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A'*•ew• &elen Bir Ecnebi &azetecının lhtlaasıar1 

Türkiye Bugünün Ve 
Yarının Memleketi Tuzlada 

• 
ır 

··-·-·-ıo.&:orge::o...la::o..d.~ :ı...a:n.d V-o:n. ıv.r:o:rge::o.. (i. > ....... 
T6rkiyenin kalbi meselesinde 1 ğildir ve böyle o!mak da- J h • l y • 

olan Ankara da bir Cuma günü hi istemiyor Burada halkın D 158 r ar eDI 
bütün bahçele~d.en insan ~a~~~-1 tenviri._ seviye .. ve .. refahının artırıl· T • t k 
halan ve musıkı nağmelerı ışıla· ması ıç•n buyuk ve yorulmaz esısa yapaca 
liyor. Bugünkü tatil gününü hü bir gayretle çalışmaktadır. Bü- Jıılıisıular umum miidürlii-
kümet merkezinin mucizeleri yük gazetelerden biri olan (Ha- giince Qamaltı memlehasında. iı
arasmda geçirmek üzere, uzak· kimiyeti MiHiye) halkın hadi· tıhsalntın nrttırılması h;ın hazı 
tan, yakından bir çok kimseler sata vukufunu temin için köy tadıHit ve iuşaat yopılruak isten
şehre girmişler' gezmişler ve ev- lere muntazaman ve parasız bir dıJtı nı yaz1111ştı k. 
lerine dönmezden evvel oturup neşriyat servisi gönderir Tütün Bunınksaıla jnbitııuJar idıı. 
bir fincan kahve ve yahut bir inhisarı idaresi köy halkı ıçın resinin tu7. şnbesi müıliirii Şıııa 
bardak ~erbet içerek dinleniyor, bir sıgara çıkarmıştır ki şe~irde 1 lıey ıhı lzmıre gelmiş ve Tuz
eski ve yeni musıki nağmeleri satılan sigara ile ayni kalitede lada hnzı ıetkıkat iorn eylcmış. 
ile neş'eleniyorlar Bu hal, halk olmakla beraber şehirde satılan tır. Huemıi surette haber nldı
babçesinde böyle olduğu gibi sigara Hatanın üçte biri nisbe- gımu.a ~öre <.Jaıuultı nıemlahn
ona bitişik olan Karpiç'in hah· tinde ucuzdur. Yüksek mektep- ıııda uiiyiik bır ı;uval lınngarı 
çesinde de böyledir. Karpi~. şe· ler1 san'at mektepleri ve üniver- ıle biıyiik bir kföuiır deposu ve 
bir lokantasıdır Orada dip!o- siteler hemen hemen parasızdır. dı~~r ufak I< fok mebani daha 
mat ve nazırlara, tüccarlara te- Halk mektep!eri, akşam kurs· ııışa edılecoktır. 
ıadüf olunur lan bittabi serbesttir Bu suretle Bınnların plunları mfidüriye-

Karpiç'in bahçesinde halk bütün memleketin okuması ve tı nmııırııyeco hnzırJnnnıııktndır. 
arasında birdenbire bir hareket öğrenmesi imkam vücuda getİ · Kış gırıne<lon rnşnatn hnşlırnwası 
oldu ve bu hareket çabucak di· rilmiştir. Heryerde bir halkevi im Hctle muhtemoldır. 
ğer bahçeye de sirayet etti. vardır ki, yürümek, ilerlemek 
Herkes sevinç ve heyecan için azminde olan Türk gençleri bu 
de parhyan bakıılarla masadan evlerde toplanarlar, bu ev- Belediye Encümeninde 
maaaya birbirine sesleniyordu: ler halk birliğine doğru Dün Bazı ihaleler Yapıldı 

- Gazi geliyor. daima ilim ve iıfan neşre 1 
1
, 

1 
d J). .. .. · >e e ıye ıııım encumeııı 

Türkiye Reisicumhuru Gazi derler. Netice itibarile Yeni Tür·• 
1

.. .. 
1 

~ Dokt H b 
c ıuı ot? emm sonra or e 

Mustafa Kemal Paşa, yüksek kiye hakiki bir demokrasi mem · 
çet 8alı lı Hey ı ıı rıyaseti altındA 

bir sosyete içınde Şehir tokan- leketidir. . toplanmış ve hazı okaklarrın 
tasının bahçesinde oturuyor ve Mustafa Kemal paşa, Gazı 1 . . ı le 1 nı ın i rı~a"tl 1·Aıerı-, . k . b b h k"k T' k ·11 . . ( OŞClllCMI 11"" ,. .. y bütün halk Gazi yı görme ıçin a a, a ı aten ur mı etının 

1 

.. bh. 
1 

·ı 
1 1 . . . ııı mutca ı t erme ı ın e ey e 

orada birikiyor. O sırada Ke- babasıdır. Türk mılletı bır va· . 
0 rk ı· k 0 l k d 0 d b' mıştır. mal Paşa bı aç söz söy ıyor, at er en ı vatanın a ecae ı · 

kapılar derhal açılıyor. Şimdi lerin hakimiyeti. altmda ecnebi- l\lanisa Belediye Reisi 
Gazi büyük bir bahçede balkın lerin menfaatı için çalışırdı. Ga- I>eı"ı· .Alı 

x lanı u Beledıye ı, ... 
arasında görünüyor zi Mustafa Kemal Türk milleti· 

Hı.m hey Maııısa Bcle<.lıyesiuin 
Bir adam, tamanıile basit bir ni kapitülasyonlardan ve ecnebi 

bazı ışlerilıı takıp eylemek iizre 
adam. Belki bir köylü .. Gazin'n hakimiyetinden kurtarmış ve mil-

'' h r i tıı ı 7.A g Al mi ı ı r 
karşısına geliyor. Hareketlerinde Jetine kendi vatanını tekrar ka ........................................ .. 
biraz çekingendir, fakat gözle- zandırmıştır. O, milfetine oku· ' bi tere kapııarını ardma kadar 
rinde itimat ve emniyet vardır. yup yazmak öğretmiştir ve mil · I açmaz, çünkü. bu yüzden T~rkler 

" Gazi baba, söyle bakalım, Jetin kıyafetini diger modern ı asırlardanberı zararlı tecrubeler 
ltalya ile siyasetimiz nasıldır?,, milletlerin kıyafeti gibi yapmış yapmış ar, yani memleketlerinde 
Gazi parlak ve keskin nazarlar- tır. u, il.m, teknik ve mimari ecnebi kültürü ve kolonileri vü· 
la bu adamı tetkik ediyor ve sahasında eski Türk kültürünün cuda gelmiştir. Mem 'eket dahi 
sonra arkasına dönerek kendi· · t kk t t k· .. 1 .. t dahilinde ecnebilerin seyahatı en yenı era ıya ve e amu a . . 
sinden pek uzakta olmıyan Ha- ite meczedert:k vatanını imar serbesttır Ecnebıler her yerde 
riciye Vekilini çağırıyor ve köy- etmiş, demiryollar yapmış ve misafirperverlikle karşılaomak-
lüye sükunetle cevap vererek tadır Dost sıfatı ile gelen bir deniz seyriiseferleri açmıŞtar. 
diyor ki: f b k ecnebiye izzet ve ikram yapmak 

" Bunu sana Tevfik Rü tü Madenler işlemeğe ve a ri a- pek tabii bir şeydir. 
. . l şk lar kurulmağa başlamıştır. Bü· 

Bey benden daha ıyı an ataca · t•• b 1 k d" . . d t Yeni Türkiye bugünün ve yarı· 
h 

. un un ar onun en ısının, os -
tır. Zira bu işler onun ı tısası • k mn memleketidir; bir defa gö-

larının ve mesaı ar adaşlarının 
sahasına aittir ,, Bunun üzerine eserleridir. rüldükten sonra daima özlene· 

Hariciye Vekili o adama mufas • Türkiye de tedavülde bulunan cck bir memlekettir. 
sal sebepler ile müşkül siyasi kağıt paranın mecmuu 150 mil / I / Bu yazı Pa11ser Tagablatt ga-
meseleleri izah ediyor. Artık ı 

yon liradan faz'a değildir. Gazi, ztleslnin husust muhabiri ara/ından 
her taraftan sualler geliyor. Ga -r- 1n'34 t A k -'on }'OZllrııış Türkiye Cumhuriyetinin on bir ~ emmuz :?· e n aıau• 
21 bütün sualleri dinliyor ve ce- senelik hayatında memleketini ve gazetesinin 4 Agnutos 1934 ta11h/i 

P er· or Maiyetindt:kiler ve nOshasında başmakale ol01ak neşre· 
va v ıy · · Avrupa ve Amerikanın bir santimi dılnu"fiı. 
halk bahçesinin ziyaretçileri bir· v 

ale borçlandırmamışbr, Bu başlıkta nıullanir biı kelime 
birile dansediyorlar ve hepsi bir 1 1 b 1 b h f'l" d ı d F. 

. k s an u un azı ma a ı ın en oyunu yaerpakladll. Morgan an , raıı-
mıllet olarak, arkadaş olara b k A d ı h · d sızca ı.evanl'in mukabilıdit. . . , aş a na o unun er yerın e 
mütterek bır sevınç ve neş e T·· k- . . d I Bir müıekkep kelimı! olan Moıgen-
d J 1 b .. .. T.. k' ur un emniyet ve ıtıma a a k ,, 

uyuyor ar fte un'llnun ur ı- land'ı aynen tercOmt adeıst Sabah · ,.. - yık, namuskir ve misafirperver 
yesi böyledir yani arkadaşlık memleketi. divebiliıiz vt o zaman 

• 1 l k k·ı olduğu görü.ör. Maamafih misa setlevhanm 1ürkçeyc terc.t1mesi şöyle 
=~e:a~1re~~l~i~e~ı~:e~i· teş ı Ffirperverl_ibk. bahsinde Türkiye, olabilir: (Sabah memleketi, Sebah en 

ransa gı ı yapmaz, yani ecoe- ileri memleket olacaktır. ) 
Sosyalistlerin ötedenberi kur· 

T.trlka No 26 A ""ustos: 15 
mak istedikleri, 'ovyet Rusya • "' 
nın dolambaçlı yollarla proletar 
ya diktatörlüğü üzerinden elde 

etmek istediği, emperyahstJerin 
BenlSevlyorDn? 

ret ve inkar ettikleri ve kapi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
talistlerin şüphe ve tereddütle ıv.cu.ııa rrı -ri.: Flel::>l.a ~~ 

karıılaştıkları şey, yani: Sınıfsız - Nt:=cdet beyle görüşen şu Fakat görmiyor musunuz her 
bir cemiyet.. Şüphesizdir ki hanım da kim? kes Piyanoya bakıyor, haydi Ha· 
her yerde olduğu gibi Türkiye· - Tanımıyorum! Yarın kü- lük seni arıyor!. 
de de köylü, tüccar, amele, çük bey yine onunla da nişanla Ülkü kocasına l:iaktı. 
münevver, memur, direktoa;.1. nır, bu dıt dördüncüsü sanırım. . Bülent, karısının titreyen el· 
ayrıJmış sınıflar değildir, ancak Ülkü güldü. lerini aldı: 
yekdiğerini tamamlayan ve bir- - Neye güldün? - Avuçların yanıyor Ülkü, 
b rine mütekabilen kıymet ve- - Hiç! Bu hesaba beni de ~ğer çalmak istemiyorsan Halü· 
ren, hürmet eden, umumi kattınız mı diye düşündüm! ka söyliyeyim •. 
hiımet ve refah için müıtereken Arkalarından Nevberin sesi: İşte bak (Kler) orada yanın-
çalaşan muhtelif meslek adam- - Bu fazla istibdat Bülent. da notları karıştırıyor. Senin 
larıdır. Bütün halkın Gaıi için Orada gizleouıiı ne konuşuyor yerini o alır. 
beslediği muhabbet, sevgili !:>ir •unuz bakayım? Bir dakikalık zaafına mağ· 
aile reisi bağk1odaki muhab· - Ülkü pek tenha olan su lup olmaktan utanarak: 
bet, gibi lıudu•au:ıdur. Diğer j varecien bahsediyordu. - Hayır sözümü yerine ge · 
taraftan Ja Gaıınc " otoritesi - Eakkm "ar Ülkücü-güm! tireceğim. Siz de benimle bera 
ve bu otorıl•Y"' "~!fi olau saygı 1 Anıma ne yaparsın batır bu; bir ber geliniz Bülent. 

BornovaŞaraplık üzüm
lerinin Satışı Başladı 

15 Ajtnıtoa t93' -# 

Bu Akşam 
••••• 

ilk incir Mahsulü Getirilirıı 
1• kttılıt' 

Aydından lmrRJakı a '' 
lara gelen hu ıısi ınnlfiml\l• I" 

re bo senenin ilk irıcir ıuahıııl' 
bugün Allat 17 OlllZdt\ fzlJllf 

tirenle getirilecektir. • 
• - • - • J lk ınabsu I acele piyn••f 1 

idaresinden Niübayaat arzedilebilmek için tıreno t•lı 111 1 
. 

& 

lnihisar 
B • olnnmnr;;tur. Miileakip nakh!' 

Talimat eklenıyor kı.myon. ve deveıorıe yttpııao11k'~r 
Un maksatla Aydın ve .!ıi' 

için 
·ıı· · 1 t " et oıtııı• zı ıye gıtmı~ o "" rnar 

reisi Halcı z"de Hakkı bey cı 
ma günii ,ehrımıze dUnecekt1'· 

iki Yunanlı 
Kaçak Balık Avl•'' 
rken Yakalandıl•~ 

Kuşadası snlııller11ııle kPçıı 
bahk avlamakta olan bir Yıı 11 ' 
balıkçı kayı~ı giimrük mubafıtf. 

~ıı 
memurlarımız taraf ınuau Y" 

K . 1 ~tıı JanmıAtıı·. tı\'l~tn ıçın< e 
v • • ıı 

nasf ve Hinsto o~lıı J)ııı11 

ıJıt 
nam antla ikı Y 11 nau lı vardı. 

ikisi de mahalli adliyeıine tri 

lim edilmi,lerdir. 1 nhhıllrlar idaresince her seneıgeJdiği ve batta misketler için 
ol<logu gibi bu sene dt'I Şarap ü9 boçok koru~, eiyftb ilzümler 
imali için Bornova Misket üziim- için iki kuruş altmı' ıantim fiat Cevap 
terinden kiilliyetli miktarda. sa . tayin edildiği söyleniyordu. Bıı lllenf 1 Geldi 
ti n ftlınmaaı karar altına alan- hususta lnhisarfar lıa,müdiirlü~ü f! 
mışh. Geçenlerde umooı müdür

lük imalat şubesi müdürü Ad
nan beyin bu maksatla ~elırimıze 

gel~rek Boraovn ba,:tlacrnda tet
k ı lrnt iola ettit?ini yazıml)tık. 

Hulen meıldJ.r iiziimlar kemale 
erıuış bolonnıaktaclır. 

Hatta <liin bnzı hn&o!tİ Şarnp 
amilleri Bornovada mübayanta 
başlaınışlıır.Jı r. 

Diin deveran eden hir şayia · 

dl\ lrıhisarlu idaresine de omam 
miiclürHikton :Eyl('ıl iptidasıııda 

nıübaynatA haşl nmnsı ıçin emir 

9 Eylô 

AIA.kadıu bazı tücearlar a nezdinde tahkikatt1& bnlnndnk. 
.. çenlerde Maliye Vttkaletioe ıt 

A ldıgnmz COT'nplarda boy le bir .. .. b .1 kntl' 
. .. . racaatla uzum oyasınul\ 

omrm henu'1 teblığ olunmadığı, J ··bı·· k""I .. tıerill 
. . .. 01 an su uıne ·u rnr 

ınaamafıh fıat ve mubayaa olo- .. .. . i;drı 
nırnak ü~üm miktarı hakkmcla meml6kete gumruk reıuuı , 
b ·· A ··du··rıüı. nıedeo ithaline müsaade edılııl 
ugıın yarın umonu mu ... 

ten tebliğ eclilecek mübayaa ta· ıini rica etmişlerdi. 
. . . . . . M !"ye Vekf\letinden alflk-
hmatnaınesrnın gelmesıne ıntızar 8 1 

• ,1 ,ıı 
edildiği bildirilmiştir Bundan darlara verilen cevnpta şıın 
başkl\ bu seni) buırnsi ~:rap amH· b~n~ . k~n~nı ıınkfrn ohnadıf 
ferinin de geçen seneye nlıbetle bıldırılmıştır_. __ 
dabıı fazla miibayaaUa hu1nna 
cakları 1 nbiHr idttresioe Toku· 
ba laıı miiraoaatlardan aulcışıl· 

mnk tn<lır. 

Pa ayırı 

Kemal Paşada 
Ttttilnler Denk 11•· 

line Konuyor 

Açılma Merasi inde nhisarlar 
Vekili Rana Bey De Bulunacak 

littmnlpaşru,aıı Vılayeto g& 
len malfiınat~ glire meılnir k~ 
zRda Hitiinlcrın kırma ve kurt1 
ma isleri taurnmeu hitmış vA 

1 . ~ 

tiinlerin bnlvelere yerle,tırilu1t 
ameliyesine haı:laıımıştır. 

Bu ıene Kemalpaşa tiHıifl 1 

rinde hiçbir bnstl\lık olmadığı ti 
memnoniyctlo öğreııalruiştır. 

Sovyetlerin E9yala.rı Kamilen Geldi 
J)Urclüncli 9 Eylfil B1:>ynelmi- biiyiik bır pavyon inşa ettirwi' 

lel llaoaynı açılma merasiminde bulunan Sovyet doetlanmızm d. 
bulnnmak Uzere Giimrük ve in- KaAzım Kemal 11' teşhir edecekleri eşyalar tem&.wen 
hisarlar Tekili Ali Rana beyle d T h 1 

gelınis,Lir. Avrupl!!ll. ... .ıl!ll 8 .. lnhisarlnr umum müdürü Hüs .., .., At 

nü beyin şehriwiza gelecekleri Diio panayırın arka cihetin- lini Bitirdi 
h b 1 mı t deki sabada getirilen kamyon, d a er a ın Ş ır. lsviçreuin Noşl\tcl şehrıll 

P .. n yırıoııza vas·ı mı'kyaıta otomobil traktörlerin teoriiboleri f 
.. a Hokuk fakültcsirıın ticaret 

iAtirake karar vermiş olan ve yapılmıştır. b · ıııı 
v iktiaadiyat tul>esinde ta ıı 

•• • •• "b'' 

Kuşadası 
Ale&ktrikle Tenvir 

Ddileoek 
Koşadasınm Alektrikle tenviri 

İQin bir proje hazırlanmıştır. 

