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'.\1aktl. 8 {A.A.) Iran S -
hişahı Hz. lrnn topraklar:na 
ı:rirerken kı>n iri• r ne rd k t 

eden Tur k lı.•y tinin de Mu 
kfıyn kı:ıdur g lmt>sını arzu 
bu vur hık r nd n hl'yı. t Mn 
kuya ~ im v • (·o~ d0:;tan' 
teza ıiıratl ık. rş l ınm ~t r il -
vı t şert'fını~ ft:'r k Sah f. ıht 
Mz tnrnf ndun hır zi~af 1 l 
vır mi~ ve ki mıtlf·t nrı 

s nd·ıkı tio!".tlufru telı riız 

ettiren ı.ok srn1'mi nutuk
lar t ati edılmi 1 ır. 

Yeni b r ıtalyan f o pıt su den
ize indırildı. 

C m vr . 8 ( A :\ ) 1600 
tn l ık i İ tal y n torp'to 

ın hrıbı ' un ılt n z' ind rıl 
m 1tır. 

Yahudiler Yerle ine Dö uyor ar. 
Yahudılerin hicretı 
Dahiliye Vekilimiz 

meselesini t tkıke çıkan 
Dün Edirneye vardı • 

lstonbul 8 {A.A.) _ Tra Y"' Vekıli ~ukrü K yn 1 "Y re-
kya<lan İst ınbula gelen ya f katındA ıkın<'İ uınıımı mn 
hudil r tekrar yeri rin~ dö feıt ş ltıruhım T 1 bey o 1 ı-
nmek İç·in hız rl klara ha ı,.u h l le bu<11ın ş l rın ize g l 

b t" 

şlaınışlar ve bır k smı dün mıştır ~ kı u l<ayıı h Y V .\y 
sabah İstanbuldan ayrılmış Pt hududunda Vali. mufettış 
lardır. 

ve h r meth ınd de 
rües vı m ıııur n, bp}p i YP 
r ~ vl UI t \ ( halk VP f'~naf 
t eo.; k k u 11 r , m k t p r 'e 

sk r jn lurmn, po is 1 ra-
r nd D k r~ nmışt r Ş }ı r 
baştan b, .;u \lonot lm ~t r 
ve mut ı ldıt taklar!. sus-

Edirne. 8 AA.)- Dah li 
·==~=-=================~==c=-==' 

Lozan F ra. ısanın siy seti. 
Günü üniversitede ~üyük 

merasim yapılaca~ 
ff er y lf ~3 ve ~sr nere~e otu sa olsun s fü imkan an 1 

L~tanbul, 8 (A.,\ )- 24 Te 
mmuz Lozan -?"Unünun tesıdi 
i~·ın unıv rsıte konr .. ra s 
s ılonunda t uyuk mera~ım 

yapılaeıktır 

ram k. r m Uatl r cemi t etine sıkı sı~ıya ~1ğl ~ r. 
Par Eı, 7 \.A ) 

Ajans bil lir y r: 

- il v s le y p lınakt olan mıız k -

Yaniden ka ı~ıklıklar oldu. 
Emsterdam, 8(A A) S h 

rin şark kısmında bu s hah 

yenıden karışıklıklor olmuş

tur Hukdm t askeri kıtaatı 

kullanmıyıı mecbur kalmış 

tır. Z1b ta müstakil osy lıst 

fırki1sının m rkezin Je tahar

riyut yapın ş ve bir~ ok ve
sikalar elJe etmiştır. 

Meşhur 
Kaşıt ~utupta tetki~ seya

hatine çıkıyor. 

Me<'lıs h 1r.cıye encum nı 

dün '1 B thunun muhım 
:ıh·ıt nı dınlemıstir il riciye 
Naz r son Alman hadı e e 

rı mtinns hetıl Frans:ı al y 
h nde yapılan nesrıy.ıtı rr ü 

nak:.ışıı lan mtınn yle J ğ.n 
tasr h tt kt n so r Fran~ 

:ının h . .ıri ·ı s yaı;e ını lı ye ı 

umum ve ıtıbur l ışöyl • ta 
vsıf etmıslır: 

Hor yerde ve nere l · 
olursı o sun sulh ımkanla 
n v z mı lar n ::ıran k. 
Bu sıvos t mıll ti ·r ('enıiye

t n skı "kyı b ğldır 
Mıiteakıb •n M. B r hu Bo-

m3nya ve ) ugoslav) ayn 
yapt ğ ziy r tlf'rin ,_ 
vel<'e L ... h ıslan vtı ( •kosl 
avL kyaya yrıpt ğı zi 
y retl rıni t ırn mla 1 ~ nı v( 
evelki z y re l ri gı ~ bun 
l rın da Fr ı san n n il ti r Londra, 8 [A.A.) Meş-

d c m y tı ~·Arı;ev s n<le ıttıf. k 
hur kiişıf Sir Hubert un !arın tarsip "e toy it eyledı 
tayare ile yeni Zelhnd ıya · J ni göstermiştır. 
har<lket etmiştir. Oradakı Mumaileyh sulh imk§n 
heyete ıltihak edecektir. Ka ve z:ımanlarının her taraf-
şif yeni Zellandada hazırl- ta aranılması tezinı tekrar 
ıkları bitince kutba gideceğ ele olarak Sovyet Rusya ve• 
ini soylemıştir. diğer :.ılakadnr mem eketl r-
==~~~~===============~ 

r l rını hu teze bağl m ş 
v kom~ul rın henuz daha 
-; rıh z hat v rı ec k l r 
ceye ~ lmemiş oMuğunu 

söy emıı;;tır 

\f. Barthu V y n dn Avus

turya h:ışvek li M Dolfus 

ıle olan mul:lkatını hulıhrn 

ttıkten so ru \1 M:.ıkdon lt-
n 67 tar ıhi tle İn~ıl 

t r ı~ 1 ansa nrı-

g ı n 1 J.ı r 
t 'yit ve ti'\ si ı · n ayn 
t rht yJptğ ine ık bul 

ondray ~ l c r ni 
l ıldırmistır. 

'l Bartlıu Lonıira la \1 :\1a
k lol t ıle ,...o 11şmiv t kt r 
A cak mumnıl y hten ~·ok 
d st nP hır mektup ul ıs 

t r ki ha len ra2 rlaıla ,a_ 
p c ğ konuşmalar bu ın k
tupt n mulh m olacnkt r. 

