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~tı avlık •.•....• 
7 eteıon 2697 __J Cumhuri}•etln vt Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, sabahlat ı çıkat slyas1 gazttedlr 

Yeııı Asır muthanı:ıırıtla lıitsılıııı~tır 

Biliyoruz ki, talebin azalma· 
•ı, alelumum toprak mahsulle· 
rinin kıymetten düşmesi parayı 
kıymetlendiren bir deflasyon 
hareketine yol açar. Bu şekilde 
iktisadi sahadan çekilen para
nın piya~aya büyük zorlukla, 
batta damla damla aktığı 
görülür. Buhranın ağırlığı git· 
tikçe daha fazla hissedilir. 

kurşuna Dizilen Şefler 
Altmış R.işi11i Biıldu .. 

Pazar Günü öğleden Sonra Hep idamlarla 
Uğraşıldı - Von Papen Nihayet Serbest Bırakıldı 

BERLIN, 3 (Hususi)- Resmi 
teliğ Cumartesi günü baıhy~n 
temideme hareketinin Pazar 
akşamı neticelendiğini bildiriyor. 
Her tarafta sükunet bükümfer
madır. Cr. Goebels, son hidise
ler esnaında disiplinden ve ağır 

Bu vaziyetin önüne geçmek başlılıktan ayrılmıyan Alman 
için çare hayatın ucuzlatalmasın· matbtua teşekkür etmiştir. 
dadır, denildiği zaman ancak sa- Yon Papen lahllye edllml' 
nayi mahsullerinin ucuzlatılması Deveran eden rivayetlere 
akla gelir. Halbukı bu tetbir göre Vissansöyle serbest hıra· 
yalnız iç piyasayı alakadar et- kılmıştır. Von Papenin yarın Re-
mez Cıhanşumuldür. Diğer ta- isicumhur Mareşal Hindenburg 
raftan bütün inhisar maddeleri tarafından kabul olunacağı söy-
üzerinde ucuzluk temennisi bir !eniyor. 
bütçe meselesidir. Şu haJde büt- 80 kl•I kur,una dlzlldl 
cesini dolgunlaştırmak, zengin- Viyana 3 ( Hususi ) - Mev-
leştirmek ihtiyacında olan bir suk menabiden alınan haberlere 
memlekette radikal tetbir kö _ Hitler son kararını verbken - Sonu 3 lincıı sahifede -
1.. .. y •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• unun düşük olan ödeme ve sa- eder, ucuzluk muvazeneli şekil · ı latmak,seJeksiyone etmek suretile fade edenlerin kurbanı olmamak 
tın alma kabiliyetini yükseltmek- de teessüs ederse darlık azal- kıymetlendirmektir. Bu da üze suretile ödeme kabiliyetini ar
ten ibaret kalır. Pabahhğm mağa ve yerini refaha terketme rinde senelerden beri tevakkuf hrmahdır. O zaman davanın 
zararlar ak k ~r d - 'ld' ğe başlar. Yalnız iktisadi işlerde ettiğimiı. teşkilatlanma, cıhaz- müspet şekilde kurulması kabil 
B 

1

1nı saym k'l: 
1 

.. ~gı 11
• hayale kapılmanın yeri yoktur. lanma işine dayanır. Müstahsil olacaktır. Talebin çokluğu, tek· 

.. ~ ~ar~r arın ne ~e 1 e on enece Platonik mahiyette tetbirler işin bugünkü istihsali tını daha az rar talebin çoğalmasını intaç 
gını gostermek ıcap eder. Yok edebiyatından ibaret kalır. Bi masrafla ve daha nefis olarak edecektir. Ve bu davayı baıka 
.. herkes tahmin edebilir ki, zim için en büyük zaruret toprak elde etmek, satmak imkinını ıekilde yürUtmeğe imkan yoktur. 
bir kerre hayat normala avdet mahsullerimizin istihsalini ucuz- bulmah, teıkilitsızlığından isti - .A.li. Şe"V"ke"& 

Veıd;/eı 

TDrklye Beynelmllel Teş.riki Mesai Sahasında MDhim Bir 
Unsurdur Ve Bilhassa Anıa,ma Ve Emniyet 

Siyasetinin En MUhlm Mesnetlerlnden Biridir 

........ , ......•. ----·················· 
Or(Juya Dördüncü Bir Tayyare 

Daha Hediye Ediyorlar 
Ankara, 1 (A A) - Odemiş oğlaklardan birer ve sığırlardan 

esnafları, aralarında mühim bir ikişer kuruş Türk Tayyare Ce· 
toplantı yaparak havalarımıza miyetine vereceklerdir. Hami· 
bir tayyare h~diye etmeğe ka yetH Ödemişliler şimdiye kadar 
rar vermişlerdir. Bu tayyarenin b" . Öd . d' v • Adagı"de . . . ırı emış, ıgerı , 
be~;lı. 111 suretle temm edıle- üçüncüsü de Ödemiş tütüncüleri 
ce ır· . . 1 ·ı d .. t 

Öd · b b ı · k d ısım erı e or umuza uç ayyare 
emış er er erı, un ura· k 

edan ve urgancıları birer gü'n- hediye etmişlerdi. Bu .. son a • 
deliklerini, kasaplar da her gün rarla alınacak tayyare Odemişin 
kesecekleri kuzu, koyun, keçi ve dördüncü tayyaresi olacaktır . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Xe Park Vardır? 
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- Bir gemi ile kadın arasında ne fark var blllr misin ? 

-- "" -- Gemi yelkenslz yDrGmez. Biz se •• daha iyi yDrDmek 
için yelllenlerl haztederız. 

.. 



8<lhite 2 Yeni .&sır 

Fikir Hareketleri 
• A. 

I~KILAPI~AB 
YAZAN: A:udr.:!> ~au.roı.s •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TDrkçeye Çeviren : Muzaffer Re,ıt 

Deıı;i,me ha.nim ~artı Ye Rl<i· Ye rütuş etmek, senel e ıco •ıkın

ıııetidir. n .. şeri l'emiyetlM zııbi it Çl'kml'k 11\zınıdır. Hiç bir ln
ri bir movazt>neııın tees~ti• elli- san z~~:i•ı meAdleleriıı ııaıuiiltr 

jti kı~:ı ıleneler g1>çirider Bir nabi ıııoıuldal olan ııs1.ariyeleri

adli re~Bll't, hir mekıtnik ı~.aı ni k:ıvrayahilenek klldar ~eni~ 

blrdenbıre, ct>pbeai bala ı;ell'n ılt>t?ılciır Ye biç lıır zekiı çarele 
geçenı alılRtarı bir binanın ha- ri ve yarını diişiiııı>ml'z . 18:l5 de 
rabesini ıueydauıı koyıH, kiiçiik A nupaıfa t.agüııkü kadar kor
bir arıza kendiııı ~ılıbaltP ~a- kurıç bir buhran esnasında i~ 

nan şeker hıtslRlıjtına ıııiipl1>l/i .varı eı!eıı arııelell'r makineleri 
hir111i ıuezarn l;oydugu ı:ılıı 'lii- kır:ırlarkeıı, nyııi A nıqı:ının 50 
e a·' s~lerimı~iıı ıhtıy:ırlııtını ye- ıt>ııo ~onra dahil oldııgu muva. 
nı farkettıi-.; onlar doJ!ılnkları .tl'n<' halinin n6 olacagını üııce· 
ZAnıandaııt.erı ilıtıyarlıyorlardı. deıı t•hıııın eımeye iıııkftn yok· 

ln•nııın en miibioı ıbtıyaçla- tu. Tabıoin edilebilecek olau ye• 
rı (gıda, me&kf'rı, uyku, enını - ~ı\ne ~· y 0 zaman l\lacauley,in 
yet, ejtlence Te ııııan) aşagı yu- tahmin etmi~ olduJ!n gibi, lıo 
karı rııü8takar olına11n~ rajtınen ıuunzerıe bnlioiıı lınlnnaCAl\ıy· 
onları tatmin Plıııek Ya•ıtnları ı 

' 1. 
bilgıleriıoızııı vaıiyeıiyle ılegi- .... 

Hız de aynı 
bilirız. Ekıeriya 

tarafında rahat 

oetieııye inana
be~eriyc: ti, sag 

bir uyku bola-

Ay Sonunda 
--· 

inhisarlar Afyon Müba· 
yaatına Başlıyacak 

Uyuşıurııcıı maddeler ınhiMıHI 
Temmu;>, sonıında af) on mü ha. 
ynıına başlıyııcal<tır. Bunun için 
içtıp eden tnlimafııııme de alılka· 

darlara ı;relmiştir. 
lnhiındnr idarPıİ afyorıl:ırı 

•rılt Ye ılrogıat diye ıki nev'e 
ayırınaktaı1ır. 

Talimhtnıııue ınucibincA S ıle 
r~celi morfin için solt kılosu 

560. d rogi•t dHrı>celi 480 kuruş 
!J derece •oft 748 kvrus 9 dere-,, 
ce drogi"t 576, 10 derece ~ııft 

720, IO derece ılro.~isl IJSO knru~, 
11 do rece sofi a d rogist 7!!2, 12 
derectt •olt ve tlrogiıt 912, 13 
derece sort ve drogıst 204.0, 14. 
derecu sott •e drog ı ıl 1120 ko-

şir. Ke~ifler, a•ııılau asır:ı, de
Tamlı meıelolere yeni bıı.I ~are· 

leri geliril"ler. Bir tarıhçı, mo
dern koşum icadının, na•ıl o
rıuncu a1ra dogı·u, eaarete nıha· 
yet Yerdığioi gilsıerdi. RaJema 
en ağır işler içi o beygir i nsa ıı 111 

yerin~ geçebilirdi. Ro r.ıı .. t gay
ri ahlaki oldnJ!n için degil, fa. 
kat artık lüzııınsoz bir hale gel
diı?i içiıı olnyorılu. 

ınııdııtı için, ~ol ıaralına donen, rn~lıır. 
hir kııç dMkika ~onrıı yine saıt 

tarafına dönerek uykoıuzlog" 

çare buldoğunu aanan bir ad>L

ıua ben~etmi~lerdı. Te,bib ılog 

Adliyede 
Yaz Tatili 

rııdur. fıııanlar sıkınıısını çek- Adliye 20 Temmuzda yaz ta· 
ııkleri ıfratlsra kar~ı isyan e- tiline başlıyacaktır. Bu sene ta
derlPr; taoıamiyle aksi lıir u~ul ti! sırası ağırceza nıahkemesi 
tecriib11 t>derler; 1111 ıısıılii ıuiilıa oindir fakat hala asliccza mah· 
legaya, ıııaııasızlı~ıı kntlaı· !(İitii kemeleri mevcut olmadığıodan 
riiılH Te hiiylecıı Y'"'" ~ıkııırılıır vazifenin hangi mahkeme tara
dogorurlar. O zam••rı ~·iiz s~ııe fından görüleceçi vel<aletten so 
iiııoıı kıırlıılu., dodıkleri ~ oyi lııı rulmuştur . 

defa ıet•hdllt dive ııu•if ed1>rlM - -

Ye eski ilratıa.-ı.o d~rıı şiddetle! Bağ Potasaları 
ıst•nılen bir 11lnlrnt olur. l{ • •· de ı· ı ıe 

ıısusı ıuıısau e ııı"uı · 

Su Tarifesinde 
Tenzilat Yapılacak 

Su Şirketinin lstirc attan beri 
Hesapları Tetkik Olunuyor 
Nnlıa Vekaletinden verilen 1 ile meşgul olmRktadır. 

bir emir iiıerine Sn Ye Elektrik Şu şirketinin iıtirdıtt ıene
tnrifelerinin yeniden tetkikine ıiı.den bıı zamana kadar olan 
lıaşlanmıştır. • he8apları tlitkik olonacal<lır. 

'.l"KrifelHi tespit için . - ıılill b f 
Onüıuiizıleki a ta için· 

lı~ş miifetti,i •e Nafia miieıse-
de mezkur şirketler müdlir-

ıeleri komiser Tekili timi lıey lftrı· 
ıle, Nıılıa vekaleti elektrik mii· ~ do. komisyona davet oluna-
berıdisi ve iıutıyazlı 'iıketler cak Ye Vek!\lete bilclirilecektir. 
umum ıuödiir muavini mühendis Her ıki tarifede de bilbusa 
Emin bey ye maliye müf-ıttiş- au tarifeıiode elıenımiyııtli ten
lerınden Hulfisi heyden würek- zilılt yapılnıııaı mümkfln olacajtı 
kep lıir komisyon beHhatı tetkik zannedilmektedir . 

Mühim Bir Karar 
Muhtarlık işlerini Belediyeler 

Görürken Para Alamazlar ... 
~1ııhtulığın ılgasından go•ıra,tıkan tanzim etli16rtık tarifeler 

bu vıızifenin belediyelere ıteçtiıti Tt>rgi Te resimlerinin tRalluk 
malumdur. RelediyAler bonon elliği hnıoaat haricinde ifa oln· 
için halktan, yaptıkları lıir tari- nacak hizmetlere mukabil alına
fe ıle mıibür po.rnsı olarak hir oak iicretler11 miite.ıllık bnlnnıl• 
ücret alıyorlardı. cak Y6 hıtlboki 2205 ouma 

'l'irede heledıyıı ile k:ıymaka- ıalı kıtnonla helediyeleı·e bir 
ruın ara~ında lıu yüzden biı" ib hizmet Yerılmiş olmayıp im ka-

nunnıı ikinci madduıle mahalle 
tilllf çıkmış Te keyfiyet Tilayete 
ve TilayeUen ıle deYlflt şnrasına 
intikal etmişti. 

HAibuki hı,.., (izıkı;ilerle kim· 
yllgerlerin yirmi otuz Aene için
de anaol'lerı ı\lliıet etliJ!i bir de
Yirde yaşıyoroz. ln1Rnl"r fakir
liklerinden 11kıotı çekmişlerdi 

Buı?daytlan, elhiseılen, odun Ye 
ııakıl Yaeıtslarınılan mahrum 
ksldıkluı olıııu~ıu. O zamana 
kı.dar meçhul olRtı kuvYttlerin 
ke9fi onlara daha az bir ,;ıyile 

daha mebzul mAddeler istıhaal 

etmelı: imkA.nlarını Yerdi. Ho y&
ııi hıil.:imıyet salllleti doğornıa

lıydı. .l!'ıık t cemi etler artan 
kudretlerine çok yava' ıntibak 

ederler. Tnbaf bir zekıl. Ye irs · 
de Zl\fiy le, hir dolu ambular 
karşısında llÇlıktıın, l•oş e•l11r 
kıu~J81nda soguktırn oliiyoruz. ls. 
tıbaal etmesini biliyoruz; ten:ı 

elmesıni bilmiyoruz. 

()r111 çnr, bir idareli ikti snt kele i t hali teLRrriir oılen baıt ... Devlet ş!\raıının mülkiye dRi
potaaal:ırı giiıuı iige gelrııege ba~- resi tRrafından bn huaaı~a lltı
lamı',tıı·. Diin l>t•Ş bin Yari! b1tg 

rıjııui faıııını~tır. f'ı:ıflar ve ı~· 

çi ilor~tleri serlı~st r<-kahetle de-
j?il korpor:ı~yonon Ye ılabs Ron 
ralsrı biikfıınl'lııı kararile tesıllt 

edılirıli. Faızlı ıkra?. Ye ııat tık-

haz olanım bir karards heletli-

mnbtıırı ve ihtiyar beyetleriııin 
vazife ve ıell\hiyeUeri devredil · 
mit Ye kanunt mü~nkere :r.abıt
nameaine nazaran hona mukabil 
reıiııı ifa11 hakkındaki takrirde 
kabul edıfmemi~ olduguna naza· 
ran lıeledıye kaıııınaonn zikri 
g ç o ! oi ı inin O inui 

hkraaıle kastedilen bi1.ınetlerdeo 

Y"ratııgımn, hastıgımız pa
r:ı. lıize ıbanet ediyor Ytı bizi 
zıncırlıyor. A:ıı,.halar deTrinde 
ııı,a edılmiş ıatıı .. bir köpriinün 
çolr agır kRmyonlar alhııd,. çök
ıneıı kllhilioden, basit cemiyet 
ler için tasıırlanını~ olan siyasi 
siıteınlerimı,,,, yani ıkt111Ldın ta;ı;. 

ylklne tahaıuıııül etm .. k ıçin çok 
zıııltirler. Yeniden ın~a etmek 
){izınıdır. 