Proje tasdik için Nafia Tekale 
tine gönderilmek fizere dün yi. 
h\yete gelmiştir. 

hazır ederek: 
- Sizi bekliyordum efendim, 
Bülent: 
Ülkü biraz rahatsız görünll· 

yor Halük, muvaffakıyet bırsile 
onu yormıyacağından emin olmak 

H ikmal eden n doktora icotı 

ayvan DJDl moTalfakıyetJe vererek dl;, 
P 1 loma alınış bulunan usta ı• 

8D8ylr &rJ Kazım Kemal bey ~ehriuıi~e 14 

A~oıtosun 22 inoi httoü Lip- det etmittir. 
eoki kaza11nın Çardak köyünde Kazıın Kemal beyi caud'' 
ve Eyltılan ikinci günü Çanak. t b "k d b t l aı•.,4' 

J • d h e rı e er ve aya sa ı ka eamerkezın e ayvan pana- ·cı,ı 
yarları açılacağı Tilayttte bildi· mn-.affak ve memlekete faı 
rilmiştir. olmaırnı dileriz. _,, 

rın feryatlarına vermiı benlikle• Jaşıyor, kib kmk hayatin eti 
rini birbirine karaştmyordu. ğinde acı feryatlarla bütün ~~ 

Huluk'un elinde keman kih yı; bütün halkı sarsıyor, bı~ 
girişlerin çıkardığı basta keıik birde'! sön~cekmiş gibi süıill d• 
bir eniole inliyor, kih titrek bir ken yıne hır anda kuvvetle . 
sesle salonun boşluğunda yük rilerek her şeyi kendi iradeıil' 
selerek piyanonun ahengine tu- topluyo_r.du .. · _ -d isterim. O - ,,,.. 

Kler şuh tavrile : tunuyor, bir anda havayi doldu- . lku. ~uzgara yelken aç•" 
_ Ooo ı Siz merak etmeyi rup boşaltıyor. asabi, hırçın yi- 'emı.. _gıbı . sallanarak bu b 

niz Bülent bey; piyanonun tuş· ne çarpışıyor, birleşiyor ayrılı· ıle suruklenıyor. r 
J d ' Oradan kaçmak, bütün. ~•.., ları Ülkünün sinirlerini yabfh· yor ar ı. k 'f'.r 

rır. Salonda derin bir beklenti Haluk ( Gnodun) loprentaann· lığile ağhyan bu emanın 15 f•' 
k larını duymamak istiyordu. _J var, bütün halk Ülkünün ıüzgün dan " ne çabuk kayboluyor a k f b k t 0r 
. at an ıyamadığı ir uvve , 

yüzüne, ağır ağır piyanonun önü· muhabbet " parçasını müeessır oraya bağlamış ellerini taşlard~~ 
ne geçmesine bakıyor, sonra bir yay çekişle canlandırırken, kaldıramıyor. sesi, elleri gı u 

ayakta kemanın akordunu dü· Ülkü bu gözlerden süzülen kız- titrek, parçalarla birleşerek oO 
zelten Halukun kumral başın;&, gın alevi görmemek için başını kırıyor eziyordu 
koyu yeşil gözlerinin çekici de piyanoya eğiyordu Bülent, orada 
rinliğine dalıyorlardı. Fakat oracıkta bu nota birden mevcudiyetinden 

. ;ıı. 
bu musik• , 
bir şeyler• 

Bu bekleyiş uzamadı. İnce Favustün, (Lanetleri) ne karışı· eridiğini seziyor 
uıun bir yay sesi, gergin sinir- yor, Halükun kemanı şimdi fır Dünyada en çok sevdig~1~ leri ~ev~etl~: .. .. tınalar. kopararak hayata isyan- iki vücut, Halukun. genç, 

11111 Şımdı Ulkunun beyaz par· lar dagıtıyordu. sevimli yüzü yananda karı51 li ı 

ve hOrmel !• huoubuıdur. Bu-1 mütamere, bir balo yaptın mı Haluk amcasının 
nunla hıerat.u Tür1'iye umu·! ~ylarca gücenmesi sürer. Unu· yanaştığını görünce 

maklarından yayılan bir ha•a bir Bu ıesler, bu kemanla yal- bir az yandan görün~n pt0 ,. 

Ülkü ile anda bu canlı kemana sarılı · varıtlar, sanki biran hayatı kam birbirine karışan sesleri, "'" ç ft 
saygı ile yor, biri ayakta, biri otur- çıhyor, sonra birden alçalıyor htlarile o kadar kusuru bil' çı 

11>1 p•1Hı•ıarya flı,Jiiİ ,'llrLect~D l lulmUf bir Iİm& bırakmak iste• ayağa kalktı, 
b" • I'· ,_•;et.,y.. mor.roldu:ti de ~ m~dim . Ülküye piyano 

muş, mevcudiyetlerini tit· hasta, kesik hıçkırıklarla gece- idiler ki .. 
iıkemlesini reyen telleria, çarpıtan tasla· terin ıoaıuz ümitaizliiinde ai· - :--oıw ~ aı -

d" 
lı 

b 



.Yeni Ao11ır · Sahife 3 

t••ı d nın~ffiı r:ı~ n4rn~ uınİ'ııııııııi~•·ı f~~·n1'ıı m~· 
4 .Bir Aşk ~ 

s 
.·· . 
. \ ,.... ' -

f SONTELGRAF HABERLER/ 
Kahramanı • - - - • • J . . • • . 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 
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Bere'-et . k . ı:- • l bal . 1\. Tersın ı !!arıt <er-
ketıdiaini ilcaz etti. D~ılıki : 

Lı - Hepsini rrürdiiıu H~nrı ! 
rıeıı" . ı--
ta tiJııı i~ittiııı . Rijyiik bir kab

ıııan 1 ,_ 
t11 l 1

1\ giisteı dın. Bu metane 
•ayran kaldım 

dıı tlarıri bir luış ışa rc tıle aı im-
~ arını ı . ·· k .. · . 1 tı % ıiOŞ ıııı ıçın e c avtıt et-

h~ı,{:ı~a~lı delık;rnf: pot g-ıhi hir 
'bıb ldı. Kii-:lrn ı!İrdikleri vnkıt 
1111.0dan bir tek kelımo <; ıkRr-
'"•ı· ~l zın arkada~ının elırıi tııııu. 
ııı dadikı : 

k'l. - MetanP.t ıAterını Haıııı!. 
Qllllci ı.ı 
bııın · urıts lıanı d" oldı1Qnmu1:11 
bab 'Yor mu kı hınıır lrnnlııır 
}f er 'fermoJ?o t{lf · ın . .Emırı ol 
•nıi . _ 

~kt ' •nntlt (:lafta ııenı çı-t~ ı rta· 
bııı •r. Onun yanında da lı iiyle 
lba~rıua-~an emin ol ki h6ili lıızı 

•eıtın hem .l\laya Kiyaınayı 
~itd~anrı derınden bir gc)~üs gA 

aı~ 1 Gazobiuuerı gözler i eu ları 
1 halde: 

~e - Ah ~u melnn kan bur!. 
•e reye gitseııı yolnrnıın üzerin 

onn dikilmi~ mi görece~imt 
ı,1 -.. Sabret Hanri, aahret. El
•ııa llobet bize de gelecektir. Şa 
t,d~ 11 i?.im iQtn en büyiik diişmı.n 
~Uk 1 l{.ı.şrnond değilıli r. En bü
~ld duşmanımız biddeltir ki 
bq '~ın yRntnda zaruri olan 

llııı .. k ~'ee su ftta mnhafaz" ederni-
ltıah k olanak her tedbirimiz 
•en "01rnuştur. Zaten bıınları 
taç de bilinin ihtarıma hiç mnh-

de~ilain. 
c1e :. •kıa hanların hepsini Hanq 

•liyor, taıdik ediyordu. 

~-k~aulün doğru dü,öndöğü iki 
l( 1

ka aonra meydana çıktı. 
1 'nhtır A · t b .. ·· k b" 4şı Jer on uyıı ır te-
~ a geJdi. Nefes rıofeıe çatlar-

eırıa bir halde: 

s~.---:- .~rkamdan geliniz yeğen! 
ltıe gı1ı Grum bir dakika u!>ra 

Cali Yokt s· . h .. ltıek ur. ızı emen gor .. 
lı:ı 11 1•tiyor. Sizin harada hu
ll61tnanıza hiç mana Terenıedi. 

e e . 
-.,~ sır oldugunazo ıöyl~digim 

ıt b . t. R~retınden şaşırılı. 
tıı.ı · aınrı yamru ellerile Han

•ı:ı k •,,1 olandan totop çekm(\ğe 
>ord"<lı. Hem çekiyor hem dl· 

Q ki: 

~İli...._ Iro,alım yegenim koşRlım! 
~~a; 1 tıig .ki, güzel Gras uzun 
1~ 611

1 
beklemegi ıevmez. Kız 

haıı llekndar ıinirli idiıe, bu 
):\de 

6"lendikten sonra daha zi · 
ı,(l 'lrtt1. Hiddetlendiği gibi 
~ g1r ~ . b 
~"11Q .:.angır tıtreme~e aşlar. 

~lllı.' bu hallare ıebep hep siz
ıt•ıı~ lrızcal?ız hep sizin bo ti· 
.ıı.. leri H . . . h 
~"1 yapar. epımızı er 
•,._~başlar. Lakin tahammül. 

ll Şka elimizden ne gelir' 

hlll ' 0 ri zaten kambura cevap 
ll (> 

\llt 'Yermekten acız iken kam-

atıı:.tı •0zii bu yol larn d()kmesi 

tt~ 1'tıe hütnn bütün ırt1 olda. 

•ı,. rı J.,a oralarda ruidıt Han . 
1 b 

a11rı I em aail cSa,.ayı gülistan> 
" ı tırı "~ b 'kasra çekiyor. Hem de 
1iis eş adını da bir durup söy-Otun. 

hıı·:- -A?.iz yegenim! Neden siz 
l.1 .l'y 8 .. 1 

lltıst 0 .Y e nııyorsuııaz~ Vakıl\ 
~'•kça 6 hırbırıınızclen hir az so
hıç e ayn ı mıştık. Bf'n stizümiı 
•ııt <lı ırgeın am. Kalbim de çok 
(i tir1 ı~· l{usnrlarum. da söylerıın. 
l>.. ltıe n e 1 •• 1 . 

·•tı at ~e ı nıe soy erı m. 
~llkıtt 6

1 
°1 <hıkça soguk ayrıldık. 

tlıak 
1 

1tından dolayı hana danl-
b 11 

llr · 
b%ııı1 i llıtı ' N e yapa.Yun Hauri, 
l l\ttıırı·· tn hır çok şeylere te
u0tıı1.n ti • Zarureti vardır. lnsan 
da lit' gıbi sakat olunca tabiatı 
tili l\~ı oluyor, Hanrı gibi sev 
t-ı'°u rahaaının hile kalbini kı 

• r. Kinıe baksam kıskanıyo-

rum. Felekt11n nasıl <iç a]aOftğt· 

mı hilemiyornm. 
Ajerton lın sföderi o kadaı-

mc;yos v.a biçare bir tllvırJa söy 
liiyordo ki Jlanrinin hile h11men 
bemerı acıyacıtttı gelıyordo. La
kin kam hıırtw sfüdttrini Uyle 
bir iı-tihz" tavrile karşıladı ki 
hiç birısıne inırnmadıgmı kırn

tın r da anladı . Dedi ki : 

- Sı~ ,ıe Gras gibitıiııiz Han 
ıı ! Yahut o da sizin gibi! Ne 
l.::ııla r dogrn lıi r eö7. ı-.iiyliyecek 

olsam İn:tnnrnz. Ben sızin ikini· 
zo Je daıın~ do~ra eiiyloriın. Si. 
zın in ırnmamanrn ne iae nı-, la .. 
kın Gras sizııı gihi du degıldir. 
Hana etmedıgi eza, cefa kalmaz. 
Aııoak hftna ne kadar clarılsa si
zin ~ıhi kalhindo kırı tntm!z. 
Bıra:1. soııra eıtıklerıne pışmon 

olur, d11rlıal t>ziir dıler. 

- Şımdiye kıular Hanri, 

•••••ıaııwıa•••••• •••••••••••••••••• 

Milyon Dolarlık Kredi 
Kafi Görülmeıriştir 

V AŞlNGTON, 18 (A.A) -, Saniyen miUetler cemiyeti nez• 
Hava~ Ajamıı iltihbaratıoa göre dine ali bir Amerikan komiseri 
Amerıka pek yakmda halihazır- tayini bir yenilik olacakbr. Hat
daki Bern elçiıi M. Nigber Vil· ta denilebilir ki bu yenilik bey· 
son'n Oemiyeti akvam nezdinde nelmilel bakımdan nazarı dik
komiıer tayin edecektir. Hali- kati calip ve merakaver olmak
bazırda Oenevrede Oeneral kon. tan hali kalmıyacakhr. 
solosu bolooan M. Prentiz Gol- Filvaki milletler cemiyeti 
bert Amerikaya dönecektir. Bo azasından olmıyan bir hüküme· 
karar tarihi addedilmekt_, otop tin mezkur cemiyet nezdine bir 
Amerikanın A nnpa He olan komiser tayin etmeği düşünmüş 
müoHebetlere ve Avrupa Teka- olması ilk olarak .vukua gelen 
yiinin inkişl\hna atfetmekte ol- bir hadisedir. 
doğu büyük ehemmiyeti göster. Şimdiye kadar Cenevrede 
mefttedir. iıasından olan devletlerın mn· 

Vaşington, 14 (A.A) - Si- rahhasları bulunuyor ve bunlar 
yası mabafil hariciye nezaretinin birer sefir imiş gibi cemiyet et• 
Berndeki Amerika sefirini Ame- rafında bir süfera heyeti teşkil 
rika ile milletler cemiyeti arasın- ediyordu. Bir ili komiserlik vü • 
daki münasebeti idareye memur cuda getirilmesi cemiyete gir· 
etmek kararına büyük bir ehem· mek ile müşahit sıfatile bulun
miyet atfetmektedir. Bu karar mak arasında mütevas!nt yeni 
henüz resmen bildirilmiş değil . bir hadise olacaaktır. J llt'Je hiçbir cevap Yermiyor, 

bundan da hiç ıukılmıyordo. 

Fakat kanbar ııöıii bu kadar ah-
Amenka Rtısicumhwu M. Ruı:velt dir. Hatırlarda olduğu veçbile A· 

V Binaenaleyh M. Vilıonuu mil merika son zamanlarda ve bil· 
aşington, 13 (A. A) - Rei-, lerin tRbc1ıdi pron-ramını da ta-

b Pça bl. 1 d"·k·· e ka•'ı" M b 1 ti · t• d. d f k l hassa Rozveltin intihabından a r yo a o unc. " ıicnmhnr . Rnzevelt Bırlt1şık di 1 eylıyecektir. ..e er cemıye ı nez ın e ev a • 
tıükuto Haori de görmedi. Her Amerıka bükllmetlerınde hüldim x~vyork, l4. (A.A)- Kurak ade ~om~~r ~nvarunı aJıp almı· beri Cenevre işlerine karşı bü· 
halele keodıai de bir şey söyle· süren emealaip; kurnklık dola.ya- lıktan moztarip dört eyalette yacagı bılınmıyor. yük bir alaka göstermektedir. 
mi~ olmak içın dotli ki: sıle hasıl olan Tazı yeti tetkik yıa~mur ya,ı?ınışsa da mah8ol Cenevre, 14 (A.A)- Ame· Beynelmilel hiçbir meseleye kar· 

- Lı\di U.işmorıt bazretlerile etmek üzere yardım idareeının bundan maalesef hiçbir fayda rikanın Bern sefiri M. Youg şı Amerika hükumeti bigine ka· 
hemen şimdi teşerrüf edecek mi· erkanını içtimai\ davet etmiştir. gfüememiştır. Bununla beraber Vil:.on'un Amerika tarafından lamazdı Bu münasebetle şunu 
yim' . .. .. Kuraklıktan mütEleRRir olan- iimiller hiiRhütün miinkati degil- milletler cemiyeti nezdinde ili söylemek faidedenhali değildir· 

-:-- ~a aşte 4 Saray Guluellln> Jara tab!ıs 8dılen 525 mı iyon cJır. Ve Nebraskanıo bir kıs komiser tayin edildiğine dair ki Amerikanın Cenevredeki kon .. 
donılen kasır -;ıudar. Başladığım dolarlık kredınin kat 1 eJmı 8 • mında nıabsnlün ez çok mu··saı·t Vaşingtondan alınan haber Ce· soloshanesi birkaç aydanberi A· 
.. .. b ' t . k' b 1 g y 80 "' 11 1. ıre.yım 1 • A<•nr~ emf\n ceği anlaşılmıştn. H ükfimet ye. olacaı?ı tahmin edilmektedır. Bu nevre mehafili için iki noktai merikanın beynelmilel işlere kartı 

kasra gırelıın. 1'e dıyordam' ni ıtıtıya9lar1 tetkık edecek ve Bu ynJ!morJar şimali Oklnboma nazardan çok hoş bir sürpriz göstermekte olduğu alaka ile 
Ha, Grasın bana etrnedigi cenü ziraat mahsulleri f iylltlarınrn baTalisine iki aydırnberi ilk defa olmuştur. mütenasip bir tarzda tanzim edil-
oefa kalmadıt?ını ei>yliyordom. yükaelmesıne maııi olacak tet yaJ?an ya~ınorlardır. Evveli M. Youg Vilson uzun miş idi. 
Amma diyeceksiniz ki e~et Ora· bırleri lllacaktır. .Mısuri ve I<an!as eyaletleri- senelerdenberi herkesin tevec M. Youg Vitsonun tayini bu 
sın ctıvirlerine tuhammüliim Hiilu1ınet "ynı zaınırncla ekin- ne de hRfıt yaAmnr serpılmiştir. cühüne mazhar olmuş bir zattır. gayreti tet\"İÇ edecektir. 

yoku derhal Lort Rışınonttan • • • • • • • • • • • • 

;:::~:~1~;::;.:~~~~~ ::g::ı~:~ Cezayirde Japonya Harp Vesilesi 
geldi. Lakin lorttan ayrılmamak • ... , .. • 

içiıı birçok sebepler vardır. Bı . Bağlar Kamilen y aratmag" a Ug" raşıyor 
rincisi, lort flsaaen pek iyi hır 

adam oldnğn için kolay kolay 8 ozuldu 
feda edılemez. lkinc ı si şo ki, Cezayir 14 ( A.A) - Ceza· 

··-· ... ·· -
Sovyet Rusyayı Tahrik Etmek 

için Ne Lazımsa Yapılıyor 

Beş Senelik 
... CiiQ .... 

