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• 1 Cenev1e, 21 (Ö.R)-hansız Haı1e.1pe n11zm 
De/bos ve Roma11va haıiciye nazın Antoncskfl 
baş!Jaşa ;·emek ynmşler re ikı mem/ekctı aMka
dar eden biitıin ekollomık, Jmarısal ve askl'li 
mese/c/et! gözden geçunuşletdir.lkı diplomat son 
Pa11s mutalwtıamıda tezahür ede11 aynı dostluk 
ve kaışılıklt sempati lıaı·asım tekıar bulmuşlaı 
ve bütün mer;e/e/er ıizennde ./am bır anlaşma 
ltalındc olduk/w1111 müşahede etmışleıdu. 

-...-.--~~;.:;;;;.;.;;.;.....;;......:..,._;;~~~~:;..,,;. .. 
Yeni Asır matbaasında basılmıştır. Cıını1ıuriyetitı Ve Cmnlıt.ıriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Ç1kar Siyası Gaeetedir 

~~~~~~---~~~~---~~~~~i~--i~~-------

Biz Türk Sancağına mutlak surette ''istiklal,, 
verilmesini istiyor ve ısrar ediyoruz .. 

Saat on yedide toplanan Konseyden önce Türk ve Fransız baş 
murahhasları arasında samimi, fakat neticesiz konuşmalar oldu 

Cenevre, 21 (Yeni Asır mu
bab'rinden) - Dünkü hazırlık 
gününden sonra Milletler ce· 
ru yeti konseyi bugün resmi 
olarak me ai ine başlamıştır. 
Sovyct har' ciye komiseri Lit
vinof d' n akşam gclm~ti. in· 
gi iz hariciye nazın Eden, Is· 
panyn hariciye nazırı del Vayo, 
ŞiJin"n Londra sef'ri, Yugos· 
lavyanın Paris sefiri Puriç bu 
sabah gelmişlerdir. Lehistan 
hariciye nazırı Bek de bugün 
öğleden sanra Cenevreye var
mıştır. 

Konsey bu gün saat 17 de 
- Sona 4 nen Sav/ada -

Dancig 
Gibi hozulc bir 
hilkat nünıunesi 
bizi tatmin edemez 
JJrausız başvekili Le<>tl Blu
m1m nıu1d1rası hiai tat· 
nıitı edecek ma1ıiyclle benze· 
miııor. TÜRK dostl11ğmıa bıi 
yffk kı11met vet•diiJitıi söyliycn 
brı devlet adamı da :maal
esef sömürgeci bir dlmiyetle 
hareket c<lcn arkrdaşlarıtııtı 
yanlış adınılm·mı dftzclte~k 
kadar cesaret gösternıcmiş
tfr. Tftrkiye • Jtransa vo 
Tıirlı'iye • 5üriye arasmdCJ 
sarsmtılm·clan azade birdost
lulja 1:uvvet verecek olan bir 
mılaşma11ı lwloylaıştırtıcağı 
yerde ida1·ei maslahat J)Oli
tikasııuı saplaumcıyı te-rci!J 
elmi~tir. 

Herkes bilir ki, Türkiyenin 
Sancak davasında noktai ba· 
reketi toprak hırsı değildir. 
Askıda kalan bütün divalarıo 
hallinde büyük hassasiyet gös· 
terea şeflerimiz, gelecek nesil· 
lere birer endişe kaynağı olan 
prüılü meseleler bırakmak iıte· 
miyorlar. 

Sancak, Suriyenin siyasi var-
lığından ayrı, müstakil bir var
lık olmalıdır. Bu samimi da· 
vada her ne pahasına olursa 
olsun ısrar atmeğe mecburuz. 
Zira bu mesele bizim için as· 
gari bir emniyet meselesi ol· 
muştur. Şuna kaniiz ki, Sanca
ğın istiklilinde ısrar etmekle 
yalnız milletimizin haklı endi
şelerine c~np vermiş olmıyo· 
ruz. Aym umanda iti için 
prüzsüz dostluklara, sulhun men
faatine olarak istikrar bulmuı 
bir vaziyete zemin hazırlamıı 
oluyoruz. Vaziyet bu kadar 
aç,kken, Leon Blumun .Sanc~~~ 
ihtilafını hal için teklıf ettigı 
tesviye sureti, hakikatan Dancig 
rejimini andıran bir rejimden 
ibaretse itiraf edilmelidir ki, 

- Sona 2 nd say/ada -

Milletler Cemiyeti genel sekreteri tarafından Konsey 
azalar na verLen ziyafette mü a Katlar 

•'UCBW? '# 1 

om binasının inşaatı 
Nisanın ilk onbeşi içinde hitam bulacaktır 

Turkstroy ikinci müdürü Aleksandr Siglin diyor ki: "işlerimizin hızını sizin milli bayramlarınızdan 
alıyoruz, Yani sizin heyecanlarınızla müvazi yürümeğe çalışıyoruz. 937 C. Bayramında Nazilli 
kombinasının tecrübeleri yapılmış bulunacaktır.Bu fabrika dünyanın en modern bir fabrikası olacak,, 

Türk - ovyet dostluğunun büyüklüğüyle anlatılan eserler 

Dalulııc Vckı/ı Şükrü J<.aJa 

Kız kaçırma 
Vak'alara son senelerde 

dört misli artmıştır 
Evlenmek hiçbir resme 

tlbl tutulmıyacaktır 

Ankara, 21 (Yeni Asır) -
Dahiliye vekaletince hazırla
nan iıtatistilclere göre ~33 
senesine nazaran 936 da kız 
kaçırma vak'aları dört misli 
artmıştır. Bunun önüne geçil• 

-Sonu ikina sahıJ~de -
.............................................................................................................................................................................................................................. 

ltalya ile aramızda 1 K ) il k b l Baro reisi Birsel geldi 

Ankarada yapılan top
lantıdan çıkan neticeler 

Avukatlık kanunu projesini 
tedkik etmek üzere Adliye Ve· 
kalelinde toplamın kongreye 
Iımir Barosu tarafından murah· 
hns olarak giden Baro reisi 

Adliye vdiU Şühll Stzttlftl#/11 

avukat Münir Birsel dün ak· 
pm avdet etmiştir. 

Tedkik mevzuu olan avukat· 
Lk kanunu projesi ve kongre 
müzakeratı hakkında aldığımız 
malumat ıudur: 

- lçtimaa memlekette mev
cut 43 baro davet edilmişti. 
Bunlardan avukatlar birliği ve 
24 baro mümessillerini tayin 
etmiş ve göndermiştir. lstanbul 
baroşu 3, Izmir ve Ankara 
baroları ikişer murahhas ile 
temsil ediliyorlardı. 

- Sona 1 nd 101/odlı -

dostluk dev,.esl batladı iZi a Y yı l a OSU 

ltalya Dün akşam tertip heyeti 
Ankara ile 

Başbaşa konuşarak Bo
ğazlar mukavelename

sine imza koyacak .. 
Istanbul, 21 

(Yeni Asır) -
Roma radyosu 
ıu ha beri veri
yor: 

ltalyan sefi· 
ri Carlo Galli, 
Bnşvekil ismet 
lnönünü ziya
ret ederek ken
disiyle uzun hir ......._.....,.. __ ............ ~. 

mülakatta bu-
lunmuştur. iki Oallı 
memleketi alakadar eden 
birçok meseleler g8rüıüf· 

- Sona 8 hd ıoy/ado -

şerefine bir çay verildi 

Dün aklamkı çay paıtısınden bır ıntıba 

- Yazısı• inci aahHede -



Sabite 2 

Dancig 
Gibi bozuk bir 
hilkat niimunesi 
bizi tatmin edemez ..... 

ı 
•• •• . . .. 

\"ENi ASIR 22 Kanunusani 

•• •• z 
Kongre haz rlıkla' 
· rına ehemmiyet 

veriliyor 
- Baştaıa/t / ind say/ada -

hiç te mahirane bir teklif sa· 
yılamaz. Türkiyeniıİ böyle bir 
dolaba girmesine · kan yoktur. 
He• Baltık kı11lannda daimi 
bir endife •e mrsuzluk k.11-
nağı olma Dancig re a -
kibi itibariyle, çok muvaffakı
yetli bir eser mi olmuştur ki 
aynı tecrübenin Sancakta tek
rarına razı olahm. Cemiyeti 
Akvamın garantisine gelince, 
bu beynelmilel müessesenin 
yapısındaki zaaf sebepleri de
vam ettikçe bu kabil garanti· 
lerin ne kadar bükümsüz ol
duğunu biliriz. 

Satış kooperatifleri işi 
iktisat Vekaletinden ali~;. 

darlara gönderilen bir taoı• .~ 
de Şubat ayı içinde toplana~,. 
olan kongre için hazırlık •IJ 
ehemmiyet verilmesi, bu 1 r 
alakadar bulunanların m~~altİf 
farının toplanması bildırıllll 1'' 
tir. Heniız katiyctle anlaşı it 
mamaklR beraber kongre1'dl 
en geç 20 Şubatla Aokar• 

11
• 

içtima edeceği' tahmin olıı 

Kızılay 
Gençlik teşkilatına 
Mekteplerde büyük bir 

hız verilecek 

T eşkilit hazırlığına başlandı. Satış 
kooperatifleri bu yıl faaliye e geçiyor 

Dancig anormal bir teşek· 
küldür. Hatta bir bozuk hılkat 
nümunesidir. Bununla beraber 
iktisadi bir zaruretin mahsulil· 
dür. Polonya o sayede Balhk 
denizine çıkabilmiştir. Sariye • 
için böyle bir zaruret mevzuu
balıs olamıyacağtna göre böyle 
garip bir bılkat nümuneai ya• 
ratmağa da aebep yoktur. Eğer 
maksad Halebi en yalan mah· 
recinden mahrum etmemekse 
Halayın istiklali ile birlikte 
ileri sürdilğümilz konfederas· 
yon teklifi bu maksadı fazla• 
siyle temine kafidir. 

Fransız başvekilinin hoı gör .. 
mediği konfederasyon teklifi, 
bizzat Suriyet balkının seye 
seve kabul edebileceği bir tek
liftir. Ne çare ki, Suriye kendi 
mukadderatını tayinde serbest 
değildir. Münevver Suriyliler 
Suriye vahdetini parçalamak 
istiyenlerin Türkler değil Fran
sızlar olduğunu bilirler. Franınz 
sömürgecilerinin kundakçılık
ları olmasaydı mesele muhak
kak ki bu kadar çetin bir saf
haya girmezdi. Suriye, Türkiye 
ile dostça, kardeşçe münase· 
betler idame etmeğe muhtaç
tır. Daha ileri giderek diye
biliriz ki, bu memleket istikla
lini korumak için Fransadan 
ziyade TÜRK dostluğuna gü
venebilir. 

Biz hakikaten fikirleri yatıı
tıracak devamlı bir hal sureti 
istiyoruz. Sancağın istiklali te
min edilmedikçe bu vadide 
sarfedilecek bütün gayretlerin 
tesirsiz kalacağına kaniiz. Ya· 
rın kangren olmuş yaralarla 
karşılaşmaktansa bugünden bu 
davayı halJetmeyi ve icap ederse 
bazı fedakarlıklara katlanma· 
yı d:? tercih ederiz. Her halde 
Dancig rejimine benziyen tek
liffer bu davayı halletmekten 
çok uzaktır. Fransız delegas· 
yonu dostane müzakere yoluyla 
bir anlaşmaya varmak isteğinde 
s::ı:nimi ise görüşmelerin esası 
Sancağın istiklali olacaktır. 

Şe-v k.e't ::.eı.ı n ., ....... ... 
lzmtr odası 

lzmir ticaret odası bu sene 
lzmir fuarına gayet geniş ve 
mükemmel bir surette iştirake 
karar vererek yeni yıl bütçe· 
sine icap eden tahsisatı koy
muştur. 

Okullarda kurulan kızılay 
gençlik teşkilata hakkında Kül
tür bakanlığından şehrimiz Kül
tür direktörlüğüne bir tamim 
gelmiştir. Kızılay gençlik teş
kilatı mensuplannın geçen ders 
yılında gösterdıkleri faaliyetten 
kızılay kurumunun bir çok is
tifadeler edindiği ve talebenin 
bu sahadaki faaliyetinin çok 
ıayaoı takdir olduğu bildiril
miştir. 

Bu teşkilibn okullarda kök· 
leştirilmeıi ve şimdiye ka-

dar teıkilAt yapdmamıı mek
teplerde de teşkilat vücude 
getirilmesi bildirilmiştir. 

Kültür direktörleriyle müfet
tiılerin o~ullan teftiı ederken 
Kızılay gençlik leşkilibnın va-
2.İyetini de tetkik etmeleri ve-
kaletten bildirilmiştir. 

••• 
Hakkt Veral 

Yirmi gün evvel Ankaraya 
gitmiş olan Tarif üzilm kuru
mu müdür& lsmail Hakkı Vera( 
evvelki akpm Ankaradan ıeh
rimize gelmiştir. . ·-·····-· Göçmenler 
hakkında 

iskan kanununun 31 inci 
maddesinin birinci fıkraıının 
B kıs:ıunan tefsiri hakkında 
alakadarlara bir karar gelmiş
tir. Bu tefsir kararında de
niliyor ki: 

"B" kısmında san'atkar ise: 
Her türlü san'at alat ve ede .. 
vatı ve makineleri, söküp ge
tirecekleri fabrikaları, alat ve 
edevatı kamilen ve fabrikalar 
masnuatından ve iptidai madde· 
lerinden değeri 6000 liraya ka
dar olan mıkdarları ibaresinde· 
ki ikinci "fabrika" tabirinin 
burada manası bu kanunun 
ruh ve maksadına göre "Alel
ıtlak destegih ve imalAthane" 
olduğundan büyük ve küçük 
bütün sanat erbabının getire
cekleri kendi sanatlarına mah
sus mesnuat ve iptidai mad
delerin altı bin liraya kadar 
olan mikdarı gümrük resmi ile 
bir defaya mahsus olmak üzere 
sair bütün teklif ve resimler
den muaftır. 

Kız kaçırma 
- Baştaıa/ı l inci saı•Jada -

mesi için evlenmenin hiçbir 
resme tabi tutulmaması hakkın
da Dahiliye vekaıetince ha
zarlanan layiha, mütaleaları 
alınmak üzere alakadar Veka
letlere gönderilmiştir. 

: .. ._ .. ,_ı,. ""';~-~>~~"'"' .: ; . . . ~ ... · ... t .• -.~ .. "k-.' -. . ... .. ~ ~)t,.. .......... -~~.,_ ... , .. -- ..... ,. ... { ·,, . ., ;(.... Jlo'"ııt.? {' 

Bu yıl yalniz üzüm ve fındık mukabil miihim mıktarda avans 
müstahsillerine ait kooperatifler verecektir. 
kurulabilecektir. Yeni koope- Satış kooperatifleri avanslan 
ratif kanununun tatbik mevkiine istihsal karşılı~ı olmıyacak, 
konulamamasından doğan va- ancak bu malın tesliminden 
ıiyet hakkında endişelerimizi ' sonra tediye o1unacakbr. Istih-
dünkü nüshamızda yazmıştık. sal kredileri eskiden olduğu 
Ankaradan yeni gelen ve bu gibi kredi kooperatifleri tara· 
işlerle alakalı bir zahn fından temin olunacak ancak 
verdiği izahata göre satış koo- bu avanslar satış kooperatif-
peratiflcri önümüzdeki iş mev- lerince daima gözönünde bu- ı 
siminde faaliyete geçeceklerdir. lundurulacaktır. 

Temin edildiğine göre nizam- Müstahsillerden alınacak mal-
name hazırlanmıştır. Bugünler- lar lzmirde satış kooperatifleri 
de icra vekilleri heyetine sevk- birliğinde toplanarak işlenecek, 
olunacak ve önümüzdeki ay istandari:ze edilecek ve dış pi-
içinde de tatbikine· başlana- ya111alara sevkolunarak satıla-
caktır. caktır. Satııı müteakip kat'i 

Bu yıl yalnız üzüm vefandık hesaplar görillecektir. 
satıı kooperAtifleri kurulacak- Bu yıl sabı kooperatifler 
tır. Yakın bir ihtimale göre de birliği teıkiJAb vücuda getiri-
inclr mahsulüne teşmili ümit lemiyeceğioden bu vazifeyi 
edilmektedir. Bu kooperatifler üzüm kurumu ifa edecek ku· 
müstahsilden alacaıklan mallara rum bu sene mevcut vaziyetini 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kızılay yıllık balosu 

Dün akşam tertip heyeti 
şerefine bir çay verildi 
Kızılay kurumunun yılhk ba· J hitabe ile Kızılay kurumunun 

losu için hazırlıklara devam değerli hizmetlerine ve bu ku· 
olunmaktadır. Balonun mükem- ruma karp gösterilen müzahe· 
meliyetini temin için 13 şubata rete işaret etmit ve kurumun 
taliki muvafık görülmüştnr. kendisine yardım edenlere 
Dün saat 17 otuzda ter· karşı şükran borcunu öde-
tip heyetine Egepalas ~alonla- mek üzere tertip ·eylediği 
rında mükellef bir çay ziyafeti yıllık eğlencesi için tertip 
verilmiştir. Ziyafette vali, be- heyetinde vazife alanlara ve 
lediye reisi, refikalan, Tiirk ve ziyafete gelenlere teşekkürlerini 
ecnebi bankalar müdürleri dok- bildirmiştir. 
torlar, avukatlar, mühendisler, Tertip heyeti bugünden iti· 
gazeteciler ve şehrimizin birçok b;lren faaliyete geçecek, balo· 
tanınmıı simaları hazır bulun· nun heryıldan daha üstün ol-
muşlardır. masını teminen çahşmağa baş· 

Vali Fazlı Güleç ktsa bir lıyacaktır. 

Ticar Odası 
bütçesi 
Ticaret ve Sanayi Odası 

meclisi önümüzdeki pazartesi 
günü toplanarak o !anın bir 
mesai raporunu tetkik ve plan· 
çosunu tasdik edecek ve bu 
meyanda 937 yılı bütçesini de 
tetkik ve tasdik ederek veka· 
lete gönderecektir. 

Hususi surette öğrendiğimize 
göre, idare heyetince tenzim 
edilmiş olan ve meclisin tas
dikine sevkedilen yeni yıl büt· 
çesi 45 bin küsur liradır. 

Ziraat müdürü 
Vilayet ziraat müdürü Nadir 

dün öğleden evvel Germencige 
bazı zirai tetkikler yapmağa 
gitmiştir. 

Bir cinayet davası 
Y apıcıoğlunda Köprülülü Is· 

maili bıçakla yarabyarak öldür
mekle maznun Halil lbrahim 
ve bu kavgaya karışmakla 
maznun damadı Niyazinin Ağır 
cezada muhakemeleri bitmiş 
ve Niyazinin bir sene üç ay 
Halil Ibrahimin 2 buçuk ay 
müddetle kapislerine karar ve
rilmiştir. 

Ayin suçluları 
Bulgurca köyünde tarikat 

ayini yapmakla suçlu bulunan
lar hakkındaki tahkikat ikinci 
sorgu hakimliğince ikmal edil· 
miı. ve e.vrak esas mütaleaya 
veralmtştı. iddia makamınca ev· 
rak son tahkikatın açılması ka
rariyle ikinci sorgu hakimliğine 
iade edil.Jiği haber alınmıştır. 

TA YARE S NEMAS TELEFON 3151 

J .A.N9 :K:IıJ::=»-UFt ~- 'ııın en son ve en büyiik 'f ilnıi 

A K GON 
Her filminde güzel sesi, yiiksck sanatı iJe ka:lpler teshir eden K l j> U R A bil

hassa hu filmi ile kemal derecesini gösterıniş dünya ya bir şaheser hediye etmiştir 
••••••••••••••••••••••••••••• ................................................................................................................................................ 

AYRICA Paramunt " Dünya haberleri " Miki "' iri yarı adambr diyarında " 

Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 

muhafaza edecek, satış koope· maktadır. 
ratifleri birliği teşekkül edin- Toplanan mutalealar kongre~ 
ceye kadar nazımlık rolu .. n-u nio ruznaınesini teşkil edeCb~ 

. . ve bu sene behemehal tat 1 

yerme getırmekle meşgul ola- edilmek üzere istandardizasYo' 
caktır. meselesi görü;.ülecektir. ,ı ..................•.......•...•............•.....•.•............ : .................. . 

c. ~ 

lnglllz Krahnın 
Salclhlyetleri 

lngilteıe demokıasinitı anasıdlf. 
flalk lu1kimiyefiııin en )'Iİksek niimu
ne/etini veten bu memleketle /ualın 

sa/4hiyeti lıttdutsuz g-ibidır. 

