulmuştur. 

Nazikane muamele 
Birinci Sultaniye mahaUeıio· 

de oturan Minçikof Has•"• 
·ıe Mustafa oğlu Hasanı sopa 1 

•f' döverek yaralamış ve kaçın 
tır. Zabıtaca aranıyor. 

Sarhoş hall 
Gaziler caddesinde fla 5811 

" oğlu Ahmed, sarhoş ola~' e 
Kamil oğlu Mebmedin ev;d 
gitmiş, karısı Seheri teb 1

• 
. b A • l k isfl' etmış, una manı o ma • de 

ycıı Seher;n kocası Mehrnedı dı
çakı ile parmağından yarala 
ğından tutulmuştur. 

Arkadaş şakası eli 
Eşrefpaşada Hacı Ali eferı 

11 
caddesinde kahvede. ot~r~. 
Ahmed oğlu Hüseyin ıle l\ :-1e 
tafa oğlu lsmail arasında ~=de" 
parasını vermek mes'elesı ·ıo 

k• ı kavrra çıkmış, Hüseyin çn taıl-
lsmaili yaraladığından tu 

muştur. 
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N Bo~azların çellk anah-

ihracatın durması bizi zarara 
sokmuştur. Bu zarar zamanla 
telafi edilebilir." 

11Rusya ile iktısadi münase
bat idame etmiyoruz. Siyasi 
münasebata gelince; Yugoslav
ya şimdiye kadar Sovyetlerle 
siyasi münasebata girişmediği 

gibi Sovyetleri tanımamıştır. " 

"Sovyet Rusya-Almanya-Po
lonya münasebatı bizi yakından 
alakadar etmemektedir. Bu 
meseleler hakkında beyanı 

mütalaadan fayda görmüyo· 

rum." 
"Yugoslavyanm en mühim 

siyasi menfaatleri Balkan dev 
letleriyle küçük antant'ın çer
çeveleri dahilinde toplanıyor. 

Küçük antant ve Balkan An· 
tanh memleketleri arasında 

tam bir anlaşma mevcuddur. Ve 
aralarını ayıran en ufak bir 
anlaşmazlık bile yoktur.,, 

Fransa ve Büyük Britanya 
ile olan siyasi münasebatımız, 

birbirini tamamhyan bir küldür. 
Almanya ile olan t icari müna
sebatımızla Fransa ve Büyük 
Britanya ile olan ticari müna· 
sebatımız arasında bir gfına 
tezad mevcud değildir.,, 

"Küçük Antant daimi kon· 
seyının Bratislavada yaptığı 

toplantısında ve Küçük Antan
tın Bükreş konuşmalannda mut
lak bir işbirliği havası esmekte 
idi.,, 

"Size, yukarıda zikrini gecik
tirdiğim mühim bir nokta hak
kında fikrimizi de söylemiye 
müsaraat ederim. Yugoslavya· 
nın Lokarno meselesiyle olan 
alakası, Doğu ve orta Avrupa
lan meseleleri kadar içten ve 
hayati değildir. Ve bu mesele 
ile bilmünasebe alakadardır." 

Manisa valisi 
Kazaları teftiş etti 

Turgutlu, (Özel)-Vilayet da· 
bilinde bir teftiş gezisine çıkan 
Manisa valisi Lütfü Kırdar ilk 
teftişini Turgutluda yapmış, 
Parti ve Halkevi işlerile genç· 
lik faaliyetlerine çok ilgi gö.s· 
termiştir. Vali Turgutluda daha 
bir okul binası yapılması için 
ıimdilik beş bin lira verilme
sini Hususi mubasebeye em· 
retmiştir. Bir orta okul açılması 
için muhitin gösterdiği büyük 
arzuyu ehemmiyetle karşılamış, 
bu hususta Maarif vekaleti nez
dinde icabeden teşebbüslerde 
bulunmayı vadetmiştir. 

valimizin vaadleri muhitte 
sevinçli bir memnuniyet uyan
dırmıştır. 

Yunan 
Sefirinin dostane 

beyanatı 
Atina, 9 (Özel) - Yunanis· 

lanın yeni Belgrad sefiri Ro· 
setes krallık naibi prens Pole 
İtimadnamderini verdikten son
·a Yugos!av gazetecilerine şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- iki milletimizi birleştiren 
sarnimi iş beraberliği hissi, 
tnenf aatlerinin birliği ve ayni 
sulh gayelerini takib etmeleri 
bizi tabii olarak gündengüne 
daha ziyade yakınlaştırmakta
~ '· Anane halindeki Yunan -
k ugoslav dostluğu, sıkı ve 
b <ırdeşçe Türk-Yunan iş bera· 
erlığiyl e birlil<tc Yıınan hükü

bıetinin hnrici siyasetinin te
bıelini teşlc il eder. 

Denize duŞıu, turtarlldı 
lin anda bu!unan Sadıkzade 

'-'apuruna mal yüklemek içın 
~•t. üzerinde çalışan deniz ame
kesınden Rcceboğlu Sadık ayağı 

8 Yarak denize düşmüş ve 
Yet· ·ı ışı erek kurtarılmıstır. 

I tarını kahraman 
Mehmetçiğe veren 

Doktor ve avukat gibi meslek kadın- Montrö 
, (arı ordu kadrosunda vazi e alacaklar : Mukavelenamesi~ıi ~ 

Bütün devletler tasdık 

harb halinde bütün milletin etti ~~ muk~ve!e Hazırlanan layiha 
vazife almasını istihdaf 

mer ıyete gırdı 
ettnektedİf - 1Jaşta1a/ı 1 nd Solu/ede -

mer'iyet mevkiine girmiştir. 
lstanbul, 9 (Yeni Asır mu

habirinden) -Salahiyetdar me
hafiJden verilen malumata göre 
Türk kadınının ordu hizmet
lerinde de faal bir rolü olacağı 
hakkında ilk defa verilen ha-
herler tamamen yanlıştır. Ka

nuniyet kesbedecek bir layiha 
hazırlanmış değildir. Bu hu
susta verilecek resmi malfımata 
inti:ıar etmek iycab etmektedir. 

HARB HALiNDE 
lstanbul, 9 ( Yeni Asır mu· 

habirinden ) - Kadınlarımmn 

Yeni Asır - Dün gece 
geç vakıt, Paris radyosu da ;...: 

~ aşağıdak i ha_l;>eri vermiştir: ~ 
Paris 9 (O.R) - Montrö ti 

N mukavelesinin bütün imza ~ 
R: eden devletler tarafından ~ 

tasdiki hakkındaki protokol 
Hariciye nezaretinde imza 

N edilmiş ve Boğazlar mukave
>.: lesi bütün hüküoıleriyle bir
N likte bugünden itibaren 

mer'iyete girmiştir. 
~ Paris, 9 (A.A) - Boğaz
N lar mukavelenamesi bugün 
~ tam surette mer'iyet mevki

ine girmiştir. askerliği hakkında başlı başına 
bir kanun projesi hazırlandığı Oenel Kllfmay başkanımız fe~·zi Çakmak ı•e ordum11z11n pilksek 1iitbeli zabitleri 

Bugün saat 16 da dış iş
leri bakanlığında Fransa dış 

haberi teeyyüd etmemiştir. Me
sele fevkalade ahvalde, harp 

kaidlerden devlet makanizma- fiyeti çağındaki vatandaşların işleri bakanı Delbos, Türki
ye, Büyük Britanya, Sovyet· sının ihtiyaç göstereceği yerleri askerlik kanunu ,, dur. 

halinde devlet makanizmasının 
bozulmamasını istihdaf eden bir 

doldurmak hususunda istifade MiLLi MÜDAFAA VEKiLi Jer birliği büyük elçileri ve 
Bulgaristan, Romanya, Yu· edileceği gibi icabında bayata NE DiYOR? 

"içtimai muavenet,, kanun pro- atılmış olan idareci, adliyeci, lstanbul, 9 (Yeni Asır mu· 
jesinin bütün vekaletlerin mü- doktor olmuş Türk kadınların- habirinden) - Milli Müdafaa 

nanistan ve Yugoslavya el
çileri tasdiknamelerin yatı

messilleri tarafından tedkikine dan da istfade edilecek, ka- vekili Kazım Özalp Ankara· , rıldığını tesbit eden vesikayı 
imzalamışlardır. Bu vesika 
20 Temmuz 1936 tarihli mu-başlanmasıdır. Bu proje sıhhat dınlar hastabakıcıhk ve sair dan geldi. Haydarpaşa garında 

ve içtimai muavenet vekaleti vaziflerde kullanılacaktır. istikbal olundu. Kazım Özalp kavelenamenin son maddesi 
tarafından hazırlanmış olup umu- Hazırlanan layiha harp ha- gazetecilere beyanatında ka- mucibince Fr.ınsa dış işleri N 
mi mahiyette bulunmaktadır. linde bütün milletin vazife al- dmların askerliği hakkında bir ~ bakanlığı hazinei evrakında N 

Buna göre, "harp hali,, (etat de masını istihdaf edecektir. Pro· kanun projesi hazırlandığından ~ saklanılmak üzere bu bakan- N 
N hj!"a tevdi olunacaktır. 

guerre ) halinde bütün mille- jenin ismi " Askerlik mükelle- haberdar olmadı~nı söyledi. <7J.7.z7..r-/.XZT../.7.Z7~/XZJ~.ıı 
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Hayatı 
ciddi 

ucuzlatmak için çok 
tedbirler alınıyor 

Ankara, 9 (Hususi) - Hayatı ucuzlatmak için vekaletlerde 
faaliyet devam ediyor. Maliye vekaleti bu işle meşgul bulunan 
encümenin hayatı ucuzlatmak hususunda aldığı tedbirleri tedkike 
başladı. Ayrıca vergilerin bir araya toplanması için de tcdkikler 
devam ediyor. 

Türk tezgahlarının 
tamaır,. ·-.,ak 

ilk var~·uru 
.iL 

üzeredir 
lstanbul 9 (Hususi .eti hayriyenin Haliçteki havuzunda 

inşa etmekte olduğu i:;, uumarah vapurun inşaatı bitmek üzere· 
dir. Vapurun tekne, kazan ve omurgası ikmal edilmiştir. Maki
nP.n:n montajı pek yakında yapılacaktır. Şirketi hayriye bundan 
sonra ikinci vapurunu yine kendi havuzunda inşaya başlıyacak
tır. 

Van gölünde işlemek üzere kendi havuzlarımızda yapılan va
purlar da ikmal edilmiş gibidir. Bunlar parça halinde ambalaj
larla Vana gönderilecektir. Montajlart orada hazırlanan bir ha
vuzda yapılacaktır. 

Yunan başvekili Hanyada 
mühim bir nutuk söyledi 

Atina, 9 (Hususi)- Başvekil Metaksas Hanyaya varmış, halk 
tarafmc\an hararetle karşılanmıştır.Hanya belediye reisi başvekile 
hitaben söylediği bir nutukta GiridJilerin canla başla bükümetin 
nizanı eserine yardım edecekl~rini söylemiştir. Başvekil buna 
cevabında bilhassa hükümetin bir parti hükümc.ti olmadığını 
tebarüz ettirerek bütün çalışmaların memleket ve halk lehinde 
olduğunu anlatmıştır. 

Beşiktaş Galatasarayı 2 - 1 yendi 
Istanbul, 9 (Hususi) -- Pazar günü Taksim stadyumunda 

Galatasaray ve Beşiktaş takımları arasında senenin en heyecanlı 
maçlarından biri yapılm1şhr. Birinci devrede Beşiktaş hakim bir 
oyun oynamıştır. ikinci devrede Galatasaray daha ağır basmış 

ise de neticeyi kendi lehine çevirememiş 2 • 1 mağlub olmuştur. , 1 

f Rontke;n ve şulevi elektrik cihazları 
hakkında bir kanun layihası 

lstanbul, 9 (Hususi) - Radyum, Rontken ve ıulevi elektrik 
cihazlarının hastalıkların teşhisinde olduğu kadar tedavide haiz 
bulunduğu büyük ehemmiyet nanarı dikkatte tutularak bazı 
tedbirlere lüzum görülmüştür. 

Zira bu cihazlar teknik mükemmeliyeti haiz bulunduğu tak
dirde ne kadar faydalı bulunuyorlarsa eksik ve gayri muntazam 
cihazlarla çalışmanın da hem bun ' arı kullananlar, hem de has
talar için tehlükeli olabileceği düşünülerek mütahassıslarına 
hasredilmesi takarrür etmiştir. Sıhhat ve içtimai Muavenet 
vekaletinin bu maksadla Kamutaya tevdi ettiği kanun layihası 
Sıhhiye encümeninde bazı tadilat gördükten sonra adliye 
encümenine tevdi olunmuştur. 
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Zonguldakta Uzun Mehmed günü 

Kömür bayramı çok 
neş' eli olarak kutlandı . ·-. 
Zonguldak, 9 (A.A) - Zon

guldak havzasmda maden kö
mürünü ilk meydana koyan 
Uzun Mebmed adına her yıl 
yapılmakta olan bayram Halkevi 
tarafından bu yıl çok daha 
coşkun bir hava içinde ve bü· 
yük bir törenle kutlanmıştır. 

Sabah saat onda vali ve 
parti başkanı başta olduğu 

halde bütün memurlar resmi, 
hususi teşekküller, mektebler, 
sporcular, maden işçileri, ka
labalık büyük bir yığın halinde 
Uzun Mehmed parkmda top· 

lanmışlardır. 

istiklal marşı çalındıktan 
sonra maden mühendisi Cemal 
Kıpcak kömürün bizde ilk 
keşfinin kısa bir tarihçesini 
yaparak kömürü bulan Uzun 
Mehmedin hatırasını sevgi ve 
saygı ile anmış ve Atatürkün 
işaretiyle havzanın cumhuriyet 
devrindeki göz kamaştırıcı in
kişafını ifade eden güzel ve 
heyecanlı bir söylev vermiştir. 

Kıymetli kaşifin hatırasına 

saygı olarak bir dakika susul
mustur. 

TAYYARE SiNEMASI 
Bundan sonra Uzun Meh· 

med abidesine çelenkler kon· 
muştur. Şehir baştanbaşa süs
lenll\iştir. Gece de aydınlatı· 

Jacaktır. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
N TELEFON : 3151 N 
~ . N ....................................... ~ 

Bugün iyedir 

~····································~ 
~ TELEFON : 3151 ~ 
~····································~ medhini işilliğimiz LerlcriobesN G 

Charles Boyer, Danieile Darriex ve diğer yüksek Fransız artistlerinin yaratıb 
sinema alemine hediye e ttikleri bir san'at ahidesi 

Ayrıca : Paramuut ( Dünya havadisleri - Ağustos böceği - Renkli Miki ) 
SEANS SAATLERi : 1 FiATLER : 

Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 ·- 9,15 j 30 - 40 - 50 kuruştur 
Cumartesi ve Pazar günleri 1,15 ilave seans Cumartesi 1,15 - 3,15 talebeye tenzilat vardır 

Mühendisler cemiyeti bugü-
nün onuruna bir çay şöleni 

vermiştir. 

Kömür bayramı Ereğlide de 
törenle kutlanmış ve bir heyet 
Uzun Mehmedin Kestanecik
teki köyünü ziyaret ederek çe· 
lenkler bırakmıştır. 

