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J:'tiyaz sahibi : ŞEVKET B:LGİN l 

fıllubarrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 
- HAKKI OCAKOGLU j 
'o--4.ao:r-qE: Ş:EFLA.İrri: ~ 
~ddetırürkiye için!Hariç ıçin' 
-!!!._tJık -

Alt . · · · _:_ · · 1300 2800 

l-. I QV/tfı • • • • . • 700 ----;Joo----=-TELEFON : 2&97 

~--Fiati (5) kuruştur 

lngiliz 

• 
Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyasi Gazetedir 

vatanilerin 

ve /talyan konsolosları tahkikat yapıyor 

Uçu' mUaamereal verlldl 
VAŞIN070N, 12 (Radyfl) - Bir Sovı·d 

tavyausine Ameli/ta ~·e Kanada üuıinde uçuş 
müsaadesi vmlmtsi, Kutupla Ameıikaı•ı bir 
hava yo/11p/a bağ/amağa ham/edilmektedir. 

YENl ASIR Matbaasında baaılmqtır. 

lkiyüz yirmi librelik 
nasıl yaraladığını 

bombalarla 
anlattı .. 

l$p4nyol tayyarccisi Joze Arcega, tayyaresinde kumanda nıevkiinde 
YAZISI 4 ONCO SAHiFEDE-

Istanbu1, 12 ( Acele Telgraf ) - Ha- Türklere karşı tatbik edilmek istenen Te.rnkinJ.e hareket eden asil Türk halkı 
tayda Türk halkına reva görülen vah- ifna siyasetine göz yummakta, Türk artık yapılan hareketleri kendi eliyle 

~~m~m~.~~~~~c~h~ın~~ci~~~reb~~c~~u~~~~~~ h~~~~---~--~----------~~------
mez bir şekil almıştır. Mahalli idare dalle karşılayacağını zannetmektedir. - Sonu ücüncü .ahilede - Doğanspor takımı mağlup ......... S.ekiZ""""·sovyet"""ğeneraıl'""-· Güneş müsait bir vazi-

-
Kremlin sarayında 
-mahkemede idama 

toplanan gizli yette 1-3 galip gelmiştir 
mahküm edildi Doğanspor şanssızdı. Kale önünde 

Almanya hesabına casusluk eden bu adamların 
şu dakikada kurşuna dizilmeleri · mukarrerdir 

gol fırsatları kaçırdı 
lıtanbul, 12 (Telefonla) - lzmirin Oyunun ilk devresinde Doğanapor 

Doğanapor takımı bugün saat on yedide takımı fevkalade bir oyun çıkaramaml§ 
Taksim stadyumunda Güneı ta1wniyle ve isteksiz oynamııtır. O kadar ki 
karıılaıtı. Doğanspor tak.enı, geçen oyun cansız ve zevksiz geçmiştir. ilk 
maçlarda yaralanan en iyi müJ:ıfaa ve devreyi Güneı takımı 1 ~ O bitirmiştir. 
hücum elemanlarından mahrumdu. - SONU 1K1NC1 SAH1FEDE -



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

• 
Sahife Z 

C eniz yolları 
1.zmirin ihtiyacına 

cevap veremiyor 
-B~taralı birinci salıilede-

1 
düzgünlük olmazsa bunun zararının 
tesirlerini iktısadi bünyemizde göre

YENi ASIR 

ceğimiz şüphesizdir. 

Apaçık görünmektedir ki Deniz- S d ) J } Y ) k yolları i§letme idaresi, Türk •ahilleri \ oya 1 a ffilyan arın Ceza arı ı aman ar ampl 
arasında ihtiyacı kar§!layacak sefer- K b ~ 

1 1 
l Bir heyet dün tetkikler 

ler İ§letemiyor. Hatta o kadar ki _ 
vapurculuk §irketi mevcut bulun- arara ag ann .. ıyan ar- yaptı 
duiu günlerdeki intizamı bile mu- Verem mücadele cemiyeti tarafın-

hafaza eyleyemiyor. Mahsullerimiz da mu·· rur dan her sene büyük bir itina ile ida-
Binaenaleyh Denizyollan işlet- zaman var re edilmekte olan Yamanlar kampı 

ınesinin bünyesinde idari bir hasta- Gelen raporlar çok iyi bu yıl da haziranın yirmi beşinci gü-
lık vardır. Bunun teşhis edilmesi nü açılacaktır. Yamanlar kampını 
ve sür·aı1e tedavisi bir ihtiyaçtır. yetiştiğini gösteriyor Dahiliye Vekilininruühim bir tamimi bir kaç •eneden beri dirayetle ve 

Bundan başka §U dört ay için Bu sene yetifen muhtelif mab- kampa gidenleri n her türlü istirahat-
lzrnir - lstanbul seferlerinin arttırıl- aullerimizin vaziyeti hakkında 1 Müruru :ı:amana uğrıyan soyadı miyen, ölmüş oldukları halde he- \erini teminde çok muvaffak olmak 
masını, müstahsillerin bir yıllık alakadar datrelerden tahkikat- cezaLrı hakkında dün vilayete Da- nüz kayıtları düşürülrnemış olan suretiyle idare eden bay Recai yine 
emeklerinin hedredilmemesini te- ' ta bulunduk. Elde ettiiiimiz ma- hiliye vekaletinden bir tamim gel- ve milli hudutlar haricinde bulunan kamp müdürlüğüne tayin edilmiştir. 
minen lkbaat vekaletinin ınüdahal~ lumatı a••iltya yazıyoruz: imiştir. lkimseler gibi akibeti meçbıl eşhas Dün doktorlardan mürekkep bir 
ei ve .o.nun eliyi~ ihtiya~ın tetkik TOTON: 2525 ?~m~ralı soya~ı kanunu- hakkında tereddüde düşülmüştür ...• heyet Yamanlara çıkarak kampın, 
ve tespıtı çok yerınde hır hareket Bu aene yetiten tütünlerde nun on ıkıncı maddesı «Kanunun Bunlar hakkında yapılacak mua- elektrik su vesair tesisat işlerini göz-
olacaktır.. hiçbir baatalık yoktur. Yalnız ha- tayin eylediği za~aıı .içinde soyadı- mele için de denilmektedir ki : 'den geç'irrnişlerdir. 

HAKKI OCAKOCLU ziranın betinden bugÜne kadar nı memurlara bildırmıyenlerden beş Bu gibi kimselere resen soyadı ta-1 _ 

Çobanlar 
hakkında 
·Sah günü karar 
verilecek!ir 

devam eden poyraz rüzgarlan liradan on beş liraya kadar ve bu kılması ve ceza kararı verilmesi Lo-j Alaçatıda plij yapılacak 
t?prak yüzünde ve tütün kökle- ~ş İçi~ hü~ü-~etçe verilen vnzi~ed_e ~~ muahede~amesinin ve ayni ~- ! Vilayetin gösterdiği lüzum üze
rınde fazla tebabhurata ıebebi- . ıhmalı gorulen muhtarlar ve ıhtı- rihınde mezkur muahedename ıle rine ve bir mühendisin nezareti al
yet verdiiHnden •on dikilmis olan yar heyetleri azasının her birinden terkettiğirniz ara7ide yerleşmiş bulu- tında denizin güzelliğinden istifa
tütünler bodur kalmıştır. Geçen ve beled_iyelerce ı:r'~mur edilenle~- n:\J'ak yurddaşlığı~."':': ~y~tmi~ de edilerek Alaçatıda bir plaj yen 
seneye nazaran bu sene tütün den on lıradan ellı lıraya kadar hafıf oldukları halde kutuklerımızdekı tesisine başlanmıştır. 
ekimi yüzde yirmi bes fazla ol- para cezası alınır. kayıtları terkin edilmemiş veya öl
duitu halde vilayetin bu ıeneki ! Bu cezalar mahalli idare heyet- dükleri kayıtlarına işlenmemiş olan Yaralı 

ltalyan bahçesi üzerinde hava tütün rekoltesinin gecen ıeneki leri karariyle verilir. Ve vali veya kims,,Jer hakkında da muamele ya-
almak üzere ailesiyle birlikte mikt ı bul ui{u takdirde şaya- kaymakamların tasdiki ile kafileşir» pılmasını intaç edeceği ve yurdd"{'- Memleket hastanesine 
gezinmekte olan toför Zekiyi teh- nı m .nnuniyet teli.kki etmek icap dernekte ve soyadı nizamnamesinin \anınızdan ve hayatta bulunanlardan getlrll dl 
did ederek bir lirasını ıı:asbetmek- edec lrtir. Bundan sonra yağmur 1 elli ikinci maddesi ise 2/7 /936 ta- hüviyet ve mahalli ikametleri meç- Değirmen derenin Gümüldür kö-
le maznun çoban Halil ve Ke- yağr ~ .k oluraa kır yerlerde ekH- 'rihine kadar soyadım köylerde muh- hul bulunanlar hakkında ceza kararı yünden Abdullah oğlu Gani kansı 
malin muhakemelerine dün aiiır- miı <''an tütünlerde uç yaprak- tar, ıehir ve kasabalarda mahalle- verilmesi iee takip ve tahsilindeki bayan Ane, yataklar arasından bir 
cezada devam edilmittir. Bu ce- l~n. fazla mahsul vermesi müm• !erdeki belediye memuruna veya imkansızlık dolayısiyle cezanın mü- Karadağ tabancasının patlaması 
aede maznun Kemalin vekili mü- kün ıae de hu gibi vağmur ye- mümessillerine ve nufus idarelerine ruru zamana uğramasına sebep ola- üzerine çıkan kurşunla omuzundan 
dafaaıını yapmıı ve müekkili- mi• mahıuller kalite itibariyle bildirmiyenlerden beş liradan on beş cağı cihetle soyadı nizamnamesinin ağır surette yaralanmıştır. Y arah 
nin asıl vak'a faili olan Halile dütkün olacai(ı tabiidir. Poyraz liraya kadar ve bu iş için bu nizam- yirmi dokuzuncu maddesinin top- kadın memleket hastanesine geti
muavenet ve müzaheret etmek rüzıııi.rlannın bağlara. bo•tanla- namede verilen ve hükürnetçe veri- tan tatbikinin hüviyet ve mahalli rilmiş ve tedavi altına alınmıştır .. 

PAZAR 13 HAZiRAN 1937 

!Tayyare piyan
gosu çekilişinde 

100 lira kazananlar ; 
17998 l ı 928 13506 36597 ı 022~ 1 
3540 3322 93932 38154 8 
4160 2553 34448 28325 3536l 

21453 2938 23198 24196 276~ 
21398 3165 4161 15676 195' 
37644 27460 15228 7108 252~ 

2659 30310 27135 5270 204 
22806 19322 16123 22801 26;~ 
4535 7032 2429 5662 132 

24938 20806 37209 3327 6516 

39202 39764 17793 
20000 liralık büyük Mük&fat , 

14644 10478 28206 12727 394~ 
17871 31276 13504 17619 240761 
6261 31525 12059 26S88 20 
7297 18187 37998 31511 22s~; 
5348 16993 125 8414 32~,q 
5003 4206 9312 18677 17 ' 

14463 37074 12488 21100 12~~) 
8878 36649 9279 26656 16J 

l 0000 liralık Mükafat 30530 
Numaraya isabe: etmiştir. 

Doğanspor 
takımı mağlup 
-Bqtarafı 1 inci Sahifede-:' pı 

ikinci devre canlı ve alakalı geçrıı':J 
OoğaMpor kadrosu. zaif olmasına 3" 
men bu devrede fuurlu hücumlarla G 
neş müdafaaaım yarmağa çalışm•Şı;;. 
Kale önünde yakaladıktan bazı fı 
lan kaçırmışlardır. . ,J 

Çok §arıaız olan lzmir takımı bır t 
çıkarmış, neticede bire karıı üçle ."'~ 
liip olmuştur. Doğanapor yarın il< 
maçını yapacaktır. 

Rusyada mahsul lyldlt' 
Moskova, 12 (Radyo) - Rııt{o 

nın her yerinden gelen haberler, tlJI 
sene mahsulün çok iyi bir şe1' ıı"' 
yetişeceğini bildirmektedir. B~.Jil 
pamuk mahsulüne ait haberler •Y1 

ıuçuyle mahkemeye ıevkedil- ra faydası olmu•tur. Cün1<ô.i ku- lecek olan vazifeleri yapmakta ih- ikametleri rnalfun bulunanlara has-
miı ise de muhakemenin ecre- rak havada ba~larda h;çbir haa- mali görülen muhtarlar ile ihtiyar redilerek diğerleri hakkında maili- Baytar mUdUrU Snıig)i'nİfl 
yanına ve .üitlerin ifadelerine t,.lık olmaz. Bu rüzıırarlar •İmdi- heyetleri azasının her birinden ve mat alınabildikçe nizanmame hük- Menemende hayvanları muaye-

Ridz 
nazaran hadiseye ıeyirci kaldı- l;k incir mahst•lü iç:n de faydalı- belediyelerce memur edilenlerden rnünün tatbiki yoluna gidilmesinin ne etmek için Vilayet baytar müdü- zİy aretİ 
ğı anlatılmq olduğunu, söylemiı dır. Ancak zevt;nıe~den ,.,._:f olan- on liradan elli liraya kadar hafif muvafık olacağı ve esasen soyadı rü bay Adil Menemene gitmiştir. 
ve demiştir ki: lar kuru rüzgarlardan dökülmek- para cezası alınır. Bu cezalar ma- kanununun soyadı almak için tayin "!",I -fi' Bükreş 12 ıA.A) - Lehif" 
~ Müekkilimin vaziyeti, Türk tecHr. halli idare heyetleri karariyle verilir ettiği müddet 2/ 7/936 tarihinde hi- ı H Jk • d ı tan erkiinı harbiyesi reisi lı~ 

ceza kanununun 65 inci mad- Pamuk ve mısır mahsulleri rle ve vnli ve}"a kaymakamların tasdiki tam bulduğundan bu tarihten altı a evin e ay sonunda buraya ge'oıe~ 
desindeki anaaın kanuniyeye uy- bu rüzırard!'ln hoşlımmınJ'\r. Bu ile kat'ileşir» diyerek vaktinde soya-lay zarfında karara bağlanmıyan 80- • · bekleniyor. Bu ziyaret 1'1' 

m.amaktadır. So.för Zekinin üze- sen. e.muh.t'>lif mevv .. !ıu- bol yetiş- dı almıyanlan cezaya tabi tutmakta ıyadı cezalan da kanunda hususi bir . Bu alqam Halkevmde g~enpar ... -. b. ele 
d d - L l b l ti B lb b d _L t dır 14/6/937 t Karolun 25 Haziran tari '" rın_ e ana on ıra para u un- ~1' ~· 1 a~•a a eın • lllllll5U- ve keza nizamnamenin yirmi doku- hüküm mevcut olmaması hasebiyle 1 var • . paZU' ~ı lr!1'!u b t· 

duıı-u halde, almamıılar, yalnız lu ço < bol olacaktır. Do2uf ve- zuncu maddesi de bu gibi vali veya • h""k"" 1 d . . d saat on yedıde de spor komıteaınm Varşovaya yapacağı seya • b. . . r d. umumı u um er aıresın e rnua- t lanh d k b 1 ki 
~r ~ırayı Halil al~ıı.tır. ~ekinin rın> . ır. • • kayrn~aı_nlar veyi!- bunlann memur mele yapılmasını istilzam edeceğin- ,,,o,,,;ı>,,...,,....,•ı,,...var,,...,,,ır,..,,...,,...,,...,,...,,...,,...,,...,,...,,...•.,e.,n...;,so,.n,,,r.,a.,...v_u--,..u--u_a_c_•""""'ır.,.~~ 

b~dı~e b_~ındakı ıfadesı a.a- GC('~~~;;s-ne lzm:~ ~ V"~Mın- edece~ ... ~ımseler soyad~ seçil!~ nu- den binnetice Türk ceza kanunu- lzmı'.. otomatı• k t.ı.(.ofonları 
mımı ~e.ıı:ıldır. dan. guc . '«: b«:' .'fil"- kilo badem fus kutuklerıne ve dogum kagıtla- nun l 02 inci maddesinin altıncı ben- a 'l '-

Zekinın kansı bayan Emine, temın <"<i•!-'-•lm•• '• B•t sene ,.,ez- rına ynzdırılacağını emretmekte ise di mucibince müruru zaman ta-
müekkilim İçin ıopaıiyle bekli- kUr mahıuHln ll'Ühhn ku ... ı ibra- de bazı rnahallerce nufusta kayıtlı hakkuk eyliyeceğinin de gözönünde Hu·· ku·· metçe 1,200,000 
yordu. Demiı ve ba,ka bir ıey cat l'l'e"Valan..,ı-. l't'a•mda yer o. ldukları halde bulundukları bilin- lbulundurulması lazımdır ı 
ııö:vlememİ•tir. Komiser. polis ve alacak derecede bol olacaiiı an- ·· 
bekçi de di~er ıudu Halilin aley- laşılmııtır. T ı ) 
hine •ahadette bulunmuslardır. ire ticaret odasında Raııı a 't'm nde 1·raya Satın a llllYOf 
Müekkilim masumdur beraa- Alacatıda Yeniden lntıh bat Az kaıdı cinayet 
tini isterim. . y; pılc:cak çıkccal<tı .. . - • •• •• e 

Maznun Halil de fazla söz söy. Göçmen ev eri inşaatına, . Tırede yeniden yapılmış olan Kemalpaşanın ~ere mevkıınde hır Mukavele hazırdır şırkete hu kumetÇ 
lemiyerek: başlanıldı ; tıcaret odası idare heyeti intiha- kaç arkadaş rakı ıçerlerken araların-
ıur-:-Jahl!:m~~n d~~:J:tfn7 r:: Geçen sene Bulgaristandan ve 'batı, kazadan bazılarının sicili tica- da ~avga çı~~ış~~- G Ali .1 ! her S~ ne ( 60) bin lira Verilecektir 
· d · t• Romanyadan gelen göçmenlerden rette ayıtlı buhnmadıklarından do- sınan °1g u ı, enç 1 e , 
rım, emıı ır. baz .. 

1 
. 1 lk lbrahim o~ u Ali, katmerci Şerif ve 1 • • •• • • ..,,ıi• 

Kararın tefhimi İçin muhake- ıları da Alaçatıya yerleştırı mış- ~yı tısat vekaletince feshedilmiş- Mehmet og\u Sabri kafaları biraz du- lzmir otomatik telefon fİrke- letının tetebbusü ıle oto ... ı1 
me önümüzdeki salı ırününe hı- lerdi. Bu göçmenlerin kıs gelmeden tır. Tekrar İntihabat yapılacaktır. manladıktan sonra Abdi ile lbrahim tinin satın alınacağını yazmı5- telefon ıirketi belediyeden 
rakılmıAtır. in,a edilecek evlere iskanı için vi- 1 ı •1 Ar d _ k tık .. Nafıa Vekaleti ile tirket mu- tın alınmaktadır. f. 

G d • layettarafındanalınantertibatsaye-, Kültür )isesi logu 
1 arasına agız avgası baş- rahhası arasında Ankarada ce- Şehirler arası telefonu ile.,ııl 

3 r en pa rf ı sinde Alaçatıda in•a<1ta başla_nm_ ·~-, 1 lamı' ve az sonra iş büyümüştür. reyan eden mtizakereler netice- rüşmelerde abonemanların 1' el' 
G d B Abdi bir bağ bıçağını çekerek Ali- ıJ1 

önümüzdeki penembe günü ak- tı~:. öc;me~. evleri iki üç a". ıçın .e u yıl ders yılı başında büyük e hücum etrn· f S b. ba- b ainde lzmir ve havalisi otomatik telefonlarından istifade el 
pmı Muallimler birligı·· tarafınd'.lll bıtırıle.cek, goçmenlere teslım edı- bir gayret sarfiyle bay Haydar tara- ~ almak . t ış ~r. alin. dg ıça- telefon tirketi tesisatı İçin tim- ri ve bu suretle tebirdeki ot 1,-

k 1 1 k gını ıs ernıs ve e erın en va- d. k d 1 f b. "k 1 f · "' ço eii enceli bir gardenparti ba- ece tır. fından kurulmuş ohn Kültür lisesi- lanmıştır S ı' I ah il" ·b ıye a ar yapı an maara ın ır ti te e on tesııatının da I jf 
zırlanm_aktadır. 1.htı·kaArına 'nin dig"er reornl mektep: re muade- tasra nca y~ka· lauç ulardm a 

1 
za ı- milyon 200bin liraya hali~ oldu- olarak kullanılmaıı aebebİY ~ 

M Benz · n 1 
" nmış ar ır. ı · 1 1 N f V k"l t• · ·k J f · ~ett ~ ünevver ve bil~li bir komite bu . d Jeti Kültür bakanlığınca tasdik olun- gu an aıı mıf ve a ıa e a e ı mır otomatı te e on tır 11' 

hususta azami faaliyet sarfetmekte- kat'ıyen mey an mustur Sui" r l d tirket tesisatını bu ~edet üze· posta. telıı:raf ve telefon ııııılf 
dir.. ye rilmiyE Cek 

1 
' • . ıs lma avası 1 rinden almai\'ı teklıf etmiştir. müdürlüiiünden muhavere vl 

ıl' ' Vilayet makamı benzin i
1
inde Ar ti k f f . Z1n:ı.m~te para geçirmek ve vazife- Teklif, tirket idare meclisince ka- tına bir ücret istenm:~ti. JI. 