Deniz Ye Hava Kuvvetleri 
Planı Hazırlanıyor 

Vasington, 14 (A. A) - Meb
usan meclisi deniz işleri encü
meni reisi M. Vinsonun deniz 

ent hoou da itirft.f edebilirim, yirin 150 kilo metro uzağında 
siz arttk lordan nrisi olDJKdı- Seddukta kopan bir kasuga es 
ıtınız için nsıyetoaıneai üzerin nasında 10 kişi telef olmuştur 

Sular bazı evleri surüklemiş, hay-
de benim ismim de oldogn 1 

LON DRA. 13 ( A.A ) - lıı
giltereaio nzak Şaı k vakayiine 
karşı göstermekte oldugo alaka 
matbuatta mtihım hir me'fki iş 
gal etmeıte başlamıştır. Bnzı ga· 
zeteler .Mançnrıye, bir lngılız 

ıktııa.t beyetınıo i~amı karnrını 

nıemntıııiyetle karşllamaları ma

meıoek tazımgelecegrni 

mektedir. 
ıi>y le· erkana harbiyesile müştereken 

.. . . . yan ar boğulmuş ve mıntaka 
umıdı vardır. Ben kendı ıerve- ıçersindeki bağlar ye mahsul ta· 
li111i yedim tükettim Hanri! Bi- mamile mahvolmuştur. 

lirsiniz ki benim gibi sakat bir 

adama hiçbir kadın gönül vere

mez. :En adi bir z11vki dünyalar 

kadar masrat ederek satın alma

lıyım. İşte böyl~likle elde avıı9· 

--·····-• •ı 
Viyanada Yeni Bir Suiikast 

Keşfedildi 
Baş tDlafl 1 inei sahi/ede 

nıdardır. 

m b 1 1 d Fakat Roa Japon !!ergin)jn-j. ta birşey kalmadı. Görüyouonoz uru u gece ası mıt ar ır ~ t) 

BunJann idamı fecı bir man· uin bais olwakta oldoga endışe 
ya, ıizden hiçbir sırrımı aıakla- zara arzetmiştir. Hapishane çok büyüktür. 

mıyorum. avlusunda elektrik tertibatı bu Deyli Ekıpree diyor ki : 
Bo ıöıılerin hepsi Haorlniıı lunmadığı cihetle hüküm meıa Aeyada bir fırtına kopmak 

lelerin ışıgı~ nda infaz olunmuQ T 
- b ı · nı· depreAtirmek ken v üzeredir. .,aponya Mançoride şnp e erı v • - ve çok sürmüştur. 

diııinl ona dost göstermek için Hüküm icrasında hazır bu· Ruı püfosonon bütün izlerini 
ı ı k d 

· hüebütün eilmtıığe çalıAmakta Te 
yapılan nijtalıklardı. unan ar pe ziya e. müteessır .... 

olmuşlardır· banuu i9i11 Şarki Çın deoıiryo . 
Vakıa kanbar .Joede Ha1ll'İ· 

Avlunun metbalinde mah· lunon kontrolunu tamamen eline 
nin kendi hakkındakı şüpheleri kümların dost ve akrabaları ağ geçirme~e ograşmaktadır. 
ne derecelere katlar oldugnnn laşıyor, yüksek ıesle mabkftm M. Hirota RHya tarafıntfan 
bilmiyor değildi. Ancak deli kan- lan çağırıyor ve darağaçJarına reddedilmiş olan J apoo teklifi· 
1 d .. d"n-" r t .. kadar sokulmağa çalışıyorlardı. nin son teklif oldo1tann ıöyle-

Hn gaıete diyor ki: 
< Şayet bir tehlike Tar ise bu 

t6hlıkeye Tüoot veren her halde 

Sovyet Rusya değildir. Şarki Qin 

demiryollarımn aatın alınması 

ıçin yapılan müzakerelerde, J a

ponyanıo takındığı tavnr bir ta

kım döşüocelere yol açauak ~e · 

kildedir. Malum olduğa veçhile, 

.Japoo efkarı nmomiyesinio en 

nufoalo kıımı Mançuride tahat

fnzi bir harp yapılmaeı lehinde

dir. Şarki Çin demiryoHarındaki 
Ros idareıiue bir birini müte-

akip kabol ettiriJmiş olan tah

didatın bir tahrik mahiyetinde 

oldogıınn kabul etmek k•>lay 

değildir. 

Rosya01n Milletler oemiye-ı 8 gor u"'u &a ıyane &'fır uze- Mahkümlar ise sovuk kanlı · "" 
rine her halde kendisini kandı- lıklarını tamamen muhafaza et- miştır. Soyyet gazeteleri Roa et ti1Je girmeğe hazırlanmakta ol · 

rabilmek itikadında idi. Kanbor miş ve hiç bir heyecan ve kor- kArı umamiyeaini Tabim bir ta- doğa Te uzak şarkta ıerbeııt 

hazırlamakta olduğu beş senelik 
deniz ve hava proğramuıda kon· 
grenin verdiği tahsisat dairesin
de gemi inşaatı derpiş olun· 
muştur. 

M. Vinson bu hususta de· 
miştir ki: 

Halihazırda bahriyemiz bin 
kadar tayyareye malik bulun
makla beraber bunlarda ancak 
500 zü barba kabiliyetlidir. Bi· 
zim daha çok harp tayyareleri
ne ihtiyacımız vardır .......... 

Hitlerciler Evet Cevabını 
Almak için Çahsıyorlır 
- Baş tarafı birınci sahııede -

nir. PJebitıiet ecnehiJere Uch~ 
ile milletin bir Te beraber Te 
AlmanyıulB gayri meı'ul bir dik
tatörlügün hökfün siinnekte ol· 
duf!u ııuretiııdeki iddiasının yan
lış olduğann yeniden giis terecek
tir. 

Alman bük umeti milletin bü-
d k . k dd b h ku ese · ·· t k · · ..... kım bl\diselere kar1o1ı hazırlan. hilmiyor u ·ı mu a es a Siede- rı gos erme sızın o ume v kalabilmek için garpta birtakım 

gitmiı;ıJerdir. kt d Mamaf' ş kt ç· d yük hir ekseriyetinin tnııv ı bine 
ki ihaıletbane içinde Hayımda- y ma n ır. 1 ar 1 111 e- miaaklar aktetmekte holondaıtu 

. . . . . Roma, 14 (A.A) - Deyli tel rniryollarına veyahut Mançuriye istıant etmekte ve her ee11~ 11er-
raıı1 ve Grıu ıle kendı8ı Hanrı graf muhabirinden: malıkiyet ihtilatın hakiki ıebebi saretindeki .Japon iddiası ufak best ve gı zli oluak onun reyine 

al~yhinde miiıakere ederlerken. Avusturya başvekil muavini değildir. bir tahlile bile mukavemet ede- miiraoaRt edilmektedir . . Alman· 
oradaki potlardan biriRİ de bi - nin Roma ziyareti geçen Mar~ta Japonya, Mançori, Moıtolis- bitecek bir iddia değiJdir. yaya düşman ohn ocnı •bi gnze-

Italya, Avusturya ve Macaristan E'ı 
zim Yanı bo idi ve her söziin ü 

işitmişti. Bilmedıtti i9in mutlaka 
Hanriyi kandırmıya çabalıyordu. 

- Sonu Vaı -
• 11 ••••• ı:e 

Havale G&14i 
lzınıre baJ.tlı kazalar Te lz-

mir mer~ezi için tenTir ve tee 
hin ve müteferrika tahsisatından 
1500 JiralJk havale srelmiştir. 

arasında imzalanan. Almanyaııın tan dahili Çın To Rae Türkista· Hakikat şodor ki, Jtueya Oe- tele r i <lninıa Almıtny hakkında 
muhtemel bir tecavüzünü derpiş nını ihtiva edecek bir Asya im nenede hazır buJnnmaktH. Ja- bethnbaııe bir takım şayialar 
eden misakın tabii icabatındao paratorlngo kurman-a çalıı:ııyor. çıkarmııktadırlar. 

" "' ponyanın kendi ihtiyarı He kay· 
dır. Kont Okuma, çok evvelden Ja .Alman milJeti 19 .Ağuetoı1 

A h f·ı· d p betmia oldolta beynelmilel im- ·t. · d 1 • ı t vusturya ma a ı ın e rens poııyaoıo Hindiıtana kartı te- v ~ tarıuın e. :m şayıa ara o~. aya 
Stargemberh'in M. Mussolini ile veesü etmesi için hiç bir aebep kanlara eahıp olaoa~ Te Japon- atan entrıl acıların yalan ıoyle-
yeniden mülikytlarda bulunma olmadığını aöylemi•tir. yanan eiban efk&rı umamlyeılne mekte ol.<lnklarmı ve Almanlar 
sının mümkün olduguw ve ilkin " f k k k 1 .Niyuı KrentkıJ, anlh i"iD en .. ikinci dera olarak meydan okur- ınasınn ".' a ıııo mR .zaman arı 
bu millakatJardan fevkalide mü- • 
him neticeler beklenmiycceii dişe etmekte nizaı Japooyanın keo bira3 dii~üome1i lazımgele- nrn geçruı\' olduguııu ıepnt ecle· 
ıöylenmektedir. aramakta oldotandao ıüph• edil· oektir. ceklir. 
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INafia 
,, ., 
ve Ma. Vekilleri Yun&n 

MussoHniye şunu sordum: derecede kat'i olduğu aoJaşıhr 
" - Almanyanın silahlanma• Bir de dörtler misakı vardır 

~ıoa mani olmayı arzu ediyor ki bu da ayrıca bir sulh uosuru 
musunuz ve silahlanma müsaba • demektir Ondan sonra Lokarno 
kasının önüne geçilmesini müm- muahedesi ~~eliyor. Bu muahede 
kün görüyor musunüz? mucibince Icgıltere ve ltalya 

Vek'limiz Bu 
Sabah Şehrin.iz· 
de Olacaklar 

" - Şimdi aşikar bir su - devletleri, Alman-Fransız hudu Istanbul, 14 (Hususi) - Ad-
rette anlaşıldı ki fikren silah- dunu temin ediyorlar. liye Vekili Saraç oğlu Şükrü bey 
Jarı bırakmağa imkan yok- ltalya Lokarno muahedesine bu sabah lzmir vapurile şehri· 
tur. İtalyanın en ziyade istediği riyaset ediyor.Bundan başka daha nize hareket eylemiştir. 

-·-·-·-
Bütün Eliziz Halkı Tarafından 

Büyük Heyecanla Uğurlandı 

••••• 
Hariciye Nazırı 
istifa Ediyor. 
. A~ 

Vekillerimiz Erganide fabri lstanbulı 14 ( Hususi ) - --•• 
nadan geJen telgraHar YW::: Eliziz, 14 (A.A) - Nafia ve 

Maliye vekilJeri birinci umumi katarı gezerek geceyi orada ge· "" 
miifenttiş kolordu ve fırka ku- çirmişler ve bugün Elizize dön· Hariciye Nazırı M. MaksiJllO~ 
mandanları ve Elaziz valisiyle müşler ve saat 22 de Amalataya istifaya karar verdiği hakkın 
b. l'kt d'" t b"ll 1 E . hareket etmişlerdir baberlerı teyit eylemektedir. 
ır ı e un o omo ı er e rgam v 

ıey budur. O halde Almanyanın ne gibi teminat verilebilir? Bana Yeni Asır - Saraç oğlu Şük
da silahlanmasına mani olmak öyle geliyor ki bu vaitleri tevsi rü bey bu sabah saat 10 radde· 
kabil değildir. Kendisine müsavi edecek olursak neticede oolarm lerinde şehrimizde bulunacaklar

d Vaktin ğeç olmasına regmen o·ı K it 1 ma enine .hareket etmiş~er, yol· vekiJJerimiz Elazizden ayrıhrken 1 uru ay 
da Erganı demlryolu ınşaatını bütün Elaziz halkı tarafından 
tünel ve köprüleri tetkik ve tef 1 hararetli ;e samimi tezahüratla Al' ı G ld' 

haklar vadeden muahede muci · hepsi birden kiymetten düşecek· dır. 

bince bunu yapmağa hakkı var tir. Unutmayıniz kı Almanya bü Urfada du. Şayet müseJJabsa, Almanya tün komşu devletlerJe ademi te
da silahtanmağa hukukan sala- cavüz muahedesi aktetmeğe ha- Fenni mezbaha 
hiyettardır " zır olduğunu söylemiştir. 1 t 

Bugün büyük küçük bütün Hayır, gayri mahdut teslihat U f 14
8(AşaAa) ~ ı·b 1 • 

d ı 1 Al ·ı-hI .. · ı b"J" k lh r a a esı ev ev et er manyanın sı a ana· yarışına manı o a ı ırse su ve 1 1 ı fen - b 
- • v• vece yapı mış o an nı mez a-

cağını, bunun menedilemiyece· musalemetı muhafaza edecegız. hanın inşasına başlanmıştır. 
ğini biliyorlar. Şimdi düşünülen Bu teslibat yaraşma mani olmak K o b H . d 
yegine no_k~a b~ Al:nan tesliha zamanı gelip geçme~. üzeredir. uta ya ocaıarı a 
tınm tahdıdıne ımkan basıl olup Şayet Almanya, muzakere ve 

olmıyacağıdu. Bütün teslihat muharebelerden hiç bir netice v 'f H • 1'nd8 s k 
devletler teslihat müsabakasına çıkamıyacağana kanaat getirirse azı e ınc an 
~rişeceğiae, testihatını tahdit o zaman iş işten geçmiş ola- CILllnl 
edeceğine dair Almanyadan kat'i caktır. saramıya 1 lf 
bir viat almak daha muvafık Saat on biri çalmıştır. Fazla Kütahya 13 ( A.A ) _ Kü· 
olmaz mı? . . .. . düşün~p taşınmağa vaktimiz ~o.k- ta~ya imaın ve hatipleri ~rala-

Avrupa ıçın asil mubım teh tur. Bır anlaşma has'l etmelıyız. rında verdıkleri bir karar neti
like buradadır. İtiraz edilmiye Teslihat hakkında bir anla~ma cesi olarak müftülüğe müracaat 
cek kadar aşikar olan bu meıe vücuda gelmesi cihan için ha- etmişler ve bnndan sonra yalmz 
leyi tenkit edenler diyorlar ki: yati bir meseledir. Hitler tara· vazite eımasrnda sarık saracak-

" - Fakat biz Almanlara iti- fından verilen sözü nazarı dik- larnıı ve sair zamanlarda dıger 
mat edemeyiz!,. kate almalıyız itimatsızlıkla hiç vatandaşlar gibi şapka ile geze· 

Ben ise itimat etmeğe mec- bir muvaffakıyet elde ediJemez. ceklerini beyan etmişlerdir. 
buruz, diyorum. Bu sözü olduğu gibi kabul etme- ..... k d 

Hitler tekrar tekrar sulhun liyiz. Ondan sonra da o sözün l ... an Jrl 8 
muhafazas1ndan bahsederlerse tutulacağına emniyet etmekle Kadastro işlerinin 
bu sözleri ciddi telakki etmeğe kalmayıp Almanyanın ileride Tetkiki 
mecburuz Ben inanmağa ve ona şimdi istediğinden fazla şeyler 

Çankırı, 13 (A.A) - Çankı· 
göre hareket etmeğe hazırım. iıtemiyeceğine de itimat etme-

rıda kadastro işlerini tetkik et
Başkaları böyle hareket et- liyiz. 

d k mek üzere tapu kada!ltro omam 
mege hazır değillerse onlara Sulh için gi ilece yegane .. .. .. 

