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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN ı 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: / 

HAKKI OCAKOGLU ' 

Devam müddetl,Türkiye için,Hariç için 
Senelik . . . . . . • ı 300 2500 
Altı avlık . . . . . . 700 1300 , 

TELEFON : 2697 

• • . 

Şehir Meclisi 
Devre toplantıları başladı 
Çocuk yuvasındaki vefiyat 
meselesi münaka'a edlldl. 

Reis cevab verdi. 

Flab .. s ,, kuru,tur. Cumlıuriyett.K Ve Oum1ıur•yet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Si11aıri Gaeeıeaır Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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•• 
ATA TÜRKÜN SENELİK NUTUKLARI 

Ünümüzdeki yıl içinde yapılması lüzumlu olan 
kültürel, sosyal ve ekonomik işler üzerinde 
verilen yüksek direktifleri ihtiva ediyordu 

' 

~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"Ekonominin her sahasında ve memleketin bertarafında Türkler kendilerine 

·ve devletlerine tam bir güven içinde yaşıyorlar." " Her Türk çiftçisi 
µ;eçineceği ve çalışacağı toprağa malik olmalıdır. " 
~~~~~~--~~~~~~~~~-.. '----='--~~~~~~~~~~~~~-

" Ticaret münasebetlerimizde karşılıklı genişlik ve kolaylık takibettiğimiz esashr. ,, - '' HAY ATI 
UCUZLATMAK IYCAB ETTiKÇE VERGiLERi INDiRMEK SiY ASETiNE DEVAM EDECE

GiZ. ,, - " Müttefiklerimiz ve dostlarımızla temaslarımız daima samimidir. ,, 

Milli müdafaaya verdiğin1iz ehemmiyetin yerinde olduğunu hadiseler her
gün göstermektedir.Kuvvetli bir hava ordusu vücuda getirmek yolundayız 

~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

" l\lilletimizi eden başlıca büyük mesele " 

'' Hakiki sahibi Türk olan Iskenderun 
ve Antakya havalisinin mukadderatıdır,, 

~~~~~~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~-
Atatürkün bilhassa Sancağa taallOk eden sözleri sürekli alkı,ıar ve tezahüratla kar,ılandı. Mebuslar 
ayağa kalkarak: " Var ol, yaşa ,, diye bağırdılar. Açılış töreninde kordlplomatlk localar dolu idi. 
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Atatürk1Ün Irakta hükümet darbesini i)azırlıyan 

Nutkundan 
aldığımız 
ınüjdeler .. 

ATATÜRK, Bı ııelik tıtttuk
lariyle dahilt t•e 1ıaricı po
litikamız iizeriııe ışık serpeıı 

direktiflerini 1•eı·dileı'. Tiırk 

nıilleti, ATA I'ORK gibi eş
si.a bir şefiıı 1·e1ıberliği al
tında 11iiksel111e 11/ııldarmuı 
hıtdııdsuklttğıoııı görmek 
lıa1ıtiyarlıyıııa mn:lıar oı

dttğıı giiııdeııberi im ııutıık
lara eıı büyült değeri ver
meye alışmıştw. A'l'.A TÜRK
iin ai}zıııdaıı <;ıkaıı Jıer sö· 
süıı hakikat sashasmcla 11e 
kadar hızla tecelli eftiiJiııi 
görıııüştiir. Bıı ıııiişalwdeıleıı 

doğan güreni sarsabilecek 
tek lııldiseyle kal'şıla~maıııış 
tır. lııkılıilı tari1ıitııi::i dol· 

duran binbir tecrübeyle aıı
lamıştır ki keıı<li kuvvet ve 
kabiliyetini tanı bfr isabelıe 
ölçmekte o 1ıerkesteıı fazla 
liir mııvoflakıyet göster
miştir. 

