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- em s! r mathaaı-ı ııul n lıı'l~ı ı ıuı ~ tıı. 1 

- - --Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserleıinln bekçisi, saba!zlatt çıkar slyas1 gazetedir 

Başvekil ismet Paşa Ve İklısat Vekili Celti l Bey 
ANKARA, 6 (A .A ) - S ü· de lııtan hnMa ~işe Vfl cam fab. 

merbankın Bakırkiiyde kurduğu rikatıınııı temel atma meraeimioe 

yeni pamoklu mensucat fabrikası riyaset boyııracakJardır. 

13 Ağoıtos tarihinde başvekli lG Ağustosta Başvekil İsmet 
İHmet paşa hazretleri tarafından paşa bauetleri refakatlarında 
açılacaktır. iktisat vekili .Mahmut Oelal 

beyefendi Te alakadar zevat bo
londo1?u halde Zongoldaga gide
cek veT.f şHankasıtarafından tesi' 
edlltoek olan yarım kok fabrika. 
sanın temelıni atacaklardır. 

Başvekil f smet paşa bay.ret

leri .Ağustosun 1( ünde Banka

nm lzınitte kurulacak kağıt ve 
karton fabrikasının ve ayni ~iin-

iki Kc..dın iki Erkek 
Komünist Takrikatı Yaptıkların· 
dan Dolayı Adliyeye Verildiler 

. lstanbul 6 ( Hususi ) - Komünist propaKandası ve tahrikitı 
' yapmakla maznun olup nezaret altına alınan iki kadın ikı erkek 

bu.8ün adliyeye verilmişlerdir • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her Diri Şe~ Taze Biclir? .... _ .. 

Balıkçı - E/eudi I Balıklar çok tazedir. Görm/Jyor musun hlll4 
dlıldilkr. 

Mllf111i - GIJztl amma. Bizim madam da diıi. LfJkin tazt lftlll. 
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Denizlide Yaş Üzünı 
............................................. ŞEDiB HA.BEBLtJBl ••• 1 • 

B "d M••b t d übayaat On ug ay u ayea ın a Y 1 S Yeni B H t• Gün içinde 
Geniş Bir Suiistima aman ar uyu orsa eye 1 Başlayacak 

T . t 'I 1 Ed·ı k Vazifesine Ba~ladı Geçenlerde lıer eııe oıdoeo 
H .. k A t• M.. t h 0 1 G.. d. v. esısa ma 1 me ~ •• gibi bu ene dil inhi arlar id•r0 

u ume ID us a Si e os er ıgı üzeredir u·. züm·S;t;ş··i~·;~ lçi~·v~;i·i~;Kara 1- ;:~j:::~~;r~:~:n:~ik!:;~: :~;~ Kolaylıklar Nasıl istismar Edildi 
Belediye roısı doklPr Behçet ) Eh • ti T k• Ed•J k karar Ter<liğini v zmıştık. Derıizlıde Zirrat Hankaı:ıııdaki tllhkikatın esnsl ~Uyle tespit ar emm,ye e 8 Jp J ece . p 

Salılı bey beralıorinde u şmü- İonp oden hnzırlaklıuı y•" tarahndan bük {lmet hesabına edilmi tir: H üldimet hesrbın e~ 
lıendis ve sa t esis tuu . ynpıuak- '"ev8 hı·roı· Zade Şükrü Bew Beis mak iizero şehrimize geter yapılan buğday miibayeatınd mübay .. a yapılırken müstulı il- ta olnn nıiiteahhit olduğu halde ~ _, ., Bnrnova nıiskot iixiimiı hrıJ?15 ' 

ml._ihı· nı l>ir ımii timal t~ pit lore ruürnoaat eırn ı ir.in ııuma- 'IMl'azhar a 6 w Beı·s Vekilı· Oldu ııoJ 
~ Y aınAnlar uyunnn muhtelif .1.1& ..p rında tetkikat icr c<len uro 

olunmuştur. Y:,pılan talıkikııta ralı pnsulalar tıın: i edilmekte idi. ınewbnlarına ve yoni ilave edi- hıuir ticaret ve sanayi odıı- yeten mib~akere edilruış Te bor- müdürlük imaHit şube i ınitd 0' 
giire bo işe mamur edilenlerin Ru numaralı puııulnlnr lıir kı mı hın loeunlar<lıı yapılan tcsisRtı, sınca Borsa idare be:•eti azalık- &l\ heyetinin piyasanın açılma- muavanı Atlnl\n lıey tetkikrıtııı 
pek çogu suiistimal ile al:llrn· kHyliilero para mukabilinde tevzi galeri, tlinel ve trnnşeleri, boıu )arına tefrik ve intihap olunnn m sındıı mües ir ve nafiz ola· bitirmiş ı,.tanhula ııvdot eyle' 
dındır. Denıv.li adliye incu talı- edılı11i~ Pe talimat mevzuatına ferşiyatırıı bnştaabıışa toıkik et- tüccardan Hoca zade Ahmet ve mıyncagı ve böyle hir lınreketin miştiT. . P 

ki. k·ıne ha,ıanan bu hfulisttniıı göre möhayen l caiz olmıyan mişlerdır. A d 1 l t , 1 · k fi t' k l 1. d b' I · ·· Ad ı t tk · ı t netıo 
11 

•• • • y ın ı zze ıııey arın ey ye ı a eHlıune tev ıt c c ı oooğı mu- nan ıey f' ı rn ı 
nıaznunlarmın hir kısmı elyeTm lıu~<lnylar satın nhomıştır.Bon- 1\1ornhaların nıubırn hır kıs- intihaplarınm Hors1' koınieerli- zakerat netice inue taayyün ey eini umum miidürlüge bildir' 
•ehrı·uıı'zde bolunrııakt dırl .. r.De lnrdau baı:krı miibayea eclilen mının bilfııuum fenni tesisatı ıt. b ·11 · · ı · ·· · k · oek .. 9 •• · 1• de mt·itıı.re• ,. .. -.. bıne ı < ı rı mesı nzerıne oını- lem iş olduğundan bu bapta ya· .. orı gun ıç n · f 
nizli adliyeiı maznunların ita bugdaylann teselliiınünde tıatıcı- hllmış ve bazılarının suyu <la eerlikçe yapılan clııvete tevfikan 

1 
k b' 

1 1 
~ k tRlimAtnanıesini b m1'en tetrı 

K k ı] ki na ha\" kı pı ao ır~ey o m c ı"'m" arar 
desine müraoıtRt edilmesi ıçin 1 rdan riişvel nlınnııştır. Satın arşıyı\ a 8 a uza 8 

• • Bor a it.iare heyeti <liiu ~aat 11 f şehrimiz., ~eleoektir. 
b tılwıstır. 15 t . r tt• T~f mşŞ lr. • - • 

birinci istintak dairesine icnp nlınnn hır kısım uğdaylar da 9~rıkdcreye dogrn ynpılmıık. u 1~ 1 ~8 .e 1
• • Buna müteakip iiziim salo· T•• k y 

eden talimatı göndermiştir. İfa. nok an tartılmış bu suretle vii- ta olan tesi at ta ılerleuıektedir- Yenı ıntahap fldilmış olan nunda ahm ve eatıoı miiddeti Ur - Uft80 
delerıne müracaai e<1ilecek olan cuda. getirilen nml1ar fazlaları H.ei lıoy dün gerek mühen- Borsl\ idare heyeti araemdan hakkında yapılan müzakerede Tioarei Mukavelefi 
ı~1:nunlsr lzmirde makim De· ıaıızim edilen e bte fişlerle ban · dis vo gerekee miiteabbidı teb· alelusul bir reis ve bir reis ve. muamelô.tın Sl\bnb saat 10 ile Vekiller Be•etincll 
nizli Zirrat Bankası eahık mü- koya tekrar atılma tır. Me ele l'lk etmıştır. kili intihabı ioap eyledigindeo 
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.
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ı 
d t • . 1215 ve öğle<len eonra ı ı e Ankar" 'l'ürk ofis reieliğ1' lıayea memuru Sellimı, moavini bıı kndar 1rnlmRmış tiicoarlnrla. heyot ıneyıının a yapı sn ıntı- ·ıdr 

LI• ş• t• d c. "k ·· b nra ında duamı muvafık göriil. den burallaki aHi.kadıırlara bı Oevdet, depo memuru Haki dopo ortak pıycısadan hog~lay toplan 80 Jr e 1 hapta Oevabhci za e ~b ·ru ey ·et 
1 rniiş ve borssom dahili ve idari rildiğine göre Tiirk-Yonan tı 

m emuru Itifat, ekeper .Nuri, kau- nııı:ı ve lurnkaya hnular da köy lii I t• d riyasete ve zml rl z&de Mazhar t 01 ... ç ımaın a, enan bazı mesaili hakkında görüşiile- ret itilı\tnaınesiniıı lıir ay ., 
tarcı .Nurı, hekr.i Siireyya efemlı- elinden satın alnıınış gibi gii.:ı- Norullah boy de reiı vekilliğine t tııı' 

y ev ulunaca.k 'ld' TAk karara raptedildikten ıonra Jidi ora Vekilieri heye 
)erdir. Hunlardan baAka su'~ terilerek radaki fark ceplerine J saçı 1

• k ı t ''' t"kl "'"-
" :. k"' · · ı d içtimsa nihayet verilmiştir. ıev o nnınu~ ar . .ıns ı en x rf ortağı olarak lıaoı lbrabim ve indirilmiştir. Bu lrndar vnsi :thlıye vekaletinden dortcr- H.iya"et meY ıına ışga e eo 91kmaz keyfiyet <lorlı 1 ayrı 

. 1, f d"I d · t · 1 l ""ınm·ıvetlo t k ' darlıga gelen hır telgraftı\ def- borsa komiseri vekili İhsan he· Borsada ıHlnk, tRşh ve top-
1 

fi b . . b'l l' · ıeocı~ ınuallım ~ize. e en ı er e zan 80118 ıma e ıu J ıp te gra a şo rıınıze ı ı ırı 
altıodıu1ırlar.Mumuıılar hakkın- edilmektedir. terdnr Konnn lrnyin Jiınnn şir- yin yeni heyete muvaffakıyetler rakh üzümlerin alınıp eatılma· tir. 

keti heyeti umumiye içtimaında tomennisile riyae0t makamını Bina k tiyen müsaade odilmemeıi 

Nihat Bey - arşıyakada 
ha1.hıoyi tcmsilon hazır hnlun• 

Şiikrü beye terkini wiiteakip keyfiyeti ötedeuberi oldugu gibi 
nını<ı hildirilmi~tır. 

borsa 1.:ılori ve enakı vui<l~ bu senette itinR ile taenit olun"· f{cnnn lıey hu toplantıya iş- v 

Geçmiş Olsun , 
Bir nıiiddettenberi rahllt• 

bnlnnan miiddeiomumi uıusf!~ 
deolerin Ziihtil bey iyiloşmi~ 
diioden itibaren vı,zifo intt bJr 

lamıştır. 

Veka,letlninEmrile Büyiik Tezahürat 
Kazilliye Gitti Hazırlıkları 

tırak f·decek ve ıniitcakılıtm mo- iizerinde miiznkernta çekildi. caktır. 'Bu gibi iiziimleri alıp 
7.trnivotıııi lrnllanmak iizore Ko- Üziiın piyasaarnın malum olan satanhu bnkkıodll o<dımi ıuuamele 
zan "yuylıtsıua ~ıdeoektir. şekılde açılması keyfiyeti hicla- ynpılaoaktı r. Nnzilli pauıaklarında bir bas-

1ahk g<trülmüş keyfıyet telgrRfla 

lktiaat Vekli.letine bildirilruiQtir. 
Vekalet hastAhğrn ür'atle te.şhisi 

ve alınması ZRruri tedbirlerin 

tespiti i9in Bu rnova ziraat ene 
titüsü müdürü .Nihat beyin Na

v.illivo &?ilmeııui. touoip 4ylou:d'f 

Tt- Nıbat hey telakki eyledi~i 

emre tevl ikan dün ıtbah Tazil

Jiye hareket aylemiştir. 

Genç Ziraatçılar 
Burnovada Staj 

Görecekler 
Hu seno Ankara zıl'aat en -

titlisünclen nıeYnrı olan gençle-

rimizden Akif SRdi ve Tevfik 
beyl11r .lzmir erıRtitii .. iin<le 4 ay 

staj gürmege memur e<lı lmi~ler

dir. Mezon efendiler şohrimıze 

gel6rek at aj IK rırıa baş laııı ışlardı r, 

Başladı ····- ••••• 
Ysrnaalar soyunnn KarşıvA · 

kavn isale i miinn ohetile yapı 

lacıı k teın lı ii ra t luu~ı rh k la rrnn 
<levaın edilıyor . Suyun ldi~ııt 

resmi, yirmi altı n~uetosrn şehrı· 

mizde hulnnmaıtı vail lıuyıırnıuş 
olan Bnsvekilimi?. hmet ırnşıı 
tarafrndan ynpal11cngıııclan nyni 

Ele 1trik ir ti ADkara Türk Ofisi Belediye) et 

geoo erefleri ııe Karşıynknda hır 
gRrdonpnrti verilmesi kararla~

tırılmı.ştı. Gardenpartinin mii· 
kemıııeliyetini temin ıçın l>i r 
tertip heyetı eeçilmıştir. 

Httyet Kıuşıyaka Çocuk yu-

· eni Tarif eye itiraz 
Etme tedir -

I~leldı ik tmıhite 

memur komisyon kilovat üore
tinı 20,50 kunışhuı rn lrnrııea 

iaclinıneğo knrnr vorınış, 1-.eyfi
yet .Nafıa \7 okfı.1'1tiııin de tasdi-

kine iktı rnn eylt'miş ve l tem

mıı?. t:ır ı lııııden iti bıueıı de mıı

E e 
Yetişen 

ıktarını 

vnsındll ,imdıden lırnlıyete gec;- teber nddeclilmiştir. Bu knrnrn 

mi~tir. mnlrnlif knlaıı şirket yeni tari · 

A nknra Tlirk ofis rei liğın
don ş•ılıriınlz tioarot odasına g~
len bir telgrafta RŞftgıdaki mnd
delcr lıakkında bazı mahlmat 
talep erllloıiştir: 

1 - Mm taka dnlıilinde 933. 

evkufen 934 senesi istihsalat miktarı. feyı tatlıilc mevkiine koymnkla 
beraber itırnz ehepleri iizerinde 2 - Mrntnka dabHinde yeti · 

l .. altlrı.lrata D"'vaı11 :a.T 1 ııen pamnttun 933 eeneei istihsı'· ~ " C • ısrnra l\nrnr vermiştir. .L'O dai v 1:> 

.ıntakasında 

ahsu lerin 
Sordu ••• 

Mallarını Kime 
Sigorta Ettirecek 

Belediyeler Baııka111; e ı\8 ıır 
zamname i muc·ibiıwe, belodlf" 

lerin gttyri menkul mallat1111 

mıktarı. bizzat yoya bilvasıtR sigorta edf 

Oda sorguy derhal cevap oektir. Yangın rıigorta işlorio~ 
şimdilik bilvasıta yanılması b• vermiştir. ı· , 

mint
R· ka idaro meofü~ince kararlıı~tı 

Oevnba ua.Y.RrRo; Ege rılmıştır. Bn igorta işleri içı' 
kasnıııı 933. 934 senetü umumi Aııadolu Te letanbul umnııı ıı· 
istihsalat miktarı şöyl~dir: gorta şirketleri ile iki eıı' 

Üzüm 55 milyoıı, inoir 28 müddetle bir nnla,ma yapılııı1f 
milyon, TiiHin 17 milyon, xeytlo tar. Keyfiyet Dahiliye Vek~ır 
yRğı 15 milyon kilo, pl\mok 20 tinden viltı.yete bildirllmi tir. 

Ediliyor nnzannı .Nafıa Vekaletiue izah liltı ile 934 senesi için tehınin 
ec.lilen miktara. bin bıılye, palamut 55 milyon Ş • H 

Kemordo l'ırina soknıtı r.ık· eylonıek iiıere şırkot nıiidiir k·ı 355 b. b ki 20 8ZJye 801...ı 
h v 3 Mrntaka ~ l ilinde eti ı o, arpa ~ ın ton, a a 1..a• mazında oturan :hlahmut oglo vekili Mi;ayö Dliver bngiin An- - ~ <aı 1 -

~en yön tiftik ve yap(J'ının 933 biu ton, afyon 17 bin kilo yani ._.emurl--r-- Ba:kl' NHoihi yaralıyım ve sulh hfıkim- karnya gıdecektir. ., o .u& .., Aı1I 

Iktl• at Ve aA letı• mahsııl miktıırı ile 934 ilk kırkım 2360 flAOdıktar. t Et . ligiı.oe tevkif ine karnr verilen re mı, . 
Şakir oglu .Mercan bakkrnda Kış Spor arı • • .......... 8 1 d* c 1 Belediye daimi cnclimeni ~-. 

Emtianın Kontro- üçiiııcti ıııiislantiklık~fl tahkikata .. Bır Kadın e e ıya eza an rarile yangın yerinde Şl\dlf 
lilnil Emretti 11nşııuınıı tır. ()nünıüzdeki Sene ölümle Tehdit s- 0 . I . E fi ba0110• ait mahalli bedmetrııe~ 
lbracat ve ithalat e~yıuındarı J?uat Be:y Faaliyete GeçiJecek Edil . oz ın emıyen sna ar giden belediye hedlm me111~, 

Lilt"ımam emtianın kaıııın ahi·~ Bu kış Hozdagmda urnlıtelit mlf Dört fırmoı, alta şoför, üç Süleyman n polis memuru 
'" Bir miiddettf'nberi ıoozao bu- · ı kk J •• ~ l s b if bea d1 

. . . .. kış spor et?lonceleri tertip edil· 'Rornovada Doğanlar köyün- >a ·a ' uç .. aşa ayn , ay , " nıan efendilere vazife hafifi 
ınrna tevf ikcuı füçiilerinin kon
trolü İktisat v~kfdetioden şeb · 
rimiz nyar uıiifotti~tı~ine bildi
ri imiştir. 

ı~."~." ;ııayet hukuk ~şler.ı . m~- mesi tckarriir 6tmiştir. ~ış spor- d? Lütfiye ~&~~mı ölü~le teb- kah!eci lıelediye t~nbihatma· mu. hftkaret eden Hasıın kızı ş1'ıl~ 
tluru Eunt bey mezunayetını uı- tarının teşkilat işiJe vah I~azırn dıt edoıı aynı koyde mnkım Ha- gayır bueket ettıkl6rindon be. h . . . 