0 
b 

k · · ı b d H · · b 1 t t muduru rmal ey ~ehrimize sorma ısterım: yo u ur. epımrz u yo u u ~ ld. 1 k. .. C . 
" - O halde ne yapmak is · mağa mecburuz. ge 1

• . 
1 gnn sonra. ~o~n~a gı-

t . ? M l" · t tt v f"k" decektır. Kndastro l~ıcrı ılerle -
ıyorsunuz ,, usso ını or aya a ıgı ı ır· 

mektedir. Her halde bir vait almak, lerin doğmluğuna kani olarak 
hiç bir vakıt almamaktan hayır· söylediğini ihsas ett:riyordu. Ona Aksara yda 
hdır. Bahusus başka bir vasıtaya nazaran Hitler iktidar mevkiine s·ı" li h :ti 
müracaat edilmek imkanı yoksa geçtiği zaman Fransa için yapı· 1 ~ a mer en-
o zaman biç olmazsa elde bir lacak iki şey vardı: Ya harbet· featıne Mil.sam.ere 
vaadolsun bulunmuş olur. Unu· mek ve yahut anlaşmak.. A.N KARA, 13 (A.A) - Hnl
tulmamahdu ki bilfarz Almanya Fransa harbetmiyecektir Di kevi temsil komitesinin Hilali· 
teslihat hakkında vaitierde bu- ğer taraftan Fransa Almanya abmer menfeatine bu akşam ver
lunursa bu vaitler ihtiyarile ve ile anlaşmıyacak olursa gayri dıJti müsamere pek muTaffaki
rilmiş olacak, 2orla alınmış ol- mahdut teslihata başlıyacak olan ytıtli olmoştn. Ergenekon temsil 
anyacaktır. Almanya gene .ı:\vrupada en kuv· edilmiştir. Prograıo. zengin ve 

vetli askeri devlet olacaktır. Hitlerin verdiği sulh temi· seyirciler çokta. 
k Mussolininin Almanya hak 

ilatına inanmak için baş a se- kındaki noktai nazarı bu idi. Den· 1· Gençıerı· 
bepler de vardır. Almanya muaz- İtalyan başvekili bu sözlerinde il l 
zam .. bir dahili te~~ilatla meş~ çok realist oJmakla beraber gene 
guldur. Onun dabılı meselelerı saatın on biri çaldığmı da itiraf Kazaları Dolasarak Av~et 
o kadar mütenevvi ve meselelerin etmişti. ı 

halli o kadar uzun zamanlara Romanyanın Ulpia denilen Ettiler 
mütevakkıftır ki Almanlara harp yerinde Italyan payıtahtımn en 
etmek için çok vakit kalmıyor. sevimli kabaretisti hafif sesiyle DD~ lZLl 13 ( A • A ) -

Bir de Alman metalibatile şehrin kibar tabakasına mensup Kaza Vfl nahiyelerde halka tem. 
tarafımdan tanzim olunan muh insanlar huzurunda bütün mem- sil vsrmek, tatkikat yapmak ve 
tirada zikrolunan askeri teşkilat leketlerin şarkılarını söyliyordu. yoksul çocukları ıönnet etmek 
teklifleri Alman askeri makaniz- Ecnebi dinleyicilerden birisi, ilzere döt't giin evel yola çıkan 
muının vücüda gelmesi için uzun milli sosyalişt Almanyanın milli Halkevi gençleri bngün Denizli. 
bir müddet geçmesi lazım gele- marşı olan Horst V essel şarkısını ye dönmüşlerdir. 
ceğini ihtiva eder. Fransızların da söylemesini rica etmişti. Ka- Bn seyabatta TaTH, Aoıpa· 
emniyet meselesinde bu ciheti baretist, bu talebe karşı şa ce· yam, kazalarile K1zılca Bölük 
nazarı dikkate almış olmaları vabı vermişti: Te Kızılbisar nahiyelerinde Yari-
icap eder. " _ Sipariş ettik amma he· len ttımaillerde 4600 kişi bulun-

" - Fakat Fransızlar sızın nüz gelmedi!,, muştur. 265 fakir çocuk ıüolıet 
muhtırnızdaki şartlar sayesinde - 17 - edilmiş ve bir kısmına ~iyeoek 
Fransamn tamamen emniyet al· Ctne11re Te armagan verilmiştir. 
tına ahnBJış olacağını kabul ede· Avrupa milli sosyalis Alman· Kaza Te nahiye ahaliıi hal· 
cekler mi?,, yadan niçin korkuyor? Almanya keTinio bu ziyaretinden çok 

'' - Muhtıramdaki şartlar silahlanacak olursa, bu hal ne· ruemnan olmnşlardır. 
mucibince Fransızlar şimdiki tes- den Avrupaoın sulhunu ihlal ........................................ .. 

lihatlarını olduğu gibi muhafaza ecliyor? Neden Avrupada her ft J O K S 
edebileceklerdjr. Almanlar ise devlet adamı " harp olacak mı,, T A. z E T .& Z E 
münhasıran istedikleri tedafii si- meselesini Hitler ile alakadar B I O _. S 
lihları alacaklardır. Halbuki görüyor? , .-, 

Taze yumurta. nasıl hir gıda 
ise taze diş macnnu da dişlerin 
hi r gıdasıdır. Şemsi hakikat 
ncuzlnk sergisi Biok8 tabrikaalle 
yaptığı hnsosi anlaşmada her 
hafta taze Bioke diş macunu 
getirmekte "e 12 knrn'a BRt· 
maktadır. Ditlerane meraklılara 
taniye ederiı. 

Fransizlar şimdiki tecavüz! si· Avrupadaki devlet ricaline 
laalarından tamamile istifadede harp olacak mı diye soracak 
devam edebileceklerdir. 11 olursanız, size: 

Fransızların teknik askeri " - Mesele hep Hitlere ta-
tefevvukları ve hudut tahkimatı bidir!,, cevabını veriyorlar. Bu 
hesaba katılacak olursa ve müt- umumi fikir doğr.u mudur? Şayet 
tefiklerile olan mukaveleleri na· doğru ise, neden münhasıran 
zarı dikkate almırsa Framıız em · Hitlere tabi bulunuyor? 
niyetinin itiraz kabul etıuiyecek _:_ Somıı.ıaı - Vakit 

tiş eylemişlerdir. teşyi edilmişlerdir. ım er 8 1 

1 1 d d ·~ M .. 1 

•• ••)" V • l 30 Macar Gasetl' 
l 80 a 8 8 1 azıye cisi Bekleni7or 

F 1 v y•o T t JSTANBUL, 14 (Hus~~)~ 
ena~ıv:a UZ u unca Büyük Dil kurultayına ış~ 

edecek olan Lebli, AlmaD ~ 
························~························ 

Zabıta 
Arasında 

Kuvvetlerile Çiftçiler 
Musademeler Oldu 

mi Sakajaki şehrimize gebııif~.ı 
Yarın da otuz Macar gazetev 
gelecektir. 

iki iskeleden 
Irlanda, 14 ( A.A ) - Deyli Birdenbire içinde 15 kişi bulu· • y rı· 

Telgraf Muhabirinden: nan ve üütün hızile gelen bir Yunanıstana • 
Zabıta kuvvetleri vergi borç- kamyon kapalı duran kapıyı lan ihracat 

)arını ödemiyen çiftçilerden mu zorlıyarak içeri girmiştir. Bu Muğla 14 (A.A) - TeJJJ,__ 
sadere edilmiş mevaşinin sah· nun üzerine zabıta derhal ateş ayı içinde Bodrum v~ Boz ~ 
şına mümaneat eden köylülerin açmış ve 8 kişiyi vurmuştur. iskelelerinden adalara 42 Ô~ 
üzerine ateş açmağa mecbar P.aniğe tutulan halk kapılara 49 inek, ·13 Boğa, 29 Dana ~ 
kalmıştır. Neticede bir k:şi öl doğru koşuşmuşsft da zabıtanın kümes hayvanı, 131 koyun, 1. 
müş 37 kişi yaraJanmıştır. Ha- mümaneatı He karşlaşmıştır. Bir Keçi, 42 Kuzu, 2 Oğlak ve bi' 
disede bu gibi müzayedelerin askeri müfrezenin gelmesile sü kilo gübre ihraç edilmiştir. 
ekseriya yapılmakta olduğu bir kfınet ancak iade olunabilmiştir. B 1 A k ~ 
avluda cereyan etmiştir. Burada Vaziyeti ciddiyetle telakki eden o u - n ara 
5000 çiftçi toplanmış bulunuyor lrlanda hüklimeti icabeden yer 

idi. Ve 300 zabıta mem~ru da )erde ~abıta k.uvvetlerini takvi· so·sası' ikmal Edı·ımek u-·ııP 
intizamı muhafaza edıyordu ye ettırmektedır. _ 

..... 1 ...... 

Gizli Nüfus işi 
Yeni M:ahsullet 
BOLU, lt (A.A) - sol;" 

Ankara şöseıi iizMinde Gere 

Dahiliye Vekaleti Bu Meselenin Kızılcahamam arJ\aındaki 11'":~ 
V•ı A 1 T • E • kllonıetrelik kıanuuın ikdP" 

lnt&CJDJ 1 ayet ere 1.1 8IDJM ttl için çahşılmaktadll'. Bir ay i91' 

İSTANBUL, 14 (Hususi) - Dahiliye vekaleti vilayetlere şid- de Bolo - Ankara şöıeıinio fil: 
detli bir tamim göndererek gizli nüfusun kütüğe geçirilmesi işinin yete &it kısmı, tatnameıı bit01 
süratle intacını emreylemiştir. olacaktır. 

Temmuz ayı zarfında 58037 gizli nüfus kaydedildiği anlaşıl- BOLU• 14 (A.A) - BO "ı • o 
mıştar. neki huğday Te arpa mab• 

1 geçeo seneye nisbeten tlab• 
1 

ve daha temizdir. Bagdayın ~ 
loım yüz parıulan 3 kuruş ot~ 
paraya kadar arpanın kiloBll 
paraya satılmaktadır. Orucu Muvaffa· 

kıyetle Bitirdi 

lngilterede 
Birçok Evlere 
Yıldırım Düştü 

VARHA (Hindistan) 24 (A.A) Londra, 13 ( A.A) - Dün 

'fi ftik ,l{eçen seneden nok••: 
dır. Kilosu 30/35 kuraş fe 1 
nan kilosu 30 kuruştur. 

Gandi bu sabah orucunu bozmuş Londrada ve lngilterenin bazı 
ve soda ile baldan mürekkep bir bavalısinde gök gürültüsü ve 
9erbet içmiştir. şimşekle kl\rJşık fevkaH·de "id· C, H. F. 

Bu defaki orucunu da iyi ne · detli yağmurlar yu.ğınıştır. Bir u H Z' 
ticelendirmiş olduğundan dolayı çok evlere yıldırım dü~wiişse de mumi eyete 1ya 
kendisine birçok tebrik telgraf nufasça zayiat yoktur. ld' 
ları gönderilmiştir. Fırtına esnasıntla Esekte iki Gevher Bey Seçi 1 

Al S f • • otobüs çarpışmış, yolculardan / 

m1nya e ırı 4:3 kişi l\z ~' ok yaralanmıştır. 1S1
1

ANBUL, 14 (A. ~), 
U Onmhariyet Halk Fırkası 0 ""t 

Almanya Alayhin~eki Tah· Tayyare Meydam ~!m~:~~;~~d~.~:'·,1~~ •• :·:~; 
rikitı Protesto Etti Ticareti lnki$af Ettirecektir :~b:~:··~i:~·~:·:::r ı:~·:~t 

Prag, 13 (A.A) - Alman el· 
9iligi bo yıtkınlarda Marksist 
gazetelerle Pragda yerleşmiş bu-

lunan Alman muhabirlerinin 
gazetelerinde A lmırn hiikftmet 
adamlarına Te Almarıyaya karşı 
yapılan if tlraları R,i<ldetle pro
testo etmiştir. 

1 ekzlp Edlllgor 

Rerlin, 13 ( A.A) - Bir Al · 

Londra, 14 (A.A) - J.Jon- miıştir. • 
dranın Sili denilen i~ mabal!e· Yeni Asır - Ziya Ge"b'~ 
sinin ortasında bir tayyare mey- geçenlerde istifa eden Gır 

1
, 

danı yapılması cliişünülmektedir. meb'uım <Yakıt> sahibi 1•' 
Bn huıaata bir proje hazırlan- be:ria yerine gtıçirilmiştir. 

ması miitebassıslara teYdi edil- R·r E . . 
miştir. Bu projeye birçok kim· 1 mırı 
seler rnğbet gösteriyorlar. Tay-

ya_~e . mtıydanıııın_ inşası, u_oareti Fransız Mıntakası•.a. muhım sarett6 ınkı~af ettıreoek nl' 
mahiyette teın.k.ki1 edılmektedir Oturıbı'lacak mı·? , man torpide mohrilıinirt Rugan __ . 

adası oıTarmda batmış oldoğnna z k A • b (1 
dair bazı İneç gazetelf'rinde e aı ey PariK 13 (A.A) - ~eot._.ı, 
intişar etmiş olan haber ıııelflhi- bn]nnan Rif reisi A bdülker ' 

;:~:;~ m••b•d•n t•lızip edilm•k- Aydın Ve Sökeye Gitmielerdir !r:.::; .. 1~:·1:,~:;·.:!· d.::·:ı.-
Berlin 14 (A.A) _ Deyli Şehrimizde bulunmakta. olan haberler dogru değildir. _.;f 

Tel raf O:uhahirinden: Milli Müdafa.a ~ekili Zekiı bey Salahiyettar mahafildfl r-1 
g . yanlarında aılesı ve kolordu ku- lene.linine göre böyle bir "~ıı· 
ÇekoaloTa~ ~atlıoat~nın ahı~ mandam Mustafa paşa olduğu n J"'._ .J 

ren Alman rıoalı al ey hı nele vakı halde dün sabah motokarla Ay- anoak Madrit hüktlmetil
9 

y 

01 .. n tecavüzkarane n~~riyatını d · · 1 d" şarak verilebilir. Halbuki 1" tı' 
.. v ına gıtmış er ır. d• 

Almanyanın Prag sefiri hariciye Milli Müdafaa Vekilimiz şeb- Pariı Te Madrit araııo I' 
otıJ1areti nezdinde protesto et- rimize avdet ederlerken Sökeye huıusta hi9 bir müzakeref' 
mittir. de u2rayacaklardır. ri,iliniş değildir. 

d 
1 

• 

' 
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) 
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~eye c;:evt.ren. : ~l:l l!iJevke~ -
lkıaol Pa•ı ı - ı•s ... 
~n Bu Meçhul J Oan tıtredl. Kztol bir aök6t 

Adam Kim t mohaf••a ertı. Kafaıanda bir çok 
'-b. hld11eaız g•çti ... o .. n tekhfler, fakirler dolat11orcla. 

a..., bütün gece l[Özlerini kup- Ne ceYap Yermellydif J'ye& oeı 
.. h bıle... Beklenmıyen b&- yapaoaktat Sert, batın bir inatla 

"_.._ lrafaeını işgal edıyordo. bu adam" dffnki gibı bakar&t mi 
Ye- mane1'i yorgunloıtnna edecek, kendtıınne emır Terenleri 

IJıu,.k tam Yak tında iti bıçe mi 1&yaoaklarf Yokla daha 
a bolonoyorda. İtte içini ıtilAfpener mi bulunacaktı! 
D ıaıirapları, flnditelerı - Kvet ben mi, 98 ••• 8öyle-

11Dek. kendı kendint avut- )"inız benden ne iıt-tyorıunazt 
lttiyordtı t RelkL. - lhıno aöylemek bana dtlt-

nha11la ozon •ö"ren u- meat 
•bıaYereat. hır aralık, eo· - ~erde buluuuyo11oouat 
lal dağıımıt ıribiydi. Hu - Sen Laaar garında b1r oto. 

reyi müteakip hqmtib.,n· matıkte ..• Sıae ıyı a .. yabatlar te-
• 1Dabtelif ıerYiıleran amir- mıntııaı i9in gelınıtum. Kardet
neıdine çagırınıf. bir ay ler araeında huna liizom 

olan ba1a71 H7ahata eı· ~Ö.f~~yaoız: öyle deRıl mı! 
fapılaoak lfler bat•ında K9tfcletler degılmıyızt 

itlerini TeTmifU. Bütiio Oaa oeYap nrdı. 
• P•.1&abtlarında Ye ı.. - A7nı samanda hareketize 
l4aki tabelere de icap neauet etmek emrıoi anlamıt· 

emirler, direktifler tım. 
.. ti. btiyük oteldeki laoıaıl - Sıse ba emra Yeren kim-
riad• yapılan baaırhklara dırt 

•tti. DiitDn gecett, bin - Hızmeı bahnde7ken ıaal 
o. m"aallarıaı andıracak 110ırolamaz. Hihra11v21 ki bia al· 

... ille& ar•edeoektl. Deko· dıgımız ewra yspıoakla mükel
nnUehaMııları, elektrik lefis. Hi9 bir ıoale oeYap vere

•I baftalmtrdan beri ha ef· meyi•. 

Faşizm Lideri Mussolini 
Kuvvetini Kaybediyor 

Dahiliye Müsteşarının Vazifesi 
Başından Alınarak Nefi Edil

n..esinin Manası Nedir? 

Yelken Birincilikleri 
Türkiye Birinciliklerine ilk 

Üçü iştirak Edecek 
Cuma ,Onll baıhyarak üçgOn receler tasnif edilmiıtir. Tamif 

deTam eden lzmir mıntakuı nelicea ·: 
yelku birincilik mllabakala- Dewi ı.mi Şarpı lmni Pa•-
nnda alman pnanlan tunif 1 Refik ber Acar 231 
ederek dereceleri taJİll •e Pa. : ~=::: ::• ı: 
ar pi yapılan 80ll rantda ela 4 Foa& • Rifa& 75 
birinci pi• Zllıtl bey hak· s 11uan B. ıc. Kaçar 31 
kmda Yerilen prot•tolan tetkik 6 Emin bey SGllD 11 
•e bir karua bailaaaak için Bu sene Tlrkiye ,.ık• W. 
denizcilik hey'eti din içtima rinciJikleri 24,25,26 Ajmtolfa 
etmiıtir. latanbalda yapılacainaclaa dere-

yapılan tetkikte bu itiraz celer derhal telgrafla feclerui
lardan Tahir beyinkinden py yona bildirlm•ıtir. Yol paru1 

riainin ıayri •arit oldağıma Ye hemen ılnderilirae 1elkenciler 
Pazar gtlntl yapılan yarqta Emin 19 Apstoa Puar pi SU.· 
Te Zllıttl beyler arumda hldia ya •apara ile lataalMda laaıeket 
olan ••ziyette Zlhttl beyin ka- edeceklerdir. Derece ala fU'Pİ• 
babataiz olup Ye bllttln mea'ali cileri tebrik ederku t.tUw.. 
yetia JUlf nizamabaa riayet 1 dan da ıerefli neticelerle IDlire 
etmediii için Emin beyde oldu· dinerek Jklerimm ,........._ 
laa• karar Tudiktea SOIU'a de· riai cuclaa temaai ederia. 

Alivre r 
Geçen Seneye Göre Çok Nok 

Ttlrk Of tı mttdtlrlügö tara ı geçen 1ene7e naakreo 7tlscte elll 
tından bu 1enenfn aliTre iizllm nokunchr. Tlrt oflı mlldllrllll 
fe laoir 1atıtları tMplt olaomat· bo laaaoıa telgraf la Ankan Ttlrt 
tar. Ahnaa kaı•t netloelere göre ofla rlyuetine bildtrmlttlr • 
geçen aene İzmir tlooarlan allv. Kllrlı 71ooarlan ........... 
re 1,to0,000 kata isim aatatı TUrk oflıl Ankara realtt••• 
yaptıkları halde bn 1eae tlmdiJ• den tehrlml• otla mıaırlftll• 
kadar dört ytl• bin kata ahTre gelen bir tabriralta laaıırae 

tlailm .. ,., .J•pabtımı,ıerdir. kürk ibraoatile aır ... n nrma-
Alayre inoır muamelatı da ların adreeleri aorolmoftur. 

a•k geoeıl i9İD hasırla· - Sizi görmek, •~zinle ko· 

11 
k 

-lardı. UUfmak ııterım. Oeçtnletdt ita/yada mQhim bil· blyetler 1aik1tılle ltalyan ,.,.. san"~ ta 
U1ooer fantffi•i ba... Ha· - Bir kerre "VMUen emre dıstltı cereyan tttltlnt dair bazı iminde .. tiıh mlfoadeleler için da· "'1 

........ <.'" 

