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B aıtiyaz sahibi : ŞEVKET BlLGİN ı • 
11GJubarrir ve umumi neıriyat müdürü: 1 

---- HAKKI OCAKOGLU . \ 
~:SC>N":s: ş:s:~i:"I'".:t 
~·ın ınUddatrürkir• içi•ıHariç için 
_§!!!!.!_ik • • • • . . • 1300 2800 
_!.Ilı avlık. . . . . . 700 1300 

~TELEFON : 2&97 i ---
~Fiati (5) kuruştur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir 

"Mevzuu hah· 

LONDRA, 14 ( A.A) - Royltr Ajansımn 
Pekin'den aldığı bir lıahtre eöu Casar 
eyaletinde bir isvarı pkmış .,e asüer Casor 
ştlıri ile jtlıol arasmda müteaddıt yerl6i 
zapttfmiş/Lrdır. 

Ma11ruko makamla11 asiler üze1ine on Julta 
asker yollamışlardır. 

YENt ASIR Matbaawıcla baaılımtbr. .. 

..,, . 
vermegı 

. lcabettiği zaman 
En büyük hediyem olmak •• uz ere 

lngiliz hariciye naziri jMareşal Voroşilof'un beyannamesı 
.. .. . • . Generaller Kızı/orduya 

Onumuzdekı hafta ıçınde Ankarayı nasıl ihanet ettiler? 
ziyaret edecek Ve ÜÇ gün kalacaktır Kızıl orduyu cephelerde boz~rak 

~~~~etinin :~messilleri bu yük- Hariciye Vekilimiz yarın Bağdada gidiyor. iki hükümeti devireceklerdi 
'lid~ trıiUet karşısında en büyük kür- A 1 T ı · h 
~ 01detin temiz duygulanna ter- rap ve ıa tı Ankaraya geliyor 
1q_ ~ ~clt.iuhu-. Bundan mülhem ola- Istanbul, l 4 (Muhabirimizden) 
t.:ııı biid· 

1
. A.tatürkc milletin şükran- İngiliz hariciye nazırı bay Antony Ede-

'1, ırdı Ald ğ ta d il· 
' 

1 ı cevap en ıyor nin gelecek hafta içinde memleketimizi 

•e4'1ev:tqu b . • .. ziyaret edeceği ısrarla söylenmektedir .• 
~ 1'iirk . a/u!'lan he~ıye yuk- lngiliz hariciye nazırı bay Eden Orta Av
,,:1'tteği ..1.1:".~lletıne benım asıl rupada ve Balkanlarda muhtelif merkez-
""ll'ld "'llfur..d" w., h d" k ~· Q h" b" • ugum e ıye ar- leri ziyaret edecek muhtelif mselcler 
IJo. h ıç ır kı t · h · d y ·ı ' · ·· ı-. oe.. • Yme ı aız egı • hakkında liariciye nnzırlnrıyle muclıı-
ij-WiL •• ıcap ıt · w • l'>ı'll "he..1• e ıgı zaman en vclei efkarda bulunacaktır. 1 et' uıyem olm k ·· T"' k · .. ~ ille a uzere ur Gazetelerin haber verdiklerıne gorc 

;ı_ Vet canımı ve w. 
~ A'I'A.TUnTr recegım.» mümtaz lngiliz devlet adnmı Ankara-

~.... "'\.n., milleti için icabın- d .. .. ,_ 1 k B k'I j t J •· 
~it ,ı_ "'1 "e.trnekt . . y• • a uç gun &a aca aşve ı sme no• 

~{" . en çckinmıyeccgmı .. H · · k'l · · D Tevfik 
h.. "' Jsb,..t nu ve ancıye ve ı ımız r. 
Q"'l'll " etmiştir. 
~. lı· lc Şci, hayata atıldığı ünden- - Sonu üçüncü ıahileJe - Btı§Vekilimiz, B. Na.ci Asil'le bir arada • 
~ b~ de~ .. g . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Cdiy canını Turk mıUe- c •• h • f K E • •• •• B D f • • [ " ., ., 

Sovyct topçusu -- YAZISI 5 1NCt SAHiFEDE -

~~i ~trnck için öne atmaktan um urıye ız nstıtusu enzı·n- rar ının genç ıge armaganı 
dq ; •. ttıiIIctiııcnıamıştır. Fakat Tanrı • 

~u~~~~:~~d;;;i~~;~~~~nd:ıa;;: Pazar günü törenle yıllık Fiati inerken Kar~ıyakada bir sıtadın 
ı~·l'A'l'ott liını.ze bagışlamıştır. Y 

~~ ~~;:'.1·~::.~:::"~~~: Sergisi aczfdz Taksi ve otobüs nakliye feme/ atma fÖreniyapz/dı 
h\ı ~:lllırı. "~~t y kaynağıdır. Türk mil- ' tarifeleri de inecektir 
ltı~ \>\>etle h ıgınclıın kuvvet almakta 
l!ıt- let-ek ı,, <!ll'1 kendinin hem onun 

• ... an v !\'l' c şerefini arttırmakta-
fsilt l\ 'l'-o nl{ •.. 
tirı (!il bııYiiltun h~yatı Türk milleti 
)tilt lt\J\l\>et hahtıyarlık, milletimi-

Varıık Ve §erc.f i onun için en bü-
J\l' A Ve en hilyük servettir. 

b '\'l'u ... 
U~Uk nl{ı.. • 

~~li h hl!tliy un ıcabında milletine en 
l-;ı~1 ıtfı~trıc olarak canını vereceği 

(! 1 ızda 
Lll~ il anl!ırd mevcut, acı bir hatı-
, ... Yttı ı ha. ı. 
\,.; •(1alı; · lll eller b. 
\.~d tstetrı· 1 ır zamanlar ona 
~s:~• tı~ erdi. Suikastçıların ya
~ 1 lc~di nı .. Gazi konağında bu 

l'ı ~ hatır1 aczıylc anlatan ATA

ft,~-4,.itnl§t~da kUidığına göre, şun-
'lıotl <41Qflcır 

' 8 -,.d,. ô( beni öldürmek 
0~ıı ll{J urn benim için çok 

llA.,~Cl SAHiFEDE -
-~ı 0CAKOCLU 

Sergi bir hafta açıktır 
: .. · . .,. 

. "·: ............... ~. ·. 
~ • • ... "V'•• ••• 

-
latanhuJ, 1.f (T defooJa) - Petrol 

ve benzin fiatlerinin ucuzlatılması üze

rinde benzinle i§}iyen vaeıtalarm nek)i.ye. 

Ücretleri de inecektir. Otomobil taksi öc

ret1criyle otobüs iicr.etl.erinin indirilmeat 

için idari kazarlar a.l..rweakbr. 

Ankara, 14 (Telefonla) - Mar.din'de 

devam etmekte olan petrol al'~ it
leri mliapet netice vccmektedir. Son ;,a-

pılan sondaj, ümitleri takviye etmİftİJ .• 
Petrol ara.,tırma Jefi Cevat beyanatın-
da: . 

- Çıkan petrolle 80Dda.j eahasmdı:tki 

elektrik ihtiyacıllll%l temin ediyoruz. 
Motör bununla i~emcktedir, dem~tir. 

Dünkü miting 
Enatit~niin bu vıl mezunlan T af silah son aayf amızda 

- YAZISI 5 iNCi SAHiFEDE • - __________ , 

Vali güzel bir nutuk söyledi 

Temel a.tmcı töreninden bir intiba 
- YAZISI lK.lNCl SAillFEDE 



·-~~~·- .. ,. ~ • ...-.. •-n- ...... - .r -- -

-
Türk milletine 

,. -.. • • 
··-~ •• 
• • 

• • 1 • 

• • 

Kömür 

- --- ------ - --

• 22 us =· • -

PARTiNiN GENÇLIGE ARMAGANI 

Karşı yakada b · r sıtadın 
temel atma tö eni yapı dı 

Vali güzel bi.- nutuk söyledi 

TELEFON : 3151 TAYYARE SiNEMASI 
- Bu hafta 2 büyük filim birden -

1- Zevk, eğle nca, dans, varyete sı· y INcı· JOSEPHINE BAK ER ve 
ve mu .. ild filmi: ALBERT PREJEAN 

2 _ Zengin bir revüyü yaşatan aşk ZEVK GEMı·sı· NANCY CARROLL ve 
ve cazibe filmi JACK BENNY 

Bu zengin progran1a ilave olarak : NUHUN GEMiSi renkli ve eğlenceli MiKi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR • Hergün 3, 6.15 ve 9.20 de Siyah inci 
• 4.45 ve 7.50 de Zevk Gemisi. 

Cumartesi ve pazar günleri 1.30 da Zevk Gemisi. 

YAZ FiA TLERi 
Hususi 35, Balkon 25, Birinci 

21 15 

Şahitler 
Suçlunun lehinde olan 
kanaatlerini söylediler 

Buca nahiyesinde Hakk~.~ 
ca Kafa Mehmedi öldu ı.rt 
maznun Mustafa ve rkada~t 
nın muhakemelerine dün c' 
cezada devam edilmiştir. Bu ~ 
sede tahit sıf atiyle dinlenellrdİ 

1 

miıer B. Lütfü Koca Kafa bııtl 
medin Kemerdeki uınuııt (. 
sahiplerinden haraç aldıiınl ~" 
kendisi oraya komi5er old ~ 
sonra bu vaziyetin önüne . ~ 
ğini ve azılı bir kiilhanbefl 
duiunu aöylemittir. fP" 

Nahiye müdürü B. Şem'i, ı• 
nun Mustafanın Bucanın e~ ~ 
miz gençlerinden bulundui" ~ 
ölen Koca Kafa Mehmedin ~ 
azılı bir külhanbeyi oldu 
söylemiş ve hadiseden ıonra 
dip ketif yaphklannı, Koe~ il 
fa Mchmedin evindeki kan ıı 
ne göre evde yaralandıktaıı i~ 
ra dışarı çıktığı ~.!llaşıldığın1 

ve etmiştir. Jtaı' 
Buca parti baıkanı B. ~ 

meddin de ayni şekilde ifade 
ınittir. ~ 

B. Şerafeddin Balkanlı, ~ 
gÜn otobüsle Bucadan 1 ~ 
gelirken Koca K.af a Me~'Jıı 
yolda otobüs durdurup ş.?Or~ 
bir kadını biçakla tehdit . ~.,fi 
suretiyle dağa doğru götıl ~ 
ğünij gördüğünü söyleınit 0 cV 
maznun Muıtafanın Bucads 
iyi tanındığını söylemİ$tir. alı'~ 

Muhakeme cı · ~ ~r bazı f 
1 
b 

rin dinlenmeleri için baıka 
güne bırakılmı•hr· 

idamdan kurtulı~ 
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ı 
Müreftede petrol aranıyor 

Sondaj yapılan altı ku
yuda iyi neticeler alındı 

, l adrid bombardımaDI devam ediyor lsviçre Turi.ng kulü?~ müdürü 
Edırneye gıttı 

Guadalajara muharebesinde ölen Italyanların 
ınıktarını gösterir bir liste neşredilmiştir 

~iikümet kuvvetleri üç liva ile Hueska mıntakasında taarruza geçtiler . . 
.ilan ob~i 1.4 .~~.R) - Salamanka-ıValeta da alınan esirler arasında ... MP.drid, 14 (A.A) -- Resmi teb- .. Valensiya, 14 (~.~~ - Reisi-, 
'-o .. . rıldıgıne göre asiler Bil-ı imiş.. lıg : .. • cumhur devlet hususı ıstıhbarat ser-
s:l~nnc çok mühim bir ileri Diğer taraftan Bilbaodan bildiril- Dün bütün gun ~hrın bombar- visi teşkili hakkında bir emirname 
B..1t tiJ.aP~ıtlar, 3500 esir alarak diğine göre Bask hükümeti t-oplan- dtmanı dev~ etmış, !el~fat ve imzalamıştır. Doğrudan doğruya 
'terct· ın. ıalerınc bin kadar telefat mış ve vaziyeti tetkik etmiştir. Hü- hasnrata sebebıye~ ~er~ı~tir. dahiliye nezaretine bağlı buluna
~lttnıılcrdir. Nasyonalistler bu kümet crkanıharbiye ile mutabık ola Aragon cephesı · ~1!~sler Hues- cak olan bu servis her türlü casus
~ oİ! neticesinde Bilbaoya ha- rak en son şiddetle müdafaada son ka mı~tak~ında ma sus derecede Juk teşkilatını takip ve tenkil eyli
"itle .n. Marina da!jını ele geçir- noktaya kadar devama karar ver- ilerlemışlerdır. . Bal yecektir. Şimdiye kadar casusluk-
):'~dır. Bu hücumda general miştir. T oledo c~phesı : amca şatosu- la mücadele emniyet umumi direk·. '!!: 
la_ - 0 bizzat hazı b } Bask milisleri kaybettikleri mev- DU işgal ettık. A- f• rv •• b t bir 8 • ') • ·ı j 
"'lllliQıtı gelen . l ~ u u~m~ı ve kileri istirdat için şiddetli hücum- Biskaya cephesi : ı-ui topçu ve b~r uguk n~ mer. u L dıvı ~rvıeds '.1e 1 
~I D_ emır erı vermıştir. Ce- l da b 1 1 d b t bb'. t kuvvetleri Bilbaonun m·· ır as erı scrvıs tarann an ıcra ı - TTaı...·a egıv·ımcnler kursundon bir nmbca 
l_ • uarela D .

1 
ar u unmuş arsa a u efe us- ayyare u- k "d" "'ll • • • • • • • •• 1 :ı... 

IU\llun ve avı a da yanında l t . • kal tı dafaa hatbm pldetle tazyik etmiş- me te ı ı. Edirne, (Husuai mubabirimazden) -ııncısı Selımıye camıı ı e uazı yerler sez· 
laaea'i ·~~!~Ur. Bilbaonun demir ke- er s:;:rsaz k ~~ (rA A) B" k ~ ler ve bir kaç noktada ilerlcrni§ler- Roma, 14 (~.A) - Yeni bir teb- Müreftede bir müddettenberi yapılmak- dirilmitdir. 
tı..a_ •~ındcki ilk siperlerin zap- _ .LL· man ka! k la ·

1 
- kı~ ? d" liğde Cuadalaıara muharebesinde ta olan petrol arama itleri günden güne 1 Doktor akf&lll latanbula hareket et-

~ to yaaaAı hare atı o y aştırma ıçın ır.. 229 ı ı ·· ··n·· .. ·· ··ıd··:::..."lı · · · •- d d · · · nra asiler ileri hareketine k "h .. B nakled"l p . 14 (A.A) _ Salamank _ ta yan gonu usunun o U15u ilerlemektedır. Şımdıye ~a ar son •J mıttır. 
etnı• I rd" ara(p ı umumı urgosa ı - anı, .. a .. . ... ·· b' Im-L .. .. Ed' (Huausi muhabirim' d ) cl.'ı....._ - ""' lf e ır. Nasyonalistler mitti.. dan gelen bir habere gor.e Bask hü- ve yuz ~.r~ı ~ç~ za ıt o UK ~zere yapılan 6 kuyuda hava gazına tesaduf ır.~e... .. •. az en -
~ batbca müdafaa mevzi- . . kümeti Santandere çekılmiştir. Bu 1994 gonullunun yaralandıgı ve edilmit ve 1 tanesinde su ile kanıak az Uzunkoprude sümriik memurlanna ~-
b;.. top \'e tayYare bombardıma- ~ı · . .ıo, 1.~ k(~.A) - .~~o celp- haber Bilbaoda henüz teyit edilme- iki yüz elli gönüllünün kaybolduğu 1 

maktarda petrol görülmiiıtür. Bundan aus olmak üzere yapd.~k evler IÇlll 

--,-19 hı'- hesı.· ~'' d u n u pazar gunu yapı an bildirilmektedir f . b" ,_ d- L- _1 ak 1 · Trakya umumi mülettiolıgi mimarlaiaee3 
~-ııc Jeban ettiklerini iddia hare:..c ~ neticeaindc Bilbao nun so- mittir• ( A.A) M-.1-! _1 C::.--- 14· (A A) H ~~~yen•. ır ~u~u uıada~uac 1.ve ~ •- mahaJlincle ,..,.ım.kta olan tetkikat .a-Ceae · kakları F ranko askerlerinin tüfenk- Madrid, 14 - auna po- . ..-alal§Oste, • • • • •• -- avas na~ neticeye a ore aon aJ ame ıyesane na ermiftir 

~ral Franko beyanatta bu- leri menzili dahiline ginnif!ir. Bie- liei rej~ d~ ~~_:klan · aa~it aıan~~ °:'uhabırı bıldirı~or : .. il dev~ edilecektir.. . . . Bu hm~ aldljmı habere söre .-. 
~ • ~ ~n aonra kuvvet- kaya mcr'kezinin etrafındaki kıskaç olan kimselere ~t --~la~ açmap Hük~t kuvve~ . dun .sabah Edame. (Huauaı muhabırımazden) - rük meaamlan içia Uzunköprüde ...._ 
~ ~edeceklerini 'YC bun- gittikçe kapanmaktadır... . Şarkta devam etmek~. Şimdiye kadar kuvvetli bır topç~ ~~ ~e hımaye ıls~e turing kulübü müdiri doktor avu- yon cıYannda 20 dekarlık bir.,...._ 
~~e taze kuvvetler geçiri- F ranko kıtaları doğrudan doğruya elde edilen • ~ ee~am ve mücev- edilmekte olan ~ç liv~ ~e Hueska 1 kat Andre Ruasi laYiçreden webrimize rine her türlü kontörü havi ve moden 
~ iddia ediyorlar. Bilbao mü- Bilbaoya hakim olan Santa Mari- her kıymeti sekiz milyon Peaetaya mın~~da ıiddetli bır taarruza selmiftir. tanda 8 ev yapılacaktır. 
-....;; . .. ~kumandanı sayılan albay na tepesini i•gal etmi•lerdir. baliğ olmuttur• gcçmıılerdır. 1 Doktor umumi müfettifliğe gelerek E_.erin in .. •""-- bu ••ne :..;..de L--IL...~··••... ~ -S •••••••••••• • • •••••••• •••• •••••••••••••••••••••••••••••• • Ti --r--uaaa ..,. -..-- umw-
111..t_~ ı4.(;\8A) ..... ; .. ··~ ..... ~~· .. M••••••••••••••••••

1
•••••1•;•••••••••••;

1
•••••{••;•••••••••b.. .. ...... •;:~ .. b~lunmıyacaktır. generahmaz Kazım Dirik'i.n Jstanbulda lanacaktar. -.rr: . - as aıansı - G TefG y 0T0Şl 0 UR eyannameSl Bolşevik teyakkuzu on ~li. ~rttıra- bulunmuından ~ola~ kar~larını ~·~ak- .. ~ime,. (H....a mababirimizden) -

l..a.~ konıiseri B V il f Iım. Bütün sahalarda mesaımızı cezri 1 DUf(ar ve baı mupvır Sabrı öneyı zıya- Buyuk ıefuniz Atatürkil ltarplamak ğ_. 
~ ·-.L1:x.. • oroş o ·- K l d . . d. • bul . il waı>.._i neşretmiştir: G ll bir surette yükseltelim. Ve ıslah ede- ret etrnif er ar. re .. atan a rıitmlf olan Trakya ........ı 
~ Gctat.. komiserliği nezdindeld as- enera er ızı OT uya lim. Kendi kendimiz.in tenkidini arttı- Dokt~r, ~i~n~. ~ k~lübü ~ra~- ~~fet~ti s~eral Kizım Dirilt Edinae.Je 
'1~1 lluirana kadar hükilmet ralun. Ve bu suretle millet düşman- dan Edımemızı aiUliyen Mamar Sinan ın donmutlerdar. 

'hU&uriyle toplannuş . işi . l •h t tt •ı ? larının hareketlerinden çıkacak neti- K ~ ~iti taraıuıc1an keşf~ : nası ı ane e l er. ceıeri tamamen bertaraf edelim. Cümhuriyet ız Enstitüsü 
lltı tt~-~ ınukabil ihtilAl teşki· Ro~ 14 {Ö.R) - «D:Wy Mail> ga-

~~ raporunu tetkik t- K [ J h l _J b k zetesının Rusyadaki vazıyet hakkında D H H t •• l ll k 
4.ı~ re.... olarak uzun ın:d- ızı OTauyu ~ep e. erae OZ~Ta =~!'.:..~"': ~.:':::.nSS::: ,r azar gUnU OTen e Yl f 
ol'dtt • lrn ebni§ olan bu teşkilat kızıl hükO.metl devıreceklerdı mandana Ginera1 Bluherle B. Stalin • • lr J 
~.\'~ç~enfur baltalama, casus-ırinde her türlü sabotajı yapıyorlar, kızıl ordunuıı askeri arasında kendi-lansmda bir muıakat ~im~. GQy~ sergısı açı aı 
~ Ordu batnı cul~ yapıyordu. Bütün kızıl ordunun kuvvetine zarar verme- !erine mUzahlr bulaınıyacaklarmı pek · bu ~ilWtatta B. ~ Sibeıyadaki 
~ karar eruı lAyık olduğu mah-1 ğe ve bu ordunun müstakbel bir harp- Ala bildikleri için hakiki çehrelerinin .müthiş ~eri te§ki~Atı ~~eralın ne j CUmhuriyet Kız Enstitüsünde, tale- j rak kulJandan binadan başlandığı za. 

~erek ~~~ ve. Adil hUkmün infazını ta bozgunluğunu ihzara teves.5ül edi- meydana çıkacalmdan korkarak mil- sebeple vU~da •. g~tirdi~ so~uş ':,.~ 1 benin bir yıllık çahpnalarını tebarüz I man, enstitüye kaydedilen bir talebe-
So"Yet Usterih olacaktır. yorlardı. Jetten ve kızıl ordu askerlerinden kaçı- şahsl bir diktatorlük emeli takip ettiğı 1 ettiren güzel bir sergi açılmıştır. Ens-1 nin mezun oluncaya kadar bv mües-

hıt Çok d lllahkernesi daha evvel de Sovyetler birliğinin düpnanlarına yorlardı. hakkındaki şüpheleri ortaya koymuş .. : titU direktörl~ün daveti üzerine sese içinde geçirdijl milpted.ilik, tale-
~ lçind efalar Troçki - Zinovyef çete- devletimizin askeri esrarını satıyor- Casusların faşist, burjuva memlc- General Bluher bu teşkilatın Siberya davetliler, pazar gilnil saat on yedide belik, olgunluk safhalarını adım adım 
'-htaıa ~ncı casusluk hizmeti he- lar, kwl ordunun şerefli kuvvetini ketleri erkanı harbiyelerine doğruclı,n demiryolunu muhtemel bir Japon ta- eosti~~ Göztepedeki binasında bir- takip etme ~ bulabiliy~~-
Ser1 . . hareketlerde bulunan baltalıyorlar ve umumiyet itibariyle 1 doğruya merbut bulunan elebaşılan arruzundan korumak için yapıldığını j leşmışlerdir. ~uz. Talebe muesseseye kayded.ilmit-
~erf ~ ihirakçılan, casusları ve harici düşmanın Sovyetler birliğine Sovyet adaletinin layık oldukları ce- bildirmiş ve kendisinin rejime sadık ol- Açılma törenine davetli bulunan ze- lı~. ~lk Y~~ çalışmala:1, ancak tal~~ 
.... ~ ~e etmiştir. karsı taarruzunu tacil için her şeyi ya- 1 7.aS1na uğramışlardır. duğunu temin etmiştir. Bunun üzerine 1 vat, enstitünün kapwnda talebeler ta- n_ın .ışe .~ alıştırmaga ~yor. ~ 
. Jea.t Çılı.- - kadar yüzlerinden mas- pıy~rlardı. Sovyet iktidaruwı sadık ve emin Stalin General Bluherden Mareşal Tu- rafından karşılanıyor, kendilerine yer eki~ sende ıkçınde ~ebe teknikda b~rtaen '-'~ 

' ... ııaınış ol haini . 1 il ka gösterili rd Bir müddet kteb. P e er en aynı zaman ır o .. uı. 1iiı lc~01'd an erm ade- Bunlar hainane hareketleri e ~P- mesnedi olan işçi ve köylünün kızıl ç~vskiyi muhakeme edecek olan as- • ~o ~· tunı1arak me. m türünil hazırlıyacak malzemeyi de k.a-
~ ihtiJlıcı, uda yuva kuran muka- henin iaşesi ve askeri barekitın ıda-1 ordusu sağl,am vücudunda bu yarayı ken mahkemenin başına geçmesini ve geruş çesınde o ' ~uhite v~ bul ederek hazmetmek mevkiinde k.a-

etlrlelttec:t~ ve fesatçılar da ilti- resi sahasında doğrudan doğruya iha-
1 
açıyor ve süratle izale ediyor. D~ bu suretle bu sadakati isbat etmesini rimleriyle faydalanan bu muessesenın lıyor. 

~ ~tı g ır. Bu çetenin takip ettiği net ve sabotaj liareketlerl ile bir harp~ inanlar yan}.. hesap 8+w.ı.1erdir. Kızıl istemiş ve general de bunu kabul et- faaliyl etilmve inkişafı. etrafında. görfit- Talebe üçüncü senesine girerken, 
:"4'11. a:ve h , ..,, ~ · r me er o uş bunu bır çay takıp etmiş-
1t,..;li \'asıta er ne pahasına ve I halinde kızıl ordunun cephelerde boz- , ordunun bozgunluğunu görmiyecelder- m.ış ır. tir ' artık, eli işe yatan, kendisine verilen 
~'de &'la 01~ olsun ınemle- gunluğunu ve Sovyet hükilmetinin dev- dir. Kızıl ordu yenilmez bir kuvvettir. Şimdi Sovyetlerin ve fabrikalann ~t edid . işi beceren bir İf insanı oluyor. Dör-
lh.~' So"". "Yet l'eJımine nihayet ver- rilmesini temin edeceklerine güveni- 1 Ve yenilmiyecektir Kızıl ordu yeni kararlarında hep Stalin, Voroşilof ve 1 y e sehrgi salonları davetlılc- düncü ve beşinci senelerde ise başlı ba-
--.at • ·.ret iktid · Bl h re açı mış ve ep birden gezilmistir b. . k b. k bili 'lı L' ~i ve k.. arını ortadan kaldır- yorlardı. sosyalist hayatını kuran r.ılip bir mil- u er takdir edilmekte ve hainler • Enstitütü direktö .. d. ktö" :ı: • şına ır cserı yarataca ır a yet 

~111; \' <>y)ü h ··k·· . d 1 l . teı•· 1 k 1 ru, yar ıre r ve mil- k 
b....._ ·e lllUJk u umetıni devir- Efendilerinin ve yabancı bir eve- ctın eti ve kanıdır. uı o uruna tadır. . 1. h . azanıyor. -"Yllrı ve fab .k . . Ma essesenın ta ım eyetl sergı salonların- EnstT•d ıl · h b kundan 

d\lrtı~ rı a sahiplerinin 

1 

tin fa§ist askeri mahfillerinın yardım~- Bütün kızıl ordu neferinden yUksek reşal Tukaçevski yerine geçen ı da davetlilere izahat vermişler talebe-
1 

u e aç an sergı er ~ . 
~lıllla.- p u iade etmekti. nı bekliyorlar ve bu yardım mu kabı- 1 7.abi~~e kadar birleşmiş ve kudretli idi. I General Y cger hakkında da pek fazla nin bir yıllık çalışmaları ne~icesinde ::;;:f: ~]muştur. Mektep ıdaresinl 
~1tn....~ırı ::::. ~e hükümct zimam-

1
lindc Sovyet UkrruıyaslDI vermeğe \•e 1Bugun de öyledir. Ve daima öyle? ola- sempati yokmuş. Diğer taraftan fi1olmeydana getirilen eserleri izah etmiş- Not_ ~diğimize ·· · h 

ı.-ıaornide " ııu hazırlıyorlar, milli ·memleketi parçalamağa Amade bulu- caktır. Ordumuz saflarında yeminleri-, şefi Amiral Arlof bir milddett,,nberi si- !erdir. gün saat 10 _ 12 cı:
0

~~ se~ er 
e llleınleket müdafaası ese-lnuyorlardı. Bu hainler işçi,_Jcöylil ve ne ve vatana ihanet eden hainle.ıoe asla yasi sahnede hiç görülmez olmuş. Sergiyi gezıneğe, imdi jimnaz ola- sında aç k bul darasını 'kt - ara-.._ _ ___ ı un uru aca ır. 

~~rsı~ıı~~"'!'ı:;-:J~~ Veziriazam Murad ağa, K~iırcıoğlunu ler. Dereden tepeden ko~uttular ve bat- yüreği : ... ti il 1 • b - ani bile d b _._ .. d .. v.. A b ı-a er ı er em1f, atta yatın ez an 
:-:--=::ı~!I...]!~ saray a muup kendi aarayana don ugu ta u arada. Murad ağa, aadrazamlak •-ı - Cızzzl •-
. zn A'- vı d laıı· f OILUnmuştu . 

~il~ 
~~~can: Tok Dil Tefrika No: 54 