ATATÜRK, bugüne kadar 
ile söylemişse hepsi hakikat 
<>lıııuştur. O biç bir zaman mil
ler b ıne yapılamıyacak şeylerden 
! ahsetmemiştir. Senelik nutuk
ara, devletin ve milletin faa!i
Yet proğramı nazariyle bakma
llıııa bir sebeb te budur.Bu ~a
~~~e yakın hedefleriıı>izi seçe-
1.1!1.Yor, büyük şefin temas et-

1111 meseleler üzerindeki ol
~'lluk . derecemizi anlıyoruz. 
b A TÜRK 'ün nutuklarından 

t '~ biri kurtuluş ve yükseliş 
arıh· · d d ıınız e, souu gıdmiyeıı me-
ııı'tıiyet savaşımızda yeni bir 
l' erbaledir, Bu nutukları yan-
ana getırir z Cumhuriyetin 

-. So11u 2 11a say/~da -
Şe-vke"l :BJ.1g1n. 

General Sıdkı, 20 gün evvel Istanbul
daki hemşiresine misafir olmuştu -

Fakat çok ketum davranmıştı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lstanbııl, 2 (Yeni Asır) - · .,. vadeylemekted r. 
Irakta hükümet darbesini ha- Kudüs, 2 ( Ö. R ) - Irak 
zırlıyan General Bekir Sıdkının şahsiyetlerinden birisi lraktaki 
20 gün evvel Viyanadan dö- kuvvet darbesinin uzun süre-
nerken şehrimize uğradığı an- ,,, miyeceğini, zira yeni hüküme-
laşılmışlır. General Kadıköyün- tin ordunun ekseriyetine da-
de oturan hemşiresi Senihanın yanmadıj{ını Reuter muhabirine 
evinde bir gece kalmış; Seniha 

bildirmiştir. 
kardeşine Iraktaki vazivet bak- , 
kında bir çok sualler sormuş- ·'. Şam, 1 (A.A) - Sabık Irak 
sa da cevab alamamıştır. Irakta "'• başbakanı Ha§imi ile Elgeylani 
mukabil bir hareketten kor- lrak'ı tcrkedebilmek için çok 
kuluyor. güçlükler çekmişler, fakat ni-

Kudüs 2 ( A. A) - Yeni hayet Şam'a gelmeğe muvaf-
lrak bükümeti Filistin komite- fak olmuşlardır. Haşimi yoluna 
sine bir telgraf göndererek es- devam ederek Beyruta vasıl 
ki hükümetin yaptığı yardımı olmuştur. 
kendisinin de aynen yapacağı- Kahire 1 (A.A) - Öğrenil-
nı ve yeni hariciye bakanını diii'ine göre lrak'ın sabık har-
Filistine göndererek lngiliz ko- biye bakanı Cafer paşa Elas-
misyonuna verilecek vesaik ha- keri şu suretle ölmüştür: 
zırlanmasına yardım edeceğini lıak kıalt Gazi -Sonu 3 üncü sahifede-
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Tütün piyasası açıldı mı, aç1lmadı mı? 

Dün yalnız 
kilodan 

khisarda bir milyon 
fazla tütün satıldı 

Tütün piyasası açıldı mı? 
Dün bu hususta maliımatla

rına müracaat ettiğimiz makam- • 
lar bize "Hayır,, cevabını ver
diler. Piyasanın açılmasiyle çok 
yakından alakadar olan Ame
rikan kumpanyaları da bundan 
fazla birşey söyliyemediler. 

Bu vaziyete nazaran piyasa
nın açılmamış olması lazım ge
lirse de Akhisardan aldığımız 
hususi malumat bunun tama
men aksinedir. Dün Atıhisarda 
yapılan tütün satış muam~leleri 
bir milyon kiloyu geçnıiştir. 

Fahıikalarda ralışan liitıin işçileri - So111ı 6 UICI sal.ıru~ -

Büyük Erkanıharbiye • • re ısı 

Mareşal Fevzi Çakmak 
dün Bükreşe hareket etti 
Muhtemel vaziyetler karşısında alınacak tedbirler 

Bükreşte gözden geçirilecektir 

Büyük şef, refakatlerinde Mareşal Çakmak ve A. Reııda old11ğ11 
halde l(amutaydan ctkarlaıken 

IST AN BUL, 2 (Yeni Asır)- . Londra 2 ( Ö.R ) - Balkan 
Genel Kurmay başkanı Mare- antantı devletleri erkanı harbi-
şal Fevzi Çakmak, Balkan yelerinin Bükreşde yapılacak 
Antantı Genel kurmaylarının toplantısı burada alaka ile ta-
Bükreşte yapılacak toplantı- kib ediliyor. Bu toplantının yal-
sında hazır bulunmak üzere nız noktai nazar taatisine ve 
Köstenceye hareket etti. Ora- mubtmel vaziyetler önünde alı-
dan Bükreşe gidecek ve hafta nacak tedbirleri incelemiye --
sonunda ayni yolla şehrimize tuf olduğu Bükreşten bildi-
dönecektir. riliyor. 

lnebolu vapuru davası 

Yeni ehlivukuf raporun
da mühim noktalar vardır 

l . j. 

!11ebolu suçluları mahkeme luızumnda Yazısı ô ncı sahifede 
···············································~····································· .. 

Nazillide sulama kooperatifi 

150 bin dekar araziyi 
kanallarla sulayacak 

Nazmi sulama kooperati/i11i ai!uı/rı elıle açatı İlçcbaı• Jhsa11 k./ıhı ·ııoifla 
ve müstahsilm öndai kıymetli nıenuırlorımız 

- Yazıst aJt111cı sa!ıi/edı• -



Atatürk' ün 
Nutkundan 
aldığımız 
müjdeler .. 

---·....----
-Baştarafı birinci sahijede

on dört senelik hayatında hangi 
.ıneJ'.halelerden geçtiğimizi 3<0-

y'likla bulali1lir.siniz. ATA
ÜRK 'ün hiç bir utkunda ha

yal ufku içinde kapab kalarak 
realiteye inkılab etmiyecek bir 
şey bulunamaz. Bu bakımdan 
idare makinamızın, kurucu sulh 
politikamızın yarınki icraatını 

birer temenni şeklinde sunan 
~özlerde bile tahakkuku gecik .. 
miyecek olan vaadların müjde
leri vardır. Kamutay, hükümet 
ve millet bu sözlerden ilham 
alarak verilen direktifleri ta

hakkuk eltin:cek çarelere baş
vuracaklardır. ATA TÜRK "bu 
seneki çalışmaların memle
kd ve millet işlerinde yeni eyi
likler, yeni ilerlemeler yarata
cağını kaniim. " dedikleri za
mau bu hakikatı en beliğ şc· 
kilde ifade etmişlerdir. 

ATA TÜRK'üo harici siyase· 
timiz hakkındaki sözleri de 
içimize ferahlık veriyor. Büyük 
Şef " bu sırada milletimizi 

gece gündüz meşgul eden baş
lıca büyük meseleye, balkı öz 
Türk olan Antakya ve isken
derun bavalisinin mukaddera
hna" temas ederken Kamu

tay'ın muazzam tezahüratı, bu 
sözleri dakikalarca süren bir 
alkış tufaniyle karşılamış bulun
ması milletimizin bu davaya ne 
kadar hassasiyetle bağlı oldu

ğunu göstermiştir. ATA TÜRK
ün sözleri, eminiz ki, dünya
ca duyulacak, bilhassa dostluğu
muza büyük kıymet veren Fran
sada kuvvetli akisler yapacak, 
hakkımızın meşruiyeti karşı
sında hassasiyetimiz pek tabii 

görülecektir. Aynı zamanda 
Sancak Türkleri de bu söz
lerden derin bir inşirah du
yacaklardır. Türk olan bu top
raklarm yabancı bir idare al

tına geçmesi imkansız olduğunu 
şimdi herkes daha 

0

eyi anlıya
cakbr. Milli davalara atfettiği 

hayati ehemmiyetle tanınmış 
olan Kemalist Türkiyenin dü
rüst siyaseti, sulhperverliği ls

kenderun ve Antakya Türkle
rinin mukadderatı bahsında bir 
ikinci ga!ebe daha temin ede
cektir. Montrö zaferini nasıl 

kazanmışsak bu davayı da 

muhakkak surette kazanacağız. 
Zira hakkımız barizdir. 

Şe-vke1; :B:il.gt.:n. 

Yunan takası 
Iktısad Vekaletinden ıebri

mız Ticaret odasına gelen 

malumata göre 12-11-934 ta
rihli Türk - Yunan ticaret an
laşması mucibince Yunanistan
dan Türkiyeye ithal edilecek 
malların ödenilmesi için teda

vüle çıkarılmış olan Bondeker
Jerin 31 Kanunııanı 937 tari
hine kadar muteber olmaları 

ve yine mezkür anlaşma mu
cibince başlamış olan hususi 
takasların mezkür tarihe kadar 
ikmal edilebilmesi Yunanistan 
bankasmca da kabul edilmiştir. -Bursa da 

Bir havacılık kulübü 
açıldı 

Bursa 2 (Yeni Asır) - Türk 
ho:va kurumu tarafından bura· 
da bir tayyarecilik kulübü açll
dı. Acım töreninde kulübün 
reisi general Asım bir söylev 
vererek genç ihtiyar herkesin 
bu Jrnlübe aza yazılmasını söy
ledi. Kulübün açılması münase
betiyle bir de zivafet verildi. 

ŞE 
Vicdansız 
birana 

•••••••••••••••••• 

Şehir meclisi toplandı 
Belediye reisinin faaliyet raporu 

alkışlarla kabul edildi 

ı R =/ş;h~• ~' 
~Meclisinin büyük 

Doğurduğu çocuğu· 

nu boğdu ve 
len nı la ra göın el ii 

Çocuk yuvasındaki vefiyat nisbeti hakkında 
reisin verdiği izahat çok mühimdir 

Şehir meclisi dün akpm 
ikinci Tefrin deveresinin ilk 
toplantısını yaptı. Riyaset ma
kamını Dr. Uz işgal ediyordu. 

Bir yıUık faaliyet raporu 
okunduktan sonra reis vekilliği 
ve katib seçimi yapıldı. Avukat 
Münir Birsel birinci reis vekil
liğine, Dr. Mithat ikinci reis 
vekilliğine, avukat Ahmet Şük
rü, Ali Halim, Ruşen Akgün, 
Kemal Talat Karaca ve Suad 
Yurdkoru katipliklere seçildiler. 

ilk sözü izadan Sadi aldı. 
Belediye zabıtası işlerinin daha 
ciddi tutulmasını temenni etti. 
EczaCJ Lütfi Çocuk yavaıında
ki vefiyat nisbetine ve havagazı 
işine temas etti. Avukat 
Ha1id Şehidler - T epccik yolu 
bakkıoda görüşlerini ve temen
nilerini açığa vurdu. 

Söz azadan Hüsnü Tonak'm
dı. Kışın yağmurlar yüzünden 
çarşıların sular altında kaldı
ğından bahsetti ve: 

- Halk bu yüzden çok sı
kıntı çekiyor. Geçen sene is
met paşa bulvarından denize 
bir lağım yapılacaktı. Bundan 
başlia diğer birkaç lağım işi 
de vardı. Bunun için hüdçeye 
15bin lira tahsisat konulmuştu. 
Bu seneki mesai raporu içinde 
bu işlerin de yapılmıı olduğu
nu görmek istiyordum. Başka· 
nımdan soruyorum. Bu iş niçin 
geri lcalmışhr? 

ikincisi Karşıyakada iki üç 
sene evvel yapılmış olan yol· 
lar da her ne kadar tami
rat yapılmışsa da bir çok 
yerlerinde müteaddit çukurlar 
hasıl olmuştur. Kemalpaşa cad· 
desindeki kaldırım taşlan da 
bozulmuştur. Bunlano tamirini 
rica ederim. 

Reis şu izabab vermiştir: 
ŞARBA Y KONUŞUYOR 

- Arkadaılarım söze teşek
kürle başladılar. Gösterdikleri 
bu emniyetten dolayı hepsine 
ayn ayrı teşekkür ederim. 

Otobüs işi üzerind~ biz de 
çok hassas davramyoruz. En
cümen bu işe büyük ehemmi
yet verdi hazırlanan şartname 
ilin edildi. Hiçbir talib çık
madı, pr namede tadilat yapıl
ması istendi. 

Daimi encümenin yapacağı 

tedkikten sonra vereceği ka-

rarla belediye bu işi kendisi 
işletmeğe doğru gidecektir. 
Fakat istiyoruz ki yapacağımız 
iş zararlı olmasm. 

YAMANLAR SUYU 
Yamanlar suyunun Karşıya

ka ya getirilmesi için depodan 
oraya kadar birçok masraflar 
ihtiyarı lazım geliyor. Bunun 
i ;in bu masrafı gelecek sene 
meclise tekUf edeceğiz. Kabul 
edildiği takdirde bu işi yapa
cağız. 

Sivrisinek i~ine her f11sattan 
istifade ederek alakadar ma
kamlara müracaatta bu!unduk. 
Meclis isterse yine de müracaat 
ederiz. Sivrisinek işi mühim; 
kanalizasyon işidir. O olma
dıkça bu iş kolay kolay 
haUedilmez. 
Arkadaşım Sadi zabıtai be

lediye memurlarının daha ciddi 
olmalarını temenni etti. Yaptı-

ğımız kurslarda kendilerine bu 
hususlarda dersler verildi. Yal
nız arkadaşlarımdan rica "ede
rim ki bu gibi kim!eleri gayri 

R.eis Dr. Belıcet Uz 
ciddi vaziyette görünce bizi 
haberdar etsinler ki şahıslar 
üzerinde alakadar olalım ve 
diğerlerine ibreti müessire ol
mak üzere tecziye edelim. 
Arkadaşım Lütfi çocuk yu

vasındaki vefiyata işaret ettiler. 
Benim branşım olduğu için bu 
ilşlerde çok yakından alakada
rım. Bize gelmiş olan bu 
çocukların ekserisi bir kaç 
gün sokaklarda kaldıktan sonra 
buraya getiriliyorlar. Polis 

karakollarına yaptığımız bir 
tamimde bu gibi bırakıl

mış çocukların derhal buraya 

gönderilmesini istedik. Çünkü 
bir çocuk anadan ayrıldıktan 
sonra nekadar bu halde kalır 
İse okadar ömrü az olur. 

Buradaki yatak adedini 100, 
150 yatağa kadar çıkarmak 
yollarım bulmak da yegane 
em elimizdir. 

HAV AGAZI IŞI 
Hava gazı kok stokuna 

gelince bugün bizden kok alan-

lar kokun çok iyi olduğunu 
söylüyorlar. Koku daha fazla 
ucuzlatmak yoluna gidemiyo· 
ruz. Çünkü havagazının borcu 
vardır. ·Ve elimize bu vaziyette 
gelmiştir Onu da ödemekte
yiz. Hasan arkadaş Alsancak
taki yolların ihmal edildiğin

den bahsettiler ve ikinci 
Kordon işi üzerinde durdular. 
Biliyorsunuz ki, alikadarlar 
ikinci Kordonun belediyeye 

aid bulunduğu rıhtımla yani 
Birinci Krdon ile alakası 

bulunmadığı iddiasındadır. Bu 
ışın halli hususunda Baş
bakanımız ve lktısad Vekili 
Celil Bayar nezdinde teşeb
büslerde bulunduk bunun iyi 
netice vereceğinden çok emi
nim. Yoksa 5 - 6 bin lira ta
miratı ınütemadiye tahsisab 
olan belediyemizin böyle ikinci 
kordon g ibi 30 - 40 bin lira 
para istiyen bir işi yapamaya
cağı aş\kardır. 

Halid arkadaşım Tepecikteki 
yolu işaret ettiler bu yol ha· 
kikateo fena bir yoldur. Bunun 
için 800 lira kadar para la
zımdır. Bunu da yakında yap
tıracağız. 

Gazi okuluna giden yolun 
kaldarımı işine gelince; biz ev· 
veli yolun altına kanalizasyon 
yapıyoruz. Bunun için de ayrıl
mış para olduğundan yakında 

bu yolun da kanalizasyonuna 
başlıya cağız. 

Biliyorsunuz ki belediyeniz 
şimdiye kadar kazma kürek 
görmiyen yerlere de el uzat· 
mışbr. Ve bütün bu işleri ehem· 
miyetine göre derecelere ayır
mıştır.· Bütçenin müsaadesi nis
betinde her iş derece ve sıra· 
sile yapılacakbr. 

LAGIM iŞLERi 
Hüsnü Tonak arkadaşım, ya

pılacak olan iki lağımdan bah-
settiler. Heyeti fenniyemiz bu 
iki işle bir buçuk aydanberi 
meşguldür. 

Bunun için bazı istimlakler 
de olduğu için bir az geç kal
oıışttr. Fakat yapılacakbr. 

Reisin izahatı kafi görülerek 
faaliyet raporu kabul edilmiştir. 

lzmir işlerile yakından ala
kadar olan sayın başbakan 
lnönü ile dahiliye vekiline ve 
diğer makamlara meclisin te· 
şekkürlerinin bildirilmesi ve 
büyük önder Atatilrke meclisin 
bağhhk ve tazimatının arzı 
alkışlarla kabul edilmiştir. 

Beş <lakikalık bir celse tati
linden sonra toplanan meclis 
encümenler seçimini yapb ve 
perşembe günü toplar.ılmak 

üzere celseye son verdi. 
••••••••• 

Egepafas salonları 
Eg~palas otelinin kışlak sa· 

lonlan açılmıfbr. Tabldot ıer· 
visi gayet ucuz ve elverişlidir. 

' Elhamra Sinemasında 
6 

lkincitcşrin 

CUMA 
Gününden itibaren gö

rülmemiş derecede 

Güzel • Kuvvetli 

Muazzam - Zengin 

Muhteşem 

Fraıısa 
Ihtilili 

F ransızça sözlü 

Rgnald .-. -
COLMAN 

. . • . . .;.. .:! . . : :,,.._. .. ~(: :. ;. . , .. 

ere azimatı 
•••••••119••• 

Şehir Meclisi tarafından 
büyük şef Atatürk'e aşa-

ğıdaki tazim telgrafı gönde
rilmiştir: 

" Yeni yıl toplantılarıoa 
bugün başlıyan Şehir Mec· 

N lisi yurdu kurtaran, Türk 
· ulusuna dünya milletleri ar.ıt-
sında layık olduğu yüksek 
mevkii veren en büyük Türke 
sonsuz ve sarsılmaz bağlılık-
larını arza beni memur etti' 
lzmir halkı mümessillerinin 
bu yüksek duygularmı yüce 
katınıza stınar ve bu vesile 
ile de şahsi tazimlerimi ar· 
zederim. 

Dr. Behçet Uz 
lzmir Belediye Reisi 

* • • 
Başbakan ismet loönüne 

de aşağıdaki telgraf gönde
rilmiştir: 

Bugün yeni yıl toplantıla· 
rına başlıyan Şehir Meclisi, 
lzmir ve lzmir halkına her
zaman ve her vesile ile gös-

~ terdiğiniz s1cak alaka ve 
büyük yardımlard.:n dolayı 

sı derin minnet ve şükranlarım 
' yüksek huzurunuza sunmamı 
~ ittifakla kararlaştırdı. Bana 
~ şeref getiren bu vazifeyi 

yaparken derin saygılarımı 
da arzederim. 

Dr. Behçet Uz 
lzmir Belediye Reisi 
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()da reisi 
Ticaret Odası reisi Hakkı 

Balcıoğlu dün akşam Nazilliye 
gitmiştir. Hakkı Balcıoğlu ora
da bir hafta kadar kalacak ve 
bazı tedkikat yaptıktan sonra 
şehrimize dönecektir. 

Pamuk vaziyeti 
Iktısad vekaleti Ege mınta· 

kasında ekilen pamuk mikdarı 
ile kullanılan pamuk tohumları 
ve istihsalat vaziyeti hakkında 
şehrimizdeki alaka dalardan 
malümat istemiştir. 

Kaı;§ı_yakadA Tur.anda öeniı 
kenarında yeni &ğmuş bir '.kd 
ç.oc.uğıınun cesefü hıı1unmuştuı'· 
Yapılan tahkikatta Turanda 
Menemen caddesinde 120 nu· 

maralı evde oturan 30 yaşla· 
rında Şerife adında bir dul 
kadının 25 Ilkleşrinde sancıla· 
narak bu çocuğu doğurduğu 

ve ayni evde oturduğu Şefika 
adındaki arkadaşile birlikte 