ZABiTi IUIUAJI 
s•&.u-ı..~ -•-• •tk be7eoanını ilk defa itaat göıtermekle koeur ~ttinız. IJOYtalar deveran etmiş blldhmt ba 111ıö el•ertftl bir bal al- • •• .. • 

· c'·~ d g d bu habeıltt tekzip olunmak mest- l li l'aaal 1.1 Tal.Libf oyan ba ıeo9 adam Re- -_.imdı yetıi en tal11nat almaga /tnin bltkoç Aışinin ttrkiı Vt istic- mıttır. ıal da Uitar yalnı• halk r ... , .. ı ••• 
•arhklarını btrl8f&lreoek~ meoboroao. vabınaan ı6'1ttt bolanduta wyan araeında de,Aildir. ltal7Rn balkı • 

'Ceoeoia laayaııa4a iter .. - Kımdeo bo talimata ala- edllMtşti. iktlıadi Ye JçJimat zorluklar yfi- im Lli.. 
llA•ıaı..- bil' ,._ olma· oafı,~3'' Bu •euley{: I~ .,alan ~.,,,,. zftnden a ~~ f•tiıme kartı o ... LllJ• 
rıq '4!1~0 . .Q~ı llt , ekaı:- ,ık'l'!MlP"'l 'lı>;;;,t,llZI; ki laeıpaı IM••em~ktedlrı .Diba ..a.a. .A..._oak 
k ki ••• ...,Oai gMMI H •fli,,O..tol* 14 ! d ltaJıan fatlflD•Dl ldıre eden iPlk tlltekill •lft elllt 

lee.k ıonrenin Şehr•••dın - Ha1di caanıı, ita kadar gflnleıdt banaıttten ihtilltltn ıek makamlar~ eıkl beyeoan- mattor. 
ıadaki e"i• gece e•lenoe- teoabftle lü.•uua yo8'.. hakkında yazdı/ti bir başmakalede d ü d fi ki 1 Keyfiretten adlly• haberdar mitler ye balkı heyecana diitlr-

"' son Almanya suıkastlttilt ıaıizm an g 0 eo g ne uza ••• mall• · ö z b b "hl&l 
and1rma11, hatta onlara - H&IA 00 yıl evelkl adam ihtılbflau aıasmda bit btnztrlik ioap ettiren bir Taziyet baııl ol· cclllml' Ye M.llddehımumt ınua- miitt r. • ıta uıura 1 

olmaıı için hi9 bir feda- mıt O mu bu emirleri Teren! atatktn dıyoı ki: mottnr. &albukt- İtalyan fatl•· Tlnlerlnden ll'ahrl be1 tahkikata edenler baklnada takibata bat-
ıktan çeldomiyordo. Sabıraızlıkla cnap bekledi. c IChle mevoot roalAmata minin bundan daha bir iki 8808 vaıı'yet eylemt,ur. lamıttır. 

O.n meıai böro1ana aYdet l'akat bu eefer de oenp gel· lıtinadeo Fa,ıat ıolkaatlnin Al .. eyveli~e kafl•r, en bariz THfı bn Adliye tabibi tarafmdan 1a- Bugln için llDhllft P•a 
ee baeoa1 kAtibini çağırdı. medi. Telefon mobaYereıi yine manya aoıkaıtinfl benJ11ediği- heyecandı. palan muayene netloeeincle darp Meaarhkbafında .Mehmet Ol• 
8 1 ı ,. . ldcl t 1 ö tll t ti la maoaT lıkender ef~ncli •'-• ' henüz yirmi JRtında, se- keai!mit bolonoyordo. ot aaonetmek mllba aıa ı oıor. BogUn fıe11ru yalnı• ta1namlle Te f e e1er g r mem t r. . 
• oıddi bir geu9 kıadı. ltalyada batk• bir 1&ba- kırta11yeoiUt içine batmıt bir TalalrlkAt tamik eclllinoe oe· kahlardan .M•lık oğlu Yaıaf ta. 

Matmazel Janet, bu ıabab Ôflleden aonrK Oan mftthit da 9ahf1lmaktadır. Sebep. makineden lharettlr: Hki inkı· ıedln bftTlyetl •• ıuretle teablt r~hndan l~O lir .. ınlo 1aateli. 
trıer Te maah~batgöaarlarım- bir korkunun teaiJ'i altındaydı. ler kıımen batkadar. Rıoal llpçıhk yalnız reiılerin ıözlerln• olonmottar: oıll~ ıuretıle çalındığını ıa4t 
rhkte aldığım tn kararları Artık ibliıane tertıplerln hep ken- araaındaki müoa1ebetler de bat- de k"lmııtır Te bn aözlerde e1kl OamaoTaeınıo Gölcükler kö- etmıttlr. Zabıtaca tahkikata 

&llaa yerlettirmenizi rica ede- di aleyhinde koruhnot bohındoğn· kadır; bundan maada ltalra b&. imandan eaer yoktur Heyecan yünden '10 1•tlarıncla Ahmet lanmıotır. 
na ttipbe etmiyordu. Karaolıktft dieeal Alman7a ibtilAll gibi fft- Terlet notaklar azald.ıkça azal- oğlu bbah• BtıHyln agadır. ken- !9•nc•~b eni eıkrllllfl1 .. 1 

• ... 
· · h amayga ta ıtı a ma • 

989 kı• gitmek tizere idi 9ahşan eller f1U1l" koparmak mullü del!ildir. lkı bldleede mnkta en beyeoanlı faşiıleri blle diıl eYYelkl alrtam Kadı oğlu A • 
1 1 

d Gtı dti k d Beta 
~rar 9ağırdı: için mutat klaaik darbelerle mi benzerUk telikklıi kendiliğinden şa•nt~n h&ciııeler aittıkçe çogal· met beyin yaaıbaneatne gelmit ve 88

11 
nke 

8
°

1
t • 

10 •tın i• • 
8 ı "' "" b d 1 e n ııı o ananın ev ne pe•• agtinden itibaren otelim· iktifa edeceklerdi. Yokıa.. tte ortaya çıkmaklA beraber her maktadır Muıaohni bir otorite yaraıbaneye t>lan oroo o ayı· d il k b --• .. 

t! . . • . cere eo gır ere •Mı 8f1 ... 
ı•aoak ıt9iler içan duholı· aııl bu BUale cevap verıoekten hı\dııeyl birer birer kartılattır- olmakta denm edi.,or· fl\kat Til· ıile bir mühlet iıtemıt Te bo k" 

1
. 

1 
t 

L •• ~ • • • • ıe ıı ıra parHı ça ınmıt "· 
111;ereleri hazırhyaoakaanız. korkuyordu. Senetinln naza~ı.n mak lnzomınzdur. Zara 30 Ha, onda getirdiği Her o•tkınhk al&- mühlet _kendlılne Teralmıt~ır. . SDprDntD a ... nda KaYga 

hitler Te mlm,.rlarla az dR hi9 bar kıymeti olmıyabıhr- ıiran Alman ıbtilalinin hahraıı metleri göetermekte Te halk BAd11e eararengi• malaıyetıni Alıanoakaa .Me10dıye cacl4.-
llrötttim. Hiç bir yaban. di. Faknt IHTdıgi kadınla me1ot henüz çok tazedir. Bllyiik ikti- Mnuolinl1e izafe olo1,1an ko't'Te• mahal••• eyledltiodeD tahkikata alnde beledıye tanaifat •m•l•i•· 
... oimak11•1D otelime gir- bir yoya korm~ıına m,iımeıl eadt, mali Ye bunlardan dolayı tin haktkill.inden ,npbe etmek- deYam olanoyor. den Hü1e710 oaıu Salt ile s.a.-

--·-tır. IAzımdı. Eo çok üaöldftlii de lçtimatt zorluklar yUaOnden Bit· tedir. Mouolinlnln Tiloada getir• 811111......., - .. ~;lw nıkh Moıtafanın yanında 9ırak •. ! luaın hayretli bakıfla kendi11ni ltaata meobnr et~ek lerlzm Te fati•m kendi t1tnclile- diltl eaer, bir llAbıb mooiıelerln· .Kemer•• J•pılaa ılllb arat- Şaban ile ıüprilntö m ... ı ....... 
~ıada iaaba& Terme~ i9tn haıımlaranın kollanmak ati- rint yemektedirler. Bana ri7a1et den bir f&al lnaanın eaeridlr: ba- tırmUJnda lılelamet otla Ali, kı vga etmltlerdlr. 

kaldı: 1adında oldukları ~elooane Ta. he7etindekl rioı&l arutnda ba' nun için otorlte1i gttaden gilne Halepli oıın All Te Baun oglo Şaban, Saide b19ak 94t~lili• 
&ı11Uttar kolekıl1oaları- utalardı. Etrafını gdoriinm•• dllbf- tcöateren .. bıl garpı,malar ln•I· ıayıflamakta: teUtltk&r Taaıfla. LyJtlde birer bınat bulunarak den 1akalaanmıttır. 
ıeoa ö d k k i manların urdı&ı oyuyor, u ı 1 L- L ..1 v- .-

Y • en orama .. i dii mam etmekte, ha bal ta 7an rıuı ka7uvtlD•aterulr. haklarında kanuni muaoıele•e Ha,v• Hll'8IZI Tutuldu 
da. ele gegmiyen göriinm yen t· • 1 " 
~ • . mantara 1ı.;,1 rab"anda derin f&fiıminla balaraaını taoal et. Battı ıoeTot •••ete lrq& • batlaamıttar. Şehitlerde Demirhane 10 

~--...ıbirler.ınlı 9ok laabeıll· bir iıy•n kaynıJorda. Saatine mette •• ,ıd4etlencllrmetıecllr. reoegtni vadeden aauollnl ile .......................................... arlra11nda llyaı oııa a .. ... 
---.. •· g6• dikenler c ölümlerden ölllm ltal7aa dlplomulılnla IOD u- rardımoıiarı ara11ndakl a7rılık kaaaaUae •araaakıadırlar. c Du- beJtlrlal plan Kimli otla 

batı•~ .,., •• ,..,. mi belendtreoeklerdıt • manlarda •narnı kaldıtı maııa 11tük99 artmaktadır.: MeTat •· p dalma bakladır• mana11na oati 1akalaamıt Te bayTaa 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d bl t ita .ıJt ili il BB il D -.1 .. 1 _-..a 1 1 Sen Laaar lıtaa7onana ıit- a et r ara "vr m yor. - c DOi •mpre r,.nne • toz elde .. ı ma,ı r. 

>"l i d T li so meaııtne petıman oldu 819 ,11,_ ıordu, .Matma•el Janıt, Varolan tlla banlar, .. ddı7etler ye çar· arbk tat'I bir au hiUs.mllade ÇUftlldlzla insan Dlld..._ 
lk ra Tor a. a• ·• b 1 b d et 1 t • il m ... ı ocluına gireli: pı,malar do1tarmaclan talmı1an 4e111a1r Al1aıınakta Şehitler ma 
1-•4

• Ben ~ lıtuyo- ~ • .. 
1
° 

1 
·~ 1

11;:~
0: • t •;· - Möayl. • Sisi telefonda 11

• rabl halet taabllrlerldlr. Dahi· Oa ll;l 11aıllk f&fl•• Hauıacla IMlnde H.allt oııa lbrahl• 
~':.ll!llaıı~- lanmannı iıtt7orlardı. hu go ge ere m a 18' em 11 tl1orlar. loglltereclea dave& edl· 111• ne•reti mlıt.rbıını ela- -.1r LI a'- aa.-u, ıiJ••I M L • 

1 
v b 

1 1 ... l . edebileoektt. Belki de kapab bir orlal' • .--•• aruaa .. eame., og a .-:• m ara arı 
•edat aklıler yaptı. 1erde kendiılle temaıtan kor- 1 . N ea ' ba aoıraıa cla1aili1• llamrhtını ..... ,.tıer laallDl alan rtlen, ka't'ga etmi,lerdir Ba kaTp 

~ V •rol, •aüklan•ı ı11· kanlar orada rabatna mak1atla- - l er en v b f h rapmakta iken 1akalanaa •• Jlu110llnldea "-kuıaın ela ltıd- d u b i • ld la l 
.... 6 d y - ngllterenln ~ö1 • en.. • ed 1 Leo a A 1 ti ....,. DUO • .a:ıe m t çava •• 
~r 8 

it: rıaı aulatabileoeklerdl. Batta rinden... :_e!11 t ti ~l&hnd •:~ 0 rp :• _ tanın m•kaclaerahnı pek &il dil· hlml lkt omuz küreJinden 
en ben11s lıaretet edi· Dlrep'• tadar i.J'ideblllr Ta•on •-ı 1 8' a .... m a'J" ı 

... d .!9LJ ._ ı'd "d Oaa anıısın 1araran 99hre1lnı natmaoın f*lnıa bir ıftehre1ldir flaeWleoetlnl IÖ7lfl1orlar. tte ıorette yaraladıtıatdın yakal 
hl ... rua a, 1•-• ı aor oran a Y • 11 1 l 1 1 ı ı 

ılanaı kalclına. Telefe· 1, 8 le bula blllrdl. glltermemek l9ln elindeki mft- Gerek arkaya atılan bu ye UllO in n n ora11uı emret& ı mıttJr. 
"ıı ..ıı. rerlad• aıpladı. Onda: fA rekepll kaı ... ı ,_.,. cJlltOrclil " ba ,.ıbll•r ,. gerek laenll• arka7a le•klf Jer bu ıtbl Amiller •llaBn- Olllealnl ~ •-• 

4.llo. •• - Ba1aı rekamlar ... , ••• ODU aım,k tola etllcll. B•~- atıtmamıt olmakla beraber fatl•· a •• nka balmattar.. Ualoılar 19•••• berber 1 
):?"!!!ahı...k.:la hir erkek ..ı, ••k koaa .. lım. Şn tad•r, ••ra •• aan arkuından ue•ap Y9NI. •I• la&ikblt ~ baau-.ada .... c OTOll&l > b9 dlkbte deCer ra•t• • at 

•ı t•w ec1ea Mr ..... k. uaar mllJOD frank ••rlnls. Sisi - Peki •• Ba&b bua Yeri- la11I•••• ... h1aular girllaaek· mltaJeale M ı .... -
,~---- p .. ı,orta. Ba Ha&e MI Mrb•t bırakalı-. ftkllak bir DiL " Bul•~· ••kıtle ~ c Arpl ta 

1tı .. ••t ı••· ı.kHfle k•rt1l••k oı.,.tı ~ Jaaet 91ktı, 1U.rbt hkJb ••"' glltertttı...ı ltutaa .Jaftf 1~ ı. .. ,tar .. 
.... ._ ...ata •iti• lla- tileri nllaa7et balaoaltb. ... ,. .O.• .,t.;lteN1le ••••• P.-. wkl• .. •kta Ratltl• iarp 8 • .... 
....... ..,. prlfmif a..tanp..... ltaı,..ıa, lalae H ı p ..... ııt iti• ta• eUI• oa• •• ra 

, .... .., 1 BIJlk qalar .. a 18 l ..... - a.. v. - •-lf&lr 1 • " ella4ea .Jaıal••aufbr. 
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Dahiliye Vekilimizin Mühim Bir Tamimi 
Iskin·······ıııerı·· .. ··K·aı'ı iKTiSADİ 

B&BEBL~ 

_ Tu.:rk.çeye Çe"Vi.ren.: 1'l'asu..b.1 .E:!sa't ~ Şekilde Bltlrlleeek üzüm Sahşlan = - Birinci Kısım - = - = - - -EKızıl ~tuhaf ızlara Taarruz Etmek Olüm Ceza-§ 
=:.5ını lstilzan1 Eden Bir Mul<abiJ ihtilal Hareketidirf 
: 65 - : 

- Baı Taıa/ı Biıinci Sahifede - muhacir kAgıdı YeriJdikten aonra Madde 6 - 28 Mart 1931 
28 3 931 tarıbinde şagtl olmak bo fOpbe hakkında tahkikata tarihinden eY'f't\l kendi kendine Qo. Alıcı 
•o bo tarihtcu önce enakı laii - deyam olaııor. Teya hökdmetin delAletile bir yer ~92 F. Solari 

• ld'ınıete verilmiş hnlonoıak Te Pomaklar, Boooaklar, Tato&r• işgal ederek fozulen iskAn gör- 858 Jıro Ye Şii. 7 50 
P••Rn7. <;ınc6: dar kızıl mobatızlar bizi karnı - hatka muk.,oe elveritli biouı lar, Kar.papaklar hakkında da düğü kaide kağıt üeeriode mua- 856 Nitel 6 
_ Mı>~ıl wobahzlar l~çulir, mıaı d<Jyurmaktao menedıyor1ar- bulunmamak ... oartlarmı ibtiY aynı maamele 1apılaoaktır. mele itibarile iıkAn görmemit 838 Alyoti Bi. 5 

dedı. aa biz det onlara taarruz ederiz. edenlerin işleri tamamen bitiri- Yabancı Kürtlere, Araplara, olan muhacirlerin bu fiU hare- 23l M. J. Tuanto 7 50 
See yok. Hen iiç gündenheri yemtık yi- lecektir. AroaYatlara, Türkçeden batk• keti tahıi• mahiyetinde olup 212 Ş. :k.