D'lkik bir plıi.ıı rııocibioce 

~iır'ntlıo yapılacak lıir in~aya i
naıımıık tehlikeli ve aafdıl bir 

ri ki!iee tarafın.lan rııalıkiıııı " 
ıhlmiştı . Kilise çalı;wa s ııretıle 

zengınligi kaimi edıyordıı . l<a-
kııt faı~ı ne olarsa oJ.uıı, ıuura· 

baba ııı1mını nrdl!!i etoırmaye 

koywayı reddedıyordıı., lwtibsal 
lazlasıoın iiniine geçmek için, 
hır memlek irıtıh a p etmek, lıir 

tıcaretbane Teya imalathane aç
mak lınsnsları Roosvelt'iu K. H. 
A. sındao çok daha ~iddetli 

Ş•lftlarla ruabduttn. 
Sorırı< lıi iner aaır sonlarına 

dogrıı ın@anların bn fıkirlere 

karşı is yarı ettikleri. iktisatçı la
rı n, t&hiat kanunlarının bir kor
poraıif kontrolden çok dıab:ı. mo
nrtıakiyetlr, fiallarııı :'idil dllğiş 

melerioi temin edecl'/?İni idılia 

f>tlikleri bir :r.aman geldi. Her 
hııts olur. Hır pro~ram aala bir in83n kendi menfaatleri muci· 
9are t"''kil etmez. Bir plaıı y11p- hince hareket ed~cek Ye ~absi 
ıoak iı.'in lıiık:ır,' ı:;ecelik çalışma ınenlııatlerin heyeti mecmuası 
kiılidir; bir nııııyetıe inkı~~p 1' umumi menfaatle rntibak eıle-
} :ıpmak ıçııı ~eıı.•ll'rce tecrııbe - Sonu b ıncı Sohıfeıle -

rıuta•a•ı Ulimriige gelmiştir, 
Uoazoa @alı ·•c ı.: ve. iLtikİlf a- y~l.,riıı böyl<1 bir pııra alııırnak 
pılnıasıoa mani olnııacaktır. ha k ları olmadığı a il<re 1 mi, e 

karar Tilı\yete Til:'\yetten ıle kaza 

Vali Konağında 
Bir Toplantı 
Diiıı vı11i koıı11ğıuıla vali Ka . 

zım paşanın rıyaeeti altında ya 
pılr.ıı bir toplAntula vali ınuavi· 

ni Saip her iln ofıA nıtidiir mn
llYıni Rahmi, oıla uuınuıi kdtıbi 

Mehmet Ali Ye sanayi müfettişi 
~azım lıt>yler hazır lıulnnmıış

lar ve bıı ıçtimıııla oda mnha
beralıoın ~ademll Tilayet kaoa
lile yapılması Ye nklilettn tiio· 
cari işler hııkkında vnkn bola 
cak auallerine ticRJ"et odRsıoıo 

ceyabile birlikte vılayetin ıoiita

laaeıu ııı da illı ve olunarak gön· 
denlmesi takarrur etmiştir. 

Yerleri Değlftirlldl 

Belediye riyaseti tarafından 
belediye mıntaka amirlerinden 
bazılannın yerleri değiştirilmiş
tir. 

Ye nalıiytıler" tamim olunıun~ınr. ınadııt olıoıyaıı lıu val.ile ınn

Kararıu ehemmiyetine bıoaeo kabilinde ıi10ret alınınrRıııa ıla 

ayoen yazıyoruz: 
Belediye kanununun 70 

mad;Jesıoın 8 inci fıkraRına 

iınkıin giiriilwedigi ve esRB iti
iuoı barile tanzimi icap otuıiycccgi 

tev- karar altıııa alınmıştır. 

Panayı işleri 
iktisat Veka eti on iki bin 

lira yardım ediyor 
Vilayette bugün ve yarın Pa · dirilmiştir 

nayır işleri hakkında görüşülmek lf bankası 15 firmayı temsil 
üzere bir toplantı yapılacaktır edecek 
Bugünkü ve yarınki toplantı için iş bankasının 9 Eylôl beynel-
üç yüz tüccar davet olunmuştur. milel panayırına vasi mikyasta 

VekAletln yardımı· iştirak sderek on beş firmayı 
iktisat Vekili Celal beyden temsil etmesi kararlaştırılmıştır. 

Pan•yır komitesi riyasetine ge- Itı.lya ile Mısırın panayıra res· 
len bir mektupta panayır için men iştirak etmiyecekleri ve 
vekaletin 12 bin lira yardımda yalnız propaganda da buluoula
bulunması kabul olunduğu bil c;agı alakadarlara bildirilmiştir. 

' T"IBU.< 1934 

Benim KOeem: 

Yabancı 
Mürebbiyeler 

Bir feylesof, zamanımızda hiç 
anleşılamıyan bir şey de evlen· 
menin mahiyeti , ve evlenince 
kadının mecbur olduğu vazife· 
lerdir diyor. Bu vazifelerden en 
mühiminin çocuğu yetiştirmek 

mesele•i olduğu inkar edileme:ı:. 
Tam bir anne cemiyet"n çok 
kıymetli U7.Vu olduğu kadar ao· 
neliği ihmal eden bir kadın da 
açık yaraları kangıren yapan bir 
afettir. Küçük yavrusuna " daha 
ne bilir ki ., diyerek lakayt 
davranan annelere içim sızlıya 
rak rastlarım. Onlar için çocuk 
demek: " serbestilerine engel 
ol:ın bağ ., demektir. Daha nefes 
almağa vakıt bulmadan gençlik
lerinin, zevklerinin önüne dikilir 
ve onlara rakip kesilir! Böyle bir 
hanım bakınız ne garip düşün· 
celer güdüyordu u Kız çocuk · 
tan sa P.rkek olması daha iyi .. 

Niçin dedim? 
Şimdi bu nıçın cevabını 

anlatırken gülmek mi, ağlamak 

mı lazım siz karar veriniz say· 
gılı okurlarım! Gflya kız çocuk 
on, on iki yaşına girince bir rakip, 
Her şeyine ortak nazlı bir şiıoarık 
olmakla kalmazmış, her yerde 
genç annenin yanında nüfus tez· 
keresini söyliyen bir şahit 
olurmuş! Siz bu zihniyete ne 
dersiniz bilmem. Bana gelince 
kendi kendilerini aldattıklarına 
kaniim Böyleleri üzüntüye hiç 
gelemezler. Her an bir anne 
gözüne, ve sevgisine muhtaç 
olan yavrucuğu yabancı bir 
mürebbiyenin eline teslim et 
mekte mahzur gôrmezler Eğer 
bu mürebbiyenin başı ucunda 
bir annenin artan ba kıını ve 
sevgisi hüküm sürecek olsa bir 
şey değil.. Amma ne yazık k.i 
mürebbiye olmak, servetin yaıt 
lı, an!a~ılmış bir gö ,terişi olmak 
tır. Henüz sevilmek, okşanma 
istiyen yavrucugu yabancı kollara 
bırakmak bu ağır mes'ulıyeti 

tanımamaktır. Çocuklarımuı ec
nebi telkininden uzak tutmak 
için ilk tahsili kendi mekteple · 
rimizde almağı mecbur ederken 
diğer tıuaftao da:ıa kendini 
anlamıyan iyi söylemeği becue· 
miyen yavrularımızı yabancı ka
dınların terbıyesine, bakımrna 

terketmek o mini mini dimağ· 
!arı yaşamadan zehirlemektir 

içtimai dertlerin bu İç yara 
!arını deşmek ve tedavi etmek 
her halde ihtiyar dostumun de
diği gibi yeni nesle evlenmenin 
mahiyetini, ve çoçuk bakımının 
bir anneye nasıl mes'ulivet!er 
yüklediğini duyurmak ve anlat · 
maida mümkük olab lecektir Bu 
işi de herhalde yabancı bir mü 
rebbiyenin elinden değil yine 
annelerin ince hassas terbiyele
rinden beklemelidır 

Cici Anne 

Temmuz: 4 Tefrika No.43 Ural kahveciye seslendi: oturmasını pek severim, diyordu. - Sencan çay geldi. Sütlü mü olsun Sencao? 
Kolunda kırmızılı beyazlı pe· Kendini arkaya bıraktı:Güneş - Oh! Ne güzel bir sabah! - Evet ... Dört şeker kafi •• 

Tipleri çetesile koşarak gelen adam, ağır ağır yükseliyor. Bu havaya, bu güzel manzaraya Ural çayı hazırlarken: Sencao 
hemen havlusile tozlanmış ma- Karşı dağlar birer volkandan bayılınm doktor. üzümlü taze ekmeğe tereyağ1 
sanın üstünü sildi, iskemleleri çıkan lavlarla tutuşuyor gibiydi. -Evet Sencao bu tabii man· sürerek yemeğe koyuldu. 

. . . . . - Doktor size de hazırlayım 
~uh.arrı.rı. : :Etel::>:la .A.r:l.t: gölgeye yerleştirdi. Ve kollarıoı Köy harabeleri bu yangından za~a karşı~ıoda sızın gıbı" b~r üzümlü ekmek çok beşi Bu köy 

Eğer isterseniz bu durakta 

1 

Ural ciddiyetle: yana sarkıtarak: uzanan kıvılcımları parlatıyordu. ar adaşla. ı~san. _neler ~iişun~ kahvesinde ne güzel hek yapı 
B 

Buyurunuz beyim? Sencan gözleri bu manzara- bahusus sızın gıbı yazabılse •. Sız yorlar diyeceg· im geliyor 
inP.lim. Sabah çaylarımızı şu - ütün bu faraziyelere ga-

- Nevar? lara dikilmiş dalgın bakıyor, ruhun lisanını mevkiin güzelli-
kahve öniindeki ağaçlar altında yet tabii bir şekil vermek sizin 

- Halis süt, tereyağ peynir, Ural nazarlarını Cana çeTİrmiş ğile birleştirmesini beceren bir Biraz ötede iki köylü onları 
alırı 1. elinizdedir. 

Sencan dalgın: Doktorun sualine kendi iste- taze kiraz? başka bir şey görmüyordu! edipsiniz. DuygularlJllıı açan bu seyrederken 
Ural Cana baktı Genç kadın bugün ne güzeldi! mevkide sizi dinleınesini pek - Tam denk bir çift doğ-

- Haydi inelim doktor, ma- diğı cepheden mukabele ederek: S h d K ı "b" encan emen: Her vakitten batka bir tuvalet isterdim.. rusu diyorlar ı umru ar gı ı 
dem ki istiyorsunuz., - Elbet elimde, doktor, size A-ı· ı s··d b" d b h k f" - 1 · ı l - a · u e ır e çay yapmıştı: Saçlarını tepeden düz Sencan şuh bir kahkaha ile. sa a ey 1 yapmaga ge mış er 

- Neye daldınız Sencan ha- öyle derin bir itimadım var ki ilave ederek hepsinden getir taramış, kulakları ardından iki - Yok, doktor bugün sizle B~k. arka~aş , deniz zamaoı gel-
nım? nereye oluraa olsun birlik git- oilum! . zarif iğne ile tutturmuJ, kulak eğlenmek, denize girmek, kum- dımı, ş~hırden Çeşm~ye koşan· 

- Hıç! Tatilden istifade edeu meği dostluğumuzun pek tabii Aman öyle acıktım kı dotorl memeleri , sanki bu kıvrık yığın larda çocuklar gibi yuvarlanmak )ar çogalır. ;. Ben _de şuracıkta 
iki mektepli gibi başbaşa yaptı- bir ndicesi bilirim. Sizim qoförlük insani obur ediyor 1 - 1 - 1 d b 1 · t" D · d"" .. 1 . duraklıyan boyle çıftlere hayran ' arın agır ıgı a tın a pem e eı- ıs ıyorum. erın uşunce er, ın- k 
ğımız şu seyahatı düşünüyorum! Bunun için ilem ne derse galiba!. miş, yüzünün hatlan süzgün bir sani rahatsız eder. Bakınız ben ba arım! 

- Bunda bir mahzur mu gö· desin hiç umurumda olmaz. Ve Genç kadın başıoa ag" ır ge· zarafetle büsbütün meydana mevkiin letafetini şu nefis kiraz-
b - Sencan son kirazı da ye· 

rüyorsunu:ı:?. işte öyle gönlü rahat insanlar len hasır şapkasını <,·ıkardı. çıkmıştı. larle artırmak istiyorum! Bunlar b · -miş itırmışti. 
Hiç bir vakıt, yalnız. gibi güler, geçerim.. Doktorunkinin üstüne bıraktı. Koyu lacıvert gözleri ruhun sizi, miydenizi dinlemegi mecbur _ Haydi arş, saat dokuı 

- Evet yaln.z ne? Ural cevap vermedi. Maki- Etlerini ba,ına kolarak saçlarını derinliklerini araştıran idealinin eder sanırım.. olmuş! biz ancak banyomuzu 
- Şey, alemin bizim gibi sa- neyi çevirdi, geniş meydanlıkta düzelttı. uki aynası gibi Uralın benliği· Ura!. güldü: alabileceğiz .. 

mimi iki arkadaşa bile münase otoyu sola çevirerek durdu. Ve Hafif sabah serinliği yüzle ni karıştırıyordu. - Oyle ise miydenizi beklet- Ural hesabı gördü, kalktılar· 
betli münaıebe~siı farziyeler yil· kapıyı açtıi rini oktadıkça, Can : KahYeci koca bir tepsi ile meyiniz; Fakat kirazdan evvel Ve nihayet bir saat sonra Çeş 
rüter,.k d i uıaımalorı can s!kar Sem.an yere atladı, yiirüdü-

1 
1 Ben Çeş· göründü. çayınızı buyrunuz. Bardağı dol· meye gelmişlerdi . 

Kadın 

burada Ural uyanır gibi döndü: durarak: Sonıı ~ar -
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1 
Yugoslav H'4· rıcıye Nazırının Nutku 

Dört Sene Oluyor 

ıncı er ı a - -----------
lar Ser~isi Açıldı " T • rk Milleti Kendi Tar hi?e Layik Bir 

İstanbul, 3 ( Hususi ) - Seneye Hukuk fakültesine ihzari bir 
sınıf ilave olunacak, tedris~t dör tseneye çıkarılacaktır. 

ls~anbul, 3 (Hususi) - Universite doc~ntlerinin artırılması için 
~~arıf Vekaleti • nezdindeki teşebbüsleri akim kalırsa toptan 
ıstıfa edeceklerı söyleniyor. Docentler yaı ın toplanarak tekrar 
maaş meselesini görüşeceklerdir 

.Mustafa Kcıuıılı hıılnı118!11r (,\ ı. 1 defa 'fiirkiye .-e Anlıarayı ziya
".•.la~-' ya~a hrslerı) Bu kahraman j ıetııu r•nnaınıl:l ~ördüğüm gihi 
lıırı. uıılletıuın en eleıulı gıııılo Tiiıkıycde Yu"oslavynnııı aaıui
rınt!~, biiyiik es~rıni llll'ydana miyel!e tııkdir,..cdilmesi şeklinde, 
g~lırıuek lıumsuıııh levlc .. lii.dtı lııktır eıiilıueai ıcap eder. Bütün 
oian cesıuetrni ııösterıııiş ve lııın· lıiiyiik clevl~tlerle ve koııışularile 
dan lıa~ka hn biiyiik eserı ıııesut pnsılıık miinasebetleri idamo eden 

.uaııı:~r s~r!i~;':~i)n--~:t~~I :.;~,'~ Kahramanı, Mustafa Kemalı Bulmuştur " 
ılavetliler rn kalalıatık hır bı:ıı, - Bşatararı Bıii•ıcı Sahıtede -
h?;mrnnda ve T,.yy .. re sııwnıa., ı go•~avya.nın teessüsü taribinden 
hıııas111ıla valı Fazlı hPI' ıarafııı- berı takıp etmekte o!duğu siya
la11 açıldı. Açılı-: ı~~n;ine i~tık set ve mütecavizin tarifine dair 
hal rııar~ı ılıı J,,,~lanclı. \'alı lı~.r Londrada akt ve imza edilmiş 
hır ıınıuk iracl,.ıler~k "er~ılerııı mJkavelename ile hem ahenk 
alıcı iln rericı vtt ra.111cı :ırıt'tn- ld • 

Trakyaya tenezıüh trenleri 
.. htanbul 3 ( Hususi ) - Trakyayı halkımıza eyice tanıtmak 
ıçın lstanbul Halkevi Trakyaya gezintiler tertip etmiştir. 

Bir Yunan takımı Is tan bulda 
_ . - · · •o ugunu söylemiştir 

d:ıkı nııınsseh~lhıırıi J/.ah ettı vtt lstanbul 3 ( Hususi) - Takımlarımızla maç yapmak üzere bir 
Yunan takımı geldi. IH yıllık CUIUnıırıvf"tlO cl:lllH:l 

.·riıceltPn, gil.1.t1lo vo"' ıyıJt-111za11a11 
le~ehhiislerıru.ltııı IJırıuı ~LtlıK :tt: 
ıııakl:\ ~erl'f ılııy lııtınııu .. n~·ı~dı 

Sergiye 3.J ıııulıf4•lıt Harı'.tt 
,·o istiluuıl tıı h.\ln i~tıı;lk el· 

Bir Muallim 
Suikaste X urban 

Mı Oldu 
1~ ll 1' A ll Y A, 2 ( ı\ . ,\ ) - X ı

Ea n ıu:ıı de ı••rareııgiz hır 811-

reıte ıırtııdıııı k"yholnn ınııııllırıı 

Nuri heyiıı hır srırkıısta l<1Hh:111 1 

oiur olnıaclrıı;ı tnlıkık olıııırnak · 
tadır. 

Ada. Pazarının Su 
ihtiyacı 

Adapazıııı, :ı r A.A) - Bele 
ı lıyo meclisi ft'vk11lıle o:arak top
lanmı, şehri' bol so gelmesi için 
ıark d~posunclan şehır deposıına 
ılalıa hır Loru lerşi lıu~U8unun 
prol{ramlı ışler tahsisatından 
temini hakkındıı daimi enciiıue· 
ne sal:lbiyet varilınıştir. 

Somikok Fabrikası 
.. Zonguldak, 3 (A.A)-Türkı~ 

ınueaseselMiode yapılacak Sonıi
kok fabrikasına yer hazırlan· 
maktadır. Onheş güne kadar te· 
mel atma meruiıuı yapılacaktır. 

ra a 
Şiddetli Fırtına. 