K.ral, kendi teşebbüsü ile /ıaıp ila
nına, sallı akdma salaltiJ'etfaıdır. 

Kıal, bütün oıduyu ''e donanma 
müttltebatını, zabitleri da/zil olduğu 
lıalde, leıhis edebilir. SuUum menJaa
f ine olarak impaıatorluk /op1akla1111-
dan lıer /zancı bir paıravı teıketkbilir. 
Her lıanei bir şalısa asalet ullva11ı 
verebilir. Hapishanekıin kapılarım 
açaıak bıit&n mahpt1sları setbesl lma
kabilir. l(ıa/ın amı zamanda btilü!l 
kanunlar üurinde veto hakkı ~·ardır. 

Fakat kraliçe Anna Sfllaıt deV1bı
denbui hiç bir lngı1iz kralı bu sal<ilıi
yetıeıi kullanmış değıldır. Mesela 
kıalın af lıakkı bile kıatire Vikl01ya 
zamamndan beti dahiliye 11azımıa itı
tılcal elmiş bir lıak saı•ılabil1r. lngiliz 
kıal/armlfl. kııllanmağa ltizum l[Öıme
dikleıi lıak ve saWuyetleli bu kadmla 
da kalmaz. Cambridge iilliversite.si 
pro/~öılerinden. Dicoy'a göre lnr:iliz 
kıaü. bir {ek üzeri11de salıtelwlık 11apsa 
yahut ta başvckilitıi bir tabanca kur
şullu ile yeıe serse !11gillcrede onu 
m11hakeme ve lıiç olmazsa malıklim 
edecek hır mahkeme yoktur. 

/(ralın bu "mukaddes lıaklan111,, 
l[O!İp dalla bazı imliııazlnr tnmam
lamakfadır. 

Meseld kıalın a1abalamıa 1111111aıa 
konulamaz. 

Kralın otomobilini idare eden şo
/ör belediye n/zamatu11 {iğnireıek 
Londra şelırinde istedii!i süı'alla gi· 
debilir. 

Kralın lclg-ra/lan diğer te/ıfla//ata 
teluıddlimen ~kilir. Meklup/a11 pula 
tôbt değildir. Em/Ok sahibi olduğu 
halde emlak veıgisi ve11nez. flüküm
dann g-elirle1i ı·eıgiden i.o;tisna edil
miştir. J<..ıal 11azırla1t tara/ından aız
erlilen bütün evrakı imzalar. Yaui 
nazır/an kmdi idamını ılıtıva eden 
bir kdat ta uzatsalar 011a da mrilz
rünü koymağa mec/Jmdur. 

Bu kadar namütr.nalti imfiııaz/atı 
olan. lngi/iz kral/an /uç bir imtiraza 
sahip değilmiş gibı lıauket eaerler. 
"Kral lıükümet edemez. Salla11af sü
rer., prensibine sıkı sıko•a luirmet 
giH!erirler. • 

Uz sene yaşamak için 
Amerikalı doktor Stephan 

Smith yüz sene yaşamak isti· 
yenlere nşağıdaki "evamiri 
aşereniu,, on emrin tatbikini 
tavsiye ediyor: 

1 - Eti mümkün olduğu ka· 
dar az yiyiniz. 2 - Çok süt 
içiniz. 3 - iki yemek arasında 
on dakikadan on beş dakikaya 
kadar bir kestiriniz. 4 -Gün
de muhakkak on saat uyuyu
nuz. 5 - Hava müsait olduğu 
zaman açık pencerede uyuyu-
nuz. 6 - Sigara içmeyınız. 
7- ispirto ve ona müşabih ke
yif verici şeylt:rden sakınınız. 
8- Tenbellikten çekininiz. Ça
lışmamak mezara doğru ilk 
adımı atmaktır. 9_:_ Ahlak ka
idelerine riayet ediniz. 10 -
Bilhassa ... Asla hiddetlenmeyi-
niz ... 

Bu doktorun sizden istediği 
okurlarım, yarı melek olmaktır. 
Elinizde ise bunları tatbik edi
n.iı. Yü~ ı:ıeoe yasars•n•z.. 

Dünyanın ençok karıl• 
adamı bir Fransızd• 
T ~addüdü zevcat bir zaıJJa1 

lar yalnız Sarka mahsus bitf~ 
sayılırdı. Gacpta da bu ille 
duçar olanlar zannedildiği lı~ 
dar az değildir. Ençok oik• 
karısı otan adam bir Frans1

' 

dır. Bonapart zamanında ~ 
şamıştır. Napolyon'un biil 
~e~erlerine bir ncf er ,oı~r~ 
ıştırik eden bu adamın ıs' 
Jak Notye olup kendisi ıP 
hakemeye V!!rildiği ı.aman.1 
dunun her uğradığı şebır 
bif defa evlendiğini, karıla~ 
nın on dördü Fransız, b. 
lta!yan, biri Alman, i~~ 
Holandalı olduğunu it•' 
etmiştir. Hakimler harpta b! 
yük yararlık gösteren bu j 
kere merhamet ederek keP 
sini cezalandırmamışlar, yal~ 
karılarından en çirkini o , 
birinci karısıyle yaşamağa n'lr ~ 
küm ederek diğer nikah' 

1 
feshetmişlerdi. Jak Notye jjf 
günden sonra başına en pJ r 
tebit hükümdardan daha ios' 
sız bir müstebit kesilen bu 1'' 
dıola ömrünün sonuna kad• 
yaşamağa mecbur kalmıştı. 

Boşanma Sürprizi 
lstatis-tikçiler cidden yaııı~ 

adamlardır. Hele bunlar AtJJ 
rikalı olursa bir kat daha f' 
şırtıcı olurlar. Amerikanın rJ•~ 
sachusetts şehrinde emrazı 'f 
liye musapları üzerinde yapıll 
bir statistiğe göre timarha~: 
lerdeki erkekler ve kaclıO 
arasında ekseriyeti teşkil ed~ 
ler boşananlardır. ikinci de 
cede sayıları mühim oıao1' 
bekarlardır. Sayıları en aı 0 

lanlar da evlilerdir. 
Massachusetts akıl hastabJ, 

nelerinde beş sene zarfı~ 
müşahede altına alınan 61 . 
akıl hastasının tam bir tşS1'~ 
bu neticeyi vermiştir. Mutalı•&' 
sıslar bu müşahededen şu b 
kümleri çıkarıyorlar: I 

1 - Boşananların delirıne e, 
ri ihtimali yuvalarını sarsıotıd• 
koruyarak evli olarak yaşa)';~ 
!ardan üç. buçuk defa fazla 1~ 

2 - Omürlerini bekar .0 tı 
rak geçirenlerin delirme ~r' 
mali evli olanlardan iki "e 
fazladır. t 

Bu noldainazar belki d0~, 
rudur. Fakat boşananlar ·ı.ı.._ 
diyebilirler ki, delirmelerJ 
saiki evlenmiş olmalarıdır· ·ı.ıiS 

Artık hükmü siz verı 
okurlc.rım. ,,/, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fikir kırıntıları : 

Para hırsı t· 
Kaybedilen servetin ıı1<1',, 

maka sebep olduğu ya~,. 
kadar samimi olanı yokl~ J 

( ıu~·tııo . o-~ 
Servet de2"erli adaıntsr 

ziyade ahmakları doyurıı{'J 
( Rtı•e!"~ tJ~ 

Dostumla beraber olcltıC~,, 
zaman yalnız dcğil'irıJ· 
çift le değil'iz. 1 } ( Pyt!ral!"' •••• • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Yazan: Avni Ulusay 

C, h, y harflerinin hecesi 
veya salımı ile tebarüz eden 
sezimli geniz seslerinin tevet
türü ifade ederken, kemiyet ve 
keyfiyet itibariyle ne gibi mer
tebe ve vasıflara dal olduğunu 
da tahkik edelim : 

C HARFi 
"G" barfı tevettürün fehmini 

beşer idrakinde doğuran ilk 
sestir. Bu ifadeyi iyice kavrı
yabilmek için .. Tevettür,, hak
kında biraz ilim gösterelim:Te
vettür, enfüste yer alan ve 
enfüsü bezimleyen maddeler ile 
ilgilenen hususi harekettir, bü
tün alemlerde hayata vücut 
veren iki unsurdan birisinin-ha
reketin- fer'idir. 

Madde ile hareketin idame 
ettiji hayat bakidir. Fakat, 
enfu• ile tevettürün gösterdiği 
bayat fanidir; lnkalap ve tebed
dilller ile zevk bularak, umumi 
hayata karııır. Güaeıteki ha
yat ta tevettOrü bir varlık oldu
ğu için, bir gün, o da Alemin 
hayatına karışmak üzere ademe 
erecektir. 

Bu bakımdan, insanın " ağ " 
sesini çıkarması demek : alem
lere şamil hayatın bir unsuru 
olan hareketi ifade eden ilk 
ses: "A,, ile; tevettürün ilk sesi 
olan .. ğ,, yi bir birine bağlamak, 
iç alem ile dış ilem arasındaki 
ilgiyi •esle duymak ve duyur
mak d~mektir. Böylece "ağ,. 
sezimli ae.i inıaadaki te9ettü
rün ilk if adeaidir. Bu aea, bizi 
tevettürün doğan •arhğını ğa, 
ğe, ği, gu... eğ, iğ, ağ... gibi 
hece •e salımlan ile alacağı 
keyfiyetleri bildirir. 

H harfi: 
Tevettürü ifade eden sealer· 

den ikinciai olan "h" harfi se
zim ve febimleri ile, teYettlrde 
tebarüz eden bayabn, maziye 
intikal etmit olan dojamu üze· 
rinde değil baJi ile ilgilidir: 

Madde ile hareketin temsil 
ettiği bayat ebedi Ye eer
medidir onun maziıi, hali 
ve iatikİili yoktur. Tarihi olan 
bayat iae, beıer i~ra~inin, .d~~: 
rodan doğruya ılgılenebıldıgı 
tevettiir bayattır: Bunun; maziai, 
hali ve istikbali vardır. 

insan ıuuru, bu bayatı, na
llkası ile idrak ve ifade eder· 
ken tevettürün itkin şekli olan 
bu üç harfle: (ğ, h, y) ile se· 
zer ve sezindirir. Ha beceıi ile 
al salamından mürekkep olan: 
ha+al=-hil kelimeıi; "h" nın 
kıvamlı bünyesi olan '·ha" yı 
itlak harfı olan " 1 " nin en kı
vamlı salımı olan .. al" ile bir· 
leıtirerek, vücuda getirildiği 
içindir ki, tevettüri bayatın ya
ıamak ta olan hUviyetini ifade 

fWA&llr 

Vekiller Heyeti toplandı 
IH*'f i 'iM &# MI ~ ' 

Toplantıdan soru a alikadarlar sıkı 
bir ketunıiyet gösternıişlerdir .. 

~------~----~-------~----------................. ... Cenevreye gelen haberlere göre hududumuzdaki 
çapulcu aşiretlere Fransızlar silah dağıtıyorlarmış 

Müşahitler Iskenderunda Türk köylülerini dinlediler. {{öylüler hiikümet bize 
zulüm yapıyor. Medeni İnsanlar hürrjyetten hoşlanır 

Rica ederiz, bize rahat nefes aldınn, dediler 
Ankara 21 (Telefonla-Gece Ankaraya akseden baber~r, yet mektubu gönderen köylli-

yarııından sonra ) - Bugün bugün Fransız ve Türk heyet- )erle temau geçmek istemit-
öğleden sonra Ankarada siyasi leri arasında müspet bir temas ferdir. Fransız idaresi mllşabit 
faaliyet gözleri çelecek kadar yapılmadığını gösteriyor. An- heyetinin huzuruna yalnız bir 
barizdi. Siyasi mabafilde Ce- cak lsveç hariciye nazırı Sand- kaç k&ylli göndermiıtir. Diğer-
nevre müzakereleri hakkmda ler Fransa ile Türkiyenin an- Jerine .tebligat yapılmaması 
en ufak bir mütalea bile serd- laşarak konseye müşterek bir nuan dikkati celbetmiftir. 

b k teklif yapmaları hususunda fa- o~un önünde mücahitler 
edilmemiıse de u müza ere- .,.,-- ... 
lerin alaka ile takip edildiği a1iyet snrfetmiştir. Maalesef iyi tarafından köylülere ıu sual 
belli idi. bir netice alınamamıştır. sorulmuıtur : 
Öğleden sonra Vekiller be- Cenevre 21 ( yeni As1r ) - - Şikayetiniz nedir, bize 

Bu gün Cenevreye sancaktan neden mektup yazdınız. 
yeti Başvekilin riyasetinde top-
1 gelen haberler endişe vericidir. K.6,ıülerin cevabı ıudur: 
anmıı ve geç vakte kadar 

k Şamdan bildirildiğine göre - Htıkllmet bize zulüm yapı· 
müza ereler cereyan etmiıtir. T 

iırkiye hududu yakınındaki yor. Arbk bıktık. Biı zulümle, 
içtimadan sonra alakadarlar A · • t" F neJe aşıre ıne ransız otori- cebirle yaşamak istemiyoruz. 

sıkı bir ketumiyet göstermişler- 1 • f d ter erı tara m an si'ab dağı- Medeni olanlar hürriyetten hoı-
dir. Toplantı esnasında Fransız t lmıştır 1 

• lanır. Rica ederiz. Bize rahat 
Başvekilinin son teklifinin ve Yine Şamdan bildirildiğine göre tıefçs aldırın. 
ıon Cenevre konuımalarının mfişahitler ani olark iskenderuna MOşahitlerin tercfimanı bir 
görüşüldiliü tahmin ediliyor. gitmişler ve kendiletine ~iki- Tibk düşmanı Ermeni idi ......... SDkiıtu···11·aya1e .. ·ugraai'k·~······· 
Fransız başvekilinin Sancak hakkın 
daki teklifi kat'iyen kabul edilemez 
Hala Sancakta Fransız 

isti yen düşüncelere 
mandasını temadi ettirmek 
yer vermek istiyorlar ----------..... ----------Ankara, 21 (A.A) - Birkaç yine O muabede1erin mevcut Ankarada temenni olunuyor 

gündür beklenen Blum teklifi bulunan bayrak meuleaiııden ki, cemiyeti akvam raportörü-
çelmiştir. T etkin mahiyeti bu- bahsetmeyişi daha ziyade bir nün huıuru ile Cenevrede ya-
lanan bu miltalialar Sancak ih- gerileme alametidir. pılmakta olan müzakereler 
tilifının halledileceği umudunu Suriye üzerinden Manda kabule pyan bir bal tekli 
vermekten çok uzaktır. kaldmlırken Blumun Sancak meydana çıkarsın. 

Tamamen hukuki noktai na- llzerinde mandayı devam Paris 21 { ô.R) - Anka-
zardan meselenin hallini miltkill ettirmek isteyiıi hayretle radan bildiriliyor : lskenderun 
gördilğlinil söyliyen ve siyasi görülmüıtür. Sancağına hususi bir idari re· 
mahiyette bir itilifa varmayı Blumun bu projesinde yeni jim bab,ı hakkında bir proje-
daha makul bulan Blum yazı· tek bir fıkra, aarih tek bir yi ihtiva eden Fransız teklif-
larında meselenin halline yara• hüküm vardır. Mese?eniq biri leri Ankaraya gelmif, dlin ve 
yacak ne hukuki ve ne de inlikal devresine mahsus, di- bugün hükümetce dikkatli bir 
siyasi her hangi bir adım atmıt ğeri de kat'i ve nihai devre incelemenin mevı.uu olmuıtur. 
buluomıyor. için iki safhaya ayrafarak mii- Türk mabafilinin bu teklifleri 

Kilikis Blum 1921 mukave- talaa ve halidmeyi muyafak beklendiğinden çok apjı bul-
lelerinde mevcut olan huıuıi görüyor. duldan anlafllmalrtadır. Bu ak-
idare idari ve barsi usuller Is- Sarih bllküm de şudur: pm vekiller heyeti lamet lnl-
kecdrun limanının Tnrk blikil- Blum cemiyeti ak.aman ka- nOnOn riyasetinde toplanarak 

ediyor. meti tarafından istimali key- rarnu kabul ettiiini kat'iyetle meseleyi yeniden tetkik ede· 
_ DeJ1am tdeak. . fiyetlerinden bahsettiği halde . timdiden ıöylilyor. cektir. 

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

ispanya harbı etrafında 

Ademi müdahale komi
tesinin bulduğu plin .. 

Paris, 21 (Ô.R) - "Ere No
uvelle,, yazıyor: Londra ademi 
müdahale komitesi yeni müsbet 
plan bazırlıyacaktır. Bu planda 
kabul edılen esaslardan dolayı 
komiteyi samimi olarak tebrik 
ederiz. Diişünü!en esas şudur: 
ispanyaya giden her vapur 
önce bitaraf bir limana uğra
ınağa mecbur tutulacaktır. Bu 
limanda vapur aranacak ve 
harnulesinin erzaktan ibaret 
olduğu kanaat ı hasıl olursa 
lıpanyaya gidebilecektir. Bu 
tedbirin tatbikine Londra ko· 
'Dit._ dahil devletlerin hara> 

gemileri nezaret edeceklerdir. 
Kara münakalitını kontrol 

etmek üzere de ispanyanın 

Fransa ve Portekiz hudutlarına 
müşahitler gönderi!ecektir. Ha- • 

lcikatte, riyasız olarak adını 
verelim, bu tam minasiyle bir 

ablolca olacaktır. Bu karar 
gecikmeden tatbik edilmelidir. 

Bu hem Edenin görüılerine l 
hem F ransanm telakkilerine 

uygundur. insaniyet duygula- , 
rına ve siyasi emniyete uyan 
biricik karar ıekli bundan 
ibarettir. 

Alman tezgahlarına lzmir ve Mersin 
hatları için vapur sipariş edildi 

ISTANBUL 21 (Yeni Asır) - Alman deniz tezgiblarına 
lzmir ve Mersin hatları içia ısmarlanan vapurların yalanda inp· 
sına ba§laaacakhr. Karacleaiz hatta için •İparit edilmek iatenilen 
beşer bin tonluk üç vapur hakkında Alman pntiyeleri mlmea
silJerile müzakereler devam ediyor. 

Deniz yollan idaresine Almaa, Franııı, Ingiliz ve Holandadan 
gelmiş teklifler de vardır. Dün deniz yolları idaresinde bir top
lantı olmuştur. Bu toplantıya ıcbrimizde bulunan ıantiyelerin 
mümessilleri de iştirak etmiflerdir. Sipariı ilk bahara kadar ya
pılmıı olacaktır. 

Iran Şahinşahının elçisini geri 
çağırmasından memnun olmadılar 
Pariı, 21 (A.A) - Şahinşah Rıza Pehlevinin sefir v~ fevkal

ade murabba11 EbillkHım Furuhanı geri çağarması ve lranın 
1937 Beynelmilel Paris sergisine ittirakten vazgeçmesi efkln 
umumiyeyi mütee11ir etmiıtir. Matbuat da Şahinpbm bu kara
nadan dolayı bilyiik bir tee11Dr izhar etmektedir. 
Frauız mecmuılanndın birİDİp kullandJta bir kelime oyunu 

ba kararlua aebebiıct venUclir. 

.Kamutay da 
Yeni kanunlar 
kaôul edildi 

Ankara, 20 (A.A}Kamutayın 
bugün Refet Camtezin başkan
lığında yaptığı toplantıda Ad
liye ve Gümrük inhisarlar ve
kaleti inşaatı için bir milyon 
liraya kadar taahhiitte bulu
nulmasına. Gümrük muhafaza 
memurlariyle subayların otur
maları için ev yaptırılmasına, 
25,780,000 liralık fevkalade 
tahsisat verilmesine ait bir ka
nunda bir değiıiklik yapılma
sına dair kanunlarla, ıeker is
tihlAk ve gümrük resimleri 
kanununda yapılacak tadilAta 
milteallik kanunun ıkinci mll
zakereleri yapılmıştır. 
Şeker istihlak ve gUmrük 

resmine ait kanunun milzake
resinde birinci maddede bazı 
tadilat yapılması için Hlisnü 
Kitapçı tarafından verilen tak· 
rir kabul edilerek madde en
cümene ıeri verilmiştir. 

Yine bugünkü toplantıda 
memurin kanununun yedinci 
maddesine bir fıkra eklenme
sine ve su süzgeci işletmesi 
için 60 bin lira tahsisine ait 
kanun layihasının birinci mü
z•kereleri yapılmıştır. 

Kamutay cuma günü topla· 
nacaktır ........... 