boğarak geceleyin deniz kena
rına gömdükleri anlaşılmıştır. 

Şerife, Konyalı Mustafa adın
da birile temas neticesi çocu
ğun gayri meşru olarak elde 
edildiğini söylemişse de söyle
diği adam bulunamamıştır. 

Mağazelerde çalışan bu iki 
kadının birbirile alakalı olduk
ları da tespit edilmiştir. Şerife 
ilk ifadesinde deniz kenarın

dan giderken sancılanarak ço
cuk doğurduğuna ve diri diri 
oraya kumların içine gömdü
ğünü söylemiş ise de sılu bir 
isticvab neticesinde evde do· 
ğurduğunu ve sonra arkadaşı 
Şefika ta rafından götür" lüb gö· 
müldüğünü itiraf etmiştir. lldsİ 
de adliyeye verilmiştir. 

••• 
Şahin 

Teslim oldu 
Kordonda bir otobüs kaza

sına sebebiyet veren ve kaça~ 
şoför Şahin düo gelerek adh
yeye teslim olmuştur. 

Şahin ifadesinde: 
- Otobüs makinası bozul· 

muşlu. Tamir ederek işlettiJJI· 
Yolda gelirken otobüs bir y•
hudiye çarptı, korktum. ı<or· 
donda köşeyi dönerken rna: 
kina birdenbire yine istop elli 
ve arabaya çarptı. Demiştir. . 

Sorgu hakimliği şoför Şahin• 
tevkif etmiştir. 

Mıntaka güreş birincilikleri 

Müsabakalar çetin ve 
çok heyecanlı olmuştur 
Güreş ajanlığı tarafından pa

zar gecesi senelik güreş birin· 
ciliklcri yapılmıştır. Müsabaka
lar o kadar alaka uyandırdı ki 
Halkevi salonu tamamen dol
muştu. Diyebiliriz ki Cumhuri
yet bayramında yapılan ve iki 
futbol şampiyon takımını karşı 
karşıya getiren maçta bu ka
dar kalabalık yoktu. 

Müsabakaları ilbay Fazlı 
Güleç te takib etmiştir. 

Güreşlere saat 20 de askeri 
bandonun çaldığı istiklal marşı 
ile başlanmıştır. 

56 kilo : Altı güreşçi girmiş
tir. Dakikasına varmadan ra
kiplerini yenmek suretiyle na
zan dikkati celbeden Göztepe· 
den Mustafanm kazanacağı mu
hakkak gibi görülürken fazla 
itimadı nefisten olacak Demir
sporlu Fatihe yenilerek ikincili
ğe dü~müştür. Fatih hiç ye
nilmeden birinci olmuştur. 

61 Kilo : Göztepeden Nuri 
üstün güreşirken bir hatası 

yüz.ünden yenilerek ikinci ol
muş ve birinciliği Altaydan 
Osman almıştır. 61 kiloya da 
altı müsabık girmişHr. 

66 kilo: Dört güreşçi arasın
da çetin bir çarpışma olmuş ve 
neticede Demirspordan lbrahim 
birinci, Altaydan Doğan ikinci 
olmuştur. 

72 kilo: iki müsabık vardı· 
Ve ikisi de Demirspor kulii." 
bünden idi. Mustafa biriııcı. 
Tahsin ikinci. 

79 kilo· Dört güreşçi tutuş· • p 
muş ve güreşin en enteres~ .. 
safhaları bu çabşmalarda g ._ 
rüfmüştür. Altaydan Ismail b; 
rinci, Demirspordan Musta ' 
ikinci. d 

87 ki!o: iki güreşçi vıır. 1~ 
Altaylı Cevdet birinci, DelPır 
sporlu Ali ikinci olmuşlardır· 
Ağır sıklete iştirak edeli 

olmamıştır. ıl· 
Puvan usulü üzerine yaP k 

dığı için üç devrede ve birÇ;. 
karşılaşmalar yapılmak p1 k 
buriyeti hasıl olmuş ve c;,D~ı'eı 

b. · cı gece yarısına doğru ırın 

teayün edebilmiştir. : li~ 
Müsabakalarda hakern5·~,t 

daima göze çarpmıştır. fa ııi 
h ~z ye 

bu spor lzmirde enu . eliği 
sayılabileceği için bekle01~.,ri 
gibi mHli takım kap~anı ııal" 
~cldiği takdirde bu ış de 

ledilecektir. b 1ıs• 
Bu gecelci seyirci kala ~rde 

bize göstermiştir ki Jı~dığı 
bir kapalı jimnazyöm yapı rl•'ı 
tadirde bu gibi gece 5P0191ıı 
umulduğundan ziyade a ye"i 
görecektir ve lzmirde yeP ııur• 
bir spor cereyanı başhyac• 



a Tefrlnleanı teaa 

• Atatürk sergı evinde 

Sergiyi 
duklarını 

faydalı bul
söylediler. 

Ankara, 1 (A.A) - Curuhur 
reisi Atatürk bugün saat 17 ye 

doğru elişleri ve küçük sanat
lar sergisini şereflendirmişler
dir. 

Atatürk sergide bir buçuk 

saat kadar kalarak sergide 
teşhir edilmekte olnn eşyaları 

ayrı ayrı tedkik buyurmuşlar 

ve bilhassa tezyin san'atları 

kısmına fazla alaka gösterm~
lerdir. 

ince işlemeli bir tabağın 
önünde tevakkuf buyuran bü
yük Şefe, bu tabağı hazırlıyan 
san'atkar Muhsin izahat ver
miştir. 

Atatürk ayrılırlarken ekono· 
mi bakanı Celal Bayara; ser· 
giyi faydalı bulduklarını söy· 
liyerek takdir buyurmuşlardır. 

Mareşal Fevzi Çaknıak 
Hamidiye ile Köstenceye hareket etti 
lstımbul, 2 (Telefonla verilmiştir) - Genel Kurmay başkanı 

ına.reşal Fevzi Çakmak bugün (dün) saat 14.15 te Hamidiye 
kruvazörüyle ve Köstence yoluyle Bükreşe hareket etmiştir. 
Ma.reşalın teşyi merasiminin yapıldığı Kadıköy rıhtımında vali 
Muhiddin Üstündağ ve mevki kumandan vekili general Ali Fuad 
\le birçok askeri erkan hazır bulunmuşlardır. 

Mareşalı hamil olan Muş Hamidiye kruvazörüne yanaşır 

yanaşmaz gemiye başkumandanlık forsu çekilmiş ve gemi derhal 
hareket etmiştir. 

Hamidiye Boğaza doğru açılırken limanımızda bulunan Alman 
Emden kruvazörü mareşalın gemisini 19 parça top atmak sure· 
tiyle selamlamış ve Hamidiye tarafından mukabele görmüştür. 

Hava şehidi Eribe için 
Kadıköy orta 

bir ihtifal 
okulunda çok hazin 

yapılmıştır 
ltanbul,2 (Telefonla) - ilk kadın hava şehidi Eribe namına 

bugün Kadıköy orta okulunda bir ihtifal yapılmıştır. İhtifal çok 
hazin olmuş ve arkadaşları Eribenio namını hürmetle anmışlardır. 
:'\rkadaşlarından birisi demiştir ki: Eribenin yere düşer düşmez 
ılk sözü "iyi atladım mı,. demek olmuştur. 

Eribe için bugün Ankarada da merasim yapılmıştır. 

ırakta hUkUmet darbesini hazırlıyan 

General 
huldaki 

Sıdkı, yirmi 
hemşiresine 

•• gun evvel lstan· 
olmuştu misafir 

Baştara/ı beşinci sahifede 

Cafer paşa kraldan aldığı 
taliıuat üzerine Bekir Sıdkı ile 
lnüzakerede bulunmak üzere 

Yola çıkmışb. Bu esanada bir 
zabit karşısına çıkmış ve ta

bancasını çekerek Cafer paşayı 
6ldürınüştür. 

Paris, 1 (A.A)- Gazetelerin 
Çoğu Irak vekayiinde Alman 

Propagandasının izlerini gör
lnektedir. Ere Nouvelle di
Yor ki: 

Irakta vaziyetin altüst olması 
birbirini müteakib Mısır, Filis
tin ve Suriyeyi karma karışık 
etıniş olan vakayi ile münase· 

battardır. Bütün Arap memle· 
ketlerinde nazi propagandası· 
nın tesirinin izleri vardır. 

Eko Dö Paris Londra mu
habirinin bir mektubunu neşret

mektedir. Muhabir bu mektub
da diyor ki: 

Filistin hadiseleri ile Bağdat 
kıyamı arasında muhakkak su
rette bir rabıta vardır. Arapla· 

rın bazı devletlerin nmseviler 
lehindeki siyasetine karşı duy
makta oldukları infiallerden is
tifadeye hazır olan Hitlerci 
Almanyanın Bağdatt•ki hükü
met darbesinde parmağı olup 
olmadığı sorulmaya değer. 

Küçük Antant'ın siyaset mihveri 

Çek-Sovyet münasebatı 
devam edecek 

Bükreş, 1 (A.A) - Croita
~n bir beyanatı neşredilmiştir. 

roita bu beyanatında Prag 
t_örüşın~lerinin neticelerini tas
tıh etmektedir: 

.1 - Fransaya karşı girişil
~1~ olan taabbüdlere sadakat, 

iiçük itilafı teşkil eden üç 
~eınJeketin harici siyasetleri
tıın ·h B ını veri olarak ka'maktadır. 

u devletler bitaraflık denilen 
Preıı "b sı e düşmandırlar. 

y 
2 - Çekoslovakyanın Sov

et Rusya ile halihazırda mev
:~t olan münasebetleri idame 

2 
IDektedir.Romenler de bunun 

aruri old • 1· . le d· ugunu tes ım etmış-
t ır. 

y 
3 

- Çekoslovakya Roman-
a Leh ·· b buı munase atının salah 

ıı ınuş olma,ından çok mem
lındur V b 10 k · e u salahın Çekos-
\la y ·ı 

d h a 1 e Lehistan arasında a a. .. b 
ııı d ıyı ir anlaşma husulüne 

e ar ol • ittifak acagını ve Çek Sovyet 
ının Romanya ile Rusya 

arasında münasebetleri daha 
ziyade iyileştirmeye yardım 

edeceğini ümid eder. 

4 - Çekoslovakya mütte
fiklerini daima haberdar tut
mak şartile Almanya ile mü

zakerelerde bulunmıya hazır

dır. 

Groita bundan sonra küçük 
antantın Milletler Cemiyeti 
misakının tahmil etmekte oldu
ğu taahbüdlere şiddetle bağlı 

olduğunu da tasrih etmiştir. 
Prağ 2 (A.A.) - Hükümet 

bir emirnameye istinaden milli 
müdafaa işleriyle muvazzaf 
hususi bir muhafız teşkilatı vü
cuda getirmiştir. Bu teşkilabo 
vazifesi dahilde asayişi muha
faza etmek, kududların emni
yetini temin eylemek, icabında 
gümrük idari işlerinde teşriki 
mesaide bulunmaktır. 

Bu teşkilat askeri mahiyette 
olacak ve askeri terbiye göre
cektir. 

tENI ASik Sahlf&.3 

._, - - -

Son .Telgraf: Haberle~i 
• 

' 

Tarihi nutkun tefsirleri 
Atatürk, millet kürsüsünde t~pi<ı bir 
güneşti.Ne mutlu Ata türkü olanlara .. o 

Başvekil'" 
lzmlt fabrikasının açılma 

törenlni yapacak 
lzmit, 2 (Yeni Asır) - lzmit 

kağıd fabrikasının açılma töreni 
önümüzdeki hafta içinde baş· 
vekil lnönü'nii·ı bir nutkııyle 

yapı l aca" tır. Fabrikanın fazla 
istılı s a lat yapması için oazı ila
veler yapılması da düşünülüyor. 

lstanbul, 2 (Yeni Asır muhabirinden - Ata- h edefte birlik. Amerlkada 
türkün Kamutayın açılışındaki tarihi hitabele- Bunun ne kadar verimli bir fazilet, nasıi bu- -N.,vyork, 2 (O.K) - Fransa 
rini tahlil eden gazeteler, bu mühi:nn utku luamaz bir saadet olduğunu anlıyabilmek için 
dehanın çok açık ve samimi bir ifadesi olarak dünyanın endişe, korku,ıstırab hatta fecaat, başbakanlık müsteşarı de Tes-
tavsif ediyorlar. lsmail Müştak Cumhuriyette kan dolu manzarasına bakmak kafidir . ., san Nevyorktan Kanada da 
diyor ki : Muharrir makalesini şöyle bitiriyor : Montreal ve Ottavaya hareket 

" Atatürk bugün millet kürsüsünde tıpkı bir - Ne mutlu başında bir Atatürkü olana.. etmiştir. Çarşanba günü Nev-
güneşti. Düşüncede birlik, yürümede birlik. çalış- Ahmed Emin Tanda hararetle nutkun ebem- yorka dönerek ayni gün Fran-
mada birlik, kanaatta birlik nihayet.. emel ve miyetini tebarüz ettirmektedir. saya hareket edecektir . ......... Erkek ...... hir· ..... m.iııef ........ 1.-a·sır· .... yaşar···1 ......... 
Komünizm bir süper devlet kapitalizmi imiş ve 
Sosyalizmin en fena bir devam şekli oluyormuş •. 

..-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nutuk dünya paytahtlarında muht~lif 
Londra nutku çok soğuk 

şekillerde 
buldu ... 

karşılandı 

Roma. 2 (Ö.R) - Mussolini ı olan memnuniyetlerini bildiri- ı grad muhabiri bu şehirdeki 
nutkunda demiştir ki: yorlar. " Kölnischer Zeitung" intibamı şöylece hülasa et-

- ltalya, ltalyan milletini diyor ki: Bu nutuk Avrupa mektedir: 
boğmak için ona karşı yapılan havasını aydınlantmaktadır. Umumi efkar bir noktada 
hicabavermuhasaranın organize Duçe Avrupa meselelerinden lamamile birleşiyor: O da şu-
edilmesinde Milletler cemiyeti- vuzuh ile bahsetmiş ve dört ana dur: ltalyan • Yugoslav dost-
nin gösterdiği şeytani sür'atı, hayalin Silahsızlanma, kollektif luğunun şu veya bu devlete, 
kadınları aç bırakmak için oy- emniyet, bölünmez sulh ve Mil- mesela fngiltereye karşı ma-
nadığı rolü asla unutamaz. Ce· !etler sosyetesi hayalinin da· nevre olmaması ve ancak Av· 
nevre buna, Italyan milletinin ğılmasır.a hizmet etmiştir. rupanın umumi sulh ve müsa-
azmı önünde muvaffak olamadı. logilterede nutuk ihtiyat lemeti kadrosunda yer alması 

Erkek bir millet kendi kol· kaydile lrnrşılanmıştır. En sağ istenilmektedir. Şurası kayde-
lektif emniyetini, kendi hudud• gazeteler, malüm esaslar üze- diliyor ki Mussolini nutkunda 
lan içinde getirir. Ve kendi rinde, lngiltereye yapılan an- Küçük antaottao deği, yalnız 
mukadderatını başkalarının em· !aşma teklifini kaydediyorlar. Yugoslavyadao bahsetmiştir ... 
niyet edilmez ellerine terk et- Fakat diğer gazeteler bu anlaş- Diğer taraftan Macarların mu· 
mekten içtinab eder. maya esas olarak ltalyan başve- ahedeleri yeniden gözden ge-

Komünizme gelince: kilinin ileri sürdüğü şartlar üze· çirtmek iddialarına tamamiyle 
Komünizm ve Bolşevizm de- .:nde ısrar ed:yorlar. Bunlar müzaheret göstermiştir. 

nilen şeyler bir süper devlet Milletler cemiyetine ve kollektif Romanyadaki ihtisasa gelin· 
kapitalizmidir. V ı- bu Sosyalist emniyete husumetten ibarettir. ce, Havas ajansına göre Mila· 
şeklin en fena tezahürüdür ve Şunu kaydetmek lazımgelir ki noda Quçe tarafından Macaris-
devamıdır. bu mütalaaları yürüten solce- tanın hakları lehinde söylenen 

Roma, 2 (Ö.R) - Duçenio nah gazeteleri değil, itidalle- sözler gazetelerin ve siyasi me· 
nutkunda ltalyan - Alman mü· rile taoınmış"Times" ve "Daily hafilin derin bir kızgınlığını 
nasebatından bahsetmemesi T clgrapb., gibi gazetelerdir. tahrik etmiştir. 
resmi mahfillerde nazarı dik- "Times" şunları yazıyor: ltal- Hükümet mehafili ihtiyat 
kati calib hadiselerin en ba- yanın lngiltere ile münasebet- kayclı muhafaza etmekle be· 
şında geliyor. ltalya lngiltereye !erini iyileştirmek istediği hak- raber, bilhassa Prağ mülakatında 
bir sulh teklifinde bulunmuştur. kıodaki teminat bu memlekette Roma protokoluou İmza eden 
Mussolininin Rusyaya değil, iyi karşılanır. Zira son güçlük- devletlere karşı yapılan itilafcı 
fakat komüizme karşı söylediği )ere reğmen ltalyaya karşı an- beyanattan sonra bu nutuktan 
sözlr.r de tefsir ediliyor. anevi dostluk hissi burada hala elim bir tesir duyduklarını giz-

Raris, 2 ( Ö.R ) - Muhtelif kuvvetlidir. Fakat Mussol ninin lememektedirler. Şimdiye ka-
memleketlerde Mussolini dün A' Jeoizden bu kadar eksitas- dar Faşist rejimle anlaşmağa 
Milanoda söylediği nutuk en yon ( hırs ) ile bahsetmesine en ziyade temayül göstermiş 
büyük bir alaka uyandırmıştır. hayret edilebilir. olan sağ ve en sağ gazeteleri ve 
nutkun uyandırdıg· ı tesı"rler de- "D ·ı T J h mehafili en ziyade kızgınlık aı y e egrap " ıse şuıı-
ğişiktir. Almanya ve Macaris- lan beyan ediyor: gösterenler arasındadırlar, 
tanda büyük bir memnuniyet u- Mussolininin nutku Avrupa- itidal ve soukkanlılık ira· 
yan dırmışhr. nın emniyeti meselesine bey- desine dayanan bir büküm ifacle 

Macer T. 1 raf ajansı diyor nelmilel bir anlaşma ile çare ettikleri besbelli olan Prag 
ki: Nutkun Macaristan hakkın- arayanların omuzları üzerinde mebafilinde bu nutkun beğeoil-
daki fıkrası Macar milleti tara- soğuk bir duş tesiri yapmıştır. mez bir şey olmadığı tasrih 
fından müttefik bir sevinçle Jtafya logiltere ile açık ve sa- edilmekle beraber Milletler ce-
ka.rşılanmıştır. · b 1 • • ı l · miyeti ve kollektif emniyet mımi ir an aşma ıstermış. tı-

Almanyada bütiin matbuat raf etmek lazımdır ki bu ga- prensibini mahkum eden söz-
nutku büyük ve derin bir mem· yeye erişmek için bundan da- lere şiddetle itiraz olunmak· 
nuniyetle karşılamıştır. Mila- ha az elverişli tabirler kullan- tadır. 
nodaki merasim başında "De- mak mümkün olamazdı. Nihayet Fransız gazeteleri-
utschland über alles " Alman Küçük itilaf devletlerinin ninin mütalaalarında da suku-
milıi marşile Hitler marşının nutka yaptıkları kabul de gayri tu hayal ve batta endişe göze 

çarpmaktadır. 
çalınmış olması sevinçle kay- müsaiddir. Yugoslavyada tabii p L 
dediliyor. Gazeteler Mussolini· 1 k B R " rogres de yon ,.nutkun o ara elgrad ve oma ara- Fransaya karşı serzenişkar ve 
nin bu nutukla Bolşevizme sında münasebetleiio islabından souk, Almanya için tatlı dilli 
karşı mücadele sa.hasında Al- bahseden fıkra kaydediliyor. olduğunu, lngiltereyi de em-
manya ile birleşmesinden basıl Fakat Havas Ajansının Bel- ri vakileri kabule davet ettiğini 

1 

yazarak: "Bunda beynelmilel 
vaziyeti değiştiren birşey yok