Nıh y t \1 Barthu Londra 
müz.ık r i ·rın. len hen en 
hır n t ce beklerımem si 
lazım g l lığını ehemmıyetle 
kayd tmis ve herhı.ılde bu 
miızaker !erin hıç olmazsa 
esas sulh şartlarını t ıvazzuh 
ı>ttiren itilM n t rsısine mü. 
rıcer olacoğ nı söylemiştır 

Encümen ~. 8arthuyu tı h-

~eyler iştiı ak edıyor. icraat ha~kında M. Hitlerden izahat istedı. 
Ve h yanet vataniye cürmünüDİspaf edılmesinda Brar etti. 

lstanbul 8 Muhahırimiz 

d n) 1 yon l toplanaeuk 

yn 1 nil b l 1) l r kon 

p-rı>~İ Ttlrk ye nn ı a Ç 
nakkal' n hus Şukrti bey 

l Dah lıy V k. 1 ti m h 1 i 

1 y ed kt r 

~ıik ü \ON cı heyi r L yon& 

rı ş hrim zc g • 

rdır. 

On b ş· nci Jiseye kimJer 
muta aa gön~erdi. 

T D T e 1 mum I' 
ı · ğ' l l n şl 

C nesrın ba !a-
d f{ t r ma d rğ nin m 

Jıy k lır k n ra ıktill 1 

h kk nıla hunJnn v Jk' 
14 

er lı tı '<İ: 

\ 7. rköp u m 'r r m -
mu u Al b ) 2 - D ru 
ş( f kn mti luru Alı Kamı B. 

3 Adap z r or m kt p 
turk · mu· 11 mı A,.....ıh B 
4 Bıg- ı k vm kamı Aıl 
Rıza B v 5 Bur orta 
m ktep tür\cçe mu il ml r 
6 ('o lu l m ı· il m H rı 

Yaman B. 7 Uaz 't J 
~Jtojaz köy mu l ımi P 11 
B. 8 - G ziantep mnarıf 

mti<lıirü L mil lhi ey•n B. 

9 Dortvolıla Durmuş C 
ndi 1 O Mersinde harp 

malı'ılü Emin K. Çöyli B 

Be lın, 7 (A.A.) ~1. Lüt_ 
z in S syııl st hucum k ta
a-tı rk.ı n h rbiye reıslığ'ıne 
tayinı mu s bet le. Propa. 
~ır da n z rı \1 Gô els mu 
m 1 1 ) su t lJr fı ç kmi 
ş r: « \' zjf,, munr zları-

m 'lli 

it nda Mıtlerin 

ver c ai vrızıf -
y CPsar ti v f aktlrane 
ıfa e \ c kl rd r .. )> 

P r , 7 A A. ) - Ha 

p olan İ<'r-

k n Ja M llıtl rrl n 
ızahnt istE>m iş ve kenı\ıler

ın k rq t H h olunun hi
'V n ı vat niy ctlrmüni.ı is
P t e<l v a k g-ö .. tc>rilme 

r vl m şt r. 
Londr , 7(A. ) - Deyli 

T lgruf n B rl n mubah ri bi
ldırıyor: 

R i ic ımhuru mıizahere
tin m ızhar olan M Von 
Pap n, R hm tarafından 
ı 1 r d 1 n suıkatç ların id. 

nmlurı esnas nJa öldürülen 
kdtibı Von Bose ile maiyeti
nin tevkıfı hakkında tahki
kat yap lmasmı istemiştir. 

Eğer reisıcümhur Mareşal 
Hindenburg, Von Papenin 
bu tnlebinı kabul ederse, 
Bitler hükilm tınin vaziyeti 
cidJi olabılir. 

İdam edılenlerin listesi 
g ttıkçe artan rakamlar 
göstermekte iir. Resmem 46 

ı Jam hı i rılıyor Fakat re
smi s fatı olmıyan kımseler 

'1urııhte 122, Berljnde 7J, 
Brı:ıs avda 54, Dres ı .. nde 5, 
ve Stutgartta bir jd m ya
pıld ğ nı sövlıımektt.·dır Bu 
l st ler ıç nde ezcüm e Ro
ebm ve Bıvy ra s b k 8Aş
vek ' Von Kıh e. sı:ıh k Hayi
ştiJğ az "'n i.ın 8 kışınin ve 
bir ceneralın isımleri 

vardır. 

Cayri resmi bir listf'ınin 

l ha haz rlanması da muhte
m hr. 

Kurşuni ordunun yeni 
erkAnı harb 'ye reisi M. Lut
ze ı~yımın lıderlere inhıHr 

e tığ'ni b l l rmiştir. 
B~rlin, 7 ~A.A) - A1-

nya ış nazırı M Selt, Alman 
gönüllü iş komiserlığinden 

ç kar lmıştır. Bu kararın son 
hadiselerle alakası yoktur. 
Bu komiserlik dahıliye nez· 
aretine merbuttur. Komiser
( Devamı ikinci ıayfada) 

Londra Görüşmeleri 
ingTz ve f ransll naz ulan arasmdı görüımılırı hu 

gün Londrada başf amyor. 
Londr . 8 (AA) Fransa temsıl etmekte olan M. Nor-

lları<' y v B hrıy Nazırl rı man Davis, Fransız ve lngi-
ıle l gılt re H ırıcıye Naz rı lız nazırları arasındaki mü-
ve M E J n aras oda muza- kalemeleri miıteakıp hemen 
k rel re pazartesi günü M. Barthuyu ziyaret edecek 
buş an ' kt r. ve mumaileyhten Fransız-

L n lr 6 (AA) D il 1 rl lngılızler arasındaki 
il r· ld ~az s ne nazar n nokt i nazar teatilerinin is-
i niz konf ransı için Lo t kametı hakkında malfımat 
ndr ıhz d goru mE>lerin al caktır Fransız ve Amer. 
y in z b r J pon zab tı g le ikan murahhasları arasında 
c k v ora i haf a onun- asıl manasile bahri müza -
lan ev l Lo iraya muvas ker ler yapılmıyacaktır. Fa-
l t edemıvec kt r kat lngılizler merikalılara 

Am le f rk sın n nnşiri olan deniz meselesinde yaziyet 
Lu gaz( t Amer kalıların o almak için berri Avrupa 
zam· na ka iar hekliyec ekl r- dc)vletl rınin projelerini öğ. 
ını ıhti nal vermiyor, ve Ja- renmek kendıleri için sarnri 
pony n n h tt hareketi an- olduğunu söylemiş oldukla-
l ılnıadık\a İng-ılız -Ameri- rmdan Amerıkan murahhas-
kan göruqm l rinin nA ne- ları Fransız nazarının muva-

Baltık 
Devletleri arısmda mmta
kavi bir itilaf attadiliyor. 