llalya ile aramızda 
doalluk davraal batladı 

ltalya 
Ankara ile 

9qbap konuprak Bo
ğazlar mukavelename. 

sine İmza koyacak .. 
- Başttua/ı l ıncı sahı/tdt -

miletilr. BütOn bu meseleler 
üzerinde çok mlibim bir anlat· 
ma elde edilmiıtir. 

Ankara. 20 (A.A) - Ana
dolu ajansının ulihiyettar bir 
menbadan 6ğrendiğine göre, 
Kont Cianoya TOrkiyenin Ro
ma bilyük elçisi tarafından bil
dirilen arzu ilzerine ltalya hü
kOmeti ltalyanın Montr6de im
zalanmış olan Boğazlar muka· 
velesine iltihak zımnında TOrk 
hiikümetiyle doğrudan doğraya 
temaslarda bulunmaga karar 
vermiıtir. 

latan bul, 21 (Yeni Asır) -
Memnuniyetle &ğrel\diğimise 

g6re ltalya Montr6 muka•ele
mne iltihak için dojTudan doi
ruya Tirkiye il-s temaaa gel
mek kararını almıı •e fiiliyata 
geçmiıtir. ltal,...ın Montrö 
konferansına, Habeı ihtilafı 
ylhlirıden ittirAk etmediği ma· 
llimdur. 

Türkiye için bayati ehemmi
yeti olan Boğazların bayati 
rejimine ltalyanın er-geç ilti
hak edeceğinden hiçbir zaman 
tilpbe etmedik. Kendisiyle da
ima dost olduğumuz ltalyanın 
bizimle münasebetlerinde dost
luk siyasetini terkettirece'k bir 
sebep yoktu. 

Türkiye; Habet meselesinde 
beynelmilel mukarrerat• umumi 
olarak iıtirik ettiğinden, bu 
ittirAkin Türk ~ ltalyan dost
luğu üzerinde herhangi bir 
tesir yapamıyacağı tabii "idi. 

aanne a us 

tçl~~z!Y,j 
Bugünkü edebiyat 

Beş on gün evvel lstanbulda 
birkaç akşam evvel de burad~ 
toplanan bır kısım mütefekkir· 
ler divan edebiyatı ıairlerinia 
eserlerini ve onların kıyafetle
rine girerek o devrin şiir ba
yatını yaşatmışlar. Bu mOnase
betle bugünkü vaziyeti düşün
dum. 

Umumi harbe kadar az çok 
mevcut olan Türk edebiyabnın 
yavaı yavaş sönen yıld zı niha
yet büıbütün karardı. Edeöi
yatta da, musikide de seneler• 
denberi devam eden bir (fıtret) 
devri hüküm ıllrüyor. 

Bilmem ilham menbaları mı 
kurudu, edebiyatın, musikinin 
cazibesi mi azaldı, hisler mi 
kalınlaıtı? H~r halde bir sebep 
var ki yeni bir edebiyat, yeni 
bir musiki doğmıyor ve bizi 
üç, dört asar evvelki eıerlerin 
yidına •nkediyor. 

Bence bu htretin en mlihim 
ve hatti baılıca Amili bayatın 
her bakımdan maddileımeaidir. 
Eskiden işık .. Tanıpna ile 
visal" arasında birçok heye
canla zamanlar geçirir, ıiir1er 
yazar feryat ve figan eylermiı. 

Şimdi ise bu tanııla, visal 
arasında geçen zaman yirmi 
dört veya kırk aekiz ıaati 
geçmiyor. Bu kısa müddet 
içinde c\e iki taraf yalnız ka
labilecek yer aramakla meıgul 
oluyor. 

Geçenlerde "Bekledim fecre 
kadar gelmedin ab ..• ,, diye bir 
ıarkı güftesi okuyordum. Genç 
muhatabım " Soğuktan gele
memiıtir hem bu "havada ıa
baba kadar beklenir mi?" dedi. 

Hislesin, kalp duywuJannıD 
bu kadar maddileftiği, llfkm 
visalin alelade bir spor gibi 
telakki edildiji bir de•irde 
hiç edebiyat doğar mı? Bu gi
dİflH anlaplıyor ki daha çok 
Hman biz o denin edebiya• 
tiyle kifafmefs edeceğiz. Eğer 
içlerinde anlayan çıkaraa ya-
rının çocukları da eaaıı, ruh11 
(aşk) olan o günkü edebiyatı 
birer garibe diye okuyacak
lardır .. 

N. Özaren 
••• 

Vekiller 
heyetinde 

Ankara 21 ( Yeni A&1r ) -
Vekiller beyetı, umumi milfet
tiılerin İftİrlkile yaptı;. bir 
toplantıda milf ettiılerin kendi 

mıntakalarına ait raporlan üze
rinde mlizakerelerde bulundu. 
Milfetti,lerin Şark seyahatle
rinde bazırladıklan raporlar ela 
mlakere edildi. 

Çocuk esirgeme 
kurumu 

Ankara 21 ( A.A ) - Çocuk 
esirğeme kurumu genel mer
kezi tarafından 1 • 1 - 37 tari
hinden 15 • 1 • 37 tarihine ka
dar 1833 çocuj'a yardım edil
miıtir. 

Amerikada 
feyezan 
Şikago, 21 ( 0..R ) - Son 

günlerde yağan yağmurlardan 
nehirler taşarak müdhiı feye
zanlar vukua gelmiıt•r. Sular 
birçok araziyi kaplamıı ve 
mezruat harap o1muıtur. 20 
bin kiıi açıhta kalmııtar. 

lngiliz filosu 
Korfu, 11 (A.A) - lugiliz 

filosu buraya gelmiştir. 
Habeıistanm ltalya ordusu 

tarafından fethinden sonra 
Türkiye Adisabeba elçiliğini 
liğvetmiı ve tebaıının hima
yesini ltalya hükllmetine tevdi 
etmiıtir. 

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

Muaıolininin realiıt ıiyHeti-

nin, doıstluklara kıymet veren 
tezahüratından biri olarak Ital
yamn Montrö mukavelesine 
iştirake karar vermiş bulunma
sını, liyık olduğu ehemmiyetle 
kaydı vazife bilmekleJİL 
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T ALEBIMIZIN ANLAŞ LMASINI iSTEMEYiZ 

Biz Türk Sancağına mutlak surette '' Istiklil· ,, 
verilmesini istiyor ve ısrar ed~yoruz .. 

Saat on yedide toplanan Konseyden önce Türk ve Fransız baş 
murahhasları arasında fakat neticesiz konuşmalar oldu . " 

samımı, 
-Baştara/ı bırinct sahifetk

tek bir celse yapmıştır. Bu 
celse müzakere ruznameıinin 

tayinine tahıiı edilmiıtir. Umu
miyetle zannedildiğine göre 
Konsey hemen Dantzig mese
lesinin müzakeresine karar ve
recek ve bu hususta Berlinde 
bu mesele hakkında Almanya 
hariciye nazırı ile görüşmüş 
olan Lehistan hariciye nazın 

Bek tarafından verilecek ra• 
poru dinleyecektir. 

Bugün Milletler cemiyeti ge-
nel sekreteri Avenol konsey 
azalarına bir ziyafet vermiştir. 
Bu içtimada muhtelif hariciye 
nazırJarı birbirile temas imka· 
nını bulmuşlardır. lngiliz ve 
Fransız hariciye nazırlan bu 
akşam birlikte yemek yeyerek 
meclisin ruznamesinde yazılı 
meseleler hakkında fikir taati
sinde bulunacaklardır. 

Cenevre 21 (Ö.R)- Sancak 
meselesi hakkındaki F ranstz· 
Türk müzakereleri deva:n et
mektedir. Bu meselenin kon
seyde raportörü olan lsveç ha
riciye nazın SandJer bu sabah 
Vieonot, Delbos ve Tevfik 
Rüştü Arasla görüşmüştür. Di
ğer taraftan Milletler cemiyeti 
konseyinde Küçük antanb tem
sil eden Romanya hariciye nazın 
Antonesko dün Delbosla bir• 
likte yemek yiyerek görüıtük ... 
ten sonra bu sabah Tevfik 
Rüştü ArasJa mülakat etmiştir. 
Konseyde balkan antantına 
temsil eden Yugoslavya dele-
gesi Puriç aynı şekilde hem 
Fransız hariciye nazmnı, hem 
Türkiye hariciye vekilini ziya
ret ederek Sancak meselesi 
üzerinde konuşmuştur. 

Görülüyor ki meselenin tam 
bir dostlukla halli için yalnız 
Fransa, Tcirkiye arasmds değil, 
ayni ıamauda bu devletlerden 
her birile küçük antant ve 
Balkan antaob devletleri ara-
sında hiç bir gayret esirgen
memektedir. 

Son yapılan muhaverelere 
büyük bir ehemmiyet verilmek-
tedir. Bazı mahafilde meclisin 
bu devresinde bir karar veril
memesi ihtimali kabul edilmek
tedir. Şu takdirde iki taraf.o 
da arzusile Sancak meselesinin 
konseyin aleni celselerinde mü
nakaşe edilmemesi imkan da
hilinde olacakhr. 

•w k&$4 

MÜZAKERELER UZUN 
SÜRECEK 

lstanbul, 21 (Yeni Asır Mu
habirinden) - Paris kayna
ğından g~len haberlere göre 
Sancak mesetesi etrafındaki 
müzakereler uzun sürecektir. 
Ayni membalar Türkiye ve 
Fransanıo ilk tekliflerinin ikisi 
ortası bir formüle razı olacak
lannı bildirmektedir. 

Şu takdirde guya Sancağın 
idaresi işlerinde Türkiye ve Su~ 
riyenin müşterek mürakabesi 
kabul edilecektir. 

Hiç bir taraftan teyit edil
miyen bu haberi ihtiyatla kayd· 
etmek lazımdır. 

Tnrkiyenio tezi sarihtir.San
cağa tam istiklal verilmesini is
tiyor, bunda ısrar ediyoruz. 

BiZ VE ONLAR .• 
Cenevre, 21 ( A.A ) - iyi 

malümat alan mahafilde beyan 
olunduğuna göre, Türk murah
hası Sancağın istiklalini yeni
den buyük bir ısrarla iste
miştir. 

Fransızlar ise böyle bir ted
birin lüzumunu inkar etmiş
lerdir. 

Fransızlar, Türk ve Fransa 
heyeti murabhasalarındaki hu
kukçuların Sancağan şu veya 
bu hakimiyete raptı işini bey
nelmilel hukuk bakımından 
kesip atmıya Fransa ile Tür
kiyenin salahiyettar olup ol
madıklarmın tetkikini teklif 
etmişlerdir. 

Cenevre 21 ( A.A ) - Dok
tor Tevfık Rôştü Aras ve baı
Jıca mesai arkadaşlan dün sa
at 12 de Sandlerin huzuru ile 
Delbos ve Vienot ile buluş
muşlar ve Sancak hakkındaki 
Türk ve Fransız tezlerini Fran
sanıo arzu etti~i şekillerde ya-

YIL SOH~A ~1 
lnJ[S~LJ[ill~ 

··ıiisiiizceiieii""Çe"v"i;.&·r.·:··· ......................... ziYi .. "·~ar .. 
Hardl polls mUdlrlnln Dzerlne yUrUyerek bağırdı: 

"Ağzını topla, haydut babandır senin!." 
muvaffak oJan bir kısım polis- Onu bize bırakmız,. Idammı 
l~r~ Morganlarm elebaşılarından isteriz! Diye bağrışıyorlardı .• 
bırı zannedilen Hardi isminde • * • 
bir haydut ele geçirmeğe mu- işte zavallı Hardinin ba,ma 
vaffak olmuşlardır. Azılı haydut böyle garip fakat tehlükeJi 
rüvelverini çıkararak ateş aç- bir felaket gelmişti. Okuyucu-
mak istemiş, fakat buna mey- farımız pakala biliyorlar ki 
dan bırakılmadan kollarına ke- Hardi gazetelerin yazdığı gibi 
lepçe takılmıştır .. Şimdi lcendisi bir haydut değildir ve bilikis 
Gangesterlere mahsus hapis- Morganların düşmanıdır. Lakin 
hanenin en muhafazalı bir büc- hiç beklenilmiyen bir tesadüf, 
resinde adaletin tecellisini bek- kendisinin Morganlara mensup 
liyor .. " azılı bir haydut olduğu kana· 

Bu haberi gazetelerde oku- atini uyandnmışhr. 
yan halk, büyük hapishanenin Y eraltındaki esrarengiz yolu 
önüne toplanmıı yaygara ko- takip ederek, Morganların bi-
parıyor ve: nalarana aifllli• ve o ıında1 

ni Milletler cemiyetinin hima
yesi altında uzlaştırma gayret
lerine devam etmişlerdir. 

Frausızlar Milletler cemiyeti 
binasında vukua gelen bu bu
luşma Türkiye ile Fransa ara
sında bir ihtilaf mevcut olma
dığı, fakat Türkiye ile Millet
ler cemiyeti arasında bir ihtilaf 
bulunduğunu söylemişler, :rürk 
murahhaslan buna derhal ce-

Cenevreaen bu göıünüş 

1 
vap vermişlerdir. 1 
FRANSIZ KAYNAKLARINA 

GÖRE 
Paris, 21 (Ö.R) - Fransız 

devlet radyoları Cenev· 
reden aldıkları aşağıdaki ha
berleri veriyorlar : 

Fransa hariciye nazırı Del
bos, hariciye müsteşan Vienot 
ve müşavirleri Türkiye hariciye 
nazın doktor Aras, haricıye 
ı!enel sekreteri Numan Mene• 
mencioğlu ve Milletler cemi• 
yeti daimt delegesi Necmettin 
Sadıkla lskenderun Sancağı 
meselesi hakkında görüşmüş
lerdir. Bu görüşmelerde ve 
bunların arasında yapılan hu
kuki münakaşalarda bu me
sele için Konseyin raportörü 
olan lsveç hariciye nazın Sand
ler hazır bulunmuştur· 

Akşam Rüştü Aras tarafın
dan bir ziyafete davet edilen 
iki taraf delegeleri en büyük 
bir samimiyet havası içinde 
müzakerelerine devam etmişler
dir, Sarfedilen gayretlere rağ-
men kayda değer bir terakki 
elde edilmiş gibi görünmüyor. 
Dünkü gün iki tarafın karşı
Jıklı izahat taleplerile geçmiş
tir. Fransa delegasyonu Tür
kiyeye lskenderun sancağı 
Türkleri için temenniye değer 
sükün verici müoasebatı bah
şeden müsbet tekliflerde bu-

içeriye baskın yapmış olan r 
Polisler tarafından bir ganges• 
ter zanniyle yakalanmııtı. 

Hardi karanlıkta, bunların 
polis olduklarını bilmediği için, 
rüvelverine sarılmış, fakat ateş 
etmesine vakit kalmadaıı, ka• 
f asmdan yediği ağır bir cisimle 
bayılmıştı. 

Gözlerini açhğı zaman, ken
disini bir rüyada zannetti. Ne· 
rede bulunuyordu? Ne olmuştu? 
Uzun müddet kendini toplaya
madı.. Sonra yavaş yavaş her 
ıeyi hatırlamağa başladı •. 

Evet.. Karanlık odaya ayak 
basar basmaz, Gangesterler 
tarafından yakalanmış ve hap
sedilmişti ... 
Yavaş yavaş demir pençereye 

doğa u ilerliyerek dışarıya 
baktJ. . . Fakat hayret t ko
ridorda Polisler ve temiz 
kıyafetli gardiyanlar dolaşıyor
du.. Gözlerine inanamadı.. Bu 
nasıl olabilirdi? .. 

Gardiyanlardan birine bitap 
etti: 

bakımadan askeri tekliflerin
den ileri gitmek için konseyin 
bir karar vermesi elzem bulun· 
maktadır. 

NE MASALLAR ANLATI
YORLAR? 

Türk delegasyonu ilk aldığı 
vaziyetten hiç kımıldamışa ben
zemiyor. Siyasi ve ekonomik 
bakımdan husulüne imkan ol
mıyan Sancağın tam iıtikllli 
yerine Türkiye bu arazının 
Suriye devletlerinden mürekkep 
bir konfedrasyon içinde muh
tariyetini istemişti. Bu talebin 
kabulü Fransız mahafilinin fik
rince Sancak Türk unsuruna 
bir hakimiyet tevcih etmek ve 
bu arazi otoritelerine Suriye ve 
Lübnanın dahili ve harici 
siyasetleri ilzerinde mürakabe 
hakkı tevcih eylemek olurdu. 
Şimdiki halde TOrk ve Fransız 
görüşleri arasında uzlaştırma im
kanı görülmiyen bir ayrılık göze 
çarpmakta ise de her halde 
konseyin nihayetinden evvel 
uzlaşmaya varılacağı limit edil
mektedir. Bir inkıta ise hiçbir 
şekilde bahis konusu olmamak
tadır. 

FEDERAL BiR BAG 
TEKLiF ETMiŞiZ 

Paris, 21 (Hasusi) - Sancak 
m~Cl\fesi üzerinde Cenevıede 
Türk ve Fransız delegeleri 
arasında yapılan ~örUşmeler 

- Hişt arkadaş.. Burası ne
resi ? 

Gardiyan bol bir kahkaha 
basarak: 

- Burası neresi mi? Diye ce
vap verdi. Yakında neresi ol
duğunu anlarsın .. Haydut herifi 

Bu sözler karşısında, Hardı 
büsbütün şaşaladı: 

- Ne? Haydut mu? Ağzını 
topla be, haydut senin baban
dır .• 

iri yapılı bir adam olan gar
diyan bu cevaba fena halde 
sinirlenerek, parmaklıkların 
arasından, Hnrdinin yüzüne 
hatırı sayılır bir tokat aşketti 
ve söylenerek uzaklaştı. 

Zavallı Hardi, bili kendisi-
nin polisler tararafından bir 
gangester zanniyle yakalanıp 

buraya getirildiğini bilmiyor ve 
Morganların elinde hapis oldu
ğunu zannediyordu. 

Fakat koridorda dolaşan po
lisleri gördlikçe, bu iti birtiir· 
lü havsalasına ıığdıramıyarak, 

ideta deli olacakh .• Ve 80Dra 

dolayısile "Petit Parisien" de Türk telAkkileri birbiriyl;; 
Lucieo Porgheıe şunları ya- lu!}maktan uzaktır. Fakat ' 
zıyor: ler tarafından da meseleyi • ..11 

Türkiye ilkin Lübnan, Suriye zakere sahasında şimdi "-
ve sancak arasında üçüzlü bir fazla alistakıyet göze ~ 
konfederasyon teşkilini telkin maktadır. ideal bir ra~-

olan ve meselenin halli iç••~ 
uzlaşma zemini bulmağa llJl 
şan lsveç hariciye nazırı s~ 
lerin gayret ve mabareA 
ümit veren unsurlardan bi :_ı 

Genevre 21 (A.A) - 1• 
Fransız toplantısında fr 
murahhasları Türkiyenin t 
lerini hayrhahane fakat aslı 
sur olan manda altında 
nan bir devletin istikJali 
kında miHetler cemiyetinİO 
ricinde bir lc:ırar ve1 
manda sahibi devlet 
imkansız olduğu keyfi 
ilımal etmeksizin tetkik 
ferini söylemi~ler ve şunu 1 
etmişlerdir: . i 

Bugün Fransa kinunue~f4' 
Milletler Cemiyetinde izah 

Sovyet lza11ciye nazm Utvıno/ nan hukuki tezin çer ~ 

1 

ettikten sonra şimdi Lübnanı içinde manda sahibi d 
bir tarafa bırakarak yalnız Sa- vazifelerile kabili telif ta 
riye ve Sancak arasında bir Azami haddine varmıştır. d 
federal kurulmasını teklif et- Eğer Türkiye dahi Fr 
mektedir. Bu yeni teklif birçok nınkine müsavi bir ani;_;, 
güçlüklere çarpmaktadır. Zira arzusu ile mütehassis b~ 
bunun bir neticesi Suriye ve yorsa Sancakta 1921 anl•P'i 
Lübnan birliğinin parçalanması çerçevesi içinde çok geoİf.ı 
olur. Fransanın bunu kabul et- rP. 
mesi salahiyeti dahilinde de- muhtariyet tesisi yolu- .J 

Fransız telkinlerinin 1ki roe' 
ğildir. Zira Milletler cemiye-
tinden aldığı manda bir kül ket arasında bir anlaşma 
olarak tasavvur edilmiştir. ciddi esas teşkil edebile 

Görülüyor ki Fransa ve tasdik edecektir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Amatör,. hırsızın yaptıkları 

Suçlu Saip dün adli 
vece tevkif edilmişti 

-
Suclu Saip ve çaldığı mlicevheıat 

Dünkü sayımızda Bandır· ı ası geçtiğini. failinin şehri 
ma'da mü'!km bir hırsızlık ,;:.:., yakalandığım yazmışbk· 

hırsızlığı yapan Saip 8 
gardiyanın söylediği sözler.. madan 1000 lira değ' 

Arbk tamamiyle kendinden mücevherat çalmış ve b ~ 
şüphe etmeğe baılıyordu. Ya satmak üzere lzmire geldi~ 
aklmı oynatmıştı ve yahut ta Cür'etkir hırsız bu ıniictJ. 