tur, diyor. ltalya eskidenberi 
belirmiş olan siyasi hattını te
yid etmişt;r. Yeni bir hava 
yaratılmamıştır. Halbuki bu nut
kun Avrupayı kararsızlıktan 
kurtaracağı söylenmişti!., "ln
transigeaol" nutukta Frao
sanın boşuna gidebilecek bir 
taraf bu 'amıyor: " Halbuki bu 
n~tkun sulha bir esas olacağı 

ümid edilmişti. Bu def'a Duçe 
Alman ideolo jisioe katılnış ve 
Latin temayülatından uzaklnş
mıştır. Nutuk Seriinin hoşuna 
gidecektir. Zira eski taarruz-
larına ve şimdiki tehdidlerine 
muvafıktır. Kollektif emniye
tin ölü olduğunu ve onu ter
ketmek lazımgeldiğini iddia 
ediyor. Terketmek mi? Fa
kat yazık olur. Zira doğru 
birşeydi. Sulhun bölünmez te
lakki edilmesi harbı da bölün 
mez yapmakmış! Haydı canım; 
Eğer hücum edecek bir devlet 
bütün Avrupayı karşısında bu
lacağını bilse ko!-yca buna ce-

d '? sa ret e er mı. 11 

"Nouvelliste de Lyon 11 Küçük 
antant vr. ispanya gibi günün 
meseleleri iç.n nutukta bir tek 
kelime olmadığını kaydediyor. 

"Paris - Soir" gazetesine 
göre nutukta bir takım tek
i fler dikkatle gözden geçiril
ml'lidir. 

"Debats., için bu sözlerin 
manası açıktır: ltalya Al
manya il~ Avrupayı işlerine 
geldiği gibi teşkilatlandırmak 
için anlaşmıştır ve şimdi 
diğer devletleri de bu anlaş
maya iştirake çağırıyor. Bu 
esas bir badisedır. Zira şimdiye 
kadar ahval olduğu gıbi telakki 
edilmiyordu. ltalyan-Almao ya
kınlaşmasının ehemmiyeti ol
madııi"ı zannediliyordu. Böyle 
bir hatada devam etmek meş'um 
bir netıee verebilir.,, 

" Temps " nutku derinden 
derine tahlil ettikten sonra 
münakaşaya yeri olan pren
sipler yanında kıymetini inkar 
etmemek lazımgelen bazı niyet
leri de ihtiva ettiğini kaydedi
yor. ,. . 
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Ankara, 1 (A.A) - Cumhur 
reisi Atatürk bugün mutad se
nelik nutuklariyle B. M. Mecli
sinin beıinci intibah devresinin 
ikinci toplanb yılını aç1Wştır. 

Kamutay bu münasebetle bay
raklarla donatılmış ve bu top
lantıda bütün vekaletler ve dai
reler ileri gelenleriyle ordu bü· 
yükleri de bulunmakta idiler. 

Davetli olarak kalabalık bir 
dinleyici kütlesi bütün meclis 
localarını ve toplantı salonunda 
aynlmış olan yerleri doldurmuş 
bulunuyorlardı. Kordiplomatiğe 
aid localarda bütün büyük, orta 
elçilerle, elçilikler ileri gelenleri 
ve riyaseti cumhur locası ya
nındaki locada da Sovyet Rus
ya Assoviakim kurumu başkanı 
korgeneral Eydeman ile Sovyet 
Rusya büyük elçisi Karahan 
ve general Eydemamn refaka
tinde bulunan zevat hazır bu
Junm;kta icliler. 

Saat 14 de reis vekili Refet 
Cnnıtez riyaset makamını işgal 
ederek yoklama yapmış ve ne
ticede ekseriyet bulunduğu an
laşıldığından Cumhur reisi Ata
türk saat 14,10 da toplantı sa
lonuna girmiştir. 

Büyük şefin salona girişleri 

bütün mebuslar ve diğer hazır 
bulunanlar tarafmdan ayakta 
ve alkışlarla karşılanmış ve bu 
tezahürat Atatürk riyaset yerine 
çıkıncaya kadar devam etmiş-
tir. 

Cumhur reisimizin bütfin bir 
yıl içinde yapılmış olan işlerin 
verimlerini ve önümüzdeki yıl
da millet ve memleket bakı
mından yapılması lüzumlu olan 
kültürel, sosyal, ekonomik ve 
finansal işler üzerindeki yüksek 
direktiflerini bildiren ve sık sık 
alkışlanan nutkunu, bilhassa 
arsıulusal münasebetlerimize ait 
kısımlan büyük bir alaka ile 
takibedilmiş ve bu arada ha
kiki sahibi öz Türk olan isken
derun ve Antakya havalisinin 
mukadderatı üzerinde bütün 
Türk milletinin hassasiyetini 
ifade eden kısmı bütün mecli
sin coşkun tezahüratma vesile 
vermiştir. 

BÜYÜK TEZAHÜRAT 
Bütün mebuslar ve dinleyi· 

ciler b1rden ayağa kalkarak bü· 
yük Şefin Türk ulusunu gece 
gündüz meşgul eden başlıca 
milli bir mesele9İni tebarüz et
tiren sözlerini Yaşa, Varol ses· 
leriyle ve sürekli alk1şlarla 
karşılamışlardır. 

Atatürk nutkunu müteakib 
ayni tezahürat içinde toplantı 
salonundan çıkarak B.M. Mec· 
Iisindeki Riyaseticumhur dai
resinde bir müddet istirahat 
buyurmuşlar ve müteakiben 
mecli!ten ayrılmışlardır. 

Gelişlerinde olduğu gibi B. 
M.Meclisinden ayrılışlarmda da 
meclis önünde ve yollarda top
lanmış olan kalabalık halk küt· 
leleri Büyük Şefi selamlamış
lıırdır. 

ATATÜRK'ÜN NUTKU 
Ankara, 1 ( A.A ) - Cum· 

burreisi Atatürk bugün B. M. 
Mecli inin beşinci intibah dev
resinin ikinci içtima yılını aşa

ğıdaki nutku ile açmıştır: 
Sayın Millet VekHJeri: 
Sizi sevgi ve saygılarımla 

seliimlıyarak beşinci devrenin 
ikinci enesini açıyorum. Der· 
hal söylemeliyim ki, buscneki 
çalışmalarınızın da memleket 
ve millet islerinde veni iyilik-

ler ve ilerlemeler yapacağına 
kaoiim. Geçen yıl Türk milleti 
huzur ve sükun içinde milli ve 
insani ülküye aşk ile koşan 
kuvvetli ve çalışkan bir varlık 
gösteriyordu. idarede ve adli· 
yede yeni kanunların ve yeni 
teşkilatın vatandaş sevindiren 
neticeleri görülüyordu. 

TAM BiR GÜVEN 
Ekonominin-:bersahasmda ve 

memleketin bertarafında Türk
ler kendilerine ve devletlerine 
tam bir güven içinde çalışı· 

yorlardı. 
Cumhuriyet; yeni ve sağlam 

esaslarile Türk milletini emin 
ve metin bir istikbal yoluna 
koyduğu kadar asıl fikirlerinde 
ve ruhlarda yarattığı güvenlik 
itibarile büsbütün yeni bir ha
yatin müjdecisi olmuştur. 
MİLLi İDEAL VERİMLERİ 
Seneler geçtikçe milli ideal 

verimleri güvenle çalışma da 
ilerleme hayab da milli birlik 
ve Milli irade şeklinde daha 
iyi gözlere çarpmaktadır. 

Bu bizim için çok önemlidir. 
Çünkü biz esasen milli mev
cudiyetin temelini milll şuurda 
ve milli birlikte görmekteyiz. 

HALK iLE HÜKÜMET 
Halk ile hükümet arasındaki 

yakınlık ve beraber çalışma 

gayreti aynca memnuniyeti 
mucib bir seviyededir. Buhu-
usta partimizin feyizli önder

liğini. ebemmiyeUe kaydetmek 
isterim. 

idari veya ekonomik tedbir
lerin iyi tatbiki ve tatbik ne· 
ticelerinin iyi anlaşılması için 
halkın hükümete yardım etmek 
hevesi ıftihar olunacak bir te
zahürdür. Bu ruhi vaziyet Türk 
milletini ilerletmek ve Türk 
vatanını imar emek için çok 
verimli ve çok esaslı bir amil
dir. Devlet ve hükümeti kendi 
malı ve koruyucusu tanımak 
bir millet için büyük nimet ve 
mazhariyettir. Türk milleti bu 
neticeye, cumhuriyette varmış 
ve hersene bunun artan se
merelerini görmüş ve göster
miştir. Milletimizin maddi ve 
manevi huzuruna herşeyden 

fazla ehemmiyet verişimizin ne 
kadar yerinde olduğu anlaşı
lıyor. 

iLK TAHSiL 
Arkadaşlar; 

ilk tahsilin yayılması için 
sade ve pratik tedbirler 
a 1mak yolundayız. llk tahsilde 
hedefimiz bunun umumi olma
sını biran evvel tahakkuk et· 
tirmektedir. Bu neticeye var
mak, ancak fasılasız tedbir al
makla ve onu metodik tatbikte 
mümkün olabilir. Milletin baş
lıca bir işi olarak bu mevzuda 
israr etmeği lüzumlu görüyo
rum. 

San'at ve teknik mekteble
rme rağbet artmıştır. Bunu se
vinçle söylerken her türlü teş
viki artırmak lazım olduğunu 
da ilave etmek isterim. 

ANKARA ÜNlVERSITESI 
Yüksek tahsil ıçın Ankara 

üniversitesini tesis etmek yo· 
lunda hb fakültesine de başlı· 
yarak yeni ve en külfetli ham
lenin atılmasını dilerim. 

GÜZEL SAN'ATLAR 
Güzel san'atlara da alakanızı 

yeııiden canlandırmak isterim. 
Ankarada bir konservatuvar ve 
bir temsil akademisi kurulmakta 
olmasını zikretmek benim için 
bir hizdlr. Güzel san'atlann 

her şubesi için kamutayın gös
tereceği alaka ve emek mille
tin insani ve medeni hayatı ve 
çalışkanlık veriminin artması 

için çok tesirlidir. 
T ARIH VE DiL iŞLERi 

Başlarmda kıymetli maarif 
vekilimiz bulunan Türk tarih 
kurumu ile Türk dil kurumunun 
hergün yeni hakikat ufuklan 
açan ciddi ve devamlı mesaisini 

tal(dirle yadetmek isterim. 
Bu iki lusal kurumun tari· 

himizin ve dilimizin karanlıklar 
içinde unutulmuş derinliklerini, 
dünyn kliltüründcki analıklarını 
reddolunmaz ilmi belgelerle 
ortaya koydukça, yalnız Türk 
milleti için değil ve fakat bil
tün ilim alemi için dikkat ve 
intiba çeken kutsal bir vazife 
yapmakta olduklarını emniyetle 
söyleye bilirim. 

TÜRK T ARIH BELGELERi 
Tarih kurumunun Alacahö

yükde yaptığı kazılar netice• 
sinde meydana çıkardığı 5,500 
senelik maddi Türk tarih bel
geleri cihan kültür tarihini yeni 
baştan tedkik ve tnmik ettire
recek mahiyettedir. Bir çok 
Avrupalı alimlerin iştrakiyle 
toplanan son dil kurultayının 

ışıklı neticelerini bizzat görmüş 
olmakla çok mutluyum. 

ULUSAL AKADEMiLER 
Bu ulusal kurumların az za

man içinde ulusal akademiler 
halini almasını temenni ederim. 
Bunun için çalışkan tarih ve 
dil alimlerimizin dünya ilim 
alemince tanınacak orijinal 
eserlerini görmekle bahtiyar 
olmamızı dilerim. 

GÖÇMENLER 
Sayın arkadaşlar, 

Anavatana yenı kavuşan 
göçmen vatandaşlar1mızm ıs· 

kanı başlıca işlerimizdendir. 

Göçmen'eri iyi yerleştirmek ve 
süratle üretmen kılmak için 
onları kafi derecede teşhis et· 
meye çalışıyoruz. 

Aldığımız netice!er ümid ve
ricidir. Bu milli meseleye tah· 
aia edebildiğimiz vesaik dere· 
cesinde fakat ara vermeksizin 
devam edeceğiz. 

DEMIRYOLLARI 

Demiryolu inşası programına 
devam ediyoruz. Buna müvazi 
olarak yol ve köprü inşaatına 
daha fazla vesait tahsis ede
bilmek arzuya şayand r. Her 
halde su işleri için ve
rilen vesaiti arthrmağa lüzum 
vardır. Şimdiye kadar muhtelif 
yerlerde yapılmış ve yapıl

makta olan ufak büyük su iş· 
leri çok teşvik edici neticeler 
vermektedir. Kamutayın su 
işleri için yeni imkanlar ara· 
masını lüzumlu görmekteyim. 

TELEFON ŞEBEKESi 
Telefcn şebekesi memleket 

İçinde bir program dahilinde 

genişlemektedir. Bu faaliyeti 
takdir ve teşvik etmek isterim. 
Yakın bir zamanda iyi bir rad
yo merkezine nail olacağımızı 
umarım. Ticari hava nakliye 
sistemlerinin emniyetli, intizamla 
devammı ve genişlemesini ise 
çok önemli tutmaktayım. 

Sayın vekiller, 
Ekonomi sahalannda milli 

faaliyetimizin artmasından ve 

genişlemesinden sevmç duy
maktayız. Cumhuriye..tin ekono· 
mik tedbirleri her sahada f e· 
yizli semereler vermektedir. 

" Ziraatte kalkınmayı kolay 
ve çabuk yapmak için şartlar 
çok ilerlemiş ve hızlanmıştır. 
Yeni usulde,yeni makineler kul
lanmakta, iyi teşkilatla y2pıla
cak yardımlann sür'atle seme· 
re vereceğini görüyoruz. 

KOOPERATiFLER 
Kooperatif teşkilatı her yer

de sevilmiştir. Kredi ve satış 
için olduğu kadar istihsal va· 

sıtalarını öğretib kullandırmak 
için de kooperatiften istifade
yi mümkün görüyoruz. 

TOPRAK KANUNU 
Ziraatte hastalıklar ile mü

cadele işine daha çok ehem
miyet vermek lazımdır. Toprak 
kanununun bir neticeye varma· 
smı kamutayın yüksek himme
tinden beklerim. Her Türk 
çiftçi ailesinin geçıneceği ve 
çalışacağı toprağa malik olma· 
sı behemehal lazımdır. Vatanın 
sağlam temeli ve imarı bu esas
tadır. Bundan dolayı olarak bü
yük araziyi modern vasıtalarla 
işletib vatana fazla istihsal te
mın edilmesini teşvik etmek 
isterim. 

TiCARET 
MÜNASEBETLERiMiZ 

Ticaret münasebetlerimiz bu 
sene daha genişlemiştir. Kar· 
şılıklı genişlik ve kolaylık ta
kib ettiğimiz esasdır. lbracati· 
mızın kolaylaştırıldığı yerde id
belatın artmasından sakınmı

yoruz. Bu idbalatı arttırmak ve 
kolaylaşbrmağa çalışıyoruz. Bu 
dürüst politika üç senedenbcri 
ticaretimiz hacmını muntaza
men arttırmıştır. 

ENDÜSTRi PROGRAMIMIZ 

Endüstri programının tatbiki 
ciddi olarak devam ediyor. Her 
endüstri eseri muhitine refah 
ve medeniyet ve bütün mem
lekete haz vermektedir. ikinci 
programın bazırhkları şevk ile 
ilerlemektedir. 

Maden işletilmesi inkişaf ha
lindedir. Madenlerimiz bizim 
başlıca bir döviz kaynağımız 
o!duğu için de yüksek dikka
tinizi celbe değerlidir. 

Artvin civarmda bakır ma
denlerinden birinin işlemeğe 
başlamasından memnun olduk. 
Ergani bakır madeninin işle
meie başlamasını memleket 

ıçın mühim bir fayda telakki 
ediyoruz. Yine memleket için 
pek ehemmiyetli bulduğumuz 
diğer mesele, kömür havzasının 
rasyonel olarak işlemesidir. 

Üzerinde bulunduğumuz ted
birlerin süratle netice verme
sini temenni ederim. 

DENiZ TiCARETi 
Deniz ve deniz mahsulleri 

ticaret ve endüstrisi önemli bir 
mevzuumuzdur.TiCllret filomuzu 
yenilemek ve arttırmak teşeb· 
büsünü memnun olarak kayde
diyoruz. Limanlarımızda kafi 
teşkilat yapılması, umumi ma
ğazalar ve ~ntrepolar bulundu
rulması mukarrerdir. iş kanu· 
nunun tatbiki ıçın icabeden 
teşkilatın kurulması liizımdır. 
Ayrıca deniı ve ziraat işçileri 
için de yeni kanunlar hazırlan
malıdır. 

KÜÇÜK KREDiLER 
Küçük kredi mevzuunun 

ehemmiyetle ele ahnmastoı bü
yük meclisin dikkatine arzede
rım. 

Busene Ziraat Bankasının 

yenı kanun Jayibası çalışma 
mevzularmız arasında olacaktır. 
Bankaları ve kredi tevzüni in
zıbata alan kooperatifleri ku· 
ran ve genişleten kanunlarınız· 
dan sonra bu yeni eserleriniz 
memleketin kredi bayahnda 
verimli olacaktır. 

MALiYEMiZ 
Maliyemiz memnun olacağı

nız surette müsbet ve verimli 
vaziyettedir. Müvazeneye hu
susi ehemmiyet veren büyük 
meclis, her sene varidatı fazla
siyle temin etmeğe muvaffak 
olmaktadır. Basene de tahmin
lerin tahakkuk edeceğine em
niyet edebiliriz. 

HAYATI UCUZLATMAK 
Hayatı ucuılatmak icab et· 

tikçe vergileri indirmek siya
setine devam edeceğiz. Tuz, 
şeker, çimento, sayım vergile
rinde ikj sene içinde yaptığı
mız cesurane indirmeler her 
bak,mdan faydalı olmuştur. Bu 
sene hem ilk ihtiyaçlardan, 
hem esasla kuvvet vasıtaların
dan olan petrol ve müştakları 
üzerindeki resimlerden geoıı 
mikyasta indirme yapmağa 
muvaffak olmanızı dilerim. 
VERGı USULLERiNi ISLAH 

ÇARELERi 
Bundan başka vergi usulle· 

rinin ıslahı çarelerinin aranma· 
sına ehemmiyetle devam olun
malıdır. iyi usul ve iyi tatbikin 
memnun f'dici neticelerini va· 
tandaş hiçbir işte vergi mevzuu 
kadar hassasiyetle takdir et· 
mcz. Diğer taraftan vatandaşın 
hazineye karşı mükellefiyetinin 
en mühim vazifesi olduğunu 

anlatmak için yorulmamak la
zımdır. Şübhe yoktur ki, bahu· 
sus devletçi ve halkçı olan bir 
idare ve ekonomi hayatında, 

hazinenin kudret ve intizamı 

başlıca mesnettir. 
Cumhuriyetin kudreti de her 

sahada ve milli müdafaa saha
-~nnda ihtiyaçlarını karşılıyan 
hazinesinin intizamındadır. Ge
lecek yıllar içinde hazinenin 
kudretini muhafaza etmek sizin 
en mühim işiniz olacaktır. 

Milli paramızın filen müsta
kil olan kıymeti muhafaza olu· 
nacaktır. 

MiLLi MÜDAFAA 
Aziz arkadaşlar. 
Milli Müdafaa vasıtalarına se· 

nelcrdenberi verdiğimiz ebem-

e 

ca esele 
e atıdır.,, 

miyetin yerinde olduğunu ba· 
diseler hergün göstermektedir. 
Ordumuzu en yeni vasıtalarla 
mütemadiyen teçhiz etmeğe ça· 
lışıyoruz.Yüksek kıymetini art· 
tırmağa verdiğimiz ehemmiyet 
ise daha ziyadedir. Ordunun 
çahşmalanndan ve bütün mil· 
letin vatan müdafaası için seve· 
rek ve istiyerek çalışmak şev· 
kinden memnunuz. 

DENiZ SIIAHLARI 
Deniz silahlarına ehemmiyet 

veriyoruz. Denizcilerimizin iyi 
silahlı ve iyi talimli olara" 
hazırlanmaları büyük emelimiz· 
dir. 

HAVA ORDUSU 
Hava ordusuna sarfettiğirnİZ 