Bulgar l 1 •'orum kuti.iılhene m -
rik etmistır. " 

muru Esr f B ı 2 G resun ilk: tice v rııb lec J ni soruyor. sal::ıtını beklemektedirler. 

Konnak 8 (AA.) - (' \' 

balttk devletı sırasında mın-

takavi bir itılal ekti için 

Estonya, Letonya v Lıtv n
ya mümessilleri arasında 

bugün iptidai bir konferans 

~mıftır. 

Make~onya komitası dağıldı 
Koınıta azası ı eyi bir vatan

daş oımıya dav t etti. 
Sofya, 8 (AA. M kı:Jo 

nya ıhtıldl teşkılatı grupu 

bütiın kadrolar nı 1 ğvett ğ'İ-

ni v" az1sını Rulg r sta n 

h:.ılıs vatandaşları olmeğa 

davet ettiğinı bıldiı mittir. 

isyan bastırıldı. 
San Fransisko, 7 (A.A) 

iki gun suren isyandan 
sonra milli muhaf zlar vazi 
yete hilkım olmuşlardır Bu 
ikı gün esnas nda ıkı kışi 

olmuş, otuz kişı kad.ır yar 
alanmıştır. 8 haftadanberi 
gr v vıpın rıht m ş ıl rı s·

mdi ıımumi hır grev yapm 
aga çalıtmaktadırlar. 

tedrısat müf ttişi Etem bey 13 
- lzmır kartaş ortamekt r 
türkçe muallimı Faz l bey. 
14 - Fılo malı N z m bey, 
15 Kütuhy lia İı0partalı 

oğlu ü vns bey, 16 Ha
vza ilk tedrisat muf tt ı H. 

Nami bey, 17 - Sıvas ilk 
tedri~ot miıroıtişlerinılen llık-

nı t Tur,....ut b y, 18 Ko 
z n muf ettışi izzet b y 19 
( Devamı ıkıncı sa1fada ) 

Diger taraftan Times ga- Amerikalılara göre Frı,lllll 

zetesı de yeni .Japon kabinesi_ mu ahhaslarının vürudu üs
ne tahsıs ettiji başmakale- erine ı935 deniz koaferan
~ind , Amiral Okadanın ıY- sının ihzari mesaisinde da-
33 konr ran~ı nihayatinde ha büyük hır faalıyet görü-
m ml keti i~·in kuvvetli bir lecektir. 
donanma istemekle beraber Binaenaleyh M. Barthu 
d j r m mleketlerin noktai ite M. Pieirinin muvasalatı-
nazarl r nı da ltibara al- ndan evv l lngiliılerle Ame 
mağs ama le bulunmuş oldu rıkalıler aras nda herhangi 
ğunu kaydedıyor. bir t plentı Y"pılmaı mev_ 

Lo dra, Ş {AA.) - Denız zu babı deA-ıldtr. M Nor. 
mü~akerelerinde A.meri'ka11 ( Devamı ikinoi NJfada ) 
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Fabrikaların bağdaş kur
rduğu bir oh ı r tasavvur 
eıliniz ki, a<·ık. insana fer
ahlık veren masmavi bir 
gogu değil. kalın duman 
tabakalarının örttü;;.ü bir 

'"" kubbesi bulunsun... Ciğerl-
erde temiz bir rüzgar yeri 
ne, kasvetli , hüzün verici, 
bunaltıcı bir hava dola-
şsın .. 

Saat, sabahın sekizidir .. 
Fakat. hani güneş, nerde~ • 
ı :uneş, ki hayattır . Yal
nız, kalın tluman tabnka
sı ardından sızabilir donuk 
ışıklar var .. 

Sanki, o kızıl kürre, 
buzlu bjr cam ardında 
yanan bir mum .. 

Saat sekiz olduğu ıçın 
birdenbire, ahırdan boşanm
ış. yubani kısraklar gibi, yü
zlerce fabrika bacasından 
fırlıyan, inceli kalınlı, uzun
lu, kısalı, kulağa, hiçte, hoş 
gelmiyen, canhıraş sesler. 
bütün şehri, hır andn do
laşıyor ... 

Beş dakika süren bu 
tahammülsüz gürültüyü dinl
iyen amele, acaba: 

«- Aman, ne güıel, ne 
enfes ... Misk fibi .. Susmas
ınlar~ . Sanki, kulaklarımın 

değil, ruhumun ince tellerini 
tırmalıyor ha ses.. Ah. 
şiir, işte budur .• >) mu, 
yoksa asabiyetten bir 
çılğın gibi kulo.klarını tı
kıyarak, sesinin ~·ıktığı ka· 
<lor: 

« - Yok olsun, bu ma
kineler!... Alı, sal!ihiycttnr 
bir adam olsam, bu borul
arın her birine ot tıkıynco. 

ğım .. Susturun bunları, 
heecy, susturun bunları, ze. 
vksiz, ruhsuz insanlar ... 
v. s ... » mi, diyecektir. 

Tabiatile ki ikinci~ini 
söyliyecek ... 

Yine, bir makine dairesi 
tahayyiıl ediniz ki. içinde 
yüzler<'e amele çalı~sın .. 

Hunlar, bir oğı zdan: 
«- Obhh! .. Mesuduz. Ka

dın, yok olsun, kadın . Aşk, 
kadın aşk. Bunlar demode 
oldu artık. Aşk işt~ burada. 

Kııdın aşkını, · Sahaflar 
•,;arşııında arayınız. Efendil
iler. Biz burada makineye 
lişığız. 

Ah, makine, canım maki
ne. ruhum mnkine. Hak her 
birimiz, tatlı, nefis nağmenle 
(gürültünle demiyelirn . ı Sar
hoş gibiyiz .. Trrum, Trıım 
trak tiki tak. 

Makinele mek istiyoruz. 
makineleşmek. Ve ışte ma -
kineleştim. )> gibi herzeler. 
savurarnazlar, tabii .. 

Makineden doğacak şıır 
hasta· ruhlara kuvvet. kav
rulmuş ve kurumuş dudak
lara kasvet dağıtmaz . . 

O, an<·ak, ruhları hasta 
yapar; arzu~uz, ihtirassız 

insanlar yetiştirir .. 
İnce çekik kaşlı dilberleri, 

esrar dolu gözleri. esmer 
ve uzun kirpikli güzelleri 
bulamazsınız , makinede .. 