KUmUr h a zasında 
Zonguldak, 9 ( Hususi ) -

Zonguldak kömür havzasında 
kömUr bulunmasının 108 inci 
)'ıldönümü Halkeviode kutlandı. 

L 

Münhal 
. .. ., ... 

Mebusluklara 
namzedi er 

Ankara 9 (Yeni Asır muba• 
birinden)- C. H. partisi mün· 
hal mebusluklara namzedlerini 
seçmek üzeredir. Namzedler 
arasında romar.ct Hüseyin Rah
mi ile eski da~ıiliye müsteşarı 

Vehbi ve N azminin adları da 
geçmektedir. 

Dahiliye vekili 
Ankara 9 (Hususi) - Dahi

liye \•ekili Şükrü Kaya lstan
bulda bir gün kalarak bugün 
Ankaraya dönmüştür. 

Tütün grevi 
lstanbuJ, 9 (Hususi) - Ahır

kapı tütün depolannda cahşan 
800 amele bugün de işlerine 

başlamamışlardır. 

Kral Boris 
Bir deniz kazası geçirdi 

lstanbul, 9 (Hususi) - Roy
ter ajansının Sofya muhabiri 
bildiriyor: Kral Boris yatıy:a 
Karadeniz.de bir gezinti ya
parken yat şiddetli bir fırtı
naya tutularak batmak teblikesi 
geçirmiştir. Kral bizzat kaptan 
mevkiine geçmiş ve yatı bü
yük müşkülatla Varna limanına 
sokmuştur. 

Atatürk büstü 
maçı 

Edirne, 8 ( A.A ) - Edirne 
kulübleri arasında hava kurumu 
tarafından tertib edilen ve iki 
haftadanberi devam eden Ata
türk büstü maçlarının sonu 
dün Edirnespor ile Yavuz ta
kımları arasında kalabalık bir 
seyirci kütlesı önünde yapıldı. 
Maç 1-0 Edirnesporun galibi
yetile neticelendi. 

Jeolojik tedkikler 
lzmit 9 (A.A) - Ziraat ve

kaleti maden arama enstitüsii 
profesörlerinden Salomon Calv' 
şehrimize gelerek Sünbüle. 
Derince ve tütün çiftçilerind<> 
yeni yap,!an göçmen köyler· 
Kandira Tavşa11cıl ve Tuzla ... 
menba ve arteziyen suları 
araştırmaları yapmış ve bazı 
Jeolojik tedkiklerde bulunmuş· 
tur. 

Eski komünist 
Komünizme karşı müca 

deleden bahsediyor 
Paris, 9 (Ö.R.) - Komünist 

partisinden ayrı larak ona karşı 
son seçimde kendini intibah 
ettiren Saint Denis belediye 
reisi ve mebusu B. Doriot 
tesis ettiği Fransız halk par-
tisinin programını parti kon
gresinde izah ederken demiş-
tir ki: "eğer bu program hem 
sosyal muhafazakarları, hem 
komünist!eri endişeye düşürü
yorsa sebebı benim açık sözlü 
ve niyetlı o!mamdır.,, Eğer 
memleketi bugün yeniden bır· 

Jeştirmek istersek bu ancalı 
i ,. birliği etr ı f nda mümkün ola-
bilir. "Komun.zme karşı mü
cadele!,, 

Lehistanda 
Dantzig, 9 (Ö.R) - Ayan 

meclisi reisi Darıtzigin gelecek 
sene Almanya hudutları içine 
gireceğini söylt:mi ştir. 

Blum 
K. A ntantla ittifaka 

ta raftardcr 
Paris , 9 (Ö.R) - Bh.ım sos

yalist milli konseyinde söyle
diği nutukta F ransanın lngil· 
tere ve Küçük Antantla itti· 
fakına taraftar olduğunu söy
lemiştir. 

Degrelle 'yi k & bul 
etmemiş 

Berlin, 8 ( A.A ) - Alman 
istihbarat bürosundan: 

Göbelsin Degrelle'yi kabu· 
etmiş olduğ haberi yalandır. 
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Jüri meselesi etrafında Meclisin dünkü toplantısında 
•• Mahmut E. Bozkurtun 

değerli bir makalesi seçili. Ünümüzdeki hafta lhtısas encümenleri 
içtimalarında müstacel Sayın saylavımız jUrl müessesesinin memleketimize 

ahnnıası tezine değil, fakat esasına muarızdır 

kanunlar çıkarılacaktır 
Cllll----~~~~--~~~~~~~ 

~ az:a:n.: lv.l"a.Jı nı u.'t E:sad. .:Sozku.r"t: 
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Ben, jüri müessesesinin yal- Jüri tarihini ve onun seyrini 
nız memleketimize alınması te- böyle kısaca tesbit etmiş olu-
zine değil, fakat esasına mu- yoruz. Şimdi bu müessesenin 
anzım. esası hakkında fikirlerimi gene 

Niçin ve neden? kısaca söyleyebilirim. 
Çünkü jüri hukuk ilminin 

degil, tarihin bir verimidir. Bu 
iki esası birbirine karıştırma
mak lizundır. Bunu bir misaJle 
tebarüz ettirmeliyim. Mesela 
hakim huzurunda müdafaa 
hakkı, hukuk ilminde bir pren
sibdir. Bu kaldmlamaz. Fakat 
jüri böyl3 değildir. lnsanhğın 
muayyen bir çağında o da ön
celeri yalnız Avrupada, bir 
adalet müessesesi olarak tatbik 
edilmiştir. Bunun tatbiki sebeb
lerini hukuk ilminin zaruretle
rinde değiJ, kabul eden mem
leketlerin içtimai teşkilatında 
görmek ve aramak lazımdır. 
Bu görüşümü tarihle ispat· et· 
me1iyim: 

Jüri en önce lngilterede yer 
buldu. 

Neden? 
Çünkü lngilterede halk iki 

sınıfa ayrılmıştı: birisi zadegan 
diğeri avam idi. Bu iki sınıfa 
mensub insanlar arasında mü
nazaa çıkınca meseleyi her iki 
tarafa mensub ( jüre ) ler 
hallederdi. Yani (jüre) lerin 
bir kısmı zidegin diğer bir 
kısmı da avam arasından seçi
lirdi. Sınıfların birbirine karşı iti· 
matsızlığı buna sebeb oluyordu. 
Hukuk tarihleri bize jürinin 
başlangıcını h&y\e anlatıyorlar. 

fngilizlerin nasıl an'aneci 
olduklarını biliriz. Zamanlar 
geçtiği halde onlar bu müesse
seyi gene mubafa%a ettiler. 
Fakat ~sasb tadiller yaparak 
bugünkti hale koydular. 

Fransız büyük ihtilali pren· 
sib olarak herşeyi halklaşhr· 
mak istediğinden (jüri) yi der· 
hal benimsedi. Fakat o da 
esaslı tadillerle benimsedi. 

AlmanJara gelince onlar (jü
ri) yi büsbütün başka bir şekle 
koydular. (jüre) leri hukukçular 
arasından intihap etmek gibi 
esaslı tadiller yaptılar. (Jüri) 
halinden çıkarak onu ideta 
bir nevi mahkeme haline getir· 
diler. 

Lafın kısası: 

.Mahmud Esad Rozku1t 
HUKUK BiR iLiM MIDIR? 

DECIL MIDIR? 
Zannederim bu soru bile 

manasızdır. 
Şübhe yok ki hukuk bir 

ilimdir. Ve ilimlerin en zoru 
en büyüklerindendir. 

Soruyu ileri sürmekten mak
sadım meseleyi vaıuhla bal 
etmek içindir. 

Hukuk bir ilim olduğuna 
göre, bu ilimle hiçbir ilgisi 
ve bu ilimden hiçbir bilgisi ol
mıyanlar hukuki meseleleri na-
sıl halledebilirler ?l 

Bir hukukçu bir dretnavd 
mühendisliğini nasıl yapamazsa 
hatta böyle birşey yapmağa 
kalkışmRsı ne kadar gülünç 
olursa bir mühendisin bir dok· 
torun bir berberin, bir bahçı· 
vanan, bir ayakkabıcının hukuk 
meselelerini balJe yeltenmesi de 
daha aı tuhaf değildir sanınm. 

insan anlamadığı, bilmediği 
bir ilim meselesi hakkında nasıl 
bir karar verebilir ?f 

(Jüre) ler muhtelif san'atlara 
mensub halk arasından intibah 
edildiklerine göre bunlarm ek
seriya hukuk ilmiyle hiçbir 
münasebetleri yoktur. 

Şu halde bunlar nasıl olur 
da filan mücrimdir veya değil
dir deyebifirler. 

Ônce Iogilterede başlayan bu 
müessese sonra Avrupa niha
yet Amerikaya sirayet etti. Bu 
gün hemen bertarafta fakat 
haşka başka şekillerde tatbik 
edilmektedir. 

Bahusus hukuk ilminin bü
tün incefiklerile ta (Tıbbıadli) 

nin bile faaliyette bulunacağı 
cinayet meselelerini "Jüre" ler 
nasıl anlıyabilirler. 

Anlamadan verilecek bir hü· • , . ' 
KANLI ELMAS 

Ankara, 9 (Yeni Asır mu ha· 
birinden) - Meclis bugün top· 
lanarak ihtisas encümenlerini 
seçmiştir. Meclisin önümüzdeki 
içtimalan çok mühim olacak 
ve bir çok mfistacel kanunlar 
ç.ıkarılacakbr. .... 

Ankara 9 (A.A) - B. M. 
Meclisi bugün Fikret Silayın 
başkanlığında toplanarak mec
lis ihtisas encümenlerine aşağı
daki zevat seçilmiştir. 

ADLiYE ENCÜMENi 

Bursa, Şeref Aykut Edirne, 
Abdülhak Fırat Erzincan, Dr. 
Saim Ali Dilemre Erzurum, 
Fuad Sirman Erzurum, Ömer 
Asım Aksoy Gaziantep, Hamdi 
Engün lçel, Dr. Şükrll Şenozan 
Kastamonu, Hasan Ferid Per· 
ker Kayseri, Reşid Ôzsoy Kay• 
seri, Hasan Hayri Tan Kocaeli, 
Ragıb Okça Kocaeli, Ali Rıza 
Türel Konya, Refik ince Ma
nisa, Muhiddin Baha Pars 
Ordu, Fuad Gökbudak Urfa. 

ARZUHAL ENCÜMENi 
Münir Dağıl Çorum, Salah General Ihsan Sökmen Gire• 

Yargı Kocaeli, Raif Karadeniz son, Ziya Karamürsel lstanbul, 
Trabzon, Mümtaz Okmen An· Meliha Ulaz Samsun, lsmail 
kara, Numan Aksoy Antalya, Hakkı Mumcu Amasya, Tayfur 
Tevfik Arıcan Antalya, Örge Sökmen Antalya, Hayreddin 
Evren Balıkesir, Osman Niyazi Karan Balakesir, Mustafa Feh-
Borç Balıkesir, Atıf Altgüç mi Gerçeker Bursa, Akif Ak-
Bursa, Saadettin Ferid Talay güz Çoruh, Ihsan Kurtkan Ço-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kümde adalet mevzuubahs ola· mahiyetteki cinayetin faili için 
bHir mi? (mücrim) dir diyor. 

Dikkate değer ki (jüri), den Ne olacak ?I 
caniyi kurtarmak o kadar ko- Birincisi kollarını sa11ıyarak 
lay ki, Fransada "cünha,, işle- sokakta gezecek! 
rini cinayet gibi göstererek ikincisi darağacında sallana· 
adam kurtanldığı bile söylen- cak!I 
mektedir. Ve asılacağt sırada şunları 

Hüküm verecek kimsenin söyleyecek " Keşki cinayeti 
yalnız hukukçu değil, bitaraf Kastamonuda irtikab etsey· 
olması da belli başlı esaslar- dimi,, 
dandır. " Jüre ,, Jerin politika Faciayı görüyor musunuz?! 
cereyanlanna ne kadar bağlı •"' • 
oldukları da malumdur (Jüri) gittilcçe tadiJJere uğra-

"Jüri" poUtikacıların elinde yor. Ve günün birinde taribin 
hasımlarını ezmek için ne teh- içinde vaktiyle tatbik edilmiş 
lükeli bir silahbr? Bunu anla- ve ömrilnü bitirmiş müesseseler 
mak zor olmasa gerek: arasına girecektir. 

Kalmet ve Talat Paşa'nın Jürinin aleyhindeyim; çünkü: 
katilleri hakkında verilen ka- 1 - Hukuk ilmile telif edi-
rarJar adalet Jehinde birer reza· lemez. 
let diye anılacaktır. 2 - Politikacıların elinde 

Gene biliriz ki, modern hu· tehlükeli bir silahtır. 
kuk ilmi vahdete doğru git· 3 - lngilterenin içtimai bün-
mekte ve bunu bir esas olarak yesioe göre vaktile vücuda ge· 
kabul etmektedir. O kadar ki, tirilmiş olan bu müessese ayni 

içtimai bünyede olmıyan mem
leketlerde nasıl tatbik oluna
bilir ? 

bugünkü cereyanlara bakılırsa 
insanlık kısa bir zaman içinde 
bir tek ceza bit tek medent 

kanunlarla idare edilecektir. 
Hergün şahidi olduğumuz kon· 

greler bunu pek güzel göster· 
mektedir. 

Jüri böyle bir vahdetin ta
mamen aksidir. Dünya şöyle 

dursun, fakat (Jüri) adalet tat· 
bikata bir memleket içinde 
muhtelif şekillerde teceUi etti· . 
rır. 

Mesela: Ayni mahiyette iki 
cinayet tasavvur edelim. Kas· 
tamonu (jüri) si cani için müc
rim değildir. Diyor. Cani kur
tulup gidiyor. lzmir {jüri) si 
lzmirde irtikap edilen ayni 

4 - Hukuk ilminin esas te
mayülü olan vahdete aykırıdır. 

" " " Adaleti halklaştırmak mese· 
lesine gelince, ilim balldaşa• 
maz halk ilmi tahsil iledir ki 
anu elde edebilir. 

Şimdilik söyliyecek başka bir 
.şeyim yok. 

Aksi mütalaada olanlar,bana 
cevab vermek lütfunda bulu-
nurH pek minnetdar ve mU
teşekkir kalmm. 

Dr. Mahmut Esad 
Bozkurt 

lzmir say/avl ı•e eski Adliye bakanı 
lsta11bul Omı1C1silesi ve Ankara l/u
kuk Jaküllesi 01dina1vüs profesö1ü 

ruh, General Şefik Tursan 
Denizli, Mehmed Şahin Gazi
antep, Şevket Erdoğan Gümüş
hane, Ali Barlaz lstanbul, lb
rahim Demiralay lsparta,Ömer 
Kuntay Kara Kemaleddin Ol· 
pak Kocaeli, General Osman 
Kaptagal Malatya, lsmail Amas 
Ordu, Şevket Susoy Siirt, Ge
neral Akif Öztekjn Erdemgil 
Sivas, Ziya Başaran Sivas, Sü
leyman Sırrı Gedik T rab:ıon, 
Müoip Beya Van, Raif Dinç 
Zonguldak. 