himmeti arttırmanızı dilerirn· 
Yeni bir programın tatbikat 
devresinde bulunduğumuz için, 
hava kuvvetlerimiz arzumuz 
derecesinden henüz uzaktır. 
Kuvvetli bir hava ordusu vü· 
cuda getirmek yolunda iyi ne· 
ticelere doğru emniyetle yürü· 
mekle oldukumuzu ifade eder" 
ken hava taarruzlarına karşı 

milletin hazırlanması için de 
ayrıca alakanızı uyandırrnak 
isterim. 

ARSIULUSAL MESUD 
HADiSELER 

Busene içinde arsıulusal ba· 
kımdan bizim için mesud hadi
seler oldu. lngiltere kralı s.M· 
Sekizinci Edvardın mütenek" 
kiren ziyaretini ve boğazlarda 
yeni rejimin Montrö mukave· 
lesinin derpiş ettiği veçbile 
tatbika başlandığını bunlarıfl 
ba~ında olarak zikretmeliyirn· 
Tanışmakla bahtiyar olduğulll 

lngilterenin büyük krah ilt 
aramızda husule gelen dosthl" 
ğun milletimizin temayüdatıoıı 
uygun olarak iki bükümet ar•· 
sında fiilen inkişaf etmekte olaP 
samimi münasebat üzeriode 
hayırlı tesirine şübhe yoktur. 

Türkiyenin hakkını tesliııı 
etmekle yük~ek dostluk ~e 
anlayış gösteren Montrö aıu· 
kavelesi akitleri ayni zamaod~ 
lnretik devam eden arsıulus• 
durumun bu önemli devresinde 
istikrarı için herkesin çalışına•• 
icabeden umumi sulh işine de 
değerli hizmet etmiş oldula:; 

BOGAZLAR SULH voLv 
Tarihte birçok defa müo11" 

kaşa ve ihtiras vesilesi ohııUf 
·ıe olan boğazlar, artık tamarllı 

Türk hakimiyeti idaresiıı~~ 
yalnız ticaret ve dostluk rn 
nasebetlerinin muvasala yoh• 
haline girmiıtir. Öyle ki buo; 
dı.n sonra mubaribler arasıod 
muhasama yolu olamaz. ı: 

SOVYETLERL"' 
SiY ASETIMIZ 

Bu münasebetle karada ~~ 
denizde büyük komşumuz So 

k. oO 
yet Rusya ile aramızda ı • 
heş aenedenberi hertürlü teC 

;o.aO 
rübeden geçmiş olan dostlu5-. 
ilk gündeki kuvvet ve saınio>'" 
yetini tamamile muhafaza ed~ 
rek tabii inkişafında d~"' . 
ettiğini beyan etmekle de ı'f 
raca memnuniyet duyuyoruo>·., 

Busene içinde Afganisl8?1 
e 

kıymetli hariciye ve barb•~e 
vezirlerile görüşmekten 

memnun oldum. f; 
YUGOSLAVYA l~ı 

DOSTLUGUM ,. 
Dost ve müttefik Yug051

:,.,. 

yanın yüksek başvekili .;e 
1
• 

riciye nazmnın milli bayrs~,,e 
b• mızda aramızda bulunması 0, 

ayrı bir sevinç verdi. Bal"' 
- Sonu 7 ttci say/ada -
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Paris, 2 (Ô.R) - ispanya 
dahili harbı hakkmda gelen 
haberler: Madrid hükümetinin 
son tebliğine göre şimal ve 
şimali garbi cebheleriode 
kaydedilecek birşey yoktur. 
Topçu asi bölüklerini bombar
dıman etmiştir. Arogon ceb
besinde asiler bükümet mevzi
lerini rahatsız etmişlerse de 
çekilmeğe mecbur bırakılmış
lardır. Bir asi tayyaresi sadık 
kuvvetlerin hava bataryalan 
tarafından düşürülmüştür. 

Cenupta hükümet topçusu 
bombardıman faaliyetinde bu
lunmuştur. 

Merkezde sükünet vardır. 
Asilerin bir ileri hareketi te
şebbüsü birkaç saat devam 
eden bir muharebeden sonra 
tardedilmiştir. Taj cenub ceb
hesinde cumhuriyetçiler bir 
çok sevkulceyş mevkilerini 
işgal etmişlerdir. Asilere 
ağır zayiat verdirilmiştir. Asi 
tayyareleri Paj cebhesi üzerin
de neticesiz kafan bombardı
manlar yapmışlyrdır. 

Salamank asi karargahının 
tebliği : 

1 ikinci teşrinde ordular 
umumiyetle vaziyetlerini muha
faza etmişlerdir. 4 ncü fırka 

kuvvetleri şimal mıntakasmda 
mühim bir ileri hareketi yapa
rak iki kilometreden fazla 

ilerlemişlerdir. Birinci fırka 
cebhesinde düşman 132 ölü ve 
64 esir bırakmıştır. 

Ceoub cebhesinde düşman 
hücum etmişse de mütekabil 
bir hücumla kaçmağa mecbur 
edilmiştir. Hükumetçiler 300 
ölü, Rus mamulihndan 14 ton
luk bir tank, henüz sayılama
mış mühim mıkdarda silah 
bırakmışlardır. Tayyareler bü
tün cephede çok faaliyet gös
terek harekata iştirak etmiş
leedir. 

Paris 2 (Ô.R)-"Air-France,, 
tayyare kumpanyası şu tebliği 
neşretmiştir : 

Bazı gazeteler general Fran
ko karargahından çıkan bir 
teblig neşretmişler. Buna göre 
Air-France kumpanyası pilot
lan Tuluz·Alikant-Madrid bava 
seferini yaparken millicilerin 
hatları üzerinde alçak irtifadan 
uçarak Fransa ile millici hükü
m et arasında bir hadise çıkar
mak niyetinde imişler. Air-Fran
ce kumpanyası bu tebliği kat'iy
yen tekzib eder ve şunu hatırla
tır ki Madridle muntazam hava 
postası hariciye nezaretinin 
talebile yeniden tesis edilmiş· 
tir. Fakat askeri harekatın 
yapıldığı mıntakalar üzerinden 
uçmak zaruretinde kalmamak 
için Tuluz Alikant - Madrid 
yolu ihtiyar edilmiştir. Esasen 

kumpanya Frnnsanın Madrid- ı 
deki resmi mümessiline müra
caat ederek bu hat ta harb 
sabası içine düşecek olur
sa hava postasının kesilmesi 
veya güzergahınm değiştiril
mesi için teşebbüste bulunma-
sını istemiştir. 

Kumpanya Madrid hattının 
diğer blltün hatlar gibi, ticari 
bir işletme olduA-unu ve diğer 
taraftan birçok Fransız ve ec· 
nebi tebaalanoın tahliyesini 
kolaylaıhrmak gibi insani bir 
maksad takib ettiğini ilave et
mektedir. 

Paris, 2 {Ô.R) - Madrid hü
kümetinin tebliğine göre hü-
kümetçiler Ovyedoda muka
vemet eden isi yuvalarını 
bombardıman etmişlerdir. Ma
den amelesi bir asi bölü
ğünün mitralyöz yuvası ha
line koyduğu iki evi hücumla 
za ptetmişlerdir. 

Asi tebliği ise şimal cebhe
sinde asilerin 16 kilometre iler
liyerek köyler işgal ettiğini, 
düşmanın 200 tüfenk, 9 mit-
ralyöz, iki 75 lik top bıraktı
ğını bildiriyor. 

Salamanga, 2 (A.A) - Nas
yonalist başkumandanlığı tara· 
fından neşredilen bir tebliğde 
deniliyor ~i: 

Madridin cenub mıntakasında 
Nasyonalist kuv:vetler Madrid 
istikametinde 15 kilometre iler
lemişlerdir. Markisistler muha-
rebe meydanında 130 ölü ve 

iki top ile 10 Fransız mitral
yözü bırakmışlardır. 

Avusturya cebhesinde nas
yonalistler Mara nehri yakımn
da Markisistleri inhizama uğ
ra tmışlardu·. Bunlar birçoğu 
ecnebi olmak üzere birçok ölü 
vermişlerdir. 

Bu tebliğde Madrid hükü
meti tebliğlt:rinde biidirilen 
muvaffakıyet haberleri ket'i 
olarak tckzib ,ediliyor. Ve de
niyor ki: 

Markisistler N asyonalistlere 
aid tek bir mevzi veya 
şehir ele geçirmemişlerdir.Nas· 
yonalistler harbin bidayetinden 
beri ileri yürüyüşlerine muzaf-

" ferane devam ediyorlar. Nas
yonalistler şimdiye kadar an
cak 4 tayyare kabetmişler fa
kat düşmandan 78 ta~yare dü
şürmüşlerdir. 

Paris, 2 (A.A) - Vallodo
lidden bildirildiğine göre şimdi 
Barselonda bulunan başkan 
Azananın vaziyeti gayri kabili 
tahammül bir şekle girmiştir. 
Aznna bundan birkaç gün 
evvel Barselondan hareket et
mek istemişse de anarşistler 
bu harekete mani olmuşlardır. 

Bu vaziyet karşısında baş
kan intihara teşebbüs etmiş 

fakat general Masguelet baş
kanın hareketini zamaninda 
görerek müdahale etmiş ve in
tihardan vazgeçirmiştir. 

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

Eski Bulgar başvekili Çankof f 

r dostluğundan 
emin olduğunu söylüyor 

Sof ya, 2 (Yeni Asır) - Sabık Bulgar başvekili G. Çankof, 
Türkiyenin Cumhuriyet bayramı münasebetiyle gazetelere aşağı
daki beyanatta balunmuştur: 

- Kamalizm, Türk tarihinin en şayana dikkat tezahürüdür. 
Bu şeref de Atatürke aiddir. Uzun yıllar beraber yaşadıgımızdan 
bizce Türk milletinin çalışkanlığı ve sulhperverliği malumdur. 

Bulgaristan ve Türkiye arasında samimi ve devamlı dostluk 
ve iyi komşuluk hususunda hertürlü şerait mevcuddur. Ben iki 
millet arasındaki dostluk münasebatının daha derin ve daha 
devamlı olacağı kanaatindeyim. 

Bulgaristanda Türk halkı çoktur. Bizde Bulgar olmayan millet
ler halkına karşı nefret hissi yoktur. Türk halkının bugün ve 
bundan sonra memleketimizde kendilerini evlerinde telakki 
etmelerini arzu ederim. 

Fransa endişesinde haklı mı? 

Belçika k alının nut u 
Fransayı ikaz etmiş 

Paris, 2 (Ö.R) - "Depeche de Toulouse,, gazetesi harbiye 

nazırı Daladier'nin sözlerinden anlaşıldığına göre Fransanın 
Magnıot istihkam hattının Belçika hududu boyunca şimal denizine 

kadar uzanacağını yazarak Kral Leopolduo nutkundan çıkan bu 
netice dolayısile şu suretle memnuniyetini bildiriyor: 

"Hiç bir Fransız hükümeti Belçika hududu boyunca istihkam 

hattı yapılmasını teklif etmezdi. Halbuki Belçika Almanlar için 
geçilmez bir ltale de; ildi. Almanlar Belçikaya girerler ve L\yej 
kalesin\ bir kaç gün içinde bükümleri altına aldıktan sonra 

1914 de olduğu gibi Fransa yolunu serbest bulurla rdı. Bunun 
için, Balçika kralının nutku sayesinde, bu defa Fransaya azami 

emniyet verecek tedbirlerin düşünülmüş olmasına memnun olmak 
lazımdır ... 

. ~ dtn atından atlamııJ, kapı
--...... ~~;:r--::r;::::-::::--""R.:~-f:::--~::.ı 1 ya dehşetli bir tekme at-

i mıştı. Attığı tekme ken
dini sendelettirdi. Kahraman 

~ efe; sarayın kapısmı başka 

Yazan : Tok Dil 

Hacı Hasan efendi camie gi-
rince etraf mı aldılar: 

- Ne oldu? Ne dedi? 
Katırcı sordu: 
- Kendisini gördün mü? 
Hacı Hasan Katırcıoğlunun 

elini tutarak, müftüye hitab 
etti: 

Padişah öyle anlıyorum ki 
tahtından vazgeçmemek mera
nunda ... 

Kat.rcıoğlu tekrarladı: 
- Sen ne söyledin ona? 
- Ayak divanı isterim! 
- Bu ne demektir? 
- Yani avak divanına S?el-

Tefrika No: 27 

sin de biz de meramımızı an
latalım diye! Katırcıoğlu müf
tünün yüı.üne hayretle baktı. 
Haydaroğluna döndü, tebes
sümle başını salladı ve kahka~ 
hayı salıverdi .. 

- Hah ha hal Desene! ls
taohulun ço!uğu çocuğu kor· 
kak ... Anladım köylünün ba
şına çöken belayı şimdi ... 

Camiin içinde bir baykmı 
belirdi: 

- insan olan, merd olan ar-
kamdan gelir, baydiiii! Nareyi 
alan Katırcıoğlu dehşetli bir 
ıslık çalarak camiin kapısına 

atıldı .. Dışarıdaki bütün efeler 
atlarma atlamışlar, Katırcının: 

- Haydi Saraya! Narasının 
arkasından atına atlayıp, Kara 
Muradın terkideki bağını han
çerile keserek yere serdikten 
sonra yollara atıldığına uymuş
lardı. 

Efelerin arkasından, hay 
huy velvelesile Yeniçeriler, 
Sipahiler ve halk sökün etti, 
atlı, atsız, sarayın kapısına 

dayandılar. 
Sarayın kapısı önünde kıya-

metler kopuyordu. 
Fakat Katırcıojlu önce-

kapılar gibi sanmıştı. Kapı 
yerinden oyn3madığı gibi ses 

bile vermemişti. 
- Vay anasını! 

Diye küfür su·uran Katırcı 
oğlu bağırdı: 

- Heyyy! Ufan açın kapı

yı !.. Yoksa biz başka türlü 

yaparız .• 
Katırcıoğlunun kapı ile mü

cadelesi sırasında müftü ve ar
ka daşlart soluk soluğa ona ye
tişmişlerdi: 

- Dur ! Dediler; dur ! Bu 
kapı böyle açılmaz! 

Bu arada kahraman bir ihti
yar olan eski mutaRarrıflardan 
Abdurrahman efendi, kapının 
analılar deliğine ağzını vererek 
bağırmağa, söylenmeğe ko· 
yulrlu. 

- Bilmedi -

• s a ı 

Istanbul 2 ( Aeni Asır ) - Emden adındaki Alman cep kru
vazörü bugün öğleden önce limanımıza gelmiş ve merasimle 
karşılanmıştır. Dost Almanyamn kuvvetli denizciliğinin kıymetli 
bir parçası olan Emden limanımız.da demirlemiş; kruvnıör kuman· 
danı lstanbul kumandanlığına giderek bir nezaket ziyareti yap
mıştır. Gemi limanımızda iki gün kalacaktır. 

Umumi harp senelerinde ölen Alman askerlerinin kemiklerini 
Çanakkaleden getirmekte olan Uğur vapuru limanımıza gelmiş 
ve gemide merasim yapılmıştır. Kemikler Emden mürettebatı
nın de iştirakiyle Trabyadaki Alman me2arhğına nakledilecektir. 

Fransız ariciye nazırı nıühim 
görüşmelerde bulundu 

Paris 1 (A.A) - lvan Delbos hariciye nezaretinde Almanya 
büyük elçisiyle Belçika ve ltalya büyük e!çileri ile mühim gö
rüşmelerde bulunmuştur. 

Anlaşıldığına göre Fransız hariciye nazıriyle elç•ler kont Cia
nonun Berfin ziyaretiyle Belçikanın bitaraflık ilanını müteakip 
bir Lokarno konferansı toplamak imkanını muhtelif cephelerden 
birlikte incelemişlerdir. 

Bu görüşmeler esnasında ispanya işlerinin de mevzuubahis 
edilmiş olmak ihtimali vardır. 

Diğer taraftan Delbos ile ltalyan elçisi F ransanın yeni Roma 
büyük elçisinin itimadnamesi meselesini de münakaşa etmişler
dir.. ltayan elçisi bu itimadnamede; ltalyan kralı, Habeşistan 
imparatoru Majeste Viktor Emanuele hitab edilmesi hususunda 
ısrarda bulunmuştur ki bu takdirde ltnlyanın Habeşistan üzerin
deki fetih hakkı zımnen tasdik edilmiş olacaktu. 

ngilterede belediye seçimı 
hararetli bir devreye girdi 

Londra, 2 (Ö.R) - Bugün lngilterede belediye meclislerinin 
üçde bir nisbetinde tecdidi için intihab yapılmıştır. Başlıca 
şehirlerde 446 belediye azalığı olan sosyalistler 1066 namzed· 
göstermişlerdir. 555 azalığı olan muhafazakarlar 680 namzedle 
mücadeleye giriyorlar. Ancak 605 azalığı olan liberaller ise 150 
namzed gösteriyorlar. Nihayet komünistlerin sadece 9 namzedi 
vardır. Geçen sene şimdiki seçime tekabül eden seçimde 
muhafazakarlar 36 azalık kazanmıs, işçiler 29 azalık kaybetmiş
lerdi. Muhafazakarlar ve liberaller geçen sene muvaffakıyetlerini 
temin eden ittifakı busene de muhafaza ediyorlar. Fakat Labur 
Parti mücadeleden naha kuvvetli cıkmak için aıami propaganda 
gayreti sarfetmiştir. Gösterdiği namzedlerin mıkdan da bu 
seçime nekadar ebt!mmiyet verdiğini göstermektedir. Henüz 
seçim neticeleri belli değildir, yarm öğrenilecek ve bütün buna 
benzer intibablarda olduğu gibi mahalli bir çok mülahazalara da 
tabi olan bu intihabatın siyasi tesirlerinin mahiyeti anlaşılacakhr. 

ita yanjar s a ya tayyare kuvvet-
lerini takviye ediyorlarmış 

Moskova, 1 (A.A) - Tas Ajansı bildiriyor: 
Gatetelerin Paristen alarak neşrettikleri bir habere göre son 

zamanlarda müteaddid ltalyan askeri filosunun acilen ispanyaya 
gönderilmek için istihzaratta bulunulmaktadır. Bu filoları tamam
lamak için Sardunyanın muhtelif tayyare kar&:rgahlarına (talyan 
askeri tayyarecilik kadrosuna dahil makinistler ve pilotlar da 
gönderilmektedir. Her gece OrbenteJo Ceutocelie ve Litaria 
tayyare karargahlarına müteaddid tayyareler gönderilmektedir. 

Moskova, 1 (A.A) - Tas ajansı bildiriyor: 
Gazetelerin Paristcn aldıkları bir habere istinaden bildirdiklerine 

göre ltalyan makam1arı lspanyaya yapılmakta olan harb levazımı 
sev!:iyatını gayet gizli tutmak için kat'i tedbirler almıştır. 

DO • CiMi: 

pekli kumaş ar 
Yeni bir kararname ile 

kumaşların cinsi 
lsUih ediliyor 

lstanbul, 2 (Hususi)-Geçen 
sene ipekli kumaşların cinsi ve 
kaliteleri bozulmağa yüz lu· 
tuyordu. Bundan müşteriler 
zarar görüyor, tüccar kazanı
yordu. Jktısat vekaleti bu va
ziyetin önüne geçmek için bir 
standarizasyon lrnnunu hazır· 

lamıştı.Yeni kanun tatbik mev
kiine geçince kumaşların kali
teEi düzelmeğe başladı. Şimdi 
de bir kısım tüccar bu vazi· 
yelte.ı şikayetçidir. 

Bunlar son kararnamede har
cıalem kumaş imali menedildiği 
için sarfiyabn ve iş hacmıoın 

azaldığını iddia ediyorlar. 

Akdeniz 
lngillz harb gemllerinde 
şUbhell hastahrı mı çıktt? 

Atina, 2 (Yeni Asır) - Yu
nan sula.ıında bulunmakta olan 
lngiliz donanmasında bazı şüb
heli hastalıklar çıktığı haber 
veriliyor. Hastalığın mahiyeti 
gizli tutuluyor. Dün gece bu
raya gelen iki deniz tayyaresi 
bir mıkdar serum alarak do
nanmanın bulunduğu yere ha
reket etmiştir. 

emiryo
11

larımız 
Malatya - eklmhan 