şimdiye kadar asli eşine tesa- rafı satacağı sırada, za~ 
düf etmediği, hakikatle karaşık gösterdiği uyamkhk s•Y 'I: 
garip bir rüyada idi.. yakalanmış ve cürmünO 

Dışarda dolaşan adamlara etmiştir. J! 
meram anlatamıyacağmı anla- Saip, hayatında ilk hır 
yınca, demir karyolanın, otları olduğunu, bu mücevher•~ 
çıkmış bir şık yatağı llzerine hibinin çok zengin oldtJ~ 
uzandı ve yeni rüyalara daldı.. çalınan mücevherabo 5'.,; 

• den bi,.şey eksiltmiyecek'. / 
• • ·ıerı 

Biraz sonra, Şikago polis dia edecek kadar 1 I 
direktörü bizzat hapıshaneye miştir. . 10 

Cüretkar adam adhyc: 
gelerek, bu azalı haydudun rilerek tevkif edılmiştir· 
isticvabını yapb. , ı ıı ı, -

Yanında birçok polislerle, 
temiz kıyafetli birinin içeri gir
diğini gören Hardi derhal ya
tağından f1rlıyarak ayağa kalk
tı ve neticeyi bekledi. 

Fakat bu adamlar yüzüne 
niçin bu kadar nefretle bakı-
yorlardı? 

Polis direktörü sordu : 
- ismin nedir? 

-- Sonu va, -

Suriye . j 
milliyetpe rvef~ 

Kudüs, 21 (A .. .\~ - ~ 
. e 

teler Beyruttaki . ~~r•Y fi 
yetper ver partısınuı . 
1 ·1· k . a bıt ngı ız omısyonuo . . 
bra göndererek Filish~ 
riyenin birleşmeıi teıio• 
fa• ettiğini y•zıyorl.,. 
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Lizbonda bombalar patladı 
lspanyol sefareti binasiyle maarif ne
zareti hasara uğradı.14 kişi yakalandı 

Cenevrede 
konuşmalar 

Cenene, 21 (A.A) - Delboı 
ye Vienot Dr. T cvfik R&ıtll 

Araala Milletler cemiyetine müt· 
terek bir proje takdim edebil-

mek için konuşmalarma devam 
etmişlerdir. 

1 · b. f b Müıahitler bir tarzı tesviye-
Uzbon, 21 (Ö.R) - Şehrin baları tedarik ve tes im etmıt mıı ve ır eyezan atlangıcı 

muhtelif merkezlerinde bomba• olmakla itham edilmektedir. görlllmüıtür. nin yakanda elde edebileceğini 
b 

0 f M ·t t• · 'k· · :ı_ d zannetmektedirler. Jar patlamıştır. Bu bombalar- Dahiliye nazm emen maarı a11 '· nezare ının ı ıncı n;ahn a 
den biri ispanya sefareti bina• nezaretine giderek mahallinde patıayan bomba çok mühim hasa· Delbos ve Vienot bugün öğle 
sanda, bir diğeri de Maarif tahkikat yapmı, ve Cumhur• rat yapmııtır. Radyo kulübünde yemeğini Eden ve AvenoUa 
nezaretinde hasarata sebep ol- reisi general Cormona'ya bir elektrik makineleri hasara uğ- beraber yemitlerdir. 
muıtur. Maarif müsteşan bu rapor vermiıtir. Baıvekil SAlo- ramışhr. Bu sebeple radyo Cenevre, 21 ( A.A ) - Mil· 
sırada nexaret binasında bulu- zar da Camhurreiıiyle g6rüı- neşriyab bir kaç gün kesintiye !etler cemiyeti genel sekreteri 
nuyordu. Diğer birçok bom· müşfür. Şimdiye kadar ölü ve uğnyacakbr. Makineler daire· bugün konsey azası şerefine 
balar da su yollarını •e elek- yaratı kaydedilmemiştir. Bütün sinde bir metre kutrunda bir bir öğle ziyafeti vermiştir. 
trik fabrikasını hasara uğrat- memlekette asayiş ve sükünet delik açılmıştır,. Yaralı yoktur. Ziyafette Delbos ve Vicnot 
mışhr. Şehrin 16 kilom&tre hüküm sürmektedir. Diğer bir infilak istasyon ci- Eden i.e görüşmüılerdir. Del-
şimalinde olan Lizben radyo Ö ) l varanda bir petrol kumpanya- bos ve Eden bu akşam bulu-
istasyonunda da bir bomba Lizbon 2l ( · R. - s- sına ait bir depoda olmuıtur. 

ı. ı b · de bom •arak konseyin bu seferki içti-
patlamıştır. Bina agır hasarata paoya KODSO os anesm • Garda yatmakta olan bir kı···ı y 

b 1 23 110 d ti t y ma ruznamesinde yazılı mese-
uğradığmdan ancak on gün a ar saat ,;;, a pa amış tr. tevkif edilmittir. Bu tiddetli in-
içinde tamir edilebilecektir. Hazır bulunan kimseler, bom- filiklara rağmen tebrin umumi leler üzerinde tetkikat yapa· 
Bütün bu i~tialler halk ara- balann kudretine rağmen, ya· manzarası değiımemiştir. Liber· caklar ve bu meseleler bak-
smda panik yapır.apa da sU· ralaomamıılardır. Fakat maddi ta caddesindeki tiyatro ve sine- kında fikir taati edeceklerdir. 

kunet iade edilebilmiftir. hasarlar mühimdir. ikinci katta maıardan çıkan halk hncum kıta- Müthiş sog" oklar 
Zabıta tarafından hemen 14 bir bomba bir çok camları :Cır· lannın muhafazası altına alınmıı 

şüpheli şab1s tevkif edilmiftir. mıı, bir diğeri holdeki muaz- olan lıpaayol konıoloshanesi Amm, 21 (A.A) - Mave-
Bun!ar bir takım lıpanyolJarla zam merdiveni ciddi surette pencerelerinin kınlmıı olma- rayııeriada hllk&m ılirmekte 
bir lngiliı: ve bir Portekizlidir. hasara uğratmııtar. Mermerler dıtını girmekle hiçbir heyecan olan müthiş soğuklar dotayısiyle 
Bu ıonuncuıu fesatçılara bom· parçalanmıı, ıu boruları patla· eaeri ght.ermemitlerdir. 100 kişi kadar inıan ölm6şt6r. · 

···········································••··················•·······••·····••·••·•·•··•················••······••• ........................................................... . 
Suriye hükümetioin kararı I Zonguldakta Büyük Şef adına 

Alevi ve dürzü toprakları büyük bir heykel dikilecektir 
Zonguldak 21 (A.A) - Zonguldakta dikilecek Atatürk hey-s • •ıh k d•ıd• keli için valinin başkanlığındaki komisyon emrinde ve bankada 

UrJ yeye ) a e ) ) 78 bin küsur lira birikmiştir. Heykel için beynelmilel müsabaka 
_ _____ ....... __ ._.. __ • açılacakbr. 

UadyoJarımızın arapça neşriyatını 
ı 1erakla takibe haşJamışlardır 

Şamdan bır gô111111iş 

Şam, 21 (A.A)- Suriye hü· illihakmı ilan etmiştir. 
kümeti şimdiye kadar kısmen Şam hükümeti bu toprak· 
müstakil bir idareden istifade larda kendisi tarafından tayin 
etmiş olan alevi ve dürzü top· edilen valilikler tesis etmiştir. 
rakfar1nm Suriyeye tam oJarak Ankara, 21 (A.A) - Gaze· 

Tefrika No: 90 

- Ben yemin aldım, dokun
mam, paşaoız ne oldu? 

Dedi. içlerinden birisi: 
- Ne bilelim. Sizin efeler

den birisi arkamızdan geldi. 
Biz kaçtık onun ne olduğu-

nu bilmiyoruz. 
- Yakalandı mt? 
- Beli! 
- Ha r Kahpe Kahrcıoğlu l 

Peki salıverin şunları gitsinler 
gidecekleri yere 1 

Diye Haydaroğla emir verip 
dönerken, bu perişan adamla
rın hepsi birden : 

- Biz gidemeyiz ! 
Diye haykırdılar. 
- Ne olacak 1 
- Biz de sizinle beraber 

olaca;.z ••• 

- Kancıklık yapmayın, kan
cıklık yaparsanız alimallah 
hepinizi de k1rarım. Böyle olur
sa kabul ederim sizi ... 

Diye Haydaroğlu Küçük ça· 
vuş Paşanm bu kaçak adam
larm• kabul etti. Onlara elbi· 
selerini verdirtti. Haydaroğlm
kafilesi bu iltihakla artmıı, 
kuvvet peydahlamışb. 

•*• 
latanbul bir hay huy içinde 

çalkanıyordu. isyan eden Sipa
hiler : 

- lhtiyarlar1mız gelsin, he
le onlarla da bir meşveret ede
lim. 
Savuşturma cevabını verdik· 

ten sonra mİ••firlerini mükem· 

Heykelin, Büyük Önderin eısizJiğe yaraşacak ve maden kö· 
mür havzasının bütün Türkiyeyi ihya edecek bir servet olarak 
işaret buyurdukları sonsuz değeri~i ve bütün sanayii emziren 
bir enerji kaynağı olmak bakımıadaa üstün önemini ve yeni 
Türk medeniyetindeki Ye Türkiyenin iıtikbaJindeki rollerini ifade 
ve temsil edecek kudrette bir san'at eseri oJması istenilmekte
dir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
teler Ankara ve lstanbul rad- Şamdan, Haleptcn ve diğer 
yolarında ynpılan Arapça n~ş· Arap şehirforinden alınan ha-
riyat hakkında Şamdan aldık- berler lstanbul radyolarında 
Jarı bir haberi neşrediyorlar. Arapça neşriyatın tahminin çok 

Bu haber Suriyelilerin bu fevkirıde bir nlnkayle karşı!an-
neşriyata karşı büyOk bir dağını göstermektedir. 
alaka gösterdiklerini bildir· Fransızların şapka 

0

gibi radyo 
mektedir. aleyhinde de bir mücadef e 

Radyoları olmayanlar Şamda açmaları bekleniyor. Bu neşri-
ve diğer şehirlerde neşriyat yatı teşviş için C)rasıra hakiki 
saatinde radyo makinesi olan bir ıslık sesi işid'Jmeldc ise de 
evlerde toplanarak Türkiyenin bunun fazla bir tesiri o!ma-
Sancak meselesindeki noktai maktadır. 
nazarım izah eden bu neşri· Adana, 21 ( Yeni Asır ) -
yata dikkat ve sempnti ile ta· Antakyada çarşıiçinde iki Tür· 
kip ediyorlar. kün jandamalar tarafmdan öl-

Türkiyenin Suriye vahdetini dürülmesi müşahitlerin gözleri 
isleyen konfederasyon teklifi önünde olmuştur. Müşahitler 
Suriyeliler arasında büyük bir hadiseyi derhal Milletler Ce· 
memnuniyet uyandırmıştır. miyeti raporöriine bildirmiş· 

lstanbul, 21 CYeni Asır) - lerdir. 

melleşlirmeğe koyulmuşlardı. 
Sarayda dııarının ibWilinden 

habersiz bir sefahat bayatı hü· 
küm sürüyordu. 

Tarihin gizli kalan bu saf· 
hası bir fecaatti. 

Sarayda, kapalı çartmm dil
ber Mabmudu kösem Sultanın 
has erkeği olmuştu. 

Hemen hergün Mahmut bol 
yemekler, bol talılarla bir boğa 
gibi beslenip akşamları anberli 
kahveler verilerek arkasmdan 
şarplar!a mest edilip, dilber 
cariyelerin ortasında hayli va· 
kıtlar geçirdikten sonra, anası, 
kar111 sarayın bir kötesinde 
refah içinde kan ağlarlarken!, 
Mahmut da şafak atıncaya 

kadar Kösem Sultan1n odasın· 
da ver takke, al külah günler 
geçiriyordu. 

Sultan Ahmet camii hidiıelİ· 
nin koptuğu bir günün gece
sinrle, M•u O, kendisine çok 
iltifat edea harem cariyelerin
den hasna ve müstesna bir 
cariye olan .. Menekşe kız. ın 

koltuğunda yarı sarhoş Kösem 
Sultanan odasına giderken, kaç 
günlerdir "Menekşe kır,, m gü
zelliğiyle tulu$an yüreğinin 
coşkunluğunu karanlık saray 
koridorunda belirtti. Daha oda
dan on adım ayrılmamışlardı 
ki, Mahmut "Menekşe kız,, a 
saraldı, öpeyim, derken paldır 
küldür, yıktı ve yıkıldı. 

Koca saray koridorunda kl)
pan bu gürültü hatta yakın
larına bile duyulmamıştı. Mah-
mut: 

Menek~e! Derli, seni çok 
seviyorum kız!.. 

Mabmudun elinden sıyr1lan, 
Menek,c kız etrafına bakına
rak: 

- Aman suıl 
Diye yerden Mahmudu kal

darırken: 
- Duyarlar, duyarlar! Aman 

Mahmut kalk! Batımı kopar
tarsın diye fısıldadı. Fakat Mah
mut yerinden kalkınıp: 

- Öyle de oldu, böyle de 
oldu. Vallahi Menekıe şu cari· 

Frans!z parlamentosu reisi diyor ki: 

Harbı kazanmak için 
cumhuriyet lizımdır 

Pariı, 21 (Ô.R) - Cumlıu- 1 
riyet kulnba tarafından verilen 
bir ziyafette mebuıan reisi 
Herr;ot ıimdiki vaziydten bah
sederek demiftir ki: 

Biz Cumhuriyetçiler herhangi 
bir memlekette aoıyal nizamın 
herhangi bir anda onu artık 
değişmez bir bale sokacak ıe· 
kilde sauitleşebileceğini kabul 
edemez . Bu sabitlik ancak 
eski rejim'n iddiası idi. 
Hatta eski rejimde bile 
bunu kabul etmiyenler bulu
lunurdu. Bu telakki cumhuri
yetçi bir fikir değildir. Cum
huriyet bizim için sosyeteleri 
daimi olarak inkılaba yürüten, 
ileri şekilde değiştiren bir va
sıtadır. Eğer bu gayeye bükü· 
met şeklini değiıtirmeden var
mak istersek, hükümet ~cklioin 
baki kalmasını ve faziletler:ııi 
mu haf aza etmesini istersek 
cemiyetin bu inkılibma hükü
metlerin karşı koymamaları 
liıamdır. Bunu böyle yapmu
aak, bu eseri tahakkuk ettir
mek vazifesini cumhuriyeti 
bizim gibi hem nizam ve 
hem de insani trakki asrı sa
vanlara btrakmış olacağız. 

Sulh noktasına dönünce Her
riot harici vaziyetten bahsetmiş 

ve şu ıöılerlc nutkunu bitir· 
mi~tir: 

- Harptan evvel Fransayı 
ve cumhuriyeti birbirinden baş
ka şeyler zannetmek belki 
mümkündü. Bizim hürriyet re
jimimize karşı otorite rejimini 
tercih edenler vardı. Onlara 
göre cumhuriyet l>ir sulh niza
mı rejimi olabilirdi. Harp ha
linde bir şeye yarama1dı. Fa
kat tecrübe cumhuriyetin har-

~ .... ~ 
/Jn11sız p a1Lamr11tosu uı ı Hcıyö 
bı kazanmak için de ayni de
recede iyi olduğunu isbat etti. 
Fransa için cumhuriyetle ve 
cumhuriyet için Fransa ile ça
lışmak lazımcf!r. 

Paris, 21 (A.A) - lngiliz -
Amerikan matbuat cemiyetinin 
:ı:iyafetindc söylediği nutukta 
maliye bakam Auriol, kollektif 
refahın tesisi iç.in F ran1anaa 
teşriki mesaide bulunmasa .. 
şiddetle arzu ettiğini söylemİf 
üç devlet arasındaki para an
laşmasının bütün paralann 
kat'l istikrarı için diğer deY· 
letler!e de aktolunacak anlaı
malarla tamamlanması lüzumu
nu kaydetmiş ve ekonomik 
suJh şimdiye kadar manasız ve 
ezici kin ve silib yükü altında 
inleyen milletlcrm sab1rsızlıkla 
beklediği umumi sulha müncer 
olacaktır. 

••••••••• 
Amerika Cumhur Reisi 

:T apitolda, yeni devreye 
~(re en · r söylev verdi 

Vaşington, 21 (Ö.R) - il inci 
defa o arak 4 sene miiddetle 
cumhur reisl iği \'az.fesine yer
leşen reis H.oosevclt K a pitol'da 
bu münasebetle yapılan mera
sim esnasında söylediği nutukta 
demiştir ki: 
Maksadımız Heri g itmektir, 

b ize verilen çekiQgcn tavsiye
leri dinlenıek deği l. Her hükü
metin, saadet için elzem ohm 
enmiyet ve sulha bir nn evvel 
varmak ıuaksadile yapılan te
mennileri tahakkuk ettirmeğe 
bütün gayretini sarfctmesi el
zemdir. Son dört sene zar· 
tında demokrasi yolundan 
çıkmadık, Bilakis hükümet 
başında aldığımız tetbir -
lerle idareye daha dcmokra-

yclerin içinde senin kadar gü
zel yok .. Bak,. 
Göğsüne vurdu: 
- Baki Şurada kaç günler

dir sana bir sevgi. .. Sana ... işte 
bir aşk .. yaşıyor... Ben bugün 
gitmeyeceğim Köseme ... Dedi. 

- Allah aşkına olmaz .. Beni 
seviyorsan git! 

- Peki 1 giderim amma, 
ğiderim amma 1 

Etrafına göz gezdir~i: 
- Kimseler yok ! bana bir 

öpücUk ver. 
- Mahmut 1 
- Menel..tel 
iki dudak birleıti. Saray ko

ridorlarında iki aşık birbirlerine 
kaynaıh. 
Menekşe Dudağını \'ekip: 
- Mahmut, ben de seni 

seviyorum ... 
- Kız 1 öyle iııe ne demeye 

biç yanıma gelmiyersun? Bü-. 
tün kızlar ba11a şarap verirken 
senin elinden.. Eh.. Senin elin
den de bir iki şarap aldım. 
Verir vermez.. Kaçıyordun .• 

tik bir şe kil verdik. Zira is· 
tibdal kuvvetlerini uzaklaştır
dık 1 işi miz bitmiş değildir. Bu 
dakikada tahsili, yiyeceği, gi· 
yeceği a2, fena milyonlarca va
tandaş daha vat dır. 

Biz zengin olanlara daha 
çok zenginlik vermek için de
ğil , faknt kafi derecede malik 
olmıyanlnra yetecek kadar bir 
şey vermeğe çalıştık. 

Reıs Roosevelt yüksek m11b
kemenin Nev Deal aleyhlndeki 
kararına temas etmemiştir. Ka
pitol nutkundan sonra cumhur 
reisi, yağmura rağmen açık 
bir oh>mobil!e ve halkı~ alkış· 
ları ~rasında Ak Eve hareket 
etmiştir. 

"Menekşe kız., ~özlerini yero 
dikerek: 

Ne bileyim, seni sevdim de 
sevdikimi bilmesinler diye.. 

Mahmut birdenbire kmn boy· 
nuna sarıldı. 

- Menekşemi 
- Mahmudum ! 
Bir daba sarmHş dolaş oldu· 

lar. Sarayın bu koridoru adeta 
onlara cennet oldu. 

--: Kız senin odana gidelimt 
Dıyen Mahmudun sözüne : 
- Nasıl olur? 
Diyen Menekşenin yalanca 

nazlanmasile iki genç döndlller 
geriye... Mabmutla, Menekte 
hir cariye odasında baıba~ 
kaldılar ... 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
Saatlar hayli ilerlemişti, Kö

sem sultan odasında Mahmudu 
i>ekliyordu. 

Mahmut geciktikçe sinirlen
meğe başlamıştı. Biraz daha 
vakıt geçti, Mahmut gelme-
yince, elini çarpta. içeri giren 
kadın uşağa! 