• .ı •• ı ' t"b ·r · b kk 1 .. . b 1 d ' .1 t . anım sdlıyeye verllmıştır. tırmış uunc en ı ı arerı vnzı esıoe .Pd,.a bizzat meşgul olrnRyı ka· san a ınc a mnstantıkHk9e ta - e ıye.oe p~rM oMaeı e eozıye • • 

lınşlaıuıştır. •101 etmiştir. kiklltB J,aşlanmışt1r. edtlmışlerdır. Fecı Bır Kaza 
A~ustos: 1 madın mı üıkü? Hanı kendi rette yaşardı. göğsüne bastı, basta .•. 

kendine söylediğin gibi söyle· Bülent hemen bir çocuk gibi Ülkü çıplak ensesini, kolla · o Ef d' An y alı'~ 
sene! onu kaldırdı gögaüne basta. rını, yüzünü. doıa,an dudakların sman en 1 yH ar 

Ülkü güldü. Dudaklara dudaklarını aradı .. kasırgasından kurtularak: Diin Kcuşıyakı\(lan vapor1: 
- Ne bileyim, bunu becere· Bir saniye her şeyi unuttular. - Şimdi giyineyim? Bugiin Konak tskelesi!le gelen Dofı. 

miyeceğim. Şey sanki saygısız- Sonra gülerek: bir az geç kaldım Nevber ha- f)ryentb•nk kl\vularmdan f 

Tefrika No. 20 

ıv.I:u..l::ı.Arri.ri. : .Rebia .A.rl.ft 

Be • 1 ~eviyorlln? 

lık, sanıyorum!. - Böyle sizin kollarınız içinr lam gelirse!.. yaşlarında Mu rtRza oğla osııı'. 
Bü'endin sesi, boynuna hal · - Hu Hiç n 1 Dedi. O!.. de hiç korkmıyorum. Bütün o Siı şu genit koltukta usl11t efendi miihim bir knzaya uğ'', 

kalanan kollan, başka bir alemin - iç mi? Fakat o kadar Sokulğan bir kedi gibi başı· karanlık maziyi silen, beni ha- uslu. oturmak şartile. Tuvaletimi mıştır. Osman efendi, v pur0,. 

ışıkları, yıldızlarile yanan bir daJğm idin ki yarım saat leni nı Bülendin göğshne gizledi: yala, yeni bir istikbale bağlıyan yaparken burada bekliyebilirai- iıkftleye ynna~lığı sırııd" ıaıll 
kaynağa götürmüş bütün varlık· şuracıkta, arkandan seyrettiğim- _ Ahşmağa çalışacağım am· yüksek varhğını:ı:la yükseli~orum. niz .. Yoksa!, men balatlar bnğlnnmadıın tıl 1-
larını birbirine örmüştü. den farkında olmadtnl. ma 0 da zamanla.. Şimdi uta· - Yeter, sevgili Ülküm, - Yoksa dışarı atıldığım wış fakat vapurun yalpa 11~ 

Sonra? Evet sonra? .. Yananda - ihtimal, çok derin düşün. myorum. Ne bileyim; sizden, biraz da kocana söyle, seni se· soattır değil mi?. ınası yüzünılen miivıu:eoe~' 11, 
Karşısmda benliğinde bulduğu celere dalmıştım fakat biliyor Nevber halamdan ablalarımdan ven, sana tapan, Bülente, şu - Cezanızı kendiniz tayin kaybeddrek vapurlrı iskele ''' 
her şeyi bu alemin meçhul yol- musunuz Bülent bey.. bana şımarık bir kız diyecekai küç.ücük ağzından "Seviyorum ettiniz!. . sına dii~miiş ngır n rette 11,r' 
lannı eşmiş, onu dileğine, ha Ben bu mes,ut zamanımda niz diye çekiniyorum.. senı,, de. . . . - Bravol He~ halde senı ay- lanmıştır. 1 ,ıırt yallerine götürmüştü . . arkamda terkettiğim o acıklı - Çocuk ı.. - Onu bılmıyor musunuz kı •• na önünde benzerınle seyretmek- Osman efendi kurtM' , 

işte bir haftadır, içi içine geçmişi daha çok hatırlıyorum, Ülkü bu kelimede biraz acı - Söyle, yine söyle, sen te de başka bir zevk vardır. i e de viicudnonn belinden tt~, 
ığmıyor. saadet denilen telak- babam da görseydi, diyorum, lık hissederek: söyle .. Ben de bu sesle, bu iti- Onu kaçırmamak içiıa sabretme gısı totmamaktlldır. y r lı tttd;., 

kiyi, bütün manasile, bu yatakta hele annem.. O biç bilmediğim - Darıldıoızmı? Ben ise •• rafla, yaşadığımı, gerçek, sana ğe, uslu olmağa çalıpcağ1m. vi için memleket 1ı tRne51 

uyuyan kocasında buluyordu. annemin göğsüne batımı koya- ]çimde taşan saadeti, zevkleri, eş olduğumu her düıünceden Bülent genit koltuğa yayıldı. kaldırılmışlar. 
Şimdi yine onun yanana sokul· rak bütün duygularımı söylemek hep birden göstermekten kor· uzak bir inanla anhyayım. Şimdi Ülkünün çıplak bir ipek T h•h 
mak jçin geri dönmek, kalkmak ne tatlı olacaktı değil mi? İnsan kuyorum, Billent bey yok.. Bü Tekrar beıını kocasının koy kombinezonla örtülmüı vücudunu " as . 1 . . s'B'J" 
istedi. Arkasından iki kavi ko içine sığdıramadığı büyük saa lent, yalnız Bülent, korkuyorum nuna dayayarak: seyrediyordu. Koylerde gezınh ıhtısa pıl' 
olduğu yerde onu tuttu detleri de paylatmak iıtiyor ki bugüne kadar gülmiyen tali- - Seviyorum!.. Hem o kadar Guya ilk defa görüyormuı gazetemize yazan "Tok . t)I 

- Ne dütünüyordun Ülkü?. Bülent bey. im bu saadeti de bana çok gör- çok kit.. Şimdi ıiz, yalnız ıiz gibi onun vücudunda pek baıka beyin imzası ~~re~ti~ se~~ı~'~ 
Suçlu bir çocuk gibi gözle· - Doğru, fakat ince dur meıin. .. •arsınız. . . güzellikler buluyordu: Genç ye rak yanlış dızılmıştır. 

rini çevirdi: bakayım •. niye bey? Daha altta · G&zleri pfri tuuri bir ıu· Bülent cıl21n «ibi kanııaı - Sonu Var - olunur. 



Bitler Harici Siyase
tini izah Edecek 

ransa ile v ak;;;i.k Temayülleri Milli iktisat Ve Tasarruf Bulgaristan, Balkan 
Ba, Gösterdiği Söyleniyor_ . Cemiyetiniu Sergisi Misakma Girmiyecek 

nerlın 6 (A A) - Daıl Tel- lki milletin eakı nıııharıplerı "-•-•• m 
1 ••b~birıaı~ haber a1dı4ın•IHmın• bir an1•1m••1~ I.ı"!~'; C. Müdürünün A. Ajansma Bina Başvekil Jorjiyefin Bir B 

re Ba,nkıl llitlor lıngiin RI\- mHı IAzımdır. Fraoıa ı e V S • H kk d k• 8 ( Ga • u••m L 1
'fl"lda t61ıyeceııı nolokı .. Al- yanın tamanı•u mutabık ohaa- e ergı a ID a 1 eyana 1 peşte zetesuıemu m 1:eyana 

"•b1a . .. . . b 1 lflıım oldujtu k"n•"tıod•1•• ...................... --...................... . 
._'-nın harıcı ıiyaıetmı ıza ara aolba kiUUirll Ankara, 6(A.A)-Millt lktiaat tur. KtlçDk atelye, kllçllk tezgilı Bac1apette, 4 (H111aal) - Haf. ,, ... um altında& balaun biti 
.--.: Ye mnaYinioln lllUIOI A nupaaln • ruf . ti a...ln.-ı k• al. ~-L-:1.- aanavii hlkim 

ldir . d ti Fraoıa ile .A.lmn- M tuu cemıye muu.. ve uçua nuınaa r • • pr BaıTeklll il. Klmon Geor· ondan enelki kablaenın har e.ı.,ı"'"111 •· Monınlık tçın "'
0 enıyokl .. mp.ına lıaglıdar • .Pi- ııaıılıabirlmiıre 8f"İ..ı.lü beya• olan memt .. etlerde nııPJerm gl78" Baaa,..ı.ae ll'taa c Da· hathnı takip etmette41r. Bal .... ı.:ır il• Voıı Hlnmborgıo , ..... 

1
;.ftan iL e- biouın atta .......... tur: ubflı olmalut ~~- • aa,..ıı Blrrlop. p•toelne AY- ılıtan Balkan mltalıı• ifil 

to 
1

c1 me
9

zu hahıedılmektedır. ıer ta d kontrol edecektir. lılill1 ıktilat ve Tuarnaf C.· Fakat aerıilen bir •erııye, rapa va•IT•ti laakkınaa Ye Baı. e&mlyeoektlr. 
ııı 

0 

ra, 6 (AA) - . Daıly kıtaatıoı • .M Qi&lerı tınttm•· miyetiaia Alıluırada yapbnlıp "' Mahmu.....,. ~ ben- kan anlatıauı mı.,,tı ale.thınae llolgarlotan -Yaptla.-ya 
gtııph

1

ın P•rı• mobabırıodoo: Lldulorl • P.· ilk ıergi ewi Tlrk aimulana ııetmektea tnırtıırmak lçm ırenk t• lıa7anatta bolanmaftar: a-lıellerlae pllıoo iti -
~Jltlıııııu le•kol&<le 19ıın.aı •a 7i1kHlı wa.ııe.iuı.......::nııı daa Şe•ki beyia çok ,ııuı bir ıtaadf._ uYkh ft -'•th hir c - Şlm4ılit AnaP" .... ı. lelret •r•11naa me.-o~t 11tltlfy 

..;r-nde Jıf. FJıtlerin en eami· melde lali~a•• kıta rı ueridir. Ba ltiu yallaaz Aaka· mrette tezyiDi teminetmek ıe· 7etl feYkal&cJe gergindir. Maa. lerln gldırilm•lne mataf 
0 "•bremi eaıarı M. Heı11 ••· olmatlarcbr. b 1 lclar• ncla dejil blttlD cl1D1ada itile rebe milli •tıfadm ialdpfnu maflh Anapa mllletlerlnln mil- dilek, tabii bir 'e7dir. QiaU 

" •~ Pranıa ıie doıUok l~tai Al. HaO.ria DD arı• laeJaeol• sl&el -.. ... llyik bir MD'at fi.teren grafikli, laaritalı, fotot· •lemetkAr ai1uet 7olanc1an •1· Balgarlıtao her memleketle._.. 
1 ''•Yetil bir tenhürde bu· ıial terketmekl• ~ewaua lu&alara aicewbericlir. rafh, parb Mr k•mı da ilamla- nlmı,..oaldarı•ı n glnln •tar lak içinde 1•t•mak iıti1or. "••t olmHana harada büyiik ıaalda beraber büoam k lataab at-1• 'C'Raada bite mak ıı~ me1elelerl l9in tent1e v-ef•rl Maoarlıtanla Bofgarl•taa ar ~. '1ıeııııai1.ı ••rılınek1ed0 r. hdorl•r~.a~u 0 k;"d~~:'!.,::~~r.:: cek ofu IUsİ evi 29 lıiriııci 29 biriııd teplade ~ac:U ...... .,.,.., lmll ~ !Aaım- nndıkl mlauelıeller daim• ılıııl 

Beee eJGud11Jle demiştar ki: fa-1• lua1i1d A tepiade biw .wı mayi aerıiai Aakara •erıillacle .. aoktalara iır. tane ofmu,tur veba mon ... .._. • K f • ile açalacaktır cevap vermefe ~abpağlz. Ballı: an mi•kı ltakkında, rf. fer ayni .. ttlde de••• eclecettı#. 
arkonı.nı·n Yenı eŞ 1 Ankaracla fimcli1e kadar ya Ba ........ •taacUann, ................ --·-·-.. ··-·-·-·--................. .. 

pılaa aergiler prek ıaaayi er ilmlerini w, dolap, Yitrin 1'1. 61Q•T D .a wrı Ir ·a 
· ·-: · • · ·De • v Hava babunız 1ar.ı .. c1aa ıerebe halk tepir •asıtatar•aı her •erride ~ ı.• ..iıl....a. .-. ..iıl.. dyo F enerlerıle DiZ e tarafıaclaa blylk bir raibete kallamfabilecek ve iıtenilen 

'M•) önüne Geçilebilecek mazhar oJ~~~clsr .. Fakat mak· ıekiRer verebffecek bir tarzda 16M t Ş hitJe • Ab•d .... arının n.1-6 ta• L-- ktıfe aada elYerifli bir bina1n1z olma· bazulatbr11oruz. ar e rı 1 M!ll ..-NA S H .. ) M"•• 1 ltalJU b- •• uu eh" • · ile ·-:-..1 • tecli -a ı , ( ansı - ına elMmm •yet wriJor ıı ıçıa ..,, nlllWle u L d aace ve Lozaadan 

~ !'e!,.t.::..S:: j:::. ~=: ~~ •,_.,1rc:"!: re:~ •!e:;O:::!r ve iatiza•i •oaınr•
0

dz;01a,rt·ı:!eJİ•cli,•:,::· bir Pla\nlar ikramiyeli 
etın 1 b. la...S yat ve ....... ...... y . __ ,_ bina .

1 
arbk ı on a e ıp 

L.._..: ete yan7aeak yen ır . .-. icra eclimir em Y•...- l e . . Aaka • . bir tarafta sabakaıaıa Konuvor ~ yaptlnnfbr. Klfıl M Mar Glectro pmı • . •· ba mawet kalmamlfbr. Yaraı . ra ....... ,. .ı:- ~ ı 
111 ela t ti_...ıa,: _..i tir. Gerek rwo feaenam r. dok b" · · t • ..: .. ..a ,,_,_ k Camhurıyetill ,.td&ll_liae -.er .,, na e ra-.· J- -L=- • • Ln...At. L:- uz ıııacı e,.-e a1JMeca • • • L-

1 • • ı-ı • .ı... .... ret .... e11aaa '"'r-.,.... taraftan kıı mewmmmm INllf aa· 1.-__ L __ , 6 (1.1...- i) 16 u _ _._ ..__:L:_..ı_ ı.a. L--• :.-ı 
L..._ - laJe•ınde Itır remn:wBID f~ • • i irllıalf, p· ıerpia Jelli ltiaada J&pılaa iJk '"f .... • . •wmnıı, ilWal - ıuan ... ..._.. ~·-- .. -

-.... "'8 elite• hir ,..ıcıen ~lakla IJ~ ..! tara_.... -ııi olm•tıH raimeıı uwf ~ th• •• • et~ .ı:'n .~ wetleri tuafnıdaa tebit ecll'lea ..ıı.teriııoia ;,;.. 4;kileaılıı 111111 .. 
:::.-.. tayin etmek lraltil miaia. af~ 1'~p tmek.W. iki ~kemmeli7ette o!aaShu iıtemek raabet ~lr•'-~r ~:.... ea ııti- De lataabal koaıenataftl' hi•ı•ı ait ptlldı m ._, ilmllİJ,.; l• iki ·ı kta yaptlu bBa ıiltiJ•Ç ıue ılk lllllr.....-n .,.,...... 
-..-.._.· •• ·~· • • __ a -=• ·aticledtaca eaaiJ_.. -... laerkesüı baklnd... S.. temia D 

1 
L • • d • mllaabaka aaalile yaptınlacaldu .. ••baka ye prtlan it 

L.. pek ,.,..K •UftUT•• .... 1 
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, ................. ".. yeeuadea aıelea ~ wuıttU.· -. ~.,. 
........ - ................ .: .......... ~,·~ e erille iftirlk 1iem ae ıe.rero vazffeıeriDi mU-

ha K u etli IDgillZ Don için -··t erıı.hımıa aıuraf rik olchılılıırnıı iopat adiyorlar. l.taahal, • ( Hamal ) - Şat.riai...ı. t..ıaı .. - Tııilo ..,.. __ 

ile T • Qlunabilirmiı ihtiyaranclan çıkıyorlar. ~inkG • _MDracaat mlddeti eylilde ofiı mediai haıtm ilk içtimaıaı Bayi\kadaM ,.,....,. Off,,. 
y__ emm . ip- k bil ol•bilir. bizde hullz bll1llk 1a11a11 yok- IJitiyor. eekkGI n ite ........... Wlumw ticael adı.__ e .. 11 .. 
._...,,. 8 (AA) - lıtetltnrf emnı7el .. a . 1Mı • • • • • • L1U! • ._ • L-- -1& _.___ 
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A ıaı •• 1 Ankua 6 (AA) - Halepte ltAKAŞ. 6 (A.A) _Çelik MOSICOVA, 6 (A.A)- 1 .Afmtoa udll dea itibarea 

Hususi Butce er intloar etmekte alan El Auli fabrikwnın elektrik ıaııtrab Uı- " SeYJet htbala:'an •MM••• yapılacak maçm tahillb KiM._ 
• • gaaeteaiain ~ Timmua 193' ta- mal edilmittır. Şehrin ıaıaaml ile llildirilenktir. a. taMMt ~ •• R•ı• ..._.ven· leel•ııllı 't stik il v·ı A etlere Gönderildi rigli AJHlDtlll '7iabqa Sadet- elektrik teliıatııua projttli Y• n,30 da Tlrldye ... ti ile Tlrk ...,.mir .. mlmnıili 
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• '. "te l&tlf kek- ....,..,n e.. mu i,.ıler laıWıık .. ,..... .Zirtı.St Jlukw •- .bkııra, G ( :a-t)-.ll.enıolı ıı-etre ....,. •lu• llbiıd ....... p. 

11 Pııdratı olan Toblouan ~- ıla ................... ••mel~t mHlrll 1..Ul BültJ bir m...ıııııkn ftı..aıaıı.ı.. p. Lo--- ..,lwalWI ~a Uef/ıeca 
'kl1148 r tik t.. ummL bey tayın edılmlttır. V f f,U,1-UUt ı I.~ 

' • aı 
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.... W.. • b. ..ok asker ve poll alfreze- Y..a A r - lıadt Hakkı -, Mwif •aıeu, ..... ,. ltl-

&rkuuu. taıııtmak Ye ar 
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barla. ,.- fahn 1 (fj d ~ • * 'l•11aıa a b hraoı. ....... eri ,ar11ae1ıtedir. ı.,tıa ........ ,.,. ., ... lllr • ., g9nnam ' r ııan .... nn ..... ı ıı. ' " alt ___ t.a.r .ı.,.r. AJa-IMlilitlıt -•rff madtıerı .,...,. bir O U U W ı a..~,..n 
"- lilba D&aarı itibar• ahu -·-._....... illt'-U- {t) h.,.... ..,m k 91. taftye 7apmatı "'8nmeiteltr. 