H 
1 

ihfka dan verilmeme : . • mu U oopera 1 yı suııstımnl etmek suçuyle maznun bul olunmuıtur. tiyle bu ücretin tesbiti ııı.c'~~ al k l n k ' •• radb~ely lmaktad B Si ıhçın Kuruluşu lktısat vekaletince tas- 1 Maliye tebliğ memuru bay Sakir, 1 Hükümetçe satın alınacak olan sinden ihtilaf zuhur etmi•tı· 1! 
. at ı te ır er a ır. u u- d.k ed I A 1 b Al" R" ba H. kk I tele I . k A 1 susta Ticaret odasında da bazı tet- 1 i en rmutlu üzüm tarım sa- memur az 1 ıza ve y a ı otomatik telefon tirketi teaisa- kümetçe zmir otomatik 

şı ayet eri kikler yapılmıştır. tı1 kooperatifi, ilk genel toplantısını hakkında ngır cezada devam etme~-,t~nın be~eli her ae~e altmıtar biq sirk~tinin_ ·~t!n alınmaaınıı•vl. 
- - 21 haziran pazartesi günü vali Bay te olan muhakeme son safhaya gır- !ıra verılmek suretıvle 20 yılda bebı bu ıhtılaftır. Nafıa ~J 

Kuşadasında Zavallı Ayşe Fazlı Güleçin başkanlığında yapı- miştir. D:.in maliyeden sorulan bazı ve yirmi taksitte ödenecektir. Jeti, tehirler arası telefonll. /, 
ökllzün boynuzlarından lacaktır. hususlara gelen cevaplar okunduk-1 bmir otomatik telefon ıirketi k.ümet~ ait oldu~ İçin 1z111•~,;ıı· 

Ehllyetslz şofi!rler mi yar landı :ta~ sonra. ı:nuhakem~ '."'.'ütalaa ve
1
ilk tesis edildiği vakit sermaye- rındekı ot.om~t·k tel~fon ~~ıl 

Çalı,.ıyor? .. .. Yakayı ele v .. rdller m, udafaa ıçın başka hır gune bırakıl- 'nin yarıdan fazlası b"!lediyeye ait tının ayrı _!>tr aırket elmde ,i 
Y Torbalının Kırıklar k d d - b 1 e Kuşadası gibi müb'm bir A . ~yun en~ Karşıyakanın Şemikler istasyo- uı.. olmakla beraber müh;m bir hisse masını Ol(J'U u mamıı v ~ 

Veli karısı y~, cıvar lwylerden d k" k d H k de Erikson firketine ait bulunu- almaia karar vermitti. Satıf J 
yerde çalışan şoförlerın içe~ri- birinden gelen hır öküz tarafından nun an me ansız ta ırnın an a - K' b"'h"tl ~ 1 cağını 1 t-mı, d z 1 b . k k 1 • • 1 b·t e .t 
sinde maalesef b,;'ıi ehliyet karnından tosulrnuştur Agı" r yaralı kı oğlu Halil ve Mehmet, bakkal Ah- Kemalpa•ada Al" ·ı lb h. ylolr du. hami ana .elkedıyeb, • halt ~ &;ve eladm~n esas .~rı t?ske't ,.., • . . .. • .. _ ~ ı og u ra ım, e er e u unan ıır et ıaae erı- mıt o uguna ıı-ore sır lı'r' 
vesikası almıyan ar vardır. Şo- olan Bn. Ayşe mernlek.et hastanesı- rı:.edın dukkanında hırsızlık teşebbu- alacagını ıstiyen Abbas oğlu kah- ni tamamen satın almıf ve bia- rahhasları önümüzdeki ·I 
för muavin'eri e:indeki araba ne kaldırılarak tedavı altına alın- sunde bulunmuşlarsa da buna rarnanı başından demir küskü ile ya- senin hemen hemen tamamına sa- icinde salı günü AnkaraYa f 'ıf 
!arın ileride bir kaza va sebe- mıştı r. meydan kalmadan yakalanmışlardır. raladığından yakalanmıştır. 'bip olmustu. Simdi Nafıa Veka- celcler ve satıf mukavelesi1'

1 

biyet verebilme:er. u~yet tabii- • ji za edeceklerdir. ıe; 
dir. T y E ~irket tesisatının h~~ıııe ~ 

ikincisi: Bir meydanlıkta yan TELEFON·. 3151 Ay A R s 1 NEM As I va it ve ne suretle tes ııtl ,,i leceği ve sirketin eshas ve ıııl 
yana duran iki otomobile be· ve olan borçları ile a\şcll~~ 
tediye memur arı ceza yazmış- B h f 2 bu•• yu•• k f J nın kim tarafından ve ne ',iı~ 
!ardır. Tu!ı.af vaziyet şudur ki - U a ta İ İm birden - tahsil edilece~i haklcındı> lll' ıt 
iki otomobılden birine 2 diğ ~.. Sı.YAH INcı· müdüriyle di~er ala1<ad•t .,, 
rine 5 lira yazılmıştır. Bu bak- • Zevk, ~C:~::kidf.r~·i :varyete J01t~r~~E BAKER ve • lefon ,irketi binasında! :~• ~ 
sız vaziyet karşısında biz şo- PREJEAN rak müzakerede bu un t 

förlerin vaziyetmizn ne kadar 2 _ Zengin~~ :::i~ü {;.:~tan aşk· ZEVK GEMiSi NANCY CARROLL ve .. ~:~:nmb~:~etı:;!~u:~akı>g:~,i~ 
acıklı olduğı..nu tahmin edersi- B JACK BENNY ka~ar almıflardır. 10/, 

B u zengin programa ilave olarak : NUHUN GEM Si renkli ve egw lenceli MiKi o niz. u hususta alakadarların Temmuz ayında hrnir .. 1, 11··"" ••••..•.••••••.••••••••••••••••.••••••.••••.......................................••...•........•••.••............•......................................................... "' •-:,, 
nazarı dikkatini celbetmenizi H 3 6 tik telefon tesisatı bıı ıel~·, 

SEANSLAR . erıı-ün , 15 ve 9.20 de Siyah inci YAZ FiATLERi d d·ı •· 
saygılarımla dılerim... • 4.45 ve 7.50 de Zevk Gemisi. Umuma : Hususi 35, Balkon 25, Birinci 20 evre 1 ecegı ve posta, ··'iİ Ku•adasında Po~ta müteahhidi ve telefon umum müd~rlıılflı' 

Y Cumartesi ve pazar günleri 1 .30 da Zevk Gemisi. Talebeye : " 2 l ,, 15 ., 10 raLndan idare edilrnelfe 
şoför Şükrü nacağı haber alınrnıttır. • • ~ ... i ı' ', ·.• • . ' ı,.. .; , - - .,, . - l . , .. 
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Ankara maçı heyecanlı oldu 
. 

Viyanalılar ·sekiz, Genç-
A •• ~ •• • _ • · lerhirliği beş gol attılar 
l'llatur 8ŞVek1Je gonderdıgı tel- Ankara . kalecisinin hatası çoktur 

g f t h t 
e t e b 1 tt İstanbul, 12 ( Yeni Asır - Telefonla )- ha atmıştır. Bu suretle birinci devrı 

ra a Seya a in 1 a arını -an a 1 
Avusturya R npid takımı ile Gençler 3 - 2 Viyanalıların galebesiyle netice-
Birfiği bugün knlaba1ık bir seyirci önün- lenmiştir. 

de Ankarn stadında h.-nŞılaşmlşlardır. tKtNCI DEVRE B - Oyun: baştanbnşo heyecanh geç- lknci devre de birinci d"-rede olduğu 

Üyük Şef Şark halkının gösterdiği yüksek K~~:~~~~·:~~;=::~::; ~~~:~:~~~: :!~~~fr; 
bag" lılıg""' ı, ulusun ve ordunun yu··.·-s· ek kudretı•nı~ atmak suretiy~e mukabelede bulunmuş- l retle beraberliği temin etmiştir. Fakat K tur. Gerek Vıyanalılar, gerekse Genç- 1 Viyanalılar, bu golden sonra daha faz-

ler Birliği bugün çok güzel oynuyor- la çalışmak lüzumunu 'hissetmişler ve 

Ino
•• nu•• vasıtası•yle mı·ııet' e ·bı•ldı•rdı•ıer· lar ve enerjik bir oyun gösteriyorlardı.! müthiş akınlarla Gençler Birliği kale-Oyunun ı:o~lnrına doğru Viyanalılar 1 sini sıkıştırmağa başlamışlardır. Bu 

lıııı.ar. . penalUdan >k, gol .daha atnuş ve bu . güzcl akmlardnn ve Ankara Gençler 

14~ .. • 12 (A.A) - Büyük Millet 1 müfettişi kıymetli Kfız.ım Orbay ve ı erkek dolu bir. man~r.~ ve hc:ecan ve 
1 
daha heye~ana düşüren ~ey, kumandan- suretle sayı adedini üçe çıkarmıştır. 1 Birliği kalecisinin hata1arından Viya-

tiir1ı; illin bugünkü toplantısında Ata- her ikisinin arkadaşları bulunduğu hal- alkış tufanı halınd.e goru~mckt~ ıdi.Bu ka j lık dair:csindcn ayrılırken halkın heye- ~.ençler Birliği Viyananın bu üçüncü nahlar birbiri ardına daha beş gol at-
~ ';" seyahati lnUöalarına dair Baş- de beni karş•lad• ve birlcı;tik. du ,.,., ve •evg• ve baghhk >iade eden can ve tozahü,ünün, omdan •on<a gitti- golunden sonra daha !azla çahşmağa :m•ş, Gençler Brllği de ilci gol daha 
ki ~l Sbıet lnönüne gönderdği aşağıda- Trabzona gelişim, bundan evvelki milli heyecan ka~ısında, ~ı: naçiz kal- ğim yere kad~r devam edişidir. b.aşla~~ş ve .pek _az sonra Viyana kale- ! atabilmiştir. Bu suretle oyun 8 - 5 Vi-
~ &raf okunmuştur. iki gelişime nisbetle müstesna bir ter- bin durmaması, yın~ 0 rnıllı heyecanın j Son ziyaretgahım Trabzonun askeri 1 sıne guzel hır inış yaparak b ir gol da- ynnalılnrın galibiyetiyle bitmiştir. 
t'(}ç .. ekil lsınet 1nönüne, tip ve intizam gösteriyordu. Rıhtımda verdiği kuvvet sayesınde anca~ mümkün garnizonu oldu. Garnizonda luymctli ku- Nevyorka gidiyor Van Zeeland 

Amei-ika diplomasi ma
hafilikolaylıkgösterecek 

lJ~Uncij umumi müfetti~ Tahsin evvela bugün umumi müfettişlik için- olabilmiştir. • . . . mandanJar tarafından bana takdim 
~ ~k "':1~bulmuş olan daveti üzeri- deki yukarıda l:,cıaret ettiğim bütün va- Trabzon husu~ı ıdare~mı~ bana kıy- edilen Trabzon a$keri kuvvetlerimizle 'lll Vila~~tlerini görmek üzere ha- liler ve yakın kazaların kaymakamları metli bir hediyeıu olan ko~kume geldim. açık alanda karşı karşıya ~ulunduğumuz 
dctı 'l'ra:kizinci salı günü İstanbul- ve her vilayet merkezinin belediye re- orada da yalnı~ bırak~ad~lar. Her tür- dakikada d~yduğum zevki tarif edemem·. 
~zona hareket ettim. Trabzon- iSleri ve halk mümessilleriyle karşılaş- lü yüksek misafırperverlık tımsaliyle kar- O kadar ki derhal askerlik duygularım 
llıUJtenı Yolu üzerinde, bu yolu daha trm. Bütün bunlar, şark vilayetleri hal- ştlaştım. Çok rahat ve huzur içinde ge- uyandı .. Ve onlara bulundukları dar 
~Jaın llıel bir hale ifrağ maksadiyle kımızın gönülden gelen selam, sevgi ceyi geçirdim.. .. .. • alanda benim ve benimle beraber bulu
~ ~.0Irın yer yer inşaatın henüz ve saygılarını bana sunarken ne ka- Bugünkü cuma gunu umumı müfettiş nan zatların memnuniyetlerini mucip 
~ e ilınenıiş olduğunu gören ve bu dar mütehassis olduğumu ifade icin ke- Tahsin Özerin tertip ettiği muvafık prog- olacak ufıık bir tatbikat yapmaktan ken- .. • , - • - , -------
t,ıı....~bcb;yle bUtün müfettişlik mm- iline bulamad•ğ>mdan bunu ifad~ et- <am• ••k;p euim. Yllôyet makam,, C. 1 dim; alamad>m. Pa ris 12 ( O. R ) Belçika V aş nglon, 12 (Radyo) -
dit ed a seyahatimin müşkül5tını tak- meksizin geçiyorum. H. Partisi merkezi~i'. umum~ müfettişlik 1 Orada gördüklerimden çok memnun başvekili B.Van Zeeland Nev· Belçika başvekili B. Van Ze-
htı s;n Utnumi müfettiş' Uzer, benim Ondan sonra, kahraman ordumuzun , makamını, Halkevını, Beledıyeyi, Ku- oldum, kumandanları tebrik ettim, ls- yorka gitmek üze-re Berer.ge• land, Londra ve Paris bükü· 
lıı.,_ıyalıaUındc yolumun üstünde bu- vatan ve milletin her emrine her an ama- mandanlık makamını, nFkcri garnizonu 1 tanbuldaki görüşümü de bildirmi:-tırn' . . • ı H 1~ an ı ,,. rıa vapurıy e avr limanından metlerinin kendisine tahmil 
~'<llJl Yerlerin nskeri mülki ma- de, gayet çevik, cesur ve iyi bakımlı bir ziyaret ettim. Bu makamların her birinde Onun gibi, şarkın bu önemli ve geniş 
heyeUVe kültür rnümessilİerini 'dolgun kuvveti tarafından selamlandım. Bundan karşılaştığım heyetler bana, sana, Cüm- 1 bölgesinde, yüksek kumandayı elinde har~ket et~iştir. ?~nkü günü etmiş oldukları vazifeyi getek 
..... .:.;•lin~e Trnbzona toplnyabil- duyduğu~ .'.evki ayucn kayde•meliyim. hu,;yet hüküme•ine ve bü•ün Tü,k mil- tutan k•ymetli Orgeneral KSzun Or- Pamle geç'1en Be.ç•ka başve• Reisicumhur B. Ruzvellio ve 
lıılldll. ve ınceliğini göstermiş bu- Aı:ıkerlerımızın oldukça uzun cephesi letine ister istemez gurur ve azamet, baydan ve kendisiyle beraber burada kili Fran~ız devlet adamlariyle gerek Amerika devlet adam-
l>erş önünden geçtikten sonra, ancak büyük kuvvet ve heyecan verecek yüksek kıy- bulunan Korgeneral Muzaffer Ergü- temas!arda bu'unmuş ve Ke- Jsrmın t .k. .1 

tı Civ E!tnbe günü Polath.ane karşısında kumandanın iltizamı üzerine otomobili- mette ve fazılında idi. derden ve kendisine fiilen tatbikat dorseyde şerefine bir ziyafet muvaffakıyeş;; ı ba maesaıs~ dı e 
fllı.d~l'ın. enerjik ve temiz halkı tara~ me binebildim. Belediye dairesinde, kendi muhabbet- yaptırmı~ olduğum Albay Nuri Ber- ·ı · · B l e e ş raca~ın an 
~ b., fHotilln ile karş.Jaşhk, se- Ondan •on<• T,abzon yalmz ben;m ki< uzula<iyle • halk ;ç;ne girmi, olan közden ve bütün şark ordusu komu- ven m:şbr • u temas ""

0 
mev• emindir 

l..;u,, >k. Onu milteakip Trahzondan geçfiğim yol üm;nde değ;J, o yola ka- devlcd« konsola.tan da hulunuyo<d~. tan, subay ve eratından çok memnun >uu bilhossa B.Van Zeelandın O iplo.ma • h f"I •kt d'" ~ l2a çık b. f 1 ı b" ·· il ı d · ki · deruhte etlig- i ekonomik an· 1 •• •
51

• ma a 
1 

' 
1 ısa 1 

"'l.ifcttis ~n ır i oti la başta umumi vuşan ıitun yo ar güvenebildikleri 1 On arı a gcirme e ayrıca memnun ol- kaldığımı ınareşala bildirmenizi ve ma- 5 h l h d 
.. 'l'cıhsın U d 1 ki h lk f d k d d w "k ı· · B · ek b al <l k d 1 · b ik k kettı·. Beynelmı"lel bı'r ekonomı· u . un esısı ususun a mesaili 

''••••• zer ve or u umumi uzun u arınca a tara ın an a ın, ugumu zı retme ıyım. enı t rar, ir reş ın a en i erıni te r' ve ta -
.......................................................................................................................... dir etmelerini arzu ettiğimi bildirdim. konferansının içtimaa daveti tetkik etmek, Cihanın iktı.;adi 

lstanbul vilayeti. hazırlık yapıvor -.. Şim~~· ~u dakikada Trabzon ~ta- imkinları hakkında B. Van vaziyeti hakkında her türlü 
'J turk koşkundc bulunurken bi.itün :-ark Zeeland şimdiye kadar Avru- malumat vermeğ~ ve iktısadi 

8./:, ••k H ~ J • p, • b h . viluyetleri Türk mümessilleriyle • ve panın başhca devletlerile sabada jşe yarayacak her türlü 

gumuz sn_p1ımi hnyntın ü~lctt 'h.ük~- temas etmiş bu!unmakt.adfr. eş use ma e o ug uou wyu on er ın azartesı sa a l ~eyetleriyle. bttaber geçirmekte ..o!du- t ebb.. a d ld ~ 

l b 
mel ve miJlet iştiraklnin en yüksek mu- Şimdi ayni maksatla Amerika beyan etmektedir. B. Van Zee• 8f an l t •rt • • t • · ,il, •ı • cizesini görmekte olduğumu söylersem, Cümburreisi B. Roos~veltle de land, bu ayın y:ımi ikisinde 

'& ua . eşn enneınızareaııyor~:~~m~-is~ti~ş~a~r~e~d~e~~b~u~lu~n~a~c&ak~t~•~~~~~~~V~a~'~in~g~t~o~n~d~a~·~b~u~lu~n~a~r~ak~t~ı~r·~ 
leli ,..,.Ofu·· taralı birı·ncı· •ahı'lede - . b k h Ik . 1 t b l .. . d k 1 lan au··- lclcct ve millete seniri agwzında:ri ne ka-··• ı;ıye uyurara a evı sa onunun ev- urç arı uzerın e uru muş o lhl-ı,,rd:nessilleri kcndilerı·nı' istikbal et- .. d . h 11 d 1 v • • • lh" k dar iyi söylenebilecegw•ini takdir ederek ""'§" sııne aır a cın i egını tasvıp etmiş- '!-e ısar par mı teşrif etmişlerdir. Ka-

"-taı·~r. !erdir. radenizin engin ufuklarına nazır bu gözlerinden muhabbetle öperim.> 

bı.ı ~ Urk kendilerine takdim edilen Ulu önder halkevlerindeki clişi ser- güzel bahçede bir müduet istirahat bu- -· aa K. ATATÜRK 
lıııılh...uta iltifat ettikten sonra -- .. -t ~qı, lllÜf . üçüncü gisini gezmişler ve takdirlerini izhar yurmuşlardır. N • ı 
~ı dinı etti§ Tahsin özerin izaha- buyurmuşlardır. Halk Ulu· önderi hararetle alkış- ışan 1 ar 

l'\.._ ~ Ctnişlerc:Iir. lıyordu. 
~tı~ Yolu il Halkevinden sonra Ulu önder so-
>ti lıtıu.n. e Trabzon - Iran transit kakları tamamiyle kaplamış olan hal- Atatürk bundan sonra kışlayı teşrif H 
~~ ~;:ı~a~ınası, Erzurumdaki bü- km sürekli alkışları ve yaşa sesleri ara- buyurarak oradaki asl<ere bazı tatbi- asta neye 
v~tı k' abalarda su ve elektrik d ı d' kat yaptırmışlardır. 
.... ~. lğd: .. ooova}Pcratif teşkilatı, Erzincan sın a belediyeyi teşrif etmiş er ır. Ul g 0•• t u•• f u•• ı d u•• 'e f 
.. , .. Kendilerine takdim edilen belediye u Önder önlerinde resmi geçit ya- _ 

, .
1 

. nrının sulanması ve buna pan askeri selam" ladıktan sonra komu- J •'- ı ışl meclisi üyelerine ve e~ncbi devletlerin stanbul 12 (Y · Asır -
"il .ı_~ erin al"'·-d "l" ti - ta b ' enı '\lQl,,'lıl'duğu . k . ah.ti ar · vı aye er- Trabzondak.i konsoloslarına iltifat et- n, su ay ve erlere iltüatlarını beyan Tel~Fonla) - Bugün Adliye 

dolay ın ·'!laf ve refah ve buıi- mı·şterdı'r. buyurmuşlardır. korıd 1 d b" h d' l ı halk 1 or arın a ır a ıse o -
t .... " g" · · ı gc irinde ve umumi Belediye reisi Trabzon su ve elektrik Saat 18/ 30 da Atatürkün ikametle- muştur. 
~'"d oru en mütemadi tezayüt r· t hs. V ~ "'"' ;:ı Veri} işleri hakkında izahat vererek uzun ıne a 15 edilen küşkte bir garden- ak 'a Sü~eymaniyede Külhan 

1\ ~akınd ~? .bu iw.hatle Ulu ön- senelerdenberi hal şeklini bekliyen Tr:ıb parti verilmiştir. Köskü ve bahçesini sokağında oturan on altı ya-
ı... lattıl'L an ılıgilenmişlerdir. yüzlerce davetli dold~uştu. şında Hatı0ce ı"le 16 yaşında 
"Q~l "' bundan zon :myunun 30 kilometre mesafedeki ~.:L ~l"dir. sonra lfalkevine git- Çorulı, Baybu .... , V.,kfıkeb·ır ve Er- Hayrinı"n kaçmasından çıkmış-
"~ lialk Kalyon deresinden getirilmesi için mü- n .. lJı hiı- evinin önünde bü- zurumdan gelen halk oyun heyetleri hr. 
tı t\._ halk k '"tl · h 1 tahassıslar taraf ındnn bir proje hazır- h H '#nde . u esı eyecan a mu telif milli danslarımızı oynam•<:- atice ·ı H · · 1 
l\t. l'ı alkışlı ı d landıg~ mı ve elektrı"k tesisatının bele- 1 ..,, ı e ayrı nışan an-

l.. """tU yor ar ı. ar ve Atntürkün takclirlerın· e mazhar mak ·· k ~1!. JerL~ halkevinin temsil, halk ders- di.·y.eye devr_ i hakkında halkın dilekle- olmuşlardır. uzere i en, Haticenin tii.ı ...... " annesi, kızı başkasına nişan-
. Ult, • c spor .. 1 ti k" rını arzet.rruştir. J k ijf! L lçtitn • ' guze sana ar, oy- . • Bnyburt heyetinde iki tane de genç ama istemiştir. Bu yüzden 
l':.,ı. ''<llk.ı uı Yardım gibi foaliyetleri Ulu önaer Trabzon su ve elektrik ış- kız bulun rd tl m.a. hkemeye du··şmu .. şler ve b'u-~~ il halk . 1 · . b. 1 h 11 dil · · tas uyo u. Ve kar ve mahare e-
ltt'Jct .1~den d evmc artan iştiyak ve ennın ır an evve a e mesını - riyle nazarı dikkati celbeden bu yav- gun ad.iye koridorunda toplan-
~ {:İ?ı.i b· olnyı salonlarm küçük vip ve bunu halk mümessillerine be- rular Türk kad d uzak mışlardı. Burada çıkan bir 
ı:_11 d L • ırçok kim . . . . b 1 ınının yur un k ~~~Yı latm· ~clerın. yersızlık- ~an uyurmuş ardır. yerlerindeki içtinmi mevkiini de pek avgada Hayri ve Hatic~ ya-
\ol! ltl Vel'd '~~ edılcmedığine dair Atatürk bundan sonra mevki komu- güzel canlandırıyordu. ralaqm