- Bilmtd& -



rENI a•R 

Nazilli kombinasının inşaatı 
Nisanın ilk onbeşi içinde hitam bulacakbr 

--~~~~~~~~~---~~~~--~ .. --~~~~~~~~~--....-.......-...--~~--
T urkstroy .ikinci müdürü Aleksand1" Siglin diyor ki: "işlerimizin hızın~ sizin milli bayramlannızdan 
alıyoruz, Yani sizin beyecanlarınızla müvazi yürümeğe çalışıyoruz. 937 C. Bayramında Nazilli 
kombinasının tecrübeleri yapılmış bulunacaktır .Bu fabrika dünyanın en modern bir fabrikası olacak,, 

Türk - Sovyet dostluğunun büyüklüğüyle anlahlan eserler 
Dost SoYyet hllk&metince 

Nazilli dokuma kombinasının . 
kurulmasına memur edilen Ye 
Sovyet makina anayiinde mil· 
laim bir yer iflal eden .. Turk· 
atroy. mlea1Uai Nazilli fab· 
rikamnıD azami sllr'atla haar· 
lanman için ciddi bir faaliyet 
·nrfetmektedir. Her ıeyden 
ince ıunu kaydetmek isteriz 
ki, Tarkatroy makina kombi· 
nuı, dlnya makina unayiinde 
mlhim bir yer itgal etmekte 
ye SoYyet endtıstriainin uasını 
teıkil etmektedir. 

Turkstroy ikinci reisi ve 
kombinanın teknik tefi Alek· 
nndır Siglin, iki hafta evvel 
Nazilliye geçerek Nazili kom· 
binasının montaj ve inpat ti· 
lerini teftiı etmit ve dün sa· 
bah iktisat vekaleti ve Sümer· 
bank şefleriyle temaslar yap• 
mak bere Ankaraya gitmiştir. 

Tarkstroy tefini ziyaret ede· 
rek Nazilli kombinasının son 
hazarlıkları ve inıaat faaliyeti 
hakkında .. Yeni Asır " namı· 
na kendisinden izahat reca 
ettim. Recamı bOyOk bir neza
ket ve dostluk hissiyle karşı
layan Siglin bana kombina 
liakkmda ıunlan a3yledi: 

- Nazilli kombinHı inpa· 
bna b&,ak bir hızla deyam 
edilmektedir. Ancak kq yağ
murlan inpat faaliyetine ba
zan sekte vermektedir. Nazilli 
kombinasının kurulmasında 
kullanılacak makinelerin en 
mühim kısmı gelerek moqta
jına başlanmıştır. Son kısım 
makineler henüz gelmemittir. 

Ben, iki hafta &nce Nazilli
ye gelince depoları ve inşa va· 
ziyetini tedkik ettim. Mevcut 
depolar, ancak yerleşmek üze-
re bulunan makinaları muhafa
zaya yarıyacak vaziyettedir. 
Daha fazlasına tahammülü yok-
tur. Diğer kısım makinalann da 
gelmesiyle bunlar, yağmur kar
ıısında bozulabilirdi. 

Gelir gelmez Moskovaya tel
grafla müracaat ederek, hare
ket etmek iizere bulunan ıon 
kısım makinaların mubafazası

DI bildirdim. Diğer makina ak-
•mı yerlettikten sonra bu kı· 
sım da gelerek montajı yapı

lacaktır. 
iNŞA V AZIYETI 

Nazilli kombinasının inpsı 
Ye karalmaaı ikiye aynlabilir: 

A ) Kanalizuyon, tulumba, 
m boruları ve yangın aletleri •• 
BunJar teferrOata aittir. Hemen 
hepsi kurulmuş gibidir. 

B) Dokuma fabrikam, iplik 
fabrikası, boya fabrikası, desen 
tabrikası makinaları .. 

Bütün büyük makinalann da 
yerleri hazarlanmıt ve kurul· 
maya başlanmıştır. Havalann 
mü•it olmaması, itlere mani 
oluyor. Sonra daha bir nokta 
vardır. inşaat ve teknik işçi
lerimiz bol değildir. Hem İn· 
şaat işleri, hem makinaların 
kurulması gibi teknik iıler bir 
arada yapılıyor. Bize 600 tek· 
nik işçi verilecekti. Ege mın
takaRı, daimi surette işçileri 
topJ.yan ve iş veren bir mın· 
taka olduğu için işçi bolluğuna 
tesadüf etmemek tabiidir. 

Biz buna karşı gereken ted· 
birleri aldık ve iılerimizi ona 
gire tanzim ettik. Kartımıza 
çıkan mOfkülleri, fazla bir ça
htma havası içinde yenmek 

.UldeJiJI. Moataida br• 

dığımız memurlarımıan yanına 
Türk iıçiler tefrik ettik.Onlara 
en ince itleri bile kolaybkla 
gösteri yonız. 

TÜRK iŞÇiLER 
Nazillide bulunduğum on bet 

g&nlnk mllddet zarfında çok 
ıayanı memnuniyet intibalar 
aldım. Şunu Yicdanl bir vazife 
olarak kayde mecburum ki, 
Ttlrki iıçileri ıayanı hayret de
recede zeki, çalıtkan, elleri ite 
yatar, her iti çabuk kavrar 
insanlardır. Samimi bir ıekilde, 
bizim itçilerin yanında çalışa
rak Azami randman veriyorlar. 
Esasen bu his bende fazla 
yeni değildir. 
Moıkovada iken Tiirk iıçi· 

lerile tanışmış, onlann çalıı
malannı, it kabiliyetlerini göz
lerimle görmüş ve takdir et
mittim. Kayseri ve Nazilli 
kombinalan için Moıkovada 
çalaf8D teknik Ttırli iıçileri, 
çahıma esnasında mllstema bir 
kabiliyet g6sterdiler. Daha şa
yam dikkat bir nokte da, ec· 
nebilerin kolaylıkla öğreneme
dikleri li•nımııı kolayca öğ

rendiler. Bu bizi hayrete dO
şürdü. Filvaki Ruıyaya staj 
için gönderdiiizin gençler ara-
11Dda tahsili ye killttiril olan
lan da vardı. Ben bu hususi
yeti nazan itibara alarak aynı 
ıeyi s&yliyebilirim. 

Ben Nazilliye geldiğim za
man yepyeni çehrelerle karşı· 
laştam. Banlar kısa bir zaman 
içinde işe yarar bir bale gel
diler. Tahsil görmiyen Türk 
işçilerine verdiğimiz sobacılık, 
kazancılık ve oksijen san'atlan 
onlar için çok iyi neticeler ver
meğe mlisteittir. 

BiNALAR 
- Nazilli kombinası inşaatı 

ne zaman bitecek? 
- Öyle ümit ediyoruz ki 

nisan ayınm ilki ve on beşi 
arasında inşaat sona erecektir. 
Fabrika binaları ilerlemiştir. 
Şimdi çatı lusımları yapılıyor. 
Bunlar için bitti demiye dilim 
varmıy.,r. Çünkü büyük bir 
endişem vard1r. 

- Bu enditenizi öğrenmek 
isterdik? 

- Fakat buna bir çare bu
lamazsınız ki.. Güneıe ihtiya
cımız var. Gllnet istiyoruz. iki 
haftadanberi devamlı yağmur
lar dlfilyor. Yağmur karıısın• 
da iı yapmak imklnsız. Beni 
Nazillid.ıı korkuttular. Şubat 
ayının ekseriya yağmurlu geç
tiğini si>ylediler. Acaba doğru 
mu? 

Turkstroy mlidiriae Egede 
klflD yağmurlu geçtiğini, ancak 
burası Habeıistan olmadığı için 
yağmurlu mevsim, kurak mev
sim diye bir tasnif yapmıya 
imkin olmadığmı a6yledim. O 
zaman: 

- Şu halde, dedi. Havalana 
yağmursuz geçmesini temenni 
edelim. Eğer yağmur devamlı 
olmaz sa nisan ayının ilk haf· 
tasında fal.rikanm inf88b ta· 
mamlanacaktır. Biz o zaman 
inşaat i•çilerioi de montaj ve 
makine ak•mının kurulmasın
da kullanacağız. Bol iıçi ile 
daha çabuk ve daha müsait İf• 
ler yapmak ve nisandan itiba-

. ren makine faaliyetini tamam· 
lamak arzusundayız. Aml mon· 
taj itleri nisanda baıbyacağına 
göre kombina zamanmda ye
titecektir. Şimdi de moataj iı-

leri yapılıyor. Ancak bunlar 
esastan ziyade teferrtıata ve 
b0y6k iılerin hazırlığına ait ta
mamlayıcı parçalardır. Elektrik 
tenriratı ve mota>rler tamam
lanmak lizeredir. 

CUMHURiYET 
BAYRAMINDA 

Bizim işlerimiz hızını sizin 
milli beyecanlannızdan ahyor. 
Yani sızın beyecanlannızla 
muvazi ylrtlmiye ~lfıyoruz. 
Biliyorsunuz. llktetrin ayının 
sonunda mizin Camhariyet bay
ramımz vardır. O zaman bltiln 
bir Tilrkiye yı)mm Wan~a 
yaparsınız. 

Biz Nazilli kombinasını be
hemehal 337 Cumburiyt't bay
ramına kadar tamamlayacak Ye 
tecrübelerini yapmıt bulunaca
ğız. Cumhuriyet bayramımzda 
Nazilli kombinası iflemiye ha
zır olarak teslim edilecektir. 
Biz, bu mes'ut günlniizde 
net'enize •yimizle ortak ol-

. maktan zevk duyacağız. 
F ABRIKANIN TiPi 

- Nazilli fabrikasımn tipi 
ve ehemmiyeti hakkında fikir
lerinizi iğrenmek iatiyecektik? 

Turkstroy direkt&rO, yanı 
başındaki plln ve fabrikaya ait 
fotografları açarak tetkik ettL 
Bunlar üzerinde bana bir fikir 
verdikten ıonra ricama ıu ce
vaplan verdi: 

- Biz Kayseri kombinasını 
benllz ikmal etmiıtik. Kayıerl 
kombinasının yDkselmesiyle 
duyduğumuz gurur cidden b&
yüktü. işte bu sıralarda hilkü
metimiz Turkstroya fU emri 
verdi: 

- "Size Türkiyenin iktısadi 
cihazlanmasında büyük ehem
miyeti olan yeni ve büyük bir 
it havale ediyoruz. Nazilli kom
binasının makinaları ve makine 
aksamı Kayseri kombinası ma· 
kinalan ve makina aksamından 
daha modern olmalı ve tecrü-~ 
heleri bizzat Turkstroy tefleri 
i>nünde yapıldıktan ve maki
nalaran eyiliği hakkında müs· 
pet bir kanaat edildikten sonra 
Türkiyeye gönderilmelidir." 

Sovyet hükftmetimizin bize 
verdiği emir üzerine Nazilli 
kombinasına gereken makine· 
lerin inıaıı iıine girittik. Şimdi 
her tey tamamdır. 
Şunu saylemek iıterim ki 

Nazilli kombinası için baarla· 
dığamız mekineler son meclel
dir ve makine asrının bltlln 
teknik icaplarına cevap vere
cek vaziyettedir. Bize: ne miim
künse onu yapacaksınız, de
diler. Biz de iatenilenden faz
lasını yapbk. Ba uer hinde 
g6ğs6m6zl kabartarak konu
pbiliriz. 

ŞEREF MESELESi 
Sırası gelmiıken bu Emevzu 

&nilnde konuımaktan zevk duy
duğumu bildirmek isterim. Biz 
Türkiye ile ticari mahiyette bir it 
yapmıyoruz. Kayseri kombinası, 
Nazilli kombinuı Tirkiye -
SovyeUer doaUuğunuu bllyt:ik
IOğüyle anlatabilecek eserler
dir. Ve Sovyet makine sanayi
ini idare edenler, bu işleri ba
ıarmayı göze alırlarken bunu 
milli bir teref meselesi Japa• 
rak büyük ve hasusi bir itina 
ile çahtbklannı meydana koy
maktan zevk dayarlar. 

Sovyet hllkllmetiadea ince 
biz mahdut bir çerçeve içiade 
çahıbk. Şimdi lalklmetimiz bi-

ze ırenit çahıma imkinlan lıa
ıırlamııbr. Harice iyi itler de 
yapıyoruz. Tllrkıtroy mllhen
disleri bu ıabada b&ylik itler 
baprıyorlar. Biz d11&11dan ma
kine getirtmeden her ttlrltl ma
kineleri yapıyoruz. 

YENi iŞLER 
- Hlk&metimizle yeni İfler 

yapmak fikrinde mmniz ? 
- T&rkiyeuin endl9trilq· 

mesinde bize havale edilecek 
yeni itleri de bittin aamhniye
timizle yapanz. TtırkiyenİD en
dtlatri aahuancla neler yapmak 
iatediğini phHn bilmiyorum. 
Şimdi Aukarada Nazilli kom
binasmm bazı; teferrllata ait 
teknik itlerini konaımağa gi· 
diyorum. Bu itibarla hentlz ye-
ni itlerden haberim yoktur. 
Ankara d6nllılilnde aize daha 
faideli haberler ıetirmekten 
zevk duyacağım. 

BiR MUKAYESE 
- Nazilli Ye Kayaeri kom

binaları araS1Dda bir makayeae 
yapar muınız. 

- Kayaeri kombinau ~k 
motekamil bir kombinaclır ve 
btlytlk itler bapracak n:ıri
yettedir. Nazilli kombinası, 

Kayseri kombinasında yapıl· 
mıyan daha ince itler yapa
caktır. Makinalar ona göre ba-

zırlanmJtbr. Bilbaaa ince de
senli kumaflar 7apacakbr ki 
ba çok mllhimdir. Kombi-om 
mühendi. ve teknisyenleri Rua
yada aitajlanm yapbklan için 
muvaffak olacaklardır. 

Turkıtroy ıefine veda eder
ken bana ıu cllmleyi tekrar 
ediyordu: 

- Eğer Nazilli kombinasının 
bir dakika evvel bitmesi için 
neye ibtiyacamız olduğunu so• 
rarsanız size ıu cevabı vere
ceğim: Giinq, Tirkiyenin gtl
neşil. 

Adnan Bllgel 
1 •• 

Rusya da 
-

Mühim şahsiyetle
rin muhakemesi 

Berlin, 21 (Ô.R) - Moıko
kovadan bildiriliyor: 

ÔnOmOzdeki cuma gtin8 
ihaaeti ntaniyeden RÇlu bu
lunan 12 pbaın muhakemeleri 
baılıyacaktır. SaçlaJa, arasında 
eski Londta ıefiri, Sibirya 
ıimendllferleri sabık umum 
mldllrll, eıld bir kemiser ve
kili, lzveıtiyama sabık bafma
harriri Radek vardır. 
.......................................... 

lstanbul radyosu 
Saat 
13.30 Muıiki, havadis ve plik 
14 Konferans Etref Şefik 

tarafından 
20 Arapça havadis 

Riza tarafından 
20.30 Konıer Kemal Kimil ve 

arkadaıları tarafından 
20.45 Ajana haberleri ve plik 

Ankara radyosu 
12.30 - 14 Muiki ye dahili ha-

berler 
19 TOrk masiki.t 
20.30 Arapça aeıriyat 
20.45 Pllk ve musiki 
2-1 Ajaa haberleri 

••ftıtunu•anı r•;.7 

Iranda Kültür hareketleri 

Kadın öğretmenler 
jimnastik • • 

ıçın kurslan 
Hemedan'daki lbni Sinanın 

kabri tamir ediliyor 
Tahran ( HUiusi muhabiri

mizden ) - Tahrandan baıka 
Iranın birçok ıebirlerinde ka
dın lğretmenlere mabsas be
den terbiyesi kuralan ve okul
lan açılmqbr. 

Bender Pehlevi' de ilk okul 
direkt6rlerinden bayan Şadı
man ma1rafı kendisi ademek 
auretile bir gece mektebi aç
mıfbr. 

G3r&len llizum herine Tah
randa mevcuda illYeten yeni· 
den 22 gece dersanesi açıl· 
mııtır. Kıtın tiddetine rağmen 
halk ba denanelere devam 
etmektedir. 

S. A. Veliaht hukuk fakll
teaini myaretle ltretmen Ye 
&ğrencilere hitaben adaletin 
ehemmiyeti , vatanpenerliğin 
kıymeti ye ilmin kadri ve 16-
zumu hakkında beyanatta bu
lunmattur. 

Bininci yıldlntımll kutlanmak 
lizere bulanan • lbni Sina ,,nın 
Hemedandald kabri tamir edil
mektedir. 

Gece ilk mekteplerinde ba
dema okatturalacak kitabın 
basılmuuu Maarif nezareti mll
nakaaaya koymUftur.Gece der
aanelerine malıaua olacak olan 
bu kitaplann herbirinde (140) 
ulıife, (25) resim ve harita bu
lanacak Ye iyi kiğıt lizerine 
iyi harfle buılacakbr. Geceleri 
fabrikalarda çalıpn amele için 
gece denleri verilmektedir. 

Maarif aeıareti tarihi kıy
meti olan bitin eski kabirleri 
tamir ettirme6dir. 

Maarif nezaretinia tertip et• 
tiii umaml konferanslar mu
vaffakıyetle devam etmektedir. 

iKTiSADi HAREKETLER 
Tilt&n ıirketi geçen aeneden 

ylzde yirmi fazla laJDletle çift
çilerden tütnn satın almakta 
ve bu bal ekicileri sevindir· 
mektedir. Ziraat nezareti tara
fından genç köylülere mahsus 
kısa devreli birer bilgi kur
su açılmak Ozeredir. Kaz
vinde bir kokulu aabun fabri
kası açdmqbr. 

Tahranda bet milyon riyal 
( yanm milyon TOrk lirası ) ser
mayeli bir tifket teaekkül ede
rek bir cam ve fite fabrikua 
kurmağa tetebblia etmiıtir. 

Yine baıka bir tirket aerma
yeaini alb milyondan on milyon 
nyale ( bir milyon Tilrk lirası ) 
çıkararak bir çini Ye ponelen 
fabrikuı açmıfbr. 

BELEDiYE VE BAYIN
DIRLIK HAREKEnERt 

Alınan bir takım yeni gemi· 
lerle Karun nehrinde seyrliae
fere bafhtamıthr. 

Iranda belediye intihabatı 
yapılmaktadır. 

Tahranda yeni yapdan dahi
liye nezareti binası biterek bü· 
rolar oraya taşınmıştır. 

SIHHi iŞLER 
Iran arazisi hayvan bastalık

larile uğraımak için on büyOk 
sıhhi teıkillt merkezine ve 
dokun iki tubeye ayrdmıştır. 

DEMIRYOLU INŞAA Ti 
Trans lraniyen batbnın timal 

kısmı intaab Tahrana ancak 42 
kilometre uzakta bulanan Ve-
ramine ulatmıtbr. -

Zamora ölmedi 
Madrid, 21 (Ô.R) - Buraya 

ıelen bir tayyareci öldüğü ıa· 
yi olan ispanya milli takımının 
kalecisi Zamoranın almediğini 
ve sağ olup kendisiyle görüş· 
tnğilnil a6ylemittir. 

Türk Maarif Cemiyeti büyük eşya 
piyangosu planı 

1 - Geliri, TOrk talebesine yurtlar açmak, fakir ve kim
aesix talebenin okumalanna harcanmak Ozere (Tirk Maarif 
cemiyeti) tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da bir 
(Eşya piyangosu) yapdmlfhr. 

2 - Piyango 7 fUbat 937 glinilnde Noter ve iatiyenlerin 
6nllnde Ankarada çekilecektir. 

3 - Bir bilet bir liradır. 
4 - Çıkan ikramiyeler taıınma Ocreti bilet ıabibine ait 

olmak ilzere, istenilen yere gi>nderilir. lstiyenler çıkan ikra
miyeyi plinda yaah değerin yizde onu nokaanile cemiyete 
bırakabilirler. 

S - ikramiyeler Ankarada tevzi edilir. Tapda bulanan 
ikramiye sahipleri biletlerini taahhliUI olarak cemiyet mer
kezine ı&ndermek aaretiyle ikramiyelerini alabilirler. 

6 - ikramiyeler, listelerin balllmasından bir hafta aonra 
dağılmap batlamr. 

7 - BileUerini kaybedenlerin, piyanıonun çekilifiaden 
en apj1 24 saat enel cemiyet merkezini haberdar etmeleri 
lazımdır. AJ..ai takdirde hiçbir bak iddia edemezler. 

8 - Cemiyetin reıml mlhllrl balmumyan biletler kabul 
edilmes. 