1
iza Halef. 6

6 50 1 'b . t Bj J k h"I M d 4 G k :abad'I 1 il . d ı..· • 137 H. • Ahmet _ MnbRhshk edıyor araa ı • meıuıt nn. r o ma ı e •. J a de - erf' mu ı dil konotan diğer möılilman ara bunların e erıo eaı gayrı men-
125 

y l T lA. 
8 2

• 
tilil ic;m, kendıleri için değıl. O vakte kRdar agzı111 açma· ev gerek gayrs mühadit maha- ye alelitlak ecnebi buatiyanlara kuller tMbit ve lsk&oı adi haddi 

89 
H: Aly:ti t 

9 2
: 

Hamıtllardao birı c11vap Yerdi: mıt olan ltiriı ı : cırlerden ve yeni iskan kano- ye Yahudilere tabii7et be7anna- i9inde ieeler meccanen kendile-
85 

P. Paci 
6 50 _ Ve karınlarmı doyurmak - Hapiıbane<lb yemek vıu nunou tlördnncii maddffinde meei imu ettirilemez, ye bun- riue temlik Ye tapuya rRptolanor. 73 s. Süleymano. 7 50 

için. mı! dedi. yazah olmayan mültecilerden lara muhacir kAğıdı yerilemez; Bnnlardan iıkanı idi haddinden 68 K . A. KA.zım 10 50 
- M ııbarebe edenlerin tayin - Bira~ ıonra görtıceksin. bu tamimin vüruduna kadar bunlara tamamen ecnebi mua- fazla olan miktarlar geri alın•· 27 S. Gomel 6 25 

.elmalara baklarıdır. Size tayın Poıo,; batka bir t 8 Y aöyle. Tiirk raluiyeti11e alıomıyanlar meleei yapılaoakhr. caktır. 20 Trifonidie A. 9 50 
yerirlene ue yapacaklanıd le- meden aili çaldı Ye mıliıler mH·- TJ\raa •eya rcüracut ettikltıri Müılüm"n, Gürcü, Lezgi, Madde '1 - 28 .Mart 931 ta· 15 J '.l'aranto Moli 11 26 
kambıl mi oymy .. cakıanız' kotlara altp gölilrdüler: halde muametelert ikmal edil- Çeçen, Qerkea, Abaza YB diğer rihinden aoorA Yerilecek yapı ve 12 8. Gomel 12 

- Uerkeae Yereeegia. Ra sefer lfıaıısızca olarak mf'mıı olurea HJA hiç müracaat Türk kültürüne ha~h taydan toplar iıkAn kannnnn 39 uncu 8 D. Ardıti 9 50 
- Hök6met, yanılaalar bile batladı: etmemit lJuhınuyorlaru; hanl:ara müılüm~nlar bakkıoda fert tize- maddHi hükümlerine göre 28 yıl 8 M. Arditi 7 76 

proletarlAra kartı kabil ohJu~u işin can sıkacak tarafı itte muhtarlar. belt>dıyeler Taaıtaeile rine merkezden alınacak emirle müddetle borçlandıralaoaktır. 2549 Yekun ~ 
kadar merhametli dananmak buraemda: hapuıbanedekıleri ht>s · dnbıal tebhgıat yapılacak ve tabiiyet beyannameei imzalattı· Yalm• birinci amam möfet- Lıatede göriildöRö ~-..:ıi 
niyetladedir. PekAI& bilininia ki yek on mut ka~lar gılJi doya rol- kendılerine HV7/934 rarih ve ralacaktır. titlik mıntakaıile Kare •il&ye· üaöm viyan .. ı hararetlen~~ 
kızıl mobafuılar her yekde böyle dogonu samyorlRr. 13350 • 694' sayılı tamimle Macide 5 _ ~ananietandan tinde •e ileride bir numarah Satı,ıa,. mühim yekftne bal•:,, 
öldUriile•}ek hlorlarea gene cene· Madttm ki huya ya getirtmiş gl>oderılen talımaıname hükftm- Bolgariftandan, Boman1 adao,. mıotakadan uyılacak yerletde ma~a başlamıetır. Piyae.• -,; 
rallerle yabancıbr •ktıi gib it- tin neden oularrn inandarma1ta ter1ne gfüe bir tabnyet beyan- Yna:roelaYyadan Adalardan Sa: bo topraklar Te yapılar mecca- kmda amoml maldmatı yarı 

., ' ' · k · di h fl 1 k yazımızda Y tidara elJerine ahrlardı. Yoku dah• faııs1a çaıı,ınadın't ııaıneeı doldnrnp muhacir kA~ıdı rıyeden, Irandan Teya Boıyadan, nen verilecektir. (Bir numaralı 1 tkııaa Jf!k ad alı kt . o• 
P bk l . J b l·ı . . ce aıa a ar arın oo aı iaıediğini.s bn mudur! ozo.s ı mıo ur atam 1\ ı e vermekle ı~anın 15 birinci tetrın yelbaaıl Tiirklye barlninde her mıntakalar ayrıca bıldırllectık- ' . 

L' d omuzlarını ıilktı. 9:l" rarıbine kadar behemehal ı larmı blldıtecettiz. - .11.ıkiden karın do1uyor a. ,. ban.cl bir bir ,erden gelmit o an tir. ) .................................... ~ 
Kiyo: Oıılaıı yanama getirttim. Hal- ikmlll ettlrilrnMi ·ye bu tnibten Ttlrklerle Türk killtihöne bağh Madde 8 - Topraklarda ram toprakıız v~ya aa topraklı 
- Hayır, dedi. eakiden karm ki gönde on be,, on altı •0 •Rt ça- •ouıa kaaa Ye Yilayat merke•- dıJer müılömanlar 886 numaralı metrdkHi (ilan yerler de dahil- lara tatihkakları dereoeaibde 

doymuyordu. Bili1orum. Hen de tan ılelikanlılar var te banlar Jerı ıçınde l.a1111ız bir adet da- kanonun koymnt olduıo miid- dir. Hunlar da ancak muhacirleri rileoektir. 
Uman ameleliRi ettim. lo1an ol- biz, hiç bir teyden endıt• etmi- bi mubacır bnakılmamıt b•lao- detler içinde mliraoaaı etJerek iıkln için .,erllecsektlr. Zi"' bun- Madde 18 - Köylerd•. 
mat için girmek lhıoıta girme· 1ecek bale gelinıceye kadar hep masa vali •e kaymakamlardan ıak&n haklar1nı mobafau ma· lar mübadil bonolarıoa kar,thk kilmet tarahndan gönderi 
il. böyle çah'19oaklar, ıanki... elıemmı1etle matlopıor Bunno hafa eylemekte bulnnoyorlaraa bırakılmıtlardır· y;pte keneli kendilerine gtt 

Hafif •1dınhgrn takıldııı - Sonu var - ı.-mım ıçin J 1 Kylul 984 cumar- Ye muhtaç olopta iık&n görme- Madde 9 - i Yeya aaba si· olan Te fakat hökdaoet9e o __.. 

bütün hu göaleri akları biraz e· H. - ,· d 1911 ~önü mabrarlau, heledıyelere mi.lene bunlar •taııdakl tekil· yade muhacir araıında •izah kalmaıına momanaat edıllD .... 
daha gtınitledi. Japon auratlı fa- ır a ta a yapılıteak mektıım nüfu8 tebli· de iıkao edileceklerdir: mallarm nsi7etl tahkik 'f'e tet- olan mnhacirlerin de elleri 
nila gömlekli, tımal Yill1etleri JI 8 Jta4ar Bal gatında bo busu•t• ıoreti mah- A - Bunlara, 'ehirlerde var- kik olanarak haklı tarafa Teri- bulunan yapılar ve toprak)•" 
ıheai ile konapn Ytt Yaktile Sattık eu11ac1a bildarıleoek Ye lfi.11om gö- ea yalnu~ Ermeni metrdkAtı Yfl fooek Te onun namma tapuya inci madde mncibinoe teebH 
amelelik •tmit oldagunu IÖJIİ• ıülen biitön tedbirler alanaoak• rilecektir. bağlanacaktır. Haksız görülen kendilerine temlik olnnor. 

Son bafıa içııu.le limırnunaz- 5 b T · g·14 · h • 
1en bo adamı daha 11yi görmege tır. 1 irmci eşrın v tarı- Ev yokıa eY yerine aua Ye- taraf, buna kanaat etmeue ma • Madde ı' - 12 ye lc7 dan mulatehf rcnehı memleket-

1 
k ı 

çahşıyorlardı. handen ıonra kAgıtaız ka aca rilir. DükkAn olan yerde dök· kemeye gitmekte ıerbeaı b1rakı- mRddelerdeki iegal 2618/98 
A rAlarından biri, yaYatça: lere yapılan ıbrncacl\t i'iirkof ı- muhacirler ve müHecılere nü- kAn •e diikkan olmıyap yerde lacakhr. ribinden eyvel lae bo yapı 

· ·· 1 t · t edUmiotir· 
- lbet. Bi•lm greY yapp llQae şoy • •pı · f 08• kaycl,.dılmemiş mektum na. döklıin yeri Terilır. Dökkln yeri Madde 10 - Muhacielere e- topraklar ı,0 muhacirlere 

açlıktan ölmek hakkımızdır. t•7,Ml lilo ilzüm, 
8

6
9

,'7
89 zarıle bakıltp haklaranda 2576 d~ yoksa 0 şehrin lıudotları için velce Adt 1akAn fta~ltt ot rft cırnen temlik Te tapuya r1 

Kardeşim orduda 9aheıyor be- kilo palamut, 765,i:lı'i.1 kilo arpa, J uumarah gızli uiit uslar kasın- de toı>rak ver11ir. Terilmiş olnp ta henfiz tapo- Junur. Eger bu tarihten _, 
nim. Neden aıker birlikleri yap- 967,Stl kilo bRkla, 3l,060 kılolnnnnn hükümltıri tatbık oJooa· H _ Kaeaba1arda, şehirJer· ya bağlanmamış olan yerler ise 39 nca madd ... mucibince 
mak iıtiyenleri alAyından ko'f'- d"rı, 81,780 kilo zeyunyagı, cakıır. deki gibi muamele gfüürler; an- süralle ıapoya bağlanacaktır. ıene müddetle tıorçlaudırl 
dolar! 14.2,080 Julo palamut hüliaaın, icra vekilleri bf!yetJ kararile cak kaaabalarda dükkAo yerin Mac1de 11 - Elde kAfi tab- Birinci umnmi müft\tlişlik 

Sea yükeeliyordu. 2977 kilo incir, 24,892 kilo tö tılh11yetimı:1.e almmıt olan mu- den başka yaum iıtibkak dere- ~is&lt mncut olmadığından mu- Kara vlJayetinde Te bir nu 
Posoz ıordo: tun, 90,540 kilo nohnt. lıacırlM ve :!!iiltecıler Lu karar ce11iude Rom Te Ermeni metro- bacirlere toprak tev11iatı topra· rah mıntakaclau ad olanacak 
- Sanır mıı-ım11 ki ROB ih. - üz~rane pulsuz Vf' harçsız ııöfo&a kAtandan toprak 'Yana, bo top- Rm tabi olduğu yerin muhtar )erde bittabi banlar mec~ 

tilAli bir günde olmootnrt Bir izah k:ıydolunucaklıudır. r1aklardan vo millt toprak yoba ve ıhtiyar btiyeti Te miiıtabakı yapılacaktır. 
- Roılar istediklerini yap· Buular hRkkınJa tabiiyet be~ kaaabanın fazla mer'alarından hozoronda& vRli Teya kaymakam- Madde 15 _ Köylere ye 

tıler.. Aydında Bektaşıhk iyini ya-
1 
ya11namN11 ıwzalatmR#t" ve mo- toprak •erilecektir. lar taraf andan memur edilecek sahalara gerek mübadil ye~· 

Mftnakaşa fayda1111dı; meıele parken 1ak"lanan Süleyman eten- httcır kitJtıdı vermejte lüzoıu yok· Dükkan ve diikkan yeri .,.. bir memur tarafından yapılacak- gayrı mübadıl mohacirlerdeP 
yalmz ibtılAlin derinliğini an dinin Onma ınahallt-ımde oturan tur. Ancak h.,niiz tahıiyete aha· rilmiyen mobacırlere tam toprak tır. Oıçmelıizin teTziat yapmak kan edılmi' olanlara 1771 
Jamaktl. sünnet9i namile martlf Süley- mattı hakkınd• ıcra vekilleri iıhbkakı verılir. ınemnodor. OıçUJerek bu ınretle maralı kanuna ilişik adi ıı 

- Kunl mobah11Jara taarruz d ı l'"k b ı kararı al111mamıı1 ionh.ıcır Ye o K .. ı d h ·ı ı k'i b dudu ı.. il man efen a ; e a ft nsı o unm"- v - oy er e vana ev, a ır verı en yar erm mrıv ı , u , haddi dereceıinde topraa yer 
etmek ölftm ceııaeaoı iıtllzam dıgı ve mom:lileyhin ay1araan- mültecılere behemehal yeni ye 1amanlık, yok11a bunlar yerine yeni dönüm (deka = 1000 met· iıe bonlann toprak iıtibkak 
edun bir mukabil JbtilAI b1&re- tabiıy6t beyaıınameei imzaJatıla. ev, abn ve ıamanhk yeri .,e re murabbaı) miktarı muhacir- tamamlanacak ve 28 yıl beri 1 zoıirde oturdugu maLbaa· 
ketldir. Bono ıiz de bilininiz. cak ve kendı!errntt muhaoir ka- civar ormanlardan meccanen ferin adı, soy adı, baba 'fe an•• detle bornlandırılacaklardır. mıza bildirilmiotır. hım benzer- :ır 

Snıtnlar. ~ıJı verslecektır. kereste ve tam tıtibkak mlkta- ~. adı, eski memleketi, do~om Madde 16 _ Enlce 1 
- Sizi ıerbeıt b1rakırlarea liğıoio yaoht bir telikl.:ıya mey ~u katı yet le mAtloptur ki 15 rıttda bolnndoğo köylerden (Mılli tarihi tevzi tlef terine yazılacak edilip te iskan mahallini 

ne yapar11mzt dan bırakmamaeı ıçua i7..ahına bir111cı le.ıran 9 .ı tarıhıue ka- k b l d '- b d f t it t i me k d f at 
v topra Tarıa un ar an yoaıa ye o e erın a ı ev11 · ye iıkAn hak ın an erag 

Bakıştılar; karanhk yüzler- lönm göriilmüotür. dar ttöf us ci.ıaJaoa vo ya&tat köy mer'al•rındsn) toprak verilir. morlarile hazır bulunan muhtar mit olan muhacirlerle 885 
deki if"deyi görmege engel olu . .......................................... mubacır ka~adı aJmamış moba Köyde degirmen, dftkkln, fa ye ihtiyar heyeti tarafmdara mö- maralı k"nanon tayin 8 
yordu. Tabancalara Ye kelepçe· Sa ı ılık Arsa cır ve moiıscirhk hakkından rrn gibi yer alan .nıoh,.cirlere biırtepecek ve ımz"lanacaktu· müddet zarfında lıklnlarını 1 
)ere rağmen Kiyo, ibtiiAlde ek . b k. ıatıfade etmek ıetiyen mültetoi yarım lıtibkak toprak Yerile- Bu tevzi defteri vali Teya m"miş olan muhacirler 1 aeriya rHt1amış oldo~u pazarlık Halkapanarda ıyı 11 mev 1• ı. 

1 1 1 
d t • 

• • •• mamıe 0 w" 1 ır. cektir. ka"makamlarca tetkik Ye taıdik haklarını kaybetmiş Ye am sıbniyetinın haolamak üzere ol· d~bolnna~ area bütün •eya pu- T b. t ı. rnelera· ~ i 1 
a uye ueyanoa Ye Köylerdtı; muhacir hangi köy- olunacaktır. Bu taıdik temlik veril halk mahiyetin • mıt do1tonu hı8tıı.,dıyorda. ça puça gaye& ehven ftaUa aa· 1., ·· ı d · b ibil ı• 

"' moh"cır • gıtları ou 0
• ııre- de balonuna toprak da bebeme olup tapodll bu topraklar ayueo londokları için u g er MHkntlardan biri 110rda: tıhkhr ı · b b 1 •• 

· Kardiçah baD1nda 65 ler1nae nüfuı ınemar an Teya- bal o köyden Yerılmtılidir. An- tuçıl olunur. kAnJarı me•zoo • eo am 
- Jş •ortl~cek mı! RHyük hııt kaymakam Ttıya •alilerin cat ııtnar bftliude komşu kö- Toprak tevzii ve mob"cir Madde 17 - 2510 nn_. - .Ne vakıt olnraa. numaraya müracaat. 8. 6 d 

1 
dd i 

3 . 6 h .3 bonlaran emrrne dıger a reler- yön topraklanodan yer yermek yerleştirme itlerinde nahiye mü· kanunun 4.S üncü ma ee - Oyle ıse ış olnncıya ka. 