Batra, 3 (A,AJ -Diin eant 
1_8 hııçokta ani olarak garp is
i 1 kam .. tinden gelen fırtına i lıı 
ka.~ışık fındıktan i l'i dolu düş
mıış ve üç dakika devam et
rni~ti r 

Zonguldak 
Halkevinin Bütçesi 
Zonguld:ık, 3 (A.A)-Halke 

vınin hir yıllık masraf hiitçesi 
11,0?0 lira olarak bıı.glanınıştır. 
Yenı yapılan halkeYi sıneıua vo 
uruorul toplantı salonunnn inşaat 
ı~ası·atı bonuu haricindedir. lç
t'.mai yardım Ye l;öyciiler şulıe
muıden bir lıeyet vi lityeti n en 
u.~ü~iıu köylü pazar yel'lerindeıı 
hırı olan Perşembeye girmi~tir. 
Heyet arasındaki doktorlar 450 
köylii hastayı ıuııııyene ve ilaç 
1 ~.nnı heyetın beraberinde gö· 
turdüıtü mul\celeden meccanen 

bir ııııtıc•ye i.,,ı etmek için lıii

yiik lıır ıualıaret ve kıy:ıset ihraz 
ııtıııi~tir. Almanyad" Heyecan 

Devam Ediyor 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Kurşuna 
Altmış 

Dizilen 
Kişiyi 

Şefler 
Buldu 

Bütün şeraitten ue /eldket 
lerden kendini kurlal'mış olan 
flmdıkl mllıt, 1 ürk/ye, beynel· 
milel teşriki me&af sahasında 

mühim ı•e pek /aydalı bir un 
&urdur. Ve bilhassa anlaşma 

ue emniyet slyaset/11/n en mü· 
him mesnetlerlnden biridir-,, ........................ . ...................... . 
( Şiddetli alkışlar ) Türkiye ile - Başta10/1 1 inci sahiTede - şam üzeri listenin neşrinin tehir 
Yuyoslauya arasınrtaki müna göre Nazi Milis teşkilatı şefle- edildigi bildirilmiştir. 

Gazi Hz. sebellerdekl samlmlgetln, Haş rinden 60 kişi kurşuna dizilmiş- Papen Serbest 
~.: Yevtiç, Tiirkıycnin de bu melli Kral Aleksandr Hazret- tir. General Goeringin hususi Londra,3(A A)-Royter ajan 

ıııııl<aveienhnwyi iııız,, eden <lov· terinin, ( Yafasın sesleri) Is· Kral Altksand11 Hz. polis müfrezeleri Nazi şeferiden sının Berlin muhabiri dün akşam 
1 1 ·- tanbulu ziyaretleri 7 ·• ki a.ıi, ınılli, buirJtli ve iti- 200 kı'şı-yı' tevkı'f etmı· t'r B 1 M F p · k k Pi c•r muıu~ssilleri ıırasında lın- ve ur ye Ş ı · un ar . on apenı so a ta evının 

re,8 /cumh a dalli Tiirk'ıyenin sulhun ıııii- f k l"d b' hk d luntluıt•ınn memnuniyetle vl'> uru azl Mustafa ev ·a a e ır ma eme e mu· önünde M Goeringile görüşürken 
elıemıuiyotle kaydetmiş vıı de- Kemal Hazretlertle, (Alkışlar him lıir unsnru olduğunu hakeme edileceklerdir- görmüştür. M. Goering M. Fo.ı 
miştır ki. tJegaşasın Gazi Mu&lafa Kemal elıeıuıuiyetle tal.dır etmeliyız ki Saksonya ŞansBlyesl de Papene 45 dakika süren bir 

•Türkiye ıle Yıı.,iislavyıı mu". sesleri ) uakl tarihi lelı'ikkilerl -hıııın yapıyoruz - ve te~rigi ıoe- Bertin 3 (Hususi) - Ceneral . t t B h"d- d ,... · d ı V S . ,. zıyare yapmış ı. u a ıse en 
ınessilleri, arasıııda vukuhulaıı ue kendllerlle qiirüşmelerl anın saı sıya!etiınızi evam ı sulh ve on chleıscher.ın şansölye~iği M.Fon Papenin evinde mevkuf 
bir çok teııınslarıla, tel•kkı·ıer dan başlamış oldulJurm ı-hem- lfalkanlarda ve Anopada ınev- zamanında harbıye nezaretıne I d. . k I kt d ~ b t b 1 

1 
B d o ma ıgı mı\nası çı arı ma a ır. 

pek samimi ve sulh siyaseti için mtgetle kaydetmiştir. cut •11<ıiyetlııri idame Riyasetımizi mer u u unan cenera re or B 1 ( G 

k
. " Şunu de k ı ti takıp ed~rkeıı bu teşriki mesaiyi ile Şaı,.sonya şansölyesi Ven Kil- er in, 3 AA) - ermania 

t~şl'I ı ıııesıııcle hnlnnınıık arzu me s yorum ki, .. t · B r K rk A f 
1 

bu mllldkat f k /Ad h tevsı etıııelıyiz. Madam ki Bal· linger de tevkif edilmişlerdir. gaze esı er 10 ato 
1 

c ıon 
sun< 1111 nıiillı•ın olınnştur.• (şid- eu a u e e emml· E 
l Y

et ue •u ll l B kırn ıııisııkı ile bir aray" ıtel- Berlin matbuat idaresi umum reisi rich Klausenerin öiümünü 
< .-ıli ıılkışlnı) Xuır siizüne de- Y mu u o an alkan ., Ynnı etmiştir: siyaseti tarihinin büyük anla· mış bolunoyoruz. Bu teşriki müdürü de ihaneti vataniye ile haber vermektedir, 

cHarptan sonrnkı ıııü~kil za. rındandır. Beynelmilel siyaset· mosaıyo dıger devletleri de ithal ittiham edilerek kurşuna dizilen- Berlin 3 ( A · A) - Havas 

1 1 
·• te de te&lrl g" "l a tü B l eylcm~li ve hu aiy:ıseti Balkan- ler arasında bulunuyor. ajansı bildiriyor: 

ınan arta Yugoslavya krnllıjtı urum Ş r. a · 
lıiitiin Türk nııll~tinin kendı· 

1
• •• kan Mlgasetine hal,ikaten lduık lıırda clogrııdıın dogruya veyB Hitterln sabık muavini de M Fon Papenin mevkufiyeti 

0 dolayısile menfaatleri bulunan k dl ildi d b' · B M d k 
t•klAll, rırnvou•l•_ve1> ve 111111 , ,.Jd11 u nu/uz "" ehe,,.mlgeli ur,una Z Ün ıtmııtir. USl'Ün ene eç e 
devletıni korumak hususunda uermışllr ue de1Jamı be1Jnelmi ıliJter hüyiik ılevlctl"r!e olan Paris 3 (AA) - Havas a· gidecektir. 
tam ınuvaffakıyeti için ğil'işınış lel hayat için pek kı1Jmetli ne· miinıısebetleriıniz ile heınııhenk jansının Berlin muhabiri bildiri- Brandeburgda idamlar 
oldagu selıallı vıı ıuannlı ıniicııde· tlceler uerece'ctir. kılmalıyıt-. yor: Berlin 3 (AA) - Havas a-
lesini çok hıı•usi hır alaka vedık. Bu mülakattan sonr:ı bir çok Hükfirueti kraliye bn lrnnıın Almanyada siikiınet teessüs jansından: 
katle takip etmiştiı'. Yu~oslavva miilllkatlıı.r daha yaptık. Buıılar lfıyihasını tıısdik edılıut1k ii~~re etmiş gibidir. Fakat heyecan za- Berlin ve Brandeburg hücum 
Türkiyenin milli ve nıüstakıl bır arasında, Türkıye Oanıhnriyeti· meclisinize tevdi ederken ba mn· il olmaktan çok uzaktır. Pazar kıtaları matbuat bürosu dağıtıl• 
devlet ve hilLassl\ Avrupa ile nin lıarici sıyas~tini idue eden abedenin ittifakla tasdiki sure- günü öğleden sonraki zamanın mış büro şefi idam edilmiştir. 
Asya arasında hır rabıta elrnak ~ok molıtereın T6vfık Rüştii tıle asri vt1 milli Tiirkiye canı- idam hükümlerinin infazına tah Auğuste Vilhelm de serbest 
sıfatile l:falk:ınlarıla ~ıırfetını~ lı~yin, Bnlgraclı ziyal'Cti vardır. huriyeti ile münasebetlerioiıı sis edildiği temin ediliyor. Kam Berlin, 3 (A.A) - Cumar· 
oldugu bütün me~aisioi, samimi Ve lıu muahede bn ziyaret mii- ehemmirııtinin tehııriiz ettirilme- Ernest-in emri altında bulunan tesi günündenberi hakkında ka
bir hiirmetle sel:1ınlamı~tır. Hıı ııasebetile iıu:ı:a etlılmiştır . Bu sinin ve hu cumburıretle olan ve süikastta methaldar olan ha- ti bir malumat mevcut olmıyan 
devlet çograti vazı.veti ve seYkal- zıyaretin vnkuuııti miiteakıp, deriıı dostlıığundaki • ınananırı zi hücum kıt'aları kumandanları Prens Auguste Vilbelmin ser-
ceyş noktai oazıırından olan mev· Balkan anlaşma ıııisnkıııa ait ılnıle olunmasını arzu eder.> Na- kurşuna dizilmiştir. best bırakıldığı söylenmektedir. 
kiı dolayısile, lıiitün Balkan ya o derece eür'at kazanıuı~tır ki, zlt'ın nutku şiddetli Vb ıımıııul Hitlerin sabık muavını M. Georing bizzat kendisini sor· 
rım adasınıu bunclttn sonraki in· ıki ay sonra imza edenler aia- alkışlarla alkışlanmıştır. ve 1932 senesi sonuna kadar fır guya çekmiştir. Nihayet prensin 
kişaf Ye istıklıalt için ehemmi· sında tam ve mütekabil lıir iti- Buıılardırn sonra. ıueb'uslar- ka umumi katibi olan Gregor suikaste iştirak etmediğine ka
yeti haizdir. Bugiin meuınuııi laf ~sasına istinat etmekte olan dan M. Dııuitriyeviç ile .hl. Ves· Straserin de kurşuna dizildiği naat getirmiş serbest bırakıl
yetle görüyoruz kı Türk milleti Balkan Misakı Ati nada imza niak birer nutuk söyhımişlerdir. teyiden söylenıyor. Dün kurşuna ması için bir emirname imza· 
milli bsylltıııı kuıtıırmak için edılmiştir. Milli ve Asri Tiirki- Meclis Türkiye ile mün'akit dizilenlerın resmi listesinin neş lanmıştır Prensin halihazırda 
yapmış oldugn mücadelenin e11 yenin Balkanlardaki ehemmiyeti dostluk misakını ittifakla ve ııl- redilecegi haber verilmiştir. Ak- Potsdamda olduğu bildiriliaor. 
müşkil demlerınde kendi tarihi- mabsusası gözden kıtçırılmamak kışlarla kabul etmiştir. Layiha 
ne tawamile layık bir kahramanı lazımdır. Bılakia bu dostluk son ayaol\ gönderilecektir. 

Yermi~lerdir. M eo •ht v • y "I h • 
Eczacı Kemal Ka.mil Bey 0~.~ ........ ~ ... ·== ...... ~~!.~.~! ....... ~.~ ... : .. !?,ldir 

Himayeielf alin Kayseri Müzesi ı 
••••• 

Çok Zengin Bir Hal yarl.ımları 
Hıl:11 ~C/.l\D""I •alııbi ve Askerlerle Hucum Kolları Arasında 

' 0k~amc.ı1ık iista•11 Kemaı Kamiı Kanlı Müsadem.eler Devam Ed· tıeyın ,ımdıy11 kRdar .. iiriilrn 1 ıyor 
bir şekil Ye tarzda y~ni 081~~i~ Viyana 3 (Hususi) - Avusturya Alman hu-,...._.....,----------
rekliim hazırlamaktıı olıloganu dutl.arı sıkı suıette kapanmış olup Rayş hükiı· 
ıatıyorıır.. Rek liim ıniitııLassısının metı tarafından şiddetle kontrol edilmektedir. 
hu hiidlıütü11 yenı tarzdaki rek· Hududu geçerek Salsburga gelen bazı kimseler 
llimlarmın koloııy.tları üzerine A!man_ya~-~ vaziyetin resmi Alman tebliglerinde 
ıılaca~ını Üı'\reııılık. Biz Kemal gosterıldıgınden çok daha vahim olduğunu an
Kiimıl lıcyııı fıkrine müdahale )atıyorlar· Ravşver müfrezelerile milis hücum 
:·tlccek de~iliz. KPıuaJ Kamil ~~.ilan arasında müsa~e':°eler olmuştur. Birçok 
~oloııyalarıııırı ıekl:11ıtma ıbtıyacı olu ve y~alı.vardır. Munıhte vaziyet her yerden 
.ıl111at111ıı111 ~üylıyenlcre azız Pc- daha vahımdır. Sokaklarda yalnız Polis ve aske
ıacııuız rtık ı,iuıdan ıııiist 11gni bıı ri müfrezeler görülmektedir. Şehir boşalmış gi
ıeyın bulun:ılıılecegını kabul et bidir. Kap:ten Rohmün ~~lis -~~vvetler Başka 
mek tıcarHlu bir h .. ta olclugunu mandam o.arak saltanat surdugu Esmer konak 
•liylıımı~ı ır. 'l'ıca retle meşgul Rayşver müfrezelerinin işgali altında bulunuyor. 
karıleıınıızııı 011 •iiz etralında ViYANA, 3 (AA) - Siyasi mehafilde mevcut 
nazarı dıkkntlerıııı celp etmeğı nmumi kanaate göre Almanyadaki son kanlı ha- t;!rl~~.j;;~ 
laid.,Jı acldeılArı"· diseler M. Dolfusun Avusturyanın iktisadi kalkın- F 
······••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ması ve dahili siyasetin sağlam b1r esas üzerine 

Zarif tarsioi hususunda takip ettiği hareketin ne 
do.ciru olduğunu ispat eylemektedir- ~~;.;~~~t-:f 

Zıtrıf V6 kiilıık siıtara tabla· 
ları ve •;ay takımları kahvt> fin
cıanları çiçeklik •e Anrahiler en 
•ıcıu;ı; fiatlarla :;iemsi Hakikat 
Ucnzlnk RArPiAİnıle. 

Emniyet nazırı binbaşı F ey, Ostreichisch Zei · 
gazetesinde diyor ki: 

" Almanya vaziyetinin iki memleket arasında 
münaselıetin tekrar dostane bir şekil alacak su· 
rPlte inkisaf ed<'cei!:i ümidindevim._ 41ilnih sehrindtn br) manzara 

G t• 'I ' t' Ankara 3 ( A . A ) - Hima· 
8 iTi mış lr yeietfaı cemiyeti umumi merke-

KA YsE&r, 2 (A.A) - 1929 zi 16 Haziran 1934 tarihinden 
senesinde karalan Kayseri mii- .. 
zesi mütenll\diyen genişliyerek 1 Temmuz 1934 tarıhıne kadar 
komşu •illlyetlerdeki eserler ile- on beş gün zarfında 1468 çocuğa 
de alllkadar olmak suretile çok yardım etmiştir. 
ııengin bir hale getirilmiştir. 
Şimdiye k .. dar yalııız bir bin,. Bunlardan 208 hasta çocuk 
içind.ı toplanmış olan bn esel'ler ve kadın umumi merkezin poli
ilmı bir tasnife tabi tutnlacaj?ı tekniklerinde muayeue ve teda· 
gibi ayrıca .Kültepe h"friyatıııda 
elde edilen eRerlere m1<hsus bir 
salon tefrık edilecektir . 

Şimdiki bın:ıda mevcnt olan 
Selço!ı:ilere aıt bülün eserlerın 
ıuaarif vekaleti tarafından tamir 

vi edilmiştir. 838 çocuk ve anne 

umumi merkezin banyolarından 

istifade etmiştir. Süt damlası 

kısmında 140 çocuğa 1000 kilo 

ettirilen ı:fababiye medreaesine bedava süt tevzi edilmiştir. 
taşıııması na başlanmıştır. Kay· 
aerıye ıtit bir etrıografi müzesi 
teşkıline lüzum hısseılıldiginden 

Yardım için müracaat eden 

fakir ailelerle 12 kişiye para 
bu busnsno temini için teşııbbü yardımı yapılmıştır. 
ıe gırışmiştir. 

Mahperi hatun medreıesinde Ndfusa 
bulun_an Kayaeri müzesinin eser· Kaydedilmi:yenler 
lerı ıçınde kral arwııaı Ye bır 
muahedename ınreti ve başkaca ANKARA, 3(Husos) - Mek-
Göllii ağdan getirilmia ikı tane tiim nüfusların nüfusa kaydedil-
anlan heykeli Ye iki kartal bir l · h kk d · h"k-. . me erı a ın a cezaı u um-
etı oenglinrı Ye çok kıymetli . . • . . 
toprak mamulAtı bilhassa huıoei lerı havı kanun layıbası Meclııe 
kıymeti haizdir. verildi 
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ilk üzüm Mal1su: Ü 
Giritten Bekleniyor 
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HARiCi HABbRLbR 
~ı"t//////7////7/77///7/7/"/. 

~ ıı,r;~~~~!!~~;~ 
Üzüm Borsasında En Az Kalan .. 
Uzünı Korent Mahsulüdür 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al:i.kadaı uıııı reımi mo.ka

mata gelen 8on haberlere göre, 
LoDllra üzüm pıyaeasında aon 
rünlerde nıunkkat bir hareket
ıizlik b1l4 göıtermiştir. Bonon 
eebebi, yeni mahsulün yetişmek 

üzere bulnnınuıdır. 

n"n ••ta"• 1 ra ıı ve Tii rk i ytıden 
her gün yeni mKhrnl hakkında 

raporlar gelmektedır. 
Lond ra piyaM•ında Tzmi r 

mahıouliinden ıle :ız kalnıı,tır. 

l{alıfornıya üzümleri, lın ıe

ne hem dııhK nelıı ve hem de 
Londra alıcıları, eıki mah· daha fazl;, tahmin olunuyor. 