9 - 7 mayıa 937 tarihine kadar ahnmıyan ikramiyeler 
Cemiyete bırakılmıı ıayılır . 

10 - Piy:iloya konan efya kıymetleri apj1da yazılmıfbr: 
Adet Lir Yekin lira 

1 3000 3000 Otomobil veya iatenilen yerli mah etY• 
2 1000 2000 istenilen yerli malı etya 
3 500 1500 istenilen yerli malı eıya 
3 200 600 istenilen yerli malı qya 

15 100 1500 istenilen yerli malı e11a 
25 50 1250 Bir kadın bir erkek koattlmltlk kumaı 
40 25 1000 " veya bir erkek ,, ~ 

150 10 1500 Bir kadın ropluk ipekli 
250 5 1250 Çorap kıravat 

1800 1 1800 Çorap 
2289 15400 Yektin 

Bu eıya piyangoau biletlerinden alanlar, bilgi kaynaklannı 
bollattırmak ve bilgi yollarında ytlrOyen gençlerimizin rast
lıyacaklan güçlükleri kaldırmak amacile kurulan ( TUrk 
Maarif cemiyeti)nin itini kolaylatbrmıt olacaklan gibi tali
lerini de dene mit bulunacaklardır, 

Umum ba ü Hllseyin Bahri ve bilumum ba ·erde balaaar. 
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Demek ki; deJail istiyorsunuz 

öyle mi? ••• Bunlan da görmekte 
geç kalmıyacaksmız. 

- Ne vakıt? 
· - Çok geç değil. Yarın sa
bah... Çünkü Gize ve Monmo
ransiye dair birçok şeyler bilen 
iki serserivi yakalatbrdım. Bun
lardan biri mareşalla beraber 
Lüvr sarayına gelen ve garip 
tavırlar alan şövalye dö Parda
yao, diğeri de onun babasıdır. 
Her ikisi yarın Tampel zmda· 
oında sorguya çekileceklerdir'.. 
T abkikat dosyasanı, yann sa
bah okuyacak ve Kolininin sizi 
öldürmek üzere Parise geldi
ğini öğreneceksiniz. 

Kraliçe bu sözleri o derece 
inandırıcı bir kuvvetle söyle
mişti ki; nihayet 9 ncu Şarl' da 
şaşkın bir bale düşerek anasına 
inanmak mecburiyetinde kal
mıştı. Fakat bu yeni hakkı 
göstermekte istemiyor, meta
neti elden bırakmıyordu. Tah
kikat dosyesini bizzat görmek 
arzusunda bulunduğunu söyledi. 

Katerin, sözlerine daha fazla 
ciddiyet vererek devam etti: 

-Hepsi bu kadar değili Size 
Tavanın ibadet ettiğim oda da 
olduğunu söylediğim zaman 
siz de mareşaldıın sakınmak
lığımı töylemiştiniz. Evet oğlum. 
Ben de ondeo akınıyorum. Fa· 
kat ben yaloız, zan ve şüphe· 
ler altında kalmam. Hakikah 
meydana çıkarmak için uğra
şmm. Ve bu hakikati da mey
dana çıkarmış bulunuyorum. 

Kral kalbinden vurulmuş gibi 
bir koltuğun üstüne yığılarak 

mınldandı: 
- Ne o, Tavana ait de bir 

akikat mı var? 
- Hem de müthiş bir ha

kikat. Tavan Lüvrde niçin bu
lunuyor. Bunu bilmiyor ınısanız? 
Oou gönderen Hanri de Ge
tir' dir. Paristeki askeri kuvvet
lerin dörtte üçüne kumanda 
eden ve bir işaretiyle dört bin 
askeri Lüvr sarayına saldırt· 
mak iktidarında bulunan bu 
adam Gize mensuptur. Mec
lisimizde bulunmasının sebebi 
de izin hakikaten Kral oldu
ğunuza tacıoızı, hayatınızı, dini 
kurtarmak için Jiizım gelen 
tedb\rleri alıp almadığınıza 
kani olmak istiyoruz. Eğer bu 
tedbirleri almazsanız. 

Giz icabeden teşebbüsleri 
yapmaktan çekinmiyecektir. 
Fakat o, yalnız dini kurtara· 
cnk. Siz ise tahtınız ve baya· 
tınız için ondan yardım dilen
meğe mecbur kalacaksınız. 
Sevgili oğlum ! Cesaret göste· 
riniz. Son bir teşebbüse hazır· 
)anan Hüknolara bakmız. Ken
disini başkumandan seçtirerek 
üzerinize yürümek için ı.ayıf. 

noktaları araştıran Giz'i gözö
nüne getiriniz .. 

Şarl ayağa lrnllcarak bağırdı: 
- Hepsi cehennem olsun. 

Artık bu alçak herifle nrka
daşları için terddüde lüzum 
yok... Tamamile ihanetlirine 
anladım. Hemen şu ı;aatti 
Giz'ın konağında, tavanında 
ibadet odasında yakolnoma· 
sına istiyorum. , • Hey ! bana 
bokın ! 

Katerin oğlunun üzerine atı
lıp onu bağırmaktan vazgeçir
mek iç:n ağzını tıkadı: 

- Şevketlim... Şevketlim ... 
Ne yapıyor.:tunuz? 

- Y ol<S3 siz de onlardamı· 

sınız? 
- Hayır oğlum ..• Lakin G "zi 

tevkif edecek askerleriniz ne
rede onu müdnfaa etmek için 
bütün Pnrisin rıyaklanacağını 
iyi biliniz. Burada yalnız cesa
ret değil, şiddet değil, tedbir 

de lazımdır. Bırakınız... Giz 
rahat, rahat uyusun. Er, geç 
onu yakalarız. Bu gece veya
hut yarın onun hiçbir şey ya
pamaması için her şeyden 

önce sizin dini kurtarmağa 
karar vermiş olduğunuzu ta
van vasıtasıyle kulağına gô
türelim. Geliniz oğlum baş
başa vererek, başıTJızı ve tah
tınızı kurtarmak için tedbirler 
alalım. 

Katerin sevincinden çılgına 
dönmüştü. Kral bütüu haya
tında anasını bu kadar kuv
vetli, bu kadıır ateşli görme
mişti. Korku içinde titriyen 
kral anasımn ynoında bir çocuk 
gibi kaldığını h · ssediyordu.Kra
Jiçe oğlunu elinden tutarak 
mukavemet göster~miyecek bir 
şiddetle onu sürükledi. Ve ibıı
det odasına götürdü. Tavan, 
kral diye bağırınca orada bu
lun:ınlar hepsi ayağa kalldılar 
ve eğildiler. Şarl soğukkanlılı
ğını elden bırakmamak için 
çok çalışıyordu. Çehresine bir 
azamet vererek söze başladı. 

- Davdime icabet ettiği

nizden dolayı ı!ize t~ekkür 
ederim. Oturunuz bütün mese
l leri görüşelim. 

ilk söz.ü katibine verince, 
Birağ anlatmaya başladı : 

- ŞevkeUüm, Parislilerin si
lahsız olarak sokağa çıkmala
rına dair olan irarlenizi · bugün 
deilallara bağırtırdım, llaoın 
devam ettiği müddetçe Paris 
sokakları ilahla insanlarla dol
du. Zabıta amirleri maiyetleri
ni topladılar. Hatta şu saatte 
bütün sok k başlarını işgale 
yetecek asker vardır. Böyle 
bir kuvvete karşı durmamıza 
imkan göremiyorum. Vaziyet 
o kadar korkunçtur ki bunu 
açıkca size söylediğimden do· 
layı beni affetmenizi yalva
rmm. Eğer amiral Kolini yir-
mi dört saat daha yaşarsa 

Pariste sağl~m hiçbir biaa kal
mıyacak. 

- Demek ki düşünceniz 
hemen amiralı yalcalattırmak 
ve mabkeml°"'ye vermektir öyle 
mi? 

- Düşüncem hemen amiralı 
mahkemeye vermeden idam 
etmektir. 

Kral hiçbir hayret eseri 
göstermedi. Yalnız biraz sarar
dı. Va gözleri parladı. Dük 
dö Vever ilave etti: 

- Ben, bu gece şevketli 
kralımızı iki yüzlülükle itham 
eden Hüknoları gördüm, Ayni 
Hüknoların, amiralın öldürül
düğünü işittikleri dakikada 
renklerinin attığını ve p .. rişan 
bir vaziyete düşerek kaçma 
hazırlıkları yaptıklarına şahit 
oldum. Fakat biraz sonra, ayni 
adamlar, hakikoti öğrenince 
son derecede kızgınlık eseri 
göstererek, Katolikler tarafın· 
dan öldürülmektense Katolikleri 
öldürmeğe karar verdiklerini 
dinledim. Eğer kolini öldürü
lürse bütün tehlükeler ortadan 
knlkacaktır. Şayet bu adam 
yaşarsa yaran akşam veya Pa
zar sabahı ben de Mösyö Bira
ğın dediği gibi hepimizin mahv· 
o 'acağına kaniim. 

-Somı l'ar -
~.ZZZZZZZXZZZZ:.U7-ZZ7..Z.ZZZZZ:, 

.._ali ılidc büy.ik 
1 eve güreşleri 

31/ Kanunusani/ 937 Pazar 
günü Salihlide mevsimin en 
heyecanlı deve güreşi yapı
lacakt r. Başa 45, ortaya 20, 
ayağa 10 lira ikramiye: ve 
güreşten iki gün evvel Sa
Jihli' de bulunacak develere 
masraf lrnrşılığı olnrak ikişer N 

Lira vtrilecektir. 
S.7 1-6 (117) 

8an11e 7 
ten ı A:sıtt - -;;;=;;; 

Yeni avuka 1 kanun • • r roıesı 

r k u emaliz 
ı•--Kıml---.. , 

Yalmz 57 kuruş 

• ile erın .z e akviye edil • 
m3:s~a!la 100 kilometroya 7 
kışıyı rahat rahat götüren 

mazotlu 
ı MERCEDES - BENZ 

tenezzOb otomobilleri geldi. 
Lüks - Konfor - Slirnt. (Tak
sim Bahçesi karşısı No. 25 
lstanbul) Telgraf dresi: Di
zel-lstanbul, Telefon: 40.835. 
Adresini%i yazınız, kataloğ 

Adrye Vekil9nin kongredeki nutkunu aynen veriyoruz 
Baştarafl bilind sahifede 

1 

eyler. Bununla beraber kanun l YOLSUZ iŞLER 
Kongre 13 - l - 937 çarşam• layihasmı hazırlıyanların insan- işte liu mülahazalar ilcasile-

günü saat 14 buçukta Tüze ları olduğu gibi tanıması, mu- dir ki proje avukatlara mesle-
Bakanı Şükrü Saracoğlu tara· ayyen bir mesleğin hususi men- ğin vekar ve haysiyetiyle telifi 
fından iyrat edilen çok mühim faatlerile cemaatin menfaatları mümlcün olmıyan her türlü 
bir nutukla açılmıştır. Bu 11ut- arusmdaki münasebetleri bil- hal ve hareketten içtinap et-
kun aynen bir suretini aşağıda mesi li\zımdır. Bu münasebet- mck, vazife ve salahiyetlerini 
neşrediyoruz: ferin tanziminde amme menfaati adalet icaplarına uygun olarak 

Bu nutuk yeni kanun proje· daima ilk snfta yer almalıdır. ifa ve istimal eylemek vecibe· 
siyle istihdaf edilen gayeleri Bu son cOmle ile lilyihamızm sini tahmil eylemiştir. Avukat 
ve projenin ihzarında amil olan ikinci vasfını söylemiş oluyorum. yolsuz veya haksız gördüğü 
maksat ve dfişünceleri çok ve- BiZE GÖRE işferi deruhte etmekten mene-
ciz bir şekilde göstermektedir. inkılap yapmış yeni bir rejim 1 dilmiştir. Projenin ebemm;yet-
Yeni p!"ojeye göre avukat ola- olan her yerde avukatlık mes- Je kayda değer hususiyetle-
bilmek şartları tahdit edilmiş rinden biri de disiplin muame-
ve hakimler kanununa mütena- leleri hakkındaki hükümleridir. 
zır hükümler vazedilmi~tir. T b'" ·ı h 

ır a ıı ve m evi mu itin tesirle-
Avukatlıkla içtima edebilecek rinden sonra fert üzerinde 
işlerde tahdit ve tayin edilmiş en kuvvetle hül.üm sllren mes-
bulunmaktadır. Avukat o!nıa- Jeğin tesiridir. Böyle bir disip-
dao evvel bir sene ovulrnt nez- Jine fikren ve Jrnlben kayıtsız 
dinde ve bir sene de mab- ve şnrtsız bağlanan ruh'nr 
keme nezdinde olmak üze- ondan ancnk manevi huzur \•e 

re iki senelik bir staj esası güzelJik toplarlar. 
kabul edilmiş ve stajiye- MÜEKKILLER 
rin çok esaslı bir surette ye
tiştirilmesi için icap eden bü
ltümler konulmuştur. 

Avulcatlarm meslekleriui ic
ra sırasında kendilerine verilen 

1 

esaslı bir takım hıık ve sala
hiyetler yanında avukatlık mes
lekinin tam bir tiürüstlük ve 
ehliyetle yapılmasını temin ede· 
cek mükellefiyetler ve müra
kabeler va:ıedilmiştir. Bilhassa 
disiplin işleri üzerine çok esas

/Jaıo reisi Mustafa Münür Birsel 
leğini o inkılabın esaslarına 

göre tanzim zarureti belirmiş· 
tir. Nctekim ltalya avukatlıır 
kanunu sur'atle Faşizmin 
icııplarma uygun bir hale gel· 
diği gibi Alman avukatlar ka
nunu da bu nasyonal sosyaliz
min damgnlarıoı taşımaktadır. 

Biz de layihamızı Cumhuriyet
çi, Milliyetçi, Laik, Devletçi, 
Realist rejimimizin bir kelime 
. ile Kemalizmin derin izlerile 
takviyeye çalıştık. Kezalik ta-

lı hüküm1er konulmuştur. 
Barolarda kurulacak disiplin 

heyetlerinden maada birinci 
reislik başkanlığı altında tem
yizin muhtelif dairelerinin üç 
reisle bütün Türk baroları ta
rafından intihap edilecek üç 
avukııttan müteşekkil bir di
vanı haysiyet teşkil olunmak
tadır. Uu yüksek divan disip
Jin işlerini ikinci ve nihai deN 
recede tedkik ve halledecektir. 

Avukatlaran alacakları üc
retler hakkında mesleğin ne· 
zaket ve şerefile mütenasip 
projede hükümler mevcuttur. 

Proje ayni zamanda avukat
lar için bir meslek sigortası ve 
tekaüt sandıj?ı teşkilini amir 
bulunmaktadır. 
Adliye müsteşarının riyaseti 

altında ve vekalet Hukuk işleri 
umum müdürünün huzurunda 
cereyan eden müzakerelerde 
Baro mümessilleri proje bak· 
kında mütalealarıoı ve noktai 
nazarlarını söylemişlerdir. 
ADLiYE VEKiLiNiN NUTKU 

Bugün avukatlık mesleğini 
baştanbaşa yeni esaslara göre 
tanzim eden kanun layıhasını 
tedkik mnksadiyle toplanmış 
bulunuyoruz. Bu toplantı aynı 
zamanda Adliye vekaletiyle 
avukatların müşterek bir be· 
defe vusul için bir arada yü
rümeğe azmetmiş bulunmaları

nın yeni bir delili olmalıdır. El· 
deki projenin en bariz hususi
yeti avukatlığa fimme hizmeti 
mahiyetinde bir meslek addet
miş ve avukatların hukuki bilgi 
ve tecrübelerinin adalet hizme
tine tab isini, mesleğe gaye 
olarak göstermiş olmasıdır. 

Bu hususta avukaUarla ara
mızda tıım bir mutabııkat bu
lunduğuna eminim. Her avukat 
mesleğini tasvir ederken bir 
hakim portresi çizer. Kendisini 
masumların müdafii, adaletin 
müznhiri, hataların tamircisi ve 
yetimlerin hiimisi olıırak tasvir 
eder. 

Avukatlar torafmdnn meslek 
hakkında yazılmış olan bütün 
eserlerde bu yolda mukayese
lere tesadüf edersiniz. lşt~ bu 
tasvirin filiyata intikalidir ki 
mesleğin hakiki gayesini teşkil 

rihte avukatlığın bazıın bir 
meslek olmaktan çıkarılmış 
bazan dıı bit devlet memuri
yetine kıılbedilmiş olduğunu 
görüyoruz. 

Biz bu iki yolu da kendi 
bünyemize uygun bulmadık. 
Hakimlerle davacılar arasında 
tarafların hak ve menfaatlerini 
müdafaayı fakat ayni zamanda 
doğruluk ve nezaheti kendile
rine mes1ek edinmiş bir sınıfın 
lüzumuna kııni olduk. Doğru· 
luk ve nezahet ehliyet ve se
ciye her meslekte zaruri sayı
lan vasıflardır. 

NAMUSLU ADAM 

Fakat hiçbirinde bu zaruret 
kerıdisini avukatlıkta olduğu 
kadar şiddetle göstermez. Bu 
sebeple avukat : "Söz söyle
mesini bilen namuslu adam,, 
diye tarif edilmiştir. 

Esasen avukatlığın ısebebi 
vücudu d bu vasıflar daya
nır. Çünkü iktidar ve ehliyet 
bakımından taraflar arasında 
müsavnt temini avukatın en 
faideli rolünden biridir.Ehliyet
siz bir avukııt kendisine müda
faası tevdi edılen menfaatleri 
tehlükeye düşürmekle lcalmaz. 
Sıfat ve sa!ahiyetini siper edi
nerek bu salahiyeti veren iim
me hizmetlerini bir vasıta ola
rak kullanmış olur. Diğer ta
raftan bir davadan sür'atle 
bn ka bir davaya geçmeğe, 
c vap ve delillerini bir anda 
bulup iradetmeğe mecbur olan 
avukat vazifesini ifa için geniş 
bir kültüre muhtaçtır. 
VATANDAŞVEAVUKAT 
Bundan başka hiçbir mes

lek fertl>!rin hususi hnyatınn bu 
derece yakmdan karışmış değil
dir.Vatandaşın eref ve mcnfn
atını müdafaa vnzitesini mes
lek edinmiş olanl rd n yüksek 
bir seciye, doğruluk ve neza
het aramaktan daha tabii bir 
şev olabilir mi? 

Davacılar arnsındn iki sımf 
müekkil vardır. Bunlardan iyi 
niyetli olanlar dürüst ve seci
yeli bir avukat arar. Doğru 
yolda yürümiyen bir vekil onun 
için aşikar bir teblüke arzeder. 
Halbuki bütün ümitlerini ada
leti nldatmıya bağhynn davacı 
tezvir yolunda mahareti ola~ 
şahıslara başvurur Türk avu
katlığı bu türlü davacıları dai
ma husran1n karşılaştıracak bir 
disiplin teşldlütma malik olma
lıdır. Bu suretle avukatlar, 
adliye teşkilatına, hak ve ada· 
Jete geni milryasta yardım 
etmiş; memlekete şerefli bir 
hizmd görmüş olurlar . 

AVUKAT - HAKiM 
Avukatları lıfikimlerin tabii 

müşaviri mevkiine yükselten 
bu lfiyihıı onlara manevi ve 
maddi huzuru temin edecek 
hükümleri de ihtivn eylemek
tedir. Avukatlara ait hak ve im-
tiyazlarıo genişletilmesi kazanç 
imkanlarını artırac11k, avukatın 
vakar ve haysiyetini koruyacak 
müeyyideler de manevi huzuru 
temine yarıyacaktır. Bundan 

başka hastalık, malüliyet veya 
yaş sebcbile çahşnmJyanfar ve 
ölen avukı:ıtların aileleri için 

düşübdüğümüz meslek sigor
tası olanlnrın istikbal hnkkın· 
daki endişelerini bertnrnf ede
cek mahiyettedir. 

ŞEREFLi VASIF 

Bnndan dokuz ay önce neş
retmiş olduğumuz projenin bu 
bükümierini dikkatle tetkik 
etmiş olduğunuza eminim. Bu 
şartlar altında nvulrntlık sıfatı, 

müntesiplerinin gururla taşı· 

yacakları şerefli bir vasıf
tır. Kazançlarını adaleti oya

lamakta arayan avukatlar artık 
meslekte barınmak imkanını 
bulmamıılıdır. Avukatlık üzerin· 
de korkunç bir gölğe gibi 
dol şan, itlerin ve hepimizin 
şiddetle reddetmek i tediğimiz 
tezvir lafı bundan böyle hafı
zalardan bile ifinmefidir. Bu, 
Türk avukntlığımn süralle va
racağı ilk hedeftir; y kın bir 
i tikbnlde v rmak istediğimiz 

ikinci hedef de mnhkeme veya 
1 resmi dairelerden çıkan ve 
1 üstünde şüphe toplanmak 

1 
i tenen her hangi bir ışın 
avukat eliyJe y pılm1'S olması

nın öğrenilme i o şüpheleri 

si1miye kafi gelmesidir. Bu 
hedeflere erişmeye yauyacak 
düşüncel riniz müşterek mak
sadın tahakkukuna yardım 
edecektir. 