~._.. ı:':-o1:.:;: ,!-;:. Kiralık Hane ıhb~kx& Ba tat111e. m .. rıt emıaut- Biiy k Harp G....-.ıu.IJlelUmll 
., 1 1 lr d lerlnfD{D uıvı tlHrlne maarl Pi.... ı 

tp goi: 'GOU n,..uu llrffltllleli•ıe .... " •• yannt an a mlcttlrlflltl Taatfe •• 1alAl1eU- DID an arm.ı 
--:•'9mıt Hakikat••- a.11:1 Şerif .Ali ooh#lndıı l«t nl olanlarfa. ilk ıaetkp m .. ı. Atı-. S fff-~ - l m' a'aa ..... 

it).,,~.._ ·~- t..,ı.ı, Ye talı - namot•h .. ne klrolıklır. Seti• Müthi T llmllfl Ye ili ıecırt•t mltettl'" .... -•• ..,... AmMI .. m alt ff fdlnle ,..ilca•~• 
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Yeni Asır 7 A~nstos 1935 --·= 
~~,,.~,~ Viyana Hadiselerini Avrupa Gazeteleri Nasıl Karsı la~ 

~ Bertarafta Dolfüsün ölümü Beynelmilel Bir Hadise 
~ 

~ Telikk i Edilmiş Ve Uzun Mütalealar Yürütülmüştür 

-4llıır·"11 \!!!ımHI! ...,, 

-f Bir Aşk 
} Kahranıaiıı 
~_: 

·" Do//üsiln ülümiinün Dünya siya- tarnamiledogru bir b a rekett ı r. ediliyordu. Bir kaç saat sonra, manyanın Viyana sefirinin ~ 

Bl•r Tu••rk Gencı·nı•n 'f setinde uyandırdığıheyecan ı·ealiika He .sicuınbar Hinılenbıırg Avas- ayni ajans bütün Alman gaze hadisedeki hareketi kendisioıl 
'= lıepimizın malfımudm . Bu mühim · · b •• M' kl ' t ı · · h · h ı · b 1 k d k dsf ~ •c= turya reuıcnm nru ıu.. ı as a e erının ta rır eyet erıne, yu u mesele i e ne a ar ata ıı 

l = hadıse üzeıınde Cıhan matbuatının ..;, S 
Heyecanlı Macera arı !F neşı iyatını takip etmek atıyen talıad- tePs~ürleriııi bildirmi~ t ir. Çok kandaki telgrafın neşredilme· olduğunu gösterir. Bu sefid t 

~ düsil mümkün vekayi için de çok şayanı memnuniyettir ki bugün· mes• için talimat veriyordu. azli ile meselenin hallolunın• ~ 
- 13ô - - z b ff ""' /a idelidir. Peyderpey gelecek ecnebf lerde Avnıtnrya işlerine biç bir ira, u esnada, Dolfus öl- ğını görüyoruz. Bu gibi hilo s 

Hepimiz harretten parmak 
111rdık . Fakir ise bu garip ame. 
!iyeyi beş on defa daha tekrar 
etti. 

işte Ferit ite arkadaşlıuı 

Babar:ı vardıkları gün de şelırin 

her tarafında J.iiyltı inanılmıya

oak oyunlarla Hintliler, hüner
ler göstermekte, ~enlikler yap· 
maktl\ idiler. 

Bahar şehri Patna şehrine 

kıyaı edilemez. Şehrin her tara
fından gelen yollar ta orta ye· 
rinde gayet Ken i ş t.ir meydana 
Tarırlar. 

Bu yolların iki tarafiarıoaa 
birer k•tlı u(ak Hintli eTl•ri 
Tardır ki beyaz kir09 badanaları 
o pıulalı: gİineşe kM'ı in1anın 
cözlerine mazarrat Tereoek ka
iar knTT~tli olarak akeederler. 

f,te bô eT(erle muhat gayet 
ı•nl' m11yılanın ta orta•ında Ba
•nr · Seııoiu muaııısam .. ra)'ı 
görülür. 

Fakat bıı ili 1aray yekpare 
bir bina değildir. Her biri öte· 
kin• benzemiyeıı bir 11ek binala· 
rın bir yerde i9timıuadaıi t8'41k
kll etmi,tir. 

Binaların araaında Te bahn
ını nmnmnnnn etrafında tarhe
dilml' bab9eler TC bunların l9i11-
dıki bnrma, mua Te sair göF.el 
yapraklı aga9lar Hrıtyın latafet 
Ti ehemmiyetini bir kat ılaba 

dışarsı n da n karşılardım. matbuatının bu husustaki makalele· ıııüılabale fırsatı znhar etmemiş- dürülmüşse, "darbe,. inkıtaa uğ · desiseler bizi tatmin etmez. 
Binbaşının •u muamelesi ken- rıni nrkledeceğimiz şüphesizdır. tır. lltı ınretle yakın bir istık· ramıştı . Avasturya nazileri ne Gazetemiz Avnsturyadaki N• 

diler! gibi ö9 esir, ii9 mahpus lngllterede halde harici Taziyette çıkması Viyanada ve ne de memleketin zilerin gayri meıru hareketle'. 
b .• Manclıester Gııaıdian. d ·• k d h k b b ~ akkında edilecek muamele de- melhuz bir karışıklık yoktur. iger a samın a a im ir mev · rinden epeyce zamandan e 

26 Temmuz 1934 
~ildi. Belki il9 dosta edilecek Harp ıbtimali iae daha azdır. kie gelmemişlerdi. bahsetmektedir, Almanya, A~': 

Manolıt>ster Guardıan gazete· f fi 
bir muamele idi. Hanrl, neza- A~rupa orduları bir tehlıke teş· Hemen her bir tara ta aleyh turya Nazilerini, maddi maoe 

· si, A vııstorya başvekıli Dolfnss 
ketin bn dereceeine bllkikat~n kıl etmiyorlar. Müşkiilatı 91ka· !erine umumi bir nefret dalgası techiz ediyör 

• an ölümüne sebebiyet veren ha· ı r 
minnettar kaldığını şükran ma ranlar siyasi baydııtlıudır; us uyanmıştı. Almanya hükumeti, geçene. 
k d b. b · diseni.n cereyan •eklini anlattık . k kfl · · B · k d B ı· d b" b' d 1 · • k odi amın a ın aşıya ı.rzettı. ' erler ıü n ve nızıımı temın u vazıyet arıısın a, er ın e ır ecne ı ev etını, e 

Biuba'ı dedi ki: tan sonra dıyor ki: • Daimi etmekle meşgoldurlar. hükumetine düşen ilk iş, en seri dahili işlerine sokmuı olduğ• 0 
- Arzu boynrdngnnıız bal· güçlükler içınde yaşıyan bir Bundan eonr11 A rnsinryayı yollardan, terrorist müteıebbis- parmaktan dolayı bütün cibaıı' 

memlekette askeri ~alıiyette b ıı.ı de hemen hareket edebiliriz. .. ışgal edecek k11rışıklıklar yiııe !erle alaka ve münase etini ret şikayet etmiştir. Şimdi bu •.? 
Bn söz, Hanrinin rengini olan her hareketin poliı tarafın- kendi fırkalarııldaıı dogacalltır. ve inkar etmek olmuıtur. Bu hidise hakkında ne diyebilit 

nçordıı. Telllşla: dan ııkı bıc koutrola lahi total- Vakıa ltalya büktiıneti AYns suretle kendi mes'uliyetini mey- Ayusturya JDeselesi, bir Avrllf' 
Gitmek mi'. Nereye mnb ması li\zım ll'elirdi, 300 a&k~r tıuya bndııdıma · bir miktar dana koymuf olmıyor mıydı meselesi oldu. Ve Avrupaııı' 

terem binbaşım' . 'Viyananın mnhafazası en Rıkı asker seyketmlştir. Fakat AYOi· acaba? sulhunu temin etmek için A.,,... ı 
- O o o! M üıterib olonn2' olan bir binasına şeriki cürüm tnryının istiklalini muhafaza "Anschluss" ki asıl mesele tnrya istikliljni temini şarttır. 

Boradan uzak bir yere değil. \eri olmadan giremez. N11zi ha- etmeınni her deYletteu ziyade budur, tahakkuktan hergün bira:ı: Tarihin HOkmO 
Böyle bir Yakadan dolayı Prense raketi başladıgınJanberi AYJ18· ltalya arzn etmektedir. Şn halde daha u:ı:aklaşmıı gibi görünüyor. •/ı Coıriera de/le Stı/J, 
raııornmn takdim etmek vazifem· tnryanın askeri koYTetl11ri arn· AYnstnryanın istiklali başka bir FAkat hakikat halde bu böyle 29 Temmuz 1934 

di. Bu 1abah daha doıtrnen be- ııtnda en yüksekten en a~ağ\ dıı- memleket tarafından tehlikeye deg" ildir. ' M. Dolfllsüıı katlinden dr .,r 
" 1 . N ·ı ' ' l' f bi' " oüs de 1abRh olmadan bu rapo- rrceye kadar her rüt,be .. d. en nıızi sokulduıtn takdirde ortaya ciddi Ruhen Avusturya ile Al- ayı, azı erın mes u ıye 1 • 

" ' -kt" B .. t 'lk 1 t• rnmn Termi,ıim. Prenı 11izi biz- dolstarı vardı. lşte Avnıturya bir karı~ıklık 9ıkabilir. Dün M. manya arasındaki uçurum, gün yu ur. ~ cıt?ayed"lı . eTe _.t 
zat görmeıt\ arzn edlyor. Hattll kabioeei ban'Cin için bu tehdidin Muasollni Te M. Doumergue ta- geçtikçe açılmaktadır. savvul' ~e er ıp e 1 ~ıı Te atili 
ıi.:ııi •Saray Güliıtan1> da bizzat önüne geçemedi. Bük~met, bu rafından ATnılurya hükumetine Sıyasi bakımdAn Anschluss'ın ra tatbık olunmuştur. B 

t tb . ·ı k k' ·ı· t tahakkukuna muarız olan mı'llet· cihan biliyor ki, Na:ı:i hareke~ ben götüreyim diye bana rica etti. e ışçı ere arşı ıme ı ıma ç11klien taziyet telgrafları J\ vos- 1 
Yortunun deTam elliği müddet edebileceğini bi9 bir zaman ta · tnryanın lıtiklAli prensibine ıa- ler ltalya başta olmak üzere leri Almanyadan doğmuştur. . ' 
kındiıi hep bu ıarayda bnlnna- yiu edememiştir. dskatlerini teyit etmektedir. ln- bir~z kendilerine geldiler M Mus- Avusturya Nazilerine Alın•'. 

• d ı· 1 dd" ııı• . oaktır. Çünkü yortu wünaae· Alman booalarınınki kadar giltere aTam kamaranda Sir solini bu mesele etrafında, nesöy· ya an azım 0 an ma 1 "e Al . 1~ 
betile Teril~cek ziyafetler falan- delicesine olıın dünkü klitü Nazi Jobn Simongeçen şnbbattaAvus· liyecekidise,söyledi. Birçokgaze- nevi yardım.lar .geliyor. ~e fı~ 
lar hep orada ol11caktır. hareketi ozon zl\mandanberl lıa- tnryanıu mnbtari«el ve iıtiklf•li teler harekete geçilim harekete manyadaıı dırektıfler verılıyot• ı. ' 

J ' N" fi'" k··/V 
Hanri bn ıözlere hiçbir ce - rııırlanmış Te dikkatle tertip edil- İngiliz elyasetinin gayelerinden geçelim diye ancak şimdi bağır· azı şe erının e serısı Jıl 

Tap Termiyordn. Zaten nrilecek miştlr. Bu hareketin asıl mtişev biridir > eözünii. tekrıu ederek mıya, başladılar. Tabii harekete man teba~sıdır. Avus~uryad_a ı' 
ne oeTap Tardı ! . 8inaenaleyh vikleri Viyana lıariclnıle, batta I b k geçelim! Fakat nasıl? l•te düşü- har. eketlerı, M. Habıcht ıdb• •. ' 

ııgiltere bükftmetiniıı, aş a Y d M H b ht Al te • 
ıöze denm edıın hep HinbR•ı Avoetnrya haricinde Te Alman- , nülecek cihet. Hareket tavsiye e ıyor. · a ıc man ~ 

' memleketlerio dabilt işlerine kal - d 
idi: ya'da artın~alıdır. eden arkadaşlarımızdan sorarız: ası ır ..,1 artırır iyyen karışmak niyeti olınsdııtı A t ı b' d · ll" 

B 
• g · tl'I . d ' d - Vakia bizim atlarımız da Vakıa Almanya lıökftmetinin 'b' , d k d ' . Birleşik bir Avrupa hareketi vus urye a ey ın e ıcra ""• 

n 1aray, ın ı er ın ın e k b h t . 1 b k gı ı Avostnrya yı a, eo ı ı~- '? bulunmak üzere Almanyada ı~. 
mnkaddea eldngnndan etrafında ıizin filinis de epey yornlmnştnr. a a a ı üzerine a mnsını tt • mı eııır 

Öyle •enlik, •ebri&yia filan gibi LAkln gideceğimiz yer buraya !emek biraz fazla olu r. Almanya !erine başkalarının karışmama- Milletler Cemiyetini sinirlen- ziler tarafınden hususi bir c .. 
Y Y • ları talebinde tamamile hllklı ol- t t k'l d'l · f Ve biit"' 

'

ürültöler yapılamas. Bunlar, ancak yirmi dakika bir mesafe· b ü k ft meliniıı .uikaatçılara karşı dirmemiş olsalardı belki bu müm- ye eş 1 e ı mış ır. •• 
b duıtann bildirmi•tir. In!!iltere ' b h k ti her kesçe ııı• 1araydan en aşagı iki kilometre dedir. Hemen Tarabiliriz. ne gi i muamelede bnlonduğnnn " ' ~ kün olurdu. Eğer şecaatfuruş u are e er 

S h f Sonra mülizim Rarleyı- döndü: biliyoruz. Hunnn i9İn derhal el. Hariciye Nazırı Viyanadaki kah· adamlarımız her ne vakıt Millet· lümdur. 
ilerdedir. aray iae er tara tan "( hece tecaTüzden dolayı hiik i'ı me- Al !arın bu hareketi, t• 
4erin bir sökftt ile kaplanmı,tır. - Ata binmeğe hazırol bo · )erinin temiz oldnğu hakkınJaki ler Cemiyetine cenkcü olmamak- man ı 1~ 1 

tinin teeSBürleriui Ava storya 'ht 0··ru"lmemı'• bı'r ha"dise O' Bahar Senç de her zaman rnıonn çaldırınız. iddiaları bskikatı bilenltır tara· la beraber epiyce müessir bir rı e g Y e' ~t 
d f d hükumetine ıılaştırmı ~ tır. Kral muştur. Çünkü Almanyanın s ba sarayda oturamaz. Keu iıinin Boru çalındı.On );adar aunri ından kolayca kaba! e ilmiye· madde müeyyide kudretinin ve· ti ~ı 

her zı.man ikamet ettiği c Saray hazırlandılar. Binba~ının da atı cektir. Almanlar dost bir mem- George Avna:arya lteis icomh n- rilmesi babsoldukta, bununla firi, Viyanada asiler ile tema' ~İıı 
GülüMtan > denilen ba,ka bir ea- geldi, Bizim altı arkadaş zaten leketin bodntları dahil inr1e ter- rnna çektiği bir tel ır raf ta, BRŞ· müstehziyane bir surette eğlen· bulunarak kendilerine Al~:: u 
raydır f'ld . . ld ki l . ı· orı' stlerı· tecbı'z v• te•vlk etmi•- vekilin hainane katlin<! e ıı clola hudutlarından geçebileceklerı •·· · ı eıt ınmemış o ıı arı çın v , • miş ve alaycı dillreini uzatma· "'&ı 

lşte şenlikler, şehir Ayinlerde derhal yola düzüldüler. tir. AJıuanya dünk ü hadise ile yı duydnıtn teessüri\ beyan et- 1 1 d b b'I" .. dair teminat vermiştir. lu~ 
1 f d 1 "•ti Rıı katil h!ldiseeinin ka mış 0 sa ar 1' ugün 1 a muş- Gerçı· Alman hu"ku"metı' b.' •• aeı hu sarayın etra ıa "yapı ır. Her ne kadar binbaşı Torne· a l ılkaeı olmadığını iıpat etmek mı, r. külat, mümkün olurdu .... ''Y 
Fiferl4!n epeyce yornlmnş ol dın, erkek olmak üzere Ingiliz sefiri kaldırdı, lakin onun ye•· h

1
. 

rin göıterdiği hürmet, riayet mecbur iyetindedir. Briand öldü, ve bu şecaatfu· b k"I . . F f'I' •Q ı 
dugn halde bizim ukadaşlar pek feykaldde idise de arkadaş- Son vakaayi ~ unıı gösieriyor rubnnıla nyandırdığı hissiyat i ş· ruş adamlar Cenevreyi uyutma ne aşve ı ın muavını on . . liııı 
Bahar ~ebrine tam seher Takti lar cTahtelbıfz• tabirinin tam ki, A.vuetnrya ya•amak istiyoasa te bu merkezJedir. peni tayin etti. Bu hareket kıll' dı ... 
Tarmışlar ..,8 kap11ından i 9eri • Fr""DS .. d.. ğa mumaffak oldular. . . . "'• 

mAn88ile Babor Bencin 'arayına koTvetleriııi teTlıit etmelidir. - .. - Pek ala! seyı tatmın etmıyor. ., 
girmişlerdi. go"türlildöklerini göriince esarl't H " k-' t ı:ı b tt k" J Vlyanada Nazilerin Ademi Zira, Fon Papen AvusturY'. &. B ' 1 d gl d ·n . ıı ume geçen "(o a a ı 188ya Şimdi ne olacak? Bir diplo - b~'' • '~ 

faklrııemrı~n,ayaBı'reabmaernınleraı·nn ıbamzıı! ve malıpnılnğan bütiin ruhani demokratların hareketini bastır· Muvaffakıyetlnden Sonra 'k bb" "'? 0· 1 fk ya büyük ve yüksek sıfatı . ~,~ 
ı ztıraJ'ların ı "ekmeğe başladılar. • L 'oeuvte • 27 Temmuz 1934 matı teşe us mu ıp oma 1 bir komiser olarak gidecektıl· r-

1
,.
1 ları arslanlı.r, bazıları kaplanlar, ~ mak b !ldıaesindıı biiy ük bir halk Dün Pariste heyecan içinde teşebbüslerin dahi müesseriye· h k ··pbl > ~ 

.lrtlanlar üzerine binerı.k eokak- Böyle bir balıle kendileri için kitl ~siuin teveocübü nii kaybet- tı'nden şu" phe edenler eksı'k de Bunclan dolayı er es şu ti~. 
H ve kötü ihtimallere imkan veren d d lı ' 

]arda alay gösterdikleri, bir 9ok firRrın imkanı var mı y dı ' iç mekle beraber boou n a cısını g" ı'I! Gene sual ediyoruz·, Ne için e ir. ' '~ 
r k d d bir çok kimselere rasgelmek U t ı ı d k' D Jfus' 1 halk ta bunları seyre geldikleri bir tara a açmayıp os oğru çekti. olacak? nu u mama ı ır ı o •' 'ı, 

mümkündü. 1 b ·ı v· ıı• için etraf çok k alabalıktı. aaraya gelmeleri evTeloe bir ye- Başvek i lin lrnvretle istinat Nasıl bir jest takınmalıdır? un kati münase etı e ıyıı ııJ 
llnnların a ra sından fil ile de- min ile mecburiyet hükmünü etmiş oldugu H eimyebr grnpu Soğukkanlılığı muhafaza et· Nasıl b r tehdı't ı'şareti vermeli? daki Alman sefareti bayraktıırıl• 

1 t ı:ı · d' d b' t k mek için artık imkan kalmadı mı? k d · d' · t' A ıtil yayan geçmı-k bile mümkün 8 mış 1• 'f1m 1 e ır a ım balkın tevecoiihüne malik olma- yarıya a ar ın ırmemış ır. " · · ·- ı ki · .. .. d b Ya Viyana hadiseleri ne mer- ltalyan şeflerinin imtina ey· k"'~ 
de"lldı. F iferlen ise bu Tah•i snvarının tn e erı onun e 0 • dııtı ı>ibi adet ve inanı • itibarile manya matbuatı ltalyaya • ... 