BODÇE ENCÜMENl 
Mustafa Şeref Özkan Burdur, 

Mükerrem Ünsal Isparta, Sırtı 
Day Trabzon, Fakihe Öymen 
lstanbul, Yahya Galib Kargı 
Ankara, Enver Adakan Balı
kesir, Dr. Mustafa Cantekin 
Çoruh, Eyub Sabri Akgöl 
Çorum, Rüştü Bekit Diyarıbe
kir, Faik Kaltakkıran Edime, 
Tahsin Berk Elaziz, Ali Hik
met Ayerdem Gazianteb, Du
rak Sakarya Gümüşhane, Ge
neral Kazım inanç lzmir, Hüs
nü Çakır lzmir, Tahsin Coş
kun Kastamonu, Nahid Kervan 
Kayseri, Şevket Odut Kırklar· 
eli, Mehmed Seyfeli, Kırşehir, 
Naim Hazım Onat Konya, Ab
dülmuttalib Oker Malatya, 
Osman Taner Malatya, Turgud 
Türkoğlu Manisa, Riza Erten 
Mardin, Şevki Çiloğfu Muş, 
Şükrü Ataman Muş, Hamdi 
Yalman Ordu, General Naci 
Erdeniz Seyhan, lsmaU Müştak 
Mayakon Siird, Rasim Basaraz 
Sivas, Remzi Ciner Sivas, Sırrı 
lçöz Y ozgad, Receb Zühdü 
Soyak Zonguldak. 

DAHiLiYE ENCÜMENi 
Cemil Uybadm Tekirdağ, 

Faik Öıtark Tekirdağ, Şllkrll 
Yasın Ç. Kare, Edip Ergin 
Mardin, izzet Ulvi Aykut Af· 
yon, Esat Uras Amasya, Rasih 
Kaplan Antalya, Cemal Hüsnü 
Toray Bolu, Halil Onaran Bur• 
dur, Fatin Güven Diren Bursa, 
Hilmi Ölgenerli Ç. Kale, Atıf 
Tuzun Çoruh, Ismail Kemal 
Alpsar Çoruh, General Zeki 
Soydemir Erzurum, Nakiye 
Elgüo Erzurum, Esat Oıoguz 
Kars, Mehmed Sömer Kütahya, 
Emrullah Balkan Malatya, 
Erdem Tunçel Samsun, Zühdü 
Durukan Samsun, Mitat Şükrü 
Bleda Sivas, Sabiha Görken 
Sivas, Vasfi Reşit Seviğ Siva!ı, 
Galip Pekel Tokat, Hürrem 
Ergün Tokat, Behçet Güney 
Urfa, Muhiddin Dinçsoy Urfa, 
Halil Türkmen Zonguldak, Ri· 
vardar Zonguldak, Mehmed 

rıl yanıyordu.. En önde giden - Sen yanına kafi mikdarda Ali YOrüker Samsun. 
BJak eliyle işaret ederek der- kurşun alarak karşı tarafa DiVANi MUHASEBAT 
hal yere yatmalarını söyledi. geç ve beni bekle. Mücevher ENCÜMENi 
Yattılar. Şimdi hepsinin de meydana çıkar çıkmaz ben ateı Faik Soylu Niğde, Mitat 

- --------------------- kalbi büyfik bir heyecanla çar- açacağım.O vakit derhal sen de Aydın Trabzon, Sungur Yoz-
7e/fika saı·ısı: 49 MACERA ROMAN/ pıyordu. Blak yavaşça fısıldadı: başlarsın. Onların yanlarında gad, lbrahim Necmi Dilmen 

' • 1 - işte buradalar! silahları var, fakat onlar dav· Burdur, Ahmed Cevad Emre 
İ:n.g:tl:lzced.e:sı çe"Vl.ren.: Se:z:ı:d. Şa.d.t. Cavanın eli gayri ~htiyari ranancaya kadar biz işimizi bi- Ç. Kale, Ali Riza Özenç Ço-

Blak ate' etti. Oster dlk acı bir feryad kopararak silibma gitti. Nora korku· tirmiş olacağız.. rum, Nabi Riza Yıldırım Ço· 
mUcevherat sandejille kayalarda~ atalı yuvarlandı dan titroyardu. Cava bunun Bu sırada Osterdiğin kalın rum, Haydar Rliştü Öktem 

Birkaç dakika sonra çıt bile lenmişti: farkına vardı: sesi işidildi: Denizli, Nafiz Dumlu Erzurum, 
çıkmadan, Kalagan çözülmüş - Şimdi lakırdının sırası - Korkma Nora, dedi. Sen - işte! işte! Nihayet mü· Hamôi Gürsoy IstanbuJ. Hay-
ve onun yerine kendini kay- değili dedi. Evveli mühim olan cesur bir kızsın. Ölürsek be- cevhere kavuştuk.. rulJah Ergin Istanbul, Hasan 
betmiş olan malay bağlanmışdı. işleri bitirelim, sonra bol bol raber öleceğiz· Elinde küçük bir sandık tu- Ali Yücel lzmir,lbrahim Oma-
Her ihtimale knrşı a2'zana da görüşürsünüz.. Ay aydınlığında O.derdik ve tuyordu. Malaylar ellerindeki tay Kastamonu, Nuri Tamaç 
büyük bir çaput tıkadılar. Osterdik ve adamları çoktan adamları gayet "yi seçilebili- kazmaları yere bırakarak, hay- Kastamonu, Ferruh Gupgup 

Blak motörde bir rovelver ve gÖ7den kaybolmuşlardı. ller- yordu. Şimdi hepsi de aşağıda, retle reislerinin etrafına top· Kayseri, Hazım Börekçi Kır-
bir sandık kurşun buldu. Bu deki kayalıklardan arasıra Os-· büyük kayalaran arasında kal· landılar. şehir, Mustafa Halid Ömer 
vaziyet karşısında Cavanın yüzü terdik'in sesi yükseliyordu. mış bir boşlukta duruyorlardı. Blak artık vaktın geJdiğine Konya, Mehmed Ertel Maraş, 
gülmüştü: Blak yavaşça: Osterdik Malaylara emirler kaoidi. Kendi kendine söylendi: Hilmi Çoruh Mardin, Hüsnü 
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Madrid mezbahayı andırıyor 

Sanne =:i --
1 ltalya başvekili söylüvor 

Hiç r e de ·zde 
harp macerasına atılmaz 

1 

Madrid'in isi kuvvetler tar.afından tamamen işgali. 
yalandır. Asi er kenar mahallelerden püskürtüldü 1 

Londra, 9 (A.A) - Daily 
Mail gazetesi Mussolininin Ital
yan lngiliz barışması hakkında 
Vard Price ile olan bir müla
katını ncşretmektedir. Mussolini 
bir pakt değiJ, fakat dostane 
bir anlaşma yapmak istediğini 

söylemiştir. 
Bu uzlaşmaya verileceh şekil 

mümkün olduğu kadar basit 
olmalıdır. Her iki memleketin 
Akdenizdeki menfaatleri birbi
rinin zıddı değildir. Bilakis bu 
menfaatler birbirini itmam et
mektedir. 

itibarla bu mese?e etrafında 
yeni bir hava yaratmak güç 
olmıyacağı S?ibi Ingiliz ltalyan 
münasebetlerinin yeni bir dev
resine gireceğimizi tahmin et
mek de mümkündür. 

Mussolini Milletler cemiyeti 
ademi müdahalP. siyasasına ta
rafdar olduğunu söylemiş ve 
Majorka adasını elde etmek 
niyetinde olduğu hakkındaki 

şayiaları yalanlamışdır. 

Asiler eğer Madrid 
tebaasının 

hakim şehrine 
muhafazası • • 

ıçın 

olurlarsa 
tedbir 

lngiliz ve 
alınacaktır 

Fransız 

Istanbul 9 (Yeni Asır muha
birinden) - Londra radyosu, 
asilerin Madridin kenar mahal
lelerinde halkı fena halde taz
yik ettiklerini, Madrid sokak
larının bir mezbahayı andırdı
ğına ve katliama başlandığmı 
haber veriyor. 

Paris, 9 (Ö.R) - ispanyadan 
gelen bütün telgraflar Madridin 
kenar mahallelerine girmiş olan 
millicilerin şehrin merkezine 
doğru ilerlemelerine milislerin 
şiddetle mukavemet ettiklerini 
ve karşı koyduklarını göster
mektedir. 

Sabah asi kaynağından ve
rilen haberler şehrin işgali için 
harekatın devam ettiğini ve 
bazı umuıni binaların işgal edil
diğin\ bildirmekle beraber, 
Faslı kuvvetler karşısında mi-

lislerin çok şiddetli bir muka
vemet gösterdiklerini itiraf et
mektedir. 

Havas Ajansı muhabirir.in 
asi karargahı Avrifa'dan bildir
diğine göre, milisler milli kuv-

vetlerin şehrin gerek şimali 
garbisinde vt: gerekse cenu
bunda Heri hareketlerine karş\ 
koydukları görülmektedir. 

HÜCUMLAR PÜSKÜRTÜLDÜ 
Madridden bildirildiğine göre 

payitahtın iç mahalJelerine 
karşı bütün hücumlar püskür
tülmüştür. Hükümet kuvvetleri 
Madridin cenubunda asilerin 
şiddetli tazyiki altında kaybet
tikleri mevzileri yeniden ele 
geçirmişlerdir. Asilerin şiddetli 
hücumları püskürtülmüştür. 
Asi tayyareler dün akşamdan 
beri şehri bombardıman etme· 
mişlerdir. 

Yarı resmi olarak da şu ha
ber veriliyor: Milisler mühim 
ba21 mevkileri işgal etmişler· 
dir. Dakikadan dakikaya çok 
ehemmiyetli hareketler beklen· 
mektedir. Kazakanto mahalle
sine giren asi grubu mühim 
değildir ve milisler tarafından 
muhasara altına ahnarak teb
Jükeye düşürillmüştür. 

MUHAREBE ŞiDDETLiDiR 
Havas Ajansının Madrid mu

habiri bildiriyor: Madrid etra· 
!!!!::: 

Yazan: Tok Dil 

Sözünü bitirir bitirmez, elini 
•izına sokarak dehşetli bir 
l&lık çaldı, parolalı olan bu 
••lığa, meydanın velvelesini 
Yırtan yüzlerce tiz ıslak cevab 
\terdi ve akabinde balkın ba· 

i•rınafarı, çağırmaları ortasın
dan, halkı aralayarak, adeta 
Yırtarak yüzlerce atlı boş mey
dana doldular .• 

fanda muharebe son derece şid
detle devam ediyor. Bütün 
gece top sesleri ve bunların 

arasında mitralyöz çıbrdıları 
işidifmiştir. MiJisler üç günden 
beri işgal ettikleri mevkileri 
muhafaza etmektedirler. Tak· 
viye kuvvetleri ve harp mal
zemesi mütemadiyen cebheye 
gönderilmektedir. Ahali sükô· 

neti muhafaza etmektedir. Bü
tün eli silah tutanlar cebheye f 
gönderilmektedir. 

Sabah saat 5,8 de otomobil dü
dükleri çalarak hava tehJüke
sini işaret etmişlerdir. Hemen 
hükümete sadık 10 avcı tayya
resi havalanarak açık bir ha
vada berrak sema içinde araş· 
tırmalar yapmışlardır. Asi tay
yareler bu sefer Madrid üze• 
rinde uçmamışlardır. 

Bununla beraber harp hattın
dan atılan birçok obüsler yol
lara düşmektedir. 

Cebhe arkasmda asayişin mu-
hafazasına memur edilen milis
ler mükemmel bir şekilde va
zifelerini yapmakta ve top 
mermilerinin güzergahını halka 
bildirerek aynı zamanda cad
delerin ortasından değil, fakat 
dıvar kenarlarından ilerlemele- f 
rini tavsiye etmektedirler. 

Bu haberlerden çıkan netice, 1 
Millicilerin iddia ettikleri gibi 
kurşun çekmeden zafer kazan-

Tefrika No: 32 

Madridden bir görünüş 

mak ümidine hiç benzememek
tedir. 

Londra, 9 ( Ö.R) - Resmi 
mehafilde bildirildiğine göre 
Madridin General Franko ta
rafından işgali halinde takib 
edilecek hattı hareket hakkında 
Fransa ile lngiltere araınnda 
mutabakat vardır. Fakat bu bir 
mukavele mahiyetinde değil
dir. 

Bu mutabakate göre ln
giliz maslahatgüzarı lngiliz 
tebaasının menafiini korumak 
için Madridde kalacak ise de 
general Frankoyu temsil eden 
dairelerle teması bu hükümetin 
ne fili, ne de hukuki tasdiki 
mahiyetinde olmıyacaktır. Vazi
yet ltalyanlar tarafından Adis
Abebamn işgaliyle hasıl olan 
vaziyete benziyecektir. _ ~ 

ASiLER MAGLUP 

Brüksel, 9 (Ô.R) - Madri
din müdafaası için kurulan 
hükümet konseyinin tebliğine 
göre Madride girmek için asi
lerin gayreti neticesiz kalmış
tır. HükUmetçiler kaybettikleri 
bazı mevkileri. geri alruşlardır. 

Londra, 9 (Ö.R) - ispanya 
sefan:ti memurlarından biri 
MadridJe telefonla görüşmüş 
şehre heniiı hiçbir asi kıt'ası·· 
nan girmediğini ve umumi dai
relerin hizmetlerine devam et
tiklerini haber almışbr. 

Seville, 9 (O.R) - Öjleden 

öpeyim, efelerini meydandan 1 fasıl, fasıl bir hayli çaldıktan 
ayır.. sonra Babüssaide denilen kapı 

Katırcıoğlu: açıldı. Önden Kös çalan bir 
- Ya! Öyle mi! diye nıüf- alay çıktı, arkadan beş on ada-

tüye bakıb güldükten sonra, man sırtında sırmaları sallanan 
eliyle işaret edib efeleri halka- bir taht belirdi. llerledi!er, mey-
oın önüne fırdolayı dizdi, mey- danın ortasına tahtı itina ile 
dan yine boş kaldı. koydular. Kapıdan taht'a ka-

Aradan yarım saat geçti, sa- dar Acem ve Uşak halıları se· 
rayın kapısıoa yakın dizilen rildi. Halıların etrafına sarayın 
mehterhane takımı, içeriden ge- bostancıları, ellerindeki karg-ı· 
len bir haber üzerine harekete larla dizildiler, padişah geliyor 
geldiler. Muzikalar başladı. susun, diye bağırdılar, sesler 
Kösler dövülüyor, çalgılar yek- kesildi. Bir hayli zaman geçtik· 
ahenk meydana resmi bir hava ten sonra, Sarayın açık kapı-

Müftü bu hali görür görmez, 
l(.brcıoğlunun ellerine sarıldı: 
t - Aman efemi Aman! dedi. 

u meydana taht kurulacak, 
,aaıUn için_ boş kaldı, ayaklarını _J'&tabyordu. M~hterbane takıma_ amdan: puıl pınl taşlarla süslü 

~onra Madrid etrafında çenber 
gittikçe daralmıştır. Üniversite 
mahallesinin hastanesi mi!isciler 
tarafından işgal edilmiştir. Mad
rid'in tamamen sukutu bir saat 
meselesidir. • 

Paris, 9 (Ö.R) - Havas 
aja~sının istihbarına göre dün 
saat 11 de asiler henüz Mad
rid 'e girmemişlerdi. 

Brüksel, 9 ( Ö.R) - Ten
erif radyosuna göre, dün saat 
12.30 da Madrid'de sivil mu
hafızlar isyan ederek Kral 
sarayını işgal etmişlerdir. Bu 
haber resmen teyid edilmemiş
tir. Şehrin içine doğru ileri 
hareketi devam ediyor. 