hattı işletme töreni 

yapıldı 
Hekimhan, l (A.A) - Bu

gün 12 de Malatya - Hekim
han hattı işletme töreni ile 
açıldl Hekimhan istasyonunda 
binlerce halk toplanmışb. Ha· 
tibler Cumhuriyetin feyizleri ve 
Atatürkün büyüklüğü üzerinde 
heceyanh sözler söylediler, 
Halk coşkun ve heyecanla al· 
kışladılar. Türkiyenin çelilc 
ağlarla örüldüğünü görerek 
coşan bir köylü bugünkü reji
mi ve fayC!ah müsbet işlerini 
heyecanla anlattı. 

Berlinde 
Bayramımız çok samimi 

olarak kutlulandı 
Berlin 2 (Yeni Asır)- Türk 

Cumhuriyet bayramı buradaki 
Türkler tarafından harareHce 
kutlulandı. Türkiye sefaretha
nesi daha sabahtan itibaren 
Türk ve Alman bayraldariyJe 
donatılmıştı 

Türkiye sefiri Hamdi Akpay 
saat ondan itibaren Türk ko
lonisini kabul ederek büyük 
Türkiye bayramı münasebetiyle 
3000 kadar Türkün tebriklerin
de bulundu. Davetlilere sefa· 
rethanede ikramlarda bulundu. 
Bu arada Alman makan.ları da 
tebrikata iştirak ettiler. 
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________________ _, _____ , ,. «"aarız;r:znuJ~ lzmlr Beledlyesinden: iz.mir asliye 2 inci hukuk 

Ata türkün nutku ,_ ŞK MACERALARI Borsa Haberleri 1 - Belediye tebhir memur- mahkemesinden 
- Baştatafı_4 ncü savt.~d. a - A N latife tanzifat muakLipleri ve Dava eden lzmirde Karataş 

ı d k k d 1 - t 1 DUn Borsada odacılar için yaptırılacak yirmi Şevkiye sokak 6 numaralı evde 
~r. ar~s~D a - 1 ar eş. ıgın ar· A AYANLARIN AL Ti sını hızım otedenberı başlıca P::.......::.....:..::_R.:....:D__:.. _ _.._________ Yapllan Sab,lar sekiz takım elbise başkatiplik- Muharrem oğlu Nail tarafmdan 
emelimizdir. Türk - Yugoslav y AZAN : MIŞEL ZEVAKO ~ teki nümune ve şartname veç- karısı Dilber aleyhine açılan 
bağWı~ bunun esaslı hlr teza- ~~~~~~~~~~~~~~---~---~--·~ ç~ Aba Fi~ hile 13-11 -936 cuma günü boşanma davasına mrued~r 
hürüdür. - 65 - saat on altıda açık eksiltme dava arzuhal suretiyle davetiye 
Dl;ı..ER MU-TTEFIKLERLE d M b' k - Peka"la" amma, .eize kim 376 inhisar ida. 7 SO 9 5o ı'Je ı"hale edı'lecektı"r. Bedelı' mu· u Mösyö ö orever, ır aç f 147 AR Ozümcül2 15 varakası müddeialeyhanın! ika-

MÜNASEBATIMIZ gün içinde kralı muhafaza müştereksiniz dedi. Etra mıza 102 S Süleymanol2 75 l3 50 hammeni beher takımı on altı metgahının meçhuliyetine bina· 
Diğer müttefiklerimiz ve eylemek ve şayed hu ha· kulak vermişsinizdir, bildiğiniz 180 M J Taranto 17 25 19 liradan dört yüz kırk sekiz li· en lzmirde münteşir Yeni Asır 

dostlarımız ile de temaslarımız bislerin tertib ettikleri ha· ne var? Sözlerini söyledi. 64 B Alazraki 16 16 radır. iştirak için otuz üç lira gazetesinin 29-9-936 tarihli nüs-
daimi ve samimidir. zı pla"nlar muvaffakı·yetle - Madam, haşmetlu kral 58 A Muhtar 11 50 13 25 altmış kuruşluk muvakkat te-

kk d hasiyle ilanen tebliğ edildiği 
Balkanlarda garbi Asyada hı"tam bulursa m-uşar·u·nı'leybı" hazretlerinin dinsizler ha ın a 53 J Taranto M 8 50 8 50 minat makbuzu ile söylenen 

d b. J • "h t k halde müddeialeyba tayin oluw ve şarki Akdenizde mevcud te a ıri azıme ıth az e me 53 O Kurumu 18 21 gün ve saatte encümene ge· kurtarmak için altmı• bin ne- ·· tt abkemed sulhun devamı eski dünyanın v istemediği zebabında bulunuyor. 34 p Kılark 18 50 18 50 linir. nan gun ve saa e m e 
ferlik bir ordu ile Parise yü- E ? h b 1 adıw ndan m-udde"ı birçok diğer yerlerine nisbetle , - Y sonra 28 Sebze Koo 18 50 19 2 - 63 Sayılı adanın 320 azır u unm gı 

emin görünmektedir. rüyecektir ... Size gelince: - Sonrası madam, Paris ta- 27 Alyoti bi. 17 75 20 50 metre murabbaındaki 52 sayılı hakkında gıyap kararı ittihazını 
Türkiyenin bütün devletlerle Bakalım sizi de ne yapaca- m:miyle hali galeyanda bulun- 20 T Erman 13 13 arsası beher metre murabbaı ve şahitlerinin istimaını istemiş 

münasebetlerinin iyi olduğunu ğım? sözlerini söyledi. duğundan,gerek kübera ve ge· 18 J Gozden 12 25 12 75 yüz yirmi beş kuruştan dörtyüz olmakla müddeialeyha hakkm· 
memnuniyetle kaydederim. Morever sanki celladın bal- rekse ahali tarafından kendi- 13 O Egli 14 50 18 lira bedeli mubammenle başka· da gıyap kararı ittihazına ve 

MiLLETiMiZi MEŞGUL tası ensesine iniyormuş gibi s!ni katoliklerin başkumandanı 10 Ali H Nazlı 14 14 tiplikteki şartname veçhile şahitlerinin celb ve istimalanna 
EDEN EN Bu- YÜK MESELE korkusundan deh•etli surette olarak kabul ve ilıin ettirmek 9 S Emin l8 18 k b '-" 1182 Yekun 13 - 11 • 36 cuma günü saat karar verilere mu &Keme 

Bu sırada mllltetlmlzl rişedar oldu: için bu fırsattan istifade edi- 318904 Eski satış on altıda açık arttırma ile iba- 11-11-936 çarşamba saat 14 de 
gece gUndUz nıe,gul - Mahvoldum, diye mırıl· lecek.. 320086 U .. t le edilecektir. iştirak için otuz talik ve tan%İm kılınan cnyap 
eden ba•hca bUyUk bir dandı. - Daha sonra? mumlıncsalrış 6

• 
Y I lirahk muvakkat teminat mak- ihbarnamesi de usulen mahke-

mesele, hakiki sahih Dizleri tir, tir titremekle - işte hepsi bundan ibaret Çu. Alıcı Fiat buzu ile söylenen gün ve sa- me divanhanesine asılmış oldu-
TUrk olan lskenderun, beraber diz çökerek başmı madam... 203 Ş Riza Ha. 11 25 15 atte encümene gelinir. d dd 1 h . 
Antakya ve havallsinln d" . k d - Mösyö dö Morever siz 180 Ş Remzi 8 8 29 - 3 - 7 - 10 (2096) 1015 ğun an ınü eia ey anın thayıo 
mukadderatıdır. Bunun döşemeye temas e mcıye a ar yalan söyliyorsunuz. 142 Koo ittihadı 10 875 11 50 - Sahibinin Belediyeye olan olunan gün ve saatte ma kew 
Uzerinde ciddiyet ve eğdi. - Madam beni "işkence seh- 141 A Muhtar 11 50 14 50 Tenvirat ve Tanzifat Resmi mede ha11r bulunması veya bir 
kat'iybyet ile durmağa Katerin bir saniye kadar bu pası üzerine oturtmuş olsanız 134 AH Nazh 9 50 13 vekil göndermesi aksi takdirde 
mec uruz. k -bh h k t 74 L Alharal 6 75 12 borçlarından dolayı baczen sa- bk k b 1 çap ma şu e, a are ve aza· yine fazla birşey söylemem. tılmasına karar verilen lzmirde bir daha ma emeye a u 

Daima kendisi ile dostluğa metle baktı. Katerin zaten ya· Hakipayinize arzeettiğim malü- 45 F Paker 7 25 13 75 Müşir Fevzi paşa B~lvarındaki edilmiyerek gıyabında karar 
çok ehemmiyet verdiğimiz lan söylemişti. mattan başka birşey bilmiyo- 3S T ile T I Şir.lO lO 34 sayılı Adanıo 46 ili 51 nu- verileceğ\ tebliğ ana'kamma ka-
Fransa ile aramızda tek ve y d kt bf M·· M b ki b' d 29 M J Taranto 13 15 50 maralı arsalara tarihi ilandan 
b B 

. az ığı me u ar : ıurur rum. a aza a ıma ır şey e 22 S Emin 10 10 im olmak üzere ilan olunur. 
üyük mesele budur. u işın tezkeresini hamil olmıyan bü- geliyor .. Fakat bu da adi bir 20 T Debas 10 50 16 itibaren 21 gün müddetle mü- 1038 (2ll0) 

h k.k t• · b"l 1 e hakkı f · d' zayedeyc konulmuştur. Istekli-a ı a mı 1 en er v tün postacıları, Parisden gelen arazıye ır... 19 BAlazraki 10 25 10 25 
1 1 k "dd t • · O d ı lerin pey sürmek için yüıde seven er a a amızın şı e ıoı tel'mı" l fı'rarı"lerı·, bütiltı Hökno· - nu e söy e. 17 P Paci 13 13 • yedi buçuk teminat akçesile 

ve samimiyetini iyi anlar. Ve )arı tevkif etmek için valilere - Bakınız, Parise hakim ve 16 S Bayazit 8 9 bu müddet içinde Belediye Va-
tabii görürler. birer emirname idi. [ 1 ] katolik ordusuna baş kuman- 1080 Yekfın ridat k:.lemine müracaatları. 

Önümüzdeki sene müzakere- dan olduktan sonra şayed ah· 159985 Eski satış 14-20-24-3 (2079) 
)er Ve. Sl·ıa"hJanma yarışları bü- Kraliçe val müsaade ederse doğrudan 161065 Umumi satış ı 1 H f b "k . - Kalkınız Mösyö dedi. ..._ - ava gali a rı ası ıçin 
yük bir hazırlık senesi olacağa Morever bu emre itaat etti. doğruya kral hazretle~ni igfal 11 5 h k• • 'it ahnacak muhtelif ölçüde demir 
benziyor. Devletler arasındaki 8 etmek için belki bun an isti- Diş e ımı boru, deve boynu, küçük dir-Siması, mosmor kesilmişti. ey- fade olunur. 
ihtilafların anlaşmalara varma- hude yere fikrini toplamağa A. Nacı· sek. redüser. kurşun boru 

· · ti d'l · Kraliçe kendi kendine: paftast başkatiplikteki şartname 
sını samımıye e ı erız. çalışıyordu. 

S M r •v k"ll · - Acaba bakikatan bu ah· ve ilişik listesi mucibince 20· ayın il et e ı erı: _ Egw er dog"' ru söylerseniz 
A 1 l · · · mak herif birşey bilmiyor mu? 11-936 Cuma günü saat 16 da 

ğır ve önemi iş erınız sıze sı'ze hayatınızı bag"' ışhyacagw ım. k k ·ı ·ı "h l dl ·ıı ı d ı h' ı diye düşündü. Arlık Morever açı e sı tme ı e ı a e e i e-
mı et yo un a esas ı ızmet er Bu sual Moreverin "Ögw. 1 H • ' ... kt" H . . b d 1· 
hazırlamaktadır. Milletin sev- "' tamamiyle kendini top amış ve . orta~u · ... e ır. epsının e e ı mu-

sünü kabarttı. Çünki kraliçe, s\ması kesbi ciddiyet etmişti. hammeni sekiz yüz doksan yedi 
gileri hazırlı ve faydalı çalış- kendisini tevkif ettirmiyor. ' Muayenehanesini Birinci lira kırk kuruştur. iştirak için 
malarınızda sizinle beraberdir. Kraliçe. fürdenbire: Beyler sokağı 36 numaraya altmış yedi lira otuz kuruşluk 

RiYASET DiVANi Müdavelei efkarda bulunuyor. - Mösyö, simdiye kadar bir nakletmiştir·. Hastalarını müs• 
k l · k d" h d • muvakkat teminat makbuzu 

ANKARA t (A A B Demek ki ra içe en ı i e- çok hizmetler ettiler. Ve şüp· takil olarak kabul ve tedavi b k k 
, . ) - • mahna hali muhtaç imiş ... işte eder. veya an a teminat me tubu 

M. Meclisinin bugünkü toplan- bu sebeple ölümden kurtuluyor. hesiz daha bir çoklarını ede- ' Telefon 2946 ile söylenen gün ve saatte en· 
tısında Cumhu re •.• 1•01•0 açı• ceksiniz, dedi. c. mene gelinir. 

r "' T Katerin Dömediçi berbad 1 26 (2101) 
n tk d · aset e Hc:yatam velinimetime ..._,.._ ______ -_______ __., 2 - Beher metre murabbaı 

u un an sonra rıy v bir tavırla: ~ .,. 
di k .. t. 1 • · t'h b t 8 aiddir. Onu istedigw i gibi kul- iki liradan doksan üç lira be-

van 8 ıp erı 10 1 a 8 1 Y pı- - Gı"zı"n 'ertib ettigw i heyeti lzmir inhisarlar Başmüdür-
) k • Abd-ıh rk '' J bT 1 deli muhammenle 65 a-:lanın 
~ra d (Çrıyaskıete) R uk lla kı fesadiyenin işleri ne merkez· an~ ·~~zi affediyorum. Dük dö lüğünden: 46.5metre murabbamdaki 217/l 

en a an n eiı ve İ i · dedir? Diye sordu. Dairemizde mevcud müstamel 
lerine Refet Canıteı (Bursa) Gize gelince; başkumandan ol- 8 tane çini, iki dane saç soba sayılı arsası başkatiplikteki 
Nuri Cönker (Gazianteb) Tev· Morever, sadasmı yoluna mak arzu ediyorsa olsun. Onun pazarlıkla satılacaktır. Mubam- şartname veçbiJe 20-11-936 

k k · · b" f f k Cuma günü saat 16 da açık fı'k Fı'kret (Konya), idare a"mı·r.. oyma ıçın ır gayre 1 ev a- taassubu diniyesini severim, işte men bedeli 64,75 Teminatı 
k eksiltme ile ihale edilecektir. 

liklerine Halid Bayrak (Beya· iade ibraz edere : bu taassub onu, arzusunu krala 9,75 liradır. 
M d b h t . f 1 11 9 iştirak için yedi liralık muvak-

zıt) Dr. Saim Uzel {Manisa) - . a am, u eye ı esa· cebren kabul ettirmek için fe- isteklilerin 1 - • 36 gü· kat teminat makbuıu ile söy-
lrfan Ferid Alpaya, Divan ki- diyeye iştirik etmediğimi haz- sad çıkarmağa sevkediyor. Ben nü saat 15 de Başmüdürlüğü- Jenen gün ve saatte encümene 

ti 1 'n ·ıe a z ve t d ·b· d - müzdeki komisyona müracaat-tipliklerine de Ziya Gevher re saya yemı ı r e- e onun gı ı üşünuyorum. lars. gelinir. 
(Çanakkale) Ali Zırh (Çoruh) min ederim .. Cevabını verdi. Hatta krala ikna hususunda ken· 

3
_

7 1008 (2112) 3 - Salihdede parkı ile 
Bekir Kaleli (Gaziaoteb) Ali Kraliçe hakareti amiz bir disinc yardım etmek için Parise Karakapı caddesinden Melez 
Muzaffer Cöker (Konya) Naşid tavırla : muntazam bir ordu celbediyo· Izmir inhisarlar Başmüdür· deresine kadar yapılacak ka· 
Uluğ (Kütahya) Tevfik Genca rum. O zaman, gizJiyen işimizi lüğünden ': Dftlizaıtyon işi 20-11-936 Cuma 
(Tokat) ayrılmışlardır. (1} Bu emünamelcr kıalın nuilui· göreceğiz .. , K k · ki d k günü saat 16 da açık eksiltme 

rüyle nzülıüı/enmiş ve ltrpsınde kral G aça ispırto na e er en I h d I k I d 
Abdülhalik Renda intihabı elelim size.. lzmir Liman işletme idaresi i e i ale e i ece tir. şin be eli 

dokuzuncu Şaıt'ın imzası vardı. Morever bu tecru"'beye son t . d b 1 'k' t" keşfi altı bin beş yüz seksen 
müteakib riyaset makamını iş· Aceba kıaNre. /itala rl'l'elre bitkaç boş ' - ersanesın e u unan ı ı mo or d K 

d b. t "d k ı k lira ır. eşif ve şartnamesini gal ederken heyeti umumiyeye • kdtfıd mı miilıiiılrtmiş idı. Yoksa erece ır cesare nevmı ane ile te ne eri pazarlı la satlla-
·ı h ] ı d ş d • görmek üzere başmühendisliğe 

!lU sözlerle teoııekkür etmi•dir: eiiı'etini son deuuye varduarak oğ· ı e ta ammü eye i. aye cüı. i caktır. Bedeli mubammenleri k 
y .. .. iştira için de dört yüz doksan 

Başkanlığa tekrar seçmek /unun vmne mi imza atmiş idı? Kım bir eseri zaaf ve bir korku 105 teminatJan 8 liradır. lstek-
bi/it? Malum olan tıirşey vaısa o da 1 I k k üç buçuk liralık muvakkat te-

sııretiyle gösterdiğiniz yeni gösterirse ya:s:a anara iş ent·e ]ilerin 10, 17, 24-11 ve 1-12-936 minat makbuzu veya banka 
bu meşum tah11rat/a/llı vaiümn kısmı d ı.. d 

gü"enden dolayı hepinize ayrı azamı taratuıdan tlükno/arın tama-- o asma a , ar götürüleceğini günleri saat 15 de Başmüdür- teminat mektubu i:e söylenen 
ayrı şükran ve saygılarımı su· miyie imhasına dair bir emitname anladı. lüğümüzdeki komisyona gel- gün ve saatte encümene gelinir. 
narım. ola1t1k lr.lakki edtlmış olmasıdır. - Som' Var - meleri. 3-7 1005 (2113) 3, 7, 10, 14 1043 

, . . ' 
KANLI ELMAS 

7e/llka savm: 43 MACERA ROMAN/ ' ........................... ., 
İn gl lizcede:n. çev1ren. : Sezat. Şad~ 

Beyaz adam rUvehrerlnl Cavanın ağzına darı yar;ı.k 
bağırdı: Söyle diyorum sana, yoksa atea' edeceğimi -·-·-·-Çlğrından çıkarmağa kifi geldi. bir sevinç kapladt. işte nihayet 
Meydanda kimsecikler yoktu. iıler kolaylaşıyordu. 
Bu muzibliği kim yapabi· Çinli ta~ Blak'm bulunduğu 
lirdı? Cava aklına geldi. yere geldi ve palasının ucuyle 
Herhalde bu işi o yapı- ağaçların dailannı aralıyarak 
Yordu. Ona doğru kııgın çakıl taşların meçhul failini 
kızgın baktı. Ve sonra Ca- aramağa başladı. Blak'ın biran 
Vaya yaklaşarak ayağıyle bir içinde başında şimşekler çakh. 
teknıe savurdu. Halbuki düşün· Derhal ani bir hareket yaparak 
nıiyordu ki zavallı Cavanın eli Çinli üzerine öyle bir atılış 
kotu sımsıkı bağlıydı. Fakat atıldı k,, ikisi de birkaç metre 
~arn bu sırada tekrar başına aşağıya kumların üstüne düş-
ıaabet eden üçüncü bir taş ak- tüler • Çinli hu ini hü-
lını başına getirdi. Çinli bir- cum karşısında birdenbire 
denbire geri döndü ve taşın afallamıi ve ne yapacağını şa-
geJdiği istikamt:ti tayine çalıştı. şırmışh. Eski bir gemici olan 
Sonra yavaş yavaş ormana Blak bileklerinin kuvvetine gü-
doğru ilerJedi.Blalun içini büvük veniyor ve Çinliyi mutlaka alt 

edeceğini biliyordu. Fakat düş· 
maoının oldukça cesur ve çevik 

olması onu uzun müddet 
uğraştırdı. Çinli cebinden 
bir bıçak çıkararak Blak'ı 
sırtından yaralamak istedi. Fa

kat Blak ondan daha evYel 