" ' "' " • kezde ? (edikleri hangi ihtiyatsızlığı yap bıı 
bayorauları görii nce kuşkuhına- lunuyorlardı ki bilfarz kaçmak de kuvvetli değildir . Bütün silah ? şiddetle hücum ediyor. Bu ta "' l 

k b t 1 ,. 1 t hd 'd fikrine r1ü•eeler bile derhal kor- Bu hadisatın bir Alman ci · maklığımızı bekliyorlar dı'r La"kı'n bı'z faşı"stler bu b• I ra or um a sa.,ı eo n e ı e • )arın kollanılması lAzımgeldiıti d k · k' 
ba'l ·mı•tı •nua tntnlacaklardı. " nai yardaklıg"ına bag" lı olması Haddı zatın a ço çır ın ki k J '/O' 

n ' • • bir zamanda bu gibi knvvetler f cumu, soğukkanlılı a arşı 1 

V k " ı ı · · t H · · .. t ıı· d b' muhtemel olan bir şey. Denebi- her neyse, Viyana aciası a ıa .ı! ı er en yırmı o uz aurıyı nı o ese ı e en ır- bir tarafa atılamaz. l!' akat bütiin 
k d ld mı bortnmile Tnrarak d h' b lir ki, bu husus için, Berlinin nasyonal sosyalizm politikası için a ar ' a şey Yarsa 0 a ın aşının prı-nı icraatı onların eline bırakmak 
etrafa dagıtıı. Fakat büyük ma- Babıırsenç tarafından tehliğ et- Viyana darbesinin akim kalma- bir ademi muvaffakiyet olmuş· 

d · ı · ı dahi ATuıtorya istiklaline uiba t but Brabmay~ nezre 1 mış 0 an tiği sözlerdi. Feridi sorarsaııız sından aonra, darbeyi indirenleri ur. 

ruz. r 
ltalya milleti, ancak Avust~ '~•i 

yanın istiklalini istıyor ve J ''~e 
yoldan hiç bir zaman da 1l hai 

mnkaddeı 1'i ıyamanın yortnan o adeta i"indı,n ıır,iniyordn. Zi- bayt Termek demektir. red ve tel'in etmekle, arada te- Nasyonal sosyalistlerin bu 
d ı Y M A 't' f k h dönmiyecektir. ,,•' 1 .. giinü kimsenin kimıeye arı· ra yapılmakta olan şenlikler sırf aamafib vnsturyanın a ısi sanüt bağlarının bulunmadığını ademi muvaf akiyetini ir ane- ...................................... ~le 

ması, ~iicenmeei oaız olınadığın- Gülistı.n 1arayi etrafında oldn· yalnız A.vuıtnryaya bağlı değil· ilan için, gösterdiği istical, bu· sine yazacağımız yerde, onların SolandİD ~ili 
dan ]' ıloırlenin bn kaba mııme · gnııdalJ Maya Niyamanuı dı. dir. Franaa, Italya ve İngiltere rada cinai iıtirakin mevcudiye· bu ademi muvaffakiyetini bir za- 'ett 
lesind<'n şikayet eden yoktu. mutlaka orada balunaoagına birçok defalar Avoıtııryanııı tini ifadeye yarar bir manevi fre inkılap eylemesine mi yar· OzonatÖr 

Nıbayet Yamboonn göster· şüpbeıi yoktn. iıtiklali hakkında teminat ver- delildir. dım edeceğiz? ıaçııorl'. ~Ilı 
dij?ı JOl iizerind11n l!'iferlen Ba- Evelce de söylediğimiz gibi mişlerdir. Bn memlekette öyle Viyanadaki Alman elçisi ge Yoksa Hitlere hali hazırda Çıplak başları gör bııııi•' ııı 1 , 1 
hnreaııcııı sarayına kRdar geldi. Gülistan sarayı asıl Bahar sa. tecavüzkar barııketler görülmüş riye çağrılmıştır. "Ballplatz 

11 
is· zahir olmıyan bir amme efki- örtülünce fennin t bn .. b il' 

l:':'arayın ününde iki bölük rayına uzak olmadığı için sür'· tür ki, eğer banlar mnnffakı- yancıları teslim olmadan evvel rını elde etmesi için kolaylıklar bir harikasın" eoru 8 biri 
ıünri ile bir lıiilük piyade 81" atle yola ıeTkedilen Fiferlen bn yetle netic&l~nmiş olsl\ydı, !tal. Alman hududuna geçebilmeleri ve imkanlar mı ha:ı:ırlıyacağı:ı:? nananlar çoğaldı. Kısa f 

kerı posta kurıııu~tu. mtısRfeyi u bir zaman içinde yaoın müdahRleıi Te orta Aurn. için müsaade istemişlerdi; bunun Her defasında, muayyen bır zamandanberi kollananlar 
1
:,,. 

Fılerleniıı geldiğini görür gör- aldı pad" barbın patlaınuı i9in llni üzerine Reich hükumeti asilere milletin, kendi zati hatalarile aıkıoı kepekler "e haf d'' 
mez asker içinden mölılzım Şar- Her ikiıi de sinirlenmiş olan bir tehlike znbar etmi• olurdu. ret cevabı vermiştir. Kendilerine ric'ate mecbur kalan nasyona· nın daimi kaşıntııııt10 ı• 
ley koşar gelerek misafirleri Ahmet aııa ile Beryeniıı dalı Avnstnryadaki nnzi terroriz- Alman hududunu geçerlerse, Re listleri, ricatten tekrar taarruza knrtuldnklarını ve eaçl•\~· 
arşıladı. Onun emrile bir 9a- dabları altında Fiferlen ° kadar minden Almanyanın mes'ul ol. ich otoriteleri tarafından tevkif geçebilmeleri için komşu devlet- ıııki letafelile 9ıkmağa iP' 
ıış 1" sarsy içine koşarak bin- hızlı gidiyordu ki aiinrilerin dajtu ~iiphedeo varesttıdir. Al- olunacakları bildirilmiştir. !erin nasyonalistlerine mi dayan· ladıklarını sevin9 Te ı>J ~h 
aşı Valeryırnıt lıaber Terdi. atları güçlükle yeti~ebiliyordu. manya şauıı da lıilmelidir ki, Reich'in nimresmi Ajansı malıdırlar? nettarlıkla ızbar ediyorlar. j~· le 

Binhaşı ıla koşarak geldi. Gülistan sarayı deııilen şey dinamitle oynamak istediği tak- olan Deutsche Naahrichten ltalyada. Emniyetsizlik: kalktı. .-4 ~lıı.i 
iıııf irlerini hiirmet ve güler yeşil bir derya içinde büyük bir dirde bu bueketi, millet· Bureau Çarıamba günü muzaf· A t 1 tlklAll rine Solandin Ozonatör ..,,ı ~ ı 

özle kar•ılıyauk: ada denilecek surette hertarRfını vus uryanın s ker•,.. 'ıl 
" 1 d k' k" . k f b' t 1 f il "/./ R . F . 1 ilicının elde ettiği . el•" ' ' _ Tokrnr ,..tirii,tü"iiınüze pek er ar98ın a ı meY ıının ay- erane ır e gra yo amıı· e11ıne aseçıs a. ., 

,., ı; kaplıyan bahçenin oporta yerin· b 1 b b' t kt" t B t 1 ft A l 27 ıarnrnuz 1934 denilecek kadar netıo 1 tıQ ewnun oldnıo. Hatta hu kadar de yiikeek kubbelerle süılii bir 0 masına se e ıye nrece ır. 1 • u e gra a, vus urya A ki 
1
• h '•ı 111 rken geleoeıtıniEİ de nmmıyor- lııaa ıdi, Maamafib Almanya hükft.metinin milletinin Dolfuıuo katillerile vusturyanın isti i ı mu a- hayret ve takdir geldi. 

uııı. Ümit el~H ·lim ıizi urayııı - Sonu Var - hadisl}den soorı.ki tarzı hareketi tamamen beraber olduR-u bevan faza ve müdafaa edilecektir. Al· 2 ·-15 (S 4o) H S 
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A viiUPiDA =··1 Od~sa Konsolosumuz Deniz Müsabakaları 

IIARP OLACAK MI?~ Ihtı~.~~ ... ~~h~.~~~~.!~d~- ~=!~;:r~ti;~~~·~;~'::i!~:: 
fllerikalı l\1uhahir Knickerbocker'in ihtisasları 17~ Rauf B~y Benı lstanbul Gu~ru 
od 'Vdf.7J..7Z7.:ZT/J.7.7.7Y/.L'J"'Z7.7.7..TLZ!77?fZh~7..77.7JfZ~~ gv u··ndekı Memurlar Şaşırttı Dıyor Ya.zme lllflsabakaları Kar,ıyaka Baa-

evlet adamı "Saray Bos-ı kadar ılerı gerı yere yuvar a l d O S b h Y 1 
it denıelcı . . . ld f kat agv zımı aç- yo arın a uma a a 1 apı acak 

.. S e neyı murat etmıştı? lar, bayı ım, a . . Telgraf baborleri ıuasında Jteıe Mehmet efendiye etya- D"'nı· zcı'lı"k 
il aray B y d d o·ğerJerinin cürümlerını . . ' . . . .. federaeyoooııun mıyacağıoı iddia etmektedirDi4'er 

~ePe. Obal. os~a~an d oy;o t ~·a ~m tt'~lerini söylediler. Ken O<lesa korısoloınmuz Rauf Hayrı farı çıkarmBBı içın hır e:~r ~~- lzmtr mıntakaıı yelken biriııci- taraftan iki eski '1enizci ola11 
ır •ktar caa skoA agın a.. o_z u ıd~lra. e ı evap verdim: Beni on· beyin kaç"kçılık Y"pmak Auçu rip vermedi~ioi ögr~nme dıdıtet ~~ Jilıderinin aRostoı 15 e kadRr Tahir beyle Refik b.,y de birin-
ılı d me anının uzerıne ı erme c 1·ıe ihtisas mahkemesine Teri idi- Rauf bey bono kat'ıyen re e tıı 1 k 

ar b ı B yap yapı ara ııetioeıinln hi ran evel ·lld.. an ir bronz levha üze- tarla karşı aştmnız,. unu 
1 

• 1tini vazmıAtık. Oereyan eden Rauf Hayri Beyin ifadeıi 
" fU 1 d "kl · d ya an f'ı w v bildirilmesi hakkındaki teblfgah .. B nar yazılıdır: mak isteme 1 erın en muhakeme hadisenin şeklini ir~ab okonclu. 

il ıaab ld 28 H · 1914 ı d"kl · · ladım . . I üzerine c.lenizoilik: heyeti yelken ·ı.· a e azıran söy e ı erını an • . ey;ledıginden bu husustaki lafsı- HıH\bare re11, Banf Beye, •- birinciliklerini bu ayın 10 
11 •ııde Gavril Prı'nçı'p ı_arbı Ondan sonraki dört ıen. ey.• ıı:ıt 1 karı' Jerı·mı'ze bı' ldı· rı··oruz. b fd S B 1 h" ·· .. u·· ' ttın· · 

0 
• d · d" Hepımız ,. : tan u 8 ırrı ey e ıç goroş p Te 12 sine te1adüf eden cuma, 

., ıştır!., bapıshane e geçır ım. . Temmuzun 21 inde Qiçerin ~ihüşnıedigini sordu. Rauf Bey 
-=-•et k b k Idık Prın- cnmarte1i Te pazar günleri öğ i ' orada bundan tam yir- aynı l ı ete maruz a • npuro ile Odesadan limanımı- iki defa Beyoıtlooda Tokatlıyan-
•ene I b - b adayım n Jeden ıonra saat 16,80 <la yap-tı p . evvel Avusturya veli· çip de. şte ugun ~r . ·v ZR :?elen Odesa başkonıolosn Ra- da görüştüklerini, yanlarmda da 

oiligi .-lmak için biit ün gayret

lerile 9alışacıklar.dır • 
Denizoilık heyetı yarı' güni 

bir yanlıtlığa meydan yermemftk 

i9in ~amandıraları bir gün eT

TeJden yealerioe koyarak yalk•n· 
cilere yarış hattmı tarif edeoek
ti r. i. rınçip tarafından katedil- Saray ~osna hidısesı oldugku uf Hayri bey beraberinde eekiz kardeAi Fahrettin Hayri Beyle maga karar vermi,tir. Yapılan 

-Y te bu k .1 b . . A hepimiz mabvolmustu • k d d k ,. h v programa göre yarı,ıar yine 
tb atı adısesı umumı zaman d H metre a ar aa a or, ya,;, av- ıonradau gelen kavH Tevfilr Karşıyaka aahlllleriode olacaktır. YD.rme wa.abakalan 

e •ebep olmuştu , Ben Saray Hiç bir kimse kaçamıyork u. u- yar, glase ve vidala deriıi, kö- efendinin tıolondoltann ıöyledi. Hevttt hu aefer yarı• hattını Bazı ıebepler dolayııile eTelki 
laay • d tJ kapahydı Ben açmıya b d .. ı b f'! " "' 

.. • gıttiğim zamaa Prinçi- u ar _ d. ç- k" ıele, ta lo, çerçen, or eş ta- Rant bey dinlendikten eonra tebdil ederek geni•letmiıiltir. Ya· hafta yapılamıyan yüzme teş.-ık 
"' ltlc d d t ebbus etme ım un u k ı· k .. k t· k ... ... 

İ•i . • aşlarından Yovan Şu a eş. d - b'l'. ne gayet ıymet 1 ur ge •rme Tevfik efendi 11orgoya çtıkildi. · ·u k d k ı · ı müaabakaları da bu O~ma göni ' 
'" tıyaret t . K d" . . bunun ımkinsız ol agunu ı ı ıor.u ile ıekizinoi ihtiıaı mah- . l b 1 k rıo• ıo ra e ece o ~o şarpı er 
'"- e tım. en ısını gör d Yalnız içimizden bir ta- ~ . . . . .. Tevfık eferıdı ıtıuı o a na - Bay!akhya doıra 9ıkı' yaparak Kar,ıyaka banyolarında yapıla-
"-l'ııınan ona lüzum•uz olan yor.~· da.:.a iltica etti.Burada keme~ıne . . verılmıştı. Dun Rauf il hane için geldlgioi, gelirken yedi ~illlik meaafeyi bir torla oaktır. 

ı sordum· nesı ara 5 ı· d Hayrı b1tyın Te konıoloılok ka· d 1 bı· r bavul getir- lir 1 d ki rd' Kulüplere .... veloe 1_apılaa .. A · · lı · · Avusturyalıların e ın e yanın a 1'" nıı ,.ma e eoe e ır. VT 

d& L'ftdü1' Fransua Ferdinandı 'd~pkım1ızt. b' . kaz gibi boğaz- vatının, .Meh~et . H mnhacir di1tinl bonuon içinde de yalnız Uzun zamandauberi çalışan tAmlmdeki proğram ayneo tat-
teıı ~ ı ı · ı ıyen ızı .Mehmet efen(hlerıo mı;ı.hakeme- • · k. t k bik d'I k ı ·ıa' td renç adaau tanımış 1 bT d' Bu hal zaten katilden · çamaşırları ile dı ıf a ımı " 8 ,elkenciler bn mü.tabakalara e ı eoe , ya nıs ı ve olarak 

Şııı~ı? ıya 1
1 ~ 

1

~ le idi Prinçib katli )erine başlanmı!.tı~. . . . bir maıa örtüıü boluodoğnnn feTkalAde ehemmiyet vermekte- (V atrpol) ıu topa mÜı~bak.aları 
'-tıç -1.. d' Eli . . evve e oy • Soçlularıu huv.ıyeh teıbıt edıl- .. ledi d' 1 y· 1 . . . . 1 kt B .. b k · · 

1 .. _ gu umse ı. erıaı ar h" · et irin yaptı. .. .. . . . ıoy • ır er. ıne a tı 'arpının ıttirAkı yapı aoa ır. o muH a ~ 191• 
.... ba~J 8 .. urrıy T ". d•k' · dikten ıonra g1,1mruk ıdareeınıo b . d" b eşya .. ' . tib' r •mııtı. utia memur· " _ Avrupanın şım ı ı yazı· . . R f H . Raof eyın, ıger azı • ile yapılacak olan bu muıaba· Karşıyaka Te Al.tay bırer kn.-• 

..-1• ~. siyah elbise giymiıti. vetine ne. deni._iz? 1914 ile1934 ıddıMt okunmuş ~e ani ayrı ları da kendi eoyalari ~ihi 9ı- kalarm tahminden ıiyade he· ntli takım hazı,Jamaktadarlar. 
egı y k k ) 1 d B T ? beye De dıyeceğl SOfQ mnotur. . j • i f k t , , ., 

·1 e ya aıı o a ıy ı. e- arasında ne fark var .. · karmasını teklif ett gıo a A ıeoanh olaoağı ümit edılmekte. Yus~eler• uat tam 9 da b ... 
~ dairesindeki oduında Şutiç alnınıo terini silerek Rauf 

8
1
.ayri bey : . bnnn kabol etmediğini ilave etti. dir. llk tefYik müabakaların<la lanılarak 12 de bitiril~ektir. 