Pıston, turbin sesleri, an
<•ak kulakları hırpalar. zev
leri bozar. Fakat ruhun 
sonsuzluklarma hitap edem
ez, onlar .. 

l'iston, turbin sesleri in
sanlara para ihtirasını kö
rükliyebilir ... 

Lakin. nağme olup ta ru-
ha, kolbe giremez, ku-
zum ... 

Şiir. sanat zorla yapıla-
maz ... 

Bir feylPzof: 
«Aşk. sanatın anasıdır ... » 

diyor ... 
Antrprontcz olarak söy

livcvim, ki buradaki <•aşk» " . 
kadın a ş kıdır .. . 

Yoksa zoraki olan aşklar 
dan değil .. . 
Aşk ıı:in diyorsunuz ki: 
<~ Çok uzun zamandanbe

ri yozılıyor. Demode oldu 
artık . )) 

Ne yanlış bir fikir.! Uzun 
znmnndanberi yazılıyor di
ye bir kenara atılması mı 

irap ederİ1 • Yaşıyım aşk de
mode olur mu?. 

Siz, şairi, modaya göre 
elbise diken bir terziye be-
nzetmişsiniz ki, tamamen 
hatalıdır . Çünkü, şair bir fı-

kra muharriri değildir ki, 
kariin istediği gibi yazı ya. 

Tarama 
Derğisi 
( Üst tarafı birinı'İ sayfada) 
- Kiliste Avukut Kadri bey 
20 - Gönen maarlf mem
uru Ferdi bey, 21 l 'zu. 
uk öprü ilk tedriEJat miıfetti

şlerinden Kemfil Edip bey, 
22 - Çal kaymakamı Mus-
tafa bey, 23 - Merzifonda 
tarnmo dergisi tetkik komi-
syonu, 24 - İsparta mekt
upçusu Memduh hey. 25 -
Mnlkaçoğlu Sadık bey, 26 
_ Buı sada Halk ı n se&i 
muharrirlerinden Musa bey, 
27 - Mut müfettişi Nadır 

efendi, 28 Hopa 
maarif memuru Nedim 
Bey, 29 - Denizlıde ma -
arif memuru Orhan Bey 
30 _ Divarbekir maarif mü. 

" dürü Heşit Bey, 3 J - Er-
zincan orta mektep türkçe 
muallimi Selçuk Bey, 32 -

Roper Kolej muarllimlerin
den Salih Feridun Bey, 34 

zsın. O, ancak duyduğunu = Robert Kolej munllimler-
yazan bir adamdır. inden Salih Keramet Bey, 

Kariin isteğine veya 35 _ Tutakta musiki mual-
devrin icabına göre şiir limi Salim Bey, 36 - Afyo-
ynzmıya mecbur olmak, nkorahisar İsmet paşa mek-
şairlik değıldir. modaya uy- tehi başmuallimi Şefık Bey, 

maktır.. 37 - Edirne maarif müdü-
Duyup ta yazmak başkadır, rü Şahap Bey. 38 - Tutak 

: knriin i~teğine göre yaımok kaymakamı bey, j9 _ Bur-
başko. · snda Kardeş gaze-

((Ben serbest nazım dek tesi muharriri Vasıf 
oru içinde aşk melodar-~l.arı Necdet Aey 40 _ Elbistan 
oynnnacoğına kani degılım . )) ortamektep türkçe muallimi 

Diyorsunuz... •ı B 41 Af k 
ıJiya ey - yon ara-

Ben, nşkı çıplak, lastik hisar Dumlupınar mektebi 
gibi yumuşak, kıvrılabilen bir muallimlerinden ııhni bey. 

kadın vücuduna benzetirim. ı Bu zntların gönderdikleri 
Bu vücut zamana göre fış sayısı ı4, 945 tir . Evel-

oncak şişmanlar ve zaifier. ki ı 4 liste ile beraber gön. 
Yoksa ihtiyarlayıp ölmez. derilen fı~ yekunu 71.793 ü 

Şairin vazifesi htır kadı- bulmuştur. 

nın vücudundan daha cazip, Herbirine ayrı ayrı teşek-

daha kıvrak olan bu iltlhi kür mektubu yazmoğa imk-
vücuda şiirinde, zamanına 11.n bulunmadığından göster-
uygun kostünıii geydirm"k, <likleri himmetten dolayı 

dudaklarına karmen sürmek, , kendilerine alenen teşekkür 
gözlerine siirme ~~ekmek, su

çlarına ondüldsyon ve tırnn·· 1 

klarına manikür yapnıoktır. 

İ9te, azizim, deği ·en budur. 
Aşk ... llayır o drğişmez. 

Yalnız, bizim zevklerimiz 
incelir .. . 

Serbest nazım dekoru 
içinde mükemmel nşk melo
dramları oynamalıdır .. 

- Biz serbest nazıoıeılar; 
diyorsunuz, duima kalple 
değil kafatası ile söyleriz .. 

Lakin unutmayınız ki, 
yukarıda dn söylediğimiz 

g-ibi 1 «o.şk, sanatın anasıdır» 

ve bu aşk <lerin, ve ateşli 

ruh1nrın ilflhi ~ir hamle
si şeklinde tecelli eden ya
ratıcı bir kuvvettir. Miites
avvıflur. ~·ok haklı olarnk 
bütün kainatın yuraılılması

nı, ona istinat ediyorlar. 
«Hakikaten. yerle gök 

arasında öyle aşk men-
kıbeleri gc~·miş ki, kahra
mnnlarının feryatları in3an_ 
}arın ruhunda ilelebet ak_ 

sedecek. >> 

' iirsiz aşk olamıyacağı 

gibi, aşks ız şiir de olamnz 

1 
1 

olunur. 

Meşhur bir muharrir diy
or ki: 

•Bu on ııesl: rı rlden ne kada l' 
kunctl. nağın< kr nı dınledımkı. tan~·, 
kafıyelrı •ıı tanıııın urtı lt ıısu a lt ında 

kuru hoş h•r ruhu n zava llılığı ıııl-

ı~ ord u Hail ukı anat. ıtu ııya yıra
Lılal ıla u lıC'rı. k ıı yuı ) an ru hlardan 
k e ıııı. keııdıı c ışk ra rı lıır ınah u ııt

ılr. Tıpkı aşk ı lıı. • 

Bu apoşıkô.r, bir hakika
ttır, dostum. Şiir do ahenk
le beraber birşey daha bu
lunmalı: Ruh , uşk .. 