d. '-t. Sera on" h 
~I~ tte 9-d em Vezir ederim. hem ı sordu 1 

"' l l(llt·-'~ bile yaparunl Benim - Ne deelinl Ne dedin> Söyle ... Bir 
I\."· .. Ctoğl b . 
,~~ lıllta . u enam ola~k 1 daha aöyle bakayım ne dedin'? 
"" l>f:r,,~ n' mahrem esrarı olan ka- Cariye korkusunun üstüne can acısı da 
~e 'b~; ._,it.. bunları söylerken, bir si- katJDUf peritan halile mırıldandı : 
l\ii.,_ar d' llıdıuı bir daha. bir daha - Kamcıoğlunu kaçırdılarl 
-~ ... ı laraYln b L 
~ -...tan old v u 1Lısmaru çmlatta.. - Ne zaman'? 

'- r d~ ugu Yerde kaldı. - Şimdi 1 
C\.. 1o1 .. L •orıra K .. 
--.._ t ~ •o)uw . 0 •ern sultanın oda- - Kim) 

Q~ aa bar • 
....... ~ ~. carıye sokulmU§tu. - Bilmiyoruz, tamdanlan devirdiler, 

''e llOrdul ....... "•r'? N ar. mumlan söndürdüler, kaçırddarl "a.. I( • .__ e oldu) -, old ...-cıoaı - Nereden glrdile.r'? 
""'... il. bir ... ~ fllraptan çok fena s- ... - Pençeredenl 

::-"'il ai) -..rıyey 
leorlt il. •alcta. e tutulup odanın ta- Kösem sultan nereaeyse bayJacaktı, 
b \lclall t ba.,ını iki eli erile sıkarak· kendini bir min-

L '."'- -....._. uepiıniz d w " 

""'ti faJ -~ bir . agıldık.. dere atb, bir kaç saniye bu halde kaldık-
~ _... cariye daha . . .. bızl v k JL- b v dı 

~~.;.~iv a
1 
çdaralt : gırmıı, goz- tan sonra a ayaga a ıup agır : 

.._.---ı-. - Bu ne kepazeliktir~ Sarayın ha-
~ ~~ kaçardılarl rem daire.i.ne kim taarruz edermit. bek-
~ ~ Bu haber Köeem çilere ne olmut. ölmütler mil Çağma ba

ı ........... ~- Uiulclacl.. ~..L•:---
--- 'Jı'WUI..,...... na harem ajuuu. çaiınn kazlar ajuaul 

~---

. ~a~ ona, ~yakalıoğlu ile. Dag ar e- ıyetini kullanarak, Akyakalı oğluna, ı Etti, içine tuhaf bir his doğdu. Hiç ses Sadrazam : : 
lası oglu sor~ular : : ı Ka~rcıoğlunun vali olduğu ıebrin kah-

1 çık rmadan, buyurun 1 Dedikleri yemek 1 

1 

- Efemız nerede) yalıgını, Dağlardelisi oğlunu da o cıva- odasına geçerek sofraya oturdu. 1 - Buyurun namaza çakalunl 
, - Merak etmeyin 1 Hele biraz b~kl.e- rın sü başılığını tevcih etti. Bütün kızan- ı Kabrcıoğlunun bu eski arkadaıı, bu 1 Diye ayağa ltalkb ve hepaini de ayağa 
mek gerek! Sizler benim miaafirimsmız, lan uliifeye bagwla devlet adamı olara'- es•-,· e kt 0 ht0 d b d.. 1 kaldanp ıehiallma : 
~· 

1
.. .. •. . ~ ~ me ar ı ıyar, a a un ge en ı 

gon unuzu hoş tutun! Buyurun bırer kah- kaydettirdi D wl--.J l. · vl d fazl K v - imamlık aize diiferl .. .. . . f · ag ..-ue ısı og un an a abrcı01ı-
ve ve tutun ıçelun f Bu merasim üç dört saat sürmü~ ye- luna bağla idi. Hatta Haydaroğlunun ar- Sözüyle odadan çıkacaldan aırada 

Fakat Akyakalı oğlunu endişe sarmıı- niçeri ağası çağnlmlf, emirler verilmiı, kadaşı iken Katırcıoilunu aeverek ondan Akyakalıoğlu, Dağlar delisi oğlunun ku-
tı oda a . 1 1- vı d ı· . vl b" .. 1 v ~ıd· • Y gırer er1Len Oag ar e ısı og u- utun efeler adile. sanile deftere geçi- aynlmasını istcmiyen bir arkadqtı, onu agına e-.u 1 : 

nun gözüne ıüpheli bir bakıtla bakh. O- . rilmitti. çok seviyordu. f - Biz namaza aarayda kılalunl 
turdular. Akyakalı oğlu dayanamada, I Aktam oldu, hava karannağa başladı. 1 Sofraya, piftDiŞ kuzular getirdiler, Dağlardelisi oğlu tiddetle dönüp, Ak~ 
tekrar: . . ~drazamın karıasında kahve, çubuk, vezirizam, Akyakalı oğlu, Dağlardelisi yakalı oğlunun gözüne baktı, 0 gözlerdeıı 

• ~~kı sultanım( Efemız nerede kal- ~argıle, terbet içerdc, öteye beriye ve- oğlu ve ı~hislamla çevrilen sofranın atct fışkırıyordu:: 
dı ase soylesen de biz de meraktan kur- rılen emirleri ve bu emirlerin yerlerine ortasındaki bu dolma kuzuya Akyakalı 1 _ K ı 1 1 
tulsak olmaz mı) ı getirildiklerini dinliyen, gören iki efe bi- oğlu ancak bir iki el atıp. bir iki lokma 1 Ak ~alım 

Dedi. Murad ağa :: la oturuyorlar. oturdukları minderi ter- alabilmiıti. 1 v · • y 8 1 oğlunun ne demek istedi-
. ~ B~nda merak edecek bir şey yok letiyorlardıl... l Yemek; yirmi. otuz Çetitle sofrayı dol- gına anlamıtta. 

k~, hunkarın huzuruna çaktık, efe papmaz l Bir aralık Akyakalı, DağlardeJisine durup, boıaldı. Gümüı leğenler geldi, el- - Bunlar namaza durunca yallahl 
hız.zat zatıhümayundan ferman aldı, çı- bakarak sordu : )erini yıkadılar, sırmalı havlular geldi, Kaçalım demek istediii qıkardı. 
karkenNhare~ dairesinden çağırdılar ..• ! = Yabul K~~ırcıoğlu nerede kald~>_ ' ellerin~ sil.diler, sureta hoş, beş edip tek- 1 Arkalarına takıldılar, hususi bir oda· 

e ~~naaebet) Sen ne bılayorsan ben de onu bilı· rar mısafır odasına çekildiler, kahveler da abdestler alındı, fllhadet getirerek. 
- A yıgıtleriml Koca bir bahadır ve- yorum. Sultanım Katarcıoğlu nerede aca- geldi İçtiler çubuklar geldi rektiler Va b 1 k -'- · · d-L• zir · •. ha ' • ,. · - esme e çc ere& vezırın sarayın ~ 

• Pll§a, valı olur da Koaeın sultan baz- '? kit eyice ilerledi, karanlık sardıkça sardı. ·d ·· ··d ··ı 
ti . . ebeli 1 .. D. a1· ' mescı e yuru u er. 

re ennın, o m u yanan ellerin opmez aye su ı sadrazama çevirdi, Murad lkide bir : 1 · · 
olur mu'? Onu valde sultanın eli.o öpme- ağa. kararan ortalığı güya tetltilt ediyor- - Katarcıoğlu ne oldu) Nerede kal- Şehaslarn : 
sine çağırdılar. Şimdilerde gelir. mU§Casına pençerelere bakıp : dı acaba'? - Al~ahüekberl deyip el bağhya-

Murad ağanın bu sözü Akyakalı oğlu - Ne bileyim aınına 1 Ortalık daha Diyen Akyakalı oğlunu. aadrazam : : 1 rak fatıhaya batlarken · Akyakala 
ile Dailardelisi oilunun yüreğine birazl1da kararmada. Fakat olur ki paşamız•-' - Merak etmef Merak etmef Şimdi oğlu, Dağlardeliainin kolundan tu-
eu aerpmİftİ. raya miafir edilmittir. 1 bat.er fıelir.. itup, dıprı çıkardı .. 

Kahveler aelcli. cvbbldu seldi. içti- Dedi. dedi amma Abaluda oilua ... ' T vı'l•le bir müclclet opladL Ukin t _ Bitmedi _ 
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Kaybolan kız bulundu 

Fakat esrar perdesi hala 
yırtılmış değildir 

Başvekilimiz harici 
siyasetimizi anlattı 

-Bat ta.rafı dördüncü sahifede-- ı hane usullerin tercihini kendine ~ 
Hangi bir meseleyi Büyük edinmiştir. ~ 

Mı'Jlet Mec)' • k h 1 tt'kt Bu hesaplı ve ameli tasnifte sona 
Patris vapurunda, Türkler, - ihtiyar, Selim, sigortncı Selim, jandarma ku- L d .. l k b ısı a u e ı en ~ On ranln en guze ızl'lnın aşına ge . d. k d b f k lan, fakat milli mahiyet ve eh 

genç, çocuk - mahkumiyet ve ölüm gün mandam Tahir, İnceoğlu Hamit, Sarı- J • sonra şım ıye a ar azı u.a acı# 
11 S ] t f k t f k h ı f t - yeti itibariyle öbürlerinden asla _M 

ve gecesinin zehirini emiyorlardı. gö ü e im, mual1im Şercfeddin) kar- ı k t • f d ( J e e e e mu a e e ve muş- ~ 
Gece, 1zmirin siyah' tabutu müteım1-ıdcşlerimiz .. 1lkkurşun sırtlarındaki kuv- en V3 alllD JZ eri Üzerin e Ç3 iŞi lYOf külat karşısında vazgeçmek farkı olmıyan Sancak ~inin son 

sı da malumunuzdur. 
diyen kana boyandı. Sabah güneşi sol- vetlcrc kumanda eden Ali Orhandı. bizim şiarımızda ve ikitidarı- ~ 

ıkl ·ı t · · d -ı t M 0 'f k d ı L d JO HA z t R AN k ·1 Id lh · ·· d Her işi vakit ve zamanı ile ve.en_ .. ı gun ış an ı e zmırın ag arını, epe- u reze uman an arı Sarıgöllü Sellin, on ra, çı masına vesı e o u. tıyar sut mıı a olmadı. Bu seferde pro• Y" 

ı aldızl b 1 d H ta af ll. Ş f L d ·· l k 1 d · D d · ·· l · b. d b çült teferruatı ile büyük hcyetinlZC erini y amağa aş a ı. er r mua ım ere eddin, daha bir takım ih- on ranın en guze ız arın an ninesı i inm goz en ır en ire iramımııı ve Büyük Millet 
beyaz ve maviye bürünmiiş, Türk ma- 1 tiyat zabitleri ve ahaliden bazı zevat ta 1 biri olan Miss Diana Battyenin nasıl canlandı : Meclisinin kararını tatbikten nız vaz.ife ve dürüsti değil, başlıca ııı 
hallelerinde bir mezarlık sükuneti.. büyük, bir heyecan içinde müdafaaya ı kaybolduğu bildirilmişti. Son de- -- Nanny 1 diye fısıldadı. geri kalmıyacağıı. Bunun bu vaffakıyet amili bilerek çalışan ~ 

Aydınlık tzmiri knplndıktan sonra iştirak etm~lerdi. tzrnirin ;.,galindenl2 j' fa olarak, beraber ikamet ettiği bir Sonra yeniden asabi uyuşukluk ciyeniz Sancak işinin dahil olduğıı gJ 
7 k suretle ve kanaatle bilinmesi eti' 

$killer yine Türk mahallelerine saldır- gün sonra Yunanlılar Torbalı ve Bayın- arkadaşının evinde, Vi ontes Lon- içine düştü. safhayı da daha başında takdim 
dılar. Mal, can, ırz, namus düşmanları dırı ~gal etmiş bulunuyorlardı. lşgal ı gun apartmanında görülmüş ve zannederim ki bizim işleri- beyaz kitapları ile ve şifahi ~ 
her tarafa ölüm saçtılar. kuvvetleri hiç mukavemet görmeden şapkasız, mantosuz olarak cebin- miıi kolaylaşbrdığı kadar he- ile büyük meclisin yüksek ittılfıına 

Bu zafer üç gün üç gece Türk kaniyle ilerliyorJardı. de beş lira ile evden çıkmıştı. Bir nüz aklı başında o1mıyan reiıleri zetmiş bulunuyordu. 
tetviç edildi. Karada ölüm, denizde ö- Bu sıralarda Birginin müdafaa taraf- fotoğrafçıyle birlikte yemeğe gitti- bir an evvel hükümetin kud- Milletler Cemiyeti konseyinin .~\J rıı 
lüm, yeşil lzmirin, bedbaht İzmir ço- tarları da Ödemişe geldiler. Verilen ka- ğini söyliyordu. Fakat fotoğrafçı retli olduğu kadar adatetli ve miz hakkında ittihaz ettiği mute~ ı. 
cuklarına, yurdu canlariyle müdafaa rar üzerine (Kara Erkek), (Salih Or-1 randevuyu tekzip etmiştir. guııli9' ~ 
etmemenin kanlı ve zelil kefaretini ve- hun), (yüzbac:ı mütekait Rahmi) ve 1NT1KAM MI, FlRAR MI) ıefkatli kucağmda selamet dim ve sonuncu kararları günü ~ ~ 13. 