ıule temayüllerini azaltmış ha Gıritten yakında ilk parıi 

Jnnoy•>rlar. Herkeı, yeni mah· üzı.im bekleniyor Bu p:trtiniıı 

ıolü beklemektedir. Kandiyadan g~leceğı eiiylenıyor: J 

Korent iiziirnleri, Londra pi- İzmir çekirdeksizleri, lın ıe- \ 
yaaıoıında eıı a7. kalmış olan ne geçen sen~ye nishetle yiizıle 

' üııüınlerdir. 15 noksan tahmin olunmaktadır. 
ATnıtnralya iizümleri, yiiz 

kiloııu aıg:ıri kırk şilindeo satıl

maktadır. Geı;en balta ı.n mllllar 
4.5 - 4.6 şılindeıı satılmakta idı. 

Korlo üzümleri 41-4.S şilin 

tizeriuden satılmakta iıe de ta
lip zuhur etmemektedir. 

Kondrad& iizüm alıcıları ye
ni programlar hllzırlaınakla rntıŞ 
gol olm&ğa ba,ıamışlardır. 

Amerika, Avnstoralya, Yo 

* •• 
Kemalpaşa kıızasıııdaıı şehri 

1 
mıııı ticaret oda~ı.ııa gelen hi r J 

tahriralta, 933 sı•nesi kura üzüııı 
1 

mahıuliinüıı 6 mılyon kilo ol 1 
dngıı, bu yıl ın:ıbsuliiniiıı de 4 
buçuk ıuılyon kilo kadar tabınin j 
edı ldigi bildi rı lıuektedı r ki, hu 
yıl mahsulü gecen seneye nıs!tet- 1 

le 1 buçuk ınılyorı kılo nokMıı· 

d,r 

içtimai Yardım işleri 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berberler Cemiyeti 250
1 

Y avroyu Sevindirdi 
Yüksek Hassasiyeti Cemiyetin 

Takdirler~e 
Haftalardan beri Berberler 

eemiyeti tarafından hazırlan 

makta olan sünnet cemiyeti dün 
sabah Misakı Milli mektebinde 
toplandı. Alay teşekkül ettikten 
sonra, önde Fırka bayrağı ol 
mak üzere Cümhuriyet meyda
nına gidilerek Ga:ı:i heykeline 
bir çiçek buketi konuldu. Bu 
radan arabalarla ve önde ban· 
do olduğu halde şehir dolaşıl· 

dı. Hükümet konağı önünde Va

li Kizım Paşa beşuş çehresile 
bu hayırlı işin müteşebbislerini 

ve mürettiplerini tebrik ederek 
kısa bir hitabede bulundular. 
Ve ezcümle dediler ki: "Ber 
herler cemiyeti her hayırlı işte 
önayak olmaktadır. Bu seferde 
bir çok memleket çocuklarını 
sevindirmek vefakarlığında bu 
lunuyor. Kendilerini taktir ede· 
rim 

Vali Paşanın sözlerine ber· 

Karşılandı 
herler cemiyeti reisi Osman Nu 
ri bey mukabele etti ve ezcüm
le dedi ki: 

" Ey öksüz ! Fakir çocuklar! 
siz vakıa kimsesiz gibi görünü
yorsunuz fakat büyük kurtarıcı 
böyle buyuruyorlar: Gumhurivet· 
inkılabını biz yarattık fakat onu 
yılmaz Türk gençliğine emanet 
ettik işte bu gençlik sizden baş
lıyor! Siz sahipsiz değilsiniz, baş· 
ta büyük Gaıı:i olduğu halde bü
tün kumandanlarımız büyükleri· 
miz, anneniz ve babanızdır ,, 

Bu sözler sürekli alkışlarla 
karşılandı. 

Alay buradan kalkarak kış· 
laya gitti ondan sonra fırka, be· 
tediye ziyaret edildi. Mektebe 
gidilerek sünnet yapıldı mevlüt 
okundu. Sünnet düğünü vesilesi 
le 250 çocuğu tepeden tırnağa 
kadar geydiren berberler cemi· 
yetinin bu ~üzel alakasını biz de 
takdir ederizi 

• ~::-._ •• ~··' ~ -. 1 ' • ~ • ' 

Münihte Kanlı Vuruşmalar Oluyor 

Avusturqahududundan devamlı 
top sesleri du1JululJormuş ... 

Vaziyet Çok va· im Benziycr-Kurşuna Dizilenler 
Arasında Papenin Dostları Da Vardır. 

Doho yakın [[ünltıde Munihle böyle muazzam nümayişler yapılıyoıdıı şimdi ıse vuruşuyorlar 

Berliıı, 3 (A.A) - Rerlinıle A,iansın•lnn : furya milli sosyalist IPjıyonerle-
pazar günii kur~una dızilenlerin Hilla' kendi evinıle mevkuf rinin Bt>clıetelddeki karugi\hla· 
listesirıde on ki~inin ismi var. bulanan R:ışT'ekil ınnavini ru. rının in(ısah hl\liııde oldııgıınn 

dır v& Von Papenin ı-n yakın Voıı Papenin yeriııe Oeııeral ve lPjiyonerlerin hoılado geçme
mesai arkaba~ı Von Bosse lıun• Geoı·iııgin geçmesi mııhteıneldır. ge çı1lıştıklnrını yazmaktadır. 
!arın arasıudadır. Riiliin Alman Top Sesleri Geliyor Almanya b:ldiseleri A•nstorya 
yada iki yiizü miilecaviz hiicom 
, , Viyana, 3 (A.A) - J,ınz şeh milli soeyl\list melıalilinıle inki· 
ı<ıl aeı reısinııı tevkil edildiği 
bildirilmektedir. Herlirı tabii bir rinlleo !\elen b11herlere giir•', diiıı sorı hayal tevlıt etmiş ve hir 
manzara arzetınekteılır. ve bu Mabah Munilı istiliametiıı- soguk dnş tesiri yapmıştır. 

Jl,l . Bitler başvekalet daire- den top se~ltri işidılıııekte idi. Sosyalistler Hltlerl 
einıle fırka ılnbilinıla ve hassa- Taınııwen hususi isıihharatl\ ı,:Ure itham Ediyorlar 
ten milis kıl'aların<la nizıımı ye- Mıınlbte VRziyet çok vahamet Amsterdam, 2 (A.A - :Alı-
niılen tesis için emirler vermek· kesdetmi~tir. nan haberlere ı.;öre, Alınan sos 
le ını>şg-nldlir. ViYANA, 2 (A.A) - Hav- yalist fıkrasının idare meclisi 
Kur~una Dizilenlerin Llatesl yera hndı;duııdan bilılirildigine tarafıodan imza olanan bir be-

Pari•, 2 (A.A) - Herliııde göre, Avustoıya lejiyonu ~Iradı yannamedı>, Almanyanın iiıeıine 
ılolaşan ~ayi:tlara gör«", dün ye- silahtan tecrit edilmiştir, Üııi- saldınn ve şimdi de çamur ve 
oiden Berlinde lıir tııkım idam. forınhları alınmı1 ve Oohrag kan içinde bogulıın çetenin yap-
1 ır olmuştur. Bu idamlar liste· temerkiiz kaınplarıııda hapis tıgı bütiin oinayetlerdeo, Bitler 
sının hu ak~am nc'r~dileceği edilmiştir. mes'nldnr denilmekte Te Alman 
siiylenıııel<tedir. Auuslurgadakl 1eslrlerl milleti duyduğu biitün nefreti 

Goerlng Şansolge ueklll Vıyana, 3 (A.A)- Son Und yüksek sesle ilana davet olun· 
Berlin t ( A .A) - Hoyler ıllontag Zeituag gazeleHi Avııs · maktadır. 

Nasıl idam Edi.diler ? 
························------~························ 

Von Şlayşer Ve 
öıümleri <;ok 

Ernsteln'in 
Feci Oldu 

Varşova 
Tayyaresi 
Va.rşovaya. geldi 

Klasik Dün Geceki Berlin, 3 ( Hususi ) - Sabık 
Şansölye ceneral Von Schleisc-

~alanmıştı hastahaneye götürü
ICrken yolda ölü. 

Varvova :ı ( A.A) - Var
~ov" şehri ismindeki tayyare ile 

Atlas Okyanosuuu geçnıiş olan 

tayyareci Adamonviez V ıırşova 
Mimari Müzesi 

:Maarif vek[ıletinin lzmirde 
bir kla@ik mimari müzeıi t01isi
ııe karar v-ertlıginı dünkü sayı

mızda yazruı,ıık. Bu müze için 
El'6ngeliski kilie~ıi münasip gö· 

rülmüştür. Kılieenin miize ola· 
rak tamirat keşilleri yapılmak· 

tadır. Bir taraftan da bu müze 
ye geıirılecok eserlerin nakline 
ba,ıanılıyor. A1arıatika müzesi 

miidii rli ~elahirtin bey bn nak· 
liyatı bizzat idare edecektir. 
:Mumaileyh Efez -Trol· lfriyen. 

:Milel • Didın harabelerindeki 
eserlHi getırıııek üzere hıı H· 

balı ~elçngr1 !ıareket etmiştir. 

.Arkaıla~ıını/.a ına•affakıyet di
lt>n/. 

Soygun 
Yapanlar 

Y angın her'in ölümu hakkında aşağıda 
Dün akşam saat 24, 15 de daki tafsilatı veriyor : " Sabık 

kemer caddesi, Gaziler mahalle başvvekil ile zevcesi birkaç haf
sınin Eczacı Ali beye ait nala· tadanberi Berlin haricindeki 

• villalarında yatıyorlardı. Ceneral 
mam binanın altında arabacı 

Guma akşamı villasında bir 
Zeynel ve nalbant İbrahim Ef. nin . f t · t' 

zıya e vermış ı. Ziyafeti müte 
bila numaralı dükkanında demir k' d 1 tl'I d b' . k d" • a ıp ev e ı er en ırı en ı-

ocagında bırakılan ateşten sıç- sine niçin sabık Şansölye Brü-
rıyan bir kıvılcım ocak ya . "b" Al d k 

nıng gı ı manya an açma· 
kınında bulunan çuvallara ve dığını sormuştur ,, Ceneral şu 
arabacı levazımına ait parmak ve cevapı vermiştir: " Şuurlu bir er-
ispitleri tutuşturmak suretile kek k açmaz.,, 

Ceneralın 15 yaşlarında olan 
üvey kızı aklını kaybetti. 

Bertin ve Brandebourg hü

cüm kıtaları şefi Kari Ernstein 
idamı şu suretle oldu. 

Bir eğlence seyahatı için Ba
learese gideceği esnada tevkif 

edilen Ernst Berlin civarındaki 
eski Licgaerfels küçük zabit 
mektebine götürüldü Orada ev· 

veli sopalarla döğüldü sonra bir 
dıvar dibine sürüklendi. İdam 

emri verilmişti. Hiç bir mahke· 

yangın zuhur etmiş ise de derhal 

itfaiye yetişerek genişlemesine 

meydan bırakmadan söndürül· 
müştür. 

Nasıl OldU me olmamıştı. Kari Erhst son 

Basketbol 
h açları 

Paris, 3 (A•A) Havas Ajan- dakikaya kadar masum olduğu 

sının Bertin muhabizi bildiriyor: 
Fon Şlayşer nasıl öldü? 

ğunu haykırdı. Gözlerine bağ
lanmak istenilen bağı reddetti. 
Ve hususi kı~ala mensup üç za

bitin kurşunlarile cesurane öldü 
İntihar etmeği reddeden yüz

başı Roehumda ayni şerait al· 
tında idam edildi. 

tayyare meydanında kamya in· 

miştir. Ta.vyareciler borada hii

kftınet ve lıelediye erkanı Te 

takrib~n 20,000 kişi tarafından 

karşılanmışlardır. Tayyareci !er 

bir çok heyetler Te halk tara

fından alkışlanarak bayraklarla 

donanan mnlıtelif sokaklardan 

bir alay halinde geçıni~ n be· 

lediye meydanına gıtmişlerdir. 

Belediyede tayynr~oiler şerefine 

bir kabul resmi yapılmıştır. 

Bulgaristında Seylap 
17 Kişi Boğulmuştur 
Sofya, 3 (A.A) - Memleke

tin her tarafında sular taşmış· 
tır On yedi kişi boğulmuştur. 
Zarar çok büyüktür. 

Tetkik Seyahatlerı 
BA FltA, 2 (A A)- Ankara 

Gazi enstitüsü T'e lisa talebele

lnglll:ı: Konsolosu 
İngiliz ceneral konsolosu dü11 

Belediye reisı Doktor Behçet 
Salih lı~yi ziyaret etmi~tir • 

Ziyaret 
Roı ceneral konsolosn düa 

öğleden evvel vali paşayı maka 
ınında ziynret Ptmi,tir. 

Kireç ve Taşocakları 
Kıreç Ye taş ocakları hak· 

kında dRhiliye •ekl\letinden 
gelen bir taınimılıı bn ocakların 
h nsosl ın ıı h asebelere ılevredi ld i· 
i:(i bildirilmişlir. 

Karşıyaka Suyu 
Karşıyakaya akıtılacak su için 

şimdıden abone kaydına haşlan· 

mış ve lıngiiue kadar 7 kişi 

kayılol un ın ııştur. 
Vali Paşanın teHlşlerı 

Vali Ka:ı:ım Paşa, ba:ı:ı tef 
tişlerde bulunmak üzere dün Ke 
mal paşaya gitmiştir. 

Orman MUhendlsllklerl 
25 er lira maaşlı orman fen 

kontrelorl:ıkları ilga edilmiş; 

yerıne birinci sııııt orman mü· 
hendisllgi ihdas edilmıştir. Keı<a 
~2 lira nrnaşlı orman miihendi~· 

ilkleri ilga olunarak otnz lira 
maaşlı ikinci sınıt orman mii
kenılısligi ihdas 1ldildigi Zıraat 

Vekfıletiuden •ilı\yete tebli~ 

oluıınıuştıır . 

Yunanistan 
Balık lhra.c; 
Edilemiyor 

Balık~ılar cemiyeti Tiirkofis 
riyasetiııe müracaatta lıuluoarAk 
kiirfez,ıe çıkı.o fazla balığı ra
mi r bnlkının istihlak etmesine 
imkfıo olmadığı ve binaenaleyh 
bir kısmının da Ynnanistana ih
racına del:ilet edilmosilmeıioi ri
CR etmişlerdi. Ofis keyfiyeti Ati· 
na ticaret miimeseili1?iwize ya
zarak tafsilat istedi. Fakat ge• 
1 n Ofll t 1ığ n bo ıralarda 

Y unaoistaoda pek mebzol olda· 
gu bildirilmiştir. 

ltalyaya Keres
te Ihracatııı.ız 
Tiiı·k ofisi Triye~te şnbeainden 

Ankara Tiiı·k ofis riyastıtine bil· 
dirildip;ine göre İtalya hiiki'ıme· 

tiniıı, A•astnrya ile yaptıgı bir 
anlaşma neticesinde neşrettiği bir 
kararname ile şimdiye kadar 
beher •cnila 11 ltalyan lireti 
olan kereste giimriik resmini: 

A - Dört köşe keailmiş nya 
ho.runca lıiçilmiş kestane için 
belıer yiiz kiloda 12 liret 

B - Dıger oiıısler için heher 
yüz kiloda 9 liret. 

Yani eski resmiıı on ınıslfn· 
den fazlıı. lıir mıktara .;ıkarılıgı 

anıa,ılmıştır. :Memlekrtimizio 
llalyaya vııku ~olacak ker~ettı 
ihracatını çok ruiiteessir edecegi 
aşi karılır. 

Balçova 
il ı calarına 
Otobüs işletilecek 

Belediyece ılıca meuımi ol· 
mak basebile Balçova ılıcalıuına 
giiode diirt otobüs tahrik ettiril· 
meei takarrür etmiş ve iki oto
büıçii ile bu husostıı Ynlaşıl

ınıştır. 

Müskirat 
Şişeleri 

Ölçii •e ayar müfettişligi, 
içinde ispirto satılan şişelerin 

di~tır meşru bat Te içki ntılııO 

şişe, bardak •e kadeh ölçülerine 
göre uydurnlmaaı bildirilmi•, ni• 
zamname.ve ııymıyaolar hakkın• 
da ceza tatbik eclilmeıi tekarrıif 
etmiştir, Geçenlerde Menemenin Ali ağa 

nahiyesi civarında bir soygun 
olmuştur Bunu yapanların ha 
morlu köyünılen paşa İbrahim 
ile Budala Halil oğlu Mehmet 
ıılJukları anlaşılmış ve her iki· 
ıide yakalanarak adliyeye veril 

Evvelki gün Karşıyakada ya· 
pılacağını yazdığımız Altay ve 

K. S. K. Basketbol takımları 
dün maçlarını yapmışlardır Bi· 
rinci devre K. S· K. dört sayı
sına karşı Altayın on iki sayı· 
sı ile neticelenmiştir. İkinci dev· 
rede her iki takım birleşerek 
oyunu samimi bir hava içindd bi· 

Cumartesi sabahı Ceneralın 
köşkünün önünde bir otomobil 
durdu. Şöfer yerinde kalarak 
otomobilden birisi indi· Sabık 
başvekil salonda zevcesi ile be· 
raber bulunuyordu. Ziyaretçi i
çeriye alındı, Ve derhal silah 
sesleri c\uyuldu Ayni zamanda 
yabancı şahıs koşarak köşkten 
çıktı otomobile hindi ve otomo· 
bil derhal hareket etti. Bütün 
bu hadise bir kaç dekikada ol· 
muştu Ceneral derhal öldü zev· 

Londra. 
Görilşmeleri 
Paris, 2 ( A A ) - Bahriye 

nl\zırı M. Pietri 8 Temmuzda 
M. Rartoya refakat eılerek Lon 
drada deniz konferansı ihzari 
ıneaaiıi hakkında giirü1welerde 
bul naoakt r. 

rinden tetkık seyahalı yapmakta Meksika.da. B.eif!İ• 
olan beş genç, Gerzeden buraya Cumhur Değişti 
gelmişlerdi. GençlM, belediye .Meksika, 2 ( A.A ) _ Heisl• 
Halk~vi ve ıunallimler tarafın- cıımhnr Odrigezin yerine cener.ı 
daıı karşılanarak izaz ~dilmi~ Lazıırc Karden cnmhor reisliıtl• 
!erdir. ne ıeçilmistir. 
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HBk;mleı Kanununun Müzakeresine Başlandı 
Adliye Vekilimizin Mühim Nutku: ''Yakın Bir Zamanda Artık Davaların 
Süratle intaç Edilmesi Hususu Da Günün Meselesi Olmaktan Çıkacak.,, 
"Türk Hakimleri, Her Biri Asırlarca Tekamül Neticesinde Vücut Bulan Yeni Kanunları Tatbikte, 

Zihniyetini Benim~ eınekte Büyük l\tuvaffakiyet Gösterdiler. '' Yeni Hukuk 
Ankua '.! ( A .. \ ) - B. M. 