Paris, 9 ( Ö.R) - lspanyol 
bükümet kaynağından bild 'ril
diğine göre, Madrid'de Koza 
Kompo'ya kadar sokulan isi 
grub milisler tarafından muha
sara edilmiştir.Resmi mehafilde 
tam bir sükunet muhafaza 
ediliyor. 

Cebelüttarık, 9 (Ö.R) - Asi 
kruvazör Almarante Servera 
F astan bin asker 40 sahra topile 
Algezirasa gelmiştir. Mafagaya 
karşı büyük bir hücum yapıla
cağı zannediliyor. 

Berlin, 9 (Ô.R) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: Eski ispanya 
sefiri sefaret binasını işgal ede
rek Burgoı hükümeti namına 
teslim almıştır. 

bir fırtınayı sırtına almış, ba
şına elmas ve akık döşeli bir 
yaşmak koymuş, yüzüne ince 
ipek bir tül bürünmüş valide 
Kösem sultan göründü, tülünün 
altındaki çehresi tebessümle 
süslenmiş, gözleri yerde Halı

nın ortasından tahta do~ru yü
rüdü, atkasmdan, dört süslü 
harem kadını ve silahlı saray 
adamları ortasmda yedi yaşında 
bir çocuk belirdi. 

Çocuk; ayaklarına, uçlan yu
karı kalkık işlemeli bir çedik 
giymiş, sırtında dört tarafından 
yarmalı, sum ipek işlemeJi bir 
entari, daha üstünde şahane 
bir hırka, h1rkasının üstünde:ı 
belinde elmas ve akık dö
şeli, bir lcarış enli bir kuşak 
kuşanmış, kuşağının sol tara
fına Altın bir çengele asılı mu· 
rassa, kocaman bir kılınç takın
mış, başında bir tac, kılıncını 
yerlerde sürükliyerek etrafına 
korlrnk bakışlarla baka balra 
ilerliyordu. 

Cocuk o kadar korkmuttu ki. 

Hiçbir devlet bu deniz hak
kmda başka bir devlete lrnrş1 
koymak salahiyetini ve kuvve
tini kendisinde göremez. Bu 

JF ransız 

Vard Price mülakat intiba
mı şu scretlc hdasa etmekte
dir: 

Mussolini lngillere ile olan 
eski dcstane münasebetleri ye
niden tesise amade bulunmak-
tadır. 

nazırı 

dı ziyaretten son
ra Ankaraya geçecek ir 

Istanbul, 9 (Yeni Asır muhabirinden - Telefonla) - Fransız -
Yugoslavya ticari münasehatınm daha fazla inkişafı için müza-
kerelerde bulunmak üzere Fransız ticaret nazırı Bastid yakında 
Bclgrada gelecektir. 

Vreme gazetesinin bir yazısına göre, Bastid Be!grad görüş
melerini bitirdikten sorıra şehrimize gelerek Ankar aya geçecek 
ve ayni maksad için ricalimizle görüşecektir. 

Antakya-lskenderun işi 
Fransız sefiri nıiizak~reye dair bazı 

noktalar iizerincle göriiştü 
Ankara, 9 (Yeni Asır muhabirinden) - Mezunen memt&ke

tinde bulunmakta iken Cumhuriyet bayramında Ankara 'ya dönen 
Fransız sefiri M. Ponsot iki gün evel tekrar Hariciye vekili 

. Dr. Tevfik Rüştü Aras'ı ziyaret etmiştir. 
Bu mülakat epiy sürmüştür. Söylendiğine göre bu görüşme, 

biJhassa Antakya ve lskenderun'un mukadderatı mes'elesile 
hükiimetimizle Fransa arasında başlayacak olan Antakya- isken
derun müzakerelerine dair bazı noktalar tzerinde cereyan et· 
miştir. 

Asiler kazanırsa ne olacak? 

Katalonya istiklali karşı
sında devletlerin vaziyeti 

Paris, 9 ( Ö. R ) - "France de Bordeau., gazetesi general 
Franko ordusunun Madride girmesi ve hükümelin Madridden 
çekilmeııi sebebiyle şu suallere lüzum görüyor: Evvela dahili 
harp devam edecek mi? Bundan da muhakkak birşey olamaz. 
Katalonyada 200 bin kişilik bir ordu toplanmıştır ve mücadele 
daha çok uzun sürecektir. 

Beynelmilel kanun karşısında vaziyet ne olacak? Evveli 
N!adıidden çekilen lspanyol hülcümeti artık tasdik edilmiş bir 
hükümet mevkiinden düşecektir. Fakat a~aba Madridde yetleşe
cek oian Burgos hükümeti onun yerine tasdik edilecek mi? Al-
manya ve ltalya buna mütemayil iseler de Fransa ve lngiltere 
ayni fikirde değillerdir. Şu halde yalnız bir kıs.m devletler ta· 
rafından tasdik edilmiş bir hükümet karşısında olacağız. 

Nihayet Katalonya istiklalini ilan ederse devletlerin buna karşı 
vaziyetleri ne olacaktır? 

nerdeyse birisi cırr! dese bağıra 
bağıra ağhyacaktı. Önden çı
kan Valide sultan Tahtın ya
nına varınca geri döndü, eğiJdi, 
kıhocmı yerlerde takırdatıb ko
şarak gelen çocuğu kucakladı, 
öptü, Tahtın yumuşak minde
rine oturttu 

Mehterhane bir cü:us marşı 
çalmağa başladı. 

Tahta çıkan bu yedi yaşın
daki Sultan bu yelve!e, bağır
ma, mehterhane gürültüeri du· 
yunca çocukça bir depinmc ile 
Tahtın üstüne çıkıb, iki ellerini 
Kösem Sultana açarak: 

- Anne! Anne! Anne! 
Diye bağumağa ağlamağa 

başladı .. Yedi yaşındaki Meh
mt:din bu korkusu üzerine der
hal mehterhane susturuldu, vel
velenin dinmesi emredildi, biat 
merasimi başlamak için Valide 
sultan çocuğu öperek okşıya

rak yine Tahtına oturttu, kendi 
de yaoıbaşıoda bir yer aldı. 
Biat için işaret verilmişti. Ön
den müftn ve aveneleri ilerli-

yerek Tahta kadar sokuldular, 
çocuğun entarisini birer birel' 
öpüb geri geri elleri göğüsle
rind~ çekildiler. 

Katırcıoğlu biat merasimini 
acı bir tebessümle seyred(:rken 
dayanamadı: 

Ha ydaroğluna: 
- Uian1 dedi, bu mu şimdi 

Osmanlıların padişahı! Bunun 
neresinden, hangi aklından ba
yır gelir bize? 
Haydaroğlu gülerek atıldı: 
- Görmiyor musun Katırcı, 

Kösem kahbesi var, belli ki 
devleti o idare edecek .. Sen de 
~u devletten hayir bekle gay
rık .. 

Bu sıra Tahtın üstünden b;r 
çocuk a2'laması belirmişti, ço-
cuk alabildiğine bağmyor ve 
ağl:yordu. 

Bir kar,şıklık oldu, Kösem 
sultan, çocuğu kucakladığı gibi 
başkalarının biat etmesine mey
dan bırakmadan halıların üze-
rinden seğirterek koştu. Sara
yın açık kapısmdan girdi. 
kayboldu. 

-Somı l'ar-
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Iranda ilk inkılib to
humları nasıl ekildi? 

1.,ürkiyenin 
kurtuluşu 

kurtuluşu 
arasındaki 

ile Iranın 
benzerlik 

~~------....... .-.....-----~~ 
Yazan: Yakub Necef 
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Geçen birinci makalemde de- tihabat yapılmış .• Meclis açıl-

miştim ki ilk inkılab tohumları mış ve müteaddid mütahassıs· 
Nasreddin şah zamanında ekil- lar muhtelif dairelerde işe ko-
meğe başlanmıştı. Hatta daha yulmuşlardı. Lakin bugün Ala 
ileriye giderek ondan daha ev- hazreti hümayun'un vücuda ge-
veJ Napolyon Bonapart'm mua- tirdiği sayısız inkılaplardan bir 
sın bulunan Fathali şah zama- eser bile yoktu ve görünmi-
nmda ekilmeğe başlanmışb da yordu. Iran yine muhafazakar-
diyebiJirim. Çünkü Avrupa ile Jıkta devamda ve Scolastiqne 
münasebetler asıl o zamandan zihniyet bütün şiddetiyle hü-
başlar. Nasreddin şahın bahset- küm sürmekte idi. Mersiyehan-
liğim sadrazamı Taki hanın larla vaizler şahsi menfaatle-
hükümeti sıralarında birçok ta- rinden dolayı yalnız dinle mez-
lebeler Avrupaya tahsile gitti, hebi tahrif etmekle kalmamış-
münasebetler ziyadeleşti. O bü- lar Allahı da alet ittihaz ede-
yük vatanperver Iranda gaze- rek, safiyetinden suiistifade et-
teciliğin ihdası, üniversite te- tikleri halkı kandırarak onları 
111sı, asayişin temini ve ordu cehaletten cehalete, dalaletten 
ile maliyenin tanzimi vesaire dalalete sürüklemişlerdi. Nite-
gibi birçok değerli hizmetlerde kim de taassub ve hurafe bal-
bulundu. Fakat mükafat olarak km iliklerine işlemişti. Danto· 
ne gördü? Azlolunduktan başka nun "Ah ey hürriyet namına ne 
bir gün hamamda damarları cinayetler irtikib olunuyor" 
kesilmek ı.uretiyle şehid edildi. dediği gibi islimiyet adına da 

Neden? Sebebi gayet basit.. lranda ne cinayetler işleniyor· 
Muhitde progressiste terakki- du. Çünkü istibdad kalkmakla, 

perver şahısları kaldıramıyor hürriyet ilan olunmakla bera-
ve progressif sözleri ve işleri ber yine bertarafta aylarca 
hazmedemiyordu. süren mersiyeler vardı. Hep 

Maşiroddovlah az mı hizmet- sızlıyan, muttasıl göz yaşları 
lerde bulundu? Hizmetlerine bir döken bir halk görünüyordu. 
ufak misal olarak şu noktayı Ne mekteplerde bir jimnastik 
zikredeceğim. Bugün Iran Mil- dersi vardı ve ne de bir musiki 
Jet meclisinin toplandığı Baba- sesi duyuluyordu. içtimai hayat 
ristan sarayını o zat yaphrdı ve: ölgündü. Ömer Hayyamm rü-

- .. Bir gün ~elecek buran baiyatını okumak bil~ dinsizlik 
Millet Meclisi olacaktır "demişti. alameti sayılıyordu. 

Muzaffereddin şahın sadr- Cidden dikkate şayan nok-
azamı ve Maarif nazm Emiaod- talardır: Türkiyedc 10 Temmuz 
dovlah ise lran maarifinin ba- 1908 ihtilali nas,ı hakiki bir 
nisidir. Nasreddin şahın katli inkılab olmadiyse Iranda da 
tohumları atılmağa başlanan bu 1905 ihtilali hakiki bir iakılab 
inkılabın bir eseri ve neticesi olmadı. Türkivede asıl i~kılib 
olduğu halde aym zamanda için ATA TÜRK'ün Samsuna 
şiirin dediği gibi: ayak basmasiyle bir fırtınanın 
Tnan ke dar ıelıe veten az can kopması ve o fırtınanın şimşek· 

Oozaştaand lerinin 26 Ağustos 1922 sabahı 
itan ba kh1Jnşan şodalı alad zende Afyonkarahisar sırtlarında çak~ 

bad ması lazımdı. Onun gibi Iranda 
Yani Iran, vatan yolunda can- Ga asıl inkıJab tam 16 sene ev~ 

larını feda edenlerin kan!ariyle vel S.M.nin zuhuriyle başladı. 
mamur olduğu halde inkılab Ve bu hakiki inkılipfar lran 
bir türlü yürüyemiyor veya çok için de Türkiye için de mu-
ağır ve yavaş ilerliyor, belki kadder idi. Bu iki memleket 
de durgunluklar ve arızalar ge- ve milJetin bilhassa son asır 
çiriyordu. Hatta inkılab da in- tarihleri birbirine o kadar ben-
kılapçdar da her vesile ile bo- 2iyen hadiselerle doludur ki 
ğuluyorJardı. Nihayet 1905 de hayret doğrusu... Mesela: ls-
Muzaffereddinin son senelerin- tanbulda 31 Mart vak'asında 
de meşrutiyetin ilanını görü- softalar şeriat isteriz diye imza 
yoruz ki bu da siyasi bir inkı- tophyorlar, zabitler alayh mısın 
lab ve rejim değişikliğinden mektepli misin diye yoldan çev-
başka birşey değildi. Evet in- rilerek dipçik yiyorlar. Abdül-
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Semiha: "Nu,ınclğlm, dedi. Semih senden bu 
fokstrotu beraber oynamanızı rica ediyor. 

Ne olur ke ndlsini kırma •• " 

Nasıl olmuştu da şimdiye ka
dar Semihayı bu kadar güzel 
bulmamışb. Onun ince yapılı 
vücudu, karmenli simsiyah göz
leri, onun alhnda da elma 
kııılı yanakları ve bunu ta
mamlayan ince dudakları gpz· 
teri önünde canlnnıyordu. 

Semiha ne müdhiş bir afetti 
ki, bütün inkarına rağmen onun 
kalbini ve mevcudiyetini sar
mak kudretini gö termişti. Her 
şey, bütUtı vesileler, sevgiler 
uydurma idi. Onu hayatta yal
nız 'bir insan, yalnız Semil a bu 
kadar büvük bir kuvveti fes
hir edebilmisti. 

Semih ani bir kararla gazi
nodan çıkarak bir taksiye at
ladı. Karşıyaka'ya giderek Se
mihayı evinde ziyaret edecek 
ve ona bazr şeyler söyJemek 
istiyecel<ti. Otomobilin sarsın
tısı onu pek çabuk kendine 

! getirmişti._ 

Bütün bu feveranına rağmen 
muayyen bir kararı, çizilmiş 

bir planı yoktu. Semihayı ıiya-
1ct için muhakkak bir vesile 
icadederek zevahiri kurtarması 
lazımdı. Nasıl söze başhyacc:ık, 
ona neferden bahsedecekti. 

Karşıyaka iskelesi civannda 
otomobilden inm!şti. Vakit 

L. lum Sosyalist 
mektubuna cevab 

Paris, 9 (Ö.R.) - Milli sos
yalist kongresinde Başvekil 
Blum bir nutuk söyliyerek ko
münist partisi lideri B. Tbo
rez'in beyanatına cevab ver· 
miş ve halk cebhesi büküme· 
tinin icraatından bahseylemiştir. 
Başvekil demiştir ki: 

Milli konseyinde Thorez'in 
vererek itimad kazanmıştır 

- Evelce söyledik ve gene 
tekrar ederiz, halk toplantı
sına iştirak eden partiler ne 
faaliyet serbestilerini, ne de 
muhakeme istiklalini kaybet
miş değillerdir. Yarın hükü
meti terkedecek olursak -bunu 
ihtimali olmamakla beraber sa
dece bir faraziye olarak söy-

ı 
nin son haftasında ayni tedkiki 
yapmıştım. Ayni metodu takib 
ettiğimiz halde başka başka ne· 
ticelere varmamızın sebebi şu
dur: Thorez halk toplantısı 

programım okumuştur. Halbuki 
ben kabinenin beyannamesinde 
ki esaslar dahilinde kaldım.Ve 
ekseriyetin ve bu meyanda 
komünistlerin alkışladıkları bu 
beyanatta, devre bitmeden 
evvel kabul ettireceğimiz ısla
hat yazılı idi. Thorez patron
ların yeni kanunlara muavene
tinden bahsetti. Buna hayret 
edilemez: Temettü aramak ka
pitalizmin en hakim saikidir. 