0

ışlar, hastaneye kaldı· 
~~~lcketc ı~ı· ~alumatı dinlemişler tanlığına gitmi~ler, orada toplanan ko- Türkün Ulu Güneşine kavuşmuş olan rılmışlardır. 
•···~~. fualiyc ~~uk !aydalar vadeden mutanlarla bir müddet görüştükten ~o~-ı Tra~zon şehri şevk ve heyecan için- No·• y fa" t Peşfede 

"•••• ,
1 
tinın arttırılmasını tav- ra Trabzon un denize Jlflzır knlesının dedır. 
··••••· B S ·················································································· ..... d 12 ( 

k k 
.r ....................... u apeşte, A.A) ~- Baron Fon 

S .
anca ta i kardeşlerimiz Telaket ic, inde Neurath ve yanındaki zevat buraya 

varmışlar ve tayyare meydanında 

lfrıye hu••ku"metı•nı•n Başvekil B. Daranyi ile B. Kanya ve ve vatan "'l ı•n İtalya, Avusturya, Bulgaristan ve 

t 
f er Yugoslavya orta elçileri tarafından 

Q h karş>lanm•şlardn. 

rikiy e hazırlanan müthiş bir ya~:cı.:'N!~·:a:h2 ~~·t;eh~.~~~b~; 

h~~ikcıst hareketi meydana cıkarıldı akF~;Nü;;~t Sof-
tı ~ ~lttrafı • • t Y d %-. Cltcııc ... · ı ıncı Sahifede- cuttur. halk ın .. . a an m em n un ~ • ınd ı. -k a reva gorulen vahsiyane ha- S f l 2 ( R ~lq.j e ııa lı görülmekte- Mahalli hükümct, vukubulan kanlı reketler ecnebi devletleıi :.temsil eden .. a ya, adyo) -- Alman ha-
~ .. r .. c htiku· .... etin· hadiselere karşı lakaydisini muhafaza konsolosların cı··zı . d k t 1 rıcıye nazırı Fon Neurath, Sofyadan 
"l'- ..... 

1 
... "o erın en ·açmamış ır. l l .1 

~~\lJL %l'ikr. . ın ve bilhassa Va- etmek ve kntilleri kanunun pençesine Yukan K 'd 1 ayn ır •en gazetccı ere beyanatın-
'<l.r utı"le H .. .. uşayı e 600 evli K.,rbeuaz da .. 

L t ı.._ §Ütnuıı ·· o1 ıristiynnlar ve teslim etmemekle insanlık tarihinin koyunde yeniden cfuıi t • ... .. z1 
"'il, L1~~trl:ı ..... 1.,u1 

ve çok müthış· bı'r stı- d d · ~ b' vukubul .. y:ıne ecavu er -- Sofyada ikametim esnasında 
t tt_«t ....., 1~ ::ı. d şlın iye kadar knydetmc iğı ::ıgır ır muştur. Bu koy Araplar tara- .. d .. y •• k b ld b 
.. 1~11litı· ~ıd r ır. Bu suikast Türk mesuliyeti omuzlarnaktadır. f d w gor ugum a u en ve mat uatın 
: 'h4'~ ~ Ve 'l'ürkiye cümhu- Bugün Hntayın muhtelif yerlerin- hın .an t~ag.~a. e.dilmiş~ir. Türkiye cüm- f hakkımdaki sitayişkar yazılarından 
li.ıı.. ı._ • ._ınaYen·'· alkışl"yan o··z be d _, 1 fl 1."d" ı·urıy~ ı :eJımını benuns_ e.yen koyu mil-,bilhassa teşekkür ederim. Bir kaç 
t ~ ·lll.l... ... en mınan te gra nra nazaran mı ıse- ıyetçı Turk halkın d 11 ~ıı~. tnuteveccihtir. Mey-

1 1 1 . 
1 

ın gıy ı t eri şnpka- 1 sene evvelki ziyaretimde gördükle-
h· -n suikast h . . ler tevali etmektedir. Mahalli Ingiliz ar zor a . ~aş ann~~ nlınar&k yırtıl- ı rime nisbetle Sofyada sevinçle yc-

ll'çoJt 'Vatan areketının ar- ve Italyan konsolosları hadiseler etra- mıştır. Sılahlı milisler, halkı tehdit ni inkişaflar müşahede ettim. De-
ilerin adları mev- fında tahkikata girişmişlerdir. Türk etmekte devam ediyorlar. 1 miştir . ... 

Bir kararname 
Vaşington, 12 (A.A) - Re

isicümhur B. Ruzvelt bir ka

nun imzalamıştır. Bu kanun 

irad vergisi tediyesinden ka
çınmak için çevrilen manevra· 

Jar hakkında tahkikat icrasına 
memur bir parlamento komi

tesi teşkiline mezuniyet ver

mektedir. 

Bir ziyafet 
Paris, 12 (A.A) - Çin bü

yük elçisi i)e zevcesi dün Bre• 

zilya sef:ri ile zevcesi şerefine 
bir ziyafet vermişlerdir. 

Bu ziyafette bilhassa Türkiye 

büyük elçisi, Romanya ve Kü
ba orta elçileri hazır bulun
muşlardır. 

Tayyare düştü 
Altı kişi tildU 

Berlin, 12 (Radyo) - Bir 

askeri tayyare fena havalardan 

yere düşmüş ve altı kişi 
ölmüştür. Tayyare yüksek te

vettürlü elektrik tellerine do-

kunmuştur. 

Davis kupası 
Berlin, l 2 (A.A) -- Davis ku

pası maçlarında Almanya Belçika
yı sıfıra karşı iki sayı ile yenerek 
başta gelmektedir. 

Prag, l 2 (A.A) - Davis kupası 
maçlarında Çekoslovakya sıfıra 
karşı iki sayı ile Yugoslavyayı ye
nerek başta gelmektedir. 

Karaya oturdu 
Nevyork, 12 (A.A) - 32 bin 

300 tonilatoluk Tennsse zırhlısı 
San Fransisko koyunda karaya 

oturmuştur. il romorkör zırhlıyı 
yüzdürmek ıçm beyhude yere 

uğraşmışiardır. 

Jspanyol 
tay ya releri 

B iarritz, 12 (A.A) - Ispan· 

yol hükümetçilerinin 4 layya· 

resi Biarritz yakıninde yere 

inmişlerdir. Bu tayyareler San• 

tandere doğru gidiyor!ardı. 
Fakat benzinleri tükenmiş ol

duğundan burada durmağa 

mecbur olmuşlardır. 

Pılotlar talimata intizaren 

beynelmilel kontrolörler tara

fından gözönünde bulundurul· 

maktadırlar. 

Büyük teşebbüs 
Vaşington, 12 (A.A) - Bir Sovı 

yet tayyarecisine Amerika ve Ka 
nada üzerinden uçmak müsaadesi· 
nin verilmesi münasebetiyle bura· 
da zanneclildiğine göre Sovyet Rus· 
ya ~imali kutup yolu ile Rusya ile 
Amerikayı bir hava hattı ile bağ
lamağa teşebbüs etmektedir. 

Va~ington, l 2 (A.A) -- Hariciye 
nezareti Sovyet Rusyadan San Fran
siskoyn gitmek üzere havalanmı~ 
olan Sovyet tayyarelerinin Amerika 
arazisi üzerinde geçmelerine müsa· 
nde etmiştir. 

ÇEŞME PLAJLARINDA 

RASiM PALAS 
20 Ha7iran 337 pazar gUnU açıhyor. 

Komple sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, 
ve yemek kahveleri, yatak, sıcak banyo, souk banyo da

hil olduğu halde 350 kuruştur. 

ONBEŞ GÜNDEN FAZLA KALAN AiLELER 

İÇ N A YRlCA TENZıLAT Y APIUR. 
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Sekiz . Sovyet genera ı -
Kremli sarayında toplanan gizli 

PAZ 

ıı BAZAN :~.~. 
!Hakkı 
! Bu kötU huy bilhassa yaşlılar1 

çoktur. Onlar hep kendi gençlik zıı 

MıLLl ROMAN 2 Yazan: V. KEMAL hk dı •et hk d ·za• ve devirlerini çok güzel, o ~ Sayı: ma eme e l aa mma UA m e l ı ahval ve hareketlerini çok ınuvnı1k Anadolu, bu mübarek ülkenin ufuk- -Km-deşler, .ne duruyorsunuz? S!- ı 
larında kanlı bulutlar belinniştL Mede- liıh başına, sözle yurt müdafaa edile-! lrürler ve söylerler, bugünün genÇ 

ni ve halini hlç beğenmeiler! .. ve 
niyet beşiğinin oğullan Avrupanın hile;~~ işte düşman, d.ünkü gülen kal~n~ 1 Al h b l k r b d f g 
ve hud'a ile sürünen zehirli, yılnnları cnunde yarını bekliyor. Şanlı tnrihın manya esa ına casus u e" eJ 1 u a am arın lmennerede o günler, nerede biz.im 
tarafından sarıldı. düşman elleriyle yırtılıyor. Yarın, ne ı liğimizdel i arlrnda~lık, samimi: 

Bugünden, her yerind n yaralı bir şerefin kalacak, ne namusun, köle, esir SU dakikada kursuna dizilmeleri mukarrerdir !Şimdi bunlardan eser yok, bu,, 
nrslan gibi Türk Anadolwıun yalçın olacaksın? lzmirin, Akdeniz perısının ' • ' A . . gcnçleıi çıt kı.rıldım. Züppe! Bunl 

-Baıttarafı 1 inci Sahifede- 1 Sovyct kanununca lazımdır. Fakat bu ı tıklımna aıttı. Bu itiraflar üzerine yük- ı:r~ .. 
knyalanna yaslanmıştı. Yarasını sara- Levend kahrrunan efeleri, zeybcltleri, :r iş ve muharebe yapacaklar: • ... 

Casuslukla itham edilen generat-
1 
dakikaya kadar idam hükmünün ;nfaz ack mahkeme fevkalade bir celacsinde 

cak hiçbir kimsesi yoktu. Ne semasında kahr-..ıınanfarı ne oldu?. Ey Türk sana ı dans! .. Diye tutturup söylerlerken 
lerin hangi devlete hizmet ettikleri edildiğine dair bir haber verilmemiştir. bütün suçlulann askeri vazifelerine ve . , 

bir ümit yıldızı, ne susuzluktan çatlı- ne oldu? Niçin ruh:armız bu kadar ıs- ı da tu bul lerlJl 
Sız• Tü" k.. 0.,~ı gün!" • • tt anla'lılam:ımıştır. Tnhminlere göre bu Roma, 12 (ö.R) - !talynn gaze· yeminlerine ihanet ettiklerini tasdik et· ann o ran, unan genç .,~. 

ynn dudaklarını ıslatacak bir pınar bn- • r un o ~ .. ı ermı unu unuz - • . _ M _,_ ı . latlnrının dilgir olacaklnrıru bU}rw> 
mu? H di k d l . . 1 r..ı.. b devl::t Almanyadır. telerinın iddınbrına gore OS&ovada mış ve bu ıebeple askerlikten tartlarına • 

§L.. • ny ar eş crım, sı uu asına; A) Aı· ahk k" . hak . ı . . 1 -~ tıkl d"' .. b 
Yalnız b Do~ _ llar d nl yahut anlı "T" d" İ j Moskova. 12 (A. - ı m e- mareıı:ıl Tuhnçevs ının mu emeşı do- 1 ve kurşuna dızilmelerıne karar vermiştir. gc.u yap arı •• ı uşunemez, u 

b" u kalıruşt&'U ogu ın an ~l Lakin ~ızıı: şanl ko um ~yar~a .. t me Tuhaçevsld ve diğer mahkiiınların lı:ıyuıiyle fevknlade tedbirler alınmıştır .. ! Roma, 12 (ö.R) - cDaily Mail> cık ihata ve mWıakeme kudreti 
~ant ı;~ .. zl . ~ yakıDama~. şim sizliğind bu r ~ ge~erun nı .:a,ye - rütbelerinin refine ve iclam edilmele- Esasen B.Stalin kendi muhafazaeı için de gazetesinin bildirdiğine cöre Sovyet gösteremezler! .• 

k, 
ykealalerineş~ d 'l~nn e kcıd_ır 

1
. l. ' göklere ekalud ses erıdyorda; klu gendç T~ını rine karar vermi~tir. ıgeniş tedbirlere tevessül etıniJ, kazak mareşal Tuhaçvski ile diğer ıuçlulann 1 Rahmetli babacığım da bu ruhta 

şc p e anrının en ı e ıy e ırmış, u arın a an-ı d" ·ı · · ı . 
-·~ - h "" . . . 1 _ 1 ~ 1 kı . nya yal ar · ilt· · Yıldızl la MshkumlBT kurşuna ız.ı eceklerdir.. alayhn getirtmiştır. muhakemesi Kremlin sarayında gizli Bizim hiçbir hal ve işimizi bcgc 
~cu.uıgı urrıyet ve istiıu&ı nş , ımanı.. v ma ın ısı var. ar . M k . 1 .. .. . . T h . • 
Anad l ralı __ , __ . temli kayn~., .. ~ b " rl . iha t ük" ·"'- Parış, 12 ( ö.R) ·--- o ovadan bil- Hukum mucıbınce u açevskı de ma· olarak yapılmı§tlr. Marqııl Tuhaçeve- hakkımızı teslim evliyemcz, 

0 unun ya ~. ma ~.......,. ll' a cm, n ye s u.u.. ••• _, T h k 1 " 
L-d ~=- b al 1 "h 1 s;bah olm ı -ızı d y dirildiğine göre Mareşw u açevski ve reşnllık rütbesinden ıs at edilmiş ve ki tarafından Gepeuya karşı bir suikast bahsindeki sözlerimizi dinleıneğe 
&a ını, yeu.ıu yavrusu, eyaz ın ı ı - , uş, çarpı an ag ar a u- d k ı k K ı 
tiyar babası uzun dört sene süren bil- nanlılar kordona ve Puntaya asker çı- diğ~r. maznunlar Rusya . ~ ·opital!zmi i~- ı m~k~~edt:n çıkar en c eçe külah> hazırlnndığını ve B. ~taline karoı cephe ta tahanunUl edemezdi. Sadece }tc 
yük savaşın kahriyle inliyor. Matemini . karnu:lar, geliyorlar, sözü dolaşıyor. de ıçın çalışb~.lımnı da ıtıraf etıni~lerdır. edilmıştır.. • . 1 aldık.lan ~nla~mıştı~. S~çlula~ın zev-

1
söyler ve icap ederse zorla (linle 

emiyordu. Tanrı, gecelerin bu nurlu 1 Frenk mahallesi; gök gürültüsünü Bunların munaı:eb.etle bulunduktan ı _ Moskova, 12 ( ö .R) - Re~~ı bı.r ~eb- , celerı şahıt olarak dınlenmı!lerdır. Bun- I Milli mücadele nihayetinde l 
ıesen· . . .._,, ruhuna akset andıran cuc:.uhuruş irinde· zito sesleri· cSovyd Rusyaya lııç te dost olmıyan> lige t:öre mnreşnl Tuhaçevski ıle bırliktc lar çocuklan üzerinde tcdbırlerden kor- d timd b" ka .. bit 

ısını onun maı.t:nlll - ~ ~ ' ' b d 1 · Al ld - nl k"f d"l k" 1 1 · · f k k 1 1 ·· ·· l · · · · f · 1 av e en ır ç gun sonra 
t .rd. N"h tsiz bo 1 klar üstünde Hi- Türk mahallelerinin sakin duvarlarına ya ancı ev etın manya o ugu a a- tev ı e ı en se ız suç u suç arını ıtıra ara suç u ann curum enm ıtıra etmıı- 1 • • • • ,_ _..;ı.. 1 · ı. 1 nye ş u '" • . 1 d" B . · n ·h .. - ' ı . D . .1 R d T k" evuruze gelen misafırlerle 1lWMJ lalin ortaS d ]tın lı bir kah..~man çarparak ufuklnrı dolduruyor. Ansızın şılmaktadır. et nış er ır. u ıtırn ar ı nnet cunnu- 1 erdır. c aıly Maı ., uııya a roç ıst· j • •• , __ 

ın a a saç 1 R h . f d b"tl h . b. b" d 1 tın" h" . . 'l k b·· , . ._ k .• b" nasında (ki o günler hep harpuuaı nurdan be az bir üz ıldınm saçan patlıyan bir silah sesi.. [**] usyanın er tara an a za ı er aın- ne, ecne ı ır ev e ızmetıne gıre- 1 ere arşı uyu.. ve at ı ır taarruza ge- ı . . ) 
ilri mal ö: belirdi. y ' y ' Melun sürüsü kudurmuş birer Sırt- lerin cKöpekler gibi~ ~}dürülmesini is- rek bu maksatla para aldıklarına, Sov• çi)mif olduğunu kaydediyor. ı' savaşa daı.r hikaye ve m~bbetle~ 
Doğu g ğull U rini ona uzattılar. lan gibi her tarafa ölüm kusarak mit- tiyorlar.. Moskova garnızonu zabitleri yet Rusyaya karşı dost olmıyan bu dev-1 Diğer taraftan cEcho de Paris> gazc- yordu. Bır aralık babacıgun 

Ulusun ~em~: ;a.:1 dağlarının kah- : ralyöz ve tüienklerle saldırıyor. Hükü-
1 
b~ yolda bir ka~~r verd~leri gibi . ~c- lete asker~ sırlan~ı i!şa ett_iklerin~, b~ I tcain~e Fransız • Sovyet. paktının ha-, fırsatı yakalad~, Osmanlı - Rus sel 

raman ev!Adı; haykırdı. Bu ses bir yıl- mete, kışlaya yaylım ateşi; parkın öte-. n~~ad akadenusı de aynı karan bıldır- de~let erk~~ıharbı:esı~e sAıstematık hır r~retlı t~rafta~ olan Pertı?aks Rusyada- den; bulundugu Plevne mWUıre 
dınm oldu. Zelzele tufan bora birbi-1 sinde berisinde şehit düşen silahsız ma- mıştır. . . §ekılde mıllı emnıyetı alakadar eden lu asken tevkıfat dolayısıyle bu paktın muhasarasından tutturdu. ( 
rini kovaladı. ' ' ı sum _genç, çocuk, kadın, ihtiyar_ Tür-j idam hükmü verildıkten 2 4 saat malümat verdiklerine, Kızılordunun as- kıymetini oldukça kaybettiğini yazmak- bu bahiste bir kere söylemeğe 

Binlerce ytllarm, fanl hayallerin her kün kruıiyle binlerce yıllık yurdun çi- 6onra mahkUınların ku?Jtına dizümeai 
1 
keri kudretini azaltmak için aabutaj yap- tadır. masın! .. Mallı.m ya Plevne muh 

yerden inleyişi 0 siyah gecelerin payan-1 çekleri sulanıyordu. Medeni haydutları •••••• •••••••••• ••••••••••.•••••••••• •••• ••••••••••••• n••••• •••••••••••• •••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• galiba üç ay sürmüştU. Fakat bS 

sız boşluklannda, kin ve gayzında tuttu. 1ıh~ kışladan korkuyorlar. Bir saat on 1 Istanbul, 12 (Hususi) -:: _y~ensia- lspanyol t1ÜzbaŞJSJ Joze ğım öldüğü zaman ben 45 yaşınds 
Koyu zifiri bir kl'ranhk. .. _ dakika devam eden hava ile, Türkün da, Deutscland cep kruvnzorunu bom- J ki henüz hiltliyesini bitireme~· 

Yalnız bu karanlık ortasında Hilal I hayaliyle çarpışan korkaklar nihayet balıyan ispanya hava yüzbaşısı Joze da bırakmıştı! .. ) O gece de gali 

ve onun ortasında yildırım çakan iki kışlayı ve hükümeti işgal etmişlerdi 1 Arcera ile bir mülıik~t. ynpan .. A Dı:.>yli 1 d mumu yapıştırdıL'l yerden başladı 
mcl ~öz, pek derinden, uzaklardan, ma- K:ymakam Fethi (zito) ~.iye. bağırma- 1 ~~rcss harp. muhabırı, nıüüıkatını o y ç n ledi ve söyledi. Nihayet yüzüme 
temlı obal..,rdan da<ilardan derelerden dıgmdı:ın parçnlarunı-;, mülazım Neşet şoyle nnlatıyor. frak ya nvJıı.tı s· ·· d .. uz·· d ' -~ ' · • ı · · A h bl · . ... u • ız ne go~ un 
gelen bir inilti, asırlard:ınberi kan ko- [•••] se~_dokuz .yerinden süngü yara- - Büyük e~kfuıı ar Y~ ?aıresu~de . mi? .. Ben de misafirler yanında 
kusuylıı, kemik yığınları ile dolu bir sı alınış, dıger zabıtlerimiz en yaralı be- 1 hava kuvvetlerı erkfın~ın lg.tuna ettık- 1 büyük bir hürmetle hakkın ~ 
mahşer._ reli Kordona sürüklenmişti. Sıra Sul- leri odanın kapısında bir nefer beni se- Al c k H •• •• . . . .. ed"k 8 

Hilalin sardığı büyük varlık yın· e tani mektebine gchnişti. Müstahkem Iamladı ve işaret etti: man ep ruvazorunu Bcığu~. ~.ız hiçlbır şdeydg~:lcd~ Çıu .. n 
b b. k-' B" daki'-- ·· de bu _ u sozum ya an n ~gı ı. hnykırdı__ bir ta ye, ır ·a.ıe muhasara eder gibi - ır ıw musaa yurunu7. I 

_ Haydi yaralı zencirbent arslanlar .. birçok yerli ve sivil halk mektebi sardı- Galiba Ispanyol lisanında bir daki- Mektepten çıkar çıkmaz hemen. 

Anları, şanJan korumak için büyük sa- lar. Bütün maharetlerini (!) gösterdiler. kanın ifade ettiği ır.tl.na, zaman ölçii- Ihiyüz yirmi librelik bombalarla Bulgar hududunda ~kıya çe~clı:: 
vnşa! ... Turanın büyük denizi yine taş- Sil5h aramak bahanesiyle cepler bo-

1 
süylc anlatılamıyor. Bu bir dakika en ~tı~da ~ulunan ~~~ ~ . 

h. Dalf:{alar birbirini kovaladı. 'l\ıfnn, şaltıldı. Saatler aşırıldı. 8 yaşından iti-laz yarını saatlik bir intizara yol nçtı. nasıl yaraladlofnl anlattı ~~tun _kı: 1lk _zab:tlik gunl~ 
yanar dnğlnr içinde büyük Türkün kı- baren muallim, taleôe müthiş bir yağ-

1 
Bekleme o~~a yanıma .bir sivil ~e- ~ • • go.~~dim: ~eru: hır ~e!es nl . c 

lıncı yıldırımlar yng-dırdı. mur altında vahşetin önünde, Tilrk şe- mur verrruşlcıdı. Ispanyol~dan unşna b . d d A 1 d ı.._ t 1 mulcıne hudisesine; bıraz da dinl 
b . In u· M b"I" d enım.. a amı ır. tış arın a ~yanı ıuıyrc d .. 1 l\~ rt ] Ad• . . t kın" e· Zalim düşmanın bin bir türlil öldü- bitlerinin anısından perisan bir halde ıroz g ızce ve acarca ı ıyor u. h k . . .. k d" en ... ıa ıa ısesıru es • 