111 • - ınat olunan ıuçtan katı- b" · 
' ~••sının önünde. bir qaj-ı cevap verdı: b d . Rauf beyin eoyasından ır boraya kapılarak clenılen Ka- l•mlrapora11 Per,emlH (h. 
~rı yürüyordu. Masanın " - Biliyor musu~u~, en !en muarray~m, · emış Te şu kıımının ndesada kendiıi tara· çarın aerdümeni Baıao kaptan celil F-evkaldde Koll(lral 

e- ı_ ·ı b .. abehetler goruyorum ızahatı vermıştir: v f k t a· b k b b k T la llc ·••K ı e dolu idi. CeYap azı muş •v• h· c- OdesadAn latanbnla izinli fmdan hazırlandıgıoı, a a l• o zaman ütün a a atı flo - ~op nl/l(J1' 
bana dedi ki: Her şeyden evvel gençbgın tak 1. G 1 k k T .ıter iki undı1t-ın dogrnClan doğ· 9nıonon aoemiligine .viikledigin· Verilen 73 imzalı bir takrir 

" ...._ 'k dilmesi ve taassuba sev - ge ıyorom. e ır en ava11 eT- "' "' . . . 1 .. . . • 
i Evet Prinçipi tanırım. rı e " . 1 d tık efeodive eşyalarımı toplamaaı rayı. Moskovadan geldığını, ası den bo yarı,ıara kendi yeti,tir· uzerıne lzmırspor ıdare heyeti 
'p~ t•nıınaz olar muyum? Prin- edilmesi! ~ı~ım 0 za~an ar a ne nı 8;;ylt\di-m. }i;şylllıuın arasında kürklerin de bunlarda ~ıktığıoı difli yeni bir flok9u ile iı,tirak öni.imiizd.,ki perşembe geoeai 

".saray Bosnaya geldiği191' kadar ist~rık .01_dug;~uzu ita- kit"P'"rım,ıemaverim, Te akrl\ba· anlattı. ed.ıcegini ı.öylemekte ve birinci- feTkalade kongre yapılma11na 
~1 Mayıs nihayetinden 28 savvur edem~zsı?ız.' . ıhz _ y~ nıt~ Jarım için 2'1dığım bir katç hediye Heis TeTfik eren<liye de lı- ligi her halde rakiplerine hırak . karar vermiştir. 
''•n . . . e yalnız mıllehmızın urrıye ı t .. .. .. S . ,... .. ·· • • ,ı_ gecesı sabahının bmne v 

1 
. 'ki . n rdı. ıtrnhal guınrugunde karşı- tanbnlcla ırrı beyı "orup gor- Mı• M 

"'" b b . in ya•ıyorduk şıttı erıme na· T f k f d' ttı ep eraberdik. Kendisin· ıç Y • • 11 1 • • • ma heni şaşutan memurların çı- modı~ini sonla. ev ! e en ı, K k s ti k H ft 
~ili •Yrıldıktan sonra Princip zar~n ~v.rupada mı etberıka~!~~ kacıtğını hiç tahmin etmiyordoıo. bir kere Ill\CI Fırni efenıli Taeı- ır aa 1 a a 

b turya veliahtını o-ldu··rdu·· aynı fıkırlerle taşan aş Muayene pek dürüstane oldn.E~- tasile Mine ça1t(rıldıgını ve Sır:ı 
il • b ························~ •••••••••••••••••••••••• 
t'lu odayı görüyor musunuz? da varmış. . . d k yalarımın arasıudan Kocaeli beyin Rauf beyi knrtarHhın de· Jkt• d,,. M • 1•"' • K ld 
,} hadisesinden üç gün sonra Biz dah~ o~ 1.kı ylalkşıo aky en meb'nıu Snrı R. için t\ldığım iki diıtini ve ertesi gilnii saat 18 de " 158 1 UV8ZeDeSJZ Jgt 8 tr• 
" 1 b ·brı A ı · k lmıştık me teo · " 

- \1 odaya getirdiler. Kaça- 1 lacı esı . b') k ·h· deri, köıele ve Lır lıavyar ku- Tokatlıyanclai buluşlJlasını hıklif "' D v At 1 e· Ad d " 
tdıl!a. Bura r d . . d' lerde okuyan çocuklar 1 e a tnıaoo çıkardılar, ertesi günü ettiginı söyledi. maga ogru 1 mış lr im ır 
8urad sı po_ ı~ aıresı: ı. raman olmalC, vatanlar•. için ·~Öl· gazetelerin hakkımdaki oeşriya- }fondan aoora ınuhac:ir Meh· . 

~ı Ytrd 
8

' b tam .sızın durdugu· mek istiyorlardı. Bugün_ dıger tını görünce miitecHir oldum. met efendi dinlondi. .Mehmet et. M:. Blussolinlnin lagilterdeki makalesi 
• AQa ed, ana ışkence yaptı· memleketlerin de tıpkı boyle ol· Hen tüccar değilim ki ne ka- eşyRlarınTe•fık efendi tarafından Londra, 5 ( A.A) - Suııday ıdirmektedir. 

.. U u fıkarimin üç halka w • 't' · · 

.. , kırd 1 dugunuışı ıyorum. dar eşyam oldoğunn hıleyırıı. kendiAine verildiJ:tioi, koo15ofosu Ohronicle gazeteeinde intişar Alet başlıc" elektroskop Ta-
~ .. •da 

1 
ar. lıte. bur.ada, tam Fakat harbın muhtemel. oldu· Tedik efendiye gelirken şuna, tanımadığını söyledi. eden hir makaleıinde M. Musso- zifesini gfüen •e takriben 1350 

~ .. •da Yaptılar. Şımdı ben gene ğunu reddedecek başka bır h~- bnno al diye tenbih ettim. Neticede miiddeiumnmi mu- tini ,ıo aaatlık haftanın hararetli kilogram eikletinde bir korşnn 
İta L Yıın. Fakat burası benim kikat vardır, O da, çıkacak bır J,eis sordu: ayene memorlarının ve ilacı ldA ·· t · k'ıtleı·ı ile mabat olırn bı'r hiio-

qeb:ı d v k " bir avukatı o uguuo goe erınış· 
llb•kk e belki başkaları için harbın mevzii kalmıyacagı a· c- Sandıktaki elbiselerinizin ~"ani efendınin şahit olarak cel- reden ibaret olup :Argon denilen 
· •k bir "1- d k ı 'd' B bize Saray Bosna . k k'" k tir. tı111 b'. o um eme o a naatı ır, un_u v• . ceplerinde yirmı - kır ur par- bini i@tedi. 80910 vekili zabıtla· Dooe bilbıuıta şöyle eliyor: gaz ile memlfıılar. 

111111 ılıyordum. ltirafatta bu· öğretmiştir. Öyle degıl mı? 1 çası varmış onları ne yapacaktı· rın tetkikini güınriikte ilk iıttic · Oenenedeki son JA konferan Bu hiicred6 kozmos insaiyatı 
Ylcak ol b ··1·· Dü ·· ·· ü ki Avusturya ya · v 

}'t k ursam ana o un· şunun z . nız' Tabı yapan giimriik haşıniidiirü eında bo reformu kabule yana.an dahili bir ı~ık tevlit etmekte "• 
.li ..... 1.•dar işkence yapmaları nız Sırbistana karşı bı.r cedza J>auf Hayri hey, bunları ev.• Se"•fı' beyle Hasan l,eyın Aahı't f ı 1t f t · ı 1 tle i b ki 

~.. d " " "' sanayi erbabı ancak ltalyanlar 0 0~ra esçı "e r 0 •şı arı "''"ld 
1 vardı. ikinci 411ıktaki ih seferi yapacağını zanne ıyor u. leneo bir akrabasına getirdiğini olarak r. .. nırıhnnsını ·ı.,ted·ı J>e·ıs t · 1 kt d" 

" en d t Y d' ı · · üdaha· :ı-.. f' ., • " ' idi. Biz kırk saathk haftayı tek- espıt ey eme e ır. 1
"', h· .0 ayı ağzımı açama Bunu da ıger e~ının •. ~ .. . ve bonon kadın elbisesine kon- giimriik başmiidiirii Seyfi mu- Biitiin dünyada devamlı "Yft 

l ıç bır cey so·· le d' l · imadan bitırecegını umıt ·· t d' 0 ·· ' 1 nik ternkkiyatın viicut vermiş ın"ıteı· afı'k tecrı·ı· b""ler yapılnıaııııa tk y Y me ım. esı o B dn~onn ıoy e ı. lıafaza b&Rmii urü Hasan bra· • v 

elli f:nı ce dört gün devam etti. ediyordu. Buna da . Sara~ hoi•: ReiaRanf beye,muhacırMebmet bim, ltım;il, tahkik mUd~rü ve olduğu iktisadi mnvazenesizligin te'°'essiil edilmesi için yedi alet 
e akaya t d 1 k d' d h r eden bır katıl d 1t ortadan kalkmasına dogrn atıl- inQa edilecek olup bu tecrübeler tl <te • ya ır ı ar, en ım· na a.z.u u . efendiyi tanıyıp tanıma ını01 muayene memura beylerin Aahit v 
ı 1 Ci Çıncey k d d ı d" b adan kılometrelerce -r mıa bir adım telakki etmekteyiz. beş sene df'vnm eylıyecoktir. 

, 1> ak e a ar vur u ar. ısesının ur . sordu Rauf Bey evelce biç tanı• olarak oelbine karar verdi; mn· v 
" olarak · · ı k ) emleketlerı Ame Oenevrede her işi siiriiııce Hn aletler bilbassl\ ecrama "t d' sıvrJ taş ar üze· uza ta o an m . ' w •• madı1tını fakat vaı)Urda ~·evfik bnkemenio a•'tustosurı yedinci 

ız ç .. kt" .. · b'I h b .. "ldıyecegını n ' " ınede bırakmak yolunda takip eevamiyenin harekatının, arzın tııi iki ~ -~rduler, bayıldım. rıkayı ı e .ar ~.suru. . . ? efendi JeH\letiyle tanıştırıldığı giinii sa"t on i.içe kaldığını hil· 
t, a k buklüm yapıp bağladı· aklınıza getırebıhr mıydınız " b d' dirdi. ~dilen battı hareket preosilıimi mıknatıs sahasının tebeddiilatı 

r ak · ki c:: n11var - oeTa ıuı veı '· k. · · t b. el b"J ·· · d 1•• 'b" · · eınıklerim kırılıncaya Va ı - '-' 0 .. • • 1 • • 1 mizın terak ısını e ır e e ı ır. uzerın c,ı ye Revnı ı ,emsıyenın 
• M • • • Fakat dnrdurıuuaz . .Anıcrilrn hu eık sık tolrnı riiı iinün insiyatı 

Kozanogvlu . Yozgatta Amerı·ka Reisicumhuru prensibi vukaatm ilcası ile kahul Hzoriode yapmaktı\ oldugu tesir-
etmiştir. Ingiltere ho giin buna feri kaydedecektir. 

ll .. ~, • .. ... .. Suı·ı·kast Hazırlandı karşı muhaliftir. Fakat onun da Hu aletlerden beşi Yeni Ze-
11111 k d na nihayet bunu kabul etmesi icap land, Peru, Meksika, Gıönland 

ÇO par~k aldı yeni Buğ ay • • • • • edecektir. Te Marlauda konulacaktır. 
!;· -- K•J G• .Ma11achosııet11 5 (A.A)-11ek - Mühim Neticeler '"i ltde, 

6 CA~) - Gece Hal· 4,5 Kuruş Saatta 350 1 ometre ıden noloii müe111eıeıi Kozmos i118aİ· Vaşington, 5 (A.A)-Stratoı-ltı em,· 1 . " 
) ·~, h·· komitesi tarafındın B . b d T a 1 • yaUDJD keeafetini teeı>it eden fer heyetinin elde fltroiş ol<loga 
'•il'teın,

1

i~···:.~a .K~zanoglu pi· Avruoaya Bir Doktor om ar uman ayy re erı yeni bir aletin Ooloradoda 4,300 ilmi neticeler miihimdir.Bilhaıaa 
ı~ 1 enı•ild e 1 ınıştır. Daha G<'>'nderilecek Spokaoe (Amerika), 5 (A.A) ye nezareti saatta 350 kilometre metre irtifaıodaki ETanı tepe· kozmos şaRatının 18 bin metre 
~1'" buıu 11

6 
biitiin halk 0 kör· V'la - Haber Terildiğiue göre reiıi· meeafe katedebilecek kabiliyette ıinde ayar edilmit ve bu aleLio irtifada alınmış olaıı fotoğrafları 

lblhıt muş, •"loo hınoahın9 YOZGAT, 5 ( A.A) - 1 
· onmhnr M Rnzveltin bugün bulanan iki bombarduman tay· 

1
.,leme1ttt başlamıa oldo1tano bil· çok mükemmeldir. 

' v lir n· • . 1 mı t "' "( ,., tetıı • ırçok ki•i Ayakta yetin her tarafandll harmanlar ge9tıceği demir ohı üHrinde 31 yareıı ıımar.a ş ır. 
'l1 

.. ~e~e lllecbor olmoolardır. · t' ·ı n . ~ b" a· ·L Eger netıoeler mtiıbet 9tka-
"~• ı baAlamıQtır. Satı 11 ir.ın ge ırı e temmuz tarıhıode ır ıoamı Ilı 1 k r y .. "( .... oak oluna bu tayyare dili-er 200 ı lı.ı,, &anatkç? muTaffakıyet ı yeni bogday piyauda 4,30a la• hartucu bnlnnmoştnr. Bonon tayyare i9io model ittih"'az edi-

' 'rdır. ar)ı\fım•z lllkı~lan- ı·· k t •'"--t t k ., tılmıştır. Bu yılın mahın u ço üzerine muhafaza erı.11111 ı a - lecektir. Her t.ayyare bir milyon 

İKTiSADİ 
B&BEBLEB 1(.------ iyi "'*' bereketlidir. Yiye edilmi,lir. iki yüz elli hm dolara mal ola-

C ayıkçılar yozeA'l', s (A.aı-vu•1•ı v.,inglo•, s (A.A>- ~~':i~ ":~ı:.. üzüm Satışları 

... eaniyeti :~·::~:~:!~::.::,~~~; i:::~::~:'. Cüzam Hastallğınm Tedavisi Bitiyor Mu? ~ 

1 r:T.LL.Zz.7,_.z/.JJ.Z7L7.L~Z~ 

Alakadarlara 
Gazetelere gönderi· 

len bazı il~nlarda ar-

~~l'e Be~eti cektir. ( S • H L,.f ·ı ·ı L Qr Alıcı Fiat 
l( ı~.,.. Verildi Zllede cran11 IRllVIJI ırııa 1 o ÇU ICBı 17 Kırk K&zım 8 12 
'Yık . . . 33 Y l Tal&t 9 50 ıo ~btQed · ~ı Rizeli .Mostafa ogln Z IIJE, 5 ( .A. A ) - l\.azanan ]JIZHON, 6 ( A.A ) - Ga- dakı 1 .. paoyor cernıyetinın koD· 18 F Solari 10 12 60 

1~ti i~d'.Ş Te gü(}ünclo menet . her tarafında haeat başlamıo "" zeteler Porto tıp fakttlte1i greeaind~ Otizamın m&ıilen 128 Yekilo 

şın, endaze, okka gibi 
n1emnu ölçüler kayıt
ları gözükmektedir. 
AIAkadarJann hu hu
suslara dikkat etn1esi 
muamelAtın teehhüre 
uğran1ama~ı nokias•n · 

._ı.ııhti r 1 ~1~ rizerine kayıkçılar yeni mahınl piyasRya gelmi,tir. a1iı1tanlarındao doktor Vlllaa mayi8i ıı. teda.-iıinde iyi ne- Yeni Mahsul 
\q id"re h•••ı Kamil Ahmet Ef. Hagday ki lo•n 2,75 - 3,25, ho•ı Moto ile Doktor Baetoı tioeler elde •tmı, belandald•· 16 ş Blu Hal 11 50 
'• '•ı •dı.eJeti a;,,~ıun<lan 6 ar- Arpa 1 75 - 2 Si vah .. ,hat ki· Viıgaım hali ba•ard• Salnt - r111a cleir eot•reaan tebllg.U. 8 M J" Tar•to 13 50 

IQd !flJe 7&rılıuı~ ve lııtk· 1 1 kuruA arasında Jaooaoada loikat etmekte bale- bulaam11, •ldekltw-1D1 1aa•r-· ' r I TalM ıa 60 
'111~ " '

1liiveoe lllhkıkl\tıı lıa~ lol'lu lO - ıo,5o ... 1 · .1ı..· LL'....1 • • .__ lf Yelr6a 1,1, r • 1 .nan aı.mua tera .... ı.. 191111n- ..... 
· ııatılmaktadır. 

13 
13 50 

ıa 50, 2_.s es "" 
ıa.. ..... .-a ............... 

dan ilAn olur.ur. 



Nllııle 6 fent Aaır 

ernhW9'}>??9,,a AJ'Jl!Ci'W'77/7~/a r/T/)r:J'T//T////?//777777'77.!T'ZJZj • Arap memleketlerinde ! 

ıı nsanlıtın Daıı; ,,,,,n~ITA YH~~rı Halk ... '.'AÇ;~:: .. ··Ek;~k ıs.I Doktor 

:: Y-azan.; .An.d..re ıv.ca.ıro = iki H~rsıza 
;; 'X'Ü.rk.çeye oe-vı.re:n.: 1'la•'Uh.i ::e::•at ~- Polis Altı El Si- teriz Diye Bag"' ırıyor 
- - · Birinci Kısım - - -= = lah Attı 

Kemal Satiı 
Memleket Hasfanetl 
Dahiliye Müteha18tll 

.r.ı ııayenehane Biri oei ili 
Jer aokaıtı numara 36 'l' 

-§Köylil Hareketi .Anoa.k Şehfrlere5 
~Ta.kılmak Suretile DeTa.m Edebiltrf 
: - 40 -. 