ITIMAD REYi 
Bu nutuktan sonra mitli kon• 

liyorum- daha refahlı bir mem- sey reye geçmiş ve hükijmete 
lekette en kuvvetli parti· ola· tam itimad beyan eden Pivert 
rak kalacağız. Şimdi bu takririni 361 reye karşı 2490 
memleket havasında bir ye- reyle tasdik etmiştir. ispanya 
nilik ümidinden daha kuv- hakkında kabul edilen bir karar 
vetli birşey, bir refah havası suretinde şu ibare vardır: "Milli 
d 1 b 1 B. konsey hükümetin lngiliz hü-

0 aşmağa aş am1ştır. ız va- kümetile birlik halinde bitaraf-
zifemizi bitmiş telakki etmiyo- lık mukavelesinin tam olarak 
ruz. O henüz başlamıştır. Fi- tatbiki vasıtalarını araması için 
nans bakanının mahalli idareler kabineye itimad beyan eyler. ,, 
finanslarının ıslahı kanunu 24 ŞOT AMiN NUTKU 
saatte kabul ettirebilmesi de Paris, 9 (Ö.R) - Devlet 
gösterir ki teşrii faaliyet kud- bakanı Camille Cbautemps dün 
reti ve süratinden birşey kay- söylediği bir nutukta Biarritz 
betmemiştir. Bu böyle devam radikal kongresinde tezahür 
edecektir. Sene sonunda cesur, ettiği gibi milletin grevciler 
akilane, mahirane bir büdçe tarafmdan fabrikaların işgali 
kabul edilmiş olacak ve mu- usulüne bir nihayet verilmesini 
vakkat aylık büdçelere müra- istediğini, bu gibi hareketlerin 

miJli menfaatleri ihlal etmek caat zarureti olmıyacaktır. Ara 
suretile işçilerin de davasına 

yerde yeni matbuat kanununu zarar verdiğini söylemiştir. 
da kabul ettirmiş olacağız. Devlet bakanı sosyal ıslahat 
Arkadaşımız Thorez geçen işinde bir uzlaşma ruhu lizım-

gün halk -ıoplantısı programını geldiğini, ancak karşılıklı bir 
eline alarak madde madde ted- anlaşma fikrile sosyal kanun-

ların endüstride teamül halini 
kik etti ve hükümetin bu proğ- alabileceğini, böylece sermaye 
ramdaki ıslahab tam olarak ve iş arasında yeni ve yatış-
tahakkuk ettirmediğini söyledi. brıcı bir nizam hasıl olacağını 
Ben de meclisin geçen devresi- söylemiş ve beynelmilel vazi-

••••••••• •••••••••••• •••••• ...••...............•......................•••.............. 
hamid milleti birbirleriyle bo- ahaliye pahalıya sathğını görü-
ğuşturuyordu. lranda ise Meh- yoruz: Türk tarihinde yürekler 
med Ali Şah Millet meclisini acısı bir Sevr muahedesi nasıl 
topa tutturuyor, meşrutiyet is- varsa lran tarihinde de Sir Ed· 
tiyenlerin ölüleri sokaklarda aü- var Grey ile Sazanof'un yap-
rükleniyordu. Hürriyet için can tıklan tüyler ürperten bir iti-
verenler kaldırımlar üzerinde Jafname vardır. Birinde Türkiye 
sürünürken dudaklarından dö- ötekisinde Iran taksime uğrı-
külen ibareler şunlar oluyor<lu: yordu. işte nihayet müstevli-
Bizde vatAn ve millet muhab- lerin inhizamı önünde Türk'ün 
beti yok mudur? kurtuluş gü11eşi nasıl 26 Ağus-

Bunlar söylenmiş ve işitilmiş tos 1922 sabahı erkenden doğ-
şeylerdir. Türkiyede Sultan ija- duysa Iranın kurtuluş şafak'ı 
midin hal'inden birkaç yıl sonra da 3 Esfand 1920 sabahı Tah-
Vahideddinin nasıl ihanet ve ran kapılarında söktü. Sanki 
hiyanetleri görüfdiyse Iranda bu iki tarihi, komşu, kardeş ve 
da Mehmed Ali Şahın tahtın- dost milletin iki büyük başı 
dan indirilmesinden sonra ye- elele vererek bütün bir husu-
rine geçen oğlu Ahmed Şahın md dünyasma birden bağm· 
halktan ucuz ahb topladığı yorlardı: Ölmedik, yaşıyoruz ve 
buğdayı - ki bu kıtlık tevJid yaşayacağız. 
etmiştir - yokluk senelerinde Yakub Necefzade 

epeyce geçmiş olmasına rağ

men Semihayı henüz yemekte 
bulacağım 2annediyordu. Fil
vaki kapıya dokunan parmak
ları, onu hissinin yanıltmadı
ğını meydana koyuyordu. 

içeride büyük bir uğultu 
vardı. Büyük bir tesadüf eseri 
olarak kap,yı açan Semiha icli. 
Genç kız Semihi kızaran çeh
resile görünce derhal vaziyete 
intikal etmişti; 

- Bu hal ne Semih, dedi. 
Yoksa sarhoşmusun .. 

- Evet.. 
- Salon pek kalabalık .. Ar-

kadaşlar hep bizde.. istersen 
yandaki odaya geçelim. Biraz 
kendini topladıktan sonra yu
karı çı!~arız. 

Scmihanın bu sözleri, sarhoş 
sandığı Semihin izzeti nefsini 
fena halde ezmişti. Semih: 

- Yanlış anladın Semiha, 
dedi. Ben olurmıya gelmiş de
ğifdim. Filvaki sarhoşum. Fakat 
bu sahoşluğum kapıya çıkacak, 
ilk in.sandan senin sıhhatin hak-

kında malümat rica etmekliği- ~ 
me mani teşkil etme:ıdi. Mü
saade edersen ben gitmek ıs
terim. 

Genç kız, istemiyerek ve 
farkında olmayarak yaptığı gafı 
anlamıştı. Simsiyah bakışlarını 
Semihin üzerinde toplıyarak 
konuştu: 

- Semih, dedi. Sözlerimi 
kabalığıma bağışlamanı yalva
rırım. Beni affet.. Eğer bu 
cümleme gücenerek buradan 
ayrılmak istersen .. 

- Evet, ne olur Semiha .• 
- Hiçbir şey olmaz, Semih. 

Bu gecemi zehir ettiğin gibi 
beni çok fazla üzmüş olursun •• 

içeriye girmişlerdi. Semih, 
tereddüt eden gözleriyle Se
mihayı inceden inceye tedkik 
ediyordu. Zehir saçan bakışla
rmı, Semihanın gözlerinde top· 
Jamıştı : 

- Çok mu sarhoşum, Se
miha? 
. . . . . .. 
- Gizlemiye ne hacet kı-

yete de temas ederek birleş
mek zarureti üzerinde dur
muştur. 

Diğer radikal nazırlardan 
harbiye nazırı Daladier de 
süratli sosyal değişim sebebile 
bazı rahatsızlıklar olduğunu, 
fakat hakiki cumhuriyetçilerin 
teşebbüslerini tamamlamaları, 

cumhuriyetle demokrasiyi tah
kim etmeleri için daha çok 
yol kaldığını ve cesaretli bir 
sosyal siyasetin ancak nizam 
içinde muvaffak olabileceğini 
söylemiş ve şunu da ilave et-
miştir: "Korkarım ki beynel
milel vaziyet de dahil\ ayrılık
lara müsaid değildir. Sulh di
lenenlere verilmez. Sulha nail 
olmak için onu kuvvetle iste
mek, fakat aynı zamanda onu 
saydırmak için icabeden şeyleri 
yapmağa muktedir bulunmak 
elzemdir. ,, 

MÜTAREKE GÜNÜ 
Paris 9 ( Ö.R ) - T ekaüd 

nazırı Riviere eski muhariplerin 
mütareke yıldönümü olan 11 
Sonteşrinde yapacakları nüma
yişten bahsederek demi,tir ki: 

Mütareke gunu dünyanın 
harb karanlıklanndan körleşen 
gözlerini sulh ışığına açtığı 

gündü. Devamlı bir sulhun is
tikrariyle kabusun nihayet bul
duğu kanaatini veren gündü. 
Gerçi bunu takib eden seneler
de mutad olan güçlükleri esir
gemedi. Tarihin mecıası daima 
bu gibi güç merhalelerle dolu
dur. Fakat eski muharipler, 
harp kurbanları harbıo, acılarmı 
kendi etlerinde, ve yüreklerin
de duydukları için, siyasi ka
naatleri ne olursa olsun, bu 
faciaya karşı birleşmelidirler. 
Bu onların kendilerine, millet
lerine ve insaniyete karşı mu
kaddes bir vazifedir. 

Verdunda harb meydanla
rında karşılaşan muhtelif mil
liyette insanlar harbın tekerrür 
etmemesi için çalışmağa yemin 
etmişlerdi. Gerçi böyle en güç 
bir meselenin halli için asil 
niyetler kifayet edemez. Yalnız 

• kelimeler birşeye kafi değildir. 
Fakat ben asilane tavırların 
kuvvet ve kudretini bildiğim 
için size müracaat ediyorum ve 
harbta öl~nferin son sulh ümi-
dinin heba olmamasını istiyo-
rum.,, 

FLANDİNIN NUTKU 
Paris, 9 (Ö.R) - Fransız 

mebusan meclisinin m~rkez 
partilerinden demokrat birliği 
reisi eski başvekil FJandin bu 
partinin senelik kongresinde 
ferdi hürriyetlerin ve her Fran-
sızın hakkı olan zamanların • ki 
bunlarm en başında kanuna 
herkesin saygı göstermesi gelir -
kaybolmasından bahsetmiştir. 
Hatibe göre halk cebhesi 
hükümetin faaliyeti intiha-

zım, ben sarhoşum, bunu bili
yorum. Esasen buraya beni sevk 
eden amil de bu değil midir? 

- Seni müteessir görüyorum 
Semih, birşey mi oljlu ? 

- Hayır, hiçbirşey yok.. 
Sarhoşluk bu • Sarhoş adamın 
hali bu değilmidir. Asıl mazur 
görülecek vaziyette ben olduk
tan sonra ~enin af taleb etme
ne lüzum varmıydı.. Görüyor
sun ki hala anlaşamadık, Se
miha .. 

- Senden büyük bir ricam 
var Semih .. 

- Onu derhal yerine getir
mek isterim. 

- Yukarı gelmez m1sin, ar
kadaşlar var .. Hep tamdıklarm .• 
Biraz eğlenmiş olursun.. Esa
sen yarım saate kadar gide
celder.. Sonra başbaşa kalır, 
görüşürüz. 

* .. . 
Salonda gülen, konuşan ses

Jer biran içinde susmuştu. Se
mih artık sendelemiyor, ağır 
bir hareketle salona girerek 

, bat sırasında müntehibleri 
kandırmış olan programa uygun 
değildir. Yeni intihab yapılması 
lazımdır. Bu intihapta !ıer par
tinin hakiki çehresini muhafaza 
edebilmesi için nisbi usul tat
bik edilmelidir. Halk cebhesi 
yıkılınca demokrat birliği da
hilde Cumhuriyeti, hariçte va-

1 

tanı müdafaa için diğer parti
lerle işbirliğine hazır olacaktır. 
Fransa için "ya ihtilal, ya dik
tatör!,, gibi iki taraflı bir çık
maz mevcud olmamalıdır. Orta 
sınıflar her şekilde sulh is· 
temektedirJer. Milli siyasette 
"ihtilal veya diktatörlük,, çık
mazı nasıl doğru değilse bey
nelmilel siyasette de "Nizam 
veya komünizm,, çıkmazı öylece 
doğru değildir. 

Bu münasebetle hatib şim
diye kadar ispanya işlerinrle 

parti fikriyle karar vermek is· 
tiyenlerin telkinlerine mukave-
met ettiği için hariciye nazırı 
Delbosu takdir etmiştir. 
GAZETELERiN TEFSiRLERi 

Paris, 9 (Ö.R)-Blumun sos
yalist milli konseyindeki nut-
kunu tefsir eden "Populaire,, 
g&zetesi itimad takririnin itti-
faka yakm bir ekseriyetle ka
bulünü memnuniyetle karşılı-
yor. Bütün sosyalistler Halk 
cebhesi hiıkümetinin arkasın-
dadırlar. Ondan giriştiği yola 
cesaretle devamını istiyorlar. 
Filhakika gerçi ekalliyette 
olanlar biraz sabırsızlık göster• 
mişlerse de neticede Blumun 
kazandığı ekseriyeti başta al-
kışlamak suretile onlar da ka
bine etrafında birleşik olduk· 
larını göstermişlerdir. 

"Peup!e,, gazetesi bazı pat· 
ronların hükümet tarafından 

girişilen ıslahata engel olmağa 
çalıştıklarını kaydederek Ame
rikadaki Roosevelt tecrübe11ile 
Fransanın tecrübesi arasında 

bir mukayese yapıyor. Reis 
Roosevelt ıslahatına giriştiği 

b . 'l t• ı zaman unun ıstem en ne ıceye 
varmadığı bertarafta ilan edil·f 
mişti. Halbuki Amerikan mil-j 
Jeti verdiği reyle tecrübe neti
celerinden mem•rno olduğunu 

göstermiştir. Gerçi Fransa 
ve Amerikadai i şartlar bir-
çok cihetlercc birbirinden 
bambaşkadır. Fakat iki mem
leket için de dofrru ve esaslı 
bir fikir vardır: f!.efah, çalışan 
sınıfların sefaletini esas tutan 
masraf kısmak gibi bir deflas• 
yon sistemi üzerinde kurula· 
maz. işçi teşkilatı Fransada 
girişilen tecrübe ile refahın 
avdeti için imkan dahilinde ne 
varsa yapacaktır. Halbuki mü .. 
cadeleci kapitalist zaferler bu 
tecrübenin akim kalması için 
hakiki bir şantaj yapmaktadır. 

misafirleri selamlıyordu. işte 
bu anda, hiç beklemediği bir 
çehreyle karşılaştı. Nuşinin 
çehresini kaphyan neş'e eriye-

rek, yerini derin bir yeise 
bırakmıştı. Sem h, mütebessim 
çehresiyle Nuşine yaklaşarak 
elini uzattı : 

Nasılsınız Nuşin, dedi. 

- Teşekkür ederim Semih 
bey .. 

Semiha, salonu kaplıyan 
durgun havayı bozmuş olmak 

için misafirlerini derhal, neş' eli 
bir fokstrotun havasına uymaya 

davet etti. Hepsi de dansa 
kalkmışlardı. Semiha, Semihin 

koluna geçerek Nuşİırıin yamnıı 
getirdi. Ve Semihin de hayret 
eden baluşları altında konuştu: 

- Nuşinciğim, dedi, Semih 
senden bu fokstrotu beraber 
oynamanızı rica ediyor. 