I, d .. ··ıd·· A d • H iki ,, __ ,_ 1 in 1 k tt\L 1 Ispanya ava kuvvetleri er l'ınmın bır ısabet gosterme te ır. Her savur- H C b l"dilrüz muhareb 
riicil kuvvetine rağmen Anadolunun .... or ona suru u. vrupanın me enı- er W>CUu.u onun a aş a ı <' ı;.. k d'kl • b d . . . • erd. d - bo b d . h d f . b lı ' avı:nn - e e ı 
her tarafından bu kahraman sese bu yet milmessiJlcri harp gemflerinden İ cBir dakikalık> intizardan sonra be-

0
t 0 ~e~ 1 eılrı . ıı ~ 1ambısmı~·dcı.e ·,: d ı. uguO m a aı~a . e e ;~~zim T nuş- derken Balkan hnrbına; ardından 

• Tü" k "" b . • . . 1 . . . bo 1 • ··zı·· b" nu sıze as ısmıy e en tc.ıA un e 1..'- tur. mm muavini ıse m .. aune mı harb:ı ve uzun bir esaretten 
yıldıruna gönül verdiler. r un u mnsum mını, mini esır erını nı uzun y u, mavı go u, ıraz esmer . . F dır 1 . 

Iştc bu sırada ödemişin kahraman seyrediyorlılrdı. 1 ve enerjik bir subayla görliştürdliler. ,yunC. tain J A • el\rrıamh b. 1. d eder ctmei de Anadoluya millı 
. . . . . 1 . b" I 1 .. .ı' El" . . c ap ose rcega>.. ı u ata una şu sua ı sor um: . 1 ,.ı·-· . d d"' 

çocukları gUn geçtikçe ilerliyen düsma- Bır tarnft:ı kafile, kafile sıvıl her yaş- yı ır spanyo üpıyuı. ını snınuru-, Ka •t gül.. rd . B .. b t1 ksat taki 1 gıttim ... Ne gen~ıgımı, ne e 
nı karşılamak üzere birlestiler ltk iç- tan Türk esirleri, görülüyor. ı yctle uzattı ve ilk cümlesi şu oldu: pBı .~nt•· d~yo u.Alın hl d-:-- du m~ e e ne ma p 1 göremedim. Ve bunların mccınu .. . . .. ş In ·1· 1 kad . . b" - u un unya an zır ısına e ıyor unuz. 1 a·r 
tillla ıstırap ve heyecanın itahl bir tim- Bıraz otede rn~lun siyah rubah elin- - u gı ız er ne ar ıyı ır tc-

1 
b b b"" .. k b" t C d"• gün ti gününe tamam 12 sene 1 

• 

d P _, b" bani .. ··sıe . 1 T il k h om a savurmanın uyu ır ccsa.--e ı evap ver ı. • d re 
sali oldu e uıa, ır ze Keş~, verli Rwnları I ccssus go rıyor ar. ecess s, ··:l -

1 
ld ğ "Uraf d" B b"" 1 • . 1 B bo b d • • 1 müddet znrfında ise (Dng, c • . . *** Türkün, efendisinin kanı~ı dükmesini ramanlık sahasında fona birşey değil.. 0 u unu. 1 

. e ıyor. en oy e oır 1 - en m ar ıman emrmı • a mtş-1 d k . t tüf k ıni 
l .. k .b. b ik' D ts l·' d k" bo b d tt• lşey tabının etınıyorum. Ortada fevka- tım. Verilen emri mutlaka yerıne ge- 1ça ır, yaz, ış, op en • 

15 Ma 335 Sal Tür. k tarih" . '-- ı..ope. gı ı ac:ınını ısırmasını t""V eu c uan ı un m nr ıman e ı. l . 1 . . ı . . .. . . •- k t bo l torpil 
yıs 1 ının Kn- • 0 '""" l .. . l!ide hır mesc e yok. Bız lı li ruupta- tıreccktıın. Yul:seldım ve hedefıme ulaş- .... n • ayyare, m >a, • 

b . ,__ · edıyor Tcreddut etmeden cevap venyonıın. 1 • ı k d ks rt ., .. .,...t1cı r; ra ve m~m ır günü, Türkün ucynın- · lyız. Kaı ... ımızda, kendimizi içimizden tım. 4000 metre yüksekte uçarken bir aşın ırıcı, a 1 ıcı, Y~-
d h. ı· I d b k b" R k 1 1' d d ki b lk t Deutschlanda bombalar savuran adam • 1 1 cak ~.ı, klirnl l 1· .., e ze ır 1 Y1 an işleriyle iz ıra ·an ır um an arı "\.Or on a n on a- , kemiren, cilınhuriyeti tehlike içinde harp gemisi farkettim. lbzada, :r;ahilin 51 • SOı:;-...r. 1 er, aç 1 ~. "" 

kabus, bir rüya, on bin yıllık dünya ta- rından ellerinde ruhları kadar kirli ta- bir filem, Izmirin ufuklarını dolduran İ bırakan bir dtişman var. Bu düşman 200 metre açığında duruyordu. Geıni-t uykusuzluk ve saire .. ) içlııde ve 
rihini dolduran şeh:ımet günlerinin piç bancalarla esir Türk kafilelerine ateş vahşi sesler, baykuş çığlıkları kesilmiş-il saflarında yer alanlar da düşmnnımız- ı ye yaklaştığımız zaman üzerimize ateş, ela ne kendimi, ne de hayatımı oıı 

ı ·· b" h er b" h lan d"" -~1umlann t• H · • dı ·· d" ı H bnbll ve mc un ruyası; ır mn ş , ır ce en- açmış, ynra on, uşen, maz.ı ı. rr taraf Yunan ve yerli eşkıyalarla dır. Biz vcrılen emri yaparr;;. Bomba- açtı. ' m ve gonne ım... ey .. 
nem. can çe~iş:nele.rin~ kah~aha salıyorlardı., d?hnu,, siyaha bürünen Izmirin bu sa-! lar ve bombnlanırız. 1 Derhal emrimi verdim. Dört bomba hey! .. Benim bir günüm senin uç 

Bir gece,, eski bir me7.arlıkta [•] ıs- Punta iskelesı hır mahşer. kin gecesi, Tilı·kün kanlı tabutunu giz-j O akşam benim kumandam altındaki savurmamızı bildirdim. Bunların üçü! Plevne muharebe ve muhasarat' 
tırap ve matem knynnşıyor. Ötede be- Güneş göklerin ağlıyan a:!z~o~a .ıstı-~ liyordu. En kanlı gözler burada, Sırtlanı iki tayyare vazüe gönnek üzere hava- 220 şer libralık, biri 110 libralıktı. Dört j deldir. Amn kime söyler ve diJl}e 
ridc bir elem, bir ikaz feryadı, yoklu- rapla, matemle dolu nağm:le~~n.~ dınl: 1 dişleriyle eli bağlı bir Türkü böğrün- larunışlardı. Hava nrkadaşlnnm arasın-

1 
tane de ihtiyat, yrmişer librahk boın-J HülAsa: Şunu şöyle bilelim! fl 

ğun, kn.ranlığın dalgaları arasında bo- memek için ufkun kızıl pusku une go- den, göğsünden, ciğerinden ısırıyor ve 

1 

da Captain Feliks Alliende de vardı. bamız vardı. Bunu ihtiyaca göre kul-· nün çocuğu; her devrin nesli, c\~ 
ğuluyor. Biraz ötede mC§'alelerin kır- mülmilştü. Gece; yıldızlarla kaynaşan 

1 

miitemndiyen uluyordu. Bu arkn<laş 1923 senesindt'nberi lspan- 1 lanacaktık. den daha muztnriptir. Görmilştilt 
mızı alevleri arasında beyaz sakallı bir Gece Türk kafileleri, masum mektep ya hava ordusunda kıymeUi bir eleman 1 Bombalar dehşet içinde cemiye isa- miştir. Gcnç!er; ihtiynrlara nisbe 
Türk babası, ikinci günli göreceği, bin- [••] Hükii.met önünde parkta topla- çocukları, perişan saçları, kanlı yüzle- 1 olarak çalışıyordu. Makinelinin ba- bet etti. Dı:?rhal telefona s:ırılarak ar- ha büyük fen ve iliın harıkal.atl 
!erce Türk şehitlerinin önünde tekbir nan Yunan CIJ!ke?Tleri ııe yerli Rumlar riyle intikam bağıran gönülleriyle dc- 1 şında mülhim Ramon Lopez vardı. Bu kadaşıına sordum: ve arasında daha vakıf ve bilgili 
alıyor. Allah ekber, Allah ekber!. .. Bir arasında bir silah patlamı§tı. Ben ° va- nize doğru ilerliyorlar, mel un bir takım~ müla-ıim de dört senelik bir tccrlibeye 1 _ lsabet nasıl? mekte, zam~n ve siyaset icabı 
Türk genci ciğerlerinin bütün isyanlyle kıt şimdiki adliye. bi1W.$·m·da - ~- va~ıt- ! eller, Istanbulun o zamanki korkak, zc- j maliktir. Ve lspanyol ordu kadrosuna 11 -Magnüicio.. Cevabını verdi. ve memlekete çok daha ziy de ve 
haykırıyor: Zar mektebi Sultanı - de idım. Gozlenm-1 m saltanantı bu kanlı gecenin matemle mensuptur. 1 tşimiz bitmişti. Oradn daha fazla kal- miyetli ~lcr görmektedir!.. Hiıl 

le 1ıô.disatı takip ediyorum. dolu iniltileri arasında Türkün tarihine 1 öteki tayyarede ise makineli ha-' mıyarak karargaha döndük. . nilik ve eskilik hepsi gönnilŞ 
[*].5imdi Izmir parkı: Işgalden l>ir [* .. ] Miilazim Neşet bey bir hafta kara bir s:ıhi!e ilave ediyordu. Bu zillet, şındn :nü!Uzim Armando G:ırcia vardı. f Londra, 12 (A.A) - Doyçl:md zırh-1 lışınışlarsa da neticei hesaptaki 

gece evvel burada bir miting yapılmış-, euvel evlenmiş te~ıiz, asil bir gcnçti. I bu esaret ölümden beterdi. 1 Kendisi iyi bir pilottur. Ayni tayyare- lısı yaralılarından biri daha bugün ce-
1
1 fark yeniler lclıiııedir. 

tı. Yaralanı ı ayrıca bır d,!!tan teşkil eder. - BitmeJi - de çalışan Caramba müthiş bir hava belüttarık hastanesinde ölmiiştür. 

-, yeler ;;--;.§t;-_-y ar~Çıİ>lıık hnlleıile-Ka· ı• hiç bir z;-~a; böyt;7,lmamı~tı. --d;-id;-;a~ Katır~ğl~ibi bağırdı : 1 Diye bağırıyord~fal:nt odndtı 
1 tırcıoğlunun etrafında adeta uçuştular, Bir nn: yorulup kendini mindere doğ- - Çalın be 1 kalmamı§tı. Katırcıoğlu Acem hııl 

•'WIC~• lşak~adıl~r, güldül~r, gıdıkladılar. Ve ~ir r~. at:rk~n Y~mu.~ak ve sıcnk bir kuc~ğa Çaldıfar, Kabrcıoğlu yerinden kalka- üstünde sarhoşlukla zıplıyarak 1 

Ya zan: Tok Dil Tefrika No: 53 

ı_çeriye gİrcn ~ö~e'? sult~n 1 1 Katır· 1 bey:ız kanntlar tabnm~ bir çok melekler 
cı-o~.lu~.un bu halını ~ır ııanıye seyredip 

1
uçup c~rafını kuşatıyordu. Bu ne haldi 

yurumuş ve Katırcıoglunun elinden tuta- 1 yarnbbı) 
rnk tckrnr sedire oturtmuıtu.,ynnı haıına Kakmalı sofralar kunılmuş. bir iki gü. 

da kendisi oturmuştu : zcl cariye Katırcıo~lunu sağdan soldan 
- Nnsılı:ın paşam ) ve önden ku,atmışlardı. 
Böylece garip bir sunlle hatır sormnğa Meydanda Kösem sultandan eser yok-

çnl~an Keişem sultan Kntırcıoğlunu böyle tu. o sanki; deminki el çırpmı:uıı ile kuş 
yanık vezinde görmek İstemediğini his olmuş uçup gitmişti. 
ettiriyordu. Buna; masal olsa l.:imse inanmazdt. 

- !yiyim ı:ultnnım Smrünüze duacı- Allnh Allah! ... Bir dilber, elinde tuttuğu 
yım, emrinizi bekliyorum! diyen Kntırcı- çini bir kaseyi Kntırcıoğluna uzallı: 
oğlu do ynn baygın bir halde idi. Kösem - içi Sultıınıml 
sultan Kntırcıoğlunun bu yon baygın ııö- Katırcıoğiu gnyri iradi Lir itaatle ka-
zünü j,,"tınce hafifçe güldü, el çırptı, bir seyi aldı. içti, hu kokulu bir ~ydi. bu p· 
saniye içinde bir çok cariyeler oday1 dol- rap değtldi. Gözleri hııyallcr görıneğe 
durdulnr. Katırcıoğlu bu nadide ve nefis bnşlnmı!I nZır ni;ır bir bn§kn snrhoşluğn 
güzellere taıkm §8.Jkın bakarak udeta intikal eylemişti. 
bir dnha bayılm12tı. Bir kase daha sundular, içti, bir daha, 

Odanın İçi derhal bambaşka şekle gir- bir dahal Artık Katırcıoğlu ayılmıştı 
meğe başladı. Katırcıoğlu o hale gelmiş nmmn, sarhoşluk keyfile ayılmıştı, son· 
ve görüşleri o derecede deği17mi1tiki ken- rnd n verilenler praptı. Etrafını pek ala 
diııini bo~lukta ııan17or. bu boşluk i~nde ~iyordu, etrafını ne b.dar iÜZd cari-

arıııık bır çalgı acsı duyuldu. Raksetmege du,m ştü. Dondu, bnktı. Bu çok nadıde rak, aendeliye sendeliye ortaya ntıldı, yordu : 
bıı§ladılıır. Katırcıoğlu kendini kaptır• ve güzel bir cariye idi. Ukin Katırcıoğlu ' uzun mintanının altındaki kuburluğa eli- - Neden sustu nuz) Neden 
mıştı. cariyenin gözlerini görünce kansına ben-1 . 1 ik" k b ık d dl . . nız) Çalın 1 Gelin 1 . l nı sn ıp ı u ur ç ar ı, erını tavana e 

Yerinden lc.alkaralc., kendine sarmaşan zetmı~ ve derhal hayalinde: çitarili en- kaldırdı ve vı tt". lki boı kuburun horozlannı 
b . ·ı 1 ra e ı. •- 1 ak __ 1, ir kıza : tıırı e, aaç arının oniki örgüsünü dam _ Gümmmf ~a dırar fillata ~lata boştı 

- Vnlde sultana ne oldu> üstiinde sallıyan L:arm Fatma canlanmıt- _ Gümmmf bir kaç saniye döndü ... 
Diye sormuş : tı. içinden gelen hızla bir defa : •..•...•..•• 
- Onun fermanile sizi bu gece saraya - Ahhh! Etti ve sonra cariyeye ba- Bu çifte kuburlnr birer daha patladı. • .•.. ······• 

f 1 "I d nl kıp ·. • - Bummmm f B d b misa ir etti er, cg en ireceğiz, gö ünün ir en ire ... 
- Bummmml lıo~ tutulmas1 matlup imiş... - Kız adın ne senin) Dedi. .•••••••••.• 

Cevabını almı§tı : - Nurparcl • · •• • · · · · ·• • Birdenbire •.. Kat1rcıoğlunun btl 
B Birdenbire ça1gılar sustu, cariye!er ko- ,,J - Yal Demek kendisi gitti haf Öyle - u senin saray adın! Asıl adın ne) ğu odanın camları müthiş şıınt> 

· F şuşup birer tarafa sindiler, sarayda pat-
ıse oynayın! Verin içki! Sizi seyretmek atma( odanın içine düştü. 

N 1 lıyan bu dört el silah sesi korkunr bir te-ömrüme ömür katar, varsın, Katırcıoğlu - ere i ııin > Y •••••••••••• 

bir de saray alemi görsün ı _ Bilmiyorum ı Çacukken saraya al-' sir uyandırdı. Saraydı bu ... Padişah sa- •.•••...•.•• 
Bir kar kase daha ..,.rap irti, knlk.tı, mı .. lar ben it ' rayı idi. Şimdiye kadar buradn hi;; bir K ·· ıt t k d., .. 10cl 

" ....- 711 " osem su. an, ya a o ..... 
cariyelerin ortasına atılıp : Ananı) silah patlamamıştı. Olur bile muhak- d" .. k d ·!arıt' 

1 
ıne sus verere , ~n om nyn .. 

- Çalın bana bir :zeybek havaf;ıl - Bilmemi kak bir kaç can telef olmuş demek sa- §lSınn geçip harem kadınının ı 
Nı:mısilc çöktüre çöktüre ve 0 mintanlı - Baban? yılırdı, fakat can telef için böyle kahra- _ Şurası da lazım. 

vezir kıyafclilc oynnmıı.i:-a koyuldu. - onu dn bilmemi man tabanca sesleri çıkmazdı, ıirui ka- _ Burası da lazıml 
Katırcıoğlunun zeybek oyunu o kadar - Sen elinle bana bir •ıırap ver Fat- malar, sinsi urganlnr, sinsi zehirleri~ gö- o· d h l d.. JolC 

:w ıye onun a oş an ıgı 

ho" ve kıvraktı ki etrafından bütün cari- mal.Sen benim kanma benziyorsun am- ' rür, sessizce ne kadar canlara kıyardı. d ak K l 111 " 1 cu unu açar ~ atırcıoğ unun 1 yeler çekilmişler, seyre dalmı§lardı. oda- ma, kız kard~im ol I Bu gümliyen dört el ıilnh ıcsi, Katır· ren odasına ııokulmasınt dört go:t. 

nın bir köşesindeki saray sazı güzel bir Zavn!lı cariye Katırcıoğluna içinden cıoğ.lun':111 ~ub~rlannd:ın ?ıkmı§, tavan· liyordu, Kös m sultanın içi içine 
zeybek havası çalıyor, onlar çaldıkça Ka- co§an hır a~kla, dolu prap kil.sesini sun- dakı avızenın bır tarafını bıle kırmamı§tı. yordu. t 

tır°:~ğ!~ f!l~!an;-o:: oynuyo~du. ~ir ara- d1:" ~e. k~seyi ona bırakmıyarak kendil Katırcıoğlu, kuburlan patlatırken: - Ohl Diyordu. Bir zaınn.:ı:: 
lık ustunde.u kurku attı, carıyelerın ıun· ı e1üe ıçırdı. - Çal bel Çalı Memleketin knra ha- mun tahta çıkt:Ji:ı ıırada dnvetı 
duğu bir kaç kase şarııpla ila et meze- Kntırcıoğlu bu answn duyduğu heye- valarını da çalı Fatmarun qkına bir zey- vermiyen Kaurcıoğlu bak nasıl 
lerini yuttu. Ve yine zıpladı ve zıpladı o. can karşısında delimıiıti adeti! Kendini bek tc çall Cali _ Bitml".di -
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~ türk 
Atatürk Milyonlar 

öylüs··n 
değerindeki çiftliklerini 

ar a 
Bu ulvi hareketi Millet Vekillerine tebliğ 

vekil çok alkışlanan mühim beyanatta 
ede Baş
bulUndu , 

Başvekil dedi Ki: Şefimiz ve milletimiz -beraber olarak, bir vücut gibi 
sevgide beraberlik göstermekten memleketin kazandığı kudret büyüktür 
~~· ~ (A.A) - B. M. Mecli- Atatürk bu siyasetin memleket için bü-1 de hizmetinden memnu~ oldukları S.mir 
CUııııı Uııünkü toplantısında Reisi- yük faydalar getireceğine kat'i olarnk ve memurlarımıza ve bilhaasa kumanda 
lllııaıı ur . .\tatürkün tasarnıflarında bu- kanidir. Düşündü ki çiftlikler bükü- heyetimiz ve suba~l~nmıza ıı:öıterdiği 
Ylırd~İ.ft!ik!erinin hazineye ibda bu- metin yeni ziraatı köylüye öğretmesi '.muhabbet ve takdırı ferah ve iftiharla 
laıı So rına dair tezkeresi okunduk- için çok kıymetli saha ve vasıta ola-1 telakki ettiğimizi söylerken bu sözleri
llıet in~. kürsüye gelen Başvekil 1s- caklardır. Hakikat budur. Memeleke- min huzurunuzda ve memleket müvace
clır: onu ŞU beyanatta bulunmuşlar- 1 timizin muhtelif iklimlerinde çetin ve besinde kendilerine samimi tebrik hiale-

duklarına dair olan tezkere&iyle bu yük
sek değerdeki hareket şükranla Büyük 

Millet Meclisinin 1tliına arzeden a,ağıda .. 

ki Baıveka..let tezlteresi okunmuı ve 

Meclis, heyeti umumiyesinin heyecanlı 

tezahürat ve .sürekli a1kı~lariyle karşılan .. 

ıtuııte . verimsiz şartlar altında iyi neticeler ve riınize terceman olmasını isterim. mıştır. 
şiıııd.i "''.'.' .'."'kadaşlar, ! i~uller alınamıyacağı fikrine kar- ŞEFiN AŞILADJC[ Büyük Millet Meclisi Yükoek Reialiıiôıe 

diıııediğ' b~yuk sevinç ve heyecanla şı Atatürk bunları vücuda getirmiştir. KUDRET Reisicümhur .\tatürk, tasarrufların-
S.k kı:ız Atatürkün teberrüü yük- 1 Hepimiz bunları her vesile ile görü- Atatürk bilhassa bulunduğu cemiyet da bulunan çilı ,klerini hazineye ibda 
l'ıılacalt eti lizerinde ehemmiyetle du- 'yoruz. Bunlar Ziraat Vekll.letinin gerek içinde bedbinlik hislerini derhal yıka- buyurduklraını. ,,.,elfuz tezkere ile teb
S.k hey;~k. ".'ühim bir lı.'\disedir. Yük- ' ziraatte ve gerek ziraatin endüstrisin
dıkkatiıti tinizin ve bütün memleketin 1 de ve her türlü terbiye ve yetiştirme 
lıı.tikaı celbedecektir ki, hazineye 'sahalarında girişeceği tecrübeler için 
i•rl; tııiletnıekte olan bu çiftlikier de-! kuvvetli mesnet olacaklardır. 
lindedirt0ıtlar ifade eden bir servet ha- Hükümet, huzurunuzda ve millet 
llelerden:· . Bu çiftlikleri Atatürk se- huzurunda bu çiftliklerin bedelsiz ve 
lıas.., Şah, l!ri şalı.sJ tasarrufu ve bil- her türlü şartsız hazqı.eye terkolunma