Mecliıhıin lıu~iinkii içtimaııııla, 

ör. madcleainden nınıla ılıj?11r 

ıııatldelAıi lrnhnl etlılen 1/1053 
ııuınualı hakimltır kRnıın lilyi 
hasının ıııiiznkMe~iııe başlanma

sı mlina•1ıbetıle 1 Adliye vekili 
Sa raco1?hı Şii k rii heyoferıd ı şu 
nutku Hoylemiştir, 

Adliye Vekilinin nutku 
• 1\1ulıt11reııı lıt•yef~ndıler, 

ttiiyük inkılfıhııuı.ı:ın içtimai 
aabada •iicnt .. ~rdıı?i deA-i~ıklık 

!erin biiyiiklii(!ii, Tiirk adliyesi
ne dii~eıı nzıt .. lerııı ebemmiye· 
tini pek çok arttırmış hulnnıı· 

yor. Kanonları, ııııılleri lıütiin 

te,ki lı\tın ana prensipleri lıı r 
deıı bire •e baştan ba~a deği,en 
ıHlliye cıbazımııı, kuroouvustni 
hir denetlen, uri bir deneye 
@11uıntısız intikal etti. Dü~iiııü
nüz kı Tiirk bakimlı,rinın şeri 

at devrine ait bilgileri bir anda 
biçe indi ve yine bir anda Tilrk 
adliyecileri hambaşka bir zıboi
yetteo ilham aian, yepyeni usu
lara dayanan lıir knnnnlıı.r mec· 
moHını tatbik vazıtesi karşısın· 

da lıulundular. 

Çetin iş 
Onlarıo yıllar siireıı meHaı 

ve tatbik11tile ka~l\odıkları ho
kuk kültürü bn kanunlıırı aola
mıya biç te yardım etmedi. Türk 
bı\kimleri yeni kapanları mnnf
fakiyetle tı&tbık içın başk11 bir 
zibuıyetteo ilham almiya, eski 
İtiyat ve zılıniyetlerindeo ve 
batı" lıı<zı benlikhırinden tecer-

rül etnıiye mecburdurlar. Bu çe
tlıı işi Türk çocuklarından baş· 
ka bıç lıir memleket çocuğu bu 

kadar kolaylıkla başaramazdı. 

Hdklmlertmlzln 
Muva/faklgett 

Türk hakimleri, berbiri asır· 
larca tekamiil netice~incle viiout 
bulan yeni kanunları tatbikte 
yeni hukuk zihniyAtini benimse
mekte biiyük mnvaffakiyet giis
terdiler.Qiiııkii onlar artık, onla. 
rın milli şereflerini ve asırlarca 
Türk milletinin yiiksek zihniyet· 
lerinın kavuşmuş beııliklerinin 

inkişafına mani olan bııglardan 
kurtulmuş bulunuyorlardı. Dii· 
~iinünüz ki eski devrin şer'iye 

nıahkemelerile kapi tii 1 asyon la r 
mezhebi imtıyazları ve ecnebi 
hakiınlerile birbirinin dilinden 
anlamıyan hakiml11rden mtiteşek· 
kil mabkemelerile tam hir ahenk
~izlik içinde hulu nan atlli teşkilı1-
tıo lıııgiinkü vaziyete erişmek için 
g-açirdigi talıa••iil ne büyüktür. 
Düşünilniiz ki dini eıaalara 
d11yanan ve birbirine yan bakan 
hukuk, prenMip •e kaideler yer . 
oe, · b11yatiyetioi lı!ıdiı .. ıerden 
alan kanunlara intikal ne güç
tür. Bııgiiıı adliyemiz a.rtık 

donmu~ cenıaatl11aa baı olan hu 
kırnıınlar, itiyatları kAmilen bı· 

raknıış, yerlerine daima ileri iyen 
camialara yaraşan l"Hıları koy
ıııuştnr. Bunlarla adliyemizin 
ıon telii\ıııiil merhalesine erişmiş 
olılu(!nnıı iddia etmek istemiyo
ruz; A ııcak cıımbnriyet adliyeıi 
hakl.ında bir bliküm vıırirkeıı 
bn çetııı şartları ela göz •inünde 
lııılnndurmak icap eder. 

Şlkdgetlerln Mahlgelt 
.AıllıJt' lıakkıııdaki şıkayet

ler., g-elınce, louıılar belli başlı 
lıir noktada toplanmaktıulır.Tf'm· 
Yi~ malıkeınesindl'I işlerin hirıknıi~ 
hlın"Hı, daYalarııı uzun Pii.rmeıi. 
Yiikıek taavihinizle teıiı edılıııiş 
olan lt•nıyız raporıiirliiklerı i~leriıı 
•iir',.ıı~ lıiııııesiııl' ılo~ro lıiiviik 

ıyılıkler ıeının etmıye başlamı' 

tır. Yine bıı ılevrede yiiksek ta•· 
vihinıze ıtrzeyledı~iıniz kaonn 
ti\yılıaları hundan boyle temyiz 
mabkernesinın rıormRI bir ınrette 
i11emMiııi ılev:ıınlı olarak temin 
edec11gi kllnaatıııdeyiz. Mllhke
ıuelerln ıiir'atle intaç edilmesi 
lıa•osoııll gelince, el'vel emirde 
bu hfıılıse memleketimize bfıM ve 
miiııbasır hir htldise olarak te
lflkki oclilroeıııelidır. Bütün garp 
devl~ri ndl", A lman,rı•, Fransa ve 
batta lngıltereıle adliyeye yapı· 
lan şikayetlerin en esaslıları hu 
mevzıı etrafında yııpılm>Lktadır. 

( Adnlet topaldır, la jııstice eet 
lıoıt~n,e) •<izii hunun .en canlı 

ınısalıdır. .d.c!lıy" le~kilatı her 
yerclo tRkilır ve g-ıpt" ile aoıl

ını\b;ta olnn tngilterede davaların 
uzun sürmesinden ,ıknyet edili-
yor. 

lng Jter~de bile .. • 
Ornd" da adil ısl:\bat için teş-

kil olnııaıı komisyoıı~larn veri· 
Jen direktiflerin başında, işlerin 

süratle nelicelemlırilmesi hRk 
kında ne gilıi tedbirler alınnbi

lecegi bnsnsu boiıııımRktadır. Bn 
bapta yapını~ olılugumıız tetki
kat meyanıııda hn komisyonla-
rıo verıni' oldııkları raporları 

ve teklif 11ltikleri ç~relerden bii 
kumetçe lrnlıul olnnlnrı ıbtiva 

eder veMaiki cellıettik. Bizim 
teşkilatımıza uyııııyıııı lngıliz 

sisteminden İdtıfade edememek-
IA bMaher, onların lıu me-vzıı 
etratıod:ı ne kadar uğraşıuiş ol
duklarını yakındau gördük ve 
bir d~fa daha kani olduk ki, a
dalet en eeaalı hedefi olan ali ra-
te hemen hiç bir yerde kavuş-
maınıştı r. 

Harç Kanunu 
Görüyorsono:ıı ki 11rkadaşlar 

çıkardığımız harç kanona daha 
ziyade tehrike kar bir tesir icra 
edecek mabıyettedır. Bu tedbir 
lere nsol kanunlarınd11 icrıuıııı 

teklig eylecliğiıuiz, tadiller ele 
inzimam edınce hedeflerimizin 
ilb m~rlıalesıoe erişmiş olacagı. 

mızı kol'vetle ümit etmekteyız, 
Manevi unsurlar, adil otoritenin 

şartlar göre mülahaza olunmalı- ve cazip görünürse de, fiiliyat Şu veya bu usuhın tercihinde 
dır. Ondan ev,.elki vaziyete na- sahasında ayni kıymeti muhafaza nazara alınacak cihet adli kadro 
zaran biç şüphesiz hliyük bir etmez. Filvaki bütün intihaplar- ile ifa edilen vazifenin icapla 
terakki 1&lbası arzedeıı bu ka- da olduğu gibi bu intihapta da rına uygun evsafı haiz olanlar
nun biikiimleri bittabi o ZRman· siyasi ihtirasların mühim bir rol dan teşkili mümkün kılan ve b11 
ki imkan ve oınllerle mokayyet oynıyacaiı aıikiirdır. Her mün- suretle bilgi ile mücehhez yük
bnlnnmu~tor. Hayati1eti mııha- tebip reyini daha ziyade kendi sek seciyeli hakimlerin yetişme• 
laza t1dememiş olmasıııın en e- fikir kanatrnı taııyanlara vermiye sine en müsait olan sistemi 
aaslı ıebeplerini o tarih~enheri meyyaldır. Gerçi, Amerikada da bulmaktadır· Bu sebepledir iri 
adliyemizin mazhar oldogo ioki· bazen birbirine muhalif fırka- layihanın taziminde içtim'li büa
şafta aramalıdır. Yeni imkAnla- farın ayni namzetleri tavsiyede yemizin icapları, hakiki ihtiyaç· 

ittifak ettikleri görülmemiş de- larımız daima göz önünde tu 
ğildir. tulmuı ve aynca hukuk fakül

Ancak tatbikatın daima böy- telerinin verimi,şimdiki hakimle:ıo 
la cereyan edeceği iddia edıle. kndrosu, yenı teşkilatın hedef 
mez. Filiyahn o veçhile tecellisi tuftuğu gaye ve buna erişmek 
kabul edilse bile, netice değiş- çare ve vasıtaları esaslı tetkik
mez Çünkii 5, 20, 30 bin kişilik !erden geçirilmittir. Bu tetkikat 
bir kitlenin, kendi arasında ka cümlesinden olmak üzere genç 
za vazifesine ehil olanı bilmesi- hukukçuları mesleğe çekmek 
ne imkln yoktur. Bu takdirde ve onları ideal ile yoğrulc:luklan 
siyasi ihtiraslar yerine umumi Cumuriyet re1ımıne yaraşacak 
bir alakasızlık kaim olur ve se bir tarzda yetiştirmek usulleri 
çilen intihabım muayyen bir üzerinde uzun uzadıya durul 
zümreye medyun kalır. Maama- muştur. 
fih intihap ne şekilde cereyan Adalet cihazının tanzimi 
ederse etsin seçilen, ekseriyetin Yurttıtflara ileri bir cemiye-
namzedi olmak itibarile haki- tin faldelerini temin edecek ka 
katle bitaraf olsa dahi akaliiyet biliyette bir adalet cihazının 
nezdinde bir şüphe ve itimat tanzimini hedef tutan layihamıy· 
sızlık uyandırır. Kalkı ki muay- da ehemmiyetle nazara aldığı
yen bir müddet için seçilen hak· mız ilk esas hakim ka~rosuna 
kın yeniden intihap edilmesini alınacakların gerek ehlıyet ve 
temin etmek istediği takdirde gerek seciye. itibarile ~iddi tec
müntehiplerine karşı istiklalini rübe ve tetkıklere tabı tutulma· 
muhafaza edip edemiyeceği de sı hususu olmuştur. Basit meslek 
cayi sualdir. ve san'at mün.tesipleri ~il.e ~ir 

Diğer taraftan hakimlik me· tecrübe devresınden geçırıldık-
1 • · t k 'k ı.·ı · · · -•p ettirir !eri halde kararlarile cemiyetia 
egı, e nı ' gıyı ı- d h t . 1 . . 

b f fk • • t f saa et ve uzuru, yur ış erının 
u evsa ın e an amme ara ın · • • k .. 

d 1• 'k'l t tk'k t kd' . maddı ve maoevı varlı farı uze· 
an ayı 1 e e 1 ve a ırı rinde tesir icra edecek vaziyet-

fileo mümkün olmaz olanları böyle bir devreden ınuı-
. . • . lk/~cl ~1~ tagni addederek keza vazifesini 

lkıncı şık, h~kı~lerın ~akı~- seciyeşi ve ehliyeti tecrübe edil
ler tarafından ıntıhabı sıstemı- memiş ellere tevdi eylemek bü-

Yakln Bir Atide dir. Bu sistemin neden kabule yük bir ihtiyatsızlık oluyordn. 
Bogiin yiiksek huzurunuzda Adıiye vekili Saraç ogıu Şükrü bey şayan görülmemekte olduğunu Bir mütefekkirin dediği gib! 

·· k k ı ı • lı k tetkik aden hukukçular, şu mü· hakimlig" e namzet Glanlarin eh· ıuııza ·ereye onu an ayı anın, tesisinde, m~nevi unsurlar bliyii rın da yeoi sabalar aça cap;ı pek 
işlerin sliratle intacıııa ne derece- mikyasta yer tutan lıı\kime ve tabii bir keyfiyettir. Bu meyan- labazaları serdetmektedirler: liyeti neciyesi, ahval ve hareke-
ye kadar alnl·ı <>lac.·ıı>ırıı bıraz bk 1 ·t' t 1 k d t k' 1 Böyle bir sistemle içinde züm ti ve hatta ihtiyat pren,ipleri ., ma ·eıney<' o an ı ıma eq~eç ı a a royn eş ıl eden uııaor a- d' 

k A · h d f re zı'hniyeti hakim olan heyet ve hakkında esaslı malumat e ın-8on ra görece siniz. ynı e e e hakkını istihsal edeceğine emin rm esaslı tetkiklere tabı tutul- b 1 h.k. I'" 
vusul için ıttihazı zaruri olan ı f ı 1ı b d b ı ı d ıçtimai hareketlere kapalı bulu- mek ve u surete a ım ıge 

o an ert ere er sa a a uzor nıası ca ıe er. Her hangi bir nan ve bu itibarla tekamül ve seçmede tesad?fe. ye~ bıra.kma-
tetbil'leri tetkık ediyornz. Bun- ve emiyet habşed~o bu itibarla hükmün onların itiyat ve zihni- . mak her bangı bır sıstemın ea 
lar birnr birer yüksek tasvibi· manevi nüfuzun temini yolanda y~tlerinde yapabilcceı:ti tesirleri islahata mukavemet eden. hır 

1 
k 'd . 1 1 d S · 

., • . . . .. .. esas ı aı esı o ma ı ır. ecıye-
nizı- arzolunacaktır. Öylıı sanı sarfedilen manevi ihtimam ta- üoceden ülçmcık, ve battı. rubt hakımlerın teşekkülu vucut bu- nin tetkikine ayrılan ehliyet ta-
yorıız ki yakın hir "tide artık mamıle şekl.ı taallıık eden hn· baletleri naıarı itibara alnıak lur. Akraba ve eş dost ~ayırmak dar ve hatta ondan da mühim
ılavalerırı Miirntle intaç edilmesi soslara kadar teşmil ettirilmiştir. lı\zımdır. gayret~ o~ada son haddıne v~rır dit· Çünkü seciyesi düşkün ve 
bosuso da gi.nün meselesi 0 1- O derece ki b~zı m"mlekeler<le Çiinki kararları ile fertle· ve bakımlık adet~ ?1uay~en aıle· tarafgir bir. hakimin ilmide. b~r 
maktan çıka1'&ktır. Şuraunı da hakimlerin beyaz Maçlı peruka rio manevi ve maddi ıuokadde- )ere ve onların sılsılelerıne tah· tehlike teşkıl eder. Onun bılgı· 
derhal iliive etmeliyim ki lııı takmakta, bir çoklarının d:ı baş · ratı üzerinde ttosir yapabilecek sis olunm.uş bir m.e~lek hali~i ~i ~ocak .. ~aks~zlığı aldatıcı bir 
teklifleri mile adaletiıı 8iiatle tev- tan başa kırmızı ve siyah roplar vaziyette olllDların kendi mukad- alır. ~u sıstem teşkıla~ları ~etkı~ ortüye burumege yarar. Bu s11-
ziı bedeline ancak ımkfm elver- geymekte oldukları göriinür. deratlarını bir . k edilmış olan devletlenn hıç bı- rerle hakikatı meydana çıkar 
diği nislıette yaklaşmış oloyoroz. Hap/1Jhaneler kanonu benimse nızkatma .. :yan rinde tatbik şahsı bulunamamış mak güçleşir Eğilmez bir seci· 

kl . h . me e goe ere· oldug· undan, bu bapta kat'i bir ye hakimliğin en zaruri bir vaa-Çünkü lıııkuk ilminin bugiinkü Sadece hakimleri ifa eyledik- ca erı a88asıyet büyüktür . k .... 
1 

f d 
telek kisine naza ren nsol kaidele- leri içtimai vazife ile mütenHip Hdktmlertn S 11 ~ ~ fikir dermeyanına ım in goru e- ı ır. 
rioin feda edilmiyeoek bazı ana b' t · · bk lıl U-*'M im 1 eç me e e- memiftir. Kendilerine yurttaşlarının ba· 