'J/ aramalarını yega"ne çıkar yol necıredilmiş ve .:imdi yüksek tetk u h ... 
rıy· ordu. Binlerce Türk şehidinin sol- maiyetleri (Salihli) ·ıstikametı"nde va- Güzel kızın nişanlısı olan B. Mi- " 'J/ " " ld v 'k d k • tasvibine arzolunan kanunların 
gun, kanlı yüzleri gönülleri kamçıladı. z.ife aldılar. Bozdağ üzerinden cAllah> şel Askuith imzasız üç mektup al- O ugunu 1 na e ece hr. ,; Ve 
Dorunuş kanları coşturdu. diye gittiler. mıştı. Bunlarda : Dikkat ediniz, de- Bundan sonra Ba§vekil, imar politi· riciye encümeninizde müzakeresi -_a 

1 k 
4 - d ·1 · ·ı· d b h sında encümeninize tafsilatı ile arıe" 

Yurdu kaniyle, caniyle müda- İşgal kuvvetleri (Ahrnetli)ye kadar niliyordu, nişan mızı açıracağım ve •asın an ve vergı erın tenzı ın en a • 
faa etmesini bilmiyenler, zillete, ilerlemişlerdi. Salihli müdafaaya taraf- sizden daha iyi muhafaza edeceğim. setmiş ve netice olarak ta : miştir. şı 
esarete mahkumdurlar. Hakikat tar olmadığından bu kuvvette geri dön- Bunu yazan kızı sevenlerden biri Arkada§lar, kısa ve münferit nokta- BAŞVEK!LtN SEYAHATi ~J 

il
• d' d v b ·) L d ta mm ·· 11 · larla siyasetimizin harici, dahili ve umu· KOLAYLAŞTI tece ı e ıyor u. mege mec ur kaldı. mı· on ranın n ış guze erın- Bu mühim işin idrak edilen ınıJ! 

lzmirin kanlı işgalinde, ölümden kur- Ilkkurşunda toplanan kuvvet (400) f den biri olan genç kız şüphesiz bir mi hatlarına i§aret etmek istedim. Taf- 1'il 
tulabilen Türk münevverleri kendileri- küsur kahrnmandan ibaretti. çok kalpleri tutuşturmuştu. Acaba ailabnı ve teferrüatını bütçe müzalcerele- hane bir hal neticesine isalindcn ti 
ni ödemişte, Bozdağının kahraman Salih Vecdi ve Sigortalı Şükrü de Ti- yüz verilmemiş bir aşık tarafından rinde etT~fiyle bildiğiniz bu esaslı si- kiye - Fransanın birbirleriyle dostdl 
bağrına atmışlardı. Bu kıymetli ve fe- r~~~ z:ncirlikuyu mevkiinde (50, 60) ll m~ kaçırıldı, yahut kendi arz.usuyle ıya.set hatlarını kanaatle takip etmek fik- ma azm ve niyeti ve müşterek 
dakAr insanlar arasında tnceoğlu Hamit kişilık hır kuvvetle, Gökçen efenin kuv- mı kaçtı. Bu sualler kızın nışanlısı rindeyiz. Sizin bu hususta tasvip ve te~- larımızın dostane gayreti ve Mille 
Şevket te bulunuyordu. Lakin bu efe- vetlerlyle beraber Tireye bir baskın t ile birlikte bütün Londralıları iş- Miss Diana vik ettiğiniz yüksek reylerinizle göster- Meclisi konseyinin ve onun bu işitl ~ do 
ler ilinde de tereddüt hilküm sürüyor- yapmağa memur edildiler. Gökçen efe 1 gal ederken beklenilmiyen bir hadi- Sahahin saat ikisi idi. Doktorlar mesini arzu ederiz . . (Sürekli ve ıiddetli metli raportörü Isveç hariciye J111", 

du. Hiç kimse ne yapacağını bilmiyor- baskına iştirak etmediğinden işgal kuv- I se oldu.. genç kızı muayeneden sonra en aJkıılar) dostum B. Sandlerin itina ve dir-' Ilı 
d ti . d d D"· I ~d c th Ak . h.. . • . k ld ... k Ankara, , .. (Yeni Asır - Telefonla)'· ~ 11 

u. ve erı e aha evvel bu baskını ha- un ı-a Y yu ya s uıt ın ıyısı onu yatırma o uguna arar ve bilha~ biiyük başvekilimizin ır 
Himit Şevketin, bu kahraman gen- her aldıklarından bu küçük Türk kuv- metr doteli hayretten titriyerek ha- verdiler. Şimdilik hafızasını kaybet- Baıvekil ismet lnönü nutkundan •onra dr ·,,ıf' •• ~ 1. · · · · · T · · · a seyahati esnasında Parisi Zl.r ,.~ 

cin içinden gelen öğütleri gönüllerde veti müsademeyi kabule mecbur olmuş- yanının yanına çıktı ve kekeliyerek tiği anlaşılıyordu. IYıec ıaten ıbmat ıstemı§tir. ayını eaamı arP". 
yaktığı ateş ile mUdafaa esasları hazır- tur. Yunanlılar bir bölük silvari (4) şu haberi verebilai : Sabah doktorlar hastayİ daha iyi ile reye müracaat neticesinde mevcut ile Fransa devlet adaınlariyle k b'I' 
landı. otomatik ınakinalı, iki piyade taburu - Miss Diana buradadır. Evin buldular. Fakat başına gelenleri ha- (329) reyle ve ittifakla hükümete itimat iyi niyetler üzerindeki konuşmaları 

12 MAYISTA ile taarruıa geçtiler. Müsademe 1,5 saat merdiveni Üzerinde onu uzanmış la hatırlayamıyordu. beyan edilmittir. lıca lınil olmuştur. {i 

Bu sıralarda Refik Şevket, yüzbaşı devam etti. Müstevlilere epeyce telefat buldum 1.. Çabuk geliniz 1 HAFIZASINI KA YBETMIŞ Bundan sonra Meclis ikinci teırinin DEVLETLERIN GösTERD_!.1 
Rasim Istanbuldan gelerek (her halde verdirildi. Türklerden yalnız iki yaralı Haber müdebdeb konak içinde Misa Diana Battye ortadan kay- birinci pazartesi gününe kadar tatil FA.A!;IJ~ 
milletçe müdafaaya geçileceğini ve be- vardı. Kahrat köyüne çekilen kuvvet ne- yıldırım sür'atiyle dağıldı. Lady bolduğu günden beri geçen hadise- edilmiıtir. Hatayın ehemmiyeti derkAr JI 
hemehal Türk hürriyet ve istiklalinin ticeyi beklemeğe karar verdi. Zira Yu- Cunthya metr dotelinin arkasından Ierin hatırasını tamamen kayhetmi~- HATAY MUKAVEJ.EI.ERİ ana yasasının hazırlanmasındaki oJ 

her ne bahasına olursa olsun korunaca- nanlılar Ilkkurşun sırtlarına taarruz.a,koştu.. tir. Bundan evvelki vak'aları çok TASDiK EDILDI letler Cemiyeti eksperler korn~ 
ğını ve 23 Uncü fırka kuvvetlerini top- başlamışlardı. Müsademe dört saat ka- E§ik üzerinde hakiki bir insan iyi hatırlıyor. Hatta Bn. Asguith ile Ankara, 14 (A.A) - B. M. Meclisi nun kıymetli mesaisini ve bu ~ 
lamağa gelen fırka kumandanı Bekir dar devam etti. 30 Mayıs 334 llkkurşun ı paçavrası yatıyordu. Bu, güzel birlikte verdikleri randevuları ve bugünkü toplantısında Sancağın mtilkt misyonda derin bir vukuf ve bilY"' 
&mi bey erk&nıharbiyei umumiye re- muharebesi denilen savaş budur.Mun- Didi Battye idi. Bir basamak üze- beraber oeçirdikleri ak<>Amları pek tamamiyetin! tekeffüle, TUrkiye • Su- b. tl alış 1 kıymetli şf e r" ır gayre e ç m:ış o an .. ıır 
isi Cevat (paşa) dan müdafaa imkAnını tazam büyilk kuvvetlere çok telefat rine oturmu•, vücudu bacakları ara- iyi tayin etmi•tir. Fakat Vikontes riye hududunun teminine dair mua- k daş M · -1 mU}ıinlr x Y a un enemencıog unun ~ 

hazırlayınız emrini almış olduğunu ken- verdirmekJe beraber bir avuç kahra- ıına gömülmüş bir vaziyette duran Longun evinden çıktığı andan itiba- hebde vimzae anlaştmant•ın01 ve b~~a be- metini ve bu komisyona riyaset •-JI) 

Öisine söylediğini ve bahusus Mustafa man nihayet dağılınağa mecbur kaldı. genç kız batını bir kolunun kavsi- ren hafızası bot bir delikten ibaret- ra er ve ea 1 unan uwyanname, k · bUJV -~-, b eli 
1 

kt t k 1ların tasdik" hak olan Belçikalı profesör Bur enın _.tt1 
Kıeııuuin u direktifi ver "ğinl an atma- Ve o gUn ödemi§ te işgal altına alındı. ne dayamıf, durmadan isterik gibi tir. me up ve pro o o ı - . u,. .. 
aı ÜU?rine kalplerdeki tereddüt ve en- Bu muharebede yalnız Ketenderell ağlıyordu.. Bununla beraber yanindakilerin kindaki kanun llyıhasmın mUzakere-- kabiliyetini ayrıca tebarüz eturıne ~ 
dişe ı.all oldu. küçük Mustafa bey yaralandı. ESRAR DACILMAMIŞTIR ifade.ine göre, bir haziranda pos- sine başlanırken söz alan dış işleri ba- lngilterenin kıyme~ hariciye # 

Bu suretle jandarma lruınandanı(Ta- ödemişte mill1 müdafaayı haz.ırlama- Didi bulunmuş, fakat esrar da- taya bir mektup vermek üzere Bn. kanı Tevfik Rüştü Aras §U beyanatta aziz dostum B. Ederun bu işte of 
hir}, kaza kaymakamı (Bekir Sami) ğa muvaffak olan vatanperverler Ali ğılmamı§tır. Tam sekiz gün evvel, Longun evinden çıktığını ve Oks- bulunmuştur: darlar derecesinde gösterdiği fa~ 
'(bu zat bir memur zihniyetiyle evvela Orhan, binbaşı Tahir, sigortacı Sellin, Londra sosyetesinin en güzellerin- ford caddesinde bir mağazaya gir- MUSLiHANE USULLERİ ve Sovyet Rusyanın muktedir J) 

tereddüt göstermiş ise de sonra fiilen kaza kaymakamı Bekir Sami daha beş den biri olan 21 yaşında bir genç mek istediğini hatırlıyor. Ancak o TERCiH ETI'IK ciye komiseri kıymetli dostum 13, ./ 
müdafaaya iştirak eder) müdafaa kud- altı mücahitle Kaymakçı ve Keles yo- kız, Diana Battye bir fotoğrafçıyle dakikadan itibaren başka hiç bir -Arkadaşlarım, medeniyet dün- vinofun ibraz ettiği alakayı huzurUtl) 
retinc malik unsurları, zabitleri çağı- luyla Alaşehire ricat ettiler. randevusu olduğunu söyledikten şey hatırlıyamıyor. Annesine, çok yasının başında belA gibi patlıyan umu- da şükranla yadebneliyim. (Alk~lııt 
rıp bir içtima yaptılar. Ilkkurşundaki kuvvetimizin dağıl- ıonra arkada§ı Vikontes Longun mühim bir sır tevdi edeceğini söy- mt harbm son safhasında merkeıt Av- BALKANLI DOSTLARIMI: 1' 

Refik Şevket, Hfunit Şevket, bu iki ması (Zencirlikuyu) da (60) kadar mü- evinden kaybolmuştu. O vakitten lemiıtir. Didinin yavaş yavaş tek- rupa grubu ittifakına dahil devletlerin Bu milli ~imizin ortaya koydu~ il 
kardeş bu içtimada gönülleri heyecana cahide kumanda eden Salih Vecdi de beri Skothland Yard ve bütün ln- rar hafızasına kavuşması muhtemel- harp sahalarmdan harbın talii neticesi gündenberi Balkan müttefiklerııtl 1 

d 1 1 B ·ıt b t k b d. t · h 'h · d N. birer birer çekilmesiyle açılan yeni dev- . . ""'~ ver i er. Uzun ve çetin müzakere er- irgiye dönmeğe mecbur kalmıştı. gı ere za ı ası genç ızı arıyor, u- ır. stıra ate ı tıyacı var ır. ı- --..J B .. tik önder Atat·· k'. ilk b··- ve dostlarımızın kendilerınden 1r- Jı 
den sonra harekete geçilmesi ve teşki- Ramazanın ilk gecesi·, Birginin ka- lamı yordu. izahına imkan buluna- -.nlısı Mişel Askuith üniversitesin- n:ue uy ur un u div · · hil T .. k d hakJcıP" r- •• m, · l b ni Tilrki . gımız veç e ur avası ~ 
JAt yapılması kararlaştırıldı. Askeri şu- ranlık yollannda ölü bir sükUnet hü- mıyan ve kendiıi tarafından da as- den hemen onun yanına koşmuştur. ;ro..ut- eserı 0 an ve u ye yeyı aheret 
beden silih ve cephane alınarak kuv- küın sürüyordu. Ali Vecdi; bu aziz la izah edilemiyen bir tegayyüpten Sevdikleri arasında genç kızın çar- kuran B. M. Meclisi hükümetinin kar- devam edegelen halisane müz tt.f 

d 
•. 1~·tığı milll davalarımız içinde bir hal hissiyatı ve Akdenizde diğer )<o . ..ı 

vetlere dağıtıldı. gencin, kalbi büyük ve derin bir ıstı- sonra genç kızın avdeti iptidadan çabuk ken isini toplıyacağı tahmin 'J/~ J>'PI 
Umumt harekAtı fedaili, hamiyetli rapla, kahırla sızlanırken herkes te- heri bu işi earmış olan esrar perdeei- ediliyor. yoluna girmesi bugünlere kadar teah- muz ltalyanın izhar ettiği seıtı ıl' 

binbaşı Tahir idare ediyor. Ve müşavir- vihde mütevekkil ellerini kaldırmış, ge- ni kahnla§tınnııtır. Fakat zabıta, genç kizin bulun- hUr ede~ San~k .~ini .h~p iyi ~llirsiniz: maruzatıma ilave etmezsem bll:; 
lik va7.iiesini de HAmit Şevket yapıyor- lecek felaketin önünde yalnız Allahtan «NANNY I» masına rağmen, taharriyatıiun ar- Cü~Jmrıyet hilk~;;t~ ilk ~~e~b~ı nuzda hakikati olduğu gibi a~e 
tfu. necat dileniyorlardı. Didiyi bir kanapeye yatırdılar kasını keamernittir. Nerede kalmış hallı arda kalan ışleri mılletımızın vazifemde kusur etmiş oluruın· iti_ 

Şimdiki adı (İlk.kurşun) olan (Hacı Bu asil semayı kaplıyan kara haber ve doktorları çağırdılar. Kızın an- bu bir hafta içinde ne'rede dolaşmış: kalkınma mesaisiyle müvazi olarak Her gün artan kuvvetini sulh b / 
llyas) sırtlanndan başlıyarak Tire is- ana, babasının şefkat ve sevgi ile kay- nesi ve müstakbel kayın babası da nerede yemek yemiştir } Didinin ve münasebet, ~k.~n .. ve muvaffakı- tine hasreden ve çalışmalarını ıce ~ 
_tikametinde Zincirlikuyuda düşmanla nayan göğfü;lerinde bir kat daha ma- hemen yetİ§tiler. Asabi raşelerle üvey bahası B. Hachette tarafından yet şartlar.mı g~z onun~e. tutarak b~- sine olduğu kadar başkalan iç~ 
karşılaşan Türkün asil, feclaMr evlat- temle ta..+ı. Sordular: sarsılan, sayıkhyan genç kız her bildirildiğine göre kızın ni•anlısı hemehal bırer bır •• e.r •• h •• a.llin•••ı ve muslı- esirgemiyen Türkiyeye karşı bu JJ 

~· y ••••••••••••••••• ••••••• • •••••• e'>~ ları ancak 500 kişiye baliğ oluyorlardı. - Oğlum; düşman nerede; kuvvet- An bayılacak bir vaziyette duruyor, Londra gazetelerinden birinde şif- lniyen ekser zamanını açık havada mı alemşümul muhabbete istinat ;; 
Cephe müdafaasını deruhte tden leri çok mu büyüktü? anla~ılmaz sözler söyliyerek dur~ reli bir ilan n~retmiştir. Ve Didi !geçirdiği sanılıyor, zira. derisi tunç siyasetinin beyncmilel nail olagel~ 

kahraman fcdakSr knrdeşlerimizin ad- - Evet baba, altmış kadar kuv- madan ağlıyordu.. bunun manasını anlıyabilirdi. 1 rengine dönmüştür. Nıhayet Bn., te bulunduğu karşılığı ve adeta r11~ 
larını kalplerimizin ebedi, bütün min- vetimle düşmanla çarpıştık .. Fakat; ah Gözleri etrafında olup biteni GUM09 LAME AY AKKAPLARI Askuithin evi yakınında bir ara fatı diyebileceğim şunu da a~e 
net ve şükran hisleriyle buraya yazı- ellerimizdeki kırık dökük silMllarımız görmiyor gibiydi. Annesine ve ar- T ahkıkat mühim bir kaç nokta-

1 
sokakta genç kızn teğayyüp ettiği isterim. 

yorum. bize vefa ebnedi. Düşmanla değil çe- kadaşlarına bakıyor, onları da tanı- yı tespit etmiştir. Evvela genç kı- akşam ayağında olan gümüş la- ŞARK VEGARP MATBtJ~1'l.t 
[Beyefendi oğlu Aziz, Salih Vecdi, likle savaştık. yamıyordu. Yalnız bir kiti onun zın esrarengiz teğayyübü esnasında jmeli ıuvare ayakkapları keşfedilmiş- B d mızda k garbın ?ti 

'.A1i O h Ahın c krü K 1 l B' d' " d " nl l b. k 1. d "· t• d ... · h kkak S u ava şar ve 
1 r an, et ...,ü ··, aya arı - ıtme ı agzın an manası a aşı ır ır e ıme rop egı§ ır ıgı mu a hr. a- tir.. b k tı· .. h tl . derı _j 

uatı ıyme ı muza ere erın lP" 
1 Aık ve macera Rom"'"' Tefrika No. S.2 ğunu üıünüyoruz. O halde bu eı ıa ıa myada a l§ttgı u es in içkiyi a a ço , o an va 'anın kahramanı olu- mahrum etmemişlerdir. Şarkta ;,J 

,.. -....... içinde öldüren kim suali kartımıza çıkı- Rus muzıgı kadar içiyor .••• O yor •.• O halde... Afganın, Irak.ın, Mısırın belli .. ' 
yor) Bir zabıta vak'uının zeka oyunu büyük vakayı müteakip aırtı biraz daha Ayağa kalkıyor •.• Dudağının ucunda •ti.it' 
üzerinde çıldırmamak ne mümkün) kanburlatmıı ve saçları daha çok beyaz· bir mırıldanmanın tekerlemeleri •.• ~ar- matbuatının ve garpta hemen bi.ı şU 

Oh birdenbire seviniyoruz ..• Ve ko§a lafllUfo Daha inaaflıca.aı; yapyamıyor aona yaklaııyor,.. rupanın yakın şark işlerine de ~ 
koşa bu yuvarlak kürre üzerindeki in - diyelim bu insana .•• Büyük bir vak' anın - Borcum... ayırabilen gazetelerinin neşriyatW1 
sanların aruından Haaanı buluyoruz ... korkunç ve müphem hatlannı temıil - 356 kuruı... meyanda zikretmeliyim. j. 
Onunla vak'alan takip etmek istiyoruz .• leden hcyulldan baıka bir ıey değil Ur~ - Yalnız bu kadar mı} BüYOK ÖNDERIN DIBEK'flf '/ *** it.ek bir ikinci tahsiyet olarak bu An duran Garson afallıyor. Elindeki kağıdı gay- Derhal asıl şu ciheti huzu~ 

Siyah bir elbise var yine arlıasında ... bu adama acımamak insanın elinden ge· r1 ihtiyari bir daha tetkik ediyor ... Acaip minnetle kaydetmeliyim ki Jll
8

_..A 

Jngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST Daha fazla zayıflamış ..• Bazan o kadar liyor. Faht yalnız bu kifayet ebe, dert· bir halde cevap veriyor : mm başından itibaren bu sar r/ 
• • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • ........ • ......... •, ............ ••••••••.. .................. dalgın hali var ki... Kendisini kaybede· lerin en birinci lllcı olan teselJi ve it.o- - Yoktur efendim.. !millerin üstünde Büyük önderiı1 

Gazete muhabiri Ziya bu gibi vak'a· vak'a karıısında birer unaur .•• Onu çöz- rek isyan etmek iıtiyor ..• Katil oluşile nuıma ihtiyacı onu aarmıı olacak ... Hal- Bir çok para veriyor Hasan .. Belli ki b·)•ii1' 
lar karşısında heyecanını zaptederek bü- mek istiyorlar. d d k b d b işte olduğu gibi aydınlatıcı u ımağının halkalandığı tarafları kopar- buki, eme u a bir insan için kifayet heea ı unutınuı .. Ayni zamanda garao - rektı•f ve ırş· adı ve ıu·'zum oldılıcç',, 
vük bir temkinle hareket eder ve ha~ dı'· Y 1 b bil 0 den ..,.hadet ve ort Ç '- '-" a nız u, gı ,..- a mak ve niçin adaletten korktuğunu ve etmezmiş... Ün.ıtü günU unsurlarla gü- nun hare-.etlerinden de ıöy]enen hesap jj,t 
se)'e girişiyle hadise içinde kaybolduğunu parmak arasına kadar uzanan yara izli tamamen hür bir insan olmayı istediğini nahkar bir katil olan bu adam yalnız ve rakamından daha fazla olan bir yekün rektiflerinin tatbikatında lütuflt ( 
tabii cereyanından ayırmak istemezdi. elin bu beı ıahıs arasında olduğunu da görüyoruz. daima yalnız kalıyor ... Günahı ölende verilmiş ona .. Çünkü iltifatı ve kompili- dahaleleri kat'i müessir olınuştııt· 
Polis müdirine gelinc·e, o hassas bir alıcı bilen bir insan dımağı ... Şimdi ne kadar Seven marazi bir ruhun kıskanç, ıüp- bulmuı olsak hile neye yarar ..• Yine ce· manı daha bol oluyor... kışlar) 
makine gibi temkinle hareket ediyor, her yoruluyoruz.·• heci tesiri altında reflekslerine nasıl ka- zasını yaşayan katil çekmiyor mu} Hasan gazinodan çıkıyor: Mübalağasız diyebilirim ki . 
ıöylenileni dinliyordu. Gözlerimizi diktik ... Kafamızı oraya pıldığına ,aııyor ... T& eski günlerdeki Reflekalerini buhranlı gördüğümlb - Katil, ölüm, katil.. Evet.. Katil. ile aramızda ötedenberi için içıı> 

Profesör Selaminin vaziyeti, büsbütün bağladık... gibi alkol, onun için en eyi bir arkadat- için alakamızı topluyoruz üzerinde ... maktul, masum olabilir.. vam ederek son senede had birA~ 
aksine idi. l ladiseyi ihata edememi~ gİ· Fakat yine vakıaların eairi olarak ... dır. En kuytu köıelerde hüviyyetini, ru- Birdenbire Asabı isyan eder gibi geriliyor. Karanlıklara doğru dalıyor.. meydana çıkan Sancak işi jbtilıv1 

biydi. Şaşkınlık emareleri gösteriyordu. Kah ıüphemiz müddeiumumiye, kAh hunu aaklıyarak içiyor ... Adalet ona bel- Ve bir gerinme hareketi ile yumruğunu *** avaınil ve hassasiyet sayesinde 
Kim öldürdii}Sualine bir türlü cevap bu- muhabir Ziyaya, kah polis müdirine. ki kanun maddesini tatbik ederek idam masaya vuruyor •.• Sonra... Bir hafif Polis müdürünü odasında aörüyoruz.. ah ,.n1' 
Jamıyor le 1 ·· · d ahJ 0l 1-"L f ·· k"L · h ,_ F-L b L hlc sa - Türkiye dostluguv nu d a ~-• açırı an ceset uzcrın e t ı &an pro eaore, an cınayet maaaaı me- ıe pasına götürece-.... ...at u .ıtatre .ka aha atıyor... Masada oturuyor .. Kar§ısında da dört 
yapmak İstiyordu. moruna varan bu ıüpheler insana ne k.a- katre ölmekten daha tatlıdır. Kendi kendine : kiti var .. Bizim tanıdığımız dört ki~i.. vetlendiren bir imtihan zeıninİ 