J) , i k tim lı ırnele ı' Fabrika-

larT 
ilam mıulıl.ı aı tık gelnıi-

yoı. . 
\'oloı:;in gittıkc;e kararan ga 

cı>ye giiıııiilmii~ gılıi penı:erPnin 

öııiiıııl" devam eıliyordu: 
- llnııkeıı işçilerin degil, 

: 
z•ıman ka1.11nmak en ehenııııiyel· 

li ietir, lhtiliU lıngiinkii ıleınok 
ratça ~eklinde tııtunnmllz. ;\li
zacı dol:ıyısilA •o•yalıst olııınga 

ull\hkdmilur. Onu kenıli balınıı 

!,ırakınak lllzııudır. Mesııle ona 
çocuk ilü,ürtıoekte tlegıl, do· 
ğurtıuaktadır. 

- Rvet ama markıizıntle bir 
teudül iin iladeei ve bir ir11il.ı

niıı heyecanı vardır. Her ııe va
kıt ttı•Rdiit iradenin önüne dü-

lkiıı c i Kortlonda Hhıkalılar
dan Yoz).(:ıtlı Ynsof oglu Hüae
yin ile arlı ııda~ı polalııyık Kadri 
Hii•eyiıl kızı Zarılu Hikmet ba
nıının nçık lıuluıı:ııı k:ıvısındırn 

içeriye ~ırmişler, iki masa örtü
sii ve il:i lı:dı ıılıp k:ıi'arlarkeıı 

görii 1 ın iişler<lır. 
~okta polis rıı~ıııarır, hırsız . 

l:ırı yl\kıtl:ıınak için korkutmak 
malısa<lilıı 6 111 sılah :ıtını~tır. 

Yozgatlı Hüs~yin tutulmuş ve 
aı kadaşı Kadri kaçmı~tır, 

Az Kaldı 

i~Rizlorın pay.tahtıılır , Sıl:Hı yok 
tur H lıelki böyle olması daha 
iyidir, Bazaıı aklıurn; « flğer on
ları teslıb edrrsek gilniiıı hirin 
de hu eilılhlıtrı lııze çevırlrler > 

tHi",llncui gelıyor. 

~eree lıeo ooilaıı rııkirıirim. Kiliseyi Çalacakmış? 
- Hugiin veril•cek laınaıııi. J\lulııelıf tarihlerdA Asansor-

Kiyo, bsyAlnta dalılıkç" d ... 
lınlar gibi, g•ttık9e ılüşilnceli 
gürü rı üyord u. 

Vologio: 

le koıııiiniıt lıir pıuola nibRyel da, Halı! llıfRt pa'a caılilesinde 
bütün Cllneralleriıı hize kar~ı ınAtı ilk J..ılısonin ın~rnrnrlerini 
lıirle~ınelerine ıebep olar: 20 •iikerrk evıniıı hodronıuna depo 
bin kişiye kar'ı 200,000 kı~I. ellı"ı aııla•ıiaıı kıınilıırrcı İbra 

" ' - İktidar ellmizıle değil, di
ye de.-am etti. 011l1<rin dediği 

gıbi ıol cenah kooınintalı'ınııı 

eemıralleri elinde. Onlar da Sov
yet si~ıtemioi tıbkı Şankaye~k 

gılıı kabul etmiyeceklerdır. Bıı 

mıılrnkkak. Biz aııoak onları 

knllıınalıilıriz . Mesele lıundao 

ihıtrettir. Ve gayet dikkat 
ederek .. 

Bundan dolnyı eızin ~·ııA"- lııııı o~Ju lll ııslafa z ılııtaca tn· 
hay'da Şanlrnnek'le ozln~ınıınıı ıulııın~tıır. 
lôzımilır. E~f'r lıatka çare lınla Esrar Tüccarı 11 
ınazeanıı-. ıil:i.blarıııızı da tt<Alını K~ıııe11le Kfıt:ıııe catlılesindc 

eilinız. 

- Bu hesıpç:ı birirıci ıe,riıı 

ihtilalini hiç deıı~meıuek ırızını

gelirdi: bolşevılder kaç kişı idi
ler 1 

-- c Solh • pıırolası Jıiıe kiit 

lbler kazanılırılı. 

hazı kiıııst'ine e"ı:ır •utarken tu
tulan H:ıgıp o(tlıı Sı•ylıtliıı ihtl-
8a8 ıııabkeıııesrne '<'nılmiştir. 

§ Giiz•I y:ılıda ıiç kuyularda 
ıla Hahıknlılarılıııı Ahllııllah ogln 
Arnp F~ttalı h.ızı kioıselere eerar 
•atıırlı<'ıı ""hıtncll tntıılııııı~tor. Demek ki Haokeıı kanlı bir 

dekordan mı i barettlrf.. Kiyo da
ha ilerısioi diişüumege oesaret 
edemiyordu. Yalnız • lııuııdao 

çıkıııcı1 gibip Poz•ıı'u göreyim•, 
ilıyordu. Bo Hankeo da kendine 
inanahilebegi tek arkada'ı idi, 

c Mutlak Pozos'o görmeliyim .• • 

Elden Ele Geçerek Uçmuf 
Kttııııırıl" lıelellı)'e lt'ınızlık - Vakıhiz , Bu parolalar ııe-

lıarıııııln J\hınct oAln Osman, !erdir ki 1 

- Başkıı parolalar da vaıılır 

nrka<la•ı Yn~t:lun hir <,eketıni - iltizam oAulliniiıı ve ala. ' 
Oı •r,ık ve lıes, lırasıııı çnlıııı~ ve çarşıya caklarıo dnlıal ve t•ın .. 

Vologlo: 

g-ıd l'ek Rrlrnılnşı Ko:ıy:ılı Üs· 
kalilırılıuası. Şartsız kaJıt~ız ıııan oAlıı Yn•afa vermı~trr. Yu-

kiiylii ilıtilfıli. •ııf C<'kt<lltı p:ırııyı ıtlarnk orta-
- •. Bu &oralla agzını biiyle 

açma sereem... dedi. Hiitüu 
cihan Hııukeo'yu komünlıt lll• 

nıyor; daha eyiya. Yaptığımız 
propagandaya ,eret Yerir bu, 

l~in iloıtrasunııo da bllyle ol
muı icap etmez a. 

- Şimdilik talioıat nelerdir1 
- Deınir ordudaki komünist 

ooıgını kuvvetlendirmek, Te

razinin bir küfesine ötııkloe 

kar,ı yardım edebiliriz. Bir; 
bizzat bir kuvvet değili~. Bara
ilR bızııule beraber harp eden 
D6nerallar Sovyetlerle koıniioist
likteıı Şankayşek k•ıdar nef
ret lıılıyorlar. Bnııa biliyor ve 
nihayet görüyorum,.. Her gün 
ben: her hangi bir komiinı•t 

parolaaı onları iizeriıılze hü
eum ettirebilir. Ve fazla olarak 
tla onları t$aııg'la bir ıttifa. 

ka eürlikliyebılir, Hizirıı yapa . 
hilec~ğıruill tek şey onları hiz-

nıetimizıle kallanıııak sıı re-
tiyle .;ang'ı yıkmaktır, Sonra, 
lcRp ednse gene o suretle l!'eng -
Yu - ~ıan«'ı da mahvetmek,. . " 
Yıtni Ş:ııı1;'ı kııllıınarnk şimdıye 

kııılar nasıl iilııkı ceneralleri yak
tıkPak geııı' üyle.,. Çünkii pro . 
pagaıııl:ı lıı/.P, onlarn harbıo te 
min etfı)'.:ı lrndnr taraftar kazRo
dırıyor. Bız dtı oıılada lıcrnlıer 

yi.ikseli .ı· oru/. Bunuıı içindir ki 

Jıielılr lıoyııncıt yo'cıılıık <'dl'r-
keo geçirıliıtı altı gliıı Kı)·onuıı 

dil~ilncelerinl ABğlaıııla,tırııııştı : 
ırmak kenarlanııa hiıılerco yıl. 

daııberi yııpıtmış olaıı lııı halçık 

tırn yapılmış 'ebirlerJıı fakir kiiy

liioiin de i~çinııı de I" ~"'" dii
şelıllırdi. 

Vologin: 

- Köylii dllimıı l"'~fl ılii ~r, 

dedi, ya köylürıiiıı, ya şnhırlı

niıı .. Fakat ınnllak talnp eilcr. 

- Hayır. Ilır kiiylii h•ırekAti 
Rııoak ,eblrlern takılmak Mun•
tile devam edılir. Ve kiiylillük 

ancak yağın acılık m~ydıına get i · 
rılıilır. Da lıiiyledir, Fkat iş ocıu 

proletaryadan ay ırnıa ma k tat! ı r. 

Alacaklarıu ilg~sı bir milcadele 
pınolasıdır ve kiiylüleri ancak bu 
laıı.liyete geı;irlıılır, 

- yeni toprnldftl'in taksimi. 
- Daha mii pet: gııyet Lıkır 

bir çok kilylii toprak eabıbiilir. 

Fakat ınürı.habaoılar içın çalı

şnlar Bııon bPpsl biliyor. Hnn
dan haşka, ŞaııglıaydR işı;i hiı·

likleri mubafızhrını, kabil oldu

gu kadar \'.ııbok, talim etıo1<k fı1. 

zıoıdır. Hiç bir selıepl" •ilithla. 
rını ellPrirı<lt'n alıuaııııtlıılir.Bun 

ları, Şarık"y~ek'ıı kar~ı lıizıın 
kuvvetimiz haline getlrmolidi(. 

- Sonu var -
. '\>' .. 

Bristol Oteli 
lstanbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
Bristol Oteıı· . '.l'epebaş• 1ınbçe~i karşısıdua 

• Halıce vo .\lnrıu:ıraya naııır 
h:ıvaılar lıir yerdeılır. 

8 • f J Ot ı• Asanıöril, her otluınila sıcak 
rıs o e 1: ıook duyu bıılunaa lıanyolo 

odnl•rı havı lstaobolou biriooi sıaıf lliks kon!orlu bir otelidir. 

B • fO[ Of [" . Biiliin rahatlıklarına ilıhe
rlS e l • ten en teoıı:.ı lıir aı1e otelidir 

B • f } Ot ı• • lııımlrlileriıı lıoloştukları bir 
rJS 0 e 1 • ıııülfıkat yMidir. 

D •kk f •Fiyat huıusundR Biristol oteli lıii!iio 
l Q • bifinoi sınıf otellerden ucııııdor. Yatak 

ücretlerinde yeni fevkalade tenzilı\t yapılmıştır. 

22-26 (792) 

dan lrndıolınıı<I ıı r.z,,1ııtac11 aran-, . 
maktndır. 

Hemen Bıçağı Sıyırmtf 

I<estallı c:ıılıle~iııd0 Hrhoş 

olnıalc çarık~ı .Ahmet ogln Ha
s11nın dükkanına gidMı Osman 
ogln Hi/.a, bir ıoiin~ka~" esna• 
"ınıla bıçnk çektıl!ınden zabıt&ca 

:utnlınu~tnr. 

Sıltlh Ara,tırmaları 

lkı~ı~ıııelık polı« ıoerknzi 
iilaresınde y8pılan sil:llı yokla
masındu Cemal o~lıı Eııv~r, ame
le l~nıail, MP!ı•ıH'I oğlu Hakkı 

v.. .:\1 ııMlaf" Avni drndilerde 
lıirer hıçıık hulıııııııu~ v~ bakla• 
ıında takıhatn lıA~laııını~fır. 

OnUne Gelene Çatmıt 
Dıkilıtıış sokağında berber 

Şabıtn oglıı Meci' efendi aarho• 
olarak gelıp geçı,nlere u..ıontılık 
Ye l\lelıııı6t pfeııilıye demirle ta-
arrıı~ ettigiııderı zabıtaca tutul
ına~ıur~ 

Çocukluklarınımı Hatırladılar? 

'Jepecıkte K:igıthııııe Cllı!de

sinile Ahmet oglu Paşo Zeki ile 
Tık veşlı gar~on Oıner arasıııda 
kavgıı çıkmış, Ömer ta,la Zeki
yi bo~ından yarnlanııştrr. 

Yakalanan Sabıkalılar 
l{emıırde Hyip oğlu Hasaıı 

efendinin yelegi celıioclen 25 
!iradını çalan aabıkalılarilao Be
kir yo ukadnşı funt zabıtaca 

yaka la nmışlıı rılı r. 
Hem Sarhoş Hem 
Ehllyetnamesız 

A bdnllah oğlu Nıyazi efendi 
204, numaralı otoınolıili sarhoş 

ve ebliy .. tnaweslz bnlondnğo hal
de idare eıtigı göriilililğündeo 

zabıtaca yakalanmıştır. 

HUl!Omet Meydanına 

Sıtamamıf 
Şofür Oıtfor oğlu Şerit, Ko

nak önilnileo g.ıçerken ldartelıı

deki 352 numaralı otobiiıii GRiip 
karıRı Ay~e hanıma çarptırmış 

ve hafif ıurette ya ralanınnsıoa 
Rebobiyet vermi,tlr. 

iyi Kendisini Aşırmamışlar 
ismet pa~a bulvarında oto

mobil b.ıklemekte olan Hasan 
oğ ; u l\lusıafaaın yanında bulu
nan bir ÇUTal içindeki yedi lira 
kıymetinde nalbant takımla

rını çalan Hauo oğlu Şerit za 

bıtaca totolmı' or. 

Hükumet Maaş Vermiyor. Arap 
imparatorluğu lmkinsızmı? 

lra.k Petrolla.rı Trablusşa.ma. istenilen 
Mitddette A.kıtıla.bildi 

fon 3956 
Evi Karantina tramvM' 

ilesi karakol karşısınıla ~·~ı 
Telefon No. 2~, 

(36~ı 
Siiriyedeo bildiriliyor: ııada lıirleştırmek miimkün de· i••••••••••llİI-": 
Havran mıotakasıoda hu se- ğildir. Dil ve din birliği ol- /zmlr Kız Ltaeat 1alebeı 

ne uıooml kuraklık yüzünden makla berıtber, her memlı.ketio Ve Mezun Hanımlorl 
miithiş bir açlık büküm ıürmek- kendine göre bir emeli Te bir Haıııırlıuımakta olan $1' 
tedi r. .A 9 kıılao halk Flletıoe inkişaf arzoao Tardır. ceei programı ü~eriode ~ 
hicrete başlamı' Ye iki ay içinde Binaenaleyh; diişüoüleo Arap mak için 8 Ağoıtoe çar 
boraya gidenl<ırio yekdnu 30 bin imparatorluğn ikti~at ve harı günü saat onda Kız Li 

ki,iyi bulmuştur. imparatorluğu olabilir. topla:ıılması rica olnoar. 
Bu hicret me•eleel g11zetelere Ben ha fikirdeyim Te kim lzmtr Erkek Lueıtnde 

aksetmiş ve bükfıtuete 'iddetli olun .. olsun siyasi bir Arap iıll- kardeılerimtze V• m 
hüeoınlu ba,laınıştır. pllrMtorluga. teeie ~dilebileceğini arkadaılara 

ıncı'eleyi iirtbu ederek efkdrı kabul edemıyorum. Hzırlaomakta olan Eğ• 
oını.miy.,yi !Pekin etmek için Patlıqan Bomba programı üzerinde koP 
hükumet hamım Havran ınnhta9 Halepte_ evelki . gece ~aa.~ il)in 8 Ağuıtoı çar,amba 
lnrına 8500 !ıra gilıi çok az bir pa- 8,30 da Saıt, Iemaıl ve Ru,tu saat 

00 
yedldfl erkek ıi,,.ı 

raoın daıtıtılo.uına karar vermi• Kethüda ağaların evleri önünde t 
1 1 

. 
e ' op anı ma11 rıca 

ise ile bu kai181'cık az bır pa- küçük bir el bombası patla-
ra ile açlıgın öoüııe geçllemiye- mıştır. 

cegi şilpbeizdir. Muhıtceret de H!diae muhalle bekçisi 
vaıo eımelde Ye Havran boşnl- tarafınılao karakola haber 
maktadır. verilmiş tahkikata ecnebi mııh-

Diğer taraftan Şanı köyleri kemesı ve müstantik el k•Jymoş
de lınııdan iyi dei\ildlr, Onlal' da tur. Bombayı atım buluoawamış
açlıktao mııztarip bir halde kıv- tır. 

ranıyorlar. Hu fecaat yetişmiyor- Hdld O Taassup 
maş gı bi bilk fi metin tahsildar- Bnzı ulemaorn (1) müracaatı 

ları, janilarmalsrı köyliiııiio bar· iizerlae Halep Talisl İeldm ka• 
uınnında ancak yiy~cegi kadar ılıolarıoıo Aziziyedeki belediye 
tutan boğdaylarroı haczederek bsbçesine girmesini sureti kati
lıazi ııt1ye para Y"' işti rmektedi rler yede meoetmlştl r. 
Çiinkii tamtakır olan Şam bazi- Irak Petrol/arı 
nesi memurların Temmuz ayı Irak petrolları şirketi geçen 
maa~larını iideyebilmek için leJ. Perşembe gilnü, Trablasşam ıı. 

Krafla kazalardan para istemiştir, manına ikinci defa petrol okıt-
Rvvelki gün akşam köyler- ma ameliyesi yapmış Te 1000 

dtin toplanan iki bin katlar köy· ton bam potrol, mühendislerin 
iti, biild\ınet konağı önüne gele. tayin ettikleri miiddet zarfında 
rek, reıeioumlıuru görmek iılte- akıtılmı~tır. 

mişlerse de polis tarafından men- Şirkeı miibeodlslerloden hi· 
oluoınn~lardır, Kiiylüler: rloio b11yaoatıııa göre, ham pet-

• Açız! Ranıek isteriz! Bize rolo ıati petrol yapmak: üzere 
ekmek veriniz! > A vrupaya nakli eyi Al ayında 

ba~lıyauaktır. 
Diye baıtırarak hükftmete Irakta Dicleoın garp cihetin· 

blicom etmişler, fakat derhal de mühendisler tıırafıodan yapı 
yetişen süvari jandarma kuvvet- lan arattırmalarda çok kon·etll 

!eri tarafından ilipçık ve sopa iki petrol damıuı boloomaştar. 
ile olağıtılmı~lurdır. Mısırda 

Bu elim manzara Şam ahali- Mısırda hükftıııet erkanı ara-
sini çok müteesir etmiş ve bun- sındaki ihtilaf bAt bir devreye 
!ara iane toplıyuak açlıktan girmiştir. Bazi Veıirler makam· 
kurtarmak için bir komisyon larıoa g~lınemekteılirler. Vezir· 
teşkiline toşehhüs edilmiştir. lerio bu hareketi istifa nıaoasıaı 

İktisadi bohraıı, dolayısile nrmektedir. Kabinenin iskat 
hububat f iyatlarıoıo düşüklüğii- edılerek bazı tadılı'ltla yeniden 
ne rağmen aşar belasının bll.11\ te~kil edileııeği ıöyleomektedlr. 

sekiz sene evvelki nisbet daire-
sinde ve maktuan tahsili, vezi
yetı çok leııalaştırmllktailır. 