Şiirinizde makinenin boz
uk ahengi değil, kalbimizin 
her vuruşu duyulmalıdır. 

.'ıir, kafa tasının işi değil, 
ruhun işidir. 

(Me · Te) 
NOT 

«Varan biiirn ılo bazı ufak 
tefek yanlıslıklor olmuştur ... 
Onların tertip yanlışı olduğ
unu, her okuyııeu anlıyahi

lir . 
Yalnız birtanesi ınülıince. 

ı )oun doğrusu şudur: 
« ... Yine, siz geceleyin pa

rkları -fokat Halıkesirın me_ 
~hur parkını değil- dola m

ndmız mı, hiç.' .. » 
M. T. 

·~· ve olamıyncnktır, bu böyle
dir .. 

1r·· Yurttaş! ········• Kuru bir makine gürül- • "W 

tüsünden şiir doğmaz... : Hildlialımeri . unut;nal : 
Yanlız bir nhenk O kad- : ıstırap çeken ınsan ara : 

1
: eyilik yardım edtn odur. : 
• ••••••••••••••••••••••••• ar .. 

··············~~········· ···················································~ ! Ş EH İ R VE MÜLHAKAT TA ~ 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mebus 
Beylerden üçü dün geldi 

M<> n et Pertı>v lıey 

Büyük Mıllet ~ıeclisinin 

yaz tatili yapması üzerine 
mebuslarımızden Mehmet 
Cavit, Mehmet Pertev ve 
Yörük İbrahim beyler <lün 
Kütahya yolile Ankaradon 
~ehrimize gı.3lmişlerdir. 

Mehmet Ccvit bey şehri
mizde birkaç gün kaldıktan 
!'lonra Hürhoniyeye geçecek
tir. 

Avu~at Rifat bey 
Bir müddettir Ankoroda 

bulunan Daimi Viltlyet gncü
meni azasından avukat Hifat 
bey dün şehrimize dönmüş

tür. 

Yaya kaldırımlara sergi 
~ur~urulmıyor. 

Dükkdn sahipleri ve sey
yar satwıların çarşıda dük_ 
kı'.i.n önlerine sergi kurmaeı 
belediye tarafından mene 
dilmiştir. Bu memnuiyet 
hilfifına hareket ettiği gö
rülen ilacı Sadık oğlu İs
mail efendi isminde bir 
yemişçi ile Ahmtit efendi 
adında bir bakkal beledi_ 
yece tecziye olunmu~tur . 

Puzcırtesi ve salı gün
leri ç·arşının muayyen ye
rlerine eskisi gibi sergi 
kurulacaktır. 

Susığ1rlı~ta orman yangını. 
Sıısığırlık , (Muhabirimizd

en) -- Ekinlık mevkiinde 
bir yangın çı kmıli ve tahm
inen altı yüz dönümlük bir 
arazi içinde bulunan çalıl
ar yanmıştır. Yangın jand 
arma, orman muhafaza me
murları vo halkın gayreti 
ile ancak altı saat sonra 
söndürülebilmiştir . 

Yangının nasıl ~· ıktığı ha
kkında tahkikat yopılmakt
~dır. 

Erdekte ~oza satışı. 
Erdek, (Muhabirimizdcn)

Koza satışınn devam edilme
ktedir. Koza otuz kuruştan 

kırk kuru~a kadar alıcı bu
lmaktadır. 

İstanbula külliyetli mikta
rıla armut sevkedilmoktedir. 

Kuraklık yüzünden kavun 
ve karpuz mahsulü bu sene 
dirrer senelere nispeten azdır. 

o . 
Kuraklıktan zeytın ağn~·la-
rı da zarar görmektedir. 

Soy Adı Kanunu 
Her Türk öz adından ~aşka soy admı da taşıyacakttr. 

Öz adı önde, soy adı sonda ~ullamlacaktu. 
Soy adı kanunu vilayete 

tubliğ edilmiştir. 
Bu kanuna noznran, her 

'fürk öz adından başka 

soy adını da taşımağa mec
burdur. Söyleyişte, yazışta, 
imzada öz ad önde, soy 
adı sonda kullanılır . Rütbo 
ve memuriyet, aşiret ve 
yabancı ırk ve millet 
isimlerile umumi edeplere 
uygun olmıyan veya iğre 

nç ve ~iilünç olan soy 
adları kullanılamaz. 

Soy adı seçme vazifesi 
ve hakkı evlilik birliğinin 
reisi olan kocaya aittir. 
Evliliğin feshini veya bo-
şanma hallerinde çocuk 
anasına tevdi edilmiş olsa 
bile babasının seçtiği veya 
seçeceği adı alır. Koca ölm
üş ve karı sı evlenmiş olursa 
veyahut koca akıl hastalığı 
ve akıl zayıfiığı sebebile 
vasiyet altında bulunuyor ve 
evlilik te devam ediyorsa bu 
hak ve vazife knrmmdır . 

Kocanın vefotile karısı evl
enmiş veya koca evelki fık

arada zikredilen sebeplerle 
vasiyet altına ve evlılik te 
zeval bulnıuş ise bu hak 
ve vazife çocuğun baba 
cihetinılen olan kan kısıml
arından en yakm erkeğe ve 
bunların en yaşlısına, yok 
ise vasiye aittir. 

Mümeyyiz olan reşit soy 
3llını seçmekte 8erbesttir. 
Akıl hastalığı ve 
akıl zay ı rlığı dolayısile ve
s '.lyet altına alınmış olan 
reşidin adını babası, yok 
iı:ıe anası, bu da yok ıse 

vasisi seçer. 
En büyük mülkiye me. 

morunun vereceği müzekke-

Almanyada 
Vaziyet 

(Cst taraiı birinci sayfoda) 
lik vazifesini tlahiliyc mem 
urlarından M. Hirl yapacrk
tır. 

Berlin, 7 (A.A.) - Rayş 

ver kuman lanı ceneral Blu
m berü Münih ve İngolstatıla 

bir teftiş seyahati yapmuk 
iizere hareket etmiştir . 

Berlin, 7 (A .A.) -- lsviç
re hükumeti tarafı ndan Vol
kişer Beobahtur Angrif ve 
Berliner Boersen Çaytung 
o·ozetelerinin isvirre toprak-
ı-ı 

larına girmesinin menedilişi 

Alman matbuatında tekit ed

ilmiştir. 