Hey'.ctinize muvnffakıyetler 
temenni ederim. 

1 gönderelim. Yedek parça ser
gimizi ziyaret ediniz. 

~?3miiUB~--ll!!lm---' 
Aleni Teşekkür 
Zirııat Bankası müfettişlerin

den zevcim Hamdi Sayımcımn 
ölümU dolayısıyla bizzat cena

ze merasiminde bulunan ve te

essüriime iştirak eden Ziraat 

bankası lzmir şubesi direktörü 

bay Aşki Naili ile mniyeti mcs

lelcdaşlanna, ve meldup ve 

telgrafla, taziyette bulunan ar

kndaşlarmn nyra ayrı teşekkü

re kederim mani olduğundan 

gazetenizin buna tavassutunu 
rıc cdcıim. 

Refikası 

NEYIR SA YIMCI 
( 118 ) 

arapları 
Şarap ve sirkesini saygı 

değer müşterilerine tavsiye 
eder. 
Yapım yeri: Yol bedestan 

Küçük hamıım sokak No.3 
Satış yeri : Yol bedestanı 

ağzında tütüncü Bay Ethem 
Ruhi. 
Taşra bayilikleri için istekli 

olanlar yapım yerine baş 
vursunlar. 

H 3 1-13 (85) 

irede 
Senenin büyük 

deve güreşi 
24 ikinci k nun 937 pazar 

günü Tire spor nıeydnnmda 
hamlnh Tirede yeniden ku
rulacak Orta mektep inşaa
tına tahsis ,edilmiş olan bü· 
yük d ve güreşi yapılacaktır. 
Güreşe iştirak edecek deve
lerde başn (50) lira ortaya (30 
lira nyağa (20) lira mükafat 
verilecektir. Deveci ve de
velerin Tırede bulundukları 
müddetçe i tirahatleri temin 
edilmiştir. Emsaline çok faik 
bir surette tertip edilmiş bu 
güreşi halk şimdiden sabır
sızlıkla ve büyük bir alaka ile 
bcl..Jeıoel<tedir. 

S.7 1-2 (121) 

Regina - Perma 
En mütekiimil ve en şık 

san·fil bir ondülnsyon makine· 
sidir. Kullanan ve müşteri için 
katiyen tehlike izdir. Türkçe 
lrntnlok i teyiniz. 

Türkiye umum acentası : 
Hüsnü f demen, ikinci Kor

don 55/3 Juuir. 
3 - 10 (59) 



....... 
lzmlr Slclll Ticaret 

memurluiundan : 
[ Nauman makinaları satış 

Türk limited şirketi lzmir şu
besi ] ticaret unvanile lzmirde 
Kaymakam Nihat caddesinde 
10 numarada dikiş makinaları 

sahşile uğraşan işbu şirket 

şubesinin ticaret unvanı ve şu
be vekili Ahmet O.sınana veri
len iki kıt'a salahiyetuame ti
caret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1908 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

iz mir sicilli ticaret m emurlu
ğu resmi mübürü ve F. T enik 
ımzası. 

VEKALETNAME UMUMİ 
Navman makineleri satış 

Türk limited şirketinin yalnız 
lzmir şubesinin sattığı makine
ler bedellerinin tahsili ve mün
hasıran şubei mezkiire muame
latından mütevellit davalarctan 
dolayı şirketi mezkürenin Jeyh 
ve aleyhinde ikame olunmus 
ve olunacak bilcümle deaviyi 
Türkiye Cumhuriyeti mahakim, 
hukukiye, tüccariye, cezaiye ve 
sulhiyesiyle devair ve mecalisi 
resmiyenin her bir kısım ve 
derecesinden müddei müddei
aleyh, şahsı salis itirazülgayır 
ve dahili dava sıfat ve tarik
leriyle bidayeten, itirazen, tem
yizen, tashihan iadeten muha
keme ve muhasama ve müda
faaya işhad ve istişhade ve 
reddi şuhuda, yemin teklif ve 
kabulüne ve reddine ve tebliğ 
ve tebellüğa, her nevi evrak 
ve levayih ve müsted'iyah 
tanzim ve iwza ile makamah 
aidesine takdime pro
testo keşide Ye cevap itası 
na mümeyiz ve hakem ve ehli 
bibre Ye erbabı vukuf ve mu
hasip ve muslib ve sindik nasp 
ve tayin ye azle keşf ve mua
yene talebine tayinimerci vazife 
ve salahiyet iddiasına iştikai 

anil bükkim Ye redi azaya if
las talebine ve reddine, kon· 
kordato akdine ve aleyhine 
itiraza iflisa müteallik bilcümle 
muamelatı ifaya hacze ihtiyati 
ve icrai vaz, fekkine ve tedbiri 
ihtiyati talebine mukarrerat ve 
ilamatı müstahsale ahkamının 
devairi icraiyede tenfiz ve ic· 
rasını talep ve takibe zavabıtı 
icraiyeyi imzaya ahz ve kab:.ı: 

ve sulh ve ibraya ve vekalet 
uhdesined kalmak üzere sala
hiyeti mevduanın tamamı ve 
bir kısmı ile aharlarını tevkil 
ve teşrik ve azle, münferiden 

veya müşh:reken ifayı vekalete 
velhasıl şubei mezkürenin mu
hafazai hukuk ve menafii jçin 
kanunen münasip göreceği 

her bir muameleyi son de
receye kadar ifaya mezun 
olmak üzere şirketimizin lz
mir şubesi müdürü bay Ahmedi 
vekaleti amme ile kabu
lüne mekufen vekil oasp ve ta
yin eyledim. 

Navman makinaları satış 

Türk limited şirketi namına 

vaz'ı imzaya mezun şürekadan 
bay Ali Nuri. 

Pul ve imza 
No: 6723-280 
Dairede okunup ne olduSi'u 

anlatılan bu vekaletname altın
daki imza şahıs ve hüviyeti 
dairece maruf Navman maki-
naları satış Türk limited şirketi 

' . namına vaz ı ımzaya mezun şü-
rekidan bay Ali Nurinin imzası 
olmakla tasdik kıhııdı. 

30 nisan 1929 
Harç ve tayyare pulları dai

rede deftere yapıştırıldı. 
30 uisan 1929 

yevmiyeye geçirildi . 
Resmi mühür resmi mühür 

Umumi no: 181 
işbu vekaletname suretinin 

dairede saklı 27 ·8-930 tarih ve 
8549 umumi numaralı mübrez 
nüshasına uygun olduğu tasdik 
olunur. Bin dokuz yüz otuz 
yedi yılı ikinci kanun ayanın 

Foça icra MemurluğunC:lan: 
Foçada Yunus oğlu Raşit 

ve Yunus kızları Emine ve Na
hiyenin 937/336,6ı2 Nu. dos
yalarla iştiraken 800 lira ala
caklarından dolayi borçlu halen 
Karş\yaka Dedebaşmda oturan 

Foçanın bağarası halkmdan 
Aydınlı Ahmcdin bu borçlannı 
teminen haciz ve vazıyet edilen 
F oçanın Bağarası köyü çayır· 

lar mevkiinde kain ve Haziran 
928 tarih 2 ve 3 Nu. tapu 
senetlerilc mutasarrıf olduğu 
şarkan Yunus kızı Emine şima-

len şose yolu garben Karaca 
bağı ve Horoz köylü bağı ile 
mahdut 170 lira muhammen 
kıymetli 15628 metre murabbaı 
ve şarkan Mala çayı şimalen 

şose yo!u garben Yunus kızı 

Nabiye cenuben emvali metru
keden '!ızık ve Alevizu Kunari 
tarlalarile mahdut 200 lira mu
hammen kıymetli 41368 metre 
murabbaındaki iki kıt'a tarla
ları açık arttırma ile satılaca

ğından delliiliye ve masrafı 

saire8i müşteriye ait olmak 
üzere birinci arttırması 26-2-937 
Cuma günü saat ıs te ve mu
hammen kıymetin yüzde yet· 
miş beşini bulmadığı takdirde 

ikinci arttırması da 12-3-937 
Cuma günü keza saat ıs te 
yapılacağından işbu gayri 
menkuller üzerinde irtifak veya 
rehin hakkı iddia edenler yir· 
mi gün zarfında daireye mü-

racaatle bu haklarını tapu 
ıicillerile isbat etme!eri aksi 
takdirde bedelinin alacaklılar 
arasında paylaştırılacağı ve 
talip olanların da yüzde 7.5 
teminat parasile birlikte şeraiti 
saireyi görmek ye anlamak 
üzere yukarda yazılı dosya 

numaralarile Foça icra daire· 
sine mürı.caatleri ilan olunur. 

218 (125) 

altıncı Çarşamba günü. 
lımir birinci noterliği resmi 

mührü: imza okunamamıştır. 
VEKALETNAME 

Umumi No. 8485 
Hususi No. 751 
Tarih: 14 - 6 - 933 
lzmir Navman şubesi müdü

rü bay Ahmet Osman, Izmir 
mülhakatiyle civar vilayetlerde 
tesis edilecek acentalıklarla 
mukavele aktine ve teminat 

olarak şirket müdürü bay Ali 
Nuri namına izafeten bunlardan 
ipotek almağa ve bu bapta 
icap eden evrak ve snireleri 
imza ve itaya velhasıl bu işle
rin mutevekkif olduğu uuıur 
ve muamelatın küllisini ifaya 
ve icraya mumaileyh bay Ah
met Osman se!ahiyettardır. 

ı 4 Haziran 1933 
NAUMAN MAKINALARI 

SATIŞ Türk limited şirketi 
firması ve Ali Nuri imzası. 

Kıraat ve meali tefhim olu
nan bu vekalet zirine mevzu 
imza şah1S ve hüviyeti dairece 
marufum Nauman.. makinaları 
satış Türk limited şirketi na· 
mına imza eden bay Ali Nuri· 
nin olup müvacehemde vaz ve 
münderecatını tamamen kabul 
ve ikrar eyledikten sonra No
ter kanunun altmış yedinci 
maddesine tevfikan tasdik ede
rım. 

Beyoğlu Dördüncü Noteri 
Mitat Cemal resmi mührü ve 
ımza. 

Umumi No. 180 
işbu vekaletname suretinin 

dairemize mübrez aslına ve 
dosyaeında saklı ve mübrizi 
tarafından imzalı nüshasına uy· 
gun olduğu tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz otuz yedi yılı ka
nunusani ayının alhncı çarşan
ba günü. 

lzmir Birinci Noteri 
imza okunamamıştır. 

212 ( 128) 

22 A8nunuaanı 1••~ 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ö~e~e~beri e~~~il?1ez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb

relerımızın geldıgını sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A H M i K A it A D A V U T 

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

IZMIR 
1 - 13 (23) 

~----!!.m!--ililmll!llll ...... Dll_.. ............ , 
Pa. Cu. Ça. 

No. 2213 No. 221ı 
Daimon markalı bu fenerler üç renklidir. istenildiği zaman 

beyaz, yeşil ve kırmızı yanar. Kapaklı, kapaksız, ayarlı, 
ayarsız olmak üzere dört nevi vardır. Arkalarında kayış ve 
askıları ve muhabere için alfabeleri ve düS?meleri vardır. 
Şimendifcrcilere ve askeri muhaberede kullanılır. Zabitan 
v~ herkes için kulJanılmaS?a elverişlidir. 
~ıtwwelll 

Torbalı Mal miidüı·lüğünden : 
Cellat gölü suyunun tamamen akıtalacağından gölde mevcut 

ve 1500 lira kıymet tahmin olunan bütün balıklar avlanmak üze-
re ıs kanunusani 937 tarihinden 5 şubat 937 tarihine kadar 
yirmi gün müddetle açık artırmağa konulmuştur. Verilen bedel 
layik hadde görüldüğü takdirde ~aliye Vekaletinden alınacak 
mezuniyet üzerine ihalesi icra edıleceğindeo isteklilerin şeraiti 
anlamak ve pey sütmek üzere ,Torbalı Mal müdürlüğüne müra-
caatları ilan olunur. 22-27-ı-3 (124)" 217 

lzmlr Beledlyesl~den: 
MUhlm Hin 

BUtUn tilçU sahlplerıne 
Halkın ellerinde bulunup ta 

ü:erinde 35 damgasını taşıyan 
kantar, baskül, masa ve el 
terazileri tartılar metre kuru 
daneliler ve akıcılar ölçekleri 
gibi her türlü ölçü ve tartı 
aletlerinin 937 senelik muaye· 
nelerinin yaptırılması ve bu gibi , 
ölçülerin muayenelerinin yaptı
rılması için de ölçüler kanunu
nun 18 inci ve ölçüler nizam· 
nemesinin ı 7 inci maddesine 
göre 937 senesinin ilk ayı içinda 
yani bu ayın sonuna kadar bir 
beyanname ile lzmir grup mer
kezi Belediye ayar memurlu· 
ğuna müracaat edilmesi mec
burid;r. 

Bu müddet içinde müracaat 
etmiyen ölçü sahiplerinin mu• 
hakemeye verilerek para ve 
hapis cezasile cezalandmlacak· 
farından alakadarların hemen 
müracaat etmeleri lüzumu ehem
mi yelle ilan olunur. 

22-24-26-28-30-31 
222 (127) 

1 - Hava gazı fabrikasında 
mevcut muhtelif kuturda eski 
maden borular, dinamo, elek
trik motörleri, kristal şişe ve 
karpuzlar, tunç ve metal par-' 
çalara başkatiplikteki şartname 
veçhile 29 - ı -937 cuma günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. Hepsinin be-. 
deli muhammeni bin üçyüz elli 
liradır. iştirak için yüz iki li
ralık muvakkat teminat mak· 
buzu veya banka teminat mek

tubu ile söylenen gün ve saat
te encümene gelinir. 

2 - 49 sayılı adanın 720 
metre mt:rabbaındaki ııl sayılı 

arsası beher metre murabbaı 
on liradan yedi bin iki yüz lira 
muhammen bedelle başkitip
likteki şartname veçhile 29-ı-
937 cuma günü saat on altıda 
kapalı zarflı artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için beşyüz 
kırk liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile 2490 sayılı kanu-
nun tarifi dairesinde bazarlan
mış tekliflerle ihale günü saat 
on beşe kadar encümen reis· 
liğine verilir. 

3 - 11 sayılı adanın 228,00 
metre murabbaındaki 16 ve 17 
sayılı arsaları beher metre mu

rabbaı altı yüz kuruştan bin üç 

yilz altmış sekiz lira bedeli 
mubammenle baş~atiplikteki 
şartname veçhile 29-1-937 cu
ma gilnü Hat on altıda açık 

l 

artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yüz üç liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

4 - ı6 sayılı adanın 255,30 
metre murabbaındaki 29 sayılı 
arsası beher metre murabbaı 
altıyüz kuruştan bin beşyüz 
otuz bir lira seksen kuruş mu
bedeli mubammenle başkitip
likteki şartname veçhile 29-1-
937 cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile-
cektir. iştirak için yüz onbeş 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

5 - lkiçeşmelik caddesinde 
Bayramyerinde 3/1 sayılı bina· 
ların enkazı müteahhide ait 
olmak üzere yıkılması işi baş
katiplikteki şartname veçhile 
29-1-937 cuma günü saat on 
altıda açık arbrme ile ihale 
edilecektir. Bedeli keşfi yirmi 
altı liradır. iştirak için üç lira· 
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

14, 19, 22, 26 ı18 (65) 
1 - Beher metro murabbaı 

yüz elli kuruştan yedi yüz elli 
lira bedeli muhammenle 62 
sayılı adanın 500,00 metro mu
rabbaındaki ı4 sayıh arsası 
başkitiplipteki şartname veç
bile 2 • 2 - 937 Sah günü saat • 
16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için elli ye· 
di lirahk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
yedi yüz elli kuruştan iki bin 
üç yilz on lira bedeH muham
menle 13 sayılı adanın 308,00 
metre murabbaındaki 26 ve 27 
saydı arsaları başkitiplikteki 
şartname veçhile 2 • 2 - 937 
Sah günü saat ı6 da açık 
artıma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yüz yetmiş dört 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya Banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

(180) 19-22-26-29 

lzmlr SlclU Ticaret 
Memurluğundan: 

lbrahim Alakont ticaret un
vaniyle lzmirde Küçük Salepçi 
oğlu hanında 3 numarada her 
türlü emtea üzerine ticaret ya
pan lbrahim Alakontun işbu 
ticaret unvanı Ticaret kanunu 

. hükümlerine göre sicilin 1919 
numarasrna kayıt ve tescil edi
leceği ·ilin olunur. 

208 (122) 

, 

~yatmazden-evvel PERLODENT dif 

macununu kuUanmak sureıile aiızınııı .. 
yıkamayı kendlnıze bir vazife bllinlz. • . 
'PERLOOENı: kıyas kabul etmez bll") 

muzaddı taaffOndOr. 

':· PERL DDENT ... 

' 

' j 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile giiıellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
btlar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
tetik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon B•&• 

11 an 
lzmir ili daimi encümeninden: 

Kapalı eksiltmeye konulan iş: Ödemiş - Çatal yolunun o+ooo-
3+500 kilometrolara arasında ıoıe 
ile iki menfez yapısı. 

Keşif bedeli 14666 lira 12 kuruş 
Bu işe ait şartnameler ve : 
evrnk aşağıda gösterilmiştir : A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık genel şartnamesi 
D ~ Fenni $artname 
C - Proje grafik 

istekliler bu şartname ve evrakı lımir • Ankara - lıtanbul ba• 
ytndırhk direktörlüklerinde görüp inceleye bilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer : 11 Şubaı 937 Pazartesi saat 11 d• 
tarih gün ve saat lzmir ili daimi encümeninde. 
Muvakkat teminat 1100 lira 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler Bayındırlık bakanlığından 937 yıl! 

için alınmış müteahhitlik belge•• 
ile ticaret odası vesikası. 

Teklifnameler 3 üncü maddede yazılı saattao bir saat evvelio• 
kadar lzmir ili daimi encümeni başkanlığına makbuz mukabiliod• 
verilecektir. 158 (120) ~ 

;$-

Dalama muhtarlığından: 
Karahayıt nahiye Merkezi olan Dalama çarşısının barit•

11 

yaptmlacağından bu hususta Nafia Vekaletince ihtisası olanlafl
11 

Dalama Köy odasına müracaatları ilan olunur. 
22-24-26-28 219 (12G) -

köy 

il& 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri No. Nevi DepoıitO 

T. L-

389 200 ikinci Karataş Şehitkemal 20 taj ev 
sokak eski Elmas sokak 

Mevkii ve numarası yukarıda yazılı gayrı menkulün bedel; 
peşin veya taksitle ödenmek üzere 25-1-937 pazartesi günü s•~ .. 
10 da ihale edilmek kaydile pazarlıkla açık artırmaya ko0

" 

muştur. , .. 
istekli olanların yukarıda yazılı depozitoyu veznemize yata~ 

rak artırmıya girmeleri ve yanlarında birer fotograf getiraıel] 
ilin olunur. 22-23-24 ?.21 (123 



22 Kanunusanı 1937 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAlS 

KUMPANYASI 
SiS SATURNUS Yaparu el

yevm limanımızda olup 16-1-

937 tarihine kadar Aıuterdam 
Rotterdam ve Hambarg için 
yük alacaklar. 

SiS TIBERlUS vapuru 14-
1-937 ye doğru beklenmekte 

olup yiikiiaü tabliyed• IODra 
Rotterdam, Amaterdam ve 

Hamburg limaolanna yük ala
caklar. 

SiS UL YSSES vapuru 22-
1-937 tarihine doğru beklen-
meide olup yülrüail tahliyeden 
aonra Burgu V arna ve Kii· 
tence için yük alacakhr. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

MiS ERLAND motörü 71 
ikinci kanunda beklemaekte 
olup yükünü tahliyeden aonra 
Rot~erdam, Hambuğ, Gdynia 
ve LkandiaaYya limanlarına 
yük kabul edecektir. 