lel'd.ir. l emeğiyle vücuda getirmiş- sındaki yüksek kıymeti tebarüz ettir-

~do!u mekte hakiki bir sevinç duymaktadır. 
<iaıı llası! ~rtasında herkesin bura- HO'K'O'MET DlKKAT EDECEK 
hın bir hır mamure çıkacağına bed- Hükiimet çiftlikleri altrken bunların 
lüıı. ın Razarla baktığı bir sırada b ü- iyi halde muhafazasını daha ziyade 
da iıu:ırııleket gibi Anadolu ortasında ı inkişaflarının temin edilmesini ve mem
te Ve ve ve çalışma ile büyük mama- lekete gerek tecrübeleri yaymakta ve 
"'in oJ atan.daşlar için büyük servet te-1 gerek esaslı ve faydalı unsur olına
llıck hUtıabıleceğine şahsan misal ver- sında çok dikkatli bulunacaktır. 
İ§gaı •tevesi senelerdenberi kendisini Atatürk çiftçilerimizin refahaında 
len ol llıekt~ idi. Çiftliklerin madde- ve ziraatın inkişafında şimdiye kadar 
't~l Yuksek kıymetleri ancak bu takip ettiği ve şimdiye kadar ibzal ctti
edi!ıniş(. e ve şahsi çalışma ile temin ği alakayı bundan sonra da muhafaza 

l:ıu e ır.l edeceğine kani olunuz. Bizim muvaf-
Sek de _:;<ırder meydana çıktıktan ve yük- fakı yet itimadımızın esasıdır. Biz zira-

ger e olduk! · d · k · ta .\tat" k arı arılaşıldıktan son- at vekAletin e takip olunaca yeru usu-
lerine b": hunların maddt kıymet- !ün ve yeni faaliyetlerin ana hatları-
kiuıı;ıe ır lllhza bakmaksızın orıları ru izah ettik. Ziraat vekhleti daha tcd-

n devletin · if ı k tııes; bütün ıst adesine terke!- birlerini etraflı surette hazır ayara 
tine ~,,_, vatandaşların bu nokta üze- bir program halinde Atatürk:in yüksek 
~ ""Ueatl . • 
"l>lıııe • erını ve şükranlarını cel- tasvibine arzedec~k ve yüksek tasvi-

alkış~e layık görülecektir. ( Şiddetli biyle tatbik ctmeğe çalışacaktır. Iliiyük ~ef Başvekilimizle çalışırlarken 
.\tatUr~~ın sesleri ) BtlYüK t~ARET yan ve memlekette çalışmak için kud-, liğ buyurmuşlardır. Devletin ziraat po· 

l'iıı kendi er türlU şahst menfaatle- Bu çiftlikleri Atatürk, C. H. Partisi- retli, ileri ve bahtiyar olmak için lô.zım litikaoında ve memleketin zirai inkişa-
lıet t~1· Şahsına Ve teveccüh edecek nin malı olarak saklıyordu. Şimdi ha- olan neşe ve kudreti derhal O muhite fından bu aliccnabane hareketi, şükranla 
kaıllı il faydaların daima üstünde zineye terketınesi, bu defa çiftliklerin h \ k k 
tııiUıış Ve daima Ust" d kal cak lan telkin eden bir varlıktır ki bu asasa ce- yü se meclisin ıtli.ına arzederim. 

Varlı.kt un e a o köylüler için bir mektep, teşvik edici miyet İçin ve millet için korucu, yaratıcı! 12/6/ 937 
illi-..• - ır. (Bravo esl ı 'dd tli b'ır vasıta halinde kullanılması devlet 
~) 8 er • şı e . k . dan daha k ve öğretici olarak kendisine başlı başı- Baıve!til ismet lnönü 
ı:ı elinde ameli no tai nazar o- . d' 

1 
ı, .. u anlayışım la daha ümk' .. l ğını ümit na ayrı hır kudret vermekte ır. BAŞVEKALETE 
ı.,UtUıı llıetnleke: .y~ksek mecli_sin ve Y v~ . m un ° aca Arkadaılar, dünyanın bugünkü ha· Malilın olduğu üzere, ziraat ve zi. 

tereddüt tn ıştirak edeceğine as- etmesındendir. Tl VE ...,,,,,..,,..~ 
1 

linde milletlerin hangi istikamete doğru 1 ra .. i iktısat sahasında fenni ve ameli tec-
~L- etmiyorum. (Alkışlar) PAR .uun.ua=ı l k b 

"'ldaşJ . b .. gittiklerini ve ne çetin mevzular a arşı- Tu eler yapmak makoadiyle muhtelif 
"Uda getirdik".1'• Atatürkü bu eserleri vü- ikincisi C H. Partisinın ugun mem- 1 l · 'k nl 
~.•~ ten sonra hazineye hiçbir lek f al.' ti h''kilmetten ayrı bir ~şacaklarını tahmin etmek, kimoenın 1 

• zama arda, memleketin muhtelif mın-
- 'Ve k . = a :ı:'.ı ~ ktan ı.kı:nış bükü- bdannda değildir. takalarında ve müteaddit çiftlikler tesis 

~lı Ve b.. .. arşılıksız terketmesinde sıytl ~~ . 0 mili~ tin' çve devletin MiLLETiN V AZIFESI etmiştim.. l 3 sene devam den çetin 
d."· Milli uy.tik ve siyasl bir ideal var- me e mumtezıç e A ki her çal alan d f l' ti · · b rı b llıueadelenin ilk .. .. d b .. k b' .. . haline gir tatürk, millet., işitmclidir ', ışm esnasın a aa ıye erıru, u-

u Itıe 1 gunun en e- m~te:: ~~uessesesı - millet gibi, Türk milletinin de, yakın ve lunduklan iklimin yetiştirdiği her çe,it 11.tı.i kö"lül':'eer~et·in· kudretini ve serve- mış 0 asın ır. uzak a·tı'de uıı:"raıar•;;ı mcoelelerı'n ehem- mah ı- b k b · · ah ili ' ı B -·-'· Atatür' k devleti ..... ...+-;t.!ini - su attan aı a er nevı zıraat s a· 

ı.:..tı 'Ve _.. llıızın kalkınmasında zen- unwua ,,.... ~ · · bild'" l 
.. ,ure{f h f k tmi k arti 't olan partiye mıyctı ve azameti tasavvur oluna ıgın· anna da teşmil eden bu müesseseler ilk 

l:ır) e olmasında gördü. (Al- ar e yere p ye aı • d f ah'l" 1 mali en azladır. Bu memleket d ı ı ve &ene erde bl\flıyan bütün kazançtan in-
ı.tetnlek ait olması düşiinülmüş olan arın harici siyasette vücuda getinneğc mec- kişaflarına sarfederek büyük, kü~ük mü-

~et A. etin vesait ve menabü ga-jhazineye iadesinde ayrıca bir filice- b 1 1 teaddı't fabrika ve ım' aJa•tbaneler tcoıs· \4Clt" old ... ur o duğu eserler ve uğraşacağı mese e· 
"'.illeti-•-· ugu. zamarılarda köylüyü naplık göstermiştir ki bu da mensup k 
b ·• 1 1.<tın H ler. o kadar çetin. gen.İ§ ve zordu. Tür 

•Ilı •••. d' , •çtinıal kütleleri içinde olmakla müftehir olduğumuz C. · b 1 
le -.._ ık l k hll.z milleti, buıı:ün bütün dünyada aş 1 

hil!ı • • e alınacak onun işleriy- partisinin bütün efradı için anca • b mil 
,..., a.,.._ t • (Alk ı ) aşına kuvvet ifade eden nadir • 
'"'< -,·ıı 'gl'aşılacak her mevzu ola- şeref ve sevinç verecektir. ış ar 
"- . ., ete if k d' !etlerden biridir. (Sürekli alkışlar) 

laturk b ade etti. llk gündenberi Atatürk bize bir defa daha en ı MiLLETiN BERABERLlôl 
l:ııkkat b u istikamette yürümektedir. huzur ve refahının vatandaşların .r.e-
"~ Uvı•-·-- Atat k Bütün vatandaı1larımın işitmesini iste-
·-q;,,_ v --.~ ız bugun" köylüle- fahında olduğunu söylüyor. ur. 
~ --..ı e if f rim ki, Türk milletine bu kuvveti veren 
llsus"hda ç tçileriınizin vergı· vermek bize bir defa daha kendi şan ve şere ı-

hu """" bul kud Amillerin başında, Türk milletinin göster-
. IUıı. 1• • , undukları vaziyet diğer nin, vatanın şan ve şerefiI!de ve • mil 

b Çtıllıaı k diği samimi beraberlik gelir. Türk · • 
hır lıa!d dir ütlelerden daha müsait retinde olduğunu gösteriyor. 
lıl e "'- k • d . . !etinin Atatürk etrafında bir tek vücut 
Utıah k" · ""' ağır vergiler içinde Arkadaşlar, milletin arşısın a sızın 

l'ı ·• oy]·· 1 k gibi her hareket için hazır bulunması. 
"daıı b u ilk gündenberi en ağı- yüksek hissiyatınıza terceman o a.ra. 

t~ aşlı k b hakikati ve dünyaya verilen bu kanaattir 
1 llıadiye ~arak bugüne kadar mü- biz de söylüyoruz ki Atatür ızım 
lal h ıı külf t• dir O şan ki, onun başlıca kudretini teşkil etmek-

Ukiiın e ıni azaltmaktadır. Bu en kıymetli hazinemiz . nun 
~'Yah ~t üzerinde Atatül'k"-ı hiç ve şerefini biz vatanın kudreti şan ve tedir. (Sürekli ve şiddetli alkışlar) Ata-
~- ·• sıyası b 1 · 1k türke karşı göaterdig"i sevıı:i ve bağlılık-
b

."•adi 
1 

ir isti' 1t gibi mü- şerefi sayıyoruz. (Bravo ses erı, a 1§· 
ır Ça ışllıa la Türk milleti, yekpare vücut halide ve 

,, ııetices· sının ve tesir etmesinin lar.) .. d h · 
~ol'\ıı. l:ı ıdir. Bu istikamette yürü- ATATtl'RK'O'N TELGRAF! mutema İyen ilerliyeceği ve ançte 
i(U "sasJılı~n de Atatürkün kani oldu- Ankara, 12 {A.A) _ Büyük Millet kuvvetli, en temiz sulh ve medeniyet un-
t· l:ııı llıe!ır ıilyaset itikadı şudur: Meclisinin bugünkü toplantısında Re- suru olduğu kadar, en çetin mücadeleler 
ıtıirı arı •kelin kudretinin ve serve-1 isicümhur Atatürkün seyahatleri inli- ve ıı:öğsünü muvaffakıyetle (Bravo ..... 
~. i'- llıası i i k" 'balarına d . b kil Is t In"nüne leri, şiddetli ve sürekli alkışlar) karşı , "tıı;qd• n oylünün vaziyetinin l aır aşve mc o 
''llıd ı Varl ~ af ür kli _1 koyacağına, yürekten emin olduğunu 

• 1r. 'l'cv . •ı;tnın yükselmesi la- göndermiş oldukları telgr s e ".'." 
~ 'l'e endı;:"s~l ettiğimiz bütün içti- kışl~r arasında okunmuş ".~ ~unu mu- göstermiş oluyor.. (Şiddetli ve sürekli 
k; ~llıerel trı.ye! tedbirlerin en yük- teakip alkışlar arasında kursuye gelen alkışlar) 
~?lusuıı.d crını Vermesi memleketin Basvekil Ismet Inönü şu beyanatta HEPiMiZ BERABERiZ 
·•ııl e Ve .. ~ 
k.ı l\•liceı zurraında elde edeceği- bulunmustur: 
I ~ "°ne.ı •re ha0.Iıdır. Bunun için bir- Atatürkün okuduğumuz telgrafı he
&~i~ltıd Co1>eri köylünün bugünkü ça- pimizi sevindirecek ve müftehir edecek 
~. •çiıı. k~:y~h~ çok semere elde etme-Iİyi hav~dislerle dolu~~r. Atatürkün her 
k <l..ı,~ ."un daha çok kıymetli seyabatı memleket ıcın bayır v fayda 
/.""etı0,;"d•nı Vasıtalarla istihsaliltını kaynağıdır. Hükümet için istifadelerle 
ı ıç· •rnıe · d T b k· ln. l:ı. l\t sı ve genişletebilme- doludur.. Atatürkün etrafın a ra • 

h;~"'•tleri ' l\i~clisi ve eümhuriyet hü- zon muhitinde toplanan bütün Şark 
~ olacak le<lbır aramakta kabili tat- vilayetleri halkımızın gösterdiğ imuhab-
e Ya~llıak v~.'~ ve tedbtrleri köylü- bet beraber çalışma ve azim kudret man

cJ.,. "-t.ıtUtk b tşını takip etmektedirler. zarası Trabzondan bütün memleket hu-
. Onu tak~ llıücaCl lenin başında- zurunuzda aksetmiş bulunuyor. 

o ellıekte cok dikkatliyiz. Atatürkün seyahat buyurduklan yer-

Arkadaşlar, Büyük Şefimiz ve mil
letimiz bero.ber olarak.bir vücut gibi sev

gide ve ba&lılıkta beraberlik' göstermek
ten bu memleketin kazandığı kudret. 
bütün kudretlerin başında gelir ve bir 
çok milletlerin, haoretle ve hayranlıkla 
gıpta ettikleri bir varlık.tir. (Bravo ses
leri, tiddetli ve aürcltli alkışlar) 

BAŞVEKALET TEZKERESi 
Ankara, 12 {A.A) --- Büyük Millet 

Meclisinin bugünkü toplanhsında Reiai
cürnhur Atatürkün tasarruflarında bu
lunan çiftliklerini hazineye ihda buyur-

etmişler bütün ziraat makina ve aletleri
ni yerinde ve faydalı şekilde kullanarak 
hunların hepsini tamir ve mühim kısmını 
Yeniden imal edecek tesisat vücuda getir· 
rni~lerdir. Yer1i ve yabancı bir çok hay· 
van ırkları üzerinde çift ve mahsul ba
kımından yapbklart tetkikler neticesin
de hunlann muhite en clverioli ve ve
rimli olanlannı tespit ebnişler, koope
ratif teşkili suretiyle veya ayni mahiyet
te ba§ka suretlerle civar köylerle faydalı 
tekilde çalışmışlar, bir taraftan da İç ve 
dıı piyasalarla daimi ve sıkı temaslarda 
bulunmak suretiyle faaliyetlerini ve istih
aallerini bunların isteklerine uydurmuş
lar ve bugün her bakımdan verimli, 
olıı:un ve çok kıymetli birer varlık hali
ne gelmişlerdir. 

Çiftliklerin yerine göre arazi ıs1a.h ve 
tanzim etmek, muhitlerini güzelleştir

mek, halka gezecek, eğlenecek ve din
lenecek sıhhi yerler, hilesiz ve nefis gı
da maddeleri temin eylemek.bazı yerler
de, ihtikarla fili ve mnvaffakıyetli mü
cadelede bulunmak g<bi hizmetleri de 
zikre şayandır. 

Bünyelerinin metanetini ve muvaffa
kıymetlerinin temelini teşkil eden geniş 
çalışma ve ticari esaslar dahilinde idare 
edildikleri ve memleketin diğer mıntaka
larında da mümasilleri tesis edildiği tak
dirde tecrübelrini müspet iş sahasından 

alan bu müesseselerin ziraat usullerini 
düzeltme, istihsalitı arttırma ve köyleri 
kalkındırma yolunda devletçe alınan 
ve alınacak olan tedbirlerin hüsnü inti· 
hap ve inki~afına çok müsait birer amil 
ve mesnet olacaklarına kani bulunuyo· 

rum.. Ve bu kaııaatle tasarrufum altın- ı C) Buz fabrikası: Günde dört ton 
daki bu çiftlikleri bütün tesisat. hayva- buz yapma kabiliyetinde bütün müş• 

nat .ve de~rbaşlariyle beraber hazineye ı' temilatı ve L<letme levazımiyle beraber. 
hedıye edıyorum.. D) Soda ve gazoz fabrikası: Günde 

Çiftliklerin arazisi ile tesisat ve demir- 3000 şişe soda ve gazoz yapma kabili· 
başlarıru mücmel olarak ıı:österen bir liı- yetinde, btilün müştem.illltı ve müte
te ili,iktir. Muktezi kanun muamelco.inin davil kıymetleriyle beraber .. 
yapılmasını dilerim.• E) Deri fabrikası: Senede 14000 çe-

ATA TORK şitli deri imoline elverişli, bütün nıüş-
HEDIYE BUYURULAN ÇiFTLiKLER temilatı ve mütedavil kıymetleriyle !>.... 

ORMAN ÇiFTLi~! : raber. 
Ankarada orman, Yağmurbaba, Ba- F) Ziraat illetleri ve demir fabrikası. 

H) Biri Ankarada, diğeri Yalova· 
da olmak üzere iki modern süt falr 
rikası .. Her ikisi günde ayrı ayrı 15000 
litre pastörize süt ve bin kilo tereyağı 

işlemek kabiliyetindedir. Bunlar da bü
tün müşteınHilt ve işletme levazur.ı ve 
ınütcdavil kıymetleriyle beraber .. 

l) Biri Ankarada diğeri YalovaJa 
iki vasi yoğurt imalathanesi.. 

K) Şarap imalathanesi: Yılda 80,000 
litre şarap imaline elverişli bütün mü.ş. 
temilut ve mütedavil kıymetleriyle.. b~
raber .. 

L) lki taşlı, elektrikle işler bir dcğır
ıncn, bütün ınüştemillltı ve rniitedavil 
kıyme•leriyle beraber .. 

M) lstanbulda bulunan bir çeltik 
fabrıkasının yüzde kırk hissesi.. 

N) Biri onnan çiftliğinin, biri Tekir 
çiflliğinin olmak üzere her biri on De-

şer b'" kilo kaşar, bin teneke beyaz 
peynir, altı yüz teneke tuzlu, yağ yap
mağa dverişli iki imalathane.. Bütün 
!eYazım.iyle beraber .. 

4 - UMUM.! TES1SAT: 

A) Biri Ankarada diğeri Y alovada 
1 kurulu iki tavuk çiftliğL. 
1 B) Yalovadaki çiftliklerde iki hususi 

lat, Macun, Cöğercinlik, Tahar, Etime•· iskele ve liman tesisatı .. 
ut. Çakırlar çiftllklerinden vücut bıılmuı C) üçü Ankarada ve ikisi Istanbul
orman çiftliği.. 1 da beş satış mağazasının bütün tesisat 

Yalova : Millet ve Baltacı çiftlikleri, ve demirbaşları .. 

Silif~:de Tekir ve Şövalye çiftl'.kleri.. 1 D) Orman çiftliğinde hususi sulama 
Dortyolda : Portakal bahçeoı ıle Ka- t . t kanalizasyon telefon tesisatı 

b ak 'f ı·-· 

1 

esısa ı, , , 
ra asam çı t ıgı.. elektrik tesisatı, küçük beton köprü-

Tanusta : Piloğlu çiftliği.. llar · · 
1 B 1 d . !er, hususi yo , ıçme suyu tevzıal 

- un ar a mevcut arazı iftlik1 . 
A) 582 dönüm çeıitli meyva hah- şubesi, Yalova ç . ennde husus!. su 

1 
. . tesisatı, telefon tcsısatı, elektrik tesısa-

çe erı.. ı 

B) 700 dönüm fidanlıklar cBunlar da tı, küçük beton köprüler ve yollar. Si
""'- .:uı;·· d h us1 sulama tesisat~ meyvalı, meyvasız muhtelif yqlarda ve lllKe ~ ...... gm e us 

çeşitlerde 65 O bin fidan vardır> 1 beton köprüler.. . . 
C) 400 dönüm Amerika aıma fidan· E) Orman çiftliğinde kurulu çıftlık 

lığı cBurada 5 60 bin kök bağ çubuğu müzesi ve ufak mikyasta hayvanat 
vardır.> 

1 
tesisatı, bunların işlebne levazımı ve 

D) 220 dönüm bağ cBurada 88 bin bütün demirbaşlan .. 
adet bağ omcası vardır.• 1 5 - CANLI, UMUMi DEMlRBAŞ: 

E) 3 70 dönüm çeşitli sebze yetiştir- A) 13100 b~ koyun, kıvırcık, meri 
meğe !verişli bahçe. / nos, karakül, . karaman ırklariyle bun· 

F) 220 dönüm 6.600 ağaçlı zeytin- !arın melezlerı .. 
lik.. 1 B) 443 baş sığır .. Hollanda, Kırun, 

H) l 7 dönüm 1.654 ağaçlı portakal- Jersey, Goransey, Halep, yerli ırkla· 

Jık.. riyle bunların melezleri, yeni üretilen 
1) 15. dönüm Kuşkonmazlık. orman ve tekir cinsleri.. 
K) 100 dönüm park ve bahçe.. C) 69 baş İngiliz, Arap, Macar, yerli 
L) 2650 dönüm çayır ve yoncalık. ve bunların melezleri koşum ve binek 
M) 1450 dönüm yeni tesis edilm~ atları .. 58 çoban merkebi.. 

orman.. 1 D) 2450 baş tavuk, legorn, rodayland 
N) 148 bin dönüm kabili ziraat arazi. ve yerli ırklar 

ve meralar, 154729 dönüm arazi.. 6 - UMUM! CANSIZ DEMtRBAŞ: 
2 - Bina ve tesisat.: A) 16 adet traktör, 13 harman ve bi· 
A) 45 adet büyük ve küçük idare bi-

1 
çer döğer makinesi.. Ve bilcümle ziraat 

nası ve ikametgah. cBütün mefruşat ve işlerini görmekte bulunan ziraat alat 
demirbaşlariyle baraber..• ve edevatının tamamı .. 

B) 7 adet 150 bin baş koyunluk ağıl. B) 35 tonluk bir adet deniz motörü, 
C) 6 adet Aydos ve Toroo yaylala- Yalova çiftliğinde .. 

rında tesis edilen mandralar.. C) Beş adet, çiftliklerin nakliye işle-
D) 8 adet at ve oığırlara mahsus ahır. rinde çalıştırılan kamyon ve kamyo-
E) 7 adet umumi anbar.. net.. 
F) 4 adet samanlık ve otluk.. D) Iki adet çiftliklerin wnuml ser-
H) 6 adet hanıı:ar Sundurma.. vislerinde çalıştırılan binek otomobili .. 