Arzusuz iki insan nasıl ı:orla 
bir İfİ yapmıya mecbur edilirse 
ikisi de ayni hava içi:ıd~ bu 

- flitfllLU/, -
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Meclisin dünkü 
toplantısında 

- Baştaıa/ı 4 ncü say/ada -
Tahir Hitit Manisa, Osman 
Dinçer Mardin, Emin Draman 
Yozgad, lbrahim Arvas Van, 
MECLİS HESABLARININ 

TEDKIKI ENCÜMENi 
Esad Sağay Bursa, Hakkı 

.Ungan Van, Mazhar Müfid 
Kansu Denizli, Rifat Aras An
kara, Rasim Aktar Ankara, 
Şakir Kınacı Ankara, Mehmed 
Demir Balıkesir, Ziya Esen 
Çankın,Mustafa Ulusan Konya, 
Hakkı Kılıçoğlu Muş, 

MiLLi MÜDAFAA 
ENCÜMENi 

General Şükrü Gökberg Js
tanbul, General Kazım Sevuk-

tekin Diyarıbekir, Şükrü Kocak 
Erzurum, Celal Mengilihoru An· 
ta)ya, Cemal Esner Balıkesir, 

Hazım Çarıkçı Balıkesir, lbra

him Çolak Bilecik, Salih Bozok 
Bilecik, Asım Us Çoruh, Ah-

med Saffet Enkay Elaziz. Aziz 
Akyürek Erzurum, Ali Kılınç 

Gaziantep. Hasan Fehmi Ataç 
Gümüşhane, Tü. Amiral Dr. 

Hakkı Şinasi Erel lstanbul, 
Hüsrev Kıııldoğan Kars, Lütfü 

Müfid Özdas Kırşehir, Nedim 
Bozatık Kocaeli, Kazım Nami 

Duru Manisa, Hasan Reşid 
Tankut Maraş, Nuri Tuua Muğ
la, Ruşeni Barkin Samsun, 
Cevdet Kerim lnc~dayı Sinop, 
Rahmi Apak Tekirdağ, Hüsnü 
Konay Tokat, General Ahmet 
Yazgan Urfa. 

NAFIA ENCÜMENi 
Aıiz Samih lltcr Erzurum, 

Ahmed Hilmi Kalaç Kayseri, 
Osman Ercin Manisa, Cemal 

Akçin Afyon, Fuad Ziya Ci
gittepe Elaziz, Ahmed Ôz
demir Eskişehir, Osman isin 
Eskişehir, Fikri Mutlu lçel, 

Hakkı Saydam 1 çel, Sadetdin 
Epikmen hmir, H5snü Özde-

mi,. Isparta, Bahar Öogüren 
Kars, Sami Erkman, Kastamo-

nu, Velet! mbudak Kastamonu, 
lbrahim Dalkılıç Kütahya, Va

sıf Cinay, Malatya, Halid Mon
gi Niğde, Dr. Asıl Sirel Sam

sun, General Sıdkı Uke Tokad. 

SIHHAT VE İÇTiMAi 
MUAVENET ENCÜMENi 

Dr. Ahmed Fikri Tüzer Er
zurum, flr. Refik Güner Bur-

sa, Dr. Fatma Memik Edirne, 
Dr. Taptaş Ankara, Dr. Hasan 

Vasıf Somyürek Balıkesir, Dr. 
Sadık Konuk Bursa, Dr. Ham

di Berkmen Denizli, Hatice 
Özgener Çankırı, Salih Tur
cay Kayseri, Dr. General Ziya 

Nuri Birgi Kocaeli, Dr. Osman 
Şevki Ufudağ Konya, Dr. Şa-
kir Ahmed Edim Kütahya, 
Dr. Hilmi Oytaç Malatya, 
Dr. Riza Levend Mardin, Ah
nıed Vefik Ufaçay Niğde, Dr. 
Abravaya Niğde, Hüsameddin 
Okan Sinop, Dr. Ziya Naki 
Yatıram Ordu, Mitat Altıok 
Zonguldak. 

TEŞKiLATI ESASiYE 
ENCÜMENi 

Şemseddin Günaltay Sivas, 
l<enan Örer Manisa, Erişken 
İokat, Tahsin Şan Aydın, Asaf 
Ooras Bursa, Fuad Bulca Ço
ruh, Necib Ali Küçüka Denizli, 
\' Usuf Ziya Özer Eskişehir, 
Mahmud Esat Bozkurt lzmir, 
Mebrned Nazif Sirel Kars, Dr. 
~ evfik Ars'an Kastamonu, Dr. 

uad Umay Kırklareli, General 
Ali Fuad Göbesoy Konya, Re
;eb Peker Kü~ahya, Sabri 
Mo~rak Manisa, Yunus Nadi 
O ugla, Ahmed Ihsan Tokgöz 
li~du,AJiMünif Yegeoa Seyhan, 

ılnıi Ura Seyhan, Mehmed 
Rasinı Yurdakul Urfa. 

ZiRAAT ENCÜMENi 
Ö Rahrni Köken lzmir, Yaşar 
ıey Manisa, Ismail Hakkı Uz-

YENi A~IR-

Avusturya ve Habsburg'lar tHakıa;.' 
yok mu? 

fZ7ZZ7~.,..,'7...LZ. .... _!'XZ2_~,,..,.az:-~,..,7.z-""'o.::""a ... """ .... !Z.roıu-tzJ 

Aleni bir teşekkür 
Kendi arabamdan düşmek 

suretiyle geçirdiğim kaıa neti-
cesi bayabm tehlükeye girdi
ğinden Memleket hastanesine Bir kitapta Hitler 

Habsburglara aleyhtar Köprüler bozulmuş 
l deı·elerden geçiliyor 

müracaat ettim. Ameliyatımı 
muvaffakıyetle yapıp yırtılmış 
olan dalağımı çıkararak beni 
yeniden hayatıma kavuşturan 

Bu itibarla saltanatın iadesi 
• • haberi mevsımsız sayılıyor 

- Baş taıaJı ı ind sahifede - br: Habsburgların reisi Avus-
lara karşı gösterdiği kin böyle turyaya Hitlerin sadece bir 
bir saltanat iadesi karariyle yamağı gibi gelebilir mi? Gerçi 
nasıl telif edilebilir? Fakat vaktile iV Henri Paris için 
mümkündür ki Almanya mes- "bir ayin yapmağ değeri,, 
elelerin hallini bir sıraya tabi Demişti. Bu bakımdan şübhe-
tutarak hareket etsin. Şu hal- siz ki Viyana da bir kamalı 
de şimdilik bu Hnbsburg sal- haça değmez değildir? 
tanatı kabul ederek ltalya 'ya 
bir cemilede bulunmuş olabilir. Roma, 8 ( A. A ) - Ciano 

Ancak Alman siyasetinin de Romanya, Avusturya ve Yuna-
mouarşi Jehinde bir inkişaf nistan sefirleri ile mfibadele-
yoluna girdiği gözden kaçı- lere ve tediyata müteallik tica· 
r.lmamahdır. General Göring ret itilafnamelerini imza et-
bu fikre tarafdardır. Hitlerle miştir. 
katoJikler arasında bir uzlaşma Roma, 8 ( A. A ) - Kont 
husulü de, kafi derecede dik- Ciano ile zevcesi ve Avusturya 
kat edilmemiş olan mühim bir sefiri Berger Valdene Viyanaya 
işarettir.Ancak bir mesele ka- hareket etmişlerdir. 

••••• 
Gözler Viyana ve 
Londraya çevrildi - ··-·-·· . - Başfaıa/ı 1 üıci sahi/ede -

ve ltalyan esirleri mezarhğma 
çelenkler koymuştur. Avusturya 
devlet adamlarile cereyan eden 
ve bundan sonra Macar mü
messillerile de yapılacak olan 
görüşmelerinin neticesi hak
kında şimdiden bir mütalaa 
yürütmeğe imkan yoktur. Tah
min edildiğine göre vaziyet 
ancak 24-48 saat sonra belli 
olacaktır. 

Bununla beraber Viyana dan ge· 
len haberlere göre son günlerde 
ııhar edilen endişelerin aksine 
olarak ffabsbutg hanedanının 
saltanatını iade meselesinin 
Viyana konferansında müıa· 
kere mevzuu olmıyacağı anla
şılmaktadır. Bunun için resmi 
olarak ileri sürülen vesile şu-
dur: Saltanatın iade41İ meselesi 
Austurya için dahili bir iştir, 
bunun hakkında diplomatik mü
zakerelere girişmeğe Avusturya 
hükümetinin niyeti yoktur. 

Fakat Pariste mecl•d kana
ate göre üç devlet konferan-
sını bu karara sevkeden amil 
son günlerde ç•kanlan ve bir 
tecrübe balonu olan haberler 
karıısanda kilçük antantın ka
rarlaştırdığı azım ve kararlı 
tavra bu neticenin amillerinden 
biridir. Bundan çıkan ders 
gözden uıak düşmiyecektir. 

BEK LONDRADA 
Paris, 9 (Ö.R) - ltalya ha

riciye rıaıırı kont Ciano Viya
nada Avusturya veya Maca-
ristan hariciye naıırları Scb
midt ve de Kanya ile temasa 
başlarken dün Londraya var
mış otan Lehistan hariciye 
nazırı Bek de aynı zamanda 
logiliz ricali!e görüşmelere 
başlamıştır. Bu müzakerelerin 
büyük bir ehemmiyeti vardır. 
Bek b:ı sabah Eden tarafından 
kabul edilmiştir. 

lngiliı gazeteleri, bilhassa 
Avrupanın emniyeti meselesine 
dokunan bu ınüzakerelerin 
ehemmiyetini kaydediyorlar. 
Leh mebafılindc kaydedildiğine 
göre Avıupanm birbirine ba
sım iki bJoka ayrılması siyase
tine muhalif olan Lehistanm 
gayesi hem Almanya, hem 
Rusya ile ayni zamanda samimi 
münasebat muhafaza etmeğe 

mecburdur. Bu sebeble Varşo
va hükümetinin ne Berlin, ne de 
Moskovaya karşı kurulmuş bir 
ittifaka girmesi hatıra bile ge
lemez. Bu itibarla lngilterenin 
mevkii de Lehistanın vaziyetine 
yakındır ve Varşova hüküme
tinin her halde açılabileceği 

ümid edilen Lokarno konferan
sına iştiraki için lngilizlerin 
temennileri de iki devletin si
yasetleri arasındaki -benıerliği 
göstermektedir. 

FRANSIZ SiY ASETI 
Fransaya :gelince, Fransız 

mebafiJinde kaydedildiğine gö
re, Fransa da Bloklar siyasetine 
muhaliftir. Kollektif emniyeti 
temin için MilJetler Cemiyeti 
kadrosunda ve onun fikrine 
uygun olarak bir pakt yapmak 
bunu her miUete açık tutmak 
lazımdır. Böykce kurulacak 
emniyet teşkilatı kimseye karşı 
olmıyacak, Ancak tecavüz ede
bilecek bir devlete karşı ve 
tecavüz kurbanı menfaatine 
olarak harekete geçecektir. 
Fakat bunun için tecavüz 
edebilecek devleti, herhangi 
bir fikire saplanarak, ön
ceden fiian veya falandır 
diye göstermeğe lüzum yoktur 
ve Fransa da buna mütemayil 
değildir. 

Lehistanın da Lokarno mü
zakerelerine iştirakinden Fransa 
memnun olacakbr. 1924-1925 
senesinde şark emniyeti için 

açılan müzakerelere Lchistanın 
iştirak etmediği ve Lehlerin 
gösterdikleri ihtiraz sebebiyle 
şark emniyet paktının bir Fran
sız • Sovyet paktı şeklinde 
kaldığı hatırlatılmaktadır. 

Eğer Lehistan Avrupanın 
emniyetini alakadar eden mü
zakerelerde yerafmak iıterse 
Fransa bundan ancak memnun 
olacaktır. Lehistan gibi mer· 
kezi ve şarki Avrupanın diğer 
devletleri de bu müzakerelerde 
söz sahibi olmalıdırlar. Eğer 
Londra müzakereleri muvaffa
kıyetle neticelenirse bir kaç 
hafta evvel general Ridz Smig
Jinin Paris ıiyareti sırasında 
gözönüne getirildiği gibi sulhu 
korumağa hizmet edebilecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
man Bo!u, Hati Çupan An
kara, Müşfık Ayaslı Ankara, 
Rahmi Selçuk Balıkesir, Mitat 
Dağdemir Bo:u, Şükrü Sülez 
Bolu, Şekibe insel Bursa, Emin 
Aslan Tokat, Yusuf Baskaya 
Denizli, General Refot Bele 
lstanbul, Sıdkı Şerif Eken 
Kastamonu. 

Zühdü Akın Kırklareli, Rıza 
Eeen Kırşehir, Cemal Tekin 
Konya, Mustafa Eken Konya, 
Kani Akeken Manisa, Nuri 
Ural Maraş, Cavid Oral Niğde, 
Damar Arıkoğlu Seyhan, Ömer 
Biçer Seyhan, Tevfik Taraman 
Seyhan, lsmail Mehmed Uıur 
Sivas, Ömer Evci Yozgad. 

Turgutludan yazılıyor: 
lzmir-Turgutlu şosesi ü~erin· 

de Sinancılar köprüsfi fiç ay
dan beri boıuktur. Bundan on 
beş gün evvel de Sofular köp· 
rüsü kısmen boıulmuştur. Ve
saiti nakliye dereler içinden 
geçmek mecburiyetinde kala
yorlar. Motorlü vesait, makina
larının daha çabuk yıpranması 
pahasına bu zahmete katlanı
yorlar. Ya o zavallı araba bey· 
girlerinin çt:ktikleri... Y olcula
rın endişeleri •• 

Bu yağmur mevsiminde bo
zulan köprülerin derhal tamiri 
İcab ederdi. Bu işi bu derece 
sürüncemede bırakmakla mo
törJU ve m'otörsüz vesaiti nak
liyenin nekadar büyük zorluk
lara maruz kaldıkları düşünül
melidir. 

Alakadar makamlardan yal· 
vanraz. Köprüleri tamir ettir-
sinler. 

Turgutluda 
Salih KUçUkoğlu 

... J ....... .. 

Yeni neşriyat 
•••••••••••••••••••••••• 

Hukuk gazetesi 
lstanbulda iki yıldanberi 

muntazam bir şekilde intişar 
etmekte olan Hukuk gazetesi
nin 1 lkinciteşrin sayısı çok 
zengin ve kıymetli tedkik ma
kalelerile çıktı. 

Bu nüshada profesör Erzu· 
rum saylavı Saim Ali Dilem-

renin adli tıbba, eski adliye 
ba,anı lzmir saylavı profesör 

Mahmut Esad Bozkurdun jüri 
meselesine, ttbbıadli genel 
direktörü Naci Tekin adli ke-

şiflerine, Cevat Hakin Öıbeyin 
ceza kukukuna aid makaleleri 

ve etüdlerile, profesör Mustafa 
Reşid Belgesayın, şürayı dev-

let Azasından Cudi'niıı vesair 
kıymetli ıevabn yazıları vardır. 