Brlstol Oteli 
lstanbulan En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 

den vereceJcJeri ınewnrlar tara- caiz olur. dbrlerioin iatıhdamı tercıh edil· ltlerinde bfttün hflkftmet medl 
hodan doidorolacok ve tabiiyet melidir. larını alakadar kılm•• ye * 

1 Q - Ş4'birde •e ka11abadR hft .... ftml•r faılında Taaifel beyannamfllerinio ü9 nüs ıttsı mer bina •e toprak balnnmazea bo M nhacirlere erasl teYaiinde a "' 
0 keze yollarıacaktar. . kil 1 temininde tah. y1tpmakta ihmul göstere 

ş~hir ve kHaba1ardakl lıklo Ye ıı o arıuın meı'ol totulaoaklarmı ye dl .Mu hacı r def terleri de her f ı d d b lk 
görmiyen muhacirler ya o tehir ıiaat ki i o mR ıgm an a ye. lıye•leriai turıh etmittir. ka7!Rda nüfus dairelerinde teeis d if " 
ve kaaaba mer'alarında11 top- aailinden ve yardımın an iıt a· laklnı &dl iıkin itleriolO 

(l)unacaktu. d k d · ı l·a· A k b 
rak nya civarların " t köyler- de e ı me ı 11. nca n yar- b·m .. bal ikmal edılmeeioi ~ 

Muhacirlerin bo nüf oı iş1e- ikt ıı '" i 
den ev, alur Ye aamanhk 't'eya dımlar>D der~ce "" m arı Ta malin de iş'ar olonmaaı Te 

rinde pul 'fft barr. altnoıaz. Şuna k k ı ı mir -.;., 
~ yeri ve toprak Terilerek lskAn Te ayma am arca yazı an e . • kat'ıyetle ikmal ederken ""' 

çok dıkkat edılmek icap eder: edilirler. Hu yolda şehir ye ka- lerle tespit oloomah Te hiç b11 de yere tş'aT Ye iıtişare ..,. 
BriSiO[ Oteli: ~e:ı~~='~eh~baçr~~.~:;:1~:~~ Tahıiyet beyannameıi Türk ıabada mer'alardan veya ciYar zawan memurun kendi takdirine b1rakıhnıyarak yeni iık&D 

bavaclıtr hır yerdedır. ırkıodtto olanlıua Teya Türk köyleaden toprak 't'erilitrek Y8 · bırakılmamahdır. nana bükümleri Te bu talUO 

O I• A ö ff b 1 d k kültürüne bagh olupra törkçe pı1Rcak iıkAna otm1yan mnb"- "adde 12 - Köylere aönde- name dabilınde hareket oloP B • f ) t • sana r , er ot aınn " sıca .nı ,.. 
rıs O e J • ıook 11uyu bulunan banyolu konuonp i'örkçeden hatşka dil c,irlerin kayıtları kaı-tıhr, bir rilipte kiitle halinde toprak Ye ehemmiyetle tebliğ Ye rioa 

odaııuı ba•ı lıtanbolon birınt:ı @ınıf ltike 1rnnforlu bir otelidir. bilmiyenlere bili\ t•hkık derhal dnba iıkan edilemezler. ( lekan yttpt tovzi edllmiyerek bırakıl- idare arkadaşlarımın yıll• 

Brl.SlOl Oie/ı• . Hiitiin rab~tlıklar_ma nA_v~- imP.alatttr1lır ve oıubRcir kajtıdı lıliyen mubaoirler, bük1lınetin ant olan mobaoirlere iogal ettik- beri ıürüklenen bo iık&n iti• 
• ten en temuı~ hır aale ote1tdtr veriliT. (Ru t11brira.tın 'forndona yere gitmeğe Ye hökdmetio Yer leri yapılar Ta topaaklar teabit yeni iıkln k"nununun •C 

B • t J Ot ı• f zmirlilerin tıoloştukları bir kad1tr Garhi traky.•dın ,gerek diği mab almaga mecburdurlar.) edilerek tapuya raptolooacaklar- yökeek ıallbiyetlerdeo ko~ 
flS 0 e ) : miilflkat yMidır. kaçak ve gerek pasaportle gelmft D - Soyca Türk olm17an dır; anoak adi iıkan hududundan haa alarak ku•wetli' haıDI 

D •kk i • Fıyat hnı08und" Biristot oteli Lötiin 

1 
olan Türkler 'f'tı Türk kiiltiiriine Ta Ttirkceclen batka dil konuşan fazla miktarlar bunlara yeril• yılba,ından daha öuoe eo•;. l a mabaoirıer laakLında iak&ıı ka- miyflcektir. Bu teıpit eınaıında dir8""klerine kani boland. 0 • birinci sımf otellerden ocozdar. Yatak ba~lı olanlar bakkmda da ayni • Ol-

.. ıetler•nde yeni fe•kalide t~nsi14t yapılmışt11. muamele yapJlaaaktır.) Bnıalar- nuooaun 11 inoi maddeai hö- berkeeio işgal ettiği yerler öl. da şimdiden beyan eyJerı k1d, 
26-2J (700) 8 6 dan .her hangi Itır tekilde bn- kiimlerJaia tatbıki aıla unutul tlUerek Ye Adi iıkio badqdan· Dahiliye V• • 

dılerindea etıphe edilenler Yarıa manıalıdır. __ ........_ .... _ dan fazla olan kı11mJar alnup fllluD KaY 



Her Yerde Sabık Kralın 
... , Yaoaınlırı Çıaılıyır Dalu Avusturyada Vafat Etti 
(~!PORKANE (Amerika) 14 JJoıulra 13 ( A A ) - Sabık 
~İrfie) - Yirmi yerde birden lıpaııya kralı Alfonıon katibı
fİ ~ çakan orman zangınları niıı H.nyıer AjanAı mubabırıııe 
~ ~1 Daketa eyaletini cesim ve bıldı rı ldıp;ino gfüe lıabast ile hir 

~: bir kara dumana boğmak lıkto A vnetorya~a ~-ey~~atta bn
~i; · Yangını ıöndürmeğe 2000 l uııarı kralın dorduncu ottln 19 

'ftıÇalıtıyor. yaşında Pr6nı GonzAlo Tefst t'l· 

&iıo OJS, (Amerika) 14 (A.A)- mıştir. 
'İt ~ lllandal•rı Milli haralarına Prens OonıRlo, bir otoınohil 

bır "a d f d 1 ki kazıuur: ı miiteıtkıp, :nızi hır has-..... t ~ yır a un a ı ar tutuş· 
, Ur B d b 1 tlllıklıtıı ~ilmliştiir. 

a.ıdi · ura a u unan müet 
.... t Klagenfurt, 14 (A.A) - ls-çia· ınanda, geyik ve dag ge 
llb~_•iirüferi yanmak tehlikesine panya prensi Göuzalonun son 
~111dur demlerinde başında bulunan he· 

iL.._ ~~IS, (Amerika) 14 (A.A)- kim Royter Ajansı muhabirine 
~~ verdiği izahat sırasında Prensin 
~d· çıkan funda yangını yaraları öldfüücü mahiyette ol. 
~-.. ılik t hd"t 1 "b"d" 
'"h a 1 0 muş gı 1 11 mamakla beraber kendisinde 
9' lrJ. sürüleri emniyet altına Emofili hastalığı bulundugundan 

·~ lfaa da 5,000 çayır mah- tazla kPn kaybederek öldüğünü 
Uftur. 

So 
söylemiştir 

vyet Rusya ..... K"iraii'k"Hane· .... 
Ilı. filosu Liyında lkıçe~melıkte şadırvan yanın 

da ki Şeı if .Ati snkn~ındR 10 
ıınınaralı hane kiralıktır. Sekıı 

t 
Kırsılındı :ıclaıu gt>ııiş bahçesi daimi Osman 

lro ağ~ suyu vardır. Teşkılf\ta ıki 
~....... .N, 13 (A.A) - SoYyct 

.. ,., a.yrı daireyi mnhtevifdjd. J{alaba-
lı e filoıo buraya gelmiş ve ..._it ilk ail.,ye elverışlhlır. 'l'nlıplt'r 
~ .. eryo heledıye reiıi sıfatile fkiçeaınelik kavelerinde ~ınl:lk Jttf k y 

t arşılamıştır. 1 ,.ııııKarı Ahmet agl\ya mi.irııcl\at 
ı., •1oı,, l!i (A.A) -- SoYyet eylesın . 11-15 (106) 
b '''~oi 1 · d ·· ·· 1 d J -> 1 · P } 4 ..._ erı no oğ e en sı>11ra 1 : b Ja. ~.ı. er. ~: ;.,. 

trıot. ·-----111111111~----te ıltt diger birçok mlilki 

~ '•keri zeYatıo refakatinde (j ÖZ Tabibi 
''" 

•• ı.,yare limanının teaiaatı. lu· tf u· Kır~ar 11
hret etmi.lerdir. 

, 4ıc,aoı Lıyonnn büyök lo· 

~t'1•rındı. u biri ndA cener"I 

b,t •iat tarafından ~ereflerioe Memleket hastanesi göz 
:1c .. nı yemeJ?i Yerilmiştir. hastalıkları miltehassısı: 
.._,,. lkiııcı Btıyl..r solrn~ı .No. (i5 

~il. "'•reci ler bugün Rıısyaya 
'"'•te11.... 'l'eleforı: :J055 

tr.ı '""' heıa har~ket eıleoek-
"lr. 26-26 lı: 3 S 7 :rn(; .................. -
~smaniye Oteli 
~ Oıoıaruye oteli htarıbolda Sırkecide tramvay cacld esırı
't"d_tr her tarafa yakındir. Möbtercm İzıuırlilerın rn ha· 

1 'lısi balkının ve muteber tiiccaranımızın misl\f ir olduk

;rı otel JıtanLulda o~maoiye oteli Vtl tahtındaki İzmir 
, •keri kırHtbanesidir. Muhterem İ?.mirlilerin ve muhte
~tn ba.,.aliıi halkının bolondnkları ve bnloştukları yer 

•tnaniye ot .. lfdir. 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabık mü
'ssis ve müsteciri velzmir ve ha valisi halkının 
)~kından tanıdığı ve sevdiği Omcr Lütfü be
~ll tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh-
'tıdir. 

• 
lnşaatıoı~içio atideki ihtiyaçlarınızı pek oorız 

teınm etmek iııeraeniz Halim aga çarştsıoda 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretbanel'inA miiracaat edioi?. 

ÇIME•TO 
9•buk demi• ve her nwf çlçekll 
~ ve levazımı sıhhiyeden ltlvhalar ve bunların 
,,, .. ~~üatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve heı cins 
~;s'"klaı ve kanallzasyon için demir dökme boralar 

lngiliz künkleri ve bunların te/erruatı vesaire ... 

.. 
• Fiyatlar rekabet kabul etmez 
..... Çlmentol•r, Batan •••lll•I•• 

En MDaalt Ş•••ltle 

••ğ•z•m•zd• S•l•I•• 

Ooyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZM:iB 
.M.K&K.KZI : BERJ.,JN 

,.Umangada 17a Şubesi Mevcuttur 
Seı maye ve ihtiyat 1akçeei 

165,000,000 RRyb11mArk 
'l•irkıyede Şnbelerı: İSTANBUL Ye 1ZM1.R 

Q ~htırJa Şubeleri : KABlR.E ve IS.KENDERIY.E 
, ~ tiirJii banka muaıoelitnı ifa Te kabul eder· 

•ıı L:\J..\NY .A.J>A aeyahat, ikamet, tabıil Ye ıaire için 
l'h'eo RROJSTERMARK satılır. ~ (h-1) 

f eni Aın· :4aht"• ., 

Köylerden 
Şehire &etiı5ilea 

Ekmekler 
HA~ı kiiylerde yapılau, sıhhi 

ve pişkin olmıyaıı ekmeklerin 
Izmire getirilMek şebiıd11 sat•l
dıjtı Beledıyece haber ~lınmıştır. 
Beledıytı hu ekmekleri getiren
Itır hıtkkında tahkikata hnşlnmı~ 
ve H"le,Jıye ?.ah• tuı ıneııı urla
rına hu gıbı ekınekferin satıl

masına rnüıaade olunmıunası 

emrolonruuşıu r . 

f ransız Yapurnuda 
Sigara Yüzünden Bir 

Kavga Çıktı 
Diin lıııınnıııııza golerı }frnn

sız hıu111ırala c 'l1rofı! Gutya > 

vapuru ;rnlıarın ıla Çl\l:ean deniz 
amelc'sıııden Gırıtlı Hiiseyio e
fen<h anbarda sıgara içnıtıkte 

ikon gciı ülmüş •o an bar memn· 
ro Ji'raıısıı ıehaaeındırn MöıJyö 

Farı Hoso tar11fırıdan •igRra&ı 

alınc.leıı alınmıştır. Bundan mug

olan H üıeyın efendi elindekı 

knnc" ile Mösyö Rosoyo arka
saodıtn yar•laoııştır. Zabıtaca 

tabkikrıta httşlanmıştır. 

'7JlrZ777/'AZJnıll!OIJ!ımll:llB~l!S!l--imtll 

Alakadarlara 
(iazeteJere gönderi· 

len bazı ilanlarda ar
şın, endaze, okka gibi 
memnu ölçüler kayıt
lara gôzükn1ektedir. 
AlakadarJar111 bu hu
suslara dikkat etmesi 
muanıelatın teçhhüre 
uğ"ranıama~ı noktasın· 
dan ilan olunur. N 

8-8 ( 8 4) ~ 
V7.ZJU/.7.V.T.ZJ./JZ7./Z~ 

OENiZYOLLAHI iSLETMESi 
1 

Acentesi : 1 irinci l{or-
<lon Telef on 267 4 
l 'ı ro - lslrnıHlerıp> yolu 

tzmir 
Vapuru çar:;ıamha saat 

kalkar. 
l>ogrn Istım bul yolu 

EGE 

azız z -- a a E&? ams 

• • ı Doktor 

Sahibinin Sesi 1 Kemal Şa~ir 
EN SON ÇIKAN TÜRKÇE PLAKLAR Memleket Hastanesi 

8 Ey y AN H A x 1 M Dahlllge Mfltehaaı111 

Al 1769 Yeşil Melek Fokst ı (ıt 

l.Jnutma Beni 'l'Ango 

l\IAl:IMUUE HANDAN HAXDl ve .MUSTAJi'A 

A lno Flltrlmce (Daet) 1 MAHMURE JJA!vDA!v HAfvlM 
Kil.h Allrsın Kucaf}a 

MÜŞERREF HA!vlM 

Al 1771 
Hilsegin 1 ürk il: Sevda beni 

Hicaz Türkll Bakınız Şu Geline 
ZAHiDE HA \iM 

H~Y 

Ax 1TI2 Şu dalJın ardında Slgah duman 1Jar 

Türkü uzun Kavak 
SUHEYLA BEDRiYE HAIVJM . 

,. 

Aı 1773 
ıx m4 

JJegoğiu Güzıiu 
Mahur ıŞarkı Sazına tel bal/adını 

HUSF l" ı!v HÜS!vO BEY 

Nefes 
Sevgtllge Nlnnl 

Malt/ne Ve /tıfaatı Bahriye Matehaaaısı 

ET-UP tJEllAL 
l\1akine imalathanesi 

Halimaga Qareııı Numara 50 

Hamur 
Makineleri 
Müettıeıernin 

manıulAtı 

olarak 

f.O 
adet nıRkine 

lzmir<le 
faalıyettedir. 

A lakadarla -
ran bu makine· 
ferin faaliyet 
tarzları bakkınd!l malumat almAfıuını tav11iye ederiz. 

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

M na yenebBJıe Bi rioci Bey· 
ler sokai?ı nıımarn !16 Tele. 
fon 8956 

Kvi Ka11uıtirıa tramvay cad 
desi karakol karşısında .No. 69 

Telefon No. 2545 
(363) 

Dr. Ali Rıza 
Oogum Va Cerrahi Kadın 
Hastahklan Mütehassısı 

H~~ıurı.ık lüıHelh ca<lcle 
sınc.le 62 ııumarah moayeue
lıan es i n<le he r g ün aaat 3 ten 
onra hastalarını kRbul eder. 

Telefon: 2987 
s 7 <248} 

Alwa&uy"uuı l'ulımgup darül 
fünonu Tıp takültesi 

muavinlerinden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Freo~i ve 
Belsoukluğu ve ten:l ~ül 
astahkları mütehassısı 
Muayenehaneainı Birincı 

Beyler sinoma sokRgında 26 
nomaı·ah bnırnsı da1resıne 
nakletmiştir. (1145) h 3 

Her Fiata Satış 
Azimet Oolayisile Acele 
Müzayıdı ile Salls 

Onümüzdekı cama gunü ya 
•Roıtoson on yAdincı ~iinü 

sabahleyin alafranga t'!lla onda 

Kanntinada 644 numaralı ba 

nede marut hir a i leye aıt gayet 
lükı •e nAdide .,şyaları hilınii-

YtıtJhane Ve Un De1Jtrmenlerl sayede ıatılaoaktır. 
l9in hl lumnm alAt Ye ed~vAt im1tl edilir. Satılacak eşyalar meyaom(l1' 

................................................ lzmirde emıali buloomıyan Zi· 
Gazozgen Bilumum D11nlz Jılerl 

D b. l ı b ı merman markah miiced<let Al. Her boyda ve her knvTet ur in er, ın om a ar 
Vapuru Perşembe saat tesisata mihanikiye aaan1tör •e piyano, koltuk takımı ka-

kalk•r te her oirıs mahrukat üzerine vı·nnler ve 8 .. 1·r ı•ler Jernhte ı k "k ıf':. t • 
.. • Y .. v e e trı nm )lll1, ethJer, 
-~-~~--~..---.1 _imal olnnar. ve kabul f'dilir. ~:<teuk HestahkJan şemsiyelik, on parçalık 

Mütehassısı hasırlı takım, manzarah 

Aydın Demiryolu Umum Mü- ıevha, lüks çini soba, mke k•· Doktor bina, Am•rikan kanape ıkl kol-
dürlQğünden: tak, konsola ayna, }ogleo mKr• 

Alı A A ~ kalı radyo, 6 lüka Teyeoa ıan• 
1 g ' 

lzmir •Aydın demiryolo hi11edarao alelade altı aylık 153 
dalyeleri, d<irt köşfl anabtıulı 

üncü içtimai umumiıioin 1934. senesi eylfiliiııün 25 inci &l\lı gii- yemek mHuı, sigara masa lara, 

nii BBat 11 de ( Londrada kain Vinceıter bavz ) da inikat .,de- buzluk, ijl\fl kesme karyola ma 
lkamergabJarıoı Birinci 

Kordonda Tayyare HinemKBl 
civarında 222 N o maralı en 
nakletmiştir. Haetahuını es· 
kisi gibi İkinci Beyler aoka
ııoda 8' .Namnralı moaye
nebaoeeinde kabnl eder. 

Evjn Telefonu: 8068 
Muayenehane 'felefooa: 5342 

H: 3 (205) 

iimlm!ll-~----İllll-lzmır Beledlyeslnden: 
1 - 95 adanın 88 numaralı 

aruıınırı satışı açık miizayede 
ile 4 Eylt\I 93( te aaat 16 dadır. 

2 - 95 adıanm 94 nnmarah 
arsasınm Hatışı açık müzayede 

ile 4 Eyltll 934 te sA"t 16 dadır. 
3 - 9fi ada11ııı 95 numarllh 

anasının ıatışı açık müzayede 
ile ( Eylt\1 93( te saat lt:J dadır. 

4 - 95 adanıo 96 numaralı 
anasının aatışı açık müzayede 
ile ıt Eylt\1 9a4 te Hat 16 dadır. 