1) 4 adet lokanta, gazino ve eğlence E) 19 adet, çiftliklerin umumi ser-

yerler~ Lunapark.. vislerinde çalıştırılan binek ve yük ara· 
K) 2 adet çeşitli imalat yapan fırın. ba'1 .. 

L) 2 adet çiçek ve tezyinat nebatı - ------------
yetiştirmeğe mahsus ser, 5 1 bina. 
b 

BiRA FABRiKASI 
Senede 7000 hektolitre çeşitli bira 

yapacak kabiliyette bütün müştemi· 

latiyle ve bütün işletme levazırniyle 
ve mütedavil kıymetleriyle beraber .. 

B) Mazı fabrikası: Senede 7000 litre 
biraya kafi gelecek miktarda mal ima
line kabiliyetli, bütün müştemillltı ve 
isletme levazım.iyle h=ilier.. 

Irakta 
Isyan mı çıktı? 

Roma, 12 (ö.R) - ltalyan gaze
telerinin bildirdiklerine göre Irakta 
isyan çıkmış, hükümet asilerin tedi
bi için tayyareler göndermiştir. Asi
lerin dört tayyareyi ıskat ettikleri 
"\}'!eniyor. 



Bütün mcmfokcUerin filozofları scnc
lcrdcnlıeri .sineınanın terbiyevi rolii 
üzerinde söylenip durmuşlardır. Mesela 
sinema sayesinde coğrafya öğreniliyor 
ve seyahat zevki uyanıyor. Tarih hatı
ralarımızı yıldızlar tazeliyorlar. Onların 
bize öi;'Tetlikleri tarih az çok uydurma 
da olsa, artık Ingiltere kralı Henry 
VIIl'ın yatağından geçen zevcelerin sa
yısını öğrendik sayılır. Mesela yine si
nemadan öreniyoruz ki bütün Fransız

ların küçük bir sakalı vardır. Ve göğüs
leri pijama üzerinde bile, nişarılarla ör
tülüdür. Almanların kafa tası, istisnasız 
usturadan geçmiştir. Nihayet dünya 
büyüklerinin nasıl yaşadıklarını da P<'r
dede öğreniyoruz. Hatta Gangesterlcrin 
adetlerinde bilmediğimiz bir nokta kal
mıyor. Nihayet Sovyet, Almart filimlt
rinin ne kadar kuvvetli propaganda va
sıtaları olduğunu biliyoruz. 

Fakat sinemanın aşk üzerindeki te
siri pek az tahlil edilmiştir. Bu da L<pat 

Filimler ev enme teşvi ioluyormu? 
Şimdilik Amerikalılar 

biraz .... 
sogumuş 

---'""'!ı--~ ..... .., Henry Fonda ve 
Annabella cTali ko- 1 

] 
yu> filminde ev- 1 
lenmek havası u.- f 

q !JandıT mıyorlar mı. 

aşk filimlerinden 
gibidirler 

• 

, 

eder ki en bedihi hakikatler en az gö<e Myrna Loy ile George BreJI~ 
çarparlar. Varner BrotherS stüdyoları- mesut bir çift olduğu besbe

1
, 

nın direktörlerinden B. Sears satL5 a- Bunların Öpüıtüklerini gör~~ 
centelcrine söylediği bir nutukla bu evlenmek istemezler mı· 

1 noksanı telafi ediyor: malar ve inlemeler his, heyecan ve b: 
«Sinema, diyor, dünyanın şimdiye ' tA şehvet heveslerimizi kurcabYJ 

kadar bir mislini daha tanımadığı bir şeyler midir? cFilim aşkınız azet 
1 iz.divaç acentasıdır. Filim sayesinde • müessir oldu mu? Ve hangi filiııJe 

milyonlarca şahsın kalbi aşka aç ılıyor. Işte güzel bir anket mevzuu. 
Ekonomik giiçlüklerin insanları izdi- Şimdilik, B.SearSi tekzip etmel< 
vaçtan uzaklaştırdığı devirlerde bile gibi Amerika sineması aşk ve eserle 
perde, aşkın imdadına hızır gibi yeti- den gittikçe uzaklaşıyor. Kendi i ı,ı 
şiyor .. > ettiği Vamer Brofhers kumpanya.Si 

Yedinci Sona tin aşka ve belki nüfus le bize Mark Tvain,in bir roı:naJlll' ;> 
tezayüdüne hizmetini sinema salonları- alınmış bir filimde on bir yaşınd• 

b•~" nın ;\şıklara bahşettikleri karanlık kö- sevimli ~ g~teriyor ve bwU~ _ J"' 

1 

§elerde aramak doğru olmaz!. Böyle bir S imonc Siınon ve kalp titreyışlerınden _ çok şukur . !il" 
fikir ancak ahlaksızların beyninde do- Janrıes Stevart yan . : l uzaktırlar. Bunun yanıbaşında J{ı~ 
ğabilir. Yoksa Amerikada ahlaka ne ka- yana Fakat Simone ~'*-1 ,.,, • gin cCesur kaptanlar> ı bize heY_ şfl 
dar riayet edildiği malumdur. Kadınla- S im onun ev len- J;, ': dolu nefis ve sert bir deniz bikfıyesı ~ı• 

. • • d ,. ı rın sahnede son haddine kadar soyul- m e!Ji düşündiiğü ve }atıyor. Burada da bir tek ka ın 4 

1 masını bile yasak etmişlerdir. Fakat iş arkadaşmın da bir ' yoktur. Tiyatro bile değil, i.nsaD~i!ı!' 

ı ciddiyetle görülilrSe B.Searsin fikrin- aile babası olabile- deliğiyle, adsız dramlariyle, ken .•. ,~ 
den şüphe edilebilir. Bazı sevimli se- ceğini tanneder mi- ,,.,, den doğan aksülamellerinin giizelli~l-' 
naryöler ruhumuzda aşk çiçeği açmış sini:? · . · cBomty aaileri» filminde Clark Gable ile Poline:zyalı S<.Vgİli•inin hayatın tA kendisi. Hem 0 kadar gc # 
olabilir. Fakat kaç tanedir bunlar? cera hakiki a§ıklara bir model olat ;lir aziz arzusuna muhalefet eden somurt- maaşaktuı da bir Dik daveti likle resmedilmiş ki insanın •. de;f-~ 

Acaba Gir! ile sporcu veya giizel za- mi? Zat~n sinemadaki aşklarda daima kan bir baba, kapkara suikastlar kuran karşısındaki namuslu ve çalışkan fakir-ı Gerçi sinemada herşey nihayet yolu-ı tuzlu kokusuna hasret çekecegı ge 
bitle küçült satıcı arasında mesut ma- can sıkacak taraflar var! A~ıkların en kıskanç bir arkadaş, kör gözlü servetin lik.. na girer. Fakat bunca ağlamalar, bayıl- Öyle ise ne? Artık aşk yok mu? ,,; 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~Acıklı 

tesadüfler 

Geçenlerde üç filim prodektörü 
Viyanadaki muazzam Saşa stüdyo
sundan çıkarken merdivenlerden 
acele inen bir del ikanlıya tesadüf 
ettiler. Bu, kadınların ve musiki se
venlerin seviglisi Jan Kiepura idi .. 
Direktörlerden biriyle tanışıyordu. 

Paris transatlantik vapurunda Ok- Bir kahvehane taraçasında yerleş
yanus ortasında esrarengiz bir şe- tiler ve hatıralarını anlatmağa baş
kilde kaybolan sinema artisti ve ]adılar. Direktör sordu : 

Sesleri ile dünyayı hay
rete düşüren bir aile 
Vladislas Kiepura kardeşi Janı 

gölgede bırakacak mı? muharrir Frank Vosper «lstanbul -- Sekiz sene evvelki ilk müla
esrarı» filminde şimdi görülmekte- katımızı hatırlar mısınız? Size iki 
dir. Bu filmin maceraları arasında damla su gibi benziyen küçük kar- ('ocu klarJ Dlll vazİ yeti Oİ 
Frank Yosper kendisini mahvet- de•inizle beraberdiniz. Bu delikan- ld 

T o uğunu herkes öğrenecekti. Şeref-mek istiyen düşmanları tarafından lıcık bı· r fı"lı'mde, fı.gu··ran gibi bile ol- ı· · 
anlatan haha 

ı ısimlerinin şanını azaltmıyacağına Boğaziçine atılıyor.Fakat boğulmak- sa, bir rol almak a•kıyle yanıyordu. · ak 
b T emın olm istiyordu .. 

tan mucizeli ir şekilde kurtuluyor. Ne yapıyor şimdi? Annesi ve babasiyle beraber kar-
Bu da filmin sonunda «İstanbul es- Jan Kiepura bu suale memnun deşini Viyanaya çağırdı. Bu 
ran»nı ifşa etmesine imkan veriyor. ld K d d hah tın ki ·f 

o u.. ar eşin en ... se .e. e ı - meclisi, ailenin en küçük çocug" u-Sinemanın hayali kadar hakikat O - 1 h tihar duyuyordu. ıger erını ay- n • t ilct"d hakkı d h""k sahasında talili çıkmıyan zavallı un sana ı arı n a u • 
Frank Yosper acıklı kayboluşunun rette bırakan bir cevap verdi : münü verecekti. Bu hüküm Vladis-
esbabını bize anlatmak üzere bir . - :"ladislas büyük bir artisttir. lasın lehine oldu. Meşhur kardeşi, 
d h Şımdı Hamburg operasındadır Fa- H b gda b. · · d K'· " · a a gözükemiyecek.. · am ur ır sene ıçın e « u- ' . 

Sinema ile hakikat arasında acık- kat 0 kadar k".ndin; _güvenir ki Kie- çÜğün» yaptığı terakkiyi hayret ve •• 

Yakında beyaz perdede ilk defa göriile
cek olan Vladislav Lad.is Jan Kİ<!pura

nın kardeşidir 

lı bir diğer benzeyiş daha!.. p~ra adını bıle kafı 1c!.mıyor .. l:a- sevinçle karşıladı. Artık onun kar- ' 
Andre Negis «Metro Cinayeti» dıs adını . a~ıştır. oreceksınız. deşi olmaktan utanmıyacağını bili- , 

nlmamıştır. O da şimdi kardeşi hak
kında büyük bir takdir beslemek
tedir. Yakında büyük bir yıldız ola
cağını söyliyor. 

adlı bir polis filmi hazırlıyordu. Hal- Bu çocuk bır gun benden daha meş-
b k' n· d h km d p . hur olacak •• 

u ı ı ım a a çı a an arıs G"" .. .. l .. rken direktör! d b" . 
«Metro»sunda -yeraltı demir yo- oruşu u . . er en ırı 
!unda- güzel bir kadın esrarlı bir şc- ayrıldı •. He":'en. daır~sıne dönerek 
kilde öldürüldü .. Bu hadise ile haki- telefonla hır şımendıfer bileti tut
kat hayali taklit etmiş oluyor. An- tu .• Nereye mi.? Hamburga .. 
dre Negis diyor ki : Jan Kiepura karde§İnİn an-

«lsyandan kendimi menedemi- gajmanını hayretle ö~reniyor 
yorum.. Zira hakilci bir «İntihal» Direktör bir filim mukavelesi im
kurbanıyım. Bizim hadiselere verdi- zasına Ladisi kandırmak İçin tam 
ğimiz cereyan şaşırtıcı bir benzeyiş- sekiz gün uğraştı. Genç Kiepura, ilk 
le tekerrür etti. Eğer filmim göste- filim mukavelesi olmakla beraber, 
rilmiş olsaydı kendimi mesul saya- çok nazlı davrandı.. Çünkü cür
caktım.. Bereket cinayet filmimiz- etkar taYırlı bu delikanlı kendi 
d_en önce olm~ ~tur .. Yoksa herkes kıymetini pek iyi biliyor ve yakında 
aınemanın cınayetlerden mesul ol- sesinin milyonlar değerinde olaca-
duğuna yeni bir delil bulacaktı.» • bT d M ka 1 . [yordu .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• gını ı ıyor u. u ve e ımza C:.--kı , • • id' 1 

1 k E edilince direktör Viyanaya döndü '-f°" san ab ırsı m ır • Kira 1 v ve Jan Kiepura kardeşini bir filim Gazeteciler hemen Kiepura baba-

Gayet havadar güzel man
zaralı Göztepe vapur iskelesi
ne dört dakika mesafede kul-

lanışlı ve kirası elverişli iki ev 
kiralıktır. Göztepede Abdül'e

zel paşa yokuşunda bakkal B. 
Bedriye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

S.6 H1398l 2. 

. . . .• . . b·ıd· eli nın etrafını aldılar 
ıçın angaıe ettıgını ı ır . 

Büyük yıldız bu haberi karışık - iki çocuğunuzdan başka, aile-
hislerle karşıladı. Her artist gibi nizde diğer güzel sesliler de var mı? 
kendini beğenmiş olmakla beraber, Kipura gururla cevap verdi : 
kardeşini kıskanıyor değildi. Fakat - Ben ve karım, ikimiz de şarkı 
bir filmin ilk rolünde görünüşe mü- söyleriz .• Babamın ve büyük baba
saade etmeden evvel Vladislası din- mm da sesleri güzeldi. Fakat hiç bi
lemek İstiyordu. Çünkü bir seneden rimiz para için şarkı söylemeği dü
beri onu görmemişti. Çünkü Yladis- şünmemiştilc. Birinci olarak oğlum 
las her ne kadar Ladis adı altında bunu yaptı •• 
görünecekse de Kiepuranın kardeşi Kiepura baba yalnız Lehı;e lı:onu-

tki Kiepunı kar
deş: 

Solda Vladiılav, 

sağda Jan 

Vladislav Hamburg operasına na
sıl girdi ) 

Bunu Jan anlatıyor : 
- Hamburgda bir resital vere

cektim. Yladislavı beraber aldım. 
Konser büyük bir anfiteatrda veri
lecekti. Bu muazzam salonu görün
ce, akustilc tesiriyle sesimin iyi bir 

Aile sahneri: Jan tesir yapmamasından korkuyordum. 
Kiepura, annesi Vladislavla birlikte konser yerine 
ve babtl$1 Viyana gittim ve kardeşimden koca salonun 
stüdyosunun bah-Jmuhtelif noktalarında şarkılar aöy
çesinde yemek yi-,lemesini rica ettim. Sesin nasıl du
yarlar. vulduğunu anlamak istiyordum.K;ır-

şuyor. Tercüman vasıtasiyle şu su- deşim şarkı söylerken opera direk
al de soruldu : törü B. Strohm girdi. Yladislavın se-

- Hanıı:i oğlunuz daha büyük bir si onu o kadar hayrete düşürdü ki 
artisttir? Jan mı, Vladislav mı) bir müdddet gaşyolmuş gibi durdu. 

-- Cevap vermek imkansızdır.... - Kim bu delikanlı diye sordu 
Jan dünyaca şöhret kazanmış bir ar- bana .• 
tisttir. Fakat evde, aile arasında Vla- Kardeşim olduğunu öğrenince 
dislav ]andan ziyade muvaffakıyet hemen Vladislavı bürosuna götür
kazanır. Mukavemet edilmez bir dü ve operaya angaje etti. O vakit
teshir kuvveti ve son derece kamile- ten beri kardeşim Hamburg opera
liği vardır. Nefis bir sesi olmasaydı sında büyük muvaffakıyetle şarkı 
bile, yine çok yol alabilirdi. Çünkü aöyliyor. · Çok benzeştiğimiz halde 
büyük bir aktördür.ı> kardeşim olduğunu 1'.imse anlarna-

Jan bahasının bu hülı:mündeııb- mıotır. 

Arasıra 

Siyah gözlük 
fl"tdl Y az4n: Ec%4cı Kemal ~ 

Busene siyah gözlük pe ~ 
moda. Hemen her genç kıtı, 
gözünde bir tane var. Her 11~ 
den ise siyah, kara kelioıele 
gözlüğün önüne konurken "'~ 
pur dumanı oluyor, öteden~\ 
maden kömürü yaktıkları ıÇ' 

·~ dumanları berrak semaya sı ~ 
siyah bir helezon değil, ııÇ'. 
kara bir renk döktükleri iç•~ 
olacak ki vapur dumanı, reli 
adı olmuştur. Frenkler bir cft 
şemsiye gölgesi diye bir e~~ 
rengi daha buldular. ŞeoısıY, 
rengi bizim vapur dumanı aY', 
rında bir renktir. Benioı ço 

o• 
cukluğumda vapur dumanı ııı ~ 
da değildi. Mavi gözlük pe 
te gözde idi. Hatta tiyatrol•rı: 
bülbülü Akteris Peruz, kilçli 
Virjini mavi gözlük ile sabııe: 
ye çıkarlar, (mavi gözlük t• 
karım, ben güzele bakarılll• 
güzel de bana bakarsa, bir te' 
menna çakarım) diye kaıı10 

söylerlerdi. Gel zaman git ı•' 
man mavi rengin güneş ;ıiy•' 
sını iyice kesmediği meydıı11' 

k G- . .k 'd ·y•ıı çı tı. uneşın ı s e :ıı , 
meydan alıp ültüre - viyole çılı, 
tı, Peruz ile Virjininin m•~1 

gözlüğü gözden dü~tü. Bayr•~ 
günleri çocukların oyunc~~ 
oldu. Vapur dumanı, şems•~., 
gölgesi hafif sarı gözlükler !r~, 
neşin ziyasiyle uğraşmağa k~I t 
tılar. insanlarda güneşe iltıf3, 
ziyadeleşti, güneş bayatın sıı•, 
sıdır denildi.Plajlar, güneş ba~Jı 
Yolan aldı yürüdü, kara göıliJ 

de' buradan revaçta. Dikkat e t 
lim her moda gibi bu va~0, 
dumanı gözlükte ikbalden ÔiJŞ 
mesio. ırözlerine sivahı ıılı•' 

p 

-

lııek 

ıı: 
~te 
bildi 
ııa;l 

le · 
ı. 
'1t i -liçe 
hını 
hını 

"'ırı 
l:ğe 
'"ııı 
l.ıyı 
~li -

-
tas1ı 

liltıe 
y~ 

ltiitı 
llapı -
ne . 
isı.,, 
lığ, 

lııalc 

Mi 
ti Yet 
lar 

-heııs 
lıı1ı 
~ 
hh 
lara 
ilı!iy 
llotır 

t.ıhı 
'etıı. 
el~ 
ltııııı 
oldu 

() 

~k 
lltııı 
ı..l\ 
ltıaıı 

l( 
~it 



,, 
.,, 
•" 

PAZAR 13 HAZiRAN 1937 • YENi ASIR 
--~=-- ,._.__ __ _,_ __ ...;;..,;.,,---------------------..... ----.;,..,11&;._. ........ ____________ ......... ________ ~--------------------------.;·--;;::s-.ııııaıı11ıa;;;;;:-... ....................... ;o;;o;.-..;;.;;ıı.--;;;;:;;:~_::..:::::::;;;::;;::::;==::::. 

FAVSTA Bir işçi Uğurlu bilet 
DtJygularinı nereden satıldı? 

........................ -=-... 
\ Y .ızan : Mlşel Zevako 

l: ............ _mEI __________ .;.. .... ~---' 
• , 18072 numaralı bilete ta.,--

a n J atıyor yare p yangosundan on bin lira 
isabet etmiştir. Bu bilet Ke

I!f kanunu öniimüzde!d Satı günü tat-
- 33 - ~ mer cadc!esinde 118 nomarab bik mevkiine girecektir. Bu kanunun ' 

~;~Unce,l~~izi öğre~ek isterim. Dük dö Giz ökçesiyle yere vurdu.YU- hayatımızcUı bir dönüm noktası te.~kil tütün bayii bay M.Supbi tara· 
~tcek ki··- Şundi yalnızız. Bizi dinli- zünde ateşler, gözlerinden hafif kıvıl- eylediğine §ilphe yoktur. Belki baı:lan- fından avni semtte çorapçı 
tnla:nak ı:nse _Yok. Herşeyi duymak ve cımlar fışkırıyordu. Cevap verdi: 1 gıçta l;azı anla~amamazl&klar da o!nbile- Hakkı i'e Darağaç ip ık fabri• 
Ancak ö:;rın:ı:· Tal tsız bir kraliçeyim.: - Şu cinayet ne ı~adar nefrete lôyık ccktir. Fakat kanım muhakkak ki fe- lrasında Zıva Cemal, Hasan 
Cocarru v b d~ynda bul~ınak üzere

1 
olursa olsun, her hald~ yapılması la- yi.:li neticeler vermekte geç kal _ Enver ve Zeynele satılmıştı. 

~ e lrbın arkas b'"tün ı·• dır mıya • ' 
1
_ nıı kaybetmış' nihaına u cvkaa.-lzıın • . • . 1 caktır. Bir i§çi, arkacla§larına bu vesile I Bu uğu:-lu gışeyi herke'ie tav• 
.ocnuıuı da . ve yet en son - - Demek dahilı hır harp a-sılacak. k . . 
llkete w krallara yakışınıyan bir fe- 'Bunun neticesinin ne olacağını Allah bi- ile ~itap. etme ıst~~ ve ~azetemize siye ederiz. S-7 (1069) 
lıarikzlul.lgrndığmı gören bir anayım .... lir. a;.agıdal..-ı mdc~ubıı gDndermıştir: Onu. a ._ __________ ., 

arı ister . . ' aynen 11e§7'C ıyoruz: H t J k h lebu işlerd sız.yaplırmı.ş ve ister-ı - Navar kralını yakalamak için baş- . em Sa ) J em 
aun, trlu en haberiniz olmamış bulun- k:ı çaremiz var mı?... 1 Az Z ~çı arkadaşlar: • 
tbılıJıı h~k olan şudur kl; galibiye-1 - Bir tek çnre var. O da oğlumun ölü- Uzun scnelerdenberi hasretle belrle- le J r 31) k 
inek ..._ uı· utlarını nereye kadar götür- mUnU beklemek bilirsiniz ki, zavallı ço- d' ~. . k dd k"t b 

-•ue ındesiniz? 1 
1 

.. .. ıgımız mu a es ı a ııruz [Iş kanu D ğ t tr dd . d lianrı .. · ... cu t esasen olume mahkumdur. Tanınmış - arn aç a amvay ca esın e 
~aterin ı~ Loren uzun zamandanberi bütün doktorlar, onun bir seneden fazla numuz] Kamutaydan çıkalı tam bir se- 108 nwnaralı kftrgir iki katlı ve de