Kim öldürdü} Suali, fikir silsilesi kar- dar ıabrap veriyor ... Bulamıyoruz dik- *** - Ben katilim .•• Fakat bunu kimse Kimiai oturuyor kimisi ayakta .. Konu- muştur. (Bravo sesleri, alkışlat~J 
tı!Anda muhatab Hasan yapabilir. Bu katimizle ... Ve hazan gizli vak'alann Bir kır bahçesindeyiz... bilmiyor ..• Meaela ba,kaaı olamaz mı) ıuyorlar .. Si.dece içlerinde büyük bir dik- Arkadaşlarım, ellerinizde ~ 
nolltadan böyle olmakla beraber ..• Be!\ esiri olduiumuz zamanlarda tesir albnda Gürültüden ve hayattan uzalı:, tabi - Bir vaka için eğer bir kahraman lazımsa katle anlan dinliyen polia müdürü.. muahede metinleri karşılıklı al 
kjp bir albümde seyredilir sibi önümüz- kalarak kendimizi bu bet talı- üzerinde abn müphemiyetine gömülmüt bir mua· ı bu muhakkak hakiki mi olmalı... Ne O töylc, tabii bir hareketle .özlerini ahhUtlerin mana ve ıümulUnU 
de ••• Onları tanıyoruz ..• Fakat •dece gezdiriyoruz... cıkta Huanı buluyonaz ... önUnde -.otka kadar maaumlar nrki katil va:kuını do- kaiyor heplinin .• Ve diyor k.iı maktadır. Bunları kabul. b 
Liıer in&l!n ciıu ;; ..• : 'cp~i bu rn:.i:ıim f·ı b":ı fain~tan- 1 fa~nin tr..1ıgkl oldıı·· l:adelti -..MH. lam•M• ~· hiç bir aünahı yokken _ Bifın«'i _ M WJ•hem ederim. U}kJll,ar) 

• 
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15 Sen d un Yticc huzuruna, B.M. Meclisi rcisı 

~tşınan e enberi sebntlı ve bilgili bir Yapılan bir \'::tzifcdit. 
rtı... ızın ese · ı VRK -..:di b· rı o nn ve her biri kıy- K. ATAT 
tine.ve ~drımrnure obn çiftliklerini ha- Başvekil İsmet tnönü'nc 
l'et h~ buyurduğunuzu cümhuri- Hatırlarsınız, 'fürk köyliisü Türkün 
llııştır. :Su eti luzim hisleriyle karşıla- efendisi olduğunu söylediğim zaman ... 
lel't}jğİn. suretle de hükümetc gös- Ben o efendinin arzu ve iradesi altın

tf larıınız ız Yüksek ınil7..aherete şükran- da senclerdcnberi <'.alışmış olan bir ha-
l3u h sunarım. dimim.. Şimdi beni çok heyecana geti-

Eaıun .Ynıetıi eserler· . . d . ren hadise Türk kövlüsüne naçizane ol-
ı dii~: . ın sızın aıma re- . .~ v 

ll'ıu -yunduğı.inüz 1 .. 1.. .. •. sa da ufak hır vazife yapmış oldugum-ne v toy umuze nu-
L_ e ınckt dur 
qq~ırlı 1_ cp olarak çok faydalı ve ·. . .. .. . . b ı. olilCClklar . Mılletın yuksek ınumessıller heyetı 

bey
. •u M 1 ına ımanımız vardır. b . . .. .. k b 1 t · 1 · · ec is.i nı· unu ıyı gorıııuş ve a u e mış er ıse 

<!can •1 ıccnap tebe.rruunuzu . . . 1 . d 
.,. ı e tel.lkki benım ıçın ne unutu maz hır saa et 
e \'n~ı etti. Milletin hayrı . l . -,,.._ "' ığı j,.· d hatırnsım bana vermış crdır. Bundan 
·cqoh~ ~ın c kayna 1 ·· le. gtnltı hük" . mış .. ~. nn yu~e dolayı çok yüksek zevkle miJlet, mem-
.tin en C\2.i.z urnetın ve butun mıl- leket ve cüınhuriyet hükümetine vap

' his} • Varlığı saydığını en geniş mağa mecbur olduğum vazifelerde~ en 
e:rımle "-~d . 

~ z.c erını. basiti karşısında gösterilmiş olan te-
~ 1smct lnönii. veecühten takdirden ne kadar mütehas-

.\'!' .. h.,.... ' 14 (A A) R . 'cümlı" • ld v 

1 
if a kted" d w• d <l.4 u!U{ ~ - eısı ur sıs o ugumu a eye mu · ır egı-

u~ çüti·~~rı~nda bulundur- liın. 
~ dola 

1 ~rı hazıncye ihda buyur- Mevzuu bah~olan hediye yüksek Türk 
~ ~bcıuıııJ'd:ıyfo B. M. Meclisi reisi milletin<' benim asıl vcrmeği düşündii
do~ ve :a Renda tarafından gön- ğüm hediye karşısında hiçbil' kıymeti 
~ latni • · M. Meclisinin minnetle haiz değildir. Ben, icap ettiği zaman 
~ ı hild;: hislerini ve derin şükran- en büyük hediyem olmak üzere Türk 
~tdi~ n telgrafa şu karşılığı \·er- milletine canımı vereceğim. 
~ KAMAL ATATÜRK 

ltalyan gençleri 
a.,,. Berlinde 

ltalyanın, 1~ (A.A) - 1200 
line gencı dün akşam Ber

gefoıi 
Ya bü " ş ve istasyonda Ital-

Yuk el . . ·ı 
~ellç'''. çısı ı e Alman 
A1111an teşkilatı reis muavini, 
\>e ltaı spor teşkilatı ~ümessili 
leRele ~an Alman cemiyeti de
lard1/1 taraf andan karşılanmış-

.. 'f Una-; halkı 
lltıdeI"kl . . 1 erını tayyareye 
1\ ter ketti 

. tina 14 ( 
'Jaııa1 b'fd' . A.A ) - Atina 

lat· ı ı11yor: 
ısna" 1 

~ iları e . 1 0 arak çalışına günü 
bıı dılen d- k" p 11lii11 y un u azar günü 
lar1 •• unan işçi ve memur-
ltrketi~ndeliklerini tayyueye 

1\ . nıışlerdir. 
l) tanild 

i"ıit a mesai müsteşara B. 
\> . ratos •v 

a)ı ve dıger yerlerde 
f Ye rn 1hret ernurlar fabrikaları 
lanPe ederek işçilere bu va-
la rver leşe' b·· l . d d Yl hilk" > us erın en o· 
har h· Uoıetin tebrik ve ifti

ıssini b'ld 1 irmişlerdir. 

lsviçrede 
c,lle 

11'•re ~re, 14 (A.A) - Ce
~1> ... ı:. • antcnunda h t" I" ... "'llıat er ur u 
~deıı k teşekküllerini yasak 
•Çiıı d .. anunuesasinin kabulü 
'dil un re ·~ l lbiı Yıama müracaat 

12,076 Ye neticede kanun 
~ab reye k 

ııı td'J . arşı 18,278 reyle 

Yunan ziraat 
• • 

sergısı 
Atina, 14 (A.A) - Zappion 

parkında tertip edilen birinci 
Yunan ziraa! sergisi kral ha
zar olduğu halde açı!mışhr. 

Matbuat ve turizm müsteşarı 
Nikoludis seyahatte olduğun
dan bu müsteşarlığın sergiler 
müdürü B. Lekkas bir nutuk 
söylemiştir. 

B. Fon Nöyrat 
Memleketine döndii 
Budapeşte, 14 (A.A) - Al~ 

manya hariciye nazırı B. Fon 
Nöyrat ve refakatindeki zevat 
bu sabah husu~i bir tayyare 
ile iki günlük ziyaretten sonra 
Budapeşteden ayrılmışlardır. 

.B. Fon Nöyrat Macar Ajan
sına yaptığı beyanatta demiş
tir ki: 

BB. Daranyi ve Dö Kanya 
ile yaptığım görllşmeler Alman
Macar dostluğunun kuvvetini 
ve samimiyetim bir kere daha 
teyit etmişlerdir. iki millet ara
sındald dostluk istikbalde Tu
na havzasındaki yapıcı faaliye
tin mühim unsurlarından biri 
olarak kalacaktır. 

Tashih 
Pazar günkü yazım,zda Sov· 

yet Rusyada idama mahkum 
edilen generallere ait fotograf
larm yazılarında bir yanlış ol
muştur. idam kararanı veren 
askeri heyet azasından General 
Blüherin fotografmm altındaki 
yazı karışmıştır. Tashih edi-

ı rnıştir. 
-.ııq ........ ~ ........ mııııı .. ~~yo:r~u~z~.--=-~--
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R.ASiM PLAPALAs 
~o li 

l<oın 1 il2'1ran 937 pazar gUnU açıhyor. 
\t~ Yc::k sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akıam yemeği, 
hıt olduğ kahveleri, yatak, s1cak banyo, souk banyo da

ON u halde 350 kuruştur. 
BE~ç· GÜNDEN FAZLA KALAN AiLELER 

lN AYRICA TENZiLAT YAPILIR. 
~---

~.S~ARDENP ARTi 
1 Ve ~ f 

eg enceli bir gece geçirmek için 17 - 6 - 37 
il . PERŞEMBE akşamı 

mır Öğretmenler bir!iğinin 
Tertip ettiği GARDENPARTİYE 

GIDtNIZ 

r7Z/.~rzz7:ZZ727.YZ77..ZZ:C~ 

~ Atatürk s anbula gitti e 

1 aş ve 
+ J&t•awzeşwww 

Petrol ve benzinin ucuzlatılması hak~ 
kındaki kanun Kamutayda derhal 
mer1iyete girmek kaydile kabul edildi 

Şehirde gezinti 
yapt~ 

\ Istanbuı, 1 Lj (Yeni Asır • 
Telefonla) - ATATÜRK 
bugün şehride bir ge-
zinti yaptıktan sonra saraya 
dönmüşlerdir. 

CL7.7.7.?Z7I/.LZ7...zzT...LZ'LZZZZ7J . ..,~ .~_, ... 

--......................................... _ 

-·-·--·-
Cenevre, 14 (A.A) - Anadolu ajan- haşhaş zeriyatının tahdidini amir ol-

sının hususi muhabiri bildiriyor: makla beraber bu :zeriyatla meşgul 
lstişari Afyon komisyonunda bükü- köylünün menfaatlerinin tetkiki de 

metimizi tenısil eden Cene\.TC başkon- zamana ve ilmi tetkiklere muhtaçtır. 
solosumuz Numan Tahir Seymen ko- Bunun için acele edilmemesi taraftarı-
misyon müzakeratının son safhalarında yım. 
söz alarak demiştir ki: Murahhasımızın bu sözleri konferans 

- Hükümctimin lıaşha5 zeriyatının ·~~~'.tind~ ~ok iyi tesirler yapmış ve 
•~hdı"di hakk d k' b f" hukumetımızin afyon ~şinde gösterdiği ..... ın a ı ~eva ının men ı .. .. . 

.. l k husnu nıyct ve bu baptn ittlhaz ettiği 
olarak teltıkk i edilmemesini soY eme· t lb' ·l 1 . 

• C< U er rnınısyon azası tarafından 
islerim. Bizim bu insani meseledeki 
teşriki mesaimiz müemnıendir. Yal-
nız haşhaş zeriyotının tahdidi hakkın

da 1938 yılında içtimaa davet edilme

si tasavvur edilen istihzari konferansın 
beklenilen neticeleri vercmiyeceğine de 
kanilz. Zira bugüne kadar yapılan tet-

kikat henüz kafi esaslar vermemiştir. 
Böyle mühim bir konferansın noksan 
esaslar ve vesikalar i.izcrinde ınüza-

kerntta bulunmasından fayda bekle-
lenmez. Bizim iktısadi menfaatlerimiz 

sitayişle karşılanmıştır. 

Çin heyeti 
Berlin, 14 (A.A) - Führer 

dün Beroşhtesgaden'de Çin 
maliye nazırı ve başbakan mu
avini Kung'u kabul etmiştir. 

B. Kung bu münasebetle Füh
rere kıymetli san'at eserleri 
vermistir. 

DALLARDAN SESLER: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Belediye cezaları 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Pençereden kilim silkmekten yangın yerlerindeki arsalara du· 
var çekmeğe kadar yüzlerce belediye suçu var. insan fiil ve hare
ketlerinin ıuç haline gelenleri -gün geçtikçe- o kadar çoğalıyor 
ki bunların hangisinin suç hangisinin mübah olduğunu ayırt et· 
mek hayli mütkül hale geldi. 

Halkı bir tarafa bırakalım. Alakadar belediye memurları için· 
de hnyvanlara eza eden çiçeklere cefaya kadar bütün belediye 
suçlarını atlamadan sayabilecek kaç kiti var? 

Her vilayet belediyesinin ıuç telakkisi, ceza tertibi batka baş· 
ka .. Mesela Edirncde Türkçe konutmıyanlardan 10 lira ceza alır· 
lar. izmirde bu suçu ifleyenlerden ceza alınmaz. T ekirdağda 
oturanların t u hareketi suç sayılmaz, lzmirde oturanların ayni 
hareketi suçtur. 

Ortada Türk ve Türkiyeli vardır. Amasyalı, Bayburtlu yok· 
tur. Birini diğerinden daha medeni, daha terbiyeli, ötekini daha 
ziyade muhtacı ıslah telakki edemeyiz. Böyle bir dütüncenin 
esasen yeri yoktur. 

Tavukların başaşağı taşınması, arabacıların kamçı kullanma· 
ları lzmir belediyesince suç ise Samsun belediyegince de suç ola· 
rak kabul edilmelidir. 

Belediyecilik ve jehirlilik bütün memleket için kül halinde 
tetkfü ve mütalaa etlilecek bir mevzudur. 

Her belediyeyi kendi telfıklcisiyle, kendi mütalaasiyle başba· 
~a bırakmakla hak, adalet, intizam kaidelerini müteess;r etmi• 
oluruz. Belediye vezaifine dahil seyrii sefer, ihtikar, sıhhat, te· 
mizlik işleriyle bunlara ait cezaları hükme bağlayacak ve mem· 
leketin her tarafında tatbik edilecek tek bir kanuna ihtiyaç var· 
dır. 

Derin mütalaaların, uzun tetkiklerin mahsulü olması ' İcaı: 
eden bu kanunun adı (Türkiye belediyeleri ceza kanunu) ·dur. 

Ancak böyle bir kanun kefmekefleri ortadan kaldıracak ve 
en medeni tehirlerin intizamını memleketimizde tesis edecektir. 

MURAT CINAR 



Başvekilimiz harici siyasetimizi anlat "I 
• 

"logiltere ric , 
memleketin e geti 

y ye 
e me 

. -.,, . 
g a .. im" ve ciddi dostlllk hissiyatını 

acaklarını bana ızhar etmişlerdir.,, 
Hatay ihtilafının halline 

üzerinde konuşmaları 
zin Paris z·yareti 

am;ı o muştur .. 
ve ransa devlet 

ransız dostluğu 
adamlarile karşılıklı eyi niyetler 

bulmuştur. • • - bir imtihan zemını 

Ankara, 14 (A.A) - B. M. Medi- İngiltere ile münasebetlerimizin hn- 1 maya ç:ılış:ıcacnz. Vaziyetten hab~rdar yetleri biz yakından ve en salahiyetli 1 (Bravo sesleri) 
Binin bugünkü toplantısında Tuznameye kiki bir dostluk ve emniyet hislerine müs- ı olmıyan ve nihayet vaziyeti bulandır- ağızlardan İ,Şİttik. Bulcaristan bizimle Biz sulhun davasında hakiki ve aami
Clahil maddelerin müzakere ve kabu- tenit olduğunu söylemek benim i;in hah- makta türlü saikaya kapılmış olan hususi bir muahede ile bağlı olduğu ~- mi bir hadim vaziyetindeyiz. Kendi 
lünden sonra sürekli alluşlar arasında tiyarlıktır. lngiltercde bulunduğum za· siyasetçilerin cemiyeti akvamda verilen biYugoslavya ile de hususi bir muahe- vcsnitimizin, faaliyet sahamızm dahilinde 
kürsüye gelen Başvekil İsmet İnönü aşa- man da lngiliz milletinin en saltıhiyettar k:ırardan sonra sükunette olmadıkla- de ile de bağlıdır. Bulgaristan, Yunanis- beynelmilel sulhun muhafazasına çalı ır 
ğıdaki beyanatta bulunmuştur : ricalinde memleketim hakkında samimi rını ve bu sükıin:::ti bozmağ:ı çalışt1k- tan ve Romanya ile münasebetlerini de ve Türkiyenin hayır ve menfaatini sulh-

Muhterem arkadaşlarım, dostluk hisleri müşahede ettim. Ve en larını görüyoruz. Hatiplerin b:.ı husus- hale getirmek kararında olduğunu söy- ta bularak onun daimıı muhafaza edil-
Çok feyizli çalışmanıza ara vermek salahiyettnr rical lngilterenin Türkiye tnki endişleri yalwz büyük meclisten !emiştir. Bu c.rzulannı Türkiye ynhuz mesi temennisindeyiz. 

lizere bulunduğunuz bugünde ,hüküme- hakkında beslediği samimi ve ciddi dost- değil memleket muhitirıden bize aks"t- teşvik eder ve elinden geldiği kadar tes· ı Arkadaşlar, bu noktanın siyasi zihni
tin dnhıli ve harici &ya.seti hakkında hık hissiyatı"lın memleketine getirmem- 1 mcktedir. Burada müsterih olmak için hil eder. Şüphe yok ki Balkanlarda Bul- yetimiz olarak anla.şılmasıru isterim. Biz 
yüksek huzurunuzda ufak bir hülasaaı- den memnun olaclll:.lımnı bana ız.har 1 bazı noktaları göz önünd~ bulundur- gari tanla diğer komşulan arasında sı- 1 beynelmilel sulhun Türkiyeden uzak ve 
nı yapını.ığı vazife sayan~m. .. etmişlerdir. (Alkışlar) . 1 mak faydalıdır ~nneder~: ~b~ c~.k .. dostluk havasının te~~s e~esi .ve 

1 

bizim hudutlarımızd~ çok a~rı ?'erlerde 
Bu hülii~d~~ aon~a. e:er ~:k la~ Yalnız rcStrit mahfillerde d~~ hu- 1 ol~ m.uahedelerın ~.tb~ v~csı bu~un. . ~alk~n d.e~le~erı~n . soyledık- de bozulmasını ken~ı men.faatımız ve ha-

Yİp ve teşvikınıze hızı layık gorurserıız susi mahfillerde de memlekctımız hnk-t bugun içın Fransaya düşüyor. Butiln len gıbı cıddı ve ıyı nıyetlı hır dostluk yırımıza muvafık gormeyız. (Bravo ses-
eizden itimat reyi istiyeceğim. (Sürekli kında itimnt ve sempati gosterilmek- taahhüt ettiğimiz muahede ile Hata- yoluna girmesi hepimiz için sevinçli bir 1 teri.) 