davranarak bıçağı yakaladı ve 
elinden alarak kumlann üstü· 
ne fırlattı. Ayakları altında in

liyen Çinliyi şimdi bu bıçakla 
pek ali yaralayıb öldürebilir· 

di. Fakat bir acize karşı bunu 
yapmak istemedi. 

Bıçağının elinden gittiğini 

gören Çinli büsbütün kudura
rak bütün gayretini sarfedib 
tekrar Blak'm üı1tüne atıldı. 

Uzun tırnaklarile zaval· 
lının yüzünü gözünü tırnak 
yaraları içinde bıraktı. Ukin 
Blak artık adamakıllı sinirlen· 
miş idi. 

1 

Düşmanının çenesine öyle bir 
yumruk indirdi ki Çinli biıkaç 
metre geriye fırladı gjtü ve 
kumlar1n üstüne yuvarlandı .• 

B1ak kalkmasına meydan verw 
meden Çinlinin boğazma sa
rıldı ve bağnmağa başladı : 

- Ah haini Söyle bakahm 
şimdi seni ne yapayım? Fakat 

daha sözünü bitirmemiştiki bir 
çığlık iıitildi. Zaten kendinden 

geçmiş bir halde olan düşma• 
nmı olduğu yerde bırakarak 

eski yerine geldi ve tek
rar ortalığa göz kulak ol-

mağa başladı. Ormanın iki 
muhtelif noktasından San 

Şun ve elinde rovelver ta
şıyan bir adam belirdi. San 

Şun elbiseleri paramparça ol
muş, saçlan birbirine karıı-

mışh. Çılgınlar gibi koşuyor ve 
elinde bir bıçak taııyordu. Bü
tün kuvvetini sarfederek Cava· 
nın yanına geldi. Kendi!li yere 

attı ve elindeki bıçakla Cava· 
nın iplerini kesmeğe başladı. 

Cavanın kurtulmasına imkin 
yoktu. Çünkü birkaç saniye 
sonra arkasından kovahyan 

adam yetişecek ve bu işe mani 
olacaktı. Ve belki de, hem San 
Şun'u ve hem de Cav1yı öldü
recekti.Blak ne yapacağını şa
şırdı. San Şun 'u kovalayan 
adamın elinde tabanca vardı. 

Onunla mücadele etmek için 
yanına gitse kendi bayatı da 

tehlükeye girebilirdi. Çüukü 
yaomda kendini müdafaa ede
cek bir tek aleti yoktu. Bir
den~ire Çinlinin kavga es-
nasında elinden yere düşür· 

düğü pa~a aklına geldi. Geri 

döndü. Çinlinin baygmhğı git· 
miş ayağa kalkarak palaya 

doğru ilerliyordu. Derhal ileri 
atıldı. Tanrıya sığmarak Çin· 

liye bir yumruk savurdu ve 
yerden palayı kaptı. Artık ka-

rarını vermişti. ileriye elinde 
rüvelverle San Şun'un üzerine 

yürüyen adama doğru bütün 
kuvvetiyle koşmağa başladı. 

Adam San Şun'a ulaşmış ve 
elbiselerinden tutarak bai'ırı· 

lzmir Ticaret Mahkemesi 
Tahkikat Hakimliğinden: 

Davacı lzmirde Ruscuk'Ju 
Hasan vekili avukat lbrahim 
Halil tarafından ( 416 ) Jiranin 
tahsili hakkında Karataşda 
Şehid Nusret sokağında (20) 
numaralı evde Aüdullah oğfu 
Hakkı Meçik aleyhine ikame 
eylediği alacak davasının talı· 
kikah için 24wJ0-936 cumartesi 
·günü saat 11 de daveti muta· 
zammın tebligat müddeialeyh 
Hakkı Meçik'in ikametgahı 

meçhul bulunması itibarile ga· 
zete ilt! ilan suretile tebligat 
icra edilmiş idi. 

Yevmi mezkürde müddeia
Jeyh davete icabet etmediğin
den bakk•nda hukuk usul mah
kemeleri kanununun 401 ci 
maddesi hükmüne tevfikan 
gıyab kararı verilmiş ve mua· 
mele yapılarak tahkikatın 
devamı 19-11-936 perşembe 
gün:i saat 10 a talik edilmiştir. 

Binaenaleyh hukuku usul 
mabkenıeleri kanununun 141 ci 
maddesine tevfikan mezkür 
gıyab kararının dahi ilan sure-
tile teb'igine karar verilmiş ve 
gıyab l<ararının bır suriti de 
mahkeme divanhanesine talik 
kılınmıştır. Müddeialeyh Hakkı 
M eçiğin yevmi meıkürde iz mir 
Ticaret Mahkemesi Tahkikat 
Hakimi h!.lzurunda isbahvücud 
etmediği ta&J,dirde hukuku usul 
mahkemeleri kanununun (405) 
ci maddesioe tevfikan bir daha 
mahkemeye kabul edilmiyeceği 
teblig yerine L:aim olmak üzere 
ilanen teblig olunur. 

1035 [2111 J 

yordu. San Şun düşmanının 
üzerine atıldı VI.! onunla 
mücadele etmek istedi. Hai· 
buki onu kollarından tutarak 
kumlann Ü%eriode birkaç metre 

ileriye fırlattı. Bu sırada kar· 
şısına Blak çıktı. Blakı görür 

görmez şaşırmışh. Derhal ru· 
veJverini ona doğru çevirdi 

ve ateş etti. Bereket versin 
kurşun Blaka isabet etmedi ve 
başının yanından geçerek ileri
deki kayalara çarpb. Soura 
Cavaya dönerek bağırdı: 

- San Şun bizi sattı. Şimdi 
sıra sendedir. Eğer derhal mü
cevherin nerede olduğunu söy
lemezsen bır kurşunda beyn"ni 
par~alı ya cağım! 

Cavadan hiçbir ceva~ gel
medi. Ötekinin heyeca~ı git
tikçe artıyordu. rüve:verini Ca· 
vanın ağzına dayayarak !ekrar 
bagırdı: 

- Söyle diyorum sana. 
yoksa ateş edeceğim. 

- Bilmedi -

, 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
AGAMEMNON vapuru el· 

yevm limanımızda olub 10 ikinci 
teşrine kadar Amıterdam,Rot
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

STELLA vapuru 7 ikinci teş
rinde beklenmekte olub Rotter· 
dam, Amsterdam ve Hamburg 
limanla11 için yük alacaktır. 

TRiTON vapuru 15 ikinci 
teşrinde gelib 21 ikinci teşrine 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams· 
terdam ve Hamhurg limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
VJKINGLAND motörü el· 

yevm limanımızda olub Rotter-
dam, Hamburg, Bremen, Go
terburg ve Baltık limanları için 
yük alacaktır. 

GUNBORG mot6rö 13 ikinci 
teşrinde beklenmekte olub 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
Gotebursı ve Baltık limanlan 
için yük alacakhr. 

Servici Maritim Roumain 
Kumpanyası 

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

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

LEV ANT motörü elyevm li-
manımızda olub Anvers{doğru) 
Dantzig ve Gdynia limanları 
için yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
aeeata m .. uli,.et kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başbyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

DOKTOR • 

Ziya Götşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOliAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci Beyler sokağı Beyler 
hamamı karıısında No. 41 
Telefon Numarası: 

Pduayenehane : 3686 
Ev : 2505 

Hastalar hergün saat üç
ten aiti ya kadar. 

N V. 
W. F. H. Van.Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

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

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

GALILEA vapuru 14 ıoll 
teırinde bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

•.a•• 
American Export Liııes 

EXMINSTER vapuru bilen 
limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

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

EXPRFSS vapuru 30 son 
teırinde bekleniyor. Nevyork 
için yük ·alacaktır. 

EXAMINER vapuru 14 ilk 
kinunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakhr. 

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

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXETER transatlantik va

puru 6 son teırinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

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

•• ® ... 

Den Norske Middelbavslinje 
BOSPHORUS motörü halen 

limanımızda olub Dieppe, Dün
kerk ve Norveç limanlarına 

yük alacaktır. 
SARDINIA m'>törü 16 son 

tetrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlanna ytik ala
caktır. 
~· 

Armement H.Schuldt-Hamburg 
AUGUST LEONHARD va

puru 11 son teşrinde beklenİ• 

yor. Rotterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır • . .... . 

johaston Varren Line Ltd 
Liverpool 

JESMORE vapuru 24 ıon 
tetrinde gelip ayni gün Burgas 
Varna, Köstence, Sulina, Ga
laç ve Brailaya gidecekHr. 

•• ® ... 

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

Budapest 
DUNA motoru bilen li-

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

4BD•• 

Service Maritime Roumain 
Bokreş 

DUROSTOR vapuru 25 2 ci 
te•rinde bekleniyor. Köstençe, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

V apurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhOde gi-

(2026) ritilmez. 
---------IW"'~:su.a > N. V. V/. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Doktor - ()peratör Birinci Kordon Telefon No. 

Arif N. Y urcu ~;:~: 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hasta'arını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 

Müıayede salonu karıısında 
78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

~ELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp-
rüpe Berat apartımanı No. 5 

Ceva~ 
• operatör 

Alpsoy 
fderkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarmı hergiin saat 3 

ten 6 ya kadar lkınci Beyler 
sokak ıerbetçi karşısı No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 

·------ı• 

y alnız birkaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

GRiPiN 
En flddetll b · f aOrılarını 

derhal keser 

Gripin biltün ağrı, sızı ve sancıları dindirir. Nezleye, gripe, 
dit. bel, sinir, adele ağrılarma, romatizmaya, üşüt:neden müte
vellit ıshrablara karşı bilhassa miieuirdir. 

GBlPIN 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütabassıs kimyagerleri 

• tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatl 7,5 kurutlur. 

Bu sene iblamur 
azdır kııhk ihtiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇAYI, PA
PATYA'nın yenisi 
geldi . 
ARTİ kumaş bo· 

yalarım, firmamızı 

taşıyan çeşitlerimizi 
Karşryakada ( Bin· 
bir Çeşit ) magaza
sında da bulabilir· 
sınız. 

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

Tele fon 3882 

Krep Jorjet, 
Revdor Ferit, 

Nergis Nuvar 
Leylak Blan 

4 ayrı ayrı koku harıkası 
ve S. Ferit eczacı baıının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, litif hakiki çiçek ko
kulan. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

Hilkllmet sırası 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzillmüştilr. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Sale6çioğlu hanı karş11ında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Borsa idaresinden : 

• • • • 

Borsa için kalorifer ocaklariyle motör itlerinden anlıyan bir 
makiniste ihtiyaç vardır. lateklilerin 10 ikinci teşrin 936 gilnllne 
kadar velikalariyle her g6a bona idaresine mllracaatlan. 

3-6-9 1044 (2114) 

Olivier Ve Şü. 
LİMITET 

Vapur Acentası 
... BİRiNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
, ADJUTANT vapuru 28 bi· 
-rinciteşrinde gelip 29 birinci 
teşrine kadar Londra için. yük 
alacakt\r. 

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

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

teşrinde gelip 4 ikinci teşrine 
kadar Liverpool ve Gla~gov 
için yitk alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru ikinci 
. teşrin iptidasında Liverpool 

ve Svanseadan gelip.yük çıka· 
racakhr. 

THURSO vapuru 15 ikinci 
teşrinde Londradan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
Li.,erpool ve Glasgov için yük 
acakbr. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri Te navlun fic
retJerİnin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

f Doktor 

Kemal Şatir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü 'apur iskelesi 
Berat apartımam No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 
.. -. C"Tfthf:ı ı.A ~ 

:az GOZRBklmi 
MITAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokagı Ahenk mat· 
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 

1936 -1937 • • 
senesının 

Taze bir asitli 
ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 

1 biiiiiı 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

Beyoğlu Vakıflar direktörlüğünden: 
(Satılık arsarlar) 

Boğaziçinin en kıymetli ve ,erefli mevkiinde halen kömOr 
deposu olarak kirada bulunan iki parça arsa : 
Değeri Pey parası 
Lira K. Lira K. 
14535 00 1095 00 Boğaziçi Kuruçe,me mahallesinde Kuru 

çeıme caddesinde eski 105 yeni 119/2 
harita No. 2. 3242 metre murabbaı arsı 

15832 50 1190 00 Boğaziçinde Kuruçeıme mahalle ve cad• 
desinde eski 105 yeni 119/3 2 harita 
No.lı •3533 metre murabbaı arsa . 

... Kuruçeşmede bir tarafı tramvay caddesi ile mabdud deoiı 
kenarında kiin sahilhaneden müfrez ve yukarda muhammen 
kıymetleriyle mahalle, sokak ve harita numaraları ve mikdarları 
yazılı balen kömür deposu olarak kullanılan iki kıt'a arsa sırf 
mülk olmak üzere ayrı ayrı aablmak üzere kapalı zarf usuliyle 
20 T.evvel 936 tarihinden itibaren açık arbrmaya çıkanlmıştır. 
lbale!'i 4 T. ~~i 936 tarihine müsadif Çarşamba güoil 

1 aaat 15 de Beyoğlu Vakıflar direktörlilğünde komi•yon önünde 
yapılacaktır. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalit kanunu 
ahkamına tevfikan muhammen kıymetlerin yüzde yedibuçuğ'U 
nisbetinde teminatı muvakkatelerini ve teklif mektublarını mub ... 
tevi ıarfları tayin olunan gOnde ihale saatinden evvel komisyon• 
tevdi eylemeleri ve haritaları görmek ve teraiti saireyi anlamak 
iatiyenlerin hergün öğleden sonra müdüriyeti .ınezküre mahlulit 
kalemine müracaat eylemeleri. 20 • 25 - 30 • 3 879 (2026) 

Devlet Demiryollarından: 
Boş çuval nakliyatına mühim tenzilat 

15 • 11 • 936 tarihinden itibaren Samsun - Çarşamba ve Mu· 
danya - Bursa hatları da dahil oimak üzere Devlet Demiryoll•'" 
rında nakledilecek boş çuval ve hararlardan ton ve kilometre 
başına 5,25 yerine 2 kuruş ücret alınacaktır. 

1-3 (2106) 1021 
1500 kilo yakımlık zeytinyağı 7200 lira tahmin bedeli üzeriD'" 

den 19-11-936 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada gs.r 
binası dahilindeki 1 inci işletmt! komisyonu tarafından kap~b 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu işe girmek istiyenlerıll 
540 liralık muvakkat teminat ile 2490 sayıla kanunun 4ü ncil 
maddesi mucibince bu işe girmiye manii kanuni buluomadığııı• 
dair beyanname ve ehliyet vesikalarile teklif mektublarını mub· 
tevi zarflarm eksiltme iÜnU saatinden bir saat evvel komisyood• 
bulundurmak üzere ya bizzat veya taahhüdlü mektubla komisyoO 
reisliğine göndermeleri IAzımdır. Bu ife aid şartnameler Hayd~"' 
P•1&da 1 inci iıletme komisyonu tarafından parasız olarak daJI .. 
tılmaktadır. 3-S-14-17 1023 (2115) 
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lzmlr Slcllli Ticaret 
memurluğundan: 

[ Y. lzmirli Talat Er bey ve 
kumpanyası ] ticaret unvaniyle 
lzmirde Doktor Hulusi bey cad
desinde 35 numarada mahsulat 
ihracatı ve ticaretini yapan iş
bu şirketin ticaret unvanı ve 
şirket mukavelenamesi ticaret 
kanunu hükümlerine göre sici
lin 1857 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 
lzmir Sicilli Ticaret memurluğu 

F. Tenik 
Resmi mühür ve imzası 

1: Mukavele 
Bugün bin dokuzyüz otuz altı 

yılı eylul ayının on altmcı çar• 
şamba günüdür. 

Türkiye Cumurluğu yasala
nna dayanan ve örneği tasdikli 
aşağıdaki mühür ve imzasını 

kulJanan lzmir ikinci noteri 
Mehmed Emin Erener, Bahçe
liler hanındaki dairemde ve işi
min başında iken saat onbirde 
yanıma gelen adı ve sanı lzmir
namazgahta bülb&I boca soka
ğında 16 numaralı evde oturan 
Hayri Tahir ve lzmirde dibek 
başında Hacı Osman sokağında 

· 13 numaralı evde oturan Salih 
oğlu Mustafa Kılyaran adlı şa· 
hidlerle belli olan bir taraftan 
lzmirde göztepe tramvay cad
desinde 900 numaralı evde otu-

. ran Yusuf lzmirli Talat Erboy 