Yalnız hukukçularımızın de
ğil, her münevverin istifade ile 

okuyabileceği bu kıymetli ga· 
zeleyi tavsiye ederiz. 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 149 uncu sa

yısı çıkh. içindekiler: lsmail 
Hakkı Baltacıoğlu; ilk öğret

mene kapısını kapayan üni· 
versite, Türkçe bilmiyen büyük 

alimimiz, lsmail Hakkı. Haya
tım, lsmail Hakkı. lspanyanm 

Jean darc'ı, M. Bozok. ileri mi 
geri mi? Dr. lzzeddin Şadan. 

Kim nasyonalisttir kim değil
dir? UJak. Yeni ilkokul progra-

mı, Fob Dalsar. Talebenin sıh
hati. Dr. Ph. Dally. Zar oyunu, 
Humanismoson Durumu. Uyku 
nedir? Fonksiyonel terbiye, 

Dr. Claparede. Röbke anti
marksist. Kısa tenkid ve ted
kikler. iç ve dış sosyete ha
berleri, kültür haberleri, yeni 
çıkan eser!er, iJ;m ve teknik 
haberleri, ekonomi haberleri. 

Okuyuculara tavsiye ederiz. 

Satılık motör 
ve prese 

l - Crosley m;uka 55, 65 
beygir kuvvetinde soğuk 
kafa maa teferriiat mazotla 
müteharrik kuvvetli ve yeni 
bir motör. 

2 - Ayrıca 12 incezlik 
madeni Italyan marka 3 
aded prese maa tulumba. 

3 - Ayrıca granit zeytin 
ezmeğe mahsus. ta~. 

Paıarhkla satılacaktır. Al
mak İstiyenler Ôdemi~te avu
katbay Faik GiirsD'ye müra-
caat. H - 2 1-8 ( ) 

operatör Mehmed Nuri. Arılrn~a 
ve asistanı Dr. lbrahım inal a 
sonsuz minnet ve şUkranlanmı 
sunarım. 

Kemalpaşa kazası Ansuzca 
köyünden Ömer oğlu 

(2148) lbrahim 

lzmlr Belediyesinden : 
1 - Belediye tebhir memur· 

larile tanzifat muak~ ipleri ve 
odacılar için yaptırılacak yirmi 
sekiz takım elbise başkatiplik
teki nümune ve şartname veç
hile 13 - 11 - 936 cuma günü 
saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Bedeli mu
hammeni beher takımı on altı 
liradan dört yüz kırk seki.z li-
radır. iştirak için otuz üç lira 
altmış kuruşluk muvakkat te-
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge· 
linir. 

2 - 63 Sayılı adanın 320 
metre murnbbamdaki 52 sayılı 
arsası beher metre murabbaı 
yüz yirmi beş kuruştan dörtyüz 
lira bedeli muhammenle başka-
tiplikteki şartname veçhile 
13 - l 1 - 36 cuma günü saat 
on altıda açık arttırma ile iha-
le edilecektir. iştirak için otuz 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 
29 - 3 - 7 - 10 (2096) 1015 

1 - Hava gazı fabrikası için 
alınacak muhtelif ölçüde demir 
boru, deve boynu, küçük dir
sek, redüser, kurşun boru 
paftası başkitiplikteki şartname 
ve ilişik listesi mucibince 20-
11-936 Cuma günü saat 16 da 
açık eksiltme ile ihale edile-
cektir. Hepsinin bedeli mu
hammeni sekiz yüz doksan yedi 
lira kırk kuruştur. iştirak için 
altmıı yedi lira otuz kmuşluk 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
e mene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
iki liradan doksan üç lira be-
deli muhammenle 65 a".lanm 

-46.Smetre murabbamdaki 217/1 
sayılı arsası baŞkatiplikteki 
şartname veçhile 20-11-936 
Cuma günü saat 16 da açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak içio yedi liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

3 - Salihdede parkı ile 
Karakapı caddesinden Melez 
deresine kadar yapılacak ka
nhliza~yon işi 20-11-936 Cuma 
günü saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. işin bedeli 
keşfi altı bin beş yüz seksen 
liradır. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere başmühendisliğe 
iştirAk için de dört yüz doksan 
üç buçuk liralık muvakkat te
minat makbuzu veva banka 
teminat mektubu i 'e söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

3, 7, 10, 14 1043 

Yazı makineleri için toz tut
mıyan, ve makineleri d~ima te

miz tutan en e:verişli yag 
u UNIC 11 markala makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardıçalı handa 7 
numarada yazı ve hesab ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENrda bulunur. 
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Korsecilere müjde 
Her türlü bir.inci nevi kumaş, 

lastik ve umum korıe ve ka
sıkbağı Jcvaıımatı, l'ekabetsiz 
fiyatlarla ancak " YILDlRIM " 
mağazasında bulabilirsiniz. 

Perakende ve toptan satış 
Adres: Beyoğlu, istiklal cad. 

Eski Terkos çıkmazı No. S 
lstanbul. (2157) 10-12 

; ., 
Diş hekimi 

A. Naci 
llortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. H !lstalarını mtis· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

'- , 
TlRE ASLiYE HUKUK 

MAHKEMESiNDEN: 
Tire vakıflar idaresine iza

fetle vekili umumisi Tire baro
sunda mukayyid avukat Ah

med Rasim Aynur tarafından 
Tirenin Aldrnyunlu köyünden 

Nizam oğlu Mehmed aleyhine 
Tire asliye hukuk mahkeme-

sine müracaatle evkaf idaresiniı. 
ha tapu mutasarrıf bulunduğu 

araziyi müddeialeyhin vukubu
Jan müdahalesinin men'ine vt: 

mezkur arazinin senelik ecri 
mislinin tahsiline dair ikame 

olunan davanın cari muhake
mesinde müddeialeyhe gönde-

rilen davetiye üzerine höydeki 
ikametgahım terkederek semti 

meçhule gittiği mahkememiz 
mübaşirin~n meşruhalından an
laşılmış ve müddei vakıflar jda
resi vekiJinin talebi çevresinde 
tebligatın ilanen icrasına karar 

verilerek davetiye varakasmın 
bir nüshası mahkeme divanha
nesine dava dilekçesiyle talik 

edilerek yevmi muhakeme 25 
ikinci teşrin 936 Çarşamba 
günü ıSaat 10 a muallak oldu
ğundan yevmi mezkur ve vaktı 
muayyende müddeialeyhin biz
zat ve tarafmdnn musaddak 
bir vekil göndermesi aksi tak
dirde hakkında duruşmanın 
gıyaben devam olunacağından 

keyfiyetin tebligat makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

1119 (2151) 

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 inci 

Beyler So. Hamam karşısın- ~ 

t'l da 37 No. ya nakletmiştir. 
Telefon: 3774 ~ 

(1924l \; 
C7J.;Qf77T"Ja.7.Z.7..:ıcz7.ZXZ7..J&'a.77.7..Z. 

Salihli a~tiye hukuk hik m
Jiğinden : 

Salihlinin Mitatpaşa mahalle
sinden Mehmed kızı Ayşe tara
fmdan kocası Dinarlı Raşid 
aleyhine açbğı boşanma davası
nın muhakemesinde : 

Müddeialeyhin ikametgahı 
meçhul olduğundan gazete ile 
ilanen tebligat yapılmış ve dava 
edilen gelmediğinden gıyabırda 
muhakemeye devam ile dava
cının şahitleri dinlenmiş ve bu 
muameleden bahisle gıyap ka· 
rarının ilepliğine karar veril iş 
olduğundan müddeialeyh na
şidin muhakemenin bırakıldı!{ı 
13-11-936 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14,de. Sa
lih'i asJiye mahkemesine gel
mediği ve bir vekil dahi gön
dermediği takdiı de gıyabında 
muhakemeye devam edileceği 
ve bir daha mahkemeye kabul 
edilemiyeceğine dair olan gıyap 
kararı Hanen tebliğ olunur. 

(2156) 
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iLAN 
lzmir il daimi encümeninden: 

519 Jira 32 kuruş keşif bedelli Menemende Tevfik Fikret 
okulunun onarılması 31-10-936 günlemecinden itibaren 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işin ihalesi 23 ikinci teşrin 936 Pazartesi günü saat 11 de 
il daimi encümeninde yapılacağından isteklilerin 2490 eayılı 
yasaya göre hazırlıyacakları teminatlariyle birJikte yukarda tayin 
olunan gün ve saatte daimi encümene gelmeleri 

Fazla bilgi edinmek ve keşiflerini görmek için bayındırlık di-
rektörlüğüne başvurmaları: 107 4 (2146) 

lzmir Emrazı astanesi baş hekim
liğinden: 

Hastanenin 936 Mali yılı ihtiyacından aşağıda mikdar ve tah
mini fiat ve muvakkat teminatı yazılı ekmeğin açık eksiltmesi 
10 gün müddetle temdit edilmiştir. Talipler şartnameyi hergün 
hastane başhekimliğinden alıp okuyabilirler. Eksiltme 16 ikinci 
Teşrin 936 Pazartesi günü saat 11 de Tepecikte Emrazı Sariye 
hastanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarını nakit veya 
kıymetli evrak verecekler eksiltme gününe kadar Vilayet vezne
sine yabrmaları lazımdır. 
Teminatı Tahmin e;,dilen 
kuruş bedeli lira 
4755 634 

Mikdarı kilo Cinsi 

6500 Birinci Ekmek 
1128 (2153) 

1 LAN 
lzmir ili daimi encümeninden: 
(3650) Jira 70 kuruş keşif bedelli Asansör kiJisesinin okula 

tahvili 31-10-936 günlemecinden itibaren 20 gün müddetle açık 
eksiJtmeğe konulmuştur. 

ihalesi 23 ikinciteşrin 936 pazartesi günü saat 11 de il daimi 
encümeninde yapılacağından isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre 
hazırlayacakları teminatlariyle ve ehliyet vesikasiyle birlikte yu
karıda tayin olunan gün ve saatte daimi encümenine gelmeleri. 

Fazla bilgi edinmek ve keşiflerini görmek istiyenlerin Ba-
yındırlık direktörlüğüne baş vurmaları. 1072 (2145) 

1 LAN 
lzmir İl daimi encümeninden: 
(445) lira 41 küruş keşif bedelli Tepecikte şehid Fazıl oku

lunun onarılması 31 - 10 - 936 günlemecinden itibaren 20 gün 
müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Bu işin ihalesi 23 - lkinciteşrin - 936 pazartesi günü saat 
11 de 11 daimi encümeninde yapılacağından isteklilerin 2490 
sayılı yasaya göre hazırlıyacakları teminatlari/e ve ehliyet vesi· 
kasile birlikle yukarıda tayin olunan gün ve saatte İl daimi 
encümenine gelmeleri. 

Fazla bilgi edinmek ve projelerini görmek istiyenlerin Ba-
yındırlık direktörlüğüne başvurmaları. 1071 (2144) 

lzmir Dördüncü Mıntaka Tapu 
sicil muhafızlığından: 

Bornovanın Kayadibi köyünde ve mevkiinde gün doğusu 
dere ile ayrılan köy mer'ası gün batısı dere, kuzeyi yolla 
ayrılan çakılJı ocak ve dere, güneyi dere ile ~yrılan köy mer•ası 
ile çevrili 7 dönüm bir tarlayı aynı köyden Mustafa oğlu IJyas 
ormandan açtığından bahisle kendi adına yeniden tescilini 
istemektedir. 

Kaydı bulunamadığından 19 - 11 - 936 Perşembe günü yerinde 
tahkikat yapılacaktır. Bu tarlanın mülkiyetinde smmnda her 
hangi bır ayni hakkında ilgisi olduğunu iddia eden varsa ogün 
tahkike gelecek memura yahud o güne kadar lzmir Dördüncü 
mıntaka Tapu sicil Muhafızlığma belgelerile birlikte müra-
caatları bildirilir. 1125 (2149) 

I L A N 
zmir Bayındırlık direktörlüğünden: 
2 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 11 de ihalesi yapılacak 

olan 47174 lira 5 kuruş keşif bedelli Bergama cezaevi münaka
sası ihale komisyonuoca görülen lüzum üzerine yeniden 20 gün 
müddetle ve kapalı eksiltme usulü ile münakasaya konulmuştur. 

Kapalı eksiltme 23 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 16 
da lzmir Bayındırlık direktörlüğünde yapılıp ihalesi icra edile
cektir. 

Muvakkat teminat 3539 lira olup isteklilerin 2490 sayılı ka
nuna göre hazırlayacakları teminatlariyle teklifnamelerini ve 
Bayındırlık bakanlığından alınmış ehliyet vesikalarını birlikte 
ihale gününün tayin olunan saattan bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğine vererek makbuz almaları. 

isteklilerin 239 kuruş mukabilinde keşif ve projeden birer 
nüshasını lzmir - Istanbul " Ankara bayındırlık direktörlüğünden 
alabilirler. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Izrnir bayındırlık 
direktörlüğüne baş vurmaları. 1052 (2143) 

lzmir inhisarlar Başmüdür
lüğünden: 

Ödemişte mamul tütün sa tış 
deposuna pazarlıkla raflar yap
tırı la caktır. Keşif bedeli 195.80 
muvakkat teminatı 14.68 fira-

r. IstekJiJerin 20-11-936 g ünü 
saat onbeşte başru üdürlüğü
müzdeki komisyona g elmeleri. 

10-14 1109 '2147) 

Karantinanın en g üzel ye
rinde, tramvay caddesinde 625 
numaralı çok lrnlJam şh ve mii
kemmel bir ev ucuL fia tle ki
ralıktır. Görmel isti .!n!er her 
g ün mahallıne nıürac..aat ede
rek evi g ezebilirler. 

3-4 '2133\ 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Nazilli pamuk islah istasyonu ve 

üretme çiftliği müdürlüğünden: 
Çiftliğin ihtiyacı için artırma, eksiltme ve ihale kanunu hüküm· 

leri dairesinde 5,000 beş bin adet çuval ile 6,000 altı bin metre 
pamuk prese kanaviçesi münakasa ile ve kapalı zarf usulile sabn 
alınacaktır. Münakasa şartnamesi Izmir Ziraat müdürlüğünden ve 
veya Nazilli Pamuk Islah istasyonu müdürlüğünden parasız olarak 
alınabilir. Münakasa ve ihale 13-11-936 tarihinde saat 16 da 
NaziIJi Belediyesinde toplanacak komisyonrla yapılacaktır. Mu
vakkat teminat mikdarı 170 yüz yetmiş Jiradır. Talipler kanunun 
tarif ettiği şekilde hazırlayacakları teklif mektup'arını vermek 
istedikleri mal nüruuneleri ile beraber, nihayet saat 15 şe kadar 
sözü geçen komisyona tesJim etmeleri lazımdır. 

1-4-7-10 1026 (2102) 

\ , 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvt.tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası varaır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

lzmir Muhasebei Hususiye Müdür
lüğünden: 

Bulgurcalı Halı! oğlu Molla Halil ve Kavgacı Osman oğlu 
Halil ve Cemal oğlu Ismail ve Kürt Hasan oğlu lbrahim çavuş 

ve Sancaklı köyünden Süleyman oğlu Ahmedin müterakim vergi 
borçlarından ötürü haczedilen Bulgurca çiftliği içinde on odalı 

bir otel bir kahvehane bir bakkal dükkanı ve bir evin tarna
mınm 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek 

istiyenlerin lzmir Muhasebei hususiye tahsiJat komisyon kalemine 
gelmeleri. 3-6-10-13 1039 (2116) 

Daimon elektrik-pilleri dünyada tanınmış piJlerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 - 9 Hüsnü Öz 
Ödemişli. 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme 
" 
anı: 
Nazilli Pamuk Islah istasyonu ve Üretme Çiftliği Müdürlü

ğünden:] 
istasyon ve çiftlik ihtiyacı için artırma, eksiltme ve ihale ka

nunu hükümleri dairesinde 15.000 onbeş bin kilo mazot = motö-
rin ile 100 yüz teneke benzin münakasa ile ve kapalı zarf usu
JiJe satın alın aca ktır. 