/ 

alkı lar) tedir. Sulh davasında lngiltcrenin takip yın tamamiyetinin her vasıta ile ma.h- emel ve Avrupa sulhu için bir mesnettir. ı Biz memleketimizin emniyet ve siya-
Evvela hnrici siyaset üzerinde bütün ettiği hattı hareketi zihniyetimize uy- fuz.iyeti Tüı·kiye ve Frnnsaya düşüyor. Bulgaristnnla aramızda timdi teferrı.ia- , setini her hangi iki memleket aruındaki 

münasebetlerimizi mümkün olduğu ka- gun bulınnktayız. Memleketlerimiz arn- 1Nihayct bu esnslar cemiyeti akvamın ta girişmek istemiyorum. Milletimizın !nifak ve ihtilaftan beklemiyoruz. (Bra-
dar açık yürekle ve hlç bir noksanını sındaki iUmnt hisleri aradaki müna- müzahereti ve iştigal sahasıdır. Hatta hassas olduğu mevzular malumdur .. ,. ı vo sesleri) 
aaklnmıyarak olduğu gibi sölemeğe ça- sebetlerin inkişafa için ve beynelmilel; eğer hukukçulru: 1.ubiri caiz görülüı·se Aramızdaki ımünasebetlerde yekdiğeri- Bu eseslı bir noktadır. Biz kendi mem
lışacağım. Hnricl münasebetlerimiz ÜZ.e: sulh dnvnsında ve emniyet davasında 1 mesul~yetl altındadır ... De.ı:°e~ ki _biz, 1 mizin hassas noktnlanna dikkat etmekte leketimizin emniyetini diğer memleket
rinde komşularımızla münasebetlerimızı kıymetli bir fmtil olarak müessir olmak alaka ı::u- olanların h~u nıycilerıylc t ve iyi dostluğu inki§af ettirmekte men· l ler arasında iyi münasebetler ve emnİ· 
birer birer saydıktan sonra umumi siya- için çok faydalı olacalttır. 1 bu muahedclerin tatbik olunacağın- f aatlerimiz olduğunu müşahede ~tti:.:... yelli münasebetler bulunmasiyle pek 
set esaslanmızı izah edeceğim. ltnlya ile siynsi münasebetlerimiz çok dan emin olacağız. Ve nihayet bütün Görüyorsunuz ki bütün esaslar devletl~r ala telif olunabilecek, temin olunacak iti-

SOVYETLERLE MONASEBATIMIZ iyi haldedir. lktısadi münasebetlerimiz vasıtalar çaresiz kalırsa ve hakikaten arasında söz olarak kastedilen bütiin kadındayız. (Alkışlar) 
Sovyet ittihadı ile münasebetimiz inkişaf etmektedir. İtalya ile münasebet- siyaset tahrikçileri bütün bu beynelmi-

1 
mesafeler hayırlı ve ileridir. Bunun İyi Onun içindir ki, diğer iki memleket ra

dostane ve snmimanedir. Hatta son :za· !erimizin en iyi halde bwunması bizim lel akitleri hiçe sayacak kadar tecavüz bir surette tatbikinin her iki memleketin j sındnki her hangi bir nifak ve iftirııka 
mrınlarda bu dostluk yeni bir samimiyet· ciddi cmclimizdir. Akdenizde bütün I fil~irle.ri gösterirle.:-'e en nihayet re: 1 

menfaı:ıti olduğunu takdir ediyor ve ta-, knrışmayız. Onun düzelmC5ini isteriz ... 
le canlanmışbr. (Bravo sesleri, alkışlar) devletler nrasmda suitclehhümlerin iza- 1 mıyeti akvama H.tı.:a etmek~ de ~en kip ediyoruz. Ve her hangi iki memleket arasında ni-

Son zamanlarda Sovyetlerle aramız· le edilmesi ihtildf sebeplerinin ortadan 1 kalmıyacağız. Bugun oradaki vazıyet,! Arkadı:ı§lnr, •İze Cemiyeti Akvam fak ·ve iftiınk husulünli asla istemeyiz ... 
da bilakis aoğukluk bulunduğunu dü,ü- kalkması ve Akdenizde iyi münasebet cemiyeti a~~mm kab~l v_e teı:~it .. ettiği 1 üzerinde görüşlerimizi de söylemek is-1 Bilakis elimizden geldiği kadar memle· 
nenler ve farzedenler içia bu kadar açık havasının bütün politikalara hlUdm ol- esaslar dahilinde emnıyctin husnu fat-İ terim. Bu müessesenin kuvveti ve zaafı 1 ketler arasındaki bu kabil bozuklukların 
aurette ııôylemcm, bdki hayreti mucip ması bizim ciddi arzumuzdur. biki cemiyeti akvamı teşkil eden bu son zamanda mübalağa edilmiştir.Kuv-ı' ve müsademelerln ortadan kalkmasını 
olacakbr. Bu sefer gerekB. Litvinofla Arkadaşlar, memleket bildiği gibi kadar milletlerin müşterek faaliyeti .~e I vetine inananlar büyük davaların ve bü- temenni ederiz. Millt:tler arasında mü-
yakındnn konu~§Umdn ve gerek yeni bütün dünyada bilir k1, Akdenizde cm- tanhhüdil altındadır. Sülnlnetle so~- yük meselelerin kolaylıkla fiili ve kat"i him bir uzuv ve kuvvetli bir millet oln
Sovyet b "yük elçisinin Anka.raya geli- niyet ve istikrar bizim için çok kıymet- lediğim lıu sözlerin içinde Hntay iç~~ bir surette hnlledilebilmesini beklemı~- 1 rnk çalışırken bizim siyasetimize delil 
oinde temaslanmız iki memleket aTasın- li bir mevzudur. Bravo sesleri, alk~lar) ~apılan ~nşınan1?' behemehal. ~·e hu: 1 ıerdir. Bu lüzumundan fazla bir hayal 1 olnn, saik olan esaslı fikirler ve manevi 
daki dostluk rabıtalannm her iki taraf· Akdcnizdc emniyet ve istikrarı tev- tu~ hıı:ltıs ıle tntbık olunması ~çın 1:ru1 I presti;ıliktir. Zaafıru ileri sürenler onun sebepler, amiller bu söylediğim sebep
ça hakiki kıymeti ile tn.kdir edilmekte lit ve temin e~~k her. türlü tedbir]~ mucyyıdele.r mevcuttur . U~~deyım~ 

1 

hiç bir faydası olmadığını ve Milletlo::re lerdir. 
olduğunu nazanmızdn bır kat daha le· bu memleket ıyı kabul ile kaqılayacak- Esasen hatipler g\bi ~etimizdilhe Su ı.t'lır t.ı. L~ ... ı .... L .......... Jı;.:..ı ~-·--1..- DAHII.I SiYASETiMiZ 

,.. ... . ··- 'o____ • . .. ~·-·> ...... .. te ır er. u oy e ır zannetme te a - Arkadacılar, Harici müoase-

1 

rıye halkına knrşı hakild tevecc . ve d. 1 B .. ı b. k b ki 
Arkadnşlnr aramızda soğukluk geç- Fransa ile münnsebetlerimizin ha- muhabbetle mahmuldur. Ve bunu vM knt• ıA k d' h k'k" ··ı .. ·· dah'l" d " , ; . . .. . 

1
. 1 asa en ı a ı ı o çusu ı ın e b l . . d k · d. 

tiğini fnrzedenler §İmdiye kcdar olan yırlı ve mesut inkişafı hakkında ha-
1 
ıle Sunye halkına karşı Turklenn has- görmemektedir. Cemiyeti Akvam bugün et erımız en geçere ş1m ı 

tecrübelere knfi derecede dikkat etme- riciye vekili arknda.şımız ve hatipler sasiyetini göstermek için kıymetli fır-ıonun lıukukan ve filen haricinde buıu- dahili siyasetimiz üzerinde de 
· 1 l d V b. · · · · · b d iki da ·· ·· 1 1 satlardan istifade ettim. d mış o nn ar ır. e ızım sıyasetimız.ın Wl an cvve mevzu soz soy e- . . .. lnnn devletlerin faaliyetinden mahrum bir ik; malumat arze eceğim. 

h · · · · · k ı l d k · · f t b ldul F · Şımdı o mevzuda tekrar hararetle soz ususıyetmı ıyıce avrnmamaş o an ar ır. me ıçın ırsa u ar. ranas sıyuse- .. • . . •. bulwımakla büyük bir mahrumiyet ve Dahili siyasetimiz üzerinde tek 
p l"tik • 'klT · • w f" ti · 'd t kt b. · · d ,,d soylemek ıçın ahval ve §Craıtten kufı 1 o ı amızın ısti a ı sıynsı ve cogra ı nı ı arc eme en ır1nc1 erce e 'k .. ..-.. .. .. znyiflik içindedir. Buna şüphe yoktur.. mes!e olarak eskı"den Dersı'm 

· · · · h · } · b" k d' · s 1 1 11- J kı dan Tü' k' derecede leşvı gordugumu ııc.ylemem. vazJyetımızın ususıyet erı ıze en ımı- me u 0 an za uır a ya n r ıye . . . . Haricinde bulunan devletlerin kıymetli T 
ah b . k f ı· ı ·· F d k' ı · t Amma kanaatım odur ki, Mılletler haki- dedif?imiz unçeli vilayeti ha· ::ı:e m sus ır ta ım aa ıyet er goster- ve r:ınsa arasın a ı esas ı emnıye ve 

1 
• • • • • ve beraber mÜ§terek çalışmalarıru Ce-

mektedir. Ve daima gösterecektir. Bu büyük politika mevzularını açık bir su-ıkı m~bnfaatlerı~ ruhayet sıyase~ adamla· miyeti Akvnmda birleştirilmeleri bu mü- diselerioin esasını ve bugünkü 
,,_ · b. · hh'"tl · izi mü rette "..;l..-f" nna ı ran ve ıcbar edcceklerdır. (Bravo · t• • h · d fk" nususıyet ızım taa u enm e • go. ~Lum. 1 • essesenin beynelmilel sulh. ideali için vazı ye mı azırun an e arı 
esscs dostluklarımızla ve ilk günden beri Arkadaşlarım, Fransanın mesul rı- lses en, al~la~) .. . . 1 hiıiz olduğu yüksek otoriteyi çok kuv- umumi yeye açıkça bildirmek 
Yakın bir dostlukla birbirimizi takdir calinde ve Fransa büyük meclisinde ve Hudut uzerınde, Turkiye - Surıye hu-1 tl d' ccek ·d 1 b" '-' k k ı'sterı·m. 

ld d .. · d k had' 1 b' k ve en ır ı ea ır şeıue so aca • 
ettiğimiz Sovyetlcrle münnsebatımız as- Fransanın efklırı umumiycsinde şah- ı u u uzerın e çı an a ıse er ır ta ım ı B ·· h k B . 

· h · muha b 1 · · t tti y nı d hil" tır. una §UP e )'o tur. unu temennı la taarruz etmemiş ve taarruz etmiye- sil•et sahibi olan yüksek kıymetı ruz 1 re c en ın aç e · e 0 ar 11 1 ' d . Ancnk b .. k" h 1. I Cc . 
d t- tem } d · · b' 1 · d. le erım. ugun u a ıy e mı· cekt:r. (Bravo sesleri. alkışlar) bütün ricalin de Türkiyeye karşı os as ar an sonra ıyı ır yo a gır ı..... . Ak b" w. d' 

· ·'O ·d· · d .k. . 1 ye ı vam az ır kıymette degil ır ... 
HARiCiYE VEKiLi MOSKOVA- hık beslemek ve Tiiikiyeye kaı-şı "dı~d·~ 1 k ~ ıhmızd za~~n ~snsta o~t ı . ı mem e· •Büyük bir ehemmiyet ve büyük bir kıy-

YI Z!YARET EDECEKTiR münasebet bc!ilemek husw;unda cı ı j etın u ut uzennde emnıyetın mevcut d' l\t'll tl . k .
1 ·· .. l l b · · d h. b' ·h il"f k mette ır. ı e erın şu kadar ço mı -

Arkndn§ım Dr. Aras yüksek tevcc· bir arzu ve kanaat gördUğümu soy e- 1° mıısı anı ıçın e ıç ır ı t a yo - tl . . b' 
) t M 1 b · · bikid" le enn muayyen sulh hedeflerınde ır-

cüh ve itimndınızln bugün ehliyet ve sa· mehle bahtiyarım. (Alkışlar i ur. ese e unun ıyı tat ır. I . olduklan •. l l . d" .. 
da I~ · l' ·1 b' · ı_ eşmış nı soy eme erı, unya ıçın lahiyeti bir knt daha tebarüz etr.1i" ola- Fransa ile nramı7.da son zaman çı- · ransa rıca ı ı e ız aynı ıı;:nnaat ve ' . . . . . 

y h d "dd' · · k' k k d beşerıyet ıçın esaslı bır mesnet teşkıl rak yakında Bağdadı Tahranı ve Mos- kan Hatay me:::elcsi ,·ardı. Ve u ut cı ıyetle bu ışı ta ıp etme ararın a- (A1k 1 ) 
' k hfid' 1 r eder, ış ar 

kovayı ziyaret edecektir. (Alkışlar ) emniyeti üzerinde bir W ım ıse er yız.. O dan sonra b k d .11 t' l 
· Mili tl Cemi ı ı.ı .. ı· k d 1 F ·1 ·· n u a ar mı e ın mcsu IRAKLA DOSTLU ... UMUZ çıktı. Hatay meselesı c er - ıu asa nr a aş arım ranaa ı e mu- . 1. . k' b . . • . .... 

u .. d'k b b d h • l l b h · rıca ının vn ıt ulnrak bırbırlerını gorup 
1 ki .. b 1 . . • . yeti knrnrlyle ve bugun tas ı uyur- nase atımız a ususı mese e er a tıyar 1 I 
ra n munase et erımız samımıyet ve , . . b' . . . . anlaşma arı, az görülecek bir fayda de-

d ti k h · t' d .. d"Y. • • el ı dul,'llnuz muahedelerlc kati ncticesı- ır aurctte ta.bik edildikten sonra yeru 1 V h 
os u rna ıyc ın e goster ıgı ıyı tec - • H b' . . . . L.. "'k b. . ğildir. e ni ayet bazı kıymetli tecrü-

1. · h f b 1 k . fk~ ni almıştır Benım zannımca at.ayda ır mkı~f devrının uuyu ır cmnıyet 
· . b .. . . . 1 k ink. vardığımız neticcnın as ymetı bu avasının hukum surccegını umıt etme 

1 
il 

1 
ıyı er ırsatta umem e etın e ·nnu· ı · . ıl kı . h _ .. .. -· . .. . k 'beler göstermi§tir ki Cemiyeti Akvnm 
mumıye ı te aruz ettirmı!ltır. ra ·ın ı· . . hi bul ı .. . . . . .. k b ' h beyne m e meseleleri mütalaa ve bazı 

f t kki · b · . 1 · · .. meselenin iyı bır surette tam du- ve umıdımızı huzurla soyleme ıze u· . d 
§l1 ı ve ern. sı ve ızım e ıyı munn~· - h kk d zlhi' 1 un' ı·-.le h:t-ıl olan su • b' h kt d' ıahvnl e ayrı çareler blllmak için kıymet-b ) bcal ek h dnlci · gu a ın a n er z.u = sı ır az verme e ır. 

et er cm ususun . nzım ve . B ·1 1 esclelerm· hnll· I B I'- d 1 1 . 1 .. b ti . Ji bir vasıtadır. Ve nihayet Cemiyeti AJc-
d' · · b 1 k k aı· 1 k kananttır. eynemı e m ı a 1::an ev et eny e munase e erı- 1 d~rayctınkı .u meVm cd ~t ·emd l}ck. e .ta - hususWldaki munhcdelerle yapılan tas- 1

1

mizin bütün millet tarafından malum ol- I vamın beynelmilel sulh için çizmiıı oldu-
ır etme tedır. e nıma e ec ·tır. . . ~ ~ .. . d d -· . . .. gu- ideal hareketinin tahakkukuna yardım 

1RANLA KöKLO DOSTLUK fıyelerm yalnız kegıt uzenn c egil mıyan hemen hıç bır safhası yoktur.Dort . . . . . 
ı nl • ] k .. ,_, .. b ' tt t bilhassa zihinlerde knbul olunmasiyle d~vlct araml.7.da açık muahede ve onun etmesı tnlemeTnnı olunan hır ıdealdır. 
ra a esı:ıs ı, oıuu ır sure e ınevcu . . .. . lh" .. . b' Ih h . . b _1 Bunu a ürkiye biz Cemiyeti Akva-

.:ı l k kıvıneti hSsıl olur.Onun ıçın Turkiye Ha ukumlenyle ır eu avası ıçm ag ı- eh' d • • . . .. .. 
cıoıt u münasebetlerimiz ve emniyetli J • l . k y k L' d b d k mın 1 ın e ve aleylunde ılerı surulen tay meselesinde varılan netıce en ntı yız. a ın ır zaman a en ve o tor .. .. k ı .... 
hi ]erimiz meclisi alide son günlerde tas- bir tasfiye addetmektedir. Aras Balkan müttefiklerimizin payitaht- b~tun .. no ta arı d~ııunerek onun faydalı 
dik olunan ehemmiyetli muahedelerle Hatipler hilkümeti muahedclerin şu- le.rını beraber veya ayn ayrı görmek ı b~r. mu~eae oldug~na, onun ~sasl~~~ d.a: 
bir kat daha sağlamlık peyda etmiştir... d b .l-- tenkı't etmek ;,.·ın bahtiyarlığına nail olduk.. Memleketimi- hılınde sıyaset takıp etmek ıstcdıgımızt 
ırnnın ternk,_, yolu da tt v b " ··k rasın nn urnsınwuı -ı. ı · h l" ·1 k · ld y .. • 1 ıu n n '~" uyu • .::t-.... k h ti ze karııı müttcfıklerimi.ı: tarafından cös- u UB ı e anı o ugumuzu gostermıı o u-
adımlar Türkiye halkının hayrnnlıvını fll'S3t buldular. Fakat ~~ eye - ·1 .. -'- b" ·· d " yorum .. 

0 i ·b· b"tü millet ve bu""tün filem 1ten en teveccuh ve muhllDbet utun un-
nkd. • · d · • ld - b. n z gı 1 u n A k dn lar b d .. 1 d·v• 'b. ve t ırını cumn mucıp o ubru gı ı . . . . . b""t"" hat' •yanın dikkntini celbedecek sıcaklıkta idi. r a ~§ , :ı ın a soy e ıgım gı ı 

ı T .. k. ·· b 1 . . k dikknt etmıştir la, nihnyet u un ıp- . • mu··na L 1 . • d hah d 
r:ın - ur ıye munase et ennın ve ya ın . .. . . ikl . kta ka- tjBu memleket Yugoslavyadan Yunanis- sıyrun -euct enmız en se er· 

k d l'k b 1 h' · . . d ink lenn uzcrınde bırleşt en no gı • k k lıırım--1 .. b l · ·ar e~ ı rn ıta an ıss1yat1 ıçın c • i- •. • __ 1 dkil tnndan ve Romanya.dan gördüğü sıcalt en om1U ILJa munue et qı ayn 
uzerıne koyduğumuz esa!).ların 51 e, 1 vzuubah · K J d 

ııafını bu memleket daima takdir ve mu- . . .. . ded' teznhüratı ayni hararetle karşıladı. (Al· ayn me settım. omşu oma ı-
habbet hisleriyle karşılamıştır. Ve kar- hulus ıle takip olunması uzenn edır. kı§lar} ı ğımız devletlerle de münasebetlerimiz 

Demek ki şimdi bu hissi hul.Bsa e-ı . ı . · · · · 
ınlıyncaktır. (Alkışlar) , b d "li. . k" b"ız, cemiyeti Arkadaşlarım, dört Balkan devletın çok ıyı ve dostanedır. Ve hıç hır memle-

NL MONASE rc.c en e so y eyım ı, . h' b. 'h · ı· fı k AFGAN!STA A BA- nk da 1 la ti" lerı·n hak ayrı ayrı cephelerinden dolayı vakit va- ketle ıç ır ı ti a mız yo tur. 
vam varı mış o n ne ce - 1 . ., 

TiMiZ... k 1 h IA •1 tas . l nmasından ! kit görülen hususi politikalan onların Bunu mcmnunıyotle kaydettikten eon· 
ıy e ve u us ı e vıp o u 1 .. ·• .. 

Arkadaşım doktor Arasın bu seyahati b ka h' b' . t . Balkan Antantı tanhhütleri iizerinde va-
1 
ra Lutun dunyanın sulh davasıyle me§" 

nş ıc ır şey ıs emıyonız. ı ~ . . . 
esnruıında Kiibile kadar gitmesine ve bi- (Alkısl~r) ziyetlerinin hafif veya zayif olduğunu ! ğul oldugunu, mılletlerın beynelmılcl 
zim orada da dostluk hislerimizi yakın- Arkad ı h del . hul''- ·ı zannettirecek propagandalara sebebi- aulhun idaresini sağlam esaslara istinat 

aş ar, mua e erın us ı e 1 k . . ih. db' l b l k ı· 
dan ifade etmesini isterdim. Maddi t tb'k l h d 1 · yet vermektedir. Bunu görüyoruz Am- ettirme ıçın ne g ı te ır er u ma a-a ı o unrruısı er şey en cvve ıın- · ı 

imkansızlık bu sefer onun scyahatinİ!l edn ... }nrin h"' .. · tl · ba.lı ma buna inanmayın. En ynkın temasla. J zımgeldiğini aradıklarını söyledim.Bey· 

yor. Fakat sözlerim Büyük Meclisin Af
gan milletine kar§l olan dostane hissiyatı
m tebarüz ettirmek için iyi bir vesile 
oldu iae bahtiyanm. (Alkrşlar) 

za "-'• " usnu mye enne g - ı 
Klıhıle kad r uzamasına imkan bmıkmı- dır. Size biraz evvel Fransa ile Türkiye rımızla anlıyoruz ki dört Balkan devleti , ne im il el sulhun devamı ve sağlam esas-

arasındaki sıcak havayı ve Fransanın kendilerini birleştiren sulh idealinde sa- lar üzerinde bulunması çareleri aranıyor. 
mcsul ricalindcld hullısu ifade ettim. I mimi ve sabittiılcr. (Bravo ecşleri, al· ı H~~üz bul~n.muş de~ild~r. Memlck~ti· 
Bu halde Hatay üzerinde vardığımız kışlar.) mızın •ulh ıçın çok cıddı arzulu oldu.gu
nnlaşmalann hulOs ile tatbik olunması Bulgaristan komşumuzun evvelce de ~ nu bilmekle beraber onun beynelmilel 
için ne kadar unsur tasavvur olun:ı- bir ilci münasebetle huzurunuzda anet- jsulhun sarsılmaz bir takım esaslara bağ
bilirsc bu nnda 0 unsuların hepsi eli- tiğim Balkanda sulhu muhafaza etmek lanmış olduğunu daima dü§iinmesinde 
mizdedir. Bir takım mümkün olduğu ve diğer komşulariyle iyi münasebetle- ve bilmesinde zaruret ve lüzum görmek-

Şüphe yoktur ki Hariciye vekilimiz 
Kabilde Afganlı doatlanmızı ziyaret et
mek için dine geçecek ille fırsattan İ!ti

fndc e<.lecclüir. , ,. :f n ... l .ıl'~ ... y.ı , , c-·a- rini e "t. ~m-k i 'n rı..; : ·d· i l :;;r..i r.:- teyh·.ı. CJ ııiizleri o:.ı::ı i'll'b ~,::.1orur.ı. 

TUÇELI HADiSESi 

Büyük mc?clisin malumudur 
ki, Hükümet iki seneden beri 

TunçeJi mıntakasında hususi 
ıslahat programı takip etmek

tedir Bu program bu mıntakayı 
medenileştirmek için bütün 

vasıtalarla ve hususi hükümler 

dahilinde orada geniş bir ça· 
lışma teferrüabnı ihtiva etmek

terlir. Bunu şimdiye kadar 

orada kanuna muhalefetten, 

lrnvyet ve zevk almış olan bazı 
reisler iyi karşılamadılar. Isla

hat programına mukavemet 

ve mubalcf et etmek istediler. 

Bu, bizi tarihini tam söyliyemi· 

yorum. Mart nihayeti, Nisan 

bidayetlerinde hususi askeri 

tedbirler almayı icap ettirdi. 
Orada şunu düşündük: 

Mukavemet eden ve hükü: 
metin islabat proğramına mu· 

halefet eden mıntakada ne yap

malıyız ? Şimdiye kadar olan 

Dersim tecrübeleri orada bil· 
kümetin bir emrine karşı mu-

• 
halefet olunca mühim bir ko; 
vet top!ıyarak o mmtak• 

ciddi tedibat yapmak ve bı• 
f 

,, 
ral,mamak. Biz buna sel se e 
leri dedik. Memleketin bir ta• 
rafında bir hadise ·çıkınca ooll 
kuvvetli bir surette ve sel b•• 
linde gelip geçmekten bir faf 
hasıl o1mıyaca2t kanaatnı • 

d o· bulunduk. Biz muhalefet e e f 
lerin mukavemetlerini berıar• 

.k k d. - raıo•· etb ten sonra en ı prog 'bİ 
mızın hiç bir şey olmamış f 

0 
takib o!unmasın1 vazifemiıde 
ıaydık. Bugünkü vaziyet şud~~ 

VERDIGIMIZ ŞEHlTL t 
Orada jandarma ve hü~ll~~

kuvveti tamnmiyle teessus t 
miştir. Tunçeliode isi~~:. 
programı olarak düşündug k• 
milz tedbirler fasıla g5rıı>Y ı 
sizin devam etmektedir. 