Zegluga Polska kampanyası 
Si• LEHiSTAN vapuru 16-

1-937 tarihine doğra Anvers, 
Dantzig ve Gdyoia lim•alan 
için yük alacaktu. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 

S/ı ALBA JULIA Yapura 
elyevm limaaumzda olup 18· 

1-937 ye kadar Pire - Malta • 
Marailya limanları İçİll ,ok Ye 

yolcu kabal eder. 

N. \,. 
1 W. F. il. Varı Der 

7.~e & f'..o. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANDROS vapuru 20 son 

kanunda beklenilmektedir. 23 
son kinuna kadı.r Rotterdam, 
Hamburr ve Breme" içia ylik 
kabul eder. 

MANISSA vapura 3 şubatta 
gelecektir. 6 pbatta kadar 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men içın yük kabul edecektir. 

••n•• Americao Export Linea 
Tbe Esport Steamıhip Corpo· 

ration - Nevyork 
EXMOOR Yaparu 21 ikinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yftk alacakhr. 

EXMINISTER vapuru ikinci 
kinan 90Dllada bekleailmek
tedir. Nevyork için yl1diye
cektir. 

EXILONA vapuru 3 ıubatta 
bekle.Ulmektedir. Nevyork için 
yak kabul eder. ••••• American :Export Linet - The 
Export Steamsbip Corporation 

Pireden 11ktannab 
EXCAMBION yaparu tS ikiaci 
kanunda Pireden 8odoa Ye 
N evyorka hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikiaci 
kinanda Pireden Boatoa Ye 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR yapar 12 ta· 
batta Pıredea 8oatoa Ye Nev· 
yorka hareket edecektir. 

Se1alaat mlcldeti : 
Pw. - eo.toa 16 r: 
Rint - ::~°1.1 pe 

Jolmatoa Warrea U.. Ltd. 
Liverpool 

JESllORE vapura 7 pbatta 
beldeailmekteclir. Liverpal ve 
Anversten yiik getirecek ve 
Burgas, Varna ve Köatelll:e 
lhnanlan için yük alacakbr. 
Cie R~Danube 

... 

SUCEA VA vapuru rT ikinci 
kio•acla Pire-Malta ye Marmil
ya limanlara için ylik alacaldar. 

Yolca •e ,ak kalt•I ecı-. 
Daha Fazla tafaillt i~ia ikinci 

kordonda Tahmil Ye Tahliye 

binası arkasanda FRA TELLi 
SPERCO vapur <acentabğına 
müracaat edilmesi rica olanm'. 

Navlunlardaki ve hareket ta• 

rihlerindeki değifildiklerclea 
acenta mesuJiyet kabul etmez. 

Maritime Buclapeşte 
DUNA vapuru ıubat orta· 

sında lleklenilmektecUr.Belpad, 
Novisat, Badapefte, Brati81ava .. 
Viyana ve Linz için yük ala
caktır. 

Telefon: 4142-4221-2663 .,.. 
Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalanoı müs• 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

' 

.... l>a •• 
Armemeot H. Schuldt - Hamhurg 

TROYBURG Y.,.,.. otaz 
ikinci klauncla beldeaiJOI'. 
Rotterdam, Hambars ye Bre
men için yftk kabal eder. 

GLMECKSBURG Yapan 8 
şubatta bekJeailmektedir. Rot
terclam, Hamburg ve Bremea 
için yük kabul eder. 

MARITZA vapuru 28 ıuba
ta doğru beknilmektedir. Rot· 
terdam, Hamburg ve Bremea 
için yük alacakhr. 

SerYice ~amain 
Bak ret 

DUROSTOR vapara 21 ikin· 
ci kiaunda Kastence için ytiİl 
kabul eder. 

Vapurlana isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkmda hiç bir taahh&de gi· 
riıilmez. 

N. V. W. F. Huri Vu Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-
• • 

na, hazımsızlığa karşı en ıyı ve 
şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir ecıaneai TELEFON : 2067 

~ENi ASIR 

lki tehlike işareti: Nezle ve baş ağrısı 

Soğuk algınlığının bu ilk allmetleriai GRIPIN ile bertaraf 
etmezseniz birçok ağır hastalıklara tutulmak tehlikesi baş g6s· 
l•rmİf demektir. ORIPIN Bütlln a;n, sam ve aaacalara derhal 
diaclirir, gripe, romatizmaya, dit, siair, adale, bel ağnlarile kı

nldaia karp bilhassa mlessirdir. 

GRiPiN • 
ı arayınız. 

RADYOLiN 

Y qamak ıçıa diıli, batti hem güzel hem satlam diıli 
olmak llzımd1r. Giinde iki defa difleriniıi RADYOUN'le 

fırçalaymız. Muvaffakıyet kat'idir. 

MEYVA TUZU 

Ea boı meyva tuzudur. Ialubazı def eder. Mide, b.j1nak, 
karacigerdea mlteveWt rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylafbrll'. 

l.piıKaank ecıaaeai Bemhı • lıtanbal 

2 Sil -

OPTİ- 1 

MUS 
Fenerleri 

Geldi 
Acentası 

Hüsnü 
idem en 

ikinci 
Kordon 

SS/3 

IZMIR 
5-10 (84) 

' - _______ _..OY- ·---

Göz Hetimi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokait Ahenk mat
baa11 yanında. 

Numara:23 
Telefon : 34S4 

1229) 

Olivier Ve Şii. 
LiMtTET 

Vapur At-entası 
İRiNCi KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lllerman Lineı Ltd. 

Londra hath 
GRODNO vapura 25 ikinci 

klnunda Londra, Hull •e An
Yerst~n gelip yOk çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 25 ikinci 
kinunda Londra, Hu11 ve An
veraten ~elip yülc çıkaracakhr. 

THURSO vapura 7 tubatta 
gelip Londr ve Hull için yük 
alacakhr. 

POLO Hpuru ,ubatın so
nunda Londra, Hull ve An· 
versten gelip yük çıkaracaklar. 

Liverpool hath 
THURSO •aparu 2S ikinci 

kiounda Liverpool ve Svaae
adan ıelip yük çıkaracaktır. 

DRAGO vapuru 15 fubatta 
Liverpool ve Svansea'dan gelip 
yük çıkaracaktu. 

Deatche-Levante - Linie 
GALILEA vapuru 2 şubatta 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten yQ" çıkaracakbr. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlaran isimleri ve navlun üc• 
retlerinin deiiı ikliklerinden me 
ıuliyet kabul edilmez. 

Türk Kardif Kömürü 
Zoaplclaktaa sobalar içia maluuı getirildi. 

Mlracaat yeri : Kestane pazannda Bardakçdar sokak 
No. to - ta J. Parplnranl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür •ardır. 
(2299) 

Ferit Kuvvet Şurubu 
KUVVET KUDRET IŞT AH 

Gençlik verir. ) 
Verem, romatizma, ade
mi ikticlan tedavi eder. 
emsalsiz devadır. 

Büyük şişesi 

60 
Kuruştur 

M. Depo S. Ferit Şifa • 
eczanesı 
Hükümet •ra• 

HüSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve atak odalan takımlan Rİpari, üzerine kabul edilir. 

11 an 
lzmir ili daimi encümeninden: 
Kapalı ekaiJt~eye konulan İf: Gülbahçc-Karabarmı yolunun 

5+000-16+000 kilometreleri arasmda şose yap111. 
Keşif bedeli : (20767) lira 58 kuruş 
Bu iıe ait şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir: 

A - EksiJtme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Baymdırhk itleri genel şartnamesi 
D - Fenni prtbame 
C - Proje grafik 

istekliler bu prtname ve evrakı lzmir • Ankara • lstanbul 
Bayındırlık direktlrlnlderincle görüp inccliycbilirler. 

Ek•iltmenia yapılacajl tarih ve gün : 11 şubat 937 pazartesi 
saat 11 de 

Eksiltmenin yapılacağı yer : Kapalı zarf usuliyle lzmir daimi 
encOmeninde 

Muvakkat teminat : (1558) bin beşyüz elli sekiz lirad11• 

Ekıiltmeye airebilmek için ıereken belge : Baymd1rhk ba
kanhiından 937 takvim yalı için alanmıı milteahhitlik veıika11 
ticaret odaaa vesikasa. 

1 

Teklifnameler üçlincü maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar lzmir ili daimi encümeni baıkanlığına makbuz mukabilinde 
verilecektir. 157 (119) 

• 
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Dokuz hariciye nazırı Cenevrede toplandı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~11:11~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

gid cektir? • 
1 e 

ing Edenin n tkuna şidde li mukabelede bulundll 
Fransızlara göre Almanyanın Mesihlik iddiaları artık bükün süzdür 
Cenevre, 21 (Ö.R) - Do

kuz hariciye nazırının MilleHer 
cemiyeti konseyinin bu içtima 
devresinde hazır bulunmak üze
re Cenevreye gelmiş veya gel
mek üzere bulunmuş olması 

bu devreye hususi bir ehemmi
yet vermektedir. Müzakere 
meselesinde uyandırdıkları ala
ka birbirine müsavi olmıyarak 
40 kadar mesele yazılıdır. ın .. 
giltere hariciye nazırı Eden, 
Sovyct hariciye komiseri Lit
vinof, Lehistan hariciye nazırı 
Bek ve ispanya hariciye nazırı 
Alvares del Vayo bu sabah 
buraya gelmişlerdir. 

GÔRINGIN EDENE 
CEVABI 

Roma 21 ( Ö.R ) - Gene• 
ral Göringin gazetecilere be
yanatında, lta1ya ile Almanya
nın, Avrupanın en bilyük düş
manı olan Bolıevizme karşı leş .. 
riki mesaiye azmetmiş olduk
larını, ltalya ve Almanyanın 
,Karbi Avrupada Bolşevizmin 

ittisaına asla müsaade etmiye
ceklerini, bu tehlükenin önünü 
almak için her tedbire baş vu
racaldarını söylemiştir. 

ltalyan gazeteleri Göringin 
hu manidar sözlerini, Edenin 
nntkuna cevap telakki edi-

' yorıar. 

ALMANLAR DiYORLAR Ki 
Berlin 21 ( A. A. ) - Havas 

ajansından:: 
Diplomasi mahafili matbua

tm hiddet ve şiddeti ile tezad 
teşkil ' edecek surette B. Ede
nin nutkunu müsait bir tarzda 
karşılamıştır. 

Korres Pondange Politik 
Diplomatik diyor ki: 

B. Edenin ispanya ve lspan
yollar hal(kındaki telekkisi 
ispanyanın ve Avrupanm me
nafiine hadim olacak yegane 
bal suretini göstermektedir. 

Berliner Tageb1at diyor ki: 
Almanya ademi müdahale iJe 
Avrupamn istikbaline karşı li
kaydlağı birbirine karıştıramaz. 

Roma 21 (Ô.R) - Pariste 
çıkan "Ami du Peuple" gazete
sine göre Almanyanın ltalya 
ile dostluğu ancak diğer dost
luklarla telafi edilmediği tak
dirde tehlükeli olabilir. Her ne 
kadar bu dostluk lngiliz-ltalyan 
centilmen anlaşmasiyle kısmen 
telafi edilmişse de tam bir mu
vazene tesisi için bir de Fran
sız-ltolyan paktına lüzum var
dır. 

MUSSOLINI BERLINE MI 
GiDECEK? 

Roma, 21 (A.A.) - iyi ma
lumat almakta olan mahafil 
Mussolininin yakında Almanyayn 
gitmesi muhtemel olduğunu 

beyan etmekte iseler de bu 
ziyaretin Duçe ile Göring ara· 
sındaki son mülakatlarda ka
rarlaştırılmış olup olmadığı 
hakkmda birşey söyliyememek
tedirler. 

DELBOS NE DiYOR? 
Cenevre, 21 (A.A)- Delbos 

dün gazetecilere beyanatta 

1 
1 

Nopolilıin Üniveısite caddesi 
Oöting'in zıyaret ettıği Napoli şduindeıı ıki mauzata 

bulunarak Edenin Salı günkü bir tefevvuku olamıyacaktır. 
nutkunun kendisinde iyi bir Avam kamarasında söylenen 
intiba bırakmış olduğunu vebu nutuk bu tefevvuku onun eJin-
nutkun lngiliz siyasetinin deva- den almıştır. Almanya arhk 
mını ve Fransız siy.:ısetile olan biiiyor ki lngiltere bak musa-
tesanüdünü göstermekte bulun- vatı içinde onunla iş birliği 
doğunu söylemiştir. Delbos şu siyasetini mümkün olduğu ka-
sözleri ilave et-

Napolinin Mereelino caddesi 
dar. uzağa sfirmeğe hazır-

dır. Bunun için bir tek 
şart koşuyor: Almanya da 

bu iş birliğine karar 
Almanyanın top 

siyasetile tere
yağı siyasetin-

bileceği hulyalarını tasfiye etı' 
mektedir. Edenin dediği gi~ 
Avrupa nereye gittiğini biJDJe• 
ihtiyacındadır ve yukandt 
işaret edilen iki siyasette' 
birini veya diğerini ihtiyat 
ederek hem kendi mukadde" 
rahm, hem de Avrupanın ıno• 
kadderatını tayin etmek Al-
manyanın elindedir. 

MESiHLiK IDDIALAııl 
Almanyanın mesihlik iddia" 

ları, teslibat vesileİeri, anti kO" 
münist şantaji önüne böylece 
bir set çekilmiştir. AlmanY' 
temiz el gösterecek, diğet 
memleketlerin dahili işlerio• 
karışmaktan vazgeçecek .,_, 
ancak bundan sonradır ki dı" 
ğerleri de kendisile sa01i~~ 
olarak iş birliğine mütemaYP 
bulunacaktır. 

HAREKETLER VE sôzLElt 
" Humanite ,, Komünist g•" 

zetesi de Edenin nutkoJI" 
dan esas itibarile 
nundur: den birini ter-

miş tir: " Eğer, diyor, hareketler 
Edenin nut- cih etmesi la· ma sözlere uygun düşse t#' 

lrnndaki de- zımdır. Yoksa mamen memnun olabiliriz. fı• 
mokrathk ruhu ekonomik işbir- kat Ingiliz diplomasisi şu saO 
da beni liği imkansız aylarda bizi o kadar umkırıf.' 

çok olacak, ıira düşürmüş, tereddütlerile cebit 
mütehassis et-
miştir. önline geçife· ve şiddet teşebbüslerine o k•" 

Paris,21 (Ö.R) miyecek siyasi dar müsait bir vaziyet çık~; 
u Populaire " güçlükler çıka- mıştır ki muhakemelerimiı ti 

ihtiyatlı davranmak zarure 
Avam kamara- · racaktır. Alman vardır. 
sında Edenin matbuatı Ede- T · b' J d b' ·,i ravayıst me us ar an ırı 

söylediği nutku nin nutkundan doğru olarak hatırlatmıştır Jd 
mes'ut bir ha- çıkan bu ma- ispanyadaki ademi müdaba1' 
dise telakki nayı pek güzel siyaseti bugünkü şeklile bir kO" 
ederek şu mü- anlamıştır. medyadır. lspanyol Cumhutr 
talaaları yürU- yetçilerine kendilerini müdafa' 
tüyor: Avam ka· için silah tedariki hakkını ver" 

Hitler 30Son marasında söy- mek lazımdır. Blumun nutkull" 
kanunda harici !enen sözler, dan, Litvinofun notasında"! 
siyaset hakkın- Avrupa planın· Edenin sözlerinden sonra NasJ 
da yeni bir nu- ' da ciddi taah· gazeteleri çok kızacaklardal• 
tuk yapacaktır. hütlere giriş· Zira görüyorlar ki Avrupa şa~ 
Fakat şimdi te- meksizin Al- taze boyun eğmiyor ve ba•r 
şebbüsü elin- macyanın lngil.. tehdidi karşısında teslimiyeti 
de tutmak gibi Edm CentJ11tde Oötilıgin soll bit usmi tereye yaklaşa· razı olmıyor. 

··············································································································································································~···~·;;~~:~····:~:~~:~;···;~~=~~ 

Asi tayyareler Madrid üzerinde ~::::~:!:t~~~t~=:~e~=~ 
Roma 21 (Ö.R) - Meksikl' 

da Veraeruz'dan haber abodt° 
gına göre bir vapur lpaoy~ 
hükümetçiler hesabına 25 r 

Uç motörlü bombardıman tayyareleri milislerin 
Madrid önündeki hatlarını bombardıman ettiler 

Madrid 21 ( Ö.R ) - Mad
rid müdafaa jimtası şu tebliği 
neşretmiştir : 

Madrid cephesinde topçu fa
aliyeti hiç denecek kadar az 
olmuşlur. Asi tayyareleri Gar
tera mahallesini bombardıman 
etmişlerdir. Hükümete mensup 
tayyare kuvvetleri de a~ilerin 
elindeki Cetafe istasyonunu 
hombalamışlardır. Faşist cani 
tayyareleri Vila Albo ve Val
demorço köylerini bombardı

man ederek halk arasında kur
banlar yapmışlardır. Aranhuez 
ceJ.ıhesinde hrıkümet kuvvetle
rinden dört süvari takımı bir 
keşif yapmışlar ve bir otomobil 
zaptetmişlerdir. Cetafe düıman 

Madrid üzerinde bir hava muharebesi oldu 
............................................................................................................... 

hatlarından kaçan üç asker yarelerı ile asi tayyareler ara- Garibaldi taburları federasyonu 
San Martin de Vega'da hatları· smda hava muharebeleri ol- bu haberi tekzip etmekte ve 
mıza sığınmışlardır. Samosiero· muştur. Mitralyözlerin çatırtısı hiçbir kara gömleklinin lspan-
da hafif tüfenk ateşi. duyuluyor ve evler üzerinde yol milisleriyle bir safta harp 

Madrid 21 (Ö.R)- Müdafaa uçan avcı tayyarelerinin kur- edemiyeceğini, faşist aleyhtarı 
komitesi tarafından dün akşam şunlardan sakınmak için can- bir. fır~aya v ~:'rib_aldi a~ının 
saat 20 de tebliğ edilmiştir : bazlık hareketleri yapbkları verılemıyecegını, zıra Garıbal-
Gün Üniversite mahallesinde göze çarpıyordu. Düşmanın üç diler tarafından güdülen ideal-
Klinik hastanesi etrafında şid- motörlü büyük bombardıman Jerin faşist nazariyeleriyle tam 
detli muharebelerle geçmiş, iki tayyarelerinin Madrid etrafın- ahenk bir ha.ide olduğunu kay-
tarafm işgal ettikleri mevkiler daki Cumhuriyetçi hat ve mev· deylemektedır. 
hissedilir derecede değişme- kilerini bombardıman ettikleri Federasyon aynı heyanna-
miştir. tahmin olunuyor. mede Franko askerlerine te-

MADRID ÜZERiNDE BiR GARIBALDI TABURU veccühlerini bildirmektedir. 
UÇUYORLAR Roma, 21 ( ö. R ) - Bazı iSPANYA CUMHURIYET-

Madrid, 21 (Ô.R) - Bu sa- Fransız .gazeteleri bir ltalyan ÇILERINE SILA~ 
bah asi tayyareler şehir üze· Garibaldi taburunun ispanyada Ver8:., 21 (A.A) :- Meksıka 
rinde uçmuşlardır. Hemen ha- Faşistlere karşı harp ettiğine mamulatından yedı buçukluk 
valanan Cumhuriyet avcı tay~ dair haberler neıretmiılerdir. 38 top ile birçok mitralyöz 

limetrelik 315 topla Mend~ 
sisteminde birçok mitralyöıle 
yüklemiştir. 

Roma 21 (Ö.R) - Çeko;: 
lovakyada birçok tevkifat 1 ~ 
pılmıştır. Tevkif edilen kiıO:.
ler ispanya için gönüllü ya lif 
bir takım şahıslar ve garıO 
yazılan bazı kim"elerdir. ~1 

SON VAZIY ,ı 
Madrid, 21 (A.A) - RoYt 

Ajansından: IJl 
Dün cenup istikametiod:~ 

yollar boyunca ileri barelı el 
lerine tekrar başlıyan bük~~, 
kuvvetleri zırhlı trenler kU 
mış1ardır. 'f,t' 

Barselon, 21 (A.A) - 3r' 
ragona 'dan bildirildiğine g Jı" 
bir denizaltı gemisi b•11 

ağlarma takılmıştır. fr' 
Barselon, 21 (A.A) - b 

sadan Barselona 700 toD 
day gelmiştir. 

...... lllİI ............. __ .... 