Londra 
Görüşmeleri" 
( Üstaraf ı birinci sayfada ) 
m ::ı n Davisın M. Baldvini 
ziyareti ~1. Makdonaldın ga
ybubetinde hükumeti iılare 

etm( ktc olan Başvekil 

muavinini ile yapılmış ale
lfide bir temastan başka Lir 

şey değildir. 

re üzerine cumhuriyet müd
deiumumisi. memnuiyete uy
gun olm ıyarak soy adı kul
lananların bu adı derhal 
değıştirmelerini ve tarılıte 
iin almış olanlara ilişik an
latan adların, hiltifını iddia 
ile, kullar.ılmamasını mahke
meden istiyebılirler. Kanun
la tayin edilen ünvı:ınlar mah. 
fuzdur. 

Bu kanunun neşri tarihin
den iti bar en iki yıl İçinde 
gerek soy ndı olmıyanlar ve 
gerekse soy adlarını deü-iş. 

tirmek istiyenlor taşıyaca
kları adı hükumetin tayin 
edeceği ş~.ltilde nüfus kütü. 
klerine geçirilmek üzere bL 
ldirirler Bu iş İçin verilec
ek her nevi evrak pul res_ 
m inden muaftır. 

Soy adını seçme işlerinde 
çıkacak ilıtilftfları halletmek 
ve kendılerinden soy adı 

seçmiyenlerle anası babası 
bellı olmıyun çocuklara fld 
takmak ve bir adın kanunun 
istediği şekilde uygun olup 
olmadığı hakkında karar 
vermek salahiyeti, ona küt. 
üğüniin bulunduğu yerm 
büyük mülkiye memuruna 
aittir. 

l<anunua tayin eylediği 
zaman kinde soy 
adını memurlara 
bildirmiyenlerden beş lira
dan on beş liraya kadar ve 
bu iş i~in hiikümetre verile_ 
cek vazifede ihmali görülen 
muhtarlar ve ihtiyar heyet-
leri azasının her birinden 
ve belediyelerce memur ed
ilenlerden on lirodan elli 
liraya knJar haf.f paru cr·z · 
ası alınır. 

Mecmualar: 

At 
Türkiye atlı spor kulübü 

tarafından Anknrada çıkarı

lmakta olan e<Ah> ın 9 zun
cu sayısı kıymetli yazılar 

ve güzel resimlerle çıkmışt
ır. Bu güzel mecmuayı her
kese t:ıv~iye ederiz. 

Toplantıya çağırış. 
idmanyurdu riyasetinden: 

Bugün saat (21) de bütiin 
Yurtlu arkadaşların umumi 
toplantıya gelmeleri rıcu. 
olunur. 

Amerikada sıcaklar. 
Nevyork, 7 (A.A.) - Bir 

sıcak dalgası hüküm sürm
ektedir. l\lişagnnda kesırgaL 
ar ve fırtınalar olmuştur, 5 
kişi ölmüştür. 

r Yutdaşt ------11 
1 Zengin. f ak_ir,. ka~w, 1 
1 ukek hulUsa hlçbır kım_ 1 
1 se kendisini hil<iliahmerirı 1 
1 şefkatli himayesinden 1 
1 uzak sayamaz. Bu şefkat 
1 yurdunun yardım eline 
1 günün birinde mulılaç 
1 olabileceğimizi unu/ma-

l malıyı:; . 1 1 Seneltruevel kurulmuş 
t olan bu Jıay1r ocağına 

1 aza oll 
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Ecnebi Matbuat: 

Almanyada Siyasi 
Muhakemeler. 

\ eue Züricher Zeitungllen 
Almnnyada siyasi davaların 

adedi süratle çoğnlıyor. Mü
ddeium umiJer, nasyonal so 
yalistlerin iktidar mevkiine 
gelmezden eV'elki zamana 
yani iki ü~· ve daha faz
la flene eve]ıne ait şiddet
li fırka mücadele !erinde ika 
edilen siyasi cürümler hak_ 
kında davalar ikame etmek 
ten yorulmıyorlar. Oppelrı

de mahkemeye verilmiş ol
an 110 komünistten 92 si 
hapis cezasına mahkum edi
lmiştir. 

Elyevm, Reich mahkemesi 
1632 de hiyaneti vataniye 

teşebbüsünde bulunmuş ve 

hudutlarda silAh kaçakçıl ğı 
yapmış olmaktan mazn.unen 
maden ame\el~rinden 80 ko
münisti muhakeme etmekte
dir. 

Temmuz bidayetinde yeni 
halk mahkemesi Berlinde 
sabık Pürusya Lantltag me
clisinin hinasında faaliyete 
geçecektir. Tahminlere göre 
bu mııh keme Thalmannın 
aleyhindeki davayı görecek
tir. 

Bir komünist grupu aley
hinde ikame ed:lip az bir 
müddet evel intaç edılmiş 
olan muhakeme Moabitde rü
yet edilmiş o!an ikinci Horst 
Messev davasile alakadar 

görülmüş ve üç idam hük 
mü ile neticelenmiştir. Me
sele bir~a<: sene eve! Ber 
linde 11ülom meydanında 

iki poJis zabitinin vuı uJmn 
vakas1dır. As:l kurşunları 
atan failler harice kaçmış

lardır. Şimdi idama mahkum 
edilen üç komünist vakıa bi
zzat sWih kullanmamışlar
sn da polis zabitlerini pusuda 
bekliyen grup içinde bulu
nmuşlardır ve bu hal nas. 
yonal sosyalist hukuku 
ahkamına göre katjl . Jiye 
mahkum edilmek için kafı · 

dir. 
Koalisyon hükumetleri za· 

manının bozı ricali aleyhine 
suiistimal aleyhinde suiisti
mal. irtikn p, irtişa ve dola. 
ndırıcılak davaları da vardır. 

Eski merkez katolik fırkası 
nazırlıuı aleyhindeki takibat 

buo·ünlerde en h§.d bir şid-
ı::ı 

det kespetmiştir. Sabık Re 
ich nazırı Dr. Hermes aley
hinde Moahitte bir Java aç
ılmıştır ki mevzu Herm~s va
ktile zirai kooperatifler reisi 
iken yaptığı irtikap ve irti_ 
şadır. Purusya sabık içtimai 
muavenet naz rı Hirtsiefer 
suiistimalden dolayı G.:ırhi Al· 

manyada 6 ay hapse makum 
edilmişti. Mumaileyh bugün
den itibaren de Berlin, asli 
mahkemesinde vaktile dev
let parasından 22 bin mark 
tediyesi mukabilinde Graz 
Üniversitesinden fahri Or . 
iinvanı almakla maznunen 
muhakeme edilmeğe başlurı
mı ~tır. Bundan maada, merkez 
fırkas nın bu nüfıızlu politi
kacısı Kolonyunın sabık be
lediye reisinden rüşvet ola
rak lOo şişe şarap ve pa. 
rasız 100 adet piyango bi
leti almış olmakla mazunnu
dnr. Hirtsicferin şeriki cür_ 
rnü olarak maznun bu]unan 
5 kişi arasında sabık müs. 
teşar Dr. Scheidi, şabık mü· 

ddeiumumilerden biri ve 

bir müşavir vardır. 