0 

roıı 
yapıyoruz, mektep yapıY0• 

1 
karakol yapıyoruz. Bir iki \ 
müddetle bu islere fasıla g:ıı 
mi, olan yerlerde tekrar 

Ş. d" e k•' iş!ere başladık. ım ıy . et 
dar hu hareket ve faalı~ • 
esnasında orada ciddi müsa b~' 
meler olduğunu ve orada .ı .. 

· · - · · anoettı• yük zayıat geçtıgını z . . sise 
lerini işittim. Onun ıçın b~ 
şimdiye kadar, yani üç aY ı 
harekat zarfında uğradığı~', 
dakiki zayiatı olduğu gibi saf 
lemek isterim. 

14 Haziran, Bugün a!dığıll' 
kad•' 

rapora göre şimdiye ktf 

olan zayiat jandarma, 
85 .~ 
ollll 

ve muhafız, korucu 
1 
dı'· 

üzere 13 şehit, 18 yara 
1 o1i 

Bunların içeri'linde bir tao 
subaydır. Teğmendir. dİ' 

Bu zayiatın bize elem v~~.t· 
\
• • btY 

ğini ve büyük mec ısın o· 
t - Dl ı0 yatında çok acı yap ıgı • di' 

şahade ediyoruz. Fakat bass' 
. h . ti' bilbll senın e emmıye ı, 

1
,, 

mübalagalı neşriyata karŞ'ı ~1~ 
k"r ız; 

pllan iş karşısnıda f~da 8 ,tt 
fazla olmadığı noktasına nıt'.dl' 
dikkatinizi celbetmek jste:~,, 

Bugünkü vaziyette te .. ~O' 
•w• "b. • d a bil 

ettıgı:n gı ı ıan arm. ' 1ıid'' 

met vaziyete tamamen h! "1'4' 
dir. Kafi derecede asker• Jilı't 
v e t orada hazırdlr. Is ~ıt· 
programı takip olcnmakl~tnıı 
Huzurunuzda söylerken b 1>ıJ' 
memleketin ve mahallioôeA,illi 

• 'tıtJrr" 
luoan vatandaşların. ışı ıınııU' 
isterim ki Cumburıyet .,,,~ 
met oraya ıslahat prog~ go' 
8ÜS olarak, heves o!ar~ 
tnrmedi. {Bravo seslerı) s''' 

Ne kadar müşkülita ıı il,.e 
sak ne kadar çok sene 

5 
biJ 

' ııı• 
yaz ve kış bu pro~ra (Sr••' 
orada tatbik edecegıı. 
sesleri, sürekli a\kışlar) 

ele ..,.,. 
- Sonu altı~et _;a~ft 

.. 
B. . . f saattl 
ırınct sını 

•••••••••••••••••• 

T. C. 
't Devlet DeJlll 

Yolları 
idaresinin l;ul· 
landığı saat 
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[ B Ô R s A f "İiem ~atılıkhem 1 

- kıralık 1 
Ç. UzUm Darağnçta tramvay caddesinde 

163 Mj 
Fiat 

110 · · aranto 13 

27 inhisarlar 8.25 

44 
3 Yekun 

12.75 
7.875 

44~!~0 Eıki ve'kün 
3 U yekün 

49 Zahira 
120 Ç. Buğday 6.375 6.375 

O kilo yapak 51 52 
5 B. Pamuk 43 40 
8 ken. palamu~ 340 340 

Jznı- A 
huku ır bkimı şahsiye Sulb 

1 k mahkemesinden: 

108 numaralı kargir iki katlı ve de
rununda elektrik tesisatı, kum
pruıya suyu ve telefon tesisatı, ayn
ca burgu suyunu havi zemin ~la dö
şenmiş ilci yazıhane ve J.Ağım ve he-
1.Ası mevcut müceddet bir depo hem 
satılık ve hem kiralıktır. Yeni li
man teşkilatı Şehitlere nakledilece
ğinden istikbali parlak olan işbu 
depo müsait şeraitle verilecektir. 
Talip olanlar depoyu Darağacında 

ispirto depo memuru B. Tevfik va
sıta.siyle görebilirler. Pazarlık ve şe
rait için de Arap fırını Mekke yoku
şu 24 numarada B. Avniye müra
caat edebilirler. A lsancakta eski 
karakol merkezi nrkasında 135 met-

Turgutlu Urganlı ılıcaları açıldı 
Şimdiye kadar binlerce basta farın şifa bulduğu Urganlı 

ılıcalar1 bugünden itibaren açı 'dı. 
Ilıcalar eski müsteciri Rüstem tuafından iş!etilmekte ve 

miişterilerin her türlü istirahatleri temin edilerek bütün kon
foru ve sair tertibatı ikmal ett i rilmiş, asri bir şekle ifrağ 
ettirilmiştir. 

Belediye tarafmdan lstanbu'dao Gülhane hastanesinden 
celbettirilen doktor Nüzhet Şakir tarafından b iıut tahlil 
ettirilen sularmda yüzde bir buçuk radyonaktev te bulundu
ğu görülmüş ve suyun nefaset ve ş ı fas• ba rapor tasdik edil
miştir. Bilhassa eskidenberi tecrübelerle sabit olan mide, 
böbrek, cild, çıban, mayasıl, kum, romatizma gibi ve bil
hassa çocuS?u olmıyan kadınların ş ifa bulduğu bu ıhcafar 
en son terekkivat ve De7;\fetini göstermekle sayın müşteri
lerine tekrar ilan eder. Ge'en müşteril er;n memnun olacak
Jarını ve trenle gelenlerln Posta arabalarını istasyonda bula-
caklannı hildiririm. Mücıteciri: Rüstem 

raf·t-t' lzoıirin Alsancakta Şe-
" ın b d re arsa İ.n.5<tat malzemesiyle birlikte 

Yıl ey ca desinde 4 sa· satılıktır. Taliplerin yine Mekke yo-1 ~ 
hi 

1 

\'e üç katlı ve birinci katta kuşunda 24 numarada B. Avniye ~ 
'ie.r Hd~ bir taşhk mutbak hila lmüracaatleri. 
"' .k~ ~pınıtr kumpanya suyu L h.3 ı - ıo 
it 1 ıncı katta iki oda ve yu· 

arı katta dört oda bir sofa ·-- •mil--llill--ı:a 

• .... • • • 1 • • ~ • • ~ •• : ... ~ • .. • ~· ."; 1 ,. ıT~... : .. ·• : • . • • .: \ 