ve diğer taraftan lzmird~ Göı
tepe tramvay caddesinde1156 
numaralı evde oturan Hasan 
Arif Yanak, baştan aşağı tara
fımdan yazılmak üzere anlata
cak!arı gibi bir şirket mukave
lcnamesi yapmakhğımı istedi
ler. Yasanın aradığı gibi ken· 
clilerini ve şahitlerini ergin ve 
olgun gördüm. isteklerinin ne 
olduğunu sordum. Müttefikan 
benim ve şahitlerin yanında söz 
aldılar ve dediler ki, aşağıdaki 
şartlar ve maddeler dairesinde 
aralarında kollektif bir şirket 
akdettiklerini bildirmişlerdir. 
Şöyleki: 

Madde 1 - Şirketin mev
zuu: lzmir ve civarları mahsu
latı üzerinde ihracat ve mua
melatı tüccariye yapmaktır. 

Madde 2 - Şirketin nevi: 
Kollektiftir. 

Madde 3 - Şirketin unvanı: 
"Y. lzmirJi Talat Erboy ve kum
panyası., dır. 

Madde 4 - Şirketin merkezi 
lzmir ve muamele merkezi dok
tor Hulusi caddesinde 35 nu
maradadır. 

Madde 5 - Şirketi ilzam 
edecek teahhüdat ve her türlü 
muamelat ve ukudatta şerikle

. rin ikisinin de imzaları bulun
ması şarttır. 

Madde 6 - Şirketin Serma
yesi : - Şirketin sermayesi 
" 70000 ,, yetmiş bin Türk li
rasıdır. 

Bu sermayenin " 65271 ,, alt
mış beş bin ikiyüz yetmiş bir 

lirası ortaklardan Yusuf lzmirli 
Talat Erboy tarafından konul· 

muş ve " 4729 " dört bin yedi 
yüz yirmi dokuz lirası ortak· 
lardan Hasan Arif Yanık tara
fından vaz'ı teabbüd edilmiştir. 

Yusuf lzmirli Talat Erboy tara
fından konulduğu yukarıda ya• 

ııla " 652i1 ,, Türk lirası mu· 
rnailey hin kendi namı altında 

çalışan ve kendisine aid mües
•esenin 17 - 8 - 936 tarihli yap· 
lığı bilançoda yazılı banka mat
lobata, demirbaş eşya, emtea 

Ve hesabatı muvakkatadan mü
teşekkildir. Diğer ortak Hasan 

Arif Y amk işbu sermaye he
sabını görüb tedkik ve kabul 

ettiğini beyan eder. Yusuf lz
nıirli Talat Erboya aid serma· 

Ye hesabında yazıla emteaya 
taiç üzerinden ve demirbaş eş-

Yaya de amorfö·man ettirildik
ten sonra değer fiat üzerinden 
~ıymet konulmuş ve diğer şe
tık Hasan Arif yanık bu kıy-

~ illetleri kabul etmiş ve işbu 

t'C:Nf A51fr 
;c ' --· 3 Teşrınısanı a":76 
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Yeni bir şapka satın alırken şöhreti bütün dünyayı sarmış o]an 

JOIJN B. STEl'SON Cy. ( hiladelphia ) 
Fabrikasının Türkiye ve lzmir halkına takdim ettiği şu modelleri görmeden kararınızı vermeyiniz! 

STETSON 

P·E N N - C RAF T 

. KENSiNGTON 

SATIŞ YERLERi : IZMiRDE 

EHRAM mağazası M. Bedri Akgerman JŞlK mağazası 
( Hükümet caddesi ) 

(Voyvoda caddesi) 
( Hükumet caddesi ) ( Balcılarda ) 

lstanbulda : Cumhurlye:t BUyUk Şapka mağazası 

blançoyu yukarıda yazalı serma
ye bakımından imza etmiştir. 

Madde 7 - Kir ve Zarar : 
Şirketin kar ve zararı ortaklar 
arasında aşağıdaki nisbet dai
resinde taksim edilecektir. 

% 70 Yüzde yetmiş Yusuf 
lzmirli Talat Erboya, 

% 30 yüzde otuz Hasan Arif 
Yanık'a aid olacaktır. 

M 8 - Masrafları için ve 
kar ve zarar hesaplarına kay
dedilmek üzere ortaklardan 
Yusuf lzmirli Talat Erboy ayda 
"300,, üç yüz lira ve Hasan 
Arif Yanık ayda "150,, yüz elli 
lira çekebileceklerdir. Bu mik
darın arttmlması veyahut her 
hangi bir ayda bu mikdardan 
fazla para çekilebilmesi ancak 
tarafların tahriri muvafakat ve 
müsaadelerine bağlıdır. 

Madde 9 - Şirketin Müd
deti: - Şirketin müddeti 16 
Eylul 1936 tarihinden başlamak 
~-ere iki senedir. iki senenin 
ın'kizasından iki ay evvel taraf
lardan her hangisi diğerine 

Noter vasıtasiyle devam etmek 
istemediğini bildirmediği tak
dirde şirket yine ayni şartlar 

dairesinde daha iki sene için 
devam edecektir. 

Madde 10- Hakem: - Ta· 
raflar arasında işbu mukavele
namenin icrasında şirket devam 
ettiği müddetçe mukavelena· 
menin icrasında ve zuhur ede
bilecek ihtilafat ile veya fesih 
ve infisahında tasfiyenin tarz 
ve şeklinde şirkete müteallik 
zuhur edebilecek her türlü ih
tilifabn hakemler marifetiyle 
hallü fasl edilmesi ortaklar ara
smda şimdiden takarrür etmiş 

ve hakemlerin verecekleri ka· 
rarın kat'i ve taraflarca muta 
olacağı şimdiden kabul edilmiş
tir. 

On maddeden ibaret olan 
işbu kollektif şirket mukave
lenamesi 16 Eylül 1936 tarihin~ 
de imza edilmiştir. 

Akitler başka bir diyecekleri 
olmadığını beyan ve ikrar et
meleri üzerine bu mukavelena
me resen tanzim ve kendilerine 
açıkça okunarak tefhim, mün
derecat ve .mazmunun talep 
ve irarı vakıa mutabaka tasdik 
kılındıktan sonra ziri imza ve 
tahtim kılındı. 

Umumi No. 9822 Hususi 
No 8/92. 

işbu şirket mukavelenamesi 
suretinin daire dosyasında mah
fuz 9822 umumi numaralı aslına 
mutabakatı tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz otuzaltı yıh Eylfıl 
ayının on altıncı Çarşamba 
gunu. 16 Eylül 1936 

lzmir ikinci noteri mühür res
misi ve imzası. 

SiRKÜLER 
S.,yın Bay: · 
h:mirde doktor Hulusi bey 

caddesinde 35 numaralı yazı· 

) 

..,., 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
nnda bulunur. 

haneyi merkez ittihaz ederek: ••------------
"Y. IZMIRLI T ALAA T ER-

BOY ve KUMPANYASI,, 
Nnvanı ticarisi altında bir 

kollektif şirket teşkil ettiğimizi 
ve şirketimizin mahsulat ihra
catı ve ticari muamelat ile 
iştigal edeceğini ve şirketimizi 
ilzam edecek ukud ve taahhü · 
datta her ikimizin aşağıda su
retleri yazıla müşterek imzaları 
bulunmassı lazımgeldiğini bildi
rir ve saygılarımızı sunarız. 

16 Eylul 1936 
HASAN YUSUF 

Yusuf böyle imza edecektir: 
Y. lzmirly Talaat Erboy ve 
Kump. (El yazısı imzası) 

Hasan böyle imza eder: Y, 
lzmiriy Talaat Erboy ve Kump. 
(El yazısı Hasan Arif imzası) 
Genel sayı 9826 

Genel sayı 11159 
Bu on altı Eylül 936 tarihli 

sirküler altındaki imzaların 
şahıs ve hüv:yetleri dairece 
maruf ve lzmirde doktor Hu
lüsi caddesinde 35 numarda 
kain ve dairemizce tasdikli 16-
9-36 tarih ve 9822 numaralı 
esas mukavelenamesiy!e müte· 
şekkil "Y. IZMIRLI TALA AT 
ERBOY ve ,KUMPANYASI,, 
unvanlı kollektif şirketi namına 
esas mukavelenamesinin beşinci 
maddesi mucibince her ikisi 
birli~ te imzaya izinli şerikler-

den YUSUF IZMIRLİ T ALAA T 
ile HASAN ARiF Y ANIK'ın 
olup içindekileri tamamen ka-

KJNAKQL KıK~na 
cevheridir. lştihasızhkta,zaif
likte, sıracada, eski sıtmada 
bire birdir. 
• • • • 

~ .... ~azım hapları 
Bir tanesi inkıbazlarda lint 

verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 

bul ilE ikrar eyledikten sonra 
bir nushası dairede alıkonula
rak tasdik kılındı.Bin dokuıyüz 
otuz altı yılı Eylül ayının on 
altıncı Çarşamba günü. 

T. C, lzmir ikinci notui M. 
Emin Erener resmi mühürü ve 
N. R. Giray imzası. 

Gene) sayı 10759 Özel sayı 
11159 

Bu sirküler suretinin dairede 
saklı 9826 genel sayılı aslına 
uygun olduğu tasdik kılındı. 
Bin dokuz yüz otuz altı yılı 
Teşrini evvel ayının on ikinci 
Pazartesi giinü. 

T. C. lzmir ikinci noteri 
resmi mühürü 
Erener imzaı 

ve üzerinde E.: 
(2108) 

Bütün mütahassısların 
teslim ettikleri acı 

bir hal<ikat 

Çürük ve hakınısız dişler insanı çok 
çabuk ihtiyarlatır 

Genç vUcudler sağlam dişlere ne kadar muhtaçsa 
dişlerin de RADYOLıN•e o kadar ihtiyacı vardır. 
.................................................................................. 

Çünkü RADYOLIN dişçilik ilminin icabettirdiği bütün has· 
salara maliktir. Dişlerin çürümesini meneder, dişleri beyaz
latır ve güzelJeştirir. Diş etlerini takviye eder, nefesi tath-
laştmr. Diş ve ağız hastalıklarını tedavi eder. Ağızda 

mevcud bütün mikrobları o;, 100 öldürür. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız . Her yerde satılmaktadır. ~ alnız toptan sa
tışlar için lzmirde Salibağa hanında umum acentelik Nef'i 
Nacr ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 22• Telefon 346& 

lzmir ili Daimi encümeninden : 
IJkokuUar için yaptırılacak olan 63 yazı tahtası, 596 sıra, 32 

ecza 30 evrak, 5 sınıf dolabıoın yapılması evvelce yirmi gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş ise de teklif edil en bedel 
haddi layıki görülmediğinden ihalenin on gün daha uzatılmasına 
ve 12-11-936 tarihine tesadüf eden perşembe günü ihalesi yapı· 
lacaktır. Talihlerin o gün saat dokuzdan onikiye kadar 365 lira 
yetmiş kuruşluk teminat akçesile birlikte bmir. ili Daimi encü· 
menine başvurmaları ilan olunur. 1030 (2109) 

lzmir Muhasebei Hususiye Müdür
lüğünden: 

Bulgurcalı Halıl oğlu MolJa Halil ve Kavgacı Osman oğlu 
Halil ve Cemal oğlu lsmail ve Kürt Hasan oğlu llırahim çavuş 
ve Sancaklı köyünden Süleyman oğ:u Ahmedin müterakim vergi 
borçlarmdan ötürü haczedilen Bulgurca çiftliği içinde on odalı 
bir otel bir kahvehane bir bakkal dükkanı ve bir evin tama· 
mının 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek 
istiyenlerin lzmir Mubasebei hususiye tahsilat komisyon kalemine 
gelmeleri. 3-6-10-13 1039 (2116) 
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kaynaşmalar vardır 

Blum kendi siyasetini anlattı 
Matbuatın temsil ettiği kuvvet üzerinde ehemmiyett~ 
durdu. Büyük matbuat& şiddetli tarizlerde bulundu 
Ademi müdahale meselesi bili bir dünya harbı tehlükesini taşımaktadır 

Paris, 2 (Ô.R) - Leon Blum 
So91alist gazeteciler tarafından 
ıerefine verilen bir ziyafette 
hükümetinin siyasetini ve va
ziyelini izah etmiştir. Başvekil 

demiştir ki: 
Evvelce de söyledim ve yine 

tekrar ederim: Halk cebhesi 
hükümeti bir takım siyasi par
tilerin it birliğiyle teıekkül et
mittir. Eğer bu partilerden 
herhangi birisi tarafından hn .. 
kümetin eaasını tqkil eden ana 
mukavele, esas mukavele feshe
dilecek olursa hDkilmetin vü
cuduna sebeb kalmaz. Ve bu 
rad kallar için doğra olduğu 
kadar komllnistler için de doğ
rodur. Eminim ki ( lapanyaya 
karşı ablukanın feshi talebiyle) 
komünistler tarafından çıkan
lan engel de diğerleri gibi 
eşilecek ve kom&nistler halk 
cebhesinden çekilmiyeceklerdir 
n lalkt• et teıekld\l •ttiii 
Yllkİt Ylldettilderl kayıtsız mO-
zaherete devam edeceklerdir. 

BLUM NiKBiN 
Bunun için kendi hesabıma, 

tekrar ederim, nikbinim. Hii
klmete iftirlk etmekle hiçbir 
parti kendi hOrriyetini ve iı· 
tikJalini feda etmit değildir. 
Ancak bu istiklili halk ceb
beıinia diier partilerine karıı 
tesan&d biuile telif etmek li
zımdır. Soıyaliıt matbuab bu 
iıtiklil ve tesanlid vazifelerini 
teJif hususunda en ziyade giç
llk .çekmektedir. Bununla be
raber elzem olan bu çifte va· 
meye her birinizin devam ede
ceğine eminim. O ••kıt hlkl
met iza olarak g6nderdiğiniz 
arkadaıların vazifesi de daha 
kolay olacaktır. Çünkü biz ıoı· 
yaJist nazırlar bilk&mette parti· 
nin delegelerinden bahtiyanz. 
Vazifemiz halk toplantuı prog
ramını tat&ik etm.,ktir. Diğ"r 
taraftan meb'uaan meclisine 
ka"9 da, laidiaelerin zararetile, 
blkimetmizin ~. .yaz• 
leri vardır. Bunlar her bOkO
mete terettüb eden vazifelerdir. 
itte bizim Yazifemiz h&kümeti 
teıkil eden bütiin partilerin 
menfaabaı miifterek meafaata 
tabi kılmakbr. Fakat IJle ha
rekete mecbarm ki her ne 
olursa olsun, Sosyali"t partiıini 
hiikümete geçerken ald1ğımız· 
dan daha kuvvetli bırakalım. 

MATBUATIN TEMSiL 
ETTIGI KUVVET 

Size söylemek iıtediklerimin 
esası budur. Fakat bir gazete
ciler içtimaında bulunduğumu 
düşünerek mühim bir meseleye 
aid bazı kelimeler ilave 
etmek ister m. Bunların hem 
partimi. için hem bütün umumi 
efkar için buaRi -elaemmiyeti 
vardır. Israr etmek istediğim 
bir nokta matbuabD temsil et· 
tiii büyük kutvettir. Bu iti
barla vazife ve hareket arasm
daki aynlıklann a;.rlı;ını eo 
çok duyan- insaalar gazeteciler• 

dir. Tabii gazetelerle gazeteci
leri daima birbirinden ayırmak 
llzımdır. Bazı gazetelerde ça
lışan kimselerin bazan ne ka
dar vicdan mücadelesi geçir
diklerini hepimiz biJiriz. Zira 
çalıştıkları şu veya bu gazete
nin siyasi bath hareketini belki 
onların kendi kanaatlarına ay-
kın düşmektedir. 

BÜYÜK MATBUAT 
Bilha11a biyik matbuatın 

hakiki kanaatlara dayanmıyan 
bu vaziyeti nihayet umumi ef-

"Türk 
Biz 

ordusu geçerken Ankara ovası 
dostumuza kuvveti için güveniyoruz.,, 

--------------------------------lstanbul, 2 (Yeni Asır • Tele
fonla) - Dost Yugoslavya ba.ı
vekili Dr. Stoyaninoviç saat 
9,40 da phrimizdea parlak me
rasimle aynlmaı ve hararetle 
teıyi edilmittir. Tetyi merasi
minde vali ve Yugoslav kolo-
nisi bulunmuı; Yugoslav bat· 
vekili kendisini ıellmhyan as• 
kerlerimizin 6nünden geçerken 
Türkçe olarak: 

- Merhaba asker .• 
Demiştir. Yugoslav başvekili 

hareketinden önce gazetecileri 
kabul ederek •t•i.ıdaki beya
natta bulunmuştur: 

- Dost ve müttefik Türki
yenin Cumhuriyet Bay1amında 
bulunmak fir.sahaclan İİltifade 
f'ttim. Türk~eyi ve buradaki 
tuakkiyatı hatva batve takib 
imkin1nı buldum. Biiy&k Reisi
cumhur Ekselans Kamil Ata
türk gibi dünyaaın en yiice f 
ve dinamik delıi11 alhnda elde 
ettiğiniz üstea neticelere bay- ı· 
ranhğımı arzederim. 

Sizın her vıhnız baıka Glke· 

Jerin onar, yü:ıer yılhk çahf- J tinizi de unutmıyacağım. Harb 
malarından daha verimli ol· ve sulh, yeni T&rlı.iye yurddaı
muıt•r. Atatlrk, TDrk adJDtn lannın lallkml albndadır. 
med161inll gerçekten temlil ADll.radaki klH ikametim 
etmektedir. O yeni T&rkiyenin etnamada ba11a, milli bllnye-
hakiki dehisıdır. nizin en sağlam temeller ize· 

BuglnkO Lmlliıt ~ara rinde kuralclağu kanaati geleli. 
Eti-Botazklylae ve buralanla Baı•ekiliaiz ln6n&, bliy8k pll-
yükaelen yeni e1eri MyretJe nınızın nokı&DllZ tatbikine mu• 
takib eyliyen eski Höyüklere vaffak olmattur. 
gururla bakabilir. Evvelisi gün Ankaradan bu-

Geçid resminde askeri kuv· güa güz-el lstaabuldan ~ bin-
vetinizi yakından gördilm. Qp- netice Tiirkiyeden ayra.lırken 
da da mi,aliede eylediğim •İz gazetecilerin, Türk-Yugoa-
ayni canlılığı ve dinamikliği lav dostluğunun kurulmasmdaki 
buldum. T&rkiyenin dostu ve yüksek hizmetlerinden de bah-
müttefiki Yugoslavyanın, Türk setmemek elimden gelmez. Siz 
or4uıunu ..,.. kadar iyi yetiş· de çok emekler ıarfet~ir: 
111İf g&me}lten hlz duyduiunu hu yolda devam el:menizi rica 
a&ylemeğe billlfem lnzdm var ederim Dost ve müttefik Ttırk 
mıdır? milletinin y&kaermesi için gan-

Ta yyareciRfoden denizcisine lümden kopan muvaffakiyet 
kadar her ıanf erdu efradını· temennilerimi arzederim. 
zın .bak11larında kunetia •e VREME Y AZLYON 
kudretin minası okunuyordu. Beltrad 2 ( Y eui A.ır. ) -
Ordunuzun yanıbapnda bilyllk V l'eme gazel:eai Türk ordusu· 
şefiniz Atatürliü kıvançl• se• nun Ankaradaki geçit resmin· 
limlıyan C11mhariy•t Halk PU· den baliaeden yazınnda diyor lfü . 

Fakat hakiki matbuat kanu· 
nunu yapmak hi\kümete aid de
ğildir. Bu gazeteleri okuyanla
rın iradesinden doğmalıdır. 
Meclisten çıkartabilec '!ğimiz ye
ni matbuat kanununun tesiri ne 
olursa olun, bir gazeteye karşı en 
ağır müeyyi~eoin ne olduğun1J 
biliyorsunuz.Bu müeyyide gaze 
tenin okuyucularını kaybetme
sidir. Bunun için hakikatta 
gazeteleri doğru yolda tutacak 
hakiki müeyyide çalışan insan· 
lardan mürekkeb okuyucu küt-