Cbno Ye Mar kabinele

rinde Havyera halk fırkasını 

temsil etmiş ve bilahare Al

man kablo imalılthanelcri 

meclisi idaresine dahil olmuş 

bulunan Reich sabık posta 

nazırı Dr. Stingl bl:inçoları 

tahrif ve dolandı rıcılık cü

riimlcrile maznun olarak 
Frankfurt mahkemei asli-

yesine verilmi~tir. 

Evelcc Reichstagda Al 
man nasyona1lerin mebusu 

olan ve Hinden burg intihap 

komitesine riyaset eden ve 

hatta 11itlerin kabinesine 

30 ikinei kanun t 933 dı n 

sonra Reich komiseri sıfatile 

dahil olarak 23 mart 1933de 

Prusya Başvekilinin göster

diği )üzum üzerine tevkif 

cdılen Dr. Gereke aleyhinde 

dava bilhassa müthiş bir 

VÜ!lat kespetmiştir. Müd-
' deiumuml mumailP.yhi Hind

enburgun tekrar intibahı için 

toplanan puayı ve evel

ce kendisi tarafından idare 

edilen Alman belediyeleri 

birliğinin servet kıymetlerini 
zimmete geçirmiş olm3kla 
itham etmektedir. Takt·iben 

6 ay eve] icra eJilen ilk mu. 

hakemesinde Dr. Gereke uz 

zun müddetli bir bapse ma

hküm edılm1şti . Fakat Reich 

mahkemesi b&Zi usul ve me 
rasim nQksanlarından lfolayı 

temyiz talebini kabul etmiş 

ve bu suretle mayıs iptida_ 

sındanberi Berlin ceza mah
kemesinde yeni muhakeme 

başlamıştır. Bir vakitler yük
lntellektürl sınıf içinde 

mümta ziyet le ve şeref hırsile 

tanınan ve emsalsiz bir ter

akki ile yükselip fevkalade 

bir itibar ve niifuz kazanan 

w hatta bir aralık Cümhur 

reisinin !'!arayında hile mü

him roller oynnmış olan Dr. 
Gereke, seneyi mütecaviz bir 

zamandanberi mevkuf ol

up hürriyet ve haysiyetini 

kurtarmak mücadelesi içinde 

bitkin bir halde maznun sa
ndalyesinde oturuyordu. 

ŞJhitler a!"asında mühey

kcl enJamı, maddi ve mane
vi sal:! hiyet ve metaneti. 69 

senelik ömrünün karakter_ 
istik vazı halile kont Ve 
starp Rumiler üzerinde dev_ 

amlı bir tesir husule geti
rmiştir. Mumaileyh. he~ ne 
kadar Gerekenin mali mua-

' melclerin in teferrüatına va
kıf değil ise de eski arked
a~ının ~ahsiyeti hakkında 

malı! mat verdi. Reisicüm
hurun oğlu Oskar von Jlin
denburg dahi ı:ahitler ara-
sında idi. Mahkeme dün 
l.crekenin b ıyılması ile 
hitam hulllu <hreke müte
m:ı<liyr.n ro h1ts·zlığından 
bahasederek salondan ('ımak 
için müsaıle istedi ve kend
isine bu müsaade verilmedi 
\ıhayet Ger~ke müddeiumu. 
minin suallerinin hücumu ka
rşısında bayılarak maznun 
sandalyesine yıkılıp kaldı. 

ı Rooseveltin radyo ile Ame
ri~a ~alkma ~ita~1. 

«Manchesteo kuardian»dan: 
Amerika Cümhur reısı 

Roosevelt dün aksam rad
yoda mühim bir ~utuk irat 
etmiı:?tir. Bu nutuk son baha
rdaki siyasi intihabat için 
şimdiden yapılmış bir hazır
lıktır. Mebuslar meclisinin 
kAffesi ve ayan meclisinin de 
üçte biri İlkteşrinde yeniden 
intihap edileceklerdir. Reisi 
cümhur, gelecek rekabeti 
karşılamak tizere idaresini 
kuvvetli bir şekılde müdafaa 
etmiştir. Bütün mühim radyo 
istasiyonları bu münasebetle 
bir merkeze bağlanmıştır. 

Dinl··yicilerin adedi elli alt
mış milyond3n eksik olma
dığı muhakkuktır. 

Yeni icrı:ıatı müdafaa ede
rken her dınleyiciye on beş 
ay evelkine nazaran daha 
eyi bir vaziyette olup olma
dığını ve şahsi hürriyetinin 
azalıp azalmadığını kendi 
kendine sormttsını tavsiye 
etti. ~1emlı-ıketin iktısadi va
ziyetinı hul:\sa etti ve 
bugünkü şeraitin, programı
nın tutbıkinden evelki 
zamanlara kıyasen çok dcıha 
eyi olduğunu bildirdi. Kendi 
sıyasetinin aleyhinde olan_ 
lar.n şahıslarına mahsus si
yasi ve mnli imtiyazlar isti 
yenler olduğunu iJAve ehi 
ve siya::>etinın fuşizm veya 
komün ızme Joğru gittıği 

~ayialarını ~iddetle redde· 
tti. 