Maaşlar Verilemiyor 
Maliye Ne?.areti, memorlarııı 

Temmuz ayı ınaa~larını ödeyebil· 
mek için merkezde kfıf i miktar
ds para olmadığını nazarı dik
kate alarak biitün maliye mu· 
h111ipliklerlne göoderdiğı bir ta
mimle kaza merkezindeki mal 
~aadıklarınılan para istemiştir. 

Kaııa Ye ıanoaklardao lıteoen 

para miktarı şudur: 

Humnı 35 bin Sariye lirası 

Hama 30 bin, Fırat 26 bin, Q.,. 

zire 25 bin, Hanan 10 bin Do 
ma 15 bin, Ezri 5 bin Zübdaol 
5 bin Oiroil 5 hin lira, 

Bu kaıa ve aaooak merkez
leriııden bir kısmı istenilen pa 
rayı ~öodermi,, dijter bir kısmı 
da mevcut olmadığından gönde. 
rllmlyeoegioi bildirmiştir. 

Bursa da 
Kasaplar Yüksek Bir Hami

yet Eseri Gösterdiler 
Aokarr 5 ( A.A ) - Borsa 

kasııpları 934 Aıtoetoı iptidıısın
dao başlamak üzere mezbahada 
kesilecek her büyük hayvaııılaa 
beş, koyun ve geçideo iki, kuzo 
ve oğlaktan bir kuruş Türk tay
yare cemiyetine tııherru etmeğe 

karar vermi,lerdir, 
Hamiyetli Bursa kasaplarının 

ba teberrularının ıeoellk yekunu 
1200, 1600 liraya baliğ olacaktır 

Türk tııyyare cemiyeti bu de

ğerli vatandaşlara te,~kkür et
miştir. 

Akhiıar Saib Hukuk Hakinı· 
liğinılen : 

Seyili kliyiiodeu mukt1ddema 
Tefat eden OeH\lioio terekesine 
vaziyet ve septi ilefter edilmiş 

Bir Meb'uaun Beyanatı 
Hıcaıdan Mıeıra giılf'D Sari· 
V 1 • J"d · H " oldo"unilao K. medeninin 553, Y" a anı ı erı Te anını meı.- " 

H · "I 1 • b [ A 560, 661, 662 ci maddelerintı tev-asu ıışııııu ıı s•ı ey rap 
· t ı ,, ] b kk d b tıkan tarihi ilandan itibaren bir ımpara or u.,u a ın a eya-
oatta bulunarak ezcümle demiş· ay zarfında müteveffanın bor9lo 
tir ki : ye ıılacaklılarının mahkemeye 

c Siyası bir Arap imparator- bilmüracaa hukuki Taziyfltl&rini 
logo teais etmek "muhaldir. Hü- tesblt ettirmeleri ve aksi takdir
tün .Arap memleketleri eooebi de kanunu mezkftroo 569 en 
istilbı altındadır. maddeai hükmünün tatbik olu-

Bn iıtlllldao kurtulmıı.k: mtim- nacağı ilan olnour. 
kön olabllıe. onları ıiyaat ma· 3221 (233) 

Dr. Ali Rız 
Donum Va Cerrahi K 
Hastalıkları Müteha 

flaşturak Kestelli 
sinde 62 numaralı moayeP 
bsoesinde her giin saat S 
sonra hastalarını kabul ed1 

Telefon: 2987 
s 7 (248) 

ilk veya orta mekteple 
' b okuyan ve her hangı 

ki' ltı d11rsten geri kalmış çoco 
ra ders verilir ve imtib' '~ 
yetiotirilir. b' , 

Terfii srnıf etmiş tıılr 
b' !er yeni sene derslerine 

zı rlanı r. M ual li nı dersleri 
evlerde verir. htıyeıı11 

gazetemiz idare müdii
6
r1!

6 n" müncaatlıırı. 
'7.L/'L~LL/.LL/ LLLL, 

Beledlyeden: aı 
1 - Hslima,:\'a ç:u~ısı0 

numaralı dükkdoın &eneli~.: 
açık müzayede ile 28/8/~ 

saat 16 da ihale edilecektıt• 

2 - Iıımet paş" bıı I yatı0 

iki katlı depoııun senıılik ~ 
açık müzayede ilıı 28/S/93 817, 
Saılt 10 da ihale edılecektır·, ~irı 

7_1• hır 

§ ı - 17000 kilo snıııs01 ~~d. 
l ı, 

ımrlıklıı 14/8/934 de sııat ~ •ı 
alınacaktır. 1 '1lı 

~, ı, 
2 - 96 bin kilo kalıP J' ~~·~ 

pazarlıklıı 14/8/931 ile saııt 
alınacaktır. 

oı' § 1 - 95 ai11111ın Si no e<ll 
arsasının ıatı~ı açık miiz:•.f \J1.ı 
28/8/934 de saat lti da dır• 

1 
• 

uı~' ltij 2 - 95 adanın 97 n ~1 
arıusının Patı~ı açık müııe.f 

28/8/934 de sa .. t 10 dır. 
ııı' 3 - 95 Rdanıo 92 nıı 

··ı• anasının satışı açık nııı dır 
ile 28/8/934 de saat 1 O dil 

1 
4 - 95 adanın 90 ııııııldt 

anasının satışı açık wüzare 
28/8/934 de saat 16 dııilır· , 

5 - 95 adanın 87 ııııııı4, 
arsasıuırı eatışı açık miizılfe 
28/8/934 de aaat 10 eladır· .f ~iri 

ııı• n 
6 - 95 adanın 101 ııu 4 ~4ıı 1 .. ~-;e d 

areasıııın satı~ı açık ruuı · ~ti 

2818/934 de '"at 16 dadı'~, 
7 - 95 adanın 98 ııu 41 

.... ye 
arsasının satı,ı açık mnı 

28/8/934 de 1aat 16 dailır· i 
., rı ıı Jll .J 8 - 95 adanın 9,, ,d" 

k "ı~f 
arsaaınırı aatı~ı açı wıı · • 
28/8/934 de saat 16 i111,ıır· ~ 

. f~ 
lzahat için ha~k{•tıb6 e ,-ı 

rak için aöyleoeo Takit f ıf 
Depozito ilm üha berlerl.f~ııı~ 
her Belc<liyr ılııimi er•c (".J 
miiracRRt, '1--17 3~Jl 



ıenı Aıır •hif•" ~ 

Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN TüRKÇE PLAKLAR 

·Ama.n ••• ne sıcak ... 
1 

ır 
SKYY AN BAKIM 

AJ 1769 Yefil Melek Fokstrot 
At l.Jnııtma Beni T11n~o 
~HANDA .. ' HANI!l ve MUS1

1
Ali,A HKY 

Aı 1770 

Aı ını 

lı 1772 
lı U73 

h 1114 

Fikrimce ( DuelJ 
MAHMURE RANDA/\ HAhlM 

Kdh Allrsın Kucal}a 
_.!J.ÜŞERREF HAN_l_M __ 

Hüsegln 1 ürkü: Sevda beni 
Hicaz Türkü Bakmız Şu Geline 

ZAHiDE HA:VIM 

Şu da#ın ardında Siyah duman uar 

Türkü bzun Kavak 
SUHEYLA BEDRiYE HANIM 

Begollu Gllzell 
Mahur Şarkı Sazına tel ba4ladını 

HUSF'ttlv HÜSNÜ BEi' 

Ne/es 
SeuglUge Ninni 

l'ürkiye Ziraat 

s. Ferit ŞiFA 
Memlelı:otırı tm yiiksck sıh 

WU68 esMidir. 

Sıhhi korsa 

Fonn i giizl ük 

Haromotro, termometre 

Çocuk don muşMnl>aları 

Hihımum tuvalet çeşitleri 

Yerli t\Qnebi ıuustnhY.arlar 

Ender bulunan ilac; ~e,itleri 

Daima 
.Movont ve her yerden çko 

Eczanesi 

Bun·on·ıa beraber. evinize geldiğiniz zamaD 
soğuk bir şey icmek imkanını bulamıyor• 
sunuz ! Fakat komşularınız "Frigida·ir.~ .. 
sayesi!lde bütün meşrubatını gece gürıdU-Z 
soğuk olarak içiyorlar. 
Siz de sıcağa daha fazla tehammu·r ede
cek misiniz ? 

FRIGIDAIRE· 
BOURLA BiRAOERL.ER VE Ş• 

, 
I Os:inanlye Oteli 

OsoınıııJ e oteli Jstıuıbnlda Sirkecide tramvay onddeııio
dedir her tıunla yskındir. Mübtor~m lzmirlileriu ve bıt.· 

vnlisi halkının ve muteber tiicoaranımazın mi&J\f ir olduk. 
Jarı otel Isıanlıulda Otımaniye oteli ve tahtındC\ki lzmir 
Askeri kıraathanesidir. .Muhterem lzmirJIJerin ve muhte

rem havalisi halkınan halnndnkları ve bnlo~tııkları yer 
Osmaniye ott-lirli r. 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabık ınü
essis ve ınüsteciri velzmir ve ha valisi halkının 
yakından tanıdığı ve sevdiği On1er Lfıtf ü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh . ~besinden: 

6'1riı Sokağı 

Safahat 

b K ucuzdu~ 
Oinıi No. Mn nmmon . 

S. FERiT 
vendir. 

~dl •lrçı la r 
•tıe pazarı 
( 

iti c llran. 
ol\i.4l hanı 

( 

ma~z" 17 1500 
dükk~o 4.0/38 3600 

c 4.3 2500 
oda 25/56 JOO 

113 hisse oda .tO 500 
1/3 bi"ıe oıb. 38 500 

25/85 bi111e dükk{Ln ıs 1600 
h < aru 45 1400 
'1\1) '"da~t çar,ııı mağza 9/,t\) 1500 

Çılar Safahat c 15 1500 
ı ( c c 13 3000 
t'fkeıA 

ŞiFA 
Eczanesi 

Htikfıınet Sırnei 

. . ... - . . -~ !.>. 

ZONGUI~DAK 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.AC::: 

-. . . . . . . . . 
• . . . . . . . . 

:: Ra.mcıi Nüzhet : - . . . 
'tlf ha.nı hanı iki dükkan 12/17/12/16 2400 

t oca yeni yol magsa 31/.&4 ıooo -.-~ A ,._Ar T T ~. T•T 
c 3/8 hiHe mattu 27 2000 ~ ~ ..LY..L '-' ~ ·L '--' 

~ Sıhhat Eczanesi ~ . . . . 
~er Caddesi dükkAn 1981190 1500 Tug.., lacı ve Kiı eççilere '".il katıda evaafı yunlı olan Yunanlı em Tali ı1eşin pnra veya 

ı lllüb k .M ı ( ZEHO DiZ ) ve sair kaliteler: 
tııdı l &dil bonoıu olarAk nçık arttırın-' ile satlla~a tı~. a 

1
.
0 

Bo <lefa getirdiğim yüksek kalodli vo fe'\'knlfıde terızilath 
~ ~ •eneye ait Deyle~ ye Belediye nrgi ve re11mltmle saır z o ıı..r o raf fa •. • • . " r; J..' U J, D .A J{ kömiirleı-inl "8tı~a vazetı im.(ZERO 

. . 
~ B:ışdnrak Büyiik Snlcpcio~lu hnn karşısında § . . ...••.........•..........................................••...•....•. .: 

' . ' ~ ~ ,- ~ .~ ~ . ' : .. .. 
1 hı r ınuşterıye eittir. Satı, bedeh ve mnhammen kıynıetı DİZ) tonu llra (1 O 5) L• d 
~ıs19n liradan fa?.la olan emvalin ihaleleri iıtizarıe tabidir. lhal_e bnya teslim t ıra ır. 

, aıı,rı~ b~rşamba gfiniidör. Taliplerin yüzde yedi baçu~ temtı- Adres: Maltızluda Yıılı oıuldı1sinde Hilaliahmer Cemiyeti Merkezi 
'tı. ıı·likte ınezktlr günde saat 14/3e da bankaya muraoaa · ZOROt G A NOOt U • d 
, 3206 c221) mumisın en: I •• 1 • H Eskişebi r H i liılialımer merk~?. ambarında 8RfılaJ!a çıkarılan 
~ Urkiye Ziraat Bankası zmır ilaliahmer Hastabakıcı Hemşireler cşyadıııı. l\lukavveA Bnrakalar lllRl?.or»ef'İ - 2 .AJ?nsfo! 931i PAr-
~llb • M kt b• M .. d •• } .. ..., •• • ~cm be ve - ~)emir hora, anafıfArJar ve BAite • 5 A,ao tos Pazllr 

esınden. l e e 1 u ur .u~unden. v: ?.vclce mnzay~deye 5ıkarıh_r verılen fiatları hnddi Hiyıkın<la 
8ı 3017

19 
• . Genç kızlanmızıı. şerefli, emmyeUı bir istikbal Iınıırhynn kt b. . gorulmemesıne hınAen ıbalesi ıorn olnnaııınyıp tekrnr m[izayec.loye 

~_?ıo3<l d 34 t"ribiode ihaleleri yapılacağı 217/934 <le Yeoı .;~ı~ talebe kayıt ve kabul muamelesine başlanmıştır. me e ımıze konulması ttıkarriir eden terende battaniye ve mnstomel baynn 
~·'rfiJc r 6 Halkın Sesi 14/7/93' de I~ık ve ~0(7/93~ ile ıll~ Kabul şartlnrı: örtiilori O Aıtustos _!)34. Per~ewue günü 81\Rt 14 teu 17 ye kadar 
it ı. ga?.etelerinde ilan edilen Yunanlı emvalmıo mU:t.ayedelera 1 T- k" C 1 . t' t ı. d 1 nçak arturma tııııotıle mazidir 1tmharda satılncııktır ~U uaı t .. - ur ıye um ıurıye ı euaastn nn o mak .M k . . · 
du,. " llliiddetle temdit edilmiştir. lbale 8/8/934 çıuşamb~ .gu- _ y il ( } d _ ( ) · u avns ~araka ~nalzeuıeaınııı 1111.ıluıınmon kıyıoeıi olan 

~ea1 tıı • ~alan satıldıı.tı seneye ait Devlet .,.0 Beledıye vergı ve 2 a .• ı 18 .. en aşagı 3~ ean yukarı olmamak. 6J.ı02ıt ve lle_mır horu ıfe anahtar ve aaırenın kıymeti ınuluuu-
q'tıı lerııe sair . f 1 ti . •ttir Satıt \Jedeli nya mu- 3 - Orta tnhsılı ikmal etmış olmak. moncıı ohuı "5!11 ı hattRnıyeler ve hayvaıı iirtiileriniıı kı"'nıeti 
t ltıen ınaMrk •r m şterıye aı • E ı· l k (E l l 1 . l 1 1'>3000 k .. J ı '~ana kıyıueti iki bin liradan fazla olao emTalin ilıa!eleri is· 4 - v ı o mama vece ev enm ş ve ayrılmış ıse çocuğu bulunmamak) mu ıam~nenesı o n~ı . ... ·rıruş~~rı yuzde ou ni&beUnde depozito 

o ~alla . tabidır 1, I" 1 . ... .. 1 .. zde yedi lıuçnk t~wi- 5 - Mektebi terkettiği veylhut bet senelik meeburı hizmeti ik l t akçelerıle ıalıplor111111 unılııtrda muteşekkll 81\tış komisyonuna mii 
rııe birlik. t a ıp erıo mezkur gun< e Y?., ti rı aen evel mesleği terkettiği veya çıkarıldığı takdirde me~tep mfa e mde- raoaat eylemeleri ilfııı olunur. 2-3--5-6-7 3149 (20a) 

e saa~ t4 30 da Bankaya mnracaa a · •. . masra mı ö e· '9..., • St45 (228) yecegıne dalı- noterden muuddak hır kefaletnı.me vermek. 

l.:.rn. . • • 5 - Sıhhati tam olmak ve boyu (l,52) den aşağı olmamak. (Tıbbi mu-
'1~11 ah .Metı fıke Miidürlügiintlen: ayene mektepte yapılacaktır.) 

t Q dere eınr"z tımarmdM 8 dfüılim Tarla 20 Mektep Hil~linhmer ı:emiyetinin malı olup tahsil müddeti iki sen lt 
' 1{

11 
< c 

200 4 
ve oebeJ 30 aydır. Talebenin iskrı.n, iaşe, flbas n tedrisatı tamamen HiJtUinh 

8 8 

.' !"eli Ye ~ ii t t . de S ... 11.r el d .. k k" yeti tarafından temin edildiği gibi aylık cephaı·çhğı da verilir mer cemı-
. .._Q)r s eca >ı za e o. !ol. J..,o. u u nn 70 . . . . • . • 

~tih·· arıdl\ y 
1 1

. b. ı·ıc . arı l6/S/93"' Per>ıemhe Mektebe gırmek ııtıyenlerın 15 Eylul 1934 tarıhine kadar cumadan 
,... •ıı1 azı ı eıııva m ır sene ı ıc • ~ ,. d h t · · ~·, 1 . l!aat 1 l ıl .. ... d ~ konulıuuşıur. man a ergOn, stanbulda Aksarayda Hasekı ctıddesmde mektep idaresine 

1Dhw e •hRle edılmek nzere muzııye ~ye_ müracaatleri il:\n olunur. 7-14-21 (226) ( 
•rı o saatta Mılli amlak ıntidiirlüğiirıe mlıraoaatları. 15~8) 

-...... 3008 (230) 

l\a~11111 i
2 

lCınlak roiidürfii1tiinden: - Devlet Demiryolları 7 nci işletme 
lt 1\ il t 1 ~ \1tlıra "" "ur 80 12 eski 8 'J'. No. in Hane 3oo M f • d ~ fllı.ıııar E11ıi0n efendi ao. 10 numaralı fırın 262 Ü ettişliğın en: 
l.teşal) Ktea So. 7 e1ki 98 T. No in hane 160 
l\a,.ş 'Ye l)ııban zade aoka~ı :3 eski 3 T. ~o.lıı lıaoe 850 

~1 r.,~:~dk Turan ~leuemen O. 128-7 eski 12 T . .No. hııııe 125 
tj "' a · ··bad'l 

11
• rıcı Yazılı emvalin ıniilkiyeUerı peşın para veya mu ı 

~1•11 • 1 "ttı . 3 p b d li sa P taefıve bonosile öıleornek üzere 16/8/9 i erşouı e 

ı - :Mer'iyet nıiiddeti ultmit olan1019 No. yaprak tütün ta
rifesi 31 Mart 935 tarihine kadar temdit edifdigı gibi ı Agoıtos 
934: tarıbinaeo itibıuen yaprak tütünden ton n kilometre ba~ına 
6,~:?5 kom~ ııakliye üoreti tahsil fldilecektir. 

itti 'H l 1 1 . · l~k Ü \ıı.... ····~~iı le satılacaktır. taliplerin O aaatta rmfli em 11 m • 
.............:. •ıe 1 •• ) 11 uraoaatları. 3060 (229 

2 - Et4ki 129 numaralı panoar tııriteei 

< 1020 c Şeker c 

~ 1022 c Maden kömürü tarife i 

~!l 1~rl'lir Sahili Sıhhiye Merkezi 
~Ştababetinden· : !~~! : ~:~: .. tobama ; 

t t\t k f' • 
t ~~'•ay ~ lıınaamın 559 lira bedeli ke,ifli tamir ve telvini mti· « 1017 c Preeeti pamuk 

~~it btr ~ .. konulmuş olmakla tartoame ·u ketti gürmek iıtiyeale- c 1021 ' Meliaa 
~ ~irı<ıi J.un Ye mi.inakaıaya iftirak edecelderio agoıto111n yirmi c lOil c Bot h9ı ' 31 Mart 986 

1 • :,, l\J~~e~şe~t .. giinii ıı1at on beşte Pa..aportta ~&.in Sa~il Sıll- ta~ilıiH Juwl~r te~it Mih•ittir. ]"asla ma16mal i9ha iatu1 .. ıara 
~'~atı .keııne yüade 

1
edi btıçuk teminat akçeaını bamllea mit- muraoaat edalm•ı mero•d•r. 

er,_ '1-l 3-18 S2'2 (282) 1-7-8 

c 1007 Oeviz kütfi~li ( 

Sto8 (Hl) 

~ 
Makine Ve 111şaatı Bahriye Miltehauısl 

ETUP UEDAL 
l\1akine JmaUıthanesi 

Ha 1 ı ıua:?" ç.u~ısı N umıuR 50 

Mlieı;sescını ıı 

mamultltı 

olaı;ık 

t..O 
ıuakıuc 

lzmırde 

faaliyotted i r. 

rın llu maki ne· 
lerın faalıyet 

tRrzlan hııkkınclB 111:\lılınıH RfınRlaraııı ı"u"·e tttler•~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YQ/1hane Ve Un De41rmenleri 
Tyiıı hıfurunm sliit ve 4'dftvaı unal edihr. 