ır yer emını ve ma eme na ,, ... t ~.neAtt.H/lkllmler ·Hakimlerin intihabında üçün· yat, şeref ve serbestisini kora-
prenıipleri mevcııttnr. Banlar bir ve ııalonlarının ona göre tanzimi Bannn '.çın hakımlerio seçil- cü ıık hakimlerin icrai kuvvet mak vazife"i verilenler de ilmi 
dereceye kadar betaeti iıtilııam boıuıondan ibarettir. Biz bo mto ve yetı,.melerine müteallik tirafından intihap ve tayinidir. ehliyetten başka seciyede sağ· 
ederlersede, iyi bir adalet ma• makaatla bir kaç giin evvel bil- ahkAın, IAyıbanın üzerinde te- Ezcümle Almanya, Fransa ve tamlık, nefiste tam bir feragat 
kanizmıt1ının zaruri bir temi· pisbane •e adliye binalarını ya- vakkof ettigi ilk. it olmuştur. İngilterede hakimlerin ta~ini i~- ve ruhta .~ük~eklik ar~~lm~ 
ııatı aayılırlar. işte ı.o pren- pabllmek için kabul t1dilen ile Bu hnınsta Dı&zarıyeler ve tat- rai kuvyete aittir. Ba sıııtemın kadar tabu bırıey olabılır mı? 
•iplerin feda edılmemesindıın- bo yolda yürümege başlıyoruz. bikatlar, lıir !ıirllk arzetıoekten belli bqli mazuru idarenin tayin Bahusus ki inkılip devrinin esu 
dir ki hemen biç bir yerde Bundan başka, ceza müe11lıele- ozaktır. Seçilmenin halk tara- ve terfilerde haiz olduğu sefihi kanunları lıikimlere geniı bir 
sür'at mes'eleai tamamile halle· rimizin bugünkü hali e~aıli met- fından yapılmaaı, Amerika bir- yetin genişliğidir. Haddı zatında. takdir .h~kkı tahmil .ve bu -; 
ılilmit ıleı:?ildır. galelerlmizdeo birin teşkil eyle. !eşik devletlerile hviçrede tat- bu sellbiyet ne derece isabetle hada fıkır!er~ tam bır serbest 

Yıne sür'at gayesini temin miştir. Bapiıhaneleri, ceza hu· bik edilen oıoldiir. Bu nınlün, kullamlmıı olursa olsun tercih bahıeylemıştı~r .... ._._.~---
içindır ki ~eçen ay heyeti celi. kokıı naıııariyelerlnin iıtedljti mllhıtin hakimiyeti prenıiblnln sebepleri maddi ve misbet esas 
lenizin tasdikine iktiran etmit tekle koyabilmek için, hazırla- zaruri bik ioabı oldutn iddia )ara ietiaat ettirilmediği takdir
bolunan harç tıırıfe~i kanon ah- mıf oldnğomoz tevkif ve ceza epenlerde olmuttnr. de milnakapya ve ıahıs muka· 
kiimı umumiy01i, haksız uzatıl- 11vlerinio teşkil ve idareleri bak- Onlara glire milletin bakimi- yeselerioe yol açar. Bu mahzu
ınaksızın lıi r an evvııl intııcını kıudakl kanun.. liyihuı, ayrıca yetini kabul eden devler de ke· run izelesi makıadiledir ki bu 
temin edecek müeyyideleri ibti- ınçlnların ceza müddeti zarfında za hakkı :muayyen bir müddet devletlerin her birinde fayin ve 
n eylemektedir. Bittabi handan iılabıoi derpif eden bükümleri için doğrudan doğr11dan doğru· terfilerde nazara alınması mec
l•öyll', mahkemeleri hayali rek· ihtiva etmektedir. Bütün hu teJ- ya veya iki dereceli intihap yo- buri olan bazı esular vazedil· 
lanı mahkt1me kapılarını hüsnü birler araıinda hakimlerin tllbi life, halk tarafından tevfiz olun- mek suretile idarenin selihiyeti 
niyet sahihi davacılara genit bir olacağı abkılm yani hakimler malıdır. Bu suretle seçilecek ha· takyit edilmiıtir. 811 sistemlerin 
siirette açmış olacaktır. Bondao kanunu ilk ıafta yer alır. Çünki kimlerin istiklillerinden ve kea· makayeaeli bir surett~ tetkikin· 
lıöyle R')mıt oldukları fena ni• kanon hakiki kıymet ve kuvve· dilerinde zümre ve sınıf zihai- den maluadımız tutt~um.uz .Y~l
yl'tli Javacılar mobtelif babano tini ona tatbik eden eller- yetinin nemalanmasından endite ela emniyetle ylriimeji tayın. ıçıııı· 
ve vesilelerle mahkemeyi oyala- de bulur. H .. Jen mer'i olan edilmez denilmiıtir. Bu usal bak· dir. Yoku mesele daha :uya~e 
mal<, haksız işleri uzatmak im- 766 ııamaralı baklmller kana• kı kuaaiD millet umına i8timal ameli olarak baU.dileeek mabı-
kaııını hnlamıyacnklardır. n• t9dvin 9dllditf tarllatekl olllll8caja aoktuıadaa manbld yettedir. 

Amerika 
Yahudileri 
Mtllteol Doktorlara 
it ArıJ'orlar 

N.EVYORK, 2 (A.A) - Ame
rikan yabodi kongreRi. miilteoi 
Alman Doktorlıuına itbulmak 
için bir biiro teeiı edildijtial 
bildirmektedir. Yeni teşekkülün 
100 ,ebirde bürolı.rı nrdır ve 
azasının miktarı 2000 dir. Ktl 
tetkilı\t mülteci Alnıan doktor
larına merkezi ve Oenubl Ame
rikada it arıyaoaktır. 
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Çeviren : Muzaffer Re'lt 

- Baştaıa/ı Birincı Sahııeıte -
.:~kti . Hu doktrın lıii.ı'iik aıazi 

~alıiplf'ı ı rıce ınk ı lıipcı aılded ı lrııi~

tı. Lılıcr:ı.I olııı:ık 11 zaman ilPri 

lerırıe suı rııu~lardır. 

Bıı tn.-kkı ıııesele~idir. Rn
nrırı halril•i ve ehemmiyetli bir 
ıne~eı~ oldııguou zaıonetmiyo· 

olmak t!Hınektı. Fraıl"z iııkıh'l· rııın. Yıı "t!°oıııla uy11yamıyan a
ı.1111 h.11.11 layaıı lıkır tıii,tii lilı~- daıuııı ıl•inii~ hareketinın kendi

ral ıkııe:tıçılıudau ıııiirekkeptı sına devamlı bir salı'lh g~tirip 

l~nrpoıaşyonlar o zaıııarııu radı getırııııyecr~i umurunda de~ıl

kallMıııiıı miic~ılele eltıkleri ıf- dıı; kf'tHlısır:ce mühim olan ~ey 
ratlnrıLın hıri nldıi, ıııiitt'11kıp ılakikada halinin d>l· 

,\ ı:\llıın hır hu~uk A••r ıret;· !{a ıyı olup olınıyac~~11lır. ifii· 
ti '"" ıl•vro taıııaııılauılı. ~ıınılı, 1.lııııeılnı ın mili balddki srkıntı
iktısatı:ı lı!ıc·ıal olııı~k mııh:ıla- 1 ıara o;aıe lıulnıak, yakın isliklıa
zKl;:ir uJ.,ıak clemeldir. Bıı::ıin lı lıaıırl:ııııaklır, yok•ll adııts 

ıııııha!ıııakfırlar ortaı;aıtııı ıktıd:tl ta.vırı ııııkiin811. uzak bir ıııılz• 

sistruıı olan nııırakalu~Ji ıkti~aılı 1\111 <;alışnı;tk <lc>~ıl. 

ilerı ve tehlık~li hulııyoılar. Bır lnsaıılık WÜTazeoe merhale· 

çok gençler ;:rnpları faızli ıkrnz- lf'ti µ-eçırır (1870 don 1914 e ka
lar lıakkınıh on ıkiııci ,\sorohı dar, balıalarıwızııı hayalı bu 
kılıırnııııı ll•lkın etlıgı ııj'.tır vtı ıuerhalel~rılea biri ü:<erinde geç
hakıııı:ıne ılol.ııınler" •ahıptırler. tı) sonra lırtırı" ve karışıklık 

li:ıılıııl ettikleri nıaddi ı!ıiilkleri mıatakalarına geçer. Ve bu mü~ 

(arazi, kiiçük dükkanlar, lıiz:<ııt kiillerııı halliyle yeni hır m~r

patrnıın taratından itluo Pdılen b:ıleye varır, Şııodı iki karışık-

Fakat Mistik Kuvveti Zail Olduktan Sonra iktidar 
Mevkiinde Tutuna Bilecek Midir 1 

i~!cr) nıiicerret millkten ayır- lıgııı lıallı lfı/.ımdır. It;n ngırı 
-, Hıl/eı bir çocu.(!u okşarken 
nıaklodırlar. Onlar, birleri şuur - 0:1111 lıırıncı•i iktısadi karh,·ık- p . 2 ( \ A) l' · t b ı e·'Arel• dı'yor ı, 1· .. ;ırıs, , - arısına - nıovzuıı a ı u.. • 
in olarak, dıgerleri bılroeJen, tır. J,ılı~ral kapitalızm artık lıuı>lı, Almanya hadiselerini ııııın cHiyaneti vataniye itiraf 0 1. 
beşerıyetin üç asır evvel yeni ol ıoeocul degılılır; devlet ıktısadı ıızun mevzun bohsetmektedir. maı ahlilksızlıklar ve makabil 

ıuıy><n fikirler Te te~kilfıta düıı- .ı,. ınuvıdlak olamıyor. Yııriııi Gazetelere jtüre AlınanyeJa vu ıhtilal teşııbbiislerindea terkip 

nıesıni ıatiyorlrır. oa~ka oır şeklin tolması ımkiin- kulınlan hi\dıselerin karışıklıgı olunan gayri mobteınel ilhamlar 

Hu a~ikar tenakuz bize yeni ijız. görünen şahsi mülke ınan- hiiyiik ıbtıyat ve her halde mü- hakkından sarih hirşey hilinmi
göriineıı ve udece tekerriirden tıki lıır kontrolü nı~zctıtmek ça- tezait bir teya~ kuzu icap ettir yor, fakat ne olıırRa olsun Al· 
ibaret olan doktrinlere kar•ı resıni bulnıalıdır. D · ı k -

' rnektedir. ebats gaze(f'SI < ıvor ı: manyıula bir senelik yekııaaak-
bir delil deıtiJdir, Böyle ihtizaz Bu zabıren tabirinden çok H b 1 ' 

" c er ne olursa olsun ıı ıa- lık i'te bu neticE<yi vermiştir.> 
brreketleri tabii, lüzumludur. Tn- ayrı fakat hakikatte hırhıııe 

disttlorde başlıca rf'islerin par- Bertin, 3 (A.A) _ Berlincr 
sanlar daima ölçüden mahrnm benziyen siatemlHle Mu~solıni 1 ınaııı vardır. il itlerin gizli ma <- Taırbel:H Alman milletini o reisi 
ılurlar. Hürriyet iyi bir şey old- ve Huzheldia hıılliıı0 çalıştıkları 1 .1 1 b k ki k " 

sat arı ııe ue o s" 11 arışı ı - onıııbıır tarafıııdan JIJ. Bitler ve 
ıtu i"in arıar•iye kadar içine gü- meselelerdir. Ha mesele halledi- A " ' ' !ardan çıkacak ol:ın lmanya 
miiliirler. O zaman hiçte, uygun lecektır ve denilebilir ki hal eRki millıyutçi Aımany 3 olocak

Gazi Hazretleri ile Mükerreren 
Müsaf aha Ederek Vedalaştılar 

•••••••• 
fSTA.NBUL, 2 (AA) - Şn- nıl<il l•rııet l'"~'" Hariciy~ Ve

hioşah lıazretleri lstanhııla veda kili Tevfık ltii~ıii lrny, fraıı H · ı· 
ederlerken ınııblerem l~taııhııl ricıye ~111,ırı Bakır Han 1ı::i1,ınıi 
halkıaa iblag edilmek iiıere rn- ınilınıaııılarları Ali :-;:\İl v.ı F.ıh· 

li Te belediye reıAi l\Tııhiıtın lıe - rettin J>a~alıır, Esl<i vo yeni 
ye, bızzat ~u be- _ ,___,.....,.,.........,....,,,...,.., 

yaaatta lıuluuruuş 
!ardır. 

c lstaııbul bal· 

krn111 bakkımd" 

giisterdigi •amiıni 

ve fevkalade trz:ı

biirat ve aaarı mu 
hablıetten müte· 
şekkir ve müte

hassısım. lstan bo
la dai rua sand~t 

dilerim bu şehir 

güzollill;i ile me · 
deniyetile diinya 
şebirl.,rinin içinde 

mümtaz bir mı>v

kidedir. Böyle bir 
şelıriıı idaresi ba
şında bulunmak 
ııe nimettir. Ve 
bunun size eıııanet 
edilmesi şabsıoızııı kadrii kıy· 

metini gösterir. Isıaııhul şelıri, 

lıiitün şark şelıirleriain başıaıla· 

dır. Bu şehirle bütün şark ali\
kadardır. Bir şark ılevletı v~ 

Tiirkiyenin dostu bulunmak iti

baı-ile, lraaıo Istanhıılla alfikası 
tabii çok deriıı ve kuvvetlidir. 

olmıyaruk bala hürriyet ismini şeklı ne korııiinıst, ne de kapıt:l- tır , 

Terdikleri karışıklığııı cemiyet liRt olııcak, tokat hor iki dokt· J,e TE<uıps gazetesine giire; 
hayatını imkansız bir hale ge- rindea i"lıfaıle edecektir. Ayni bu batliseler bir ıhtılaçtır. Ve 

tirdigini anlıyarak otoriteyi çağı- şekilde sıyasi karı~ıklıkta ne tarihte bnnun emRali göıiilıııe-

;\l. Goeriage yapıları teşekkiire 

iştirak etıiğirıı yazmaktadH1 

Doyce Alkemanya Qaytuııı.: 
Taksim Abidesine Çelenk 

Koydular 
IS'l'A~BUL, 2 (A.i\)- lrarı 

yııpıl-

diyor kı: 

Hitler Alman yada 
bariciye Veziri Bakır han K,l 

Tahran sefırleriıııiı Hii•rev ve 

gni• beyler bulıınuyoıdu. Oto
ınol•illerle h:ılkın coşkun ve sa
mimi ıezalınrntı ara•:nda Top• 
haneye geld ıler. O rııdn otoıııcı· 

hilleıınden inerek rıhtımı lı-şrıf 

cd~ıı hiiyiik ruisa!irlerimiz yolcu 
•ıılııııu iirıiindeıı vali ve b~lediye 

ıei~i Mııhıttıa h~y tarafındaD 

karşılandılar. l\lıılııttııı hey, ~e· 

hır ııaıuına ıkaruet ~erefıııı ver· 

ılıkleri lataıılııılun tr.~"kldirleri• 

'" \Hı Hıızı11tı Hıırıı:ıyuıı:t ıh· 
lfı ı> ec ıılN . , e lıın• a h Haz lerı 

rırlar. Hakları Tar, daha dog. yalnız demokratik, ne de yalnız nııştır. Hu g•z••te dıyorki: 
rusıı yalınız liizıımlu o!orıte his · otorıter oloııyacaktır. Tez ve an- cAlmanya hadıseleri bir ka
ıesıııi tesia etoıekle iktifa etse- tit~z; Hegel gii,terıli ki ınsan rışıklık intibaı veriyor, fakl\t 
!er tamamile haklı olurlardı, Fa- cemıyetleri birbirine zıt sistem ortRda bir Ynk'a vıtrdır, .Milli 

kat hürriyetten gık demiş olduk lerin birbirini takip eılen ve Sosyalıstlık artık hiilüH milletti 

!arı için bu defa da gık deyinoıye hazan çok şiddetli mazafftıriyet· ~amil degıldır. Şııoıli bilırıecek 

kadllr otorite isterler. En zaraı· lerindeıı yapılmıştır. Sonm lıii· bir şey varsıl o da mistık bir 
sız hürriyetlere hile tecl\Vüz yiik ve geçici medediyetlerde kuvvetle tahal<kıiıni\nü tesisedea 

ederler. Otoritcyı kabalıkla Ye mantıki zekanın hirhirirıe zıt Hıtlerio lıu nııstık kuvveti zail 

aal:llıeti iştibdatla karıştırırlar. sanaca,!ı ıınsıırları canlı lıir bir olduktan sonra, iktidarda t11ta

Nibayet bu kadar ifrat onu ya- lil<le birlıirleriy e nzla~lırnn sen- nup hıtunnııııy•ca1ııdır, 
pauları da, ona kurban olaııltHt da teı- gelir, Hriıksel, 2 (A .A) - Le Soir 

ıııak istenilen fena niyete 
ı li t ni ep killııeyonlara niha

yet veroıiştir. Hükumet sükun 
ve asayışi iacleyo liizııııı bile his

setmemiştir. Çünkii snlhuıı ve 

asayişin haleldar olduğıınu ka-

lıııl eı.meını~tir, 

Biitün gazeteler l'tl. fiillerin 
kabraıoaolıgının ve eaerjısiııin 

et·rıebi memleketlerde dabı hasıl 

etmiş olduğu iyi vo derın inti

baı ınemnuniyetle kaydetmekte-

bıktırır. ga?.etesi A !manya ınesı-lelerini dir. 

Tesis edilmiş nizamda ser
bestlık zeYk ve arzusu uyanır. 

Hır müddet ııoora insanlar, otuz 

Kene ünce, hayatları babasına 

miicadele etoıiş olduklarını elde 
etmek içia ölümü güzlerıııe al

dılar. 

Çare 
olıırdu. 

ülii noktada dormak 

Fakat baııılo çok bııv-

Tetlidır ve rakkas sallaııınakta 

devanı eder. Buna biz tarıh adı 

nı veriyoraz. 
• •• 

Fılozoflar ıı~JJ'dan asıra va-

ki olırn lııı ıbtızazların insauları 

daima "Yrıı selRlet, ahmaklık TO 
haksızlık H11vıyesinde mi bırak-

Alp Rusyaya Mı 
Gidecek? 