Cüm hurreisi tarafından 

irat olunan nutkun bazı kı

sımbrı mu halifferinin derhal 
şu tarzda cevap vermelerine 
miısaittir: ücretlerin arttır.1-

dığından bahsettiğiniz zaman 
mevaddı ~ıdaive fıatlarının ._ .., 
daha fazla orttığını da ilıhe 
edebildi. Yüzbinlerce amele_ 
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«Neueü~ü~~c~!!r~~~tung» 1 Şehır Sı e a ında 1 
g•t;:;;:d;·~!~;.~.ı hii•0

'"- 1 8 Temmuz 934 pazar a~~amından itibaren 1 
nun muhtelif faaliyet saha]- it, Y ~ 

arı şimdiye kadar muhtelır ~ Ev LEN • • • 'il 
nezeretler ve devaire tevzi ~1 D 1 RE L M M 1 ?. 1~ edilmiş iken ı Temmuzdan 

itibaren bütün ıeşkilAt tev· ~ ;ljl 
hit edilerek yeni bir it.la- ~ Temsil edenler: ~ 
re merkezi ihdas olunmuş ~ Anny Ondra 

1 ve buna kibar bir semt olan I! 
Vittoria venettı caddHsinde ~ Lucıe. n Barou 
korporasyon nezareti karşı- .... ~ 
sında muhtAşem bir bina ~ Charles l ~ 
tehsis edilmiştir. Yeni mer- it Q my :ıJJ 
kez. dahili ve harici matb- ~ J. P. Aumont 1 
uat dairelerini şamil olncak &C " 
ve bu meyanıla hariçt• ki it. Dillwr ,\NNY O~DHA hu filimde sizi cok ~ 
faş i zmin sevk ve iduresi, ~ glilıliirt'CPk Vt' e~dt>rnlirecl·klfr. Bütün es;·r- ~ 
Dante Alighieri cemiyetinin a&' ~ 
idaresi, sinema ve radyo ~ lı-ı:ir!df-' IH.~IVc.d'fak. olan hu Şİl'irı kız111 hu es- ~ 
propagandası bu meı keze ~ erım d ~ ~orı.~lek 11 r-.at111~ <la kaçırmayınız. 1 
tabi olacaktır. Bu suretle ~ Ayrıca duuya ha vadısltıri.. 
'eni matbuat dairesi artık l'I 
yalnız hükumetle mat buat t====:::::=::::::=:::=·==========::= 
arasını.la mutavassıt bir me- ~ ,;f 
rkez değil aynı zamanda ~ Pek yakında ~ 
faşizm hakkındaki tetkikat3 i'I i 
ait mesaı ve istıhbarat mer_ ~ ı· K ı· y u·· z L u·· DAM 
~~;d:~ac;,~~:k:.~k ç:ı~:u:~ i ~ 
merkezin idaresı şimdıki ~~~~~~~ .. ~;Z. .. ~t~'O- ~"~~~~ 
matbuat mi.ıdürü C annun - ~~~~~ 

uhdesinde hırak•lmışlır. ,, ' 

Koşunuz, Görü üz! nin tekrar i~ bulduklarından 

bahsedilirken, on mılyon ka

dar ~üfusun hala işs ı z oldu 
ğuda zıkredilebılird ı; Netice 
itibarile bugünün teşkilatlı 

mesaisi Roosevelt pl§nmın 
hakıkt kollektif ticarete mü
ncer olduğunu kabul etmi
yor. Roosevlelt hnkkında 

mem !Pkl'tte hiiyük bir sevgi 
ve muhabbet besleniyor. Ge
lecek intiha batta bir değişik_ 
lik olacağı muhtPmel değil
dir. 

Mahfe! Sinemasında 
Her sınıf halktan l"ÖrdüO-ü 

~' b büyük rağbet üzerine 

CENNE PERİSİ 
Filnıiniıı gi>steı·ilmesiııe devam edilcer.ktir. 
Bu, cerırwt gibi harikulade filmi görünüz 
ve hu fı r~atı kacırıuayınız! 

B ı lıkesir askeri satın alma 
komisyonundan: 

~ . 

Hergün Mahfe[ bahcesinde 
~ 

~lerkez kıtaatı için muktazi 150,000 kilo( yiiz 
elli hiıı kilo rrıutı ihalesi ktıpah zarf usulü ile 16 
temmuz 934 pazrte~i günü snat 10 da yapılaca

ktır. Talipl()riıı nıezkt'ır giin v~ saatte Rahkesir 
A~ Sa . . \1. kmİ~) oıınna m liracaatları ilaıı olunur. 
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İnce Saz 
İt;ilr.cck lıerşc) beş kuru~ıur. 

İstifade ediniz, s hhJtli olmanız da bunu size emreder. 

Balıkesir askeri satın alma 
komisyonundan: 

Erlremitıeki kıtaat için kapalı zarfla mühayaa 
edilecek yetmiş ton ( 70 ton) un 14- 7- 934 
cumartesi günü saat 15 dt~ ihale edile<~ekt.ir. 

Taliplerin mezkür gün ve ~aatte Edrflnıit A~.Sa. 
~\l. Ko. nnua müracaatları ilan olunur. 
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Balya Belediye reisliğinden: 

Balya heledh·e~incc venhJen in~il edilecek 
.. • el b 

l 7 3 8 li ı·n 72 kuru~ bedeli kr~ifli itfaiye garajı 
binası 5- 7 _ 934 tarihinden iti haren 20 gii n 

' 

müddetle ve kapalı zarf u~ulile m iina kasa~ a vaz-
edilmişt.ır. 

İhale tarihi olan 25-7- ~34 paıar giinii saat 
16 dadır. Taliplerin şartnameyi ~ör·mek ve daha 
fazla mah'ımat almak isteyerılerin her giin Balya 
belediy~ reisliğine müracaatları ilan olunur. 

( 4 - 129 ) 

Hakild, saf, kati tesirli ASPİRİN, EB marka
sını ta_şı~. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider
mek ıçın başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur 11• ~OF~ 11 müstahzarı olmalıdır. 
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Dün~ada hirinciligi ka
zanan « ZEISIKON » 

foto~rar m3ki nelerinin 
934 ot Hnatik mod(lllt>-
rini makine, SPhpa \f' 

cantanlarını « .A il ~IEH 
MET MAIJl)f'lll~ Hf' -
SEYIN A VNI tiearet -

Tüı\~ DİLİ 

Şah Mehmet ma~~umu Hüseyin Avni f carethanesi 

ı 
Agf a f otograf makineleri 
ııiu Balıkt>!'irrle ) rg:iıw ~ali~ ~eridir. 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
llşaki dorgAhının senelik icarı müzayedtısi bir hafta 

temdit edilmiştır. Talıplerin sntıs komisyonuna müracaatları 
iltn olunur. 

· 9 1EM~~uz 

,~~~ 

AVUKAT ~ 
~ 

E İN VEDAT e 
~ 

B.\LIKESİH llCKÜ~IET C.\D()ESİNDE ~ 
Ceza, ti"urd. hukuk, ihtisas, mohkemclerıle E.., 

<lıvnnıharplesn<le duva dnulıte eder ıstişar0 yopnr ~ 
fıkır 'ori r . 

T"1~ı ~T-1~r~ · ·r ,,,~~T~ ~'"t~'~'1: ~,~~ 