................................................ 
Gaıeo.,,.n ı Bllum111J1 .o,,,ız ~ 

Her boyc!a ve ber ku~vet Dnrbiııler, ıulunıba)ar 1' 

.. . resıısat ı ıu i h"ıı ık ıye :ttıa rıı.ı<; r Ye 
~ .. cirı• mahrukat oaerıne vinçler ve a:ıir ışler \rerntıte 

H kahnl f'c11Jir. 



Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandal& 
Kumpanya11ı 

HEltMES vapura 8 a~us-
ioAla beklenmekte olup ha
mn lesini tahliye ederek BOUR· 
6.AS, VA RNA ve KÖSTENOE 
için yük alacaktır. 

UiıYS '"' E~ vapura 14. ağustos
tan 20 a~ustosa lrndar ANVERS 
ROTERDAM AMS1'JUtDA M 

JAORANSKA 
PLOVIDBA O. D. Susak 

Istanbnl Sfirat Yola 

SA.KAB.YA vapuru 
Her pazar Haftalık lzmlr, Pire Trlyeate 

.._ .......... _ /1 Jinü saat on ve Susak Muntazam 
...... ~ altıda limanı &ilr'at Postaları 

mızdan lıare- Seyahat milddett 5,112 glln 1 

Vşparlar 1zmire her pazar-
ketlf' doJ?ro teei 1ahab1 gelir ve çar,amba 
l stan bola gi- öğle !7.amanı h1Heket eder. 
der. HA REKE'l1 TA RfFESl 

Fazla malumat almak iıti 15 Al?nRtostn : ~PfJtl' 
22 A~uetod ta : SH.Bf N 

r enlflr Birinci kordonda VA· 29 A~nstost ıL : BEOGRAD 
PUROULUK şirketi acenteli· 5 Eyllil : BTJED 

ve HAMBURG için ~ine müracaat. Yolcn ve navlnn bakkrnda 
Alncaktır. fa:.1,la malumat için, Oeınal Cen-

hamule 

TJUJEFON : 3G5S deli Hanında, JERO:\l PUSlÇ 
1'ELAMON Vaparo 1 ey- ··---miiliillliiiiiiii_lill!I ____ . ı.oentesine miiracaat ~iliniz . 1 

löltlen 6 "ylHle kadar doğrn 1'. V. (189) Tel..,fon : 254S 
ANVJ~RS,I:tOTERDA.M, AMS- w F R v D 
TERDAl\l ve HAMBURG için • Z• •& a

0
n er lzmır bırıncı ıcra mtımurlu·ı 

hamule alacaktır. ee o. ğondan : 
Deutsche Levante Linle Bir borçtan <lolnyı tahtı hRp-

Svenska Orient Llnlen ALA y A vaporo 8 agustosta se alınan on halyn imal olmuş 
NORDJ.JAND motörü on t"t" 12 s 934 ·· .. ı bekleniyor. u un - • -. pazar gunu 

1 clokuz agustostan 22 Ağustosa 12 ,. t k a A ıı..•'r""ERS ıaat ôndörtte aleni miizayede
1 n~as osa a ar n ' " , . 1 y . .. d b d · d kadar HOTTER.DA MH AM· • 1 e enı mnzaye e e eatenrn e 
1 BURG COPENBAGEN GDY· ROTTEH.DA_M, HA.MBUHG ve satılacağından talip olanların 

NlA, GlrlfLE GOT~JBORG ve BRfiJMEN lımanlarına bamole yevmi mezkfırda mahallinde 
alacaktır. hazır bulonınaJarı iiizıımu ih1n ı lSOANDINA VYA limanları 

99-W-ESTING HOUS.E" 
Mükemmel Vantilatörleri 

Kuvvetlt, sessiz, tasarruflu, kanat
ları hafif fakat çok sağlam bir mal
zeme olan l\1ikartadan mamul olup 
yıkanabilir paslannıak korkusu yoktur. 

ltlü teharrik.tir. 
Fia t ve kalite noktai 

nıukayese kabul etmez. 
nazarından 

Satış mahalli : Tiirklge umumt acentl: 

SARL P. BALADUR 
Ve Şürekası 

BiBiNCi KORDON 
Cunıhuriyet ~1eydanı Yanında 

•için bamııle alacaktır. 

Service Marltlm Roumain 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

A TTO vaporn 25 a~nstostR olunur. 3237 (25:3 ) 
bek 1110 i yor. 30 a~ustosB kadar -------El•llllİİııll ____ İİİİİİİİ~~~~~~---~--~--~--~~llilıııliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--'I 
ANVEHS HOT'fERDAM HAM ~ ....... -,..._ .. ·~ A T T .Z t• ıı g ın ıkrnmıyoliöküz 

~ baş Ktılınan çivitlerile 
BURO ve BREMEN, için ' < Brnsso > maden c ifası-
Hamule nlacaktır. 

muntazam sefer 
SUOEA VA vapura on a~us 

tosta vüıut edecek ve ayni giin D.Ef.JOS Vaııurn HHE;\JgN 
maat on sekizde MALTA, BAR- HAMRUHG ve ~ANVEHSdon 
()ELONE, MAH.SlLY:A, OENO- »iik çıkarmak ib~erc 1 oyliilde 
VA ve N APOiılYE hareket bekleniyor. 
ecle~ektir. Yolcn ve hamule ka- SOFfA molörii 10 eylülde 
bol t1der. bekl~niyor 16 eylüla katlar 

PEI 'L"'S V 13 ı·· ıd ANVERS, l~OTERDAM,Al\lS-
.. Jl'J apuro ey u e " " 

} 
1 k · ·· d 1.'AL'l .A T.F .. RDAnl HAl\1BURG ve Bitli. ge ece ve aym gun e .ru · , 

1JAUOET.JONE MARSlLYA ve l\IEN için hamule alacaktır . 
OENOVA'ya harttket edece~tir. JOHNS10N LJNE LJMJ1ED 

, .,. J h l k b 1 _, JESSMORE Vapuru 6 af!ns· 
. ı o cu ve amue a o euer. t d b ki · A''VJ,HS osa oğro e · en ı yor. ı.' ı, 

Nallonal Steam Navlgatlon LlVJ"RPOOf 1 "k ve ı. .J<aıı yu çı· 
Co. Ud. Of. Greece. k 1 kt t k · ı J> ı · t PlRE ar' ı an sora e mı >U garıs Rn 

Te Hoınanya limanlarına yük 
alacak tir. 

Şımali Amerikaya 
muntazam sefer 

TRANSATJ.JANTlKcHYRON. Arnıenıenl H. Schuldt 
HA.N~BUUG vapnrn 9 Ey-'fapuru yiı·mi beA aıtastosta 

. v 6 lftl<lı} beklenıyor, AN V EH.S ve 
Jımanınıızdan hareketle doğru HAMBUJ'(:l' 1 ·· k k ı k· 
NEVYORK ve BOSTONA gi- :ıı < nn yıı .ç~ arı• .. 

k . 10 1 .. 11 NEVYORK tan sonra HUHGAS 19111 yuk 
ece tır. ey u < e :. - alacaktır. 
~A balonacaktır. 

Yolcu Ye yük kabnl olunur. 

Holland Auatalla Lino 
ALMJ<ERK Vapura 21 ey-

Vnrut tarilıleri ve vapurl~rın 
isimleri üzerine mesoliyot kahul 
edilmez. 

N . V. ,V. F. Hanri Van Der 
Zee & Oo. 

Jülıle beklenmekte olop BOBAY Birinci Kordon Telefon No. 
AVUSTALYA ve YENl .ZE- 2007. 2008 
LAN DA için yük alacaktır. 

1 landa ki hareket tarihlerinde. 

ki degi,ikliklerden acenta mes'u

liyet kabul etmez. 

Fazla taflil&t için İkinci Kor

donda Tahmil Tahliye Şirketi 

binası arkasında FRATELLt 

SP .EROO ace._nteliğine müraoaat 

edilmeıi rica olunur. 

Telefon: 2001-2005 

Continental 
ORIENT LINE 

Olivier Ve Şü. 
LJM11E1 

Vapur Acentesi 
Cendell han Birinci Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Ltneı Ltd. 
ADJUTANT 30 temmezda 

Londra için yük" alacaktır. 
ALG ERlAN Ay sonnntla 

LONDRA-ANVERS •e HULf.J 
deıı gelip tahliyede bulunacak 
Te ayni :zamanda HULL için 
yük 11lac1&ktır. I 

YVONNE Agostos haşlaugı
cında LEl'I1H için yiik alacaktır. , 

1ürklge Umum AcenleRI ROUMELtAN 16 a~ostoR 

Makina .lfahrikasının 

NAMDAR 

Pek yakındR en nfnk yedek ı,arça1ariyl€? beraber aşagı
"=' aki JZ.MlR UM UM AOENTASINDA stok bulundnro· 
laeaktır. Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifatoracılar çarşısı Saffet tmkagı No. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

ŞiKAYET 

nıu piyango biletleri gel-
di. Elinde bo_, cila ku
tusu veya c;ivit etiklie 
olan hemen depornozl\ 
miiracaatla biletlerini 
lsırılın. 

A eker markalı haki ki 

flit, l!"'ay<la, Kilsekt, Ati
ıa, Blak Flag, FIRyozen 
sinek ilaçlarının her boy
da kapalı kutuları var. 
dır. Dükmesi rıin Jit resi 
y:ılnız 100 kııroştor. Son 
parti naftalin ge ldi h cnib; 
te<larik eılemiyenler hira7. 
acele et11 i rı IPr. 

ARTı• kamaş lıoyalar1m17.rn teorüb.,sini yaprnıyan ~ 
madı 15 knrnşla r~ngini atmış ipekli paııı• 

yünlü elbisoforinil'.i istediginiz renkte hoyarsın>z. 
Hesmi roht1atnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç bO 

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptnn satış 
kezi depornuzdur. 

T.oran tnYalet sabunu ECE Yim tozu, Kaol Brasso, pire t t 
karpıt, çay, kına, aakız, diş macunları, kııkao, kolonya, kola, 
kal, demir hindi, limon tozu, her nevi asit, Jaetikten maşalll 
mnstuda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için soda, fO 
eke tozu, sabon tozu, lüks !'1abnnn, fare zelıiri v.s. 

TELEFON : 388~ 

Sağır Dilsiz Ve Körler Müe 
sesesi Müdürlüğünden: 

193J. mali eeneei ihtiyacatından olup talitıi çıkmıyan c et, 
yoğurt, yumurta, ıebıe, odnn kömürü ve kök kömürü > 19/ 
tarihine mü1adif Pazar günü aaat 11 de Yerilecek olan bed 
haddi layık görüldüğü takdirde çıkacak tali hine veri imek ö 
yeniden münakasaya konmu~tnr. Taliplerin şeraiti görmek ii 
her gün müeHese idaresine ye yevmi mezkurda da sıhhiye 
döriyetinde teşekkül edP-cek komısyooa müracaat eylemeleri 1 
olunur. 31-3-7-10 3128 (179) 

HARAÇÇI ZADELER 
SOVTORGPLOT LlVERPOOL ve SwANSEA 
.ınıAN~ .MEHING vapuru 8 dan ı{elıp tRbliyede bnlooncaktır. 

Deutsche Levante Llnle RahRt lskarpin Giyememek Günahtır Hatta Ayıptır Çünkü agustosta beklenmekte olup P1RE 

YAjj"'A ve l'OltTSAIT için yol. ANGORA vapnru G agaııtosl Kemal Ki.mil Beyin 
co ve yiik alacaktır. 

FRANZ .Mering vapuru 19 n~o&· 

BREMEN-HAMBURG ve AN-1 ( NASIROL KEMAL ) 1 ••P 
VERS'teu gelip tıt.hliye<le hain- ! Lafa, lakırdıya nehacet. Nasırı (4) giinde yok eder, lzmirde 
nacaktır. ' 10'000) leroe şahidi vardır. (Nasırol Kemal) Hat del!'il ilAçdır. 

\osta lıek fenrnekte olup Selanik NOT: Vürut tarih teri ve va-

Te OD ESA içiu yolcu ve J iik purlarm isimleri iizerine mes'u· lzmir Ziraat Mektebi Talebe Ucuz ve sağlam sandalyele kabul edecektir. 

QIQERIN vRpurn 22 agos· 

tosta beklenmekte olup PlRE 

YA~'A ve POU.TSAlT için yük 

ve yolcu kabnl eclecektı r. 

ÇIÇEHlN vapuru 2 eylülde 

beklenmekte olup SDLANlK ye 

liyet kabul edilmez. 

Akhisar Solb Hokak Mah
kemesinden: 

Akhidarın I~ık köyünd,, mu

kaddema vefat eden koca Haean-

Kabul Şeraiti Haraççı zadeler imal eder. 
ı - Orta mektep meznnn olmak. Adres : İ kinci Beyler sokağı No. 102 
2 - 19 yaşından yukarı olmamak. Telefon No. 3778 
8 - Hüviyet oüzdanı veya taatikli sureti. C t 
4: - Çiftçi çocuğu veya arazi Hhibi eTladı olduğuna dair Buca: Leyli Ve Muhtelit or 

ların Ayşe hanımın tertıkeeine reımi v~ıika l(Ö&termek. M d 1 "' 
mahkemeoe vaziyet ve ıepti det- 5 - Her türlü illet ve marazlardan salim ve ziraat ı,terintı Mektep Ü ür ügünden: ODEo..;.A için yolcu ve yük kabul 1 

d 1 . ter edildit?inden K. medeninin müsait blinyede oldun-ona dair tasdikli doktor raporu vermek. 1 - Yeniden alınacak tl\lebeniu kaydıkabulü AğostosooJI e ece i tı r. t'J 

YO J. ROMANO 

J)l KKAT: Yukarıdaki tarih- 553, 560, 561, 562 inci mad- 6 - Hösniihal sahibi olduğuna dair vesikası bulunmak. oıiıinde başlıyacaktır. ' 
delerine tevfıkan tarihi ilan- 7 _ Ancak kadroya göre talebe alınacağından ıoüraoaatların 2 - Leyli ve nehari kız ve erkek eski talebimizin kayıtl•'1 

)er içın mes'uliyet kabul edil· dan itibarnn bir ay ?.arfında mi.i· bir an evvel yapılması IRzımdır. yenilenmesi için Eylülün yirmi ikisine kadar müracnatıarı· ~,il 
mez. 3 - Leyli ücretler iki yüz Jiraya indirilmiştir. Üç t• 

r.. teveffanın bor9lu ve alacaklıla· 8 - Müracaatlar yukarıda yazıh Tesikalera batlı bir istida alınır, memur ve kardeA çocukları inin tenzilat yapılır. odf; Fazla tafsih•t için : v -Y P 

G. JMNAYLlO(:UJTJ rının mabkflmeye müracaatla ile ya BnrnoTada mektep müdürJüğiine veya bnlnnulan mahalJin 4 - Meznniyet ikmal imtibl\nları mektepte ' yapılacak, 
hukuki Taziyetlerini tespit ettir- en yüksek makamına yapılmalıdır. lüıı birinde ba~lıyacak, yirmisinde bitecektir. ~ 1~ meleri ve aksi takdirde kanuna 9 - Talipler mektebi maazeretsiz olarak terır;ttikleİ-i tak- 5 - Smıf ikmal imtihanları ile kabul imtihanları ~1 

Aocmteıine müracaat ediniz mezkftrun 669 uncu maddeıi dirde mektepçe o zao1ana kadar · yapılan maarafı Terecfıkleı:ine yirmi ikieinden yirmi clokuzua kadar devam edecektir • 

.Birıoci Kordon, .Rl Z fer ha· hükmünün tatbik olunacağı Uan dair bir kefaletname veya teahhüt senedi Tereceklerdir. 6 - Deraler ilk Teşrinin birinde başlıyacaktır. l) 
aeıine Telefon ·•366 olunur. 3228 (28'} 18-~S-80-7::-17=:_29-9-l'/-j3-i8 (89) i800 7-9-12-1(-16 8218 ('5 