Her sene lzmırde Ye Istan

bulıl:t yllpılan deniz miisabaka

larnıda rakiplerini geride bıra

kaıı lzınirin maruf yiiziiciilel'iu

den A ip hey bnseae de lstao

bıılda büyiik yüzme yanşlarıoa 

iştirak etaıek üzere şimdiden çıı.

lışınajtıt heşlamıştır. 

Dün Türkiye denizcilik fede

raeyonıındao İzmir deaizcılik he

yetine gelen bir telgrafta deni
liyor ki: Alp antrenör vaziyetin

de bulundurulaoaktır. 15 Gün 
tıgını, yok•ıt, rakkssın, sallau . doora Rusyada yapılacak büyük 

masına devam ederken, ı]nba yiizme yarışlarıaa iştirak ıçıa 

mes'ut rıııııtııkalara ılogra ruu Rusyaya gıtmesi ihtimali de 

çıkııgını ı k•eriya kenıli kenıli- vardır. 
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Dok tor Pık lıiraz dü~üadük

teıı ~on rn cevap verdi: 
- Oılasıaa götürünüz caaı 

isteılijti kadar aynıuıı Sabah ola 

hayır ola. 
Bıınıı diyerek telefonu kapa

dı tekrar yatmağa gitmeğe hl\
zırlanılı. Fakd bıı haberi Kont 

Kamofa da ıöylemek lazımdı, Ya 

tak odaeı karııını yurdu. Kont 

KRıııof ilk ovknınndan ııvana-

rak kııpmoın Tnraldnjtıınu ve 

dokl?r l'ıkia içeri girdıgıoi gü· 

rüııce fani\ bir haber işitmekten 
korktu. 

Doktor Pik - Sizi rahat11z 
ettiğimden dolayı beni mazur 

!(Üriiniiz. Pek mühim birşey de· 
gilse de size malftmat Yermek 

nzileındir. Kooagınızıo kapıo111 

sizb bildirmek üzere telefonla 

Vaıiliniıı tEkrar uyku.ona dal· 

Elazizde Şenlikler 
ilk Trenin 

Girmesi 
~ehir 
Tes'it 

Istasy r nuna 
Edildi ••• 

ELAZIZ, 2 ( A .A) - Diin 
ilk trenıo şehir istasyonuna gır

mesi dolayısilıı, lıü.vük tezahürat 
yapıldı. Bütiin Elaziz halkı ve 
civar köylüler önlerinde şehir 

bandosu ve davul zurnalar oldu 

gu halde istasyona geldıler. Tren 
halkııı coşkun meseı-ret avazeleri 

arasında ihzar ediltm takın .. ıtıo
ılan geçerek istasyon binası 

önünde durdu. Yaşa ve alkış ses• 

!eri etrafı çınlatıyoıdıı. Bu sıra
da karbaalar kesildi. Müteaddit 

hatipler lıalkın ıninnı-t ve şük-

dıgını haber varmıştır. 

- Sonra <fa bunların ebem• 
miyetı yok diyorsunuz. Doktor, 
egıır böyle bir hl\diae olnıoş iae 

eminim ki bızzat bea dahi ye

ni bir müşkülat karşısında bu· 

luaacagım. 

- Korkoıayınız aziz doetum. 

- Korkmıyornm fakat sa-
kıomaga hakkım Tardır. Eger 

bana itimat ederseniz oraya gi

dip ne var ne yok görmek la· 
zımdır doktor. 

- Niçiıı7 Vasiliyi odasına 

çıkararak ~üadüzü beklemek iize
re emir Terilirn. 

Kont Koof bırden cevap Ter

medi. sonra ani bir karar Ter

miş gibi: 
Ben gidiyorum dedi. 

Sahalde ıi11e refakat ede-

ranlarını alkışlar arnsında söyle
dıler. Şehir tarafından halka ay
raıılar ikram edildi. Halk son 
derece sevinç içindedir. Tezahü
rata gece de devam edilmiştir. 

Beledıye tarafından nafia ıoii· 

bendislerile mütehassıslar şere
lıoe Halkavi saloauada 70kisilik 

bir ziyafet Teilmiştir. Hn meıut 
güne kavuşan Elazız halkıma 

mııınet ve şükranları biiyükleri

ıiııztı telgrafla arzedilmı~tir. Is
tnsyon bınası önündeki takın 

üzerinde < Kardeş lrana doğra• 
levhaMı yazılı idi. 

cegıw .• ı;lımdı kapıcıya da biz 
gelinceye kadar Vasiliyi oldııga 

yarde bırakmasını söyliyeceğim. 

Doktor Pık telefonu açarak 

kapıcıya Vaeıliyi oldog11 yerde 
bırakmak emrini verdi. 

Her zamanki gibi gazetesini 
okuyan teşhirhane garsonu Pıyer 

roınanı bitince terıbel teahel y,e
riade. Geceaia saat on biri idi. 

Etrafa iyice baktıktan sonra yat

maktan başka bir işi kalmamıştı. 
B11 korkunç bina içinde etrafı 

dolaşmak, alışkın olmıyaa hiı· 
kimse iliİD ~ok. zordu. Fakat 
ozon senelerdenberi her akşam 
bunR alışnıış olan Pıyer için bir 
gece geziııtisiaden başka birşey 

değildi. Gazetesini kıvırarak 

pipoıunn doldordo, Lambuını 

alarak denine başladı. 
-Sonu var -

zimi bu giio 2,30 da Taksıııule 

Ouıııhıırıyet a ideaill!ı tiıı· çel t> nk 

koy ııı uştu r. 
lst:ıohtıl 2 ( A . A ) - 17 

giindenberi Tüı·kiyede ınis:ıfır 

bulunan lran 8elıiııM1ıı A '(ı • • 
Hazr&ti Huruaynn, ınemlektıtle-

rıne avdet etmek iizere Trahznrı 
tarikile bıı giin şehrimizden ıııu
farakat lıuyurrııuşlsrılır. Şnhiıı· 

~ah hazretlerinin avdet proı;

raınlan mucibince. te~yi merası· 

mi Tophane yolcu salonu rılıtı 

oıında icra edilecekti. Burınn 

ıçın büyük misafıri hir daim 
görmek istiyeıı halk, iii(leden ıti

b:uen Dulmababçedeıı Toplıaııe

ye kadar olan mesafede hirik

oıiye başlamıştı. Saat 15,30 a 

doğru, yan yana dalgalanan Tiirl< 
Te lran bayıaklarile rnnkli hir 
şerit b"linde uzanan yol, hınca 
hınç bir kalabalıkla dolınuş, 

caddeyıı nazır binaların pence

relerinde bile boş bir yer kal 

mamıştı. Dolmabalıçe sarayın· 

dan rıhtıma kadar olan ıne~afe 

de askeri ve sivil mektep tale
beleri başlarıada mozıkalaı- ol

duğu halde yer almışlardı. Oad
deyi rıhtıma bağlıyen yol hii 
tiin rıbtınıda bir ihtiram kıtası 

vaziyet almış buloııuyordu. Bu 
rada büyük iiıııforınalı erkanı 

aıkeriyemiz, vah ve belediye re
iai Muhittin Bey, ~ehir meclisı 

mümessilleri, muhtelıf miieHse· 
ıeleri temsil eden zeut sı ralaıı 

mışlardı. Şehinşah Hazretleri, 
Gazi Hazretlerile birlikte saat 

};J,45 te Dolroalıah~u sarayın 

dan t;ıktılar. Refakatlerinde Baş 

8. M. IY:eclisindej 
Aukara, 2 (A,A) - B. !ıL M. 

bugün saat oa beşte reis vek i 1 ı 

Hasan beyin reisligiııde toplana
rak evkaf umum ıııiidürliigiioün 

1930 mali senesi hesabı kat'isini 

ye hakimler kanunu lilyihasınıo 

üç ~addesindeo maada lıiitün 

maddelerini müzakere Te kabul 

etmi~tir. Mecliı Çarşamba güııii 

aaat 14 te toplanııcak tı r. 

" ' ' 
lıılıuukalıele :\lulııttın beye iltı• 

lat ettıler. H.ılılııod:ı lııılunall 

~rkôırıı a•krrıyeıııız ıuııy:ıııııııl~ 

Oevııt, Halı~. Alı Fnııt, Zılıııı, 

lzettırı, Halıl, Keuıal l'a~ııJar 
oıılunmakıa ıdıler. Şelıın~ah 

H ıızrd ı 1 erı k 11 ııı anda ıı la rı mızın 

ürıııünıkıı geçerlerken, kenılıleri· 
ııo ıltıfatta lııılundular. Akayın 

kıııaiı Ada vapuru ~ehin~ah lıaı 
retlNini Egeye g-iiıiirrııek iizere 
rıhtımda hazır hulıııııyordrı . fkı 

dı·vlet reısı ıle rel:ıkatlPrinıle 

lınluııarı zeval KınalıaJa}R hiıı

dıler. Beş dakık" soııra lıiiyiik 

ını•alır KınalıaJ:uıııı giivorte· 
•ı11do Gıızı Hazretlı•rile ..-~dal~· 

~ıyorlaıdı, Veda ıuerasiıııı çok 
•aınırui oldıı. lkı dı-vlet reisi 

miikerrcıerı ıousııfalrn ettiler. 
Gazı Hazretleı·i muhterem mi• 

""fırlerıııi hizzat Eg"nın iskeJe. 
sine kadar göliirılülur. Eı;e t"lll 
16,25 ıe Şırketı Hayriyeni11 ve 

Akayın bıı"ıısi vapnrlarile te~· 

yie iştirak edeu halkın alkışları 

arasında hareket Atti. Ayni z•· 
manda, limanda hulıınan büriiP 
vapurlar ıliidiik çalıyorlardı. 

Egeye ikı tıllıhrılıımız reis· 
kat edıyordu. Bundan ba~kıı bal· 
lu Jıaınil huluııan ıniiteaddit v:ı• 

pıır!arla husıısi ınot(irler de bO' 

gazdan barice kadar Egeyi !il' 

kip ettiler. Harıcıye vekıli Tef' 

fık Hii"tii bev biifiik mis:ıtıri ' . . 
Trnhzıına kııdar teşyı edtcektir 

l'"ııi 'l'ahran sefirimiz }';ol 

lıey ..l li\ Hauetı Hııınnrnn il 
hıdikte Tahrana gıtıuı~tır, 

At Koşuları 
AılRpazan, 2 (A.A)-Arcıtl~ 

kuliihiiniiıı IMtip ~ıtı~i hiiyiil< ~' 
ko~ııları (] Temııııı~ Oumıı ı;:iiO 

yapılacaktır. O giııı htanlıııl f' 
lzıııi!toıı S;ıp,ırıc:ıya i~lem~Jıl 
olıııı tenezzüh treıılerirıiıı A,J,ııı". 
zarına k"dar teıııılıdiııi deıuırY 

ları i~letnıesindeıı rica • 
tur. Kıışuy1& Bursa ve 

!erden atlar gAlmi,tir, 
• 

(' 

• 
il 

li 
1 
8 
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YAZI R.A. • >OS~ ~ Devlet Demiryolları ve"-~ . . . . 
Güller Adasında GeçırınıZ;Limanları 7 inci Işletmeıl Sahıbının Sesı 

AdrlaUca Kumpanyası vapurlarlle muntazam seyrUsefer M .. f . ı · " . ı EN SON ÇllAN ru··nKÇE PLAKLAR Dokıo1arı giin mliddetlı gidış gelı~ hıletl?.ri : U cttış ıgınden: , , . , , 
Birinci me11kt fJ(), ikinci meHkl 33. Uçüncll mevki "'K Y \ A N H .A .N I ~ t 

11
' o11oe,,,, 

11 "'~ İzmirden Ankaraya ve GRANEOTEL DES 
ı ı o s E s mütekadilen An karadan 

de olu ı o fi uz: Asrı kon f ur, lii ktı ın iie81'6Re, f.m ı y ı m üesseıte 
HusuRi plllJ, GOLF, TENi~, :\ \', Ol~YIK SÜREGt 

Hil.r şey dnhıl di.irt huçak !ıradan atibıuen 
A ı leler Ye nıu u ı lounetler ıçiıı ı en zi lff t 

450 l<ı loıoetrelik ıniikemm61 otomobi 1 yol n - Bili 
reıim Yt• depo nıuvakkaterı otomobiller ithal edilir 

Garajlar - Binicilik - Biigiik Gazino 

19 dan 28 .&ğu•to•a kadar 
Bty'llk Spor Battaaı 

800 metre irtif aında Profet dagında Dağ ~ubesi 

OTEL Di SER 
Qam ormanı - Hleal iklim, Ttınis, tenezziih, aY, aıleler 
i9in ideal yer hAr şey dahil iiç liradan itibaren pansiyon 

Aıleler -.e nzorı ı l<"ıııot ler içıo teozill'H 
- ıaı • 

ŞARKIN l<ARLSBA:fl 

Kalitea Kırali Kaplıcaları 
Karaciğer, Höbrek hastaları, Erırat ve Şeker hastalığı için 

miie11ir tedaYi her konforu cami hir çok oteller 
2 - 3 lirahk her şeyi dahil pansiyon . .Moı•zznm 
ıtan'at Ye aııcarıatika zenginlikleri - Adacla 

nttfiM teneHtihler - Halolar, KontıMler, Spor 

toplantıları - Şenlikler, sırıeınalar vesai r~ 
4 - 20 fi :l (H60) 

Verem. mtoad.ele Ceml~etinin 

Büyük Garden Partisi 
5 temmuz perşemhe günii ıikşamı •.. Ştıhiı· gRı'ıinoson<i>t ••. 

Höyiik ba;sırhklar •ar... Her ıene olduğa gibi hu sene de 
çok giizel çok muhteşem olacaktır ••. .M n lıtAlit e_a-lenceler ... 
Dıma ll!a&ahakaları •. Bn eğlence fırsatını ka\:ır mayınız. 

22-2,-26-29-1-3-4-5 (927) ~ 7 
~ 

tza 
Donum Ve Carnhi Kadın 
Hastıhklın lütıhıssısı 

Hıtşto rak Keste ili cadde· 

sinde 62 nomarah muayene
hanesinde her gön eaat 8 ten 
ıonra baetalarım kabul eder. 

azi D. . ._ ...... 
için 

Oorta mekt~p rıyazi dersle

rinden ikmal imtihanına talebt<yi 

bir muallim hazırllyabilecektir. 
Kar,ıyaka Müsavat sokat?ı No. 

(6) e mnracut. S 6 2-3 (7) 

İzmire gidip gelmek mec
buriyetinde olan yolcula
rın daha rahat bir vazi
yette seyahatlerinin te
mini lüzumuna kani olan 
idaremiz bu kolayhğı da 
derhal tatbiKa karar ver
miş ve aktarmasız doğ
ru yolcu katarları ihdas 
etmiştir. ilk katar 7 tem
muz 1934 cumartesi gü
nü İzmirden hareket ede
cek ve müteakip katar
lar bu 4sı1retle devamet
tirilecektir. Muhterem hal 
kımıza keyfiyet ilan olu-

Telefon: 2987 
8 7 (248) 

Belediye ftlwaaettnden: 
1 - 9 Eylül panayır yerinde 

lıar haTuz pazarlıkta inşa ettil'İ· 
oektir. 7 Temmuz Onmarteıl 
ı:ıaat 16 yı. kadar belediye encii. 
ıneoıne müracaat olurısun. 

2 - 9 lt~yl(U panayır yel'inde 

bır gazino pazarlıkla in,a ettiri
lecektır. 7 Temmuz Oamart~Hi 
saat 16 ya kallıt.r belediye eneli· 
menine rniiracaat olonırnn. 

(ıs) 

Doktor · 

Kemal Şakir 
Memleket Hastanesi 
Dahli/ye Mütehassısı 
Muarı nt•h:rnn Hırinoi Bey

ler scıka~ı ıııımara 36 Tele 
fon :rn~ı(i 

Evı 1\aıantına lr1amvM· ca<l 
desi luuakol kar,ıamda No. 5H(i 

Telefon No. 2545 
(363 

DOKTOR 

Hatip Oğ. (sa 
•J1m.ıl? !iuatabltlar 

ltfflitha11MM 
•1 ..-\":" .. •ıı Her gön O~letlt•ıı 
- • .,,,.,. B-.ylttr - Hacı imam 

t ıu ., le·~ nd" 
.. o. t 2 - Ş'f a Yurdunda 

-. • .,..,, ve tedavi eder 
TFt.EFON No, S33t 

i !6 ıu ) S.7 

nur. 3-4-5 2684. (2) 

maklaa Ve ın,aatı BahriJ"• Btteh .. aısı 

ETUP UEn:AL 
MAKINA iMALATHANESi 

OAaşısı •vıa:.a.a.a. ao - ızaaı. 

ve 20 şubat 934 tarihli 
herntını lıaızdir 

k Rn hamur makineltH"İ gerek metauet ge· 
re ~adell~ ve gerek kullanış itibarile Avrupa 
makınelerıoe faik oldukta .b. f' l 1 rı gı 1 lft IUSO· 
aanda da ncıızdur. 

Hıı mı•kineler 150 2fiO 350 450 kilog

ramlık olarak yııpılmaktadar. Busoei aipıarit 
Yerildıginde istenile::. boydl\ da yapılır.Hoın8i 
çiftlik, pastıuıe ve sair yerler i9in (50) kilo
gramlı~" kadar el ile mttteharrlk hamur 
makineleri de } apılır. 