hildiğl i . 0 rnidiçinin hile ve desiselerini yaşıyamıyacağım söyliyorlar. Dük beni ne oluyor. Kamutay celselerinde, çok rununda elektrik tesisatı, kum
l>al.ı ınü çın ona göre tedbirlerini alınış- dinleyiniz. Ne kadar kederli bir ana ol- çetin devreler geçiren bu mukaddes ka- panya suyu ve telefon tesisatı, ayrı-
lerintn cadelelerle yorgun düşmüş sila- sam yine vaz.ifemi sonuna kadar yapaca- nun yarından sonra, yani Salı .. .. en burgu suyunu havi zemin taşla dö-
,_ açıklık ve k ti t' h v • d h • · gunu l ·1 · han ııı. v h ~ıını al . a ye ı onun esap- gunı, vıc an uzuru ıçınde ölmek istedi- ki' tatbika konuyor. lI . . şenm ş ı o yazı e ve <ıgım ve e-
fU. idi· tUst etti. Dö Gizin düşüncesi ğimi bilirsiniz. Hanri benim son oalum- mev ı ed . 

1
. 'aha epımız az, lll.sı mevcut müccddct bir depo hem 

• c. k takd'r crız a. o dil k - Ben ! dur. Diğerleri kfünilen ölmüşlerdir. Dun- ço '. . . ' • . ne adar satılık ve hem kiralıktır. Yeni li-
İiçe İ3e ınutıak surette bak.lmlm: Kra-

1 
dan sonra Valova hanedanı büsbütün sö- ~e~e~etımızde ış ve. ış~ .~ayatı yok man teşkilAtı Şehitlere nakledilece

lıııu eı·Yirnu senedenberi açık veya k.a- necektir. ! cıbı ıdı. Asırlardanberı surup gelmekte ğinden istikbali parlak olan işbu 
hını e~:en bırakmıştır. Eğer gevşer-! Giz kraliçenin sözlerini o kadar dik- olan saltanat devrinde, saraylarında, depo müsait şeraitle verilecektir. 
~ hu ~n bırk.anuştır. Eğer gevşer- katle dinliyordu ki elinde bulunan şapka kendi zevk ve eğfoncelerinden baş kal- Talip olanlar depoyu Darağacında 
~ğer v ~ünkil mevkliml kaybederim. 1 farkına vnrmaksızın parmaklan arasın- dırıp ta hıılkm hiçbir işiyle alakadar 1_ ispirto depo memuru B. Tevfik va-
~ h@_:,ııyete hakim olarak konuşur- dan kaydı K.nterinin ayaklarının dibine mıyan katil sultanlar, ancak yu"zl 

0 
sıtasiyle görebilirler. Pazarlık ve şe-

L -111eyl eld . . 1 erce . . . f ~Yıdll' 
1
_. • e cdebllirım.Bundan do- yuvarlandı. Kraliçe hemen şapkanın üze- cariyenin kucaklarında ahlaksı .. raıt ıçın de Arap ırını Mekke yoh-u-

ı._ ~ birdenb· d ·;.,+i .. cli · ğ 1 zca o- 'l4 d B A · ·· ~USt!ye cevap ırecli ses eg"'_ ; ve l rınelaya ının ucunu koydu. Belirsiz fır- m\ir sürebilmişlerdL.. Fakat CUmhu- şu .. cdnubr:ıl~ral a Alsa. vnıakye murkia: 
- Bari ver : tına arda görünen şimşek gibi seri ve anl . t .. l (ATATORK .. . caat e ı ır er. ne ta es 
~u bili katları yaptıranın ben oldu- bir tebessüm ince dudaklarında belirdi 1 ~ı.ye reJn~ .. 1 d reJırnı) çok az karakol merkezi arkasında 135 met
~ YOrsunuz. Halkı ihtilale ayak- Valova hanedanının sönmesinden so~ ! ır zaman. : guze yur .umuzda, halkın re arsa inşa"t malzemesiyle birlikte 
he.titıiı a sevkeden sebeplerden de ha- kopacak fırtımının karşısında evladını ı e~ ~a~ ihtıya~:ıru bıle icap ettiren satılıktır. Taliplerin yine Mekke yo-1 
bo ile ~~~· Bahtsız oğlunuz Mösyö bile unubnµş bir nnanın alabileceği hey-1 b~yuk ~etler b~.ar · Ve b~arınaktadır. kuşunda 24 numarada B. Avniye 
dar ve osyo de Penona dilediği ka- beti gösteren kraliçe bağırdı: Bır taraftan yurtta, fabrika bacaları 1 müracaatlcri. 
ti. /\har:; toplamak salahiyetini vermiş-j - Oğlumun birkaç aya kadar ölınlye- göklere tınnanırken diğer taraftan da • h.3 1 - 10 
h1k11, llsaıı~u Celmiyen bu vergilerden ceğini kim bilir? .... Acaba kral üçüncü yurtta do~'Dlakta olan yeni iş ve işçi • a 

l<ı-a1ı e !Hanri kimi veliaht ilan edecek. Elbette &.lcminin hayat ve istikbalinı koruyacak DOKTOR 
btraı ~başını sallarken Giz sesine benim kendisine tavsiye edeceğim ada- iş kanunu hazırlanıyordu. Cüınlıuri et 

- l>a.rlsin kuvvet vererek devam etti: mı .. " Çok şükür şimdi kraliçe değilim devrine kadar böyle bir kanunun dü: a Es at Hatip o ğ I u 
'lslı bir ayaklanmasının diğer e- ama henüz bir anayım. Sarayda nüfuzum uüzünde vücudundan ha\....-.:ı_. y tı.. sebebi d kr 1 b ·· · ım bu ğ1 J ·u.:rua.ı- olını- D h·ı·ye mu··ı".\hassısı "'le Lik·· 

1 
e a ın azan muraı- o asa e o umun kalbinde yerim var- b" kana tkir Türk ~il . a 1 1 <"• 

~ ve;;.r 7~· hazan da Protestenlara dır. Iş benim kimi seçeceğimdedir. Oğlu- yan ız k a en. kanuni lki ıenedenberi ·dahiliye mü-
kikt bir esıd.ır. Nihcyct Parisliler ha- mun ölümü eminim iki beni de kara top- çıkın_ca~a adar hayli sabtrsı.ilık gös- tahass1Slıjl'mı jfa etmekte oldu
~llPtılar krala sahip ohnnk için ihtilal raklarn serecektir. Ondan sonra benim termıştık. Bunun sebebi h,il8isWiğimiz, 

- Y~ı seçtiğim zat Fransa tahtına sahip olacak- ve dar düşünceliliğimizdir. Çünki.i, dü~ ğum Alsancaktaki Sent Antu-
~U ini?.~ ... bu hakiki kral sizsiniz de- tır. şünemiyorduk ki bu kanun Y\irtta yeni, van hastanesinden bazı sebep-

- Ben . M ı -Bu adam kim olacak Madam?.. yepyeni bir ftlcm, bir hayat yaratacak- lerle ayrıldım. Bundan böyle 
~esini ka.v:d nd~?- cGiz_ muvaze- - O adam bugün bana yardım e<le-ıtır. Doğacak ve yaşıyacak olan bu lle- hastalarım' Pazardan maada 
~er- bir başk:k hıddetl:> .15~r ben, cek dnhn doğrusu Navar krnhna karşı min, bu hayatın ebedileşmesi için, iş ka-1 her giin sabahtan akşama ka-
gı bilrUdü. B· olsun. Dinsizlik orta- oğluma ynrdımı dokunacak olan kimse·ınunumuzun diğer Avrupa ml k t1 ~ lazuu eı· ır Scnbartelmi daha yap- dir. Yarndılışı, kudreti, kuvveti itibarlfo . b . me e e e- dar ikinci Beyler sokağındaki 
lduletin g ıyor. bu vazifeyi yapabilecek yalnız bir kişi rın~ :r_ıazaran runbaşka hır çehre ~ı- 81 numaralı muayenehanemde 

ti~·et ha~arası kalmndı. A'.halinin hU- görUyorum. O da sizsiniz. ı mnsı ıcnp ederdi. Laalcttayin Pir: Avru- kabul edeceğim. Hutanede te-
~r h k• rı ellerinden alındL Sinyor- Dük insanların knlp ve düsüncelerinl pa memleketinin tatbik etmekte olduğu daviferine lüzum görülenleri de 
~ ır oldu Fr • i .. kan b ' · b"' --'--' ,._. · ı ın tiadam~.-· ansnyı kurtnrm:ak IA- çok iyi anlamış şu kadının önünde Meta , .~nu: ~ unyınnızue e~ı tesır Alsancakta Güzelycrde "Dok-

- Onu k yerlere kapanacakmış gibi inledi. Kate-! yapabilirdi Bizim kanunwnuz işte bu tor Sadık Ahmet Sıhhat evin
. - Ben :.urtarıcısı sizsiniz değil mi? rinin ona teklifitopsuz, tüfcnksiz üçün- sebepten çıkmakta bi:az gecikmiş olsa 1 

b.ıt 'başkası \Madam? ... İster ben ister cü Hnnri ile mücadelesiz Hiikr.olarla mü gerektir. Çok mahirane vücut bulan 1 de" Hastane ücretiyle tedavi 
tir ki Fr:ın~-0 sun. Ne değeri var. Elve- cadelesiz lıir kı-nliyct, hem dt? mesn'\ bir 1 

ic: kan kild t rt' dil . edeceğimi sayın halka ilin 
l'aU ""'<>dnın 

0 
ki ef . \ :· -:s unumuz o şe e e ıp e mış-

erin d" • es şer ve şanı ınıi- krallık idi. lstcn.ilen fazra birşey değil idi. . ederim. Telefon: 3315 
tan ZcvJ:,~ı alnyları a:asına karışmak- Yalnız kralın ölmesini beklemekti. Beliti tır ki, iş ~erenle işçiyi b~~irine adeta ·--- -------· 
~rtulSUn uhuş, ve zına alemlerinden bir sene sonra ölecekti. Belki de ölümü sımsıkı baglamıştır. Her ikı tarafın da - • 

h - tiös;ö Lö .. yakınlaştırmak mümkündü. Bu suretle ay.kırı hnrcketi aleyhlerine tecelli etmek Diş Hekimi 
ePsini d" .. Duk; bu dediklerinizin itirazsız krallık ele geçirilecekti. tcdir. Bu itibarla bizlere düşen vazife 

~u ikaı e~Uiun.üşt~ B~ defa oğlu- Şu dakiknlarda Dük dö Gizin kafasını bizim hayat ve istikbalimizi cami bulu- A~~ulla~ Nacı· ile t':Pcr-nc . ek :istedim. Bın defa şu Do kbrkunç düşünceler kaplamıştı. ihtiyar nan bu kanunu bu muknddes kitabı 
nlvardırn n.ıByt başından savması ·için kraliçenin bu işe knrı~nsırun meseleye iyi lru •• anlamak' H . 
1.-.~ • • eni din} di Bunl b" k .. b' 1 ~· . d'" .. k o yup, ıyı tır. er işÇı ar-
~a bırak eme . an ır ·atı ır netice verebi ecegını uşunere kn . • 
ihtı~<ll.'lnd alım, görüyorsun ki artık vicdan istirahatı duyuyordu. Dir saat ev- daş ka ıunun basılmışından bırer :a-

HORTAÇSU ıtoııra rnu ırn. Ve Yoruldum. Bundan vel muzafforiyetin semerelerini derhal ne edinmelidir. Çok ve pek çok okuma· 
%tın bir ~~el.eye yüzüm yok, fakat şu ele geçinneği ,.c hemen krallığı ilfın ıçin lıdır. Anlıyamadığı noktalar hakkında 
~lll gözle uıl>lze geçtiğini görerek ölür- harbı bile göze aldırırken şimdi. siyasl, gidip nlnkadarlardan izahat almalıdır. Muayenehanesini Birinci 

1 
e tahtı e;t.n\ nç~ gidecek, hele Roşel yollara dökülmeyi daha münasip bulu- Hak ~ııarken, görerek, bilerek, anlıya- Beyler ıokağı 36 numaraya 

0~~ bir 0~e geçumck için Navar kra- yordu. rak kanun çerçavelcri dahilinde hak nakletmiıtir.Hastalarını müs-
~~rtiYor. u toplamnğa ç~ması beni 1 Kntcrinin son sözleri üzerine kendini nrrunasını bilmelidir. Aykırı hareket- ta kil olarak kabul ve tedavi 

l'ı.tk ız 8aradı }{ . toplıyarak dedi ki: lcrden içti.nnp etmelidir şunu lyi bil- d TELEFON "946 
,,

1
t nrı:va d:k aterınin yaşlı gözlerini 1 - Madam! ... Kralı bulup büyük teza- miş olalım ki '-er · hareket e er. J. 

~ 1lld 1 erek · dird"ğ" d b · h · I L · ek n ıuu.rsuzca 1 26 (2110) lt n salland ın ı ı ar enın tirat a uvr sarayına ne :zaman gırın - aleyhimize te cll' karci ı -
~tıdisırıe ı. Çünkü Hanrl dö Navnr liğimi emrediyorsunuz. .. . . . c 

1 
edebilir. Şu eşçe f --------------

~Ilı idi. knrşı hoyabilccek biricik düş-J Katcrin düşünmek istiyor gibi gözleri- s~zlenmın sizlere ufak birer fikir vere-
l(al(!rin w ni kapadı. Hakikatte gözlerinde parlıynn bılcceğ1n.i ünıit eder, yeni bayatUJll21 

l'alt tcizüneY~ptıgı tesirlerden emin ola- 1 sevinç izlerini gizlemek istiyordu. Sük\i- kutlulnrken, biilcre bu hayatı raratan 
~ \rllıık!..~vanı etti: 1 netle cevap verdi: • . _ ve bclışedenlere de sonsuz ~gılanmı 
İti 1"~ tmıÇok yazık!... Protestan-! - Beraber gidelim yeğenim, lukın og- sunarım.._ 
lt~ ttı.en~ebu tına d~ğru yürümekten 

1 

lumun avdetinden evvel Parislilerle bir I. M. Işçilerfnden j 
~e 

1 
et hakk e<:ek. Oğlum kaçmış, as- görüşme yapmak lazımdır. Gerek kendi- S. ö. K. 

r- erl ı onun cl' d 1 . • ı ~~ l'ok, hi . ın en a ınmış, as- nlz ve gerek adamlarınız için çok şey ıs- ·~ , 
"'ara def:u ... 'Y n çs' bırşcy 7apmağ_a ~uk-ı t~me~ten çekiruney~izl-I.e~ ~aki.~ikö~le H .., J ı · 
~-0 nnsıı karş ıı Yeğenı; Hwırı do Na-. rın sızc sadık k.alabilmesı ıçın sızın bıze ÜS US J m U 3 ) m 
ı.ıtt l'cİ<!cck l· ı koy~bileceksiniz? ... Bu boyun eğdiğiniz anlnşılmnsın. Kral oldu
!ı.ıı a llske:r cld ndar asker ve icabında l ğunuz günde de Likörlerin size sadık 
llı;ı :olt, tş b e edebilecek kadar para-ı kalınası lazımdır. 
l'eu çU.ntjl 1i. Ura~·a. dayanınca artık Giz - Madam! çok dahiyane olan düşün
l!İ.l.'ttı. değa ?\la~ kudret ve hakimi-ı celerinize hayranım. Herşey istediğiniz 
•Unu elllesı, F~ kralı Hanrinin Parise şekilde olacaktır. Kendim için kraldan 

ilk •e orta okul öğrenci
lerine özel bir öğretmen 
istiyenlerin gazeteoıiz ida· 
re memurluğuna müraca· 
atlan. 

Paris taküıtcsinden diplomalı 

Diş tablplerl 
Memleket hastanesı dış tabıbı 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hasta'arını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

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

T e!efon : 3921 = ~ ~~e değ kralı olmamnsı dü-I Likörlerin kumandanlığını istiyeceğiın. 
t!\ovel ~~tini% t!r. NnsıI; bu i~i başara-'! -Evet yoksa herşcye boyun eğen bir tc 
\'~ t~l\ k:raıı ~ ını?._ Her şeyden baa gibi teslim olacak değilsiniz. Ynlnız 1 
ll~~ OfüUtnu t~&"U\ızı ilan etmel~ l5z1m. ı birşcye dikknt ediniz. Pek çok lcimsele-

le d0ğer bir t~ indirmek. .. Bu da irin itirazına uğrıyacaksıruz. BRONZ 
tıtllıak rekct. ihtiyar kadının belli etmiyerek yaptı-
liyiı ta İtidale d · ğı ince alaylar o kadar meharetle idare 
tllsa" Fazla k ık~at etme- iediliyordu ki Giz bunların, hiç birisinin 
~il' Ya benıc:rartı ansanı ya- farkında değildi. Kraliçenin bu hususta 
ğiş~ ~tarsa k ır, ne~ede nur ve Papanın yardımını da elde etmek lüzu
lll'd Itır diye kra gormeğe de• munu hatırlatması üzerine Dük omuz-
tlir 1tılığ1n b orkarım .. Hayatta tarını kaldırdı \'e alçak bir sesle: 
~a ' .. tıikb· ~Y~ı~n yeri büyük- - Papa mı? dedi.. Şuna dikkat edi
c"'{ .. "cüJük •nı ıyı ve aydınlık niz ki Madam, şu dakikada Papanın ki-
~ llkte11 ' bcdbini fena - .. _ lise işleriyle uğraşması Fransa işlerine !0 tlcritnj ~ok İyidir. Gün~;::n pek !azla karışmaması icap eder. Oğlu-

Elyafı ve yaptlması huau11I ma
hiyette seri, sc:; gls m ve sıhhi 
Ooktorların tavsiyeler,ne m,z. 
har, temiz ve beyaz dlşlsr te· 

mln eden, bütün dünyanın 
TANIDIGI 

DiŞ F'IRÇALARI 
)Ciı1aı.1t 11 ınubafaz d k nuz §imdiye kadar Papaya karşı pek 'tc..· tın rubı a e er en zaif davranıyordu. BUYUK ECZANE VE 

)tliın diyo arımızı mahrum - Fransa kralı kilisenin en büyük TUHAFiYECiLERDE BULUNUR 

rum... <.>VlAdıdır. ·----------------------•• 

M 

f 
~ 

GARDENPARTi 
Neş'eli ve eğlenceli bir gece geçirmek iç;n 17 - 6. 37 

PERŞEMBE akşamı 

lzmir Öğretmenler birliğinin 
Tertip ettiği GARDENPARTİYE 

GiDiNiZ 
-· .... ... . : .. 

;,) ~ . . . .. .. ~ .. . ;' .. 

Müjde .Müjde Miijde 

Müıteri'erim'ze ko'ay'ık K } b• Q 1 
için gayet ehven fıatle o Q.m ıya ve aeon 
marka gramofon ve s· . ki t L .. k 1 A 

plaklar her marka 151 e ve u s a m-
ba la rı saatler ve bunlar1D teferruatlarile bera• 

ber diğer mallarımızda 

H ı•t s f d• teci:n a ı ey ea ın ~::::itle 
evinde 
vadeli 
satışa 

bağlandığını sayın halkımıza müjdeleriz. 

HALiD SEYFEDDH ÖZ 
Balcılarc.la No. 182 

.. • . . • ~ • J"/ • • • . • 

BULUNJiAYAN EV KASASI 

OLHAYAlf IANKAYABENZEl 

Mikrop hı~&dan daha kortculudur: 
Paranızı kuada aakladıtınız clb! 

1tyeceklerlnlzl d&i 

sofu1c hava dolap rında muhafaza ediniz. 

ki defa u lflerıtelde 
• 

aynı rand6manı veren 

r{J SEHE GAAAHTI r•ıtn• aotuk tıava dolaptan 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHIBINII\J SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Knrdiçalı Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖOEr_,lŞTE : H. Avili Güler 

MUllLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

~-------------------.zı--...... ~. 
HAVA GAZI 

Medeni hayatın ihtiyaçlarından biridir. Banyonuzda her da
kika sıcak su, mutbağınızda her istediğiniz zaman istediğiniz 
derecede hazır ate9 yalmz: 

HAVft. GAZI 
Sayesinde kabil olur 

Odun kömürüniin 
Külfet, pislik ve pahalılığına mukabil 

HAVA GAZI 
Rahat, kolay, temiz, ııhhi ve ucuzdur. 

Teaiıatta çabukluk ve lc:olaylık gösterilir. Keıif ve malzeme 
sn:-fanı icap ettirmiyen tamirler: 

PARASIZ Y APlLIR 
10-13-15-17-20-22-24-27-29-1-4-6-8 1831 (10:i5) 

ta •E** M. , 
Turgutlu Urganlı ılıcaları açıldı 
Şimdiye kadar binlerce: has~a:arın ~ifa bulduğu Urgan'ı 

ılıcaları bugünden itibaren açıldı. 
lhcalar eski müsteciri Rüstem tarafından işletilmekte ve 

müşterilerin her türlü istirahatleri temin edilerek bütün kon
fc ru ve sair tertibatı fümal ettirilmiş, asri bir şekle ifrağ 
ettirilmiştir. 

Belediye tarafından lstanbutdıın Gülbane hastanesinden 
celbettirilen doktor Nüzhet Şakir tarafından biııet tahhl 
ettirilen sularında yüzde bir buçuk radyonaktcv.te bulundu· 

, gu görülmüş ve suyun nefaset ve ş ifası ba rapor tasdik edil 
miştir. Bilhassa eskidenberi tecrübelerle sabit olan mide. 
böbrek, cild, çıban, m;ı•1a,ıl, kum, romatizma gibi ve bil 
ha11a çocuğu o!mıyan hadınfarın şifa bulduğu bu ı'u:alar 
en son terekkivat ve nezafetini göstermekle ~ayın müşteri
lerine tekrar ilan eder. Gelen müşterilerin memnun olacak-
larını ve trenle gelenlerin Posta arabalarmı istasyonda bula-
caklarını hildiririm. Müc:teciri: Rüstem 



Sahife !! 

IZMtR BELEDiYESiNDEN : 

1 - Senelik kirası elli beş 
lira bedeli muhammenli kemer 

caddesinde 103 sayılı adanın 
280 buçuk metre murabbaın

daki 10 sayılı arsanın başka
tiplikteki şartname Teçhile açık 

artırma ile ihalesi 18 - 6 - 937 
cuma gününe temdit edi 'mi ştir. 

İştirak için dört buçuk liralık 
muvakkat teminat makbu2u ile 

söylenen j!'iinde ve saat on 
altıda encümene gelinir. 

2 - s~nelik kirası kırk beş 
lira bedeli ıı!\ıhammenli kemer 

caddesinde teınizlik hanı bah
çesindeki aşevinin bir senelik 