5 - 93 adanın 12 numaralı 
araaııorn aatı,ı açık münakasa 
ile .j Eylftl 98( te ıaat 16 dadır. 

iştirak 4'deoeklerin müsa-
yede şartnameeini gö•·mflk ve 
İZtlbat almak üzer., batkitibe Te 
lttlrak için 96yleaea gtin .... •· 
atte clepHUo malıb••larll• be
ledl1e daimi eaetlmenine müra
eaatluı. 16-16 3378 {iM) 

oegi ilan olunur. sonıye, çifte kanatlı oeviz ay-
Ruznamel MIUalıerat Berveçht Atldtr: nalı dolap, 2 Amerikan karyola 

1 - Bef"ti idare raporu. bir kltilik l•ke karyolalar, parA 

2 - 1934 ıonesi kazlran gayesine kadar olan besahatıa tetkiki. kasRsı, do•ar aaati, tek kanatla 

3 - Şirketin muamelatı nmomiyesinln teıekkürö. ayn"h dolaplar, balkonda ıtor
İfbo i9timaa iştirak etmek uzo eden bı11edftra11 tıaribi içtima. lar, ıifonyera "'o", auoger clik it 

dan JA.akal 1' gün eynl biHe senedatıoı Londrada Olt Brot •e nRkış ayai<h ayakla makin", 
poker ınat'aaı, perdeler, kornut· Stritt" 100 numarada Vincettter baYzda kAtibi umoınilige Te l z· 
ler, komedino, bakır wan#t'al, mirde 'irket idaresine, htaubolda Oaımanlı Hanknsına tevdi et . 
daspenç, •rmanyum elhhıe dalahı 

melidirler. ~·evdi edilecek hiue ıııenedatı için alınacMk makbuzlar ınuhtelıf kanapele~. t•bak takımı 
bint içtimada ihraz 8tli1ecektlr. 95 p.rça, fişe takımları, tepsi

• 

Meclisi idare eınriyle katibi uıuoıoi: 
R. P. W. ADEAN fi~ 

Vinceıter havz 100 Olt Hrot Stril JJor.dra .K O. 2 
3-8 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
1 

IL.A.C ..... 
llamüKtuet 

i Sıhhat Eczanesi i 
• • • • • d • : Bafdarat Büyük SalepoioJlu ban kıtrşuun " : : . ........................................................................ 

ler, hah, kilim •e seccadeler 
bilmüxayede IRtılacAklır. Sahf 
petıodır . 

Büyüle Kıudıçah lbrah ı rn 
h"y hamuda ,li; 111nıyt1t miJ• 

ZRyelle salonu ıoiidlirıyt<tı 

2-;3 ~80) 

Tiıi~ 
1 lk veya& orltl ıoeklt-plerJ~ 

okuyan Te bAr hangi hır 

d.-r~t.,n geri kalmıt çootı 'da 
ra den •ttrilir ve imt I• ına 

yel ittirilir. 
l'erfiı eımt etmı~ ı ı ı 

ler 7enı 1ene d.sreleruu .. , . 
ııurlarıır. Muallim dtııı 8lerıuı 

eYlerde verir. 1 ı1yenlttrin 
KıtZPtemiz idare rniidüriyetı 
nıı lllİİfACM&tlıuı. 1 f; 

'9'lianrr;r.::ıt'nr.MllJllPJP!JSOP~;ot,l!'jMi191!k9 .. 



__ za_e 

Fratelli Sperco 
Acentası 

Rogale Neerlandals 
Kumpanyası 

ULYSSE8 Tapuro 14 a~nstos-
' tan 20 a~uRtoea kadar ANVERS 
:ROTERDAM AMSTERDAM 
T8 HAMBURG için hamıı]e 

alacaktır. 

TE1JA~\10N Vaporo 1 ey-

JADRANSKA Ietanbnl 8ürat Yolu 

PLOVIDBA D. O. Susak SAKAR y A vapuru 
Haftalık lzmir, Pire Triyeıte 

ue Suıak Muntazam 
ıUr'at Poıtaları 

s~gahat mllddetl 5,112 gün 
Vepurlar lzmire her pazar

tesi sabahı gelir ve çar~auıba 

öğle zamnrıa hareket eder. 
BARfi~lO~T TARfFESt 

15 Aj?n tosta: SH.BlN 

Her pazar 

•-~?- günü saat on 
aJtıtla Jimanı 

mızdan hare
ketlfl dojtro 
TstanbnJa gi
der. 

fenf · Aıır 

Dahtlt Hastalıklar 

Mütehassısı 

Hastalarını Her gün Öttleden 
sonra Beyler - Hacı lmam· 

lıır solrn~ınd" 

Zengin ikrawıyf}li öküz 
baş Kcalmao çivitlerile 
c Brasso > maden ci ldsı

nıu piyango biletleri gel
di. Elinde boş cila kn
toıu veya yivit etiktie 
oJan hemen depomuza 
mii racaatla bi Jetlerini 
alımlıu. 

Asker markalı hakiki 

flit, Fayda, Kilsekt, Ati
la, Blak Flng, Flayozen 
sinek ilaçlıırınan her hoy-

lülden 6 uyliile kadar tlop;rn 
.ANVEHS,HO'.l'ERDA.M, AMS· 
TIUtDAl\l ve HAMBURG için 
bamnle alacaktır. 

22 AğnstocJta : BEOGRA D 

29 Aıtn tosta : HLED 

]j.,:ızla ınallıınat almak isti 

renlf'r Hirinci kordonda VA • 

PUROULUK şirketi acenteli 

~ine müracaat. 

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder 

TFLEFON No. 333t 
l - '.W (10 ) 8 .7 da kapalı kotaları var-

----- ------ - •• dır. Dökmesinin litresi 5 J1~yliil : RRBİN TELKb'ON : 365"' 

Yolca ve navlun hakkında • ·------------
Suenska Orient Ltnlen 

... ·on DJJAND motörii on 
a k 22 A ~ t fa~la malUmat için, Oema 1 Oen-

o uz a~ustostan ~as osa 
kadar ROTTBRDA MHAM· deli Hanında, JERO~l PUSlÇ 

BURG, COPENHAGEN GDY- ıtcenteslne müracaat ediniz. 

N]A, G.EFLE OOTEBORG ve (189) Telflfon : 2548 
1SOANDfNA VYA limanları 
için hnmu lo :t laca ktı r. 

Service Marlllm Roumain 
Oarhi A k<leniz içın ayda bir 

muntazam sefer 

il'. v . 
W . F . B. Van Der 

Zee & Co. 
PEJJES Vapnrn 13 eyliilde Deut&che Leuante Llnle 

gelecek ve ayııi günde M A I.ı'l A, AIJA YA vapura ha hin limll-
BA ROET..ıONI~ AJAitSir.ıYA, ve nımızda olup 12 a,gustosa kaiJAr 
OKNOV A'ya bar.,ket edecektir. A.KV EHS, HUTTERDAM, 

Yolcu ve hamule kabal eder. HAMBUH.G veHREMEN için 
Garbi Akdenize her onbe~ ytik nlacaktır. • 

gün ilik muntazam ıefer A 'l'TO vapuru 25 l\ğostosta 
A f..ıRA J ULI A. vapuru 27 bek lı,rıiyor. :30 a~uetosa kadar 

agu8 tosta saat 7 de gelip ayni ANVEHS ltOT'l'gRDAM HAM 

g ün saut 18 de" Pire Malta Oe- BURG ve JHtEAIJ~N, için 
t ' 

zair, Valen ya, 1\larsilya ve Na• yük alacaktır. • 
poJiye hareket edecektir. DELOS Vapuru BREMEN 

PELES vapuru 13 eyhilda HAl\IRUHG ve ANVERSdon 
Hat 7 de gelip ayni günde saat yük çıkarmak üzere 2 eylülde 
18 de Malta, Banelon T"e Mar. bekleniyor. 
ıilyaya hareket tıdecektir. SOFIA motiirii 10 eylülde 

Müracaat mahalli: bekltmiyor 16 eyliila kadar 

Fratelli Sperco Enrice Sper- ANVERS, HO'fEH.DAM, A~IS
eo Hıt ı. İkinci Kordon Tele· TERDA.l\I HAMBURG ve BRE 
fon : :W0,/2005 MEN iç\n yiik alacaktır. 

National Steam Naulqation TBESSAI.Jt A vapnru 16 Ey-

Co. Lld. 0/. Greece. lülde bekleniyor, <logrn DÜ.S 

PiRE KERK, Anvers ve BREME.S 
Şimali Amerikaya 

muntazam ıef er 
1'UANSATLANT1KcBYRON> 

için yük alacaktır. 

Armemenl Schuldt H. 

•apuru yirmi bet agoıtoıta BAN~BURG vapuru HAM

Jimanıwızdan hareketle doğra BURH Ye ANVERS'ten yiik 
JıfEVYORK Te BOSTONA gi- çıkarmak üzere 9 ağustosta bek 

ecektir. 10 eyHilde NEVYORK- Ieniyor. RURGAS için yük ala· 
TA bnlunaoaktır. caktır. 

Yolca Ye yük kabul olunur. HANSBURG Yapuru 30 

Holland Austalla Llno ağuetoıta bekJeniyor, doğru AN· 

ALMKERK Vapuru 21 ey· VERS 'fe HAI\1 BURG için yük 
Jühle beklenmekte olup BOBAY alacaktır~ 

P I~ATT 
Makina Fabrikasınm 

NAMDAR ÇIKRiu-1 

Pek yakında en ufak yedek parçalariyle beraber aşağı

--;ı aki 1ZA1 fR UMUM AOENTASINDA stok bulondaru-
Jacaktır. Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifato acılar çarşısı Saffet sokagı ~o. 3 

Eczacı Kemal Kamil· 

Kolonya ve esanslan 
lçiıı lzmire, lzmirliiere reklam yapwagı 

fazlalık telakki ediyoruz. 

Bütün T ürkiyede 
Şehrimize şeref veren bn 

büyük eserleri 

AVUSTALYA ve YENl ZE- ARMEMENT DEPPE 
LANDA için yük alacaktır. EGYPTE vapuru ~O Agns- Y eni Zai t Şi,eler 

~ kabul etmez. alacaktır. 

]JAndaki harek~t tarihlerinde- to1ada bekleniyo, doğru l9inde GörecekBİDİ• 
ki defi,ikliklerden aoenta mes'u- RUEN ve ANVERS için yük l 

1 
j' 4'•1• 1afto:Jit i9in lkiooi Kor· Vorut tarihleri ve vapnrlı.rııı 

d•>ncia '°4'a bmil Tahiife Şirketi iıimleri üzerine ınesoliyet kahnl 

hinHı ark.aaında FUATELLl eJilınez. 

Bahar çiçeği, Altrnroya, 

Fulya, Leylak, Yasemin, 

Aınber, Menekşe, Ak. 

~amgüueşi Göu ül 
Sl'JUtOO aoenteligine möraoaat N. V. \V. ~.,. Hanri Van Derı kokuları 

.dilmHİ rica olanur. 

1'elefon: 2004,-2005 

• T. Boven Rees 
n~ $u. JJi mi teıl 

Vapur Acentesi 
1he Cunard Steam Shıp 

Company Ltd. 
BAN1'HIA :H aj?ustostan 6 

eyltlle kadar JJJ V ERPOOL \'e 

GLASGO'V limAnla.rı i4,:irı h~· 

mule alacnktar. 
SEA GLORY J•~ylftl başlan

l(ıcında LI V KH.POOL ve GLAS 
00\V dun gelip tahliyede bulu· 
naonk vo ayni zamanda VAR
NA, HOURGAS ve KUSTESJE 

Zee & Oo . 

Birinci Kordon Telefon No. 

2007 • 2008 
--lliillliliiiiiiiiil _____ ıım1_ I Taklide esasen imkan yoktu, 

olamıyordo, ve olamıyacaktır da 

Olivier Ve Şü. 
LJM11ET 

Vapur Acentesi 
Cendell han Btrlnct Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Ltnes Ltd. 
A DJU'l1ANT 30 temmuzda 

Hilaliahmer Cem\yeti Merkez 
Umum isinden: 

1 l~skişebirde .HiHi.liRhmer Merkez Ambarmdn: 
ı - Muhammen kıymeti 212,600 koro~ olan ehıktrik miilze. 

IJonılra için yük alncaktır. ' mesi 16 Agostoı 934 tıtrihinde, 
ALG ER t AN Ay sonnncla 1 2 - 1 ııhammen kıymeti 306,000 kuruş olan inşaat malzemesi 

LONDRA-ANVERS Te HULL
0

Te yeni eski talıta ve saire 18 Aguatos 934 tarihinde, 

den gelip talıliyed" bnlunacakl 3 :...... .Muhammen kıym~ti 228,?00 kııraş olan dikiş 'ut~k.inaJarı 
. d HULL . . vo motosikJet ve ına.1?.emesı ve saıre 20 Ağaıtos 93:1 tarıhınde, 

için yıi k ,ııacaktır. v~kaynl ı zkaman a ı9ın j 4:. - Muhammen kıymeti 138,700 kuruş olan muhtelif ka.ryo· 
NO'J1: Vurııt tarihleri ve va yu ~ K acu ·tır. . laJar ve terazilf'r ve matralar 21 Ağoetoı 93~ tarıbınde, 

Tashih 

purlar ın ı ıınlcri iizerıne mes· Y VO~NJ~ .A.ğns~~s başlangı-ı 5 _ Muhammen kıymetı 63,000 kuruş olan kuş tüyü, Hin-

'Dlıyet kabul edılm<ı.z. cında LEITH ı9ın yuk alacaktır. distım cevizi elyafa, bez ve ÇUl'al par9aları ~3 .Ağustos 934 tari-
!I.'. BOW EN HEES ve Şn. Ltd. RO UM li:LtAN 16 ağoetoı:ı hinde. 
Bırıucı liordou 'l'elefon No. 2:353 LlVE .. ı)J.>Q()L S NS ı· ı · ·· ;ı k ı ·ı u k' h' d ,..ı:ıı:ııaı:ı:ı:am:9iliilmmıı&:;ı,..,:;;~tn:~~QP'il :. "\ ve w A EA Satılacağından ta ıp erın yuzue on poy a çe erı e ıııs ışe ır e 

da.u ~elıp tnbliyede bulanacaktır. Ambar Satış JCoınisyonuna müracaatları ilan ol'unur. 

Deu.tsche Levante Linle 1 15·16-1'118-19 20-21-22 3371 (285) 

U ııt lt:nızııı 10/ 1934 tarihli A NGORA vapuru 6 agostos k s M k 
ııü lıa ıııdnki Afyon nakliye ÖC· l~Rg~ıEN-HA~iBURG ve AN- lzmir Mınta a an'at e tebi 
reti h~kkııulaki ili\nda ()arthk · M •• d ,. 1 ~ . d 
lzmır l,,..h.r ton Rhoırnn ıııddi~ 1 \7 RH$'tmı g elip ttı.hliyed~ hulu u Ü r ügu n en: 

· iuacaktır. 
ye iior•tı S~60 kuruş .uıuia.:ıak 1 1 Mcktobhnize ve Ankarada lnşaat usta mHktebine yeni telebe 

-1 (o•l.aO) k 1 ı ı ~0'1.1: Viirııt tarihleri ve va . k d b 1 1 kl"J · · · l k ·· 19 Y•r• • ~) ... •~ uru, o ara;c _yazı.. . · ay ına aş anııııştır. ıte ı erın şeraıtı an ama uzere 
dıeı <fıriilm6"tUr. 'fash:ben il.ln j pnrlnrııı İ!!imlori Uzorioe mes'u· Ağustos 1981 Pazar gününe kadar mektebe miiracaatl~rı ilan 
•'uoı ı:. l tayut k~hu: '>diioıez . 1 olunur. 10-15 3282 ~50.) 

yalnız 100 kura.tor. Son 
parti naftalio geldi heniiz 
tedarik eclenıiyenler biraz 
acele etsinler. 

k•" ART•ı kamaş hoya1arımızm teerübl3sini yapmıyao ki• 
ruadı 15 knruşla r~ngini atmış ip~kti padl8 

yünlii elbısolttrioi:d istediğiniz renkte boyarsınız. 

Hesmi rnh,.;atnameyi hab; LEYLEK markalı rastık saç bOY

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. ı~soaf için toptan satış JJler 

kezi dt>pomuzdur. 

'l'uıaıı tuvalet sabunu ECE Tim tozu, Kaol BraHo, pire to• 
. ıoı 

k..rpıt, çny, kına, sakız, dı~ llll\Cunları, kı&kao, kolonya, kola, 

kal, demir hindi, limon toza, her nevi asit, lastikten ınoşaınOI 
boyaları, zamkı arnhi, çaınnşır için soda, tarf' 

eko tmm, salıun tozn, liiks Rl\bann, fare zehiri ,., . 

TELEFON: 

S. Ferit ŞiFA Eczanesi 
.Meıulckotiu •ın yüksek eıh 

hi miieısese;ıidir. 

Sıhhi korsa 

~.,enni giizlük 

Barometre, termometre 

Oocuk don mo~ı\mbala.rı • • 
Hıluınuın tnvalet çeşitleri 

Yerli ecnelıi mostahzarlar 

Ender bulunan ılaç çeşitleri 

Daima 
llttvcnt v~ her yerden 

ucuzdur. 

S. FERiT 
8IFA , 

Eczanesi 
Hiikftmet Sıraıi 

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

~ZONGULİtAK. 
• • • • • • 

~ C> ıvı: -c.T R. u 
Tt1;ğlacı ve Kireççilere 

( ZERO DiZ ) ve sair kaliteler: 
Bu defa getirdiğim yüksek kaJorili ve fevkaltıde teoziHUll 
Z ON G U L DA K kömürlerini sah~a vazetıim.(ZERO 

~~~) ı~:~;i:;a (10,5) Liradır. 
Adres: Maltızlarda Yalı caddeeiode No. 1~ 

ZOROI GANOOt 

HARAÇÇI ZADELER 

~} 
)cı! 

~l ' ~ 
Ucuz ve sağlam sanaaıyeısri ~: 

Haraççı zadeler imal eder. ~; 
Adres : i kinci Beyler sokağı No. 102 ~a 

. l'elefon No. 3778 -# ~~ 

1 LA N · 'f' 
Devlet Demiryollar.I 7 inci 1 

letme Müfettişliğinden: 06' 
İzmir Panayırına getirilecek eşyanın sntılmıyaı~ k18:~,1Jı 

250 kilosnnon yüzde yetmiş tenzilfltla nakledilmesı Hiz•16 ) 
ginden meccanen iade 0Junaca1tı ilanı tashih olunur. ( 
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14 • ıo -