A rzn {ıde11Jer hu makinelerı gerek fırın· 
lartla faaliyette ve gerekse atelyemizde göre-
bilirlır. Atelyeye mü.acaat edildiğtnde fuı1a 
izaba.t verilir. Hariç en kataloğ talt1p vukn
onda ııiin<lerı ır 

GAZOZIYEN MOTORLERI iÇiN 
On beygır lrovvellnden 260 beygır kuvve· 

tine kadar cihaslar imal olnnnT, Daha bü
yükleri için hususi sipariş kabul olunur. Bn 
cihazlar Antrasit ve otlun kömiirü için ya
pılmakta olup auu tdildlgındtı L\nit kö
miirleri için ile tertibat ptpıhr. 

iMALATHANEDE 
Yaghaııoler ıçia baskı, Pompariya (Hay

dorlik tolnmbaıu) zeytin ezme takımları ve 
her çeoit yağ ve su tanklarile ın•kine ile 
müttıbftrrik bütün knvvet Te kudrette (Saatte 
500 tona - 600,000 kilograma kadar) sa 

4Jekmek üz~re gar11nti ile tnlnmbalar ve dür· 
binler imal edilir. 

Un değiı·meoleri, asansör teşkilatları ve 
her kudrette &ahit, ıe1yar Te müteharrik 
vinçler yapıhr. 

Bahriye İşleri 
Motorl~ot, Dok, Layter ve ytiz 

kAdar hamule tekn-,lerıle geıuilere 

"Yazı ·n muhayyer penane imal~ 

nevi ioAaat ve b•miratı teminath 
' taabhiit olunur. 

Makine/erir·.·"' /aallgetle giirmek IBtlgenler KutelU caddesbtt# Bo,nak Muatafa. •I•· 
dinin Yeni fır~·. Kedellt c!lddeslnde Emin efe1t .. tlnl11, lkıçeımellk caddnlllde o..a. 
Naci efendlnbJ, M.~ f(Z'rlrd!l Cemnl •f•ndl11lll, Tepedlt K~ oalltl~ H1111rwllalı 

~ıe11dl 61raderı.ı· fır• ... , .ı'ında glirebl/Jrl#Jr. 2 -18 aa 
'S 

Al 1769 Yeşli Melek Fokstrot 

unutma Beni 1.'aD!-{O 

.MAH.l\1 UUE HANDAN HAN 1 M v" M USTA Ji'A REY 

Aı 1110 

Aı 1771 
Aı ~TI2 

Aı 1773 

Aı 1Il4 

Fikrimce ( Duet) 
MAHMURE lfANDA!v HAfl.IM 

Kll.h ALlrsm Kucoga 
MÜŞERREF HAIVIM 

Hiiaegln 1 iirkQ: Sevda beni 

Hicaz T ürkll Bakmaz Şu Geline 
ZAHiDE HA ":YJM 

Şu dalın ardındq Slgah duman var 
Türkü l.Jzun Kavak 

SUHEYLA BEDRiYE HA!v/M 

llegoğlu Gazelı 

Mahur Şarkı Sazına tel bat]ladun 
HuSFh/\ HÜSNÜ BEY 

NP.f es 
SevgtUge Nlnnl 

~---~ 

l 

Osmaniye Oteli 
Oırnıa11ı}e otQlı hıtıuıhulda l:Sırkeoıde tramvay caddesin

dedır her tarafa yakıııılir. MiHıtorcnı lznıırhlerın ve ha· 
valisi lınlkııırn ve nıut~her tıic('arıuıımızı:ı ıu1sKf ir ol<lnk 
lan otel hıan\ıulda o~mırniye oteli v., tahıarulakı hıuir 

Askeri kıraathanesidır. l\tnlıteraın f zmirlilerın ve muhte· 
rem havalısi 1ııılkııııu hnlnnclııklaı ı Ye bulu~tukları yer 
Osmamyfl ott-li•lır. 

Bu otel lzn1irdeki Askeri otelinin Sabık mü
ess.is ve n1üsteciri ve lzmir ve ha valisi halkının 
}'akından tanıdıv ı ve sevdi"'ri Oıner Liıtfü be
yın l:a f ı ıstıcar ve ıdaresindedir.Myat ar e -
vendir. 

lkiçeşmelik 
Eczanesi 

ALIM OGLl.J 

B. CEMAL 
·raze. Tenıiz, Ucuz · Ve Gayet Müs· 

tacel ilaç Yapıhr. 
flciçeı:ınelık caddesı No 299 Telefon : 3071 

13-26 (720) s '1 .. ...................................... . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• IL..A.C:: .... 

Bam.tal Kasket 

Sıhhat Eczanesi 
ffa~urak Hi1yiik Salepcioflo han kl\rşliunda 

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

-
·zo~GULDAK 

• • • • • • 
~ C> ıv.ı: -u Ft -u 
Tuğlacı ve Ktreççilere 

ZI~RO DiZ ) Te .. ır kahteler: 
Ba defa get1rdiğım yiıkMk kalorıll •• fevkalade te11s l&tla 
z ON G U r ... D A tr kömilrlednı aatıfa n•ttim.(ZBRO 

:!!!) ·~:.:.r•(t0,5) Liradır. 
Adre•: M.attazlarda Yalı oaddtt•ıade .No. lt 

ZOROI GANOOt 
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Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandals 
Kumpanyası 

~'.ELA MON Vapuru elyeTm 
limanımızda olnp4 Temmuza AN 

1 
VERS, HOTERDAM, HAM 
BURG ve için hımrnle alacaktır. 

SA1'UR.NUS vapuru 12 Temmuz
da beklenmekte olup hamule 

Ietanbul Sürat Yolu 

SAKARYA vapuru 

Her paznr 
günii saat on 
altıda limanı 

mızdan hare. 
keti~ doıtro 

lstanha la gi
der. 

Fıızla malumat almak iRti 

VflnlM Hirinoi kordoııdll VA. 
PUROUf.;UK şirketi acenteli 

böceklerle 
ıniicadele menimi geldi. 
Bu sene f iyatlar<la teıı
zilıH vardır. J1}n keskin 

Flayuzen 
ınarkl\lı d<>kmo ilacın lit
resi yalnız yiiz, hnHıı'ii 

şişelerimi~ otoz kuruştur. 
Çeyrek, yarım ve bir 

kiloluk tenekeler vardır. 

Yeni Asır 4 l'"m" z ı 9:~ t 

--HARAÇÇI ZADELER 

ıini tahliye ederek BOURGAS, 

V AHN A Te KOST.KNOJ<j için 
yük alacRktır. 

!tine müracaat. 

OERES VRpuru on di5rt tem-

muzdan 18 temmuza kadar doğru K. V . 

Çok saghun ve zuif 
tolnmbaların mevcuda 
az kaldığından ihtiyacı 

olanlar şimıliden tedarik 
etsinler. 

Seyyar satıctİara taze 
ve miiessir pire tozun11 
her yerden daha uonz 

Ucuz ve sağlam sandalyeleri 
Haraççı zadeler imal eder. 

ANVERS, ROTERDAM,AMS- W. P . R . V a n Der 
TERDA.M ... e HAMBURG w' Zee & Oo. 
manlarınR hamule alacaktır. Deut11che Levante Llnle 

veıriyoruz. Toz ve topan naftalin fiyatlarında rekabet kabul 
etmez. Vakit vark•m, halılarınız Te kıymetli yünlii elbiseleriniz 
için naftalin alrnı?.. 

Adres: İkinci Beyler sokağı No. 102 

Telefon No. 3778 
Sl\1 YRN A Tapnrn 2!:1 hazi· 

Svenska Ortent Ltnten ranc1R heklenivor. 27 hBzirırna 
HEMLAND motörii on sekiz kadar ANV'ERS,ROTTERDAM 

lem muzda beklenmekte olnp HAM BUHG ve BREM EN li-
ROTTERDAM BAMBURG,00 mantarına hamnle alacRktır. 
PENBAGEN , DANTZIG , HERAKTJEA vapura 7 tem-

muz(Ja hekl11niyor. 11 temmuza 
Kumaş boyalarımızı unntnrnvınııı:. 

T ELEPO?l : 3882 

Eczacı başı 

Koloııya, eeans ye pudraları 

cittı birer san'at barikasıdırlar. 

Benzel'ini yapmaya iuıkı1n kal-6DYN1A, GOTEBORG ve IS- kadar ANV~~RS, ROTTERDAM 
OA~'Dl.NAVYA Jimanları için HAMBURG ve BRgM~~N için 

ha;e~~,c:•a;;;~;;m Roumaln Ha~·~~.~'ı~~k~;~nra 11 hazi- iktisat Vekaletinden·. ma;ıı~:l
1

:~, Altın damlası, Yase-
randa A.NVEHS HAMRUHG Garbi Akdeniz için ayda bir O min, Unutma beni, Senin içiıı, 
ve BU.EMEN don yiik çıkar- lçiiler ni.zamııamesınin 2 nci kuıwınıo 4 iincii Jaslı hiiküwle- M h b"' t . . "' 1 D 

1 muntazam ıefer mıştır. . .. .. . u a o.ıe çıçegı, ..c u , aya 
SUOEAVA ,. rıne gorn boyları 74 unciı maddede yazılı biiyiiklüklere uygun ol- . . . . 

vapuru on a,.,ııB 1 HE EXPOR1 S1EAMSHIP Hımlerını taşırlar. 
tosta TÜrut edecek Te ayni giin CORPORA1JON mıyım her tilrHi hıpirtoln içkilerle, gazoz, 80da, maden euyo, mem• 
eaat on tıekizde MALTA, HAH.- :EXMOl'H Vaparo 10 tem- bB soyu Te eiit şişelerinin ve binlik damacana ve kaplarının kol- Yakın isimlMle yapılan tak-
(JEIJON}i~, MARSlLYA,OENO- muzda bekleniyor. NgVYORK, lanılabllmes· · · t k ··ı ··ı b .. · · litlerini ret ile dAima ı ıçın mın a " o çu er Te ayar aş mofettışhkleri Ta· 
VA, Te NAPOLlYB 1ıareket BO~TON Te FtLADELFlYA sıtaeile Tekuletimizd"n izin alııımaeı .,6 bu şi~e ve kapların ıilme S . Ferit 
edecektir. Yolcn Te hamule ka- için yiik alacaktır. olarak Teya çizgi konmak soretile litre Teya santilitre cinsinden lsim Te etiketıne dıkkat bu-
bnl f!der. Vurul tarihleri ve vapurla.rııı 

PELES Vapuru 13 eylülde isimleri üzerine mesnliyet kabul boluuacak hacimlerinin iizerlerJne yazılması IAzımdır . ..Aı,~ık Tepe· yorunuz. 

gelecek ve ayııi gün saat on se• edilNmezV. \'-' E;, H . V D rakende içki satılan lokanta, birahane, gazino, bahQe, bıu gibi 
... . . '. • anrı an er 1 d k 11 1 1 . K kizde .MAL'l·A, BAROEf.;ONE Zee & Oo. ytır er e u anı a11 enra u < arata> bardak, kadeh Tesair kapla- U . Deposu : 

MA RSlLYA, OENOV A, ve Birinci Korclon Telefon No. rın <la en gtıç 1-1-935 tarihine ka<lar Uzerlerine hacimlerinin ya-
NAJ,OLl i9i11 yolco Te hamule 2007 • 2008 zılrnası ve bn hacimlerin çizgi ile gi;sterllmesi icap eder. 
alıtc" k tır. 

Ol• · V Ş.. Yukarıda yazılı mechnrizetler hakkında fazla mali'ımat almak 
JGNAZJO MESSJNA & Co. ıv ıer e u ş·t E . llALYAhattına onbefgünde LJM/lET • istiyenlerın sorıradan zarar nyaceza giirmemek i 9in baluodo1dan 1 a Czan051 

s. Ferit 

S. Ferit 

JiORZOLh·apuru 18Temnıazda apur centeSI hemen müracaatları lüzumu ilı'in olunur. - ~ "' ~ e bir muntazam sefer V A . yeri":.ıı bağlı oldugu mıutaka ölçüler Te ayar 2l~A3~,~':üfe2tt0: .. ~81ikl(eG1r)ine ~ Pııatt ~abı d 
b~klenmekte olup .MALTA, OE- Cendell han Btrlncl Kordon 
NOVA, LlVERNO. .Napoli, 1e/. 2443 
:M s ı Dhe Ellerman Ltnea Lld. 

E s NA ve KATANYA için Tahliye için beklenilen vapurlar Bono Esham Ve E IAk s h. J . 
yük ~=;;,.~ı;;·Austalla Llno •iro~~aAI~~~~:;;ı~i"::: g2; ~~ m a a ıp erıne 

ALMKERK motörü 21 ey- SEA'clan 
ltilcle beklenmekte oJop ROBAY 
A VUSTALYA ve YENt ZJ1~

LANDA için yük alacaktır. 

])andaki hareket tarihlerintle
ki değitikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

Fazla tafıilAt için İkinci Kor
c1onda Tahmil Tahliye Şirketi 

binaaı arkasında FRATJi~LLt 
SP EROO acenteliğine miiracaat 
edilmesi rica olunur. 

~l.'elefon: 2004-2005 

LESBI AN vapuru on ıekiz 
temmu:ııala TAV Ji~H POOJJ ve 
S)V :\ .NS JıJN'ılen. 

AJ.;G EH.f AN VBpnrn ıs tem . 
mut.da H ULfJ,J...ıON ORA ve AN
VERS'ten 

Deu.tsche Levante Llnie 
TROYA Vaporn 7 lfmımuzda 

HAl\lBURG, BREMEN ve A.Y
VERS'teıı 

NOT: Viirut tarihleri ve va. 
purların isimleri üzerine mes'u· 
liyet kabul edilmez. 

Mübl\dil taaliye vesikaeı gayrı miibadıl bonosu, billlmnm 

banka ve şirket hi~se senetlerı ve aksiyonları ile iıtikrazı 

dahili Maliye Vekrlleti yüzde beş ve iki faizli VA sair tah

vilat alım satımı, ietok emtel\ ve emlak simsarlığı ile hü· 

kfımete 9:ı7 mali senesi sonuna ka<lıll' olan vergi ve zimmete 

geçen ŞRbsi borçlara mühim iskonto il6 mahsuhu yapılmak 
i.izere tahvilat satar ve bilcüwl" idari işleri yapmagı der
oht6 eder. 

Adres: Izmir Keınoraltı Hacı Hasan otelinlle 60 
numaralı yazıhane simear Cavit heye miiracaat 

Telefon: 8903 

24.-26 (713) Pa. Ça. 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdür-
lüğünden: '-

Zirde müfredatı muharrer eşya 2317 /934 tarihine miisaılif 
PazıHtesi günü 1atı lacağından almak iıtıyenlerıo 11atış komisyonuna 

lllnla terem Doktorlarımı .. 

müracaatları llan olnnor. 
Adet Kilo 
225 2'8 Müıtıimel kapaph boş üziim aepeti 

1 parti Demir parmaklık Te 1aire 
zuhur edecek miktar üzerine 

--- 4-8-13-18 _2693 (12) .. , -Güneş 
Zlgaaını andıran 

Bir ışık altında 
TAktinizi geçirmek is· 
tiyorsanız ? 

İdareli ve ômril 
uzun oları 

METALLUM 
Lambalarım ter· 

riheıı her satıcıdan 
acayınız. 

Deposu: 
llleh met 

Tevıik 
Her çe~lt elektirik 

telefon malzemesi de
posu. 

Ticnı ethanemizin 
mOhendisi 

ORHAN 1EV· 
FIK Bl:.Y 
Ne:ıarefı tahtında 

fenn1 elektrik ve mo
tör tesisatı deruhte 
edılir ve her nevi hil-
yük tesisat için pro• 
!e yapılır. 

PeştemaJoılar 77 - 79 Telefon 3332 
26 ,. .... <268) s 8 

Ademi lkUdar, erkeklerdeki umumi za/lgete 
karıı milualr bir lldç 

HOBllOBIN 
Tabletleri JAooio en ~on nazariyelerine teThkan ihar 

adılen bo çok fay()alı müetabzar hakkında fa~la izahat Te 
meccanen nümune almak ietiytm doktor beyler letaobnlda 
Karaköyde Ziilfaroe eoka~mda ( 17 ) nnmarada 

Hayri Rifat ve Münir Şahin 
Tıbbt müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

u~ilirler. 12-26 (853) H 3 

lzmir L iman 
katinden: 

Ve Körfez Şir-

TramTay hayvanları ı9ın yüz elli bin kilo eaman Htın alıoK
caktır. Şartlarını görmek ıetiyenlerin 'hkete müracaıüları ilan 
oluuur 2688 (11) -~ . 
ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRilCASI MAMULATI 

IZllllB 
Yeni çıkan yazlık ve mtıvsimlik her çeşit kazmirleri 

toptan satı~a arzedilmiştir. Gayet ıağlam, şık Te .aariftir. 
SalılJ Deposu : 

Yeni M•nlf•tur•cll••d• 3 num• ••ll 
c•d· lla .. 8 Telefon • o. 3842 

(502) 

Platt makine fabrikaıınııı ııamdar çıkrıJ.tı 

Pek yakıodl\ en nfak Y'-'dek parçalarına Tarıncaya kadar 
iıtok bohınclnrolmak ~artile mezki'ır çıkrıkltuı fzmir 

acenteıi 

G. D. GIRAS 
MüeHeıeeind13 bulaoaksrnız. 

Aılrea: 
Yeni Manifaturacılar çaro11ı Saffet tıokagı No. 3 

l 

NASIR DAN ŞiKAYET 

Rabat İskarpin Giyememek Günahtır Hatta Ayıptır çuok• 
Kemal Ki.mil BeJ'İD 

( NASIROL KEMAL ) 1 ••• · 
1 

Lafa, lakırdıya nehacet. Nasırı (') giinde yok eder, tzOJ 
10'000) leroe şahidi vardır. (Nası rol Kemal) JHU de~il ilaQdıt• 