SEFALiN 
'' bir b lk • imi lbü a on ile bir banyoya 

Baş ağrısı büyük bir 
ıstıraptır. tak~·caıiJ ve (8000) lıra kıvmet Diş Hekimi 

~~~~: e:~~::! ~:i:in ~t~~~: l ~~ u 1 la~ Nacı. 
Derhal bir kaşe SEFA

LİN alarak il urtulunuz. 
ld llbden (320) sebminden ma-
diı' (4211) sehmi varislerin 

.Q ekleri üzerine açık arttırma 
rer 1 
2 ıy c satılıktır. 

fetr - Yine Alsancak Şera
•e (~5 bey. caddesinde 2 sayılı 
11ı· O) hra kıymeti muham-

1tıeli ç· k 
tec· . ıçe çi Antuvanın müs-
(4s~i) buiu?duğu dükkanın dahi 
)İne b sebıoıden ( 4211) sehmi 

3 u suretle sablıktır. 
•ud· - Yine Alsancckta Me
l::.t~~e caddesinde t86) sayılı 

"'unc" E Fah . . 0 D\'erin ve Konduracı 
huı:ının tahb isticarlarında 
detc·n~~ (1360) Jira kıymetin· 
lbi ~ ukkanın dahi 4531 seh· 

: ~ (4.211) sehmi satılıktır. 
•inde 

8 
Yıne Mesudiye cadde

n10 t b 4 sayılı berber Hakkı· 
"' (l~ h isticarında bulunan 
hı 50) lira kıymetinde bu-

nan d .. kk" , 
•cb . u amn dahi (4531) 
•atımı kınden ~4211) ~ehmi dahi 

ı tır y . 
dük:~arıda yazıla bir ev ile 3 
fınd an tapuda Kadı llyas vak
•ur atın olduğu yazılıdır.. V c bu 

se e satılacaktır. 
lbtvk:- lıınirin Seydiköy emrez 

ıınde k"· 6 1 .... t\'Jek . . aın l onum üç 
tının :~rı •.le. (~00) 2eytin ağa· 
Beh ç e •kısı dahi satıhkhr. er 8 ~ 

kuruşt gacın kıymetleri (250) 
(SOO) ~~· Ve zeytinlik yeri de 
kıytnet) ıra değerindedir. Bu 
(i er ü . d 1 tte 'k· . zerın en ağaç arın 
hin 1• 

1 ısı Yani (400) tanesi 
lira kıra lcıymetindedir. (500) 

ıyın r d 
Oçte ik· .e ın e olan yerin dahi 
olarak ısı (333) Jira kıymetinde 

'f uk satılacaktır. 
\' arıda ın k" . l • e e\' f ev ı ve cıns en 
}' sa ı k d. 
Gtılı b 

1 
ay ıyeleri tapuda 

b:ıitasçılu unan gayri menkuller 
k•bi! ,arı arasında uyuşmak 
tıin k 

0 llladığından ınahkeme
"'ttiyı:tariJe açık arttırm• su
~ Ukatıdasatılığa çıkarılmıştır. 
•bı ,_. k Yazılı kıymetler er-

tt.ltirifrn~ ?f marifetile takdir 
•tılikt ~tır. Ve m .. lkl · 

\t en tn d u erın zey-
<ıkfınd aa ası Kadı llyasbey 

\'ard andır Evk f ·ı ·ı· · v • ır V • a ı e ı ı \lıgı t · eb ·' ır, Bir· . u suretle satılacak-
!lı ıncı t 

lıt 937 sa ış günü 16 tem· 
~~ giinij tarihine müsadif Cu-
a 0rıurıd saat 15 te mahkeme 
~tış rr~ : Yapılacaktır. Birinci 
'tıy 6llnu ın .. lkt 
4' .llıetıerin _ u ere konulan 

d rıı bur Yuzde yetmiş be-
ab lllaısa 

~ a ger· b satış on be şgün 
o • 8 . 93~ ırakılır ki bu dahi 
tı il beşte Pazartesi günü Saat 
~Qı~ herk Y~pılacalttır. Şart
~~hkenıe esın görebilmesi için 

1 1.lıayed salonuna asılmıştır. 
o a l eve . . 
qk il ar y : 1~hrak edl!cek 
t.. Çeaj Y U2de yedi buçuk pey 
...,.~kt eya rn·ıı~ b 
S Ubu . 1 

' ir banka 
ta~~ışta Yap ~etıroıesi lazımdır, 
t .ar alıc ı acak bilumum mas· 
btaı İle ı'Ya aittir. Evkaf dai-
•lled o an ·ı . . 

\) ec:ekti 1 gıyı dahi alıcı 
ı_ -.ı,k isr r • Daha fa:z.la bilgi 
ll(ettı 1Yenı h 
~·.. ' kaı ........ er er gün mah-• .. n '"·••in 

Ur. e gelmeleri ilan 

HORTAÇSU 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiıtir .Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 (2110] 

DOKTOR 

Esat Hatip oğlu 
Dahiliye mütnhassısı 

' 
iki senedenberi dahiliye mü

tahasınsh~ınz ifa etmekte · oldu

ğurn Alsancaktaki ' Sent Antu-

van hastanesinden bazı sebep

lerle ayrıldım. Bundan böyle 

hasfalarım1 Pazardan maada 
• 

her. ~ün sabahtan akşama ka· 

dar ikinci Beyler so"Kağındaki 

81 numaralı muayenehanemde 

kabul edeceğim. Hastanede te

davilerine lüzum görülenleri de 

Alsancakta Güzelyerde .. Dok

tor Sadık Ahmet Sıhhat evin-

de" Hastane ücretiyle tedavi 

edeceğimi sayın halka ilan 

ederim. Telefon: 3315 -· IZMIR SiCiLi TiCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

Hüseyin Çağlar Ticaret un-

vaoile lzmirde Yemiş çarşısın

da 48 No.lu cezayir hanında 
emtia ve ticari eşyayı indirme 

bindirme müteahhitliği ve yük 

arabasile nakliye ve arıiyeciJik 

yapan Hüseyin Çağfarın işbu 

ticaret unvanı ticaret kanunu 

hükümlerine göre sicilin 2026 

No.sma kayıt ve tescil ed ildiği 

ilin olunur. 1912 (1072) 

Grip, yaz nezlesi, ro
matızma ve kadınJann 
ıancı :arıoı ioi olarak ge· 
çirir. 

1 lik ve 12 lik amba
lajlarını arayınız. 

lzmir : satış yeri. 

Türk Ecza 
DEPOSU 

ve 

Lütfü Krom 
ECZA DEPOSU 

8-15-22 (1022) 
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Optimus 
Markaaı 

eyi malın bir garan
tisidir, mutlak bu 
markayı ar.ayınız . 

Acentası: ikinci Kordon 
Emlak Bankası kar

şısında 55 • 3 
Hüsnü ldemen 

BERBERLERE! 
.. Perma ,, fabrikası •• Supersilans ,, ismile çok şık, çok ida

reli ve gayet sessiz çalışan bir saç kurutma kaskı piyasaya çı· 
kardı; tafsilat Türkçe katalok.~a. ~uoıune gösterilir. 

Acentası : HUSNÜ IDEMEN 
ikinci Kordon Emlak Bankası karşısında 55 - 3 

Memlekette biricik olan ÖZTURK sahipli 

OZKURT 
TRAŞ BIÇAÖINI VE LEVAZIMA TINI 

KULLANINIZ 
Unutmayınızki : MEMLEKETTE KALAN PARA özTORKON PARAsıoıR 
Çünkİ : ONUN HAKİKi VATANI TÜRKİYEDİR. 
Boz Kurt traş bıçağını, Boz Kurt traş sabununu, Boz Kurt traş fırçasını, .Boz Kurt traş 

makinasını ve kremlerini aramağı unutmayınız. 

Sahife l 

Müjde Müjde Müjdel 

~.üşterHerimize kol~y!ık Kolombiya ve Odeon 
ıçın gayet ehven fıatle 

m~rka gramofon ve Bisiklet ve Lüks lam-
plakıar her marka 

b. ) ti ve bunların teferruatlarile bera· 
a arı saa er ber diğer mallarımızda 

H ı • s f dd• tecim evinde a ı t ey e ın ::ı:~tle ::~ı~~ 
bağlandığını sayan halkımıza müjdeleriz. 

ÖZ HALiD SEYFEDDiN 
Balcılarda No. 182 

KILINÇ 
iz mir 

":IE LYİIATDR 
·ııuLtrNHAYAN EV KASASI~ -

,.,;İkrop hırsırdan daha körtcliiiidur~ 
Paranızı kasada sakladıiınıı •i~ 

.rıyec~k:arlnld d• · 

ufu'k hava dolaplarında-muhafaza edlnl~ 

l!d defa az lfJem•~ 
' s:ynı rand6manı veren 

(5 SEHE 6ARArtTil reı:•ne sotuk hava dotaplanı 

18 Ay Veresiye Sa ş 
SAHiBiNiN SESi 

ARTHUR VETTER 
IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 

AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 
MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

............. mamemm .. .-..... 1mS1.11m•----~SM•• 

HAVA GAZI 
Medeni hayabn ihtiyaçlarından biridir. Banyonuzda her da 

kika sıcak au, mutbağınızda her istediğiniz zaman istediğiniz 
derecede hazır ateş yalnız: 

HAVfl .. GAZI 
Sayesinde kabil olur 

Odun kömürünün 
Külfet, pislik ve pahalılığına mukabil 

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

Teıiıatta çabukluk ve kolaylık gösterilir. K~if ve malzeme 
sarfını icap ettirr:ıiycn tamirler: 

PARASIZ YAPILIR 
10-13-15-17-20-22-24-21-29-1-4-6-8 1831 (1035) 

;ı:1 
.. --...... 11:11••==1mı1 .... - ..... - ............ m~~ ......... 1m•ll 

t11· 
~raş bıçahları 

19)8 (I074l 

SAHiPLERi: Ft•hmi Ardalı ve Mehmet Bozkurt 
lzmir toptan sahş yeri: SULU HAN No. 6 Rasim Alkanat 

, ________ .;.... .... ..;.;;.... ........ __ .......... ._ ........... __ ........ ~a_. ... ______ .._. __________ I 



Sahife 8 

Zayi 
1931 eski hüviyet cüzdanımı 

zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü kal
mamıştır. 

lzmir eski bayram yeri bila 
No.da Adem oğlu lbrahim 

1902 (1073) 

lzmir ahkamı şahsiye sulh 
hukuk mahkemesinden. 

937-366 T. 
Mahkememizce terekesi ya

zılmış olan ölü avram oğlu Da-

vi Kohene ait lzmirde Güzel 
yurt mahallesinde Türk pazarı 
çarşısında 73 sayılı evkafta 

mazbut HareıLeyin vakfından 

icareli 9 metre murabbaı üze· 

rine kirKir olarak kurulmuş 
22 Nisan 931 ve 10-6-931 ta-

rihli iki tapu senedile mütesar
rıf olduğu ve tapu bildirimine 

göre 73 eski ve 81 Taj sayılı 
haremeyini muhteremeyin vak

fından icareli 9 metro murab
baı hududu planda yazılı ve 

dükkanın tamamının ölü na
mına kütükün irtifak ve mü-

kellefiyet sütununda A/L işbu 
parsel lehine ada 4 parsel aley· 

hine yaya kaldırım hakkı mev
cut olduğu ve ehli vukufça 

heyeti mecmuasının hali hazır 
kıymeti sekiz yüz lira olduğu 

takdir ve tahmin edilen bu 
dükkanla lzmirde istiklal ma-

hallesinde gündüz çıkmaz so
kağında 23 sayılı ve 64 metre 

murabba üzerinde ahşap ola
rak kurulmuş önü aile evi sağ 

ve solu çıkmaz aile evi avlusu 
arkası tabakhane av)usule çev-

rilmiş aşağıda biribirine bitişik 
ayrı ayn iki ufak hayatta iki 
ufak oda ve bir kaç merdi
venle çıkılan yulıarı katta bir 

salon iki oda bir mutfağı havi 
ve yarısı ölüye ait bulunan ha

rap aile evinin tapu kaydına 
nazaran 19 eski 23 Taj 68 
metre murabbaı miktarında hu
dudu pJanda yazılı 2-1 his-

.sesi ölü namına müseccel olup 
(kucun beyanlar hanesinde 154 

metrelik avlu ile hala ve su 
kuyusu 30-22-28 parseller bey

ninde müşterek) ve diğer ya
rısının Maliye hazinesi namına 

tescil edildiği 8-6-~37 tarih ve 
1067 sayılı yazıdan anlaşılmış 

ve getirdiği kiraya göre hali 
hazır heyeti mecmuasına ehli 

vukufça 400 lira takdir edilen 
bu aile evinin yarısiyle yukarı
da iki tapuda gösterilen dük-

kanın heyeti umumiyesının 
satılmasını istiyen varislerin is-

telderile mahkemece usulen 
ilan edilerek satılmasına karar 

verilmiş olduğundan ilk arttır
manın 15-7-937 perşembe gü

nü saat on beşte lzmir kantar 
karako!u yanındaki Bahçeli 

hanında bulunan ahkamı şahsiye 
sulh hukuk mahkemesinde ola-

cağından isteklilerin gösterilen 
gün ve saatte gelmeleri ve bi

.rinin yarısını ve diğerinin ta· 
mamını arthrılan bedel takdir 

edilen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulursa arttıran üzerin
de bırakılacağı aksi takdirde 

en çok arltıranıo hakkı baki 
kalmak üzere gösterilen gün 
saati kovalayan on beşinci 

30-7-937 Cuma günü o saatte 
en çok arttıran üzerinde bıra-

kılacağından istiyen1erin yüzde 
yedi buçuk pey al<çesi ve milli 
bir bankanın taahhüt mektu
bile arttırmaya girebileceği, 
dükkanın biri hakkında P.vkafa 
ait taviz bedeJile belediye. ru
sumu alıcıya ait olmak üzere 
bu ilanın bir tanesi mahkeme 
salonuna asılmışhr daha çok 
bilmek istiyenlerin anahkcme 
kalemine gelmeleri ilan olu-
nur. 1920 (1074) 

lZMtR BELEDtYESINDEN : 

1 - Hava gazı fabrikasında 

bulunan mubtdif kuturda eski 

maden borular, elektrik mo· 

törleri, kristal şişe ve karpuz

lar, tunç ve metal parçaları 

başkatiplikte ki şartnall!e veç

hi le 25 - 6 - 937 Cuma günü 

saat on altıda aç1k artırma ile 

ihale edilecektir. 

Hepsinin bedeli muhammeni 

bin üç yüz yirmi altı liradır. 

iştirak için doksan dokuz bu

çuk liralık muvakkat teminat 

makbuzu veya banka teminat 

mektubu ile söylenen gün ve 

saatte encüır.ene gelinir. 

2 - Karşıyakada Celal bey 

sokağı karşısındaki benzin sa

tış yerinin bir senelik kirası 

iki yüz altmış Jira bedeJi mu

hammenle başkatiplikteki şart

name veçhile 25 - 6 - 1937 
Cuma günü saat on altıda 

açık artırma ile ihale edile

cektir. iştirak için on dokuz 

buçuk liralık muvakkat temi

nat makbuzu ile söylenen gün 

ve saatte t!ncümene gelinir. 

3 - Çocuk yuvasının 937 
yılı ihtiyacı için başkatiplikteki 

şartnameye ilişik listede on 

sekiz kalemde yazılı iJaç ve 

materyel 25 - 6 - 937 Cuma 
günii saat on altıda açık ek-

siltme ile ihale edilecektir. 

Hepsinin bedeli muhammeni 

alh yüz on yedi lira yetmiş 

beş kuruştur. iştirak için kırk 

altı buçuk liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 

gün ve ~aatte encümene 
gelinir. 

8-11-15-18 1803 (1091) 

Zabıta amir ve memurları 

için yetmiş sekiz adet yazlık 

caket yaptırnacaktır. Bedeli 

muhammeni beheri altı lira· 
dan dört yüz altmış sekiz li

liradır. Şartname ve numunesi 

Baş katipliktedir. 

Açık eksiltme ile ihalesi 

29-6-937 Salı günü saat 16 da

dır. 

1ştirak için otuz beş lir:ı 10 
kuruşluk muvakkat teminat 

makbuıu ile söylenen gün ve 

saatte Encümene gelinir. 

11--15--18-22-1864 (1046) 
§ Beher tenekesi üç yüz elli 

kuruştan yedi bin dört yüz 
otuz yedi lira elli kuruş bedeli 

muhammenle iki bin yüz yirmi 

beş teneke dökme benzin baş 

katipJikteki şartnaoıe veçbile 
25 - 6 - 937 cuma günü saat 

on altıda kapalı zarflı tksi!t

me ile ihale edilecektir. İşti· 
rak için bt:ş yüz elli sekiz Ji· 

ralık muvakkat teminat mak· 

buıu veya banka teminat mek

tubu ile birlikte 2490 sayılı 

kanunun tarifi dairesinde ha

zırlanmış teidifler ihale günü 

olan 25 - 6 • 937 cuma günü 

saat on beşe kadar encümen 
reisliğine verilir. 

9-12-15-18 (1026) 1832 
lzmir palas ote)i önünde 

Atatürk ve Cumhuriyet cad

deleri arasındaki mevcut yo
lun sökülerek esaslı ve kor-

donları çekilmek suretile ta

miri işi 29-6-937 salı günü 

saat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

lşin bedeli keşfi yediyüz 

seksen l!radır. Keşif ve ş;ut

namesini görmek üzere baş 

mühendisliğe iştirak için de el

li sekiz buçuk liralık muvak

kat teminat makbuzu ile söy

lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 
(1055) (1884) (12-15-18-22) 

YENIASIR 

O. No. 936 - 752 
Gayri menkul malların açık 

artırma ilanı Madde: 126 
Bergama icra Memurluğun

dan: 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne ol
duğu: 2000 metre murabbaanda 
meyva zeytin ağaçlarile kule, 
2 havuz, su dolabı ve saireyi 
havi sebze bahçesi 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, ma!ıallesi, sokağı, nu· 
marası: Bergamaya tabi Reşa· 
diye Kazık bağlarında 

Takdir olunan kıymet: 1800 
liradır. 

Arttırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: 22 - 7 - 937 Perşem
be saat 11 • '12 de Bergama 
icra dairesinde ikinci artırması 
6 - 8 - 937 dir. 

1- işbu gayri menkulün art
tırma şartnamesi 12 • 7 • 937 
tarihinden itibaren 752 numara 
ile Bergama icra dairesinin 
muayyen numara~ında herke
sin görebilmesi için açıktır. 

ilanda yazı'ı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler, işbu 
şartnameye ve 752 dosya nu
marasiyle memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
7,5 nisbetinde pey veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacak-
1ılar1a di~er alakadarlarm ve 
irtifak hakkı sCJbiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbitde-rile birlikte 
memuri yetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları 
tapu sicililc sabit oJmadıkça 
satıı bedelinin paylaşmasından 
hariç kahrlar. 

4 - Gösterilen günde art
tırmaya iştirak edenler arttır· 
ma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu malumat almış ve bun· 
ları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağm1· 
dıktan sonra en çak arttmma 
ihale edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen ktymetin 
·yüzde yetmiş beşini bulmaz ve
ya satış istiyenin alacağına 

ruchanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o gay· 
ri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmaztoıa en çok arttıra
nın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün da
ha temdit ve on beşinci günü 
aynı saatte yapılacak arttırma· 
da, bedeli satış istiyenin ala
cağına rüchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacakları mec
muundan fazlaya çıkmak şar

tiyle, en çok arttırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri mekul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 

vermezse ihale kararı feshoJu
narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedeJle alma
&a razı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen on beş 
gün müddetle arttırmaya çıka
rılıp en çok arlhrana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memuriyeti-
mizce alıcİdan tahsil olunur. 
Madde (133) 

Gayri menkul Yukarada gös
terilen 22 - 7 ~ 937 tarihinde 
Bergama icra memurluğu oda
sında işbu ilan ve gösterilen 
arttırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. 

T 

Gayri menkul malların açık ' 
arttırma ilanı Madde 126 

Tiı e icra memurluğundan: 
D.No. 937-94 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulun ne ol
duğu: 1840 M.M. Bir tarla ile, 
2300 M.M. Bağ yeri ve gürü
müki şimdiki halde tarladır. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı nu
marası: Tapunun 1322 Eylul, 
51 ve S0-53 sırasında kayıtlı 
olup, Kıreli köyü civarı ve De
de kavağı mevkilerind.edir. 

Takdir olunan kıymet: Yüz 
ellişer lira kıymetindedirler. 

Arttırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: 22-7-937 Perşembe 
saat 15 te icra koridorunda. 

1 - işbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi 11-6-937 
tarihinden itibaren 937-94 nu
mara ile Tire icra dairesinin 
muayyen numarasında herke
sin görebilmesi için açıktır. 
ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler işbu 
şartname ve dosya numara
siyle memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
7 ,S nisbetinde pey veya milli 
bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larJa diğer alakadar1arın ve ir
tifak hakka sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari • 
hinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbiteleriyle bir· 
likte memuriyetimize bildirme
leri icap eder. Aksi halde ta· 
pu sicifile sabit olmadıkça sa
tış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art
tırmaya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lü
zumlu malumatı almış ve bun
ları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıl

dıktan sonra en çok arttırana 

ihale edilir. Ancak arttırma 

bedeli muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış isliyenin alacağına 
rücbanı olan diğ·er alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarının nıecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kaJmak üzere 
arttırma on beş gün temdit 
ve on . beşinci günü aynı saatte 
yapılacak arttırmada, bedeli 
satış istiyenin alacağına rüchan 
olan diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmutmdan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok arthraiıa 
ihale edilir. Bövlc bir bedel 
elde edilemezsa . ihale yapıla
maz. (Ve satış talebi düşer). 
2880 sayılı kanun M. her sene 
sonunda borcun yüzde 7,5 fai
zinin tamamı ile borcun yüzde 
yirmisi \'erilmek şartiyle sahş 
beş sene tecile uğrar. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal ve
ya verilen mühJet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu
na rak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle alma
ğa razı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmnzsa hemen on 
beş gün müddetle arttırmaya 
çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilir. lki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için % 5 ten 
hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. Madde 
(133) 

iki parça tarla yukarıda gös
terilen 22-7-937 tarihinde icra 
memurluğu odasında işbu ilan 
gösterilen arttırma şartnamesi 
dairesinde satılacağı ilan olu-

1908 (1703) ~nur. 1907 (1077) 

Bir Gripin almadan evvel 

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

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbrnkleri kalbi 
yormaz. 
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Aldıktan beş dakika sonra ................................................................ .....-

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
. ...,,,,. ' ~ . . . 

·f • . .. • •J. 1 

Har~çcı Kardeşler 

10 
Taksitle mobil ye satışına başlamışlardır .. Fırsah kaçırma .. 

yınız. Modern Ev ihtiyacınızı temin ediniz. 

Satış yeri: YERLİ MALLAR PAZARI 

BEYOGLUNDA 

Bristol Otel' 
••••••••• •••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
• •••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TUrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
reıile bütün Eğe halkına ken .. 
diıini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar. 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveteO 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Yüksek nıühendis mektebi art" 
tırma ve eksiltme komisyonundall: 

1 - Yüksek mühendis mektebi binasının bulunduğu ar~r. 
dahilinde yaptırılacak \238.260) lira (77) kuruşluk keşif bedefe 
pansiyon binası inşası ve tesisatı kapalı zarf usulile eksiltı:J>e 
konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 1,r, 
a) Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şar.t 

pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveh• 
b) Mukavele projesi. 
c} Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
d) Plan ve projeler. . . de 
istekliler bu şartnameleri ve evrakı (12) lira bedel mukabılııt 

mektep idaresinden alabilirler. ,ı 
3 - Eksiltme 28-6-1937 tarihine müsadif Pazartesi g~n~ d:~i 

15 de Gümüşsuyunda Yüksek miihendis mektebi binası ıçın 
arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. O'İ' 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (13164) lir~ te f&JP 
nat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haıı 0 

getirmesi Jazımdar. ryel 
a) Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği eh 

1 

vesikac;ı. d'~li 
b) (50000) liralık iş yaptığına dair Nafia Vekaletince tas 

1 

vesika. 
c) 937 yılına ait ticaret odası vesikası. . ve'!' 
5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı mühendıs I rıd' 

mimar olması veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti 8 t:ııııı· 
işin yapılacağını ve inşaat müddetince işin başında bulundu 
cağını teahhüt etmesi lazımdır. 1ııl1 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü madde de. ~rı'sı 
saatten bir saat evveline kadar Yüksek mühendis mektebı kb&lı 
içindeki arttırma ve eksiJtme komisyonu Reisliğine [l)B ısrı" 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuP dıf 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olırıaspı vs~•~' 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. 0 

olacak gecikmeler kabul edilmez. (3205) 03ı) 
9-15-20-26 1790 (1 



Fratelli Sperco N. V. 
Vapuru A t W. F. H. Van Der ao en ası 

YALE NEERLANDAIS Zee & Cn. 
klJllp DEUTSCHE LE r ANTE LlNlE 
~ ANY ASI HAMBURG 

~1:'.!~ '=~doğru 
1 
niJ~R~edO~A Avapuru RI 2 hudirandaHbek-

11 YtRRU son c maı;t ır. nvn, otter am, am-
aı.._, ~ V ama ve Köstenceye yük bUllt ve Brcmen için yük kabul eder. 
~ .... _ _ CHIOS vapuru Luinuı nihayetinde 

- • ~ ORJENT UNIEN beklenilmektedir . ...._mburg ve Bremen-
!&ta.ı ~ANY ASiNiN den yulc getirecdctir. 
~ 'ft AMERICAN EXPORT UNES 
~ doiru 4•u 1haziran937 ele The Export Steamship corpuration 
~ Anven, Rott.dam, Pire<fcn aktarmalı seri seferler 
isila ,_....,:: :::rftnavp 6-nlen EXETER vapuru 18 haziranda Pire-
A•o..~· • • den hareketle. Boston ve Nc.,-orb gi-
,~ ._.,uru ı4 haziranda bek decektir .. 
llİl • Rotterdanı ffamL·- EXCA MBION vapuru 2 temmuzda 

1'e ~ ' • -ıs, ~:- Pireden hareket edrek Boston ve Nev-
>'iilE ~ Yya lımanlan IÇlll york iç.in yolcu ve yük kabul eder. 

stlt\'fs · EXOCHORDA vapuru f 6 temmuz-
klJMp MARJTIM RUMEN da Pireden hareket ederek Boston ve 
~ ~ ASiNiN Nevyork için yolcu ve yük kabul eder. 

"- 13? JUı.aA ftpuru 18 hui- Seyahat müddeti : 
..... - t.rihine doğru beldeni Pire • Boston 16 gün 
~~ '1.rait • yor. Pire • Nevyorlt 18 gün 
'- te )GJc ~a ve Cenova IÇİa 7°'- AMERICAN EXPORT LlNE:S 

J....:.~ lı..~ ~) eder. The Export Stumıhip corporation of 
---.._.. ~ tarihleriyle navlun- Nevyork 
,,_,...._. erden acenta maali- EXIRIA vapuru 24 haziranda lima-n... ~ ~azda beklenilmektedir. Nevyorlt için 
d~ •. ı..._ tahilit ·...:.. fit" • L yük kabul eder. --....._ 1' .. ı._. ı,..... ıncı ıııı;or- S. . .._..!&.!__ R • D-

~ --au •e T-LI· b w.ce ._._.....,... ~ -.... f'lt.\'l'E:.u •nuye inası arka- DURUSTOR vapuru 27 haziranda 