kirasının başkatiplikteki şart
name veçhile açık artırma ile 

ihalesi 18 - 6 - 937 cuma gü
nüne temdid edi lmiştir. iştirak 

için üç buçuk liralık muvakkat 

teminat makbuzu ile söylenen 
günde ve saat on altıda encü
mene gelinir. 

1900 (1064) • 

- Alsancakta belediyeye ait 

9 sayılı barakanın senelik ki

rası 25 lira l>edeli muhammenle 
baş lditiplikteki şartname veç

hile 29·6·937 salı günü saat 
16 da açık artırma ile ihale 

edilecektir. iştirak için 2 lira· 

lık muvakkat teminat makbuzu 

ile söylenen giin ve saatte en· 
cümene gelinir. 
13-16-19-22 1899 (l063l 

YE.NtASIR 

Emlak ve Eyta·m Bankasından: 
No. Yeri No.su NeTi 

PEŞ 1 N 
586 Hurşidiye Mah. Sadullah Ef. S. 

1117 Karşıyaka Donanmacı Mah. Nuh B. S. 

1129 " " " Nazlı 
1130 Karşıyaka Alaybey mahallesi Na!döken 

tramvay caddesi 
1134 Birinci Karantina tramay caddesi 

TAKSiTLE 

Eski Yeni 

31 Taj15 Ev 
33 37 n 

24·26 32-34 n 

n 

137 141·14 
396·1 Taj 447 n 

214 Turan Menemen sokak 17 n 

330 Bayraklı Kanarya sokak 4 .. 

• 

426 Karşıyaka A 'aybey Mirat S. ada 17 parsel 6 44-1 

218 
4 

25-1 
108-1 

Arsa 
427 " ., naldöken taramvay caddesi 106 

ada 13 parsel 5 
428 Karşıyaka Hayal çıkmazı ada 5 parsel 5 
429 Karşıyaka Alaybey Naldöken tramvay 

caddesi ada 13 parsel 9 
430 Karşıyaka Alaybey Naldöken 

ada 14 Parsel 19 
431 Karşıy-ıka Alaybey Yalı caddesi 

ada 13 parsel 19 
434 Karşıyaka Alaybey Şadiye Sokak 

ada 26 parsel 7 
441 Karşıyaka Alaybey Pıliç sokak 

ada 20 parsel 1 
442 Karşıyaka A!aybey Cihan sokak 

ada 20 parsel 14 

" 

443 Karşıyaka Celal bey naldöken tramvay 
caddesi ada 13 parsel 11 

447 Karşıyaka Alaybey Süzan sokak 
ada 16 parsel 22 

8 
114-1 

16 

113,115 109 

221 215 

14-12 14·16 

10-12-16 18 

5 7 

120 116 

5-2 9 

" 
" 
" 

n 

n 

n 

n 

.. 
H 

" 

M.2 

174 53 

197.-
115.·-
324.25 

352.50 

987.25 

270.50 

696.-

l,514.50 

569.-

518.-

Depozitosu 
T. L 

90 
160 

40 
50 

650 

360 
20 
13,96 

23,64 
9,20 

38,10 

35,25 

148,09 

32,46 

55,68 

121,16 

113,80 

36,26 

1128 Ahmet ağa M. Kaymakam Nihatbey c. 34·27 80 Dükkan - 200,-
Mevkii ve numara' arı yukarıda yazılı em 'alcin bedelleri peşin veya tak~itle öden111ek üzere pa

zarlıkla satışları 29·6·937 Salı günü saat ONDA ihalesi yapılmak kaydiyle artırmaya k,,nulmuş
tur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini Vt-znemize yatırarak artırmaya girmeleri ve 
vanlarınıla birer foto<Yraf !!etİrmP'eTİ i' 'i n o'uııur. 13-20 1901 (l fl 67) 

, J Açık eksiltme ilanı 
Tire belediye reisliğinden: SEFALiN 

Diş ve baş ağrıları 
grip, nezle, romatiz
ma, kadınların san

cılarına karşı derhal 
bir kaşe SEF ALIN 
alarak tecrübe edi-

Eczanelerden 1 lik 
ve 12 lik ambalajla
rını arayınız. 

lzmir satış yeri 

Türk 
ECZA DEPOSU 

ve 

Lütfü Krom 
ECZA DEPOSU 

10·13·29 (1033) 

Dı$ al[11sınaan 
çok ıstııap çekiv01dum SE/-AL/N save

sınde çok ıalıatun. 

Kapalı zarfla eksiltn1e ilanı 
Tire belediye reisliğinden : 
1 - Belediyemiz müessesesi Elektrik santralı ile mezbahası· 

nın 1937 mali yılı ibtiyacatından bulunan ve aşağıda muhammen 

bedellerile mıktar ve nevileri yazılı beş kalem mevaddı müşteile 
ve stopi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen 

Bedel 
Lira l<. Kilo Nevileri 
4800 60COO Mazot 
840 4000 3 ve 4 sıfır makine yağı 

112 50 450 Gaz 
620 2000 Benzin 
45 75 Istopi 

6417 50 

2 - işbu kapalı zarfla yapılacak eksiltme müddeti 10.6.1937 
tar ı hinden 29.6.1937 tarih ine tesadüf eden Salı günü saat (15) e 

ka <lar yirmi günden ibaret olup isteklilerin bu müddetin sonuncu 

Salı l" ÜnÜ tayin edilen saattan bir saat evveline kadar şartna

mesine göre hu.ırlıyacakları teklif mektuplarını ve muhammen 

bedellerin yekiinu olan (6417,50) liranın % 7,50 nisbetinde 

muvak kat teminat makbuz veya mektup l arını <la teklifııamelerine 

leffederck ilmühaber mukabilinde dairemize tevdi etuıeleri 

şarttır. 

3 - Şartnamel eri görmek ve izahat almak istiyenlerin her 

gün çalışma saatleri içinde Beledıye müessesesi muhasipliğine 

:nüracaat etme!eri ve istiyenlere bedelsiz olarak birer kopyası· 

nın gönderilebileceği ve te ld fname sahiplerinin 29. 6. 1937 Salı 
günü saat (15) te Be!edıyem.z Daimi encümenine müracaatları 

lüzumu ilan olunur. 

13-17 1065 1892 

1 - Aşağıda cins ve müfredatife muhammen bedelleri yazılı 
(Üç) kalem ve belerliyemiz müessese~inin 1937 mali yılı ihtiya
catı ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmu~tur. 

Muhammen 
Bedel 

Lira Ku. Nevileri 
3900 (300) Adet Türbin sistemi kuru tip Su Saatı 
4992 47 (12) kalem Su abc;neleri Su alma kolları tesisatı 

malzemesi 
1271 (4125) adet ve (8) cins (Elektrik) Ampulü 

2 - Açık eksilt.ne müddeti 10. 6. 1937 tarihinden 25. 6. 1937 
tarihine tesadüf eden Cuma günü saat (15) e kadar on altı 
günden ibaret olup isteklilerin bu müddetin sonuncu Cuma 
günü tayin edilen saatte Beled:ye daimi encümenine müracaat 
etmeleri şarttır. 

3 - Ayrı ayrı yapılacak üç kalem eksiltmeye iştirak etmek 
istiyen!erin muhammen bedelllerınin % 7,50 nisbetindeki muvak
kat te~inat akçeleri makbuz veya mektuplarını encümene ibraz 
ve teslım etmeleri lazımdır. 

4 - işbu eksiltmelerin şartnamelerini görmek ve izahat 
almak istiyenlerin her gün çalışma saatları içinde Belediye 
Müessesesi Muhasebesıne müracaat etmeleri ve istiyenlere 
bedelsiz olarak birer kopyasıom gönderilebileceği ilan olunur. 

13-17 1891 (1066) 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

EMSiH 
En eski nasırları bile pek kua bir ıamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umuıni deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir birnasır ilacıdır. 

PAZAR 13 HAZiRAN 1937.,. 

GüVEN 
TÜRK ANONİM SİGORTA SOSYETESi 

HARIK, NAKLİYJl.T, HAYAT, 

Sümerbank, Emlak ve Ey
tam Bankalarının kurumudur 

EGE GENEL ACENTELİGI 
SÜMERB.lNK IZMIR YERLi MALLAR PAZARI 

Kemeraltı Hükümet caddesi 
Tel~raf adresi : 
GÜVEN ıZ:vlıR 

Telefon : ( Direktörlük 
Servis , ______________________ __ 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve agrıoın en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbrnkleri kalbi 
yormaz. 

I 

1 

Aldıktan beş dakika sonra 
-····· ··-······· ··--········· · ················-·-···-··-

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

Haraçcı Kardeşler 

10 
Taksitle mobilye satışma başlamışlardır. Fırsatı kaçırma· 

yınız. Modern Ev ihtiyacın121 temin ediniz. 

Satış yeri: YERLİ MALLAR PAZARI 

...~ ' ~ I \. . . . . ...... . . ·.-· .... ~ . I ,:- . . 

BBISTOI~ 

••••••••••••••• 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli idi' 
resile bütün Eğe halkına keli' 
diıini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalaııl•'' 
kendi evlerindeki rahatı lı~' 
!urlar. 

Birçok hususiyetlerine j)ii\lett 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Fabrikalar• 
Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu ta& lzmlır 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, 
katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

D 
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v. rratelli Sp,erco N. 
Vap A t W. f,. H. Van i)er uru en ası 
aoy ALE NEERLANDAIS Zee & (:o. 

DEUTSCHE LEVANTE LtNlE 
JlJNo KUMPANYA~l ... HAMBURG 
~ • Vapuru 10 hazırana dogru ARKADtA vapuru 12 haziranda bek-

YENIASIR 

Olivier Ve Şü. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BıRINCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 

Ulerman Lioes Ltd. 

I 1 LAN 
Gelenbe nahiyesinde Meh

met kızı Fatma tarafından ko
cası Gelenbeden Mehmet Clğlu 
Mustafa aleyhine Kırkağaç as
liye hukuk mahkemesine açtı-

i\ Ji tn.ıyor. Yükünü tahliyeden son lenümektcdir. Anvrs, Rotterdam, Ham
,1. _ _'!"raı, Varna ve Köstenceye yük burg ve Bremen için yük kabul eder. 
~ır. CHtOS vapuru hıu:iran nihayetinde DRAGO vapuru 1 5 haziranda 

SVENSKA ORtENT UNtEN bekle~~lmek~edir. ı:tamburg ve Bremen- Liverpol ve Syanseadan gelerek 

ğı gaiplik hükmü ile nikabın 
çÖ!:Ofmesi hal<kındaki davanın 
bakılmakta olduğu muhake
mesi sırasında müddei nleyhe 
çıkarılan 937-163 sayılı da
vetiyenin mnbaşir tarafınd•n 
verilen meşrubatta müddeialey• 
hin on sene evvel Gelenbeden 
gaybubet ederek halen mahal
li ikameti bilinmediginden bi
li tebliğ iade edilmesi lizerine 
keyfıyetin ilanen tebliğat icra
sına mahkemece karar verile
rek duruşma 25 - 6 - 937 cu
ma günü saat dok1.1za ta ı ik 
kılınmış olduğundan hukuk 

KUMPANYASININ den yük getırecektır. yük çıkaracaktır. 
~ AMERICAN EXPORT UNF.S 
~ .. Yapuru 1 haziran 937 de The Export Steamahip corporation GRODNO vapuru 1 5 haziranda 
~ doiru Anvera, Rotterdam, Pireden aktarmalı seri seferler Londra ve Hullden gelerek yük 
isi.. .. 1 Ve Skandinavya limanları EXETER vapuru 18 haziranda Pire- çı~cakhr. 

Yiild.i:vecektir. den hareketle. Boıton n Nevyorka gi- GRODNO vapuru 30 haziranda 
le.ti~NE vapuru 14 lıaziranda bek decektir.. gelerek Londra ve HuU için yük 
, Yor. Rott dam Hamb EXCAMBf ON vapuru 2 temmuzda J kt 

llil ~e Ska ~ ' . urg, G.d!- Pireden hareket cdrck Boston ve Nev· a aca ır. 
~ aı..__ 1 ~vya lımanlan ıçm york için yolcu ve yük kabiıl eder. DEUTSH • LEV ANTE - Linie 
~· EXOCHORDA vapuru 16 temmuz- SOFıA vapur:ı 10 haziranda 

~IS MARITtM RUMEN da Pireden hareket ~derek Boston ve Hamburg, Bremen ve Anverıten 
Ar.,, .-UMPANYASININ • Nevyork için yolcu ve yük. kabul eder. gelerek yük çıkaracaktir. 
-~ JUUA 16 L_....! Seyahat müddeti ı 
~ ~... vapuru llllZl- NOT : Vürut tarihlen' • 

usulü muhakemeleri kanunu• 
nno 142, 1..,3 ve 144. cü mad· 
delerıne tevfikan davetiyenin 
muhatabına tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

At .. ı.°'17 ,.,._.._ • Pire - Boıton 16 gün , va 
_., -onme doğru bekleniyor. Pire • Nevyork 18 gün purJaran isimJeri ve navlun -
"- Marailya ve Cenova için yol- AME.RtCAN EXPORT UNl':'C! . . d - . 'kl'kl . uc-

\'e Yük kah 1 _..ı ı:..:> retlerının egışı ı erınden me· 
._ ll&ııdaJci L cku ıcuerih. 1 • l l The Export Steamship corporation of suJiyet kabul edilmez. 
~~ • ~~r . et tar erıy e nav un- Nevyork 1068 
~~L~~~~~•~tam~ EXlruA~~24~~~1~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

{)-..oqf etınez. nımızda beklenilmektedir. Nevyorlc için Fenni Go··zıu·· k lçı·n 
~ '--• yük kabul eder. d .... d •ıazıa tafsillt için lkinci kor-

-., Service Maritime Roumain Bucarest .... _. • r.ıırnil Ve Tahliye binan arka- L-'-nda 
~, F'lA DURUSTOR vapuru 2 7 mua.ra 

~~ ~ SPERCO vapur acen· beklenilmektedir. Köstencc, Snlina, Ka-
lltır, lburacaat edilmesi rica olu- las, için yük kabul eder. Kalastan ak-

tarma ıartiyle umum Tuna limanları için 
~ l'Eı...E:Fo~ : 4142/ 4221 /266.3 yük kabul eder. · 
t\' a Jobnston V arren Lines - Uverpool 
U A V1EMORE vapuru 2 7 haziranda ... 

beklenilmektedir. Llvrpool ve An· 
versten hamule getirecektir. Burgu, Var
na, Köstence, Sulina Kalas ve lbrail için 
yük k.af>ul eder .. 

Soc. Royale Honsroüe Danube 
Maritime 

l\.ı_lr Bo· B DUNA vapuru 10 temmuza doğru • gaz. urun hasta· la'-1 beklenilmektedir. Belgrad, Novizad, Bu-
il •n birinci ~11nıf 

dapqte, Bratislava. Linz ve Viyana için 
Ptf .._ mütabassısı yük kabul eder .. 
N Yenehane : Birinci Beyler Den Nonke Midelbavslinjo o.ıo 

o. J6 Telefon 2310 BOSPHORUS vapuru 22 haziranda :•i: Göztepe tramvay cad· ~lclenihnektedir. Pire, Sicilya. Oiyep, 
eai 992 T elefoo 3668 ve Narveçin umum liman) an için yük 

1-26 (481) kabul eder. 
İİİİ=~!!!~.;.;;.::..'.=:!.~rı F antnein gynpı 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi· Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında . -..................................................... ~ .............. . 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

. t -~~--
&obrek, karaciğer ı ahatsızlıkları· 
tıa, haz!msızlığa karşı en iyi ve 
lt şifalı maden suyudur 

•ler yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lımir eczanesi TELEFON : 2067 

B ı·ı 

• 

i neıed 0 rnova Belediyesirıden: 
t~t, 'Yenin k · · d · .. ··dd ti tlo . \'etı par ıçın e mevcut gazıoosu uç sene mu e e 
~t~1to ak ecektir. Müzayedeye i ştirak için on lira elli kuruş de
i•t·t'tlllbe Çe~~ Be!ediyeye yatırılP caktır. Müzayede 17 • 6 • 937 

')etıler· gunij saat 16 da yapılacaktır. Şartnameyi görmek 
111 

Bornova Belediyesine müracaat:arı iJin olunur. 
3-5-8-13 (1735) (981) 

HiLAL ECZANESi 

Şık güneş, p'ij. spor ve tayyare gözlükleri altın, nikel, bağa 
çerç evclerle kristal canılar, her yerden çok ucuzdur ••• 

DAIMON 
Masa ue cep vantilatorları 

' 
~~ 

~~' ~~' ~)) 

En son icat edılen bu vantilatorlar yazan boR"ucu sıcak· 
lamıdan kurtarır. Masa vantilatorJarı üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP V ANTİLA 1 ORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü· 
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Su1u han cıvarı No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ödemisli 
..... ··, l,. • •• .. .......... • """ - ~- . .· . .. . . .. .,. 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen üç senelik kira bedeli 240 lira o '.an Menemen is

tasyonundaki kahvehane .. Büfe" 22-6-937 Salı günü saat 15 te 
lzmir Alsancak 8 inci lş!etme komisyonunda pazarlık suretiyle 
üç sene iç:n kiraya verilecektir. isteklilerin yüzde 7.5 nisbetinde 
muvakkat teminat yatırmalara ve işe girmeğe 11>ani kununi bir 
halleri olmadığına dair beyannamelerle ve aranılan vesikalarla 
muayyen vakıtta komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartna-
meler komisyondan parasız ahn1r. 11-13 1849 l1052) 

.. , Sahife 9 
:a::a:• cew 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın tenıel taşlarından birinin 
yerinden sökülmesi demektir fakat 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

Dişferir izi günde iki defa 
RadyoJio diş macunile fırça
lamak suretile onlara tana 
bir sıhhat ve ebedi bir ha
yat temin edersjniz. Rad
yolin dislerinizi sade temiz· 
lemekle ve parlatmakla kal• 
maz, ağızdaki bütün mik
ropları imha eder. 

DAiMA RADYOLiN 

S. Ferit Eczacı başı 

Şif A ECZANESi 
Fenni g6zlük 

Sıhhi korsa 
T uyalet çeıitleri 

Tıbbi mllatabzarlar 
Dereceler 

Termozlar. Amerikan. Dut lastikleri. Hulasa 
sıhhi ihtiyaçl.,ın hepsi her yertlen çok ucuz 
ve daima mevcuttur. 

Veholid su tasfiye cıhazlarının 
lzmir mümessilidir. 

Fil Başı Çividi 

Türkiyede sahlan çamaşır çivitlerinin en eyisi ve en mükem· 

melidir. Sahipleri, serma esi ve işç leri halis Türktür. 

Bazı çivitlerde olduğu gibi içinde çamasırlan yıpratan mad· 

deler katiyyen yoktur. Mü,terilerine senede iki defa hediyeler 

verir, ikramiyelidir her yerde sahhr. 

Ege için umumi acentesi : 9 eylül baharat deposudur.· Me-

raklı bayanlara bilhassa tavsiye ederiz. TELEFON : 3882 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvan'arınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve oesçlerini bozmaymız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkau 'mış pamuk çekirde9inden mamul un ha· 
liode küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hay•anlarıoıza ( Öküz boş: ) markalı Turan mamulib 
kü~pe yedirerek on ların şayam hayret derecede semiz· 
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mıkdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı bmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon • bmir 3465 

.· 
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PAZAR 13 HAZtRAN 1937d - Sahife 10 YENJASIR 

Alman yanın 
e A 

ınsanı bir hareketinden bahsediliyor 

Bay Hitler tavassut talep edecek 
Alman şansölyesi bitaraf devletlerden birinin ispanya 

-harbına mini olmasını istiyecektir 
Bu devletin Avrupa • • 

sıyasetı Üzerinde •• • 
muessır olmıya başlıyan bir Balkan devleti olması muhtemeldit 

F orayin Ofis ispanya 
mütalaalarını 

sahillerinin kontrolü işinde Almanya ve ItalyanıJJ 
aldı. Yeni bir muhtıra hazırlıyacaktır 

' 