Münakasa şartnamesi, lzmir Ziraat Müdirliğinden veya Nazilli 
Pamuk Islah istasyonu Müdirliğinden parasız olarak ahnabilir. 
Münakasa ve ihale 12·11·936 ta'rihinde saat 16 da NazilJi Bele
diyesinde toplanacak komiryonda yapılacaktır. Muvakkat temi
nat mikdarı 99 doksan dokuz liradır. 

Talihler kanunun tarif ettiği şekilde hazırlıyacakJarı teklif 
mektublarını ve vermek istedikleri mazot = motörin nümunesini 
12-11·936 tarihinde nihayet saat 15 e kadar sözü geçen komis-

J.Ona teslim etmeleri lazımdır. 1-4-7- 10 1024 f2104] 
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Bütün mütahassısların 
teslim ettikleri acı 

bir hakikat 

Çürük ve bakımsız dişler insanı çok 
çabuk ihtiyarlatır 

Genç vUcudler sağlam dı,ıere ne kadar muhtaçsa 
dlşlerln de RADYOLIN'e o kadar ihtiyacı vardır. 
........•...•............••..........• , ................•..........•••....•...•..•. 

Çünkü RADYOLIN dişçiJik ilminin icabettirdiği bütün has-
salara maliktir. Dişlerin çürümesini meneder, dişleri beyaz
latır ve güzeJJeştirir. Diş etlerini takviye eder, nefesi tatfı-
laştırır. Diş ve ağız hastalıklarını tedavi eder. Ağızda 

mevcud bütün mikrobları % 100 öldürür. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KULLANINIZ 

•• - ••• < •• '1•1<" :1.:~·· - - -
~.~ !. .':. ~~~:ı'.'~~ .. ~~: .: 

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

SIHllA'f BALIKYAGI 
Norveçya bahkyağfarımn en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

; 

.. ....................•.......•.•..............••.......•...•••.•.... 

STOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin e~ eski otelcisi 

BAY OMER LOTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken· 
di.sini sevdirmiştir. 

OtelJerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

111 

lktısad Vekaletinden: 
iş kanununun dokuzuncu teşkilat faslındaki hükümlere göre, 

kurulan iş Da ire~inin teşrinisani 936 başından itibaren faa liyete 
başlayacağı 145 nci madde mucıbince ilan olunur. 

10~11~12-13-14~15~16-17 1118 [2155)----
--___;::;#" 

lzmir Muhasebei 
dürlüğünden· 

flususi ve Mii-.. 

Aziz ve Fehmi ve Tevhide•nin müterakim verR"İ borcu11d3 P 

dolayı müzayedeye çıkarılan Hatuniye mahalJesinin Külhan s;0 
lrnğl'ıda 22124 sayılı ve 245 lira laymeti muhammeneli \le 
metremurabbalı münhedim hane arsası birinci ar tırma açık ar"' 
tırma neticesinde 185 Jiraya müşterisi zuhur etmiş ise de dah~ 
1 O giio müh!etJe askıya konulması heyeti idare lcararı iktiıasJ~ ... 
dan bulunmakla 17-11-936 sah günü yapılacak açık arbrnıa net ... 
cesinde işbu gayri menkulün son artıranın uhdesine kat'i jba c

7 
nin icra kılınacağı ve müzayedeye iştirak edeceklerin yüzd;

80 
buçuk pey akçelerini daha evvel sandığa yatırmaları Hizuınu 

2
1

1 olunur. 1129 (215 



to Te,rlnlsanı ıese 

. Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
AGAMEMNON vapuru el-

yevm limanımızda olub 10 ikinci 
teşrine kadar Amsterdam,Rot-

terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 
STELLA vapuru 7 ikinci teş

rinde beklenmekte olub Rotter

dam, Amsterdam ve Hamburg 
limanla11 için yük alacaktır. 

TRiTON vapuru 15 ikinci 
teşrinde gelib 21 ikinci teşrine 

kadar Anvers, Rotterdam,Ams

terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT L1nıen 
VIKINGLAND motörü el

yevm limanımızda olub Rotter-

dam, Hamburg, Bremen, Go
terburg ve Baltık liman1an için 
yük alacaktır. 

GUNBORG motörü 13 ikinci 
teşrinde beklenmekte olub 

Rotterdam, Hamburg, Bremen 

Goteburg ve Baltak Jimanlan 
için yük alacaktır. 

Servici Maritim Roumain 
Kumpanyası 

ALBA JULIA vapuru 19 
ikinci teşrinde Malta, Marsilya 
ve Cezair limanları için yük ve 
yolcu kabul eder. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

LEV ANT motörü elyevm li-
manımızda olub Anvers(doğru) 

Dantzig ve Gdynia limanları 
için yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlonlardaki ve hareket ta-

rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

lzmir ikinci Hukuk Mahke
mesinden: 

Vensan Karaman ile madam 
Fani aralarındaki veraset da-

vasının tedkikah sırasında müd
deialeyha Faninin ikametgahı

nın meçhuliyetine binaen teb
ligatın ilanen yapıldığına ve 

· hakkında gıyab kararı verile
rek yevmi muayyeninde gel

nıediği ve itiraz dahi etmediği 
cihetle tahkikata gıyabında 

devam edilmekte olduğundan 

nıüddeialeyha Faninin işbu da-

vanın müstenidinde kocası ölü 
Jozef Karamandan tevarüs eden 
nıenkul ve gayrimenkul bil
cümle metrükatından karısı 

olmak itibarile kendisine dörtte 
bir sehim mülkiyet veya yarı
sının intifaı isabet etmekte 
olduğuna tercih hakkı da 2644 
numaralı tapu kanununun be
şinci maddesi mucibince ken-

disine verilmiş olmakla kanunu 
llledeninin 444 üncü maddesine 

tevfikan da kocası ölü jozef 
Karamanın mirasından mülki
Yet veya intifa haklarının han
gisi tercih ve kabul eyleye-

ceğini tarihi ilandan itibaren 
•ekiz gün zarfında mahkemeye 

ltıüracaatle bildirilmesi lüzu
ltıona karar verilerek tahkikat 

21-11·936 cumartesi gününe 
talik edilmiı olduğundan müd

deaaleyh Faninin mezkür gün~ 
de saat on sıralarında bizzat 

Veya bilvekale gelerek tercih 
\re kabul eylediği ciheti bildi-

~lnıesi aksi takdirde mülkiyeti 
ahul etmiş addolunacağı hu-

k\lk usul muhakemeleri kanu
~un~~ tebligat faslına tevfikan 
ii blıg makamına kaim olmak 
Zere keyfiyet ilin olunur. 

1126 12154) 

VErtl ASIR 
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N. V • 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
A THEN vapuru .halen lima· 

nımızda olup Rotterdam, Ham
burg ve Bremen limanlarma 
yük almaktadır. 

BOCHUM vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor. 15 son teş
rine kadar Rotterdam, Ham
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacakbr. 

GAULEA vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor. HamLurg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

•1BXt•• 
American Export Lines 

EXMINSTER vapuru halen 
limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXHIBITOR vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Yalnız birkaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

GRiPiN 
En şiddetli b- ş ağrılarını 

derhal keaer EXPRFSS vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXAMINER vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancıları dindirir. Nezleye, gripe, 
diş, bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşüt:neden müte
vellit ıstırablara karşı tıilbassa müessirdir. 

EXAMELiA vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXETER transatlantik va-

puru 6 son teşrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXCAMBION transatlantik 
vapuru 20 son teşrinde Bos
ton ve Nevyorka hareket ede· 
cektir. 

Den Norske Middelbavslinje 
BOSPHORUS motörü halen 

limanımızda olub Dieppe, Dün
kerk ve Norveç limanlarına 
yük alacaktır. 

SARDINIA m'>törü 16 son 
teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlarıoa yük ala
caktır. 
~ 

Armement H.Schuldt-Hamburg 
AUGUST LEONHARD va

puru 11 son teşrinde bekleni· 
yor. Rotterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. ...... 

Johnston Varren Line Ltd 
Liverpool 

JESMORE vapuru 24 son 
teşrinde gelip ayni ~ün Bur~as 
Varna, Köstence, Sulina, Ga
laç ve Brailaya gidecektir. 

... ® ... 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
DUNA motoru halen li

manımızda olub Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yükliye
cektir. 

_....,.,...~f-4 ....... -
Service Maritime Roumain 

Bükreş 
DUROSTOR vapuru 25 2 ci 

teşrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar- ı• 
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

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

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

1 

·ı 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

• • • • 

~ .... ~azım hapları 

GBiPlN 
Radyolin diş macunu fabrikasmın mütahassıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatl 7,5 kuru,tur. 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya
cmızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇAYI, PA
PATYA'nın yenisi 
geldi. 

ARTl kumaş bo
yalarını, firmamızı 

taşıyan çeşitlerimizi 
Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit ) magaza
sında da bulabilir
siniz. 

Karpit, çivit, al
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyalan, 
traş bıçakları, diş 
macunları, krem, 
podra V.s 

Telefon 3882 

·Krep Jorjet, 
Revdor Ferit, 

4 ayrı ayrı koku bankası 

ve S. Ferit eczacı baiının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit. latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Fe~rit 
• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

i~-

N er gis Nuvar 
Leylak Blan 

Devlet Demiryollarından: 
1 nci işletme mıntakasında Haydarpaşa - Ankara hattı üze

rinde aşağıda mevkii, mikdarı muhammen bedeli ve teslim müd-
deti, muvakkat teminatı yazıla 3 mahalde balast ihzar ve vagonda 
veya ocakta teslimi kapah zarf usulile ayrı ayrı eksiltmiye kon
muştur. 

Eksiltme 23-11-936 pazartesi günü saat 15 te Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki 1 nci işletme komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işlere aid şartnameler ve mukavele projeleri parasız ola
rak komisyondan verilmektedir. 

isteklilerin 2490 numaralı artırma eksiltme ve ihale kanunu 
mucibince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesailde ve her 
iş için hizalarında yazılı muv.akkat teminat makbuzlar\le her iki 
teslim şekline göre fiat teklifini havi zarfın üzerine har.gi ma· 
haldeki balast için olduğu yaulmak sur etilceluillme saatinden 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Haydarpaşada komisyon re-
isliğine vermiş olmalara ve teklif sahihlerinin de eksiltme günü 
saatinde hazar bulunmaları ve ayrıca izahat alm:ık istiyenlerin de 
Haydarpaşada yol başmüfettişliğine müracaatlara lazımdır. 

Beher metre muhammen bedeli 
vagonda ocakta teslim muvakkat 

Bir tanesi inkıbazlarda lint 
verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunda hazmı· 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 

Mevkii K.L. M teslim teslim müddeti bedeli mikdarı teminat 
' Vezirhan 217+000 138 134 6 5520 4000 414 

Bozüyük 258+000 147 143 9 22050 15000 1654 
Polatlı 479+000 138 134 6 6900 5000 517.5 

8-10-14-17 1077 [2141] 

Olivier Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acent sı 
İR iNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
AD JUT ANT vapuru 28 bi

rinciteşrinde gelip 29 birinci 
teşrine kadar Londra için yük 
alacaktır. 

ANDALUSIAN vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

teşrinde gelip 4 ikinci teşrine 
kadar Liverpool ve Gla~gov 
için yiik alacaktır. 
-FLAMINIAN vapuru ikinci 
teşrin iptidasında Liverpool 
ve Svanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

THURSO vapuru 15 ikinci 
teşrinde Londradan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
Liverpool ve Glasgov için yük 
acaktır. 

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

1936 -1937 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kim il 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir şerbettir. 

Hilil 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

SahUe 9 -
Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

l\f117~(fer Eroğul 

Keınal Çetindağ 
Hasta!arını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

Nazilli Asliye Hukuk mah
kemesinden: 

Bürhaniye liöyünden Kürt 
Abdullah kın Hanifenin kocası 
kazık oğ:u Mehmet oğlu Hü
seyin aleyhine açtığı boşanma 
davasmda: Müddeialeyh Hüse
yinin yeri belirsiz olduğundan 
ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiş ve tahkikat 27-11-936 
Cumaya bırakılmıştır. O gün 
Hüseyinin bizzat veya vekil 
göndermesi için teblis,?at ma
kamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. 1131 (2150) 

• • 
senesının 

eDırtyıbmak artık bir l<Oıtet del:flldlr, 
Zira gayri kabili kıyas olan PERLO
OENT dlf macunu bu kQlfetl ortadan 
kaldırmışttlr., 

PERLOOENT -cok ıew\tH olduöu - gibi. 
"luıfunuzu • aerinletw. 

TURAN Fabrikaları mamu!ahdır. Aym zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem

lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadar. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 
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Asiler Madrid har hında binlerce ölü verdiler 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Cumhuriyetçiler mukavemet ediyor 
''DüşmanMadridin kapılarını çalıyor. Fakat ıçeri gire· 
miyecek,, diyorlar. Asiler şiddetli hücumlara uğradılar 

• 

Milisler Madridin garbında hafifçe ilerlediler. Aragonda asiler bozuldu. 
Paris, 9 ( Ö.R ) - General 

Varelanın karargahından bildi
riliyor: 9 Sonteşrinde 200 sivil 
milli hatlarma geçmişlerdir. 

Dahili harbın baş'angıcından 

beri yapılan muharebelerin en 
şiddetlisi Madrid kenarından 
akan bir çayın son sahilinde 
olmuştur. Burada hükümetçile-

son haberler Madridi düşmek 
üzere gösteren haberlerin mü
balagah olduğunu kaydetmek
tedir. 

Muhtelif rivayetJere rağmen 
Madridin düşmediği muhakkak
tır. Şehre hakim noktalara ve 
sevkiikeyş mevkilere yerleşmiş 
olan milis müdafiler muanni-

Madrid, 9 (A.A) - Belediye 
meclisi bütün umumi servislerin 
işleme~ioi temin için mütemadi 
surette toplantı halinde bulun
makta ve bu servisler munta
zaman yapılmaktadır. 

Sosyalist Redondo belediy"! 
meclisi reisliğini yapmaktadır. 

Madrid, 9 (A.A) - Cumhu-

mevzilerini takviyeye muvaffak 
olmuşlar ve hatta payita htıa 
garbına doğru hafifçe ilerlemiş
lerdir. 

Milisler diyorlar ki: 
Düşır.an Madrid'in kapılarını 

çalıyor. Fakat içeri giremiye· 
cek. 

Londra, 9 (A.A) - Royter 

Barselon 9 (A.A) - Resmen 
bildirildiğine göre hüköuıet 
kuvvetlerinin Aragon cebbesi: 
nin muhtelif mıntakalarıodak• 
ileri hareketi devam etmekte
dir. Hükümet kuvvetleri Almu· 
devara iki kilometre mesafede 
bulunmaktadırlar • Ve Sierr• 
Albubierrayi tamamiyle zabtet
mişlerdir. 