' lllii SPERCO npur acen- beklenilmektedir. Köetence. Sulina, Ka
'-t. ~t edilmeei rica olu- lea, için yük kabul edelt Kalastan ak-

- ..... ~ON: 4142/4221/2663 

UoJCtor Operato 

ıi Kulakçı 
~Bota.. Burua haota· 

birinc:i sınıf 
~1 •ltabaaaJa 
" 9Gehlllıe • e· . . B 1 "'· !6 · ırJaca ey er e-· Telefon 2310 

ttGıat 
~ Oftft. epe tramyay cad• 

"
7

' Telefon 3668 
1-26 (481) 

tarma prtiyle umum Tuna limanlan için 
yük kabul eder. 

Jolmdoa y.,.._ 1.ines - Liwapoul 
A VIEMORE vapuru 2 7 haziranda 

beklenilmektedir. l.ivrpool 'Ye An
venten hamule aetirecektir. 8urpa, Var
na, KÖ9tıeaee. Sulina Kalaa n lbrail için 
yük k.W eder .• 

Soc. R.,.a. Ho.poile Dı 1 • 

DUNA Tapana 1 O temmuza doina 
beklenilmektedir. Belsrad, NoYizad, Bu
dapeftıe. BıatWan. Linz ve Viyana için 
yük 1mW eder .• 

o.. N--. ........... o.ı. 
BOSPHORUS TapUnt 22 l.aziranda 

beklenilmektedir. Pire. Sicilya. Di,,ep, 
ve Narveçin umum limanlan için yGk 
kabul eder. 
F antnein SYftpl 

Gençlere müjde 

t. 
tİla ri •e el . . '41er. verİf)i Motoıiklet istiyen "TRlUMPH" markasını ter· 

--~~ lllQ, k.iıailea Kroıae bir Bisiklet ararsanız "ELFA. l nıı. 

c....,1 ediyat hususunda kolaylık 
~ ~ceateıi ve aatıı mahalli 80y6k Kardiçeli Han No. 42 

", ~R S.KALOMENI 
• SALI· PERŞEMBE 

-'tfy k --- --
1~ ..... ~n arahisar belediyesinden: 

2- Jir. •:;;•cak inşaat Afyon Karabisar Belediyesine ait 
~i ' Bu . kuruı bedeli keşifı; hayvan pazar yeri inşasıdır. 
~ lita bed lftfaata ait şartoame, plan, harita Ye dığer evrakları 

~"l:"'" Ba ~I ınukabilinde Afyon belediyesinden Ahnacakhr. 
~ite lcadllltaet 5 • 6 - CJ37 tarihinden itibaren 29 • 6 • 937 

4 
t111eye :r 24 gün müddetle ve kapalı zarf usuliJe yeniden 

~ ' ita.le· 0n111uştur. 
s"'la~, E 

1 lrat'i~eaı 29. 6 • 937 Salı gBnll saat 14 te Afyon 
~' latelc~ih~enı Belediyesince icra kılınacaktır. 
"- "-illc11ad e~ıa artırma, eksiltma ve ihale kanununun kapalı 

6liıtderı bir •lcı hilkllmlerine tamamen riayet ederek ihale 
) ' ? e•· laat 6nce ı.arflannı vermit bulunacaktır. 

~ .. ' r • .._111ata ınuvakkate •1500" liradır. 
llaa1&"- Af IDaftınat almak istiyenler tahriren veya tifaben 

... .._.ta .r:~ı!~arahiaar Belediyesine müracaatla istedikleri 
llll'ler. 113335., 

15-16-18-20 

r ....... . 
• •••••••• 
: ···················································· 
=-• :: • : • • • • :: • 

!aze Temiz Ucuz ilaç 

liaındi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
8aıdurak 

eczanesı 
Büyük Salepçioğlu hanı 

•••••• Karş1sında •••• ..... 
••••••••• ............................................... 

'-illı Tecim Te eadlatri oda
sı~•: 

Millsm Demirciler ~rşısında 
(2) a.....U .. ğaada ( demir, 
çimento, kereste, pilaka ve sa
ir inşaat malzemesi ) ticarctile 
iştigal eden ( Ali Mebmed Ye 
türekisı } kollektif şirketile 30 
nisan 937 tarihinden itibaren 
fe!lib ve tasfiye edildiğine da
ir Milis noterlijince tanzim 
olunan 3 haziran 937 tarih ve 
682 - 937 sayılı ibrayı muta· 
zammın feshi şirket mukaYele
namesi apjıya çıkanlm11hr. 
Ticaret kanuaunmı mevadı 
mabsusasma tevfikan keyfiyet 
ilin olunur. 

Olivier Ve Şü. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BlRlNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lperman Lines Ltd. 

DRAGO vapuru 15 haziranda 
Liverpol ve Svanaeadan gelerek 
yük çıkaracaktır. 

GRODNO vapuru 15 haziranda 
Londra ve Hullden gelerek yük 
çıkaracakbr. 

GRODNO vapuru 30 haziranda 
gelerek Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

5 • 6 • 937 DEUTSH • LEV ANTE - Linie 
Başkatip imzası A.Sarayköylü SOFJA vapuru 10 haziranda 
T t!Cim ve Endüstri odası Hamburg, Bremen ve Anventen 

bafkanı milbilr resmisi V. imza gelerek yiik pbracaldır. 

okunamamışhr. NOT : Vürut tarihleri, Ya-
lbrayı mutazammın feshi şir- purların iaimleri ve navlun üc-

ket makaveleai retlerinia değifikfilderindea. me-
No. 682 - 937 suJiyet kabul edilmez. 

MiJaa noteri A. Saralp 
Bin dokuz y8ı otuz yedi se

nesi haziranının üçüncü perıenı· 
be günii saat oa yedide ben 
zirdeki mühür ve imzasının va
zii, Türkiye COmhurireti ka
nunlannın bahıettiği ıalibiyeti 
hliz Milis noteri Ali Rıza 58 .. 

r~lpıa Milista 9arf1da kiin da
irei mab11usuında nezdine ge
len Ye tahtı ve hiviJetleri da
iremizce maruf baJunan Mili· 
aan. Hacı Uy as mahallesinde 
mukim Demirci Ali Mehm~t 
Erit ye Hisar ba11 maballeain
de mukim Arif Anlar Ye oğlu 
aym mahallede mukim Sallhat .. 
tin Anin •e Hacı llyaa mahal
lesinde mukim Naci Yılmaz 
bana mOracaatle' takrir edecek
leri veçhiJe resen bir ibtayı 
mataummın bir feshi şirket 
maka•elesi tanzimini talep ey
lemelerine binaen kendilerinin 
ehliyeti kanani1eyi haiz olduk
lan Ye amleo celp o'unup ha· 
zır balaoan Milisın Hoca Becl· 
reddia malaalleı ede -*im 
Maiz Unan •• Haca h1aat. 
Refik lnerin falaadete mini 
halleri olmacl+ a•t.111dddaa 
sonra arzulan sorulan m-.ma· 
ileybım Arif Anlar Ye oğlu Sa· 
lihedclin Anlar Ye Ali Mehmet 
Erit Ye Naci Yılmaz fU suretle 
takrire baıladılar. 

1 - Akitlerden Arif Anlar 
ve Salibeddin Anlar sicilli ti• 
caretin 14 numarasında mu• 
kay1et ve Miliaıa Demirciler 
çar11atnda 2 No.lu mağazada 
(Ali Mehmet ve 1ilreki11 ) un· 
vanı alhnda icrayı ticaret eden 
kollektif şirketlerini 9 T.sani 
1935 tarih ve 836 esas ve 13 
mayıa 936 tarih ve 518 numa
rah ıDÜzt:yyel mukavelename 
hiikumleru.,e tevfıkan bu kerre 
30 nisan 937 tarihinde fesb 
edereK şirketi emvali mevcude 
ve matlubat ve düyiinatile ve 
bilcümle taahbüdatale birlikte 
ıerıklerden Naci Yalmaz ve 
Ali Mehmet Eriıten tede"ür 
ve teaeıUim etmif oldaklannı 
ve bu bapta mumaile1bima Ali 
Mehmet Eriı ve Naci Yılmazda 
şirket muamelit Ye beaabatın· 
dan talep edecek bir bak •e 
alikaları kalmadığım kabul ve 
ikrar ederler • 

2 - Akitlerden Naci Yılmaz 
ve Ali Mehmet Eriıt" mezkAr 
~ukaveleler mucibince i>eyin· 
lerande şirketi bilriza fesh et• 
tiklerini ve emvali mevcude ve 
matiübat ve düyunatile ve ou-
kutu mevcude ve taahbildatile 
mumaiteybime Arif Anlar ve 
oizlu Saıibaddin Anlara devre-
derek bu bapta şirket defter· 
lerind~ mukayyet ve mütahak· 
kak bilcümle matlubatı tama· 
men aldıklarını ve binaenaleyh 
kendilerinde miitalebe ed~cek 
bir hak ve alikalan almadığını 
kabul ve ikrar ederler • 

3 - Bu huıulitdan dolayı 
gerek Arif Anlar ve oğlu Sa· 
llbaddin Anlar Ye gerek Ali 
Mebmet Erit Ye Naci Yılma 

Tapa sicil mabafızhğından: 
Karşıyakaya tibi çiğlinin ge

diz me•kiiade gDn doğdu ge-
diz gün b:-.b11 çorak kuzeyi 
ıipahi · oğtu Mehmet güneyi 

boz ha i ile \'evrili 40 dönüm, 
Mehmed ve lbrabim tarlaları 
ve bez hali ile çevrili 25 dönüm 
Mehmet Ye lbrahim tarlalan 
Ye gediz ile ~e•rili 20 döaGm 
Numan ve Hasan tarlatan ve 
gediz ile çenili 20 d&.Gm bet 
kıt'a tarlada• iJk biri babası 
Şahinden intikal etmek aare
tile, diğer d&rdtl Hasan oğla 
lbrahimdeo ve Muatafa oğlu 
Numandaa haricen aatm alaa 

babası Şahin, ve nenesi Mer· 
yem ile bOyOk teyzesi Ayşe· 

den ve bliylik dedeıi Sipahi· 
nia Mebmedden barsan varis . 
aıfatile intikal etmek ıuretile 
Şahinin lam Hatice taraf.adan 

teYbidea ada• yeaiclea teac:ili 
iatenibaiıtir. Y apdu arafbr
.. c1a .... Hatiee aenkse 
marialeri adlB... tepa ka1da 
balanamadatıadaa ancak satıca 
glsterilen lbrabim Ye Numan 
adlanna haziran 299 tarihli ta~ 

pularla Haticenin muriıleri ad
larına bu ıahıslardan alındı· 
ğına dair idi ıenetleri mevcut 
o1duğundan mallann mtilkiyet-
Jeri için 25-6·937 Cuma günü 
mahallinde tahkikat yapılacak· 
br, Bu m.U.nn mülkiyetlerin· 
de, aan1rlanada Ye diğer her 
hangi bir ayni hakkında ilgisi 
olduğunu iddia eden varsa o 

glln mahallinde tahkikat mema· 
runa yahut o güne kadar lzmir 
dördüncü mıntaka tapu sicil 
muhafızlığına belgelerile bir· 
Jikte ınilracaatlan bildirilir. 

1915 (1074) 

mütekabilen her türlü iddia ve 
itiraz ve metalip ve Eyminler· 
den zimmetlerini ibra eyledik· 
ferini lcabul ve ikrar ederler. 
Deye •özlerini bitirmelerile ve· 
rilen bu takriri ben yeminli 
noter bir nuaha olarak yazdım. 

Ve açıkça okudum ve maalini 
anlatbm arzularının tam iıte· 
dikleri gibi zaptolunduğunu ka· 
bnl ve tasdik olunduktan ıon• 
ra ziri cümlemiz canil>inden 
imza ve tabtim kılındı. Bin do· 
lluzyüz otuz yedi senesi bazi· 
ranmın üçünctl perıembe günü. 

Akit akit akit akit 
Şahitler 
Noter 
Bu ibrayı şamil feshi şirket 

mukavelesi suretinin dairede 
mahfuz aabna mutabakatmı 
tasdik eltim bin dokuz yüz 
otuz yedi sene haziranının 
üçüne& perşembe günii. 

Milis noter resmi mübllr •e 
imzası. 

Aıh gibidir. S • 6 • 937 
Tecim ve EndOatri odası rea

mi mühıil imza okupalll&IDlfbr. 
1904 (1072) 

Sabile 9 

• 
HN ani bahçe ba· 

pratıaı " aebatat Wr• 
felen.i öldürea toad• • 

P...,.ı. lıaplar denaauda 
....a.r. Ve .... kullaall ta 

........ A,..._ ..a..alı•mk.k· 
.._ yokhr. Hatarat içiıı öldüricıi. 

_._ we •batlar İçi• zaranmdar. z.w..tı 
• ....... Pnl8t we müe.irdir. 

............ : .ı. ....... .......... c.a.a., ......... , , 

. 
" 

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

RADYOLiN 
Sizi bu akibetten 

vikaye eder 

Diflerilliai ,e.de iki defa 
Rad101ia dit ••amile fırça
lamak aaretile onlara tam 
bir mblaat Ye ebedi bir ba
yat temia edeniaiz. Rad· 
Jolia ditleriaial ıade temiz• 
İemelde •e parlatmakla kal
maz, ajudald b6tlba •İk· 
roplan imha eder. 

. . 

DAiMA RADYOLiN 

S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiFA ECZANESi 
Fenni g&zlOk 

Sıbbt lroraa 
Tuvalet çefitl~ri 

Tıbbi müatabarlar 
Dereceler 

Termodar. Amerikan. Dut laıtilderL HallA 
mbhl ibti1açlana bepai her yem• çok acaz 
ve daima me•cattar. 

Vebolid su tasfiye cıhazlarının 
lzmir mümessilidir. 

Fil Başı Çividi 

T&rki1ede •tılan çamaıır çiYitleriaia en eyiai Ye ea mlkem• 
melidir. Sahipleri, ıerma7eai •e işç )eri halis Tilrktilr. 

Bazı çivitlerde olduğa gibi içinde çama111rlan yıpratan mad· 
deler katiyyea yoktur. Müşterilerine senede iki defa hediyeler 

verir, ikramiyelidir her yerde aahbr. 
Ege için umumi acentesi: 9 eylül baharat deposudur. Me· 

raklı bayanlara bilhaua tavsiye ederiz. TELEFON : 3882 

En Parlr k 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dtlnyada tan1nmıı pillerdir. Daimon 
piJi kullanan biç baıka pil kullanmaz. 
Umum depom : Sala hu CİYarmda 28 • 9 Hüsni Ôz 
0M-1'1s 



Sahife 10 YENi ASIR 

iş Kanununun dolayısiyle mer'i yete • • 
gırmesı 

• • • 
1 

işçiler Atatürk heykeli önünde heyecanlı 
yaptılar. Marşlar söyliyerek sevinçlerini 

tezahüra 
anlattıla 

Herman Spirer kumpanyasında çalışan bir işçi kız arkadaşlarının sevinçlerini çok güzel anlattı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 

dedi ki: Hedefimiz birdir. Müstakil bir Türkcamiası ve bunu Valimiz 
· içinde 

Dün lzmir işçileri bayram yaptı
lar. işçi ile iş veren kol kola, yan 
yana, Atatürkün heykeli önünde 
yeralarak Türkiye iktısadi hayatın
da bir dönüm noktası teşkil eden 
iş kanununun tatbik mevkiine gir
mesini kutluladılar. 

Atatürke ve Cümhuriyet reji
minin imanlı devlet adamlarına kalp
lerinden kopan şükran duygulannı 
bildirdiler. 

İzmir, dün hakikaten sayılı gün
lerin heyecanı ile çalkandı. Bütün 
işçilerin yüzü gülüyor. Sokakları 
dolduran binlerce ve binlerce işçi 
milli marşlar söyliyerek, Cümhu
riyet meydanına akın ediyordu. iş
çilerimizin temiz duygularını açığa 
vurmaları cidden onları seyreden
lerin gözlerini de nemlendiriyordu .. 
Eski rejimler, ulus için hiç bir hak 
tanımamışlardır ki işçiyi ve iş vere
ni de düşünebilmiş olsunlar. 

Cümhuriyet rejimi bütün kuv
vetini halktan aldığı için asırların 
ihmalini gidermeği ve her sınıf hal
kın hakkını vermeği çalışma planı-

bize n.aütesaviyen temin edilmiş hürriyet havası .. 
işçiler için bir refah ve saadet te- Benden evvel gerek işçiler ve ı ...... ~ .. .,.....,..,,,,"'""""__. __ .,......,,.,.,........,._,,,_'""-""_,, 
min edecek olan iş kanununun tatbi- gerek iş verenler namına söz söy-ı 
kine geçilecek günün arifesi olan bu- liyen arkadaşlarımın Cümhuriyet 
günü bir bayram gibi karşılıyarak idaresine karşı gösterdikleri sami-

j kutlulamak için beraberce Atatürk mi duygu ve minnettar lığa Cümhu-
1 anıtı etrafında toplanmış bulunu- riyet hükümetinin bir mümessili 
yoruz. Bu yüzden duydugumuz sıfatiyle evvela teşekkür ederim. 
heyecanlı sevinçlerimiz pek derin- Bu arkadaşlarımın işaret ettikleri 

: dir. Bize bugünü .!drak. imkanını gibi Türk Cümhuriyet hükümetinin 
1 bahşeden başta Ulu Onderımiz Ata- baska idarelere benzemiyen ta
l türk olmak üzere Büyüklerimize rafları vardır. O da Türkiyede hak-
karşı duyduğumuz şükran ve min- ların tam zamanında ve adalete en 

f netlerimizin izharını en mühim bir uygun şekilde sahiplerine temin 
ödev ve borç sayarız. edilmiş olmasıdır. 

YAŞASIN COMHURIYET Arkadaşlar, 
YAŞASIN AT ATORK Baska memleketlerde ve baska 

Bay Mehmet Alinin sözleri rejimler içinde hakları istihsal~ ct-
Bayan Remziyeden sonra kür- mek için uğraşmak, didinmek la-

süye çıkan Sanayi birliği umumi zım gelir.. _ 
katibi bay Mehmet Ali de aşağıdaki Türk inkılabı içinde hakların aa-
hitabede bulundu ve alkışlandı:. hiplerine verilmesi için fazla mü-

Sayın ilbayımız, sevgili arkadaş- cadele istemez. O hakkın hak oldu-
larım, ğuna inanılması ve bunun duyul-

Bugün burada, gönüllerimizde ması kafidir. 

İ§ verenleri fU dakikada He 
nin önünde toplanımt bulunuY 
Yarattığın büyük ve yüce 
den biri olan it kanununun 
mevküne korunaıı 
bayram yapıyorlar. it kanunUO 
mer'iyet tarihini takip eden 
günü her yıl bayram günü o 
kutlamayı kararlaıtımııt bublll, 
yoruz.. Sınıfsız, imtiyazsız bir 
let olarak yaşamanın tadını 
olan milliyetçi Türk itÇisi ve İt 
renleri İf kanunu sayesinde ifle 
maye arasında tam bir ihenk 
ğacağma ve bu ibengin 
getireceğine kani bulunuyorlar· 
Şu dakikada kalpleri yalnd 

yük Atalan için çarpan ve sa. 
on binleri qan lzmirli nıilli 
Türk i§çileriyle it verenlerinİll. 1 
ıuz tükr&n ve minnet hiaJeriııl 
ce katınıza arzederiz. 

C. H. P. ltçi Esnaf kuruınl-" 
Birliği Ba,kanı • 

Sanayi8irliğigenelaekretd1 
iSMET INöNO . _, • fıl 

BAŞB~i 
nın daima başında. tutmuştur. l' z· t k .. ı ·· 

a ı nu u • S01J uyor ızmınn· • milli·yetrı· Türk •. İ~ kanunu da rejimimizin esaslı Gözümüz kadar sevdiğimiz onun T 

bir eseri, iş hayatımızın değerli bir Büyük ve yüksek ba•u•ncı idarecile- ve İ§ verenleri aayıaı on binlerı. 
(Düzenidir). rinin yıldırım sür· atiyk, tam isabet- 1 • ...;rerin rel4Jnni 'bii.•.ti.k ho.•kele büyük bir kitle halinde fU 

r.r.. ,. . ..,,,. .,~ ~., Atatür•~~- L .. ykeli önünde · Bu itibarla dünkü heyecanlı te- le yarattıkları muvaffakıyetli bü- konulduktan ıonra auıı oe 
:zahürat ayni zamanda Türk işçi- yük inkılaplar bütün cihanın tak- d k"'--1 lk la d mıt bulunuyorlar. . 

a ııuuarca a ış n !·. .. İ• kanunmıun mer'iyet tari}ıjııl 
sinin şuurlu düşüncelerinin bir ifa- dir ve özeni önünde parlak ve mu- Bundan sonra Reısıcumhur Ata- ki :s'ede •• .• her yıl ba 
desi sayılabilir.. azzam b·r a"b.d h l" d ""k 1 k .. k Ba k·ı t t t .. .. B·· p n pazar gunu ı ı e a ın e yu se me - tür e, şve ı amc nonune, u- .. .. 1arak kutl yı karar 

işçiler mesailerini bitirince saat tedir. •Eski idarecilerin asırlarca de- yük Millet Meclisi riyasetine, fktı- gunb ı° ama 
1 7, 30 da Basmahane meydanında vam eden büyük bir lakaydi ve ih- Mt vekili Celal Bayara ve Cümhu- mıCt ümh" u un'!yoetruzh .. kümelinin 
toplanmışlardır. Ellerinde sevimli mali yüzünden bakımsız kalan her • H lk p · · l k r urıy u · 
bayragw ımız ve Parti bayrakları ol- h d t 11. d b · k ı· l ·1 rıyet a artısı gene se reter ı- ve ulusa refah getiren eserle 

sa a a ece ı e en u ın ı ap ar sı - ğine çekilen tazim telgraflarının su- birisi olan • kanununun tatbiki 
duğu halde yerlerini almışlar, ha- silesine bir yenisinin daha eklendi- retleri okundu ve şiddetle alkışlandı. nu·· arifesm· del! bayram yanarkellf 
zırladıkları muazzam çelenkleri el- ğini görüyoruz. iş kanunu bugünün H ald r-

lerinde ta~ımışlardır. gecesinden itibaren meriyet mev- aber ığımıza göre işçilerimiz nnın Türk ifçiaine ve İ§ vere 
Genç kızlardan tutunuz da genç kiine giriyor. Bu mesut başlangıcın İf kanununun tatbik tarihi olan gü- saadet ve refah vaade~ 

ihtiyar kadın ve erkekler, bütün açık bir lisanla ifade ettiği ehem- işçiler tezahürat yapıyor nü takip eden pazar günü her varlığımızla inanıyoruz. Bisld' 
l 1 inkılap timsali olarak yaşıyan, ci- Bizim memleketimizde son gün- • yıl bayram okuak kutlulamağa ka- günü gösteren Atatürkün blıf 

han milletleri tarafından kudret ve lerde mer'iyet mevkiine vazedilen rar venni§lerdir. pıcıaı Büyük 8afbakanunıza 
yaratıcılık senbolü olarak tanınan ve yarından itibaren tatbikine ~ Çekilen Telgraflar te,ekkürle~ arzederiz_.,,. 
Ulu Atamızın manalı bir irşadını, lanacak olan iş kanunu da bütün 'ATATORK C. H. P. _l~!.Esnaf K 

1 (Heri!) emrini gösteren heykeli vatandaşlara almak ve iş ver- • • . • C:OM.!IU~~~l .B~li!1. Bll§kanı teri 
1 
önünde yeni bir inkılabımızı kutlu- mek yolunda müsavi haklar temin lzmirm mılliyetçı Turk İ!çilenyle Sanayı Bırlıgı genel aekre 

'

lamak için toplanmış bulunuyoruz. eden güzel bir kanundur. 

Atamızın tükenmez enerji kay- Bu kanun hem işçiyi, hem iş ve- Blumun bı·r nutk 
nağından ilham ve kuvvet alan reni sevindirmiştir. 

1 

Büyük Başvekilimiz İsmet İnönü "" .. 
ve arkadaşları, yüksek idare kabi
liyetleriyle çok kısa bir zamanda her 

1 sahada asırlara sığmıyacak derece
de çok ve büyük işleri başardıkları 
gibi iş sahasında da, yarın tatbik 
mevkiine girecek olan iş kanunu 
ile, yurdumuzda hissedilmekte olan 
büyük bir noksanı tamamlamış ol
dular .. 

Her alanda muvaffakıyete hak 
l§çiler tezahürat yapıyor kazanmış, fakat uzun zamandan be-

emekçilerin bu topluluğu cidden miyet ve manayı kısaca anlatalım: ri fena idareler yüzünden muvaf
bütün kalplerde heyecan yaratan Bu kanun Türk işçilerini layık ol- fakıyete susamış olan Türkün kal
bir manzara arzediyordu. duğu haklarına kavuşturuyor.Hak- bine, benliğindeki ilahi ve tükenmez 

Alay mübalagasız ( 25) bin kisi- ka kavuşmakta biz işçiler yalnız de- kaynaktan Ulu Atamızın akıttığı 
den fazla bir insan kitlesinden te- ğiliz arkadaşlar.. ~udre~; . J:>aşardığı bi~ çok .~~~ük 
şekkül etmişti. Atatürk rejimine has bir hususi- ışler gıbı ış alanındakı bu yenılıgı de 

önde Şehir bandosu ve çelenk- yeti olan şerefte müsavi imtiyazsız, muvaffakıyetle başarmağa Türkü 
ler olduğu halde Cümhuriyet mey- sınıfsız pren~ibinden doğan bu iş namzet kılmış~r.. . . . . . 
danına gidildi. kanunu biz işçilerin hukuku kadar Bu ka~un _ış. sahıp.lerın~~. ışçıl~r~ 

İstiklal mar§ı çalınıyor is verenlerin haklarını da korumak- karşı vazıfelerını tespıt ettıgı gıbı 
Toplantıda Vali bay Fazlı Güleç, t~dır. Esasen Türk işçisi iş verenle- işçilerin de iş verenlere karşı olan 

Belediye reisi doktor bay Behçet riyle tam bir ahenk ve imtizaç ile v~iyetl.erini tayi?v ~erek her ~i 
Uz ve daha bir çok zevat vardı. elele vererek yürümektedir. Bu yü- zu_.mrenın y~kdıgerıne ka~şı samı-

Şehir bandosunun çaldığı istik- ruyuşune bundan böyle de daha mı ve şefka.tlı durumlarıyle .. Y~.r
lal marşı saygı ile dinlendikten son- büyük bir intizamla devam edecek- dumuzda ış alanında çok buyuk 
ra vapurlar ve şehirdeki bütün fab- tir. Jşimizi severiz. iş bizim elimiz- faydalar doğuracaktır. 
rikalar uzun düdüklerle bu hadiseyi de yuğrulan bir mayadır. Yılmaz Yurdu ve milJeti için gece gün
selamladılar. bıkmaz, üşenmez çalışırız.Alın teri, düz yılmaz bir azimle uğraşan Bü-

Atatiirk heykeli önündeki kür- san"at bilgimize dayanan kol kuv- yüklerimize, bu kanunun kabulün
süye çıkan Herman lspirer tütün vetimizle yaşarız. işimize olan çö- den dolayı, bütün sanayicilerin ve 
kumpanyasında çalışan işçilerden zülmez bağlılığımızı hususiyle her iş verenlerin şükranlarını burada, 
bayan Remziye lzmir işçileri namı- türlü menfaatlerimizin üstünde tut- huzurunuzda alenen tekrarlarım. 
na şu güzel söylevi verdi ve şid- tuğumuz yurdumuza olan rabıta- Temenni ederim ki onlar, bir an 
detle alkışlandı:. mızı takdirde bütün dünya rnüşte- için bile, başımızdan eksik olmasın, 

Bayan Remziyenin söylevi rektir. Türk işçisi teknik ve mesleki hepsi varolsunlar •. 
lzmir iş sever işçileri sayın arka- bilgi ve kabiliyet bakımından bü- Valimizin cevabı 

Claşlar, tün dünya işçileri arasında layık En sonra kürsüye Vali bay Fazlı 
Hepimiz tam inanışla Cümhuri-. olduğu şerefli mevkiini almış bulun- Güleç çıktı ve çok alkışlanan §U ve

yetimize bağlıyız. O Cümhuriyetimi- maktadır. iş hayatında tam bir in- ciz hitabede bulundu : 
ae ki bütün varlığınızı borçluyuz. tizam ve emniyet ~esi açarak Sayın vatandaflar: 

Tarih harpten evvelki va. 
ziyete iadeedecek şekil 
<f.e te~errür etmiyor ınll' 

Paris, 14 ( o.R) - Bugün Ke- . . __ . . . 
doraeyde, ölen Fransız hariciye na- ~ .. ;r 
zırı B. Ariatid Briandın heykeli açıl- ~ş~~ 
IDlf ve Sqvekil B. Blum bu müna
sebetle bir nutuk aöyliyerek Brian-

Bn. &ımziye kitabesini söylüyor dm sulh oeerinden ve F ransanın bu 
Bu güzel tezahürat onun en can- sulh siyasetine bağlılığından bah

lı bir misaldir. Biz memleketimizde .etmiştir. 
yalnız bir gaye için çalışır ve hepi- Başvekil demiıtir ki : 
miz bir şey düşünürüz. O da her - Neden büyük yangın tehlike-
şeyin üstünde Türk Cümhuriyeti- leri yatışmamıştır~ Neden hala karı-
nin yaşaması, payidar olmasıdır. pk.Wc tehlikeleri vardır~ Bizim gibi B. Leon Blum ıet 

Hedefimiz birdir. Müstakil bir yalnız sulh düşünen milletler bile de cevap vereceklerdir. Millet~ 
Türk camiası ve bunun içinde de I kuvvetlerini arttırmağa mecbur ka- sulh için her fedakarlığı yaP~ııiifJ 
bize mütesaviyen temin edilmiş bir lıyorlar. Kuvvetlerin artması aul- terler. Bu fikir yavaşça eSkı ·~tif 1 
hürriye.t h.av:ısıdır. hun biricik kurtuluş çaresi sayılı- ve prestiji ruhu yerine ge~tfl~ğı /.. 

. Biz . .1şçımız, . ~~.verenimiz hepi- yor.. ~rulabilir : Tarih Avrupayı Milletlerin birbirlerine ~gt~ıt• 
mız böyle el b.ırlı~ıyle çalıştıktan umumı harpten evvelki vaziyete yesinde hiç bir ihtilafın ı~ d1 
sonra elde edılmış bu güzel gaye- iade edecek şekilde tekerrür etmi- mıyacağı kanaati milletlerırı Jıt• 
nin de günden güne daha iyi mey- yor mu) tabakaları içinde yayılrnak~ ,,el' 
valarını direceğimiz tabiidir. Fakat bu harpte ölenler yalnız te bu abide bu fikrin gelece ~i 1 

Biz ve bizden sonraki evlatları- vatanlarını korumak için ölmediler. lere bırakılmış timsalidir. A Ilı ~' 
mız da hep müstakil memleket gö- Onlar istiyorlardı ki onların feda- manda milletin hatırasında sıı 1ıı il'". 

recek ve bu hürriyet havasını te- karlığı sayesinde harpten harap olan yaşıyan büyük devlet adalfl1~~ • 

neffüs edeceklerdir. Size bunu, siz- dünya yerine yeni bir dünya kurul- tırasını yaşatacaktır. Ben
1 
°8,, ~.

de gördüğüm şamimi el birliğine da- sun .. Eğer bu esere bağlılık devam seneden beri Briandın d?st: ıı~~ 
yanarak müjdelerim.. etmezse onların hatıralarına ihanet de yaşadım. Bunun içın j1.,,-tP") 

Bugünleri yaratan ve bize bugün- edilmiş olur. Sulhtan ümit kesme- söylemekle hem ifti~a~ ~P"J 
l~r~ gösteren büy~.klerimize ben de ğe .kimseni? hakkı yoktur. Eğer hem bir dostluk vazif~ı~ı eti~· 
sızınle beraber hurmetler yollanın. eakı muharıplere sorulacak olursa bu büyük hatıraya hukudl 

Valinin nutku burada bitti 'Ye muhakkaktır ki hepai harp aleyhin- ettim. 


