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Camhutlyttln "t Cum1ıariyet ese1le1lnln btk~lsl, sabahlatı ~ıkat ıtyaıt gazttedlt 

ŞanslJlye Hitler Nutuk !tat Edeıken ..• 

müdafaa hali miıteına olmak yanın mildaf aa tedbirleri ıu dtl· 
üzere biz asla muharebe etmi· tünceden mlUbenı olmaktadır. 
yecegız. Avrupada çok kuvvetli dilş· 

lngiliz hava kuvvetlerinin art- manlarla çevrilmiı bulunuyoruz. 
ması bizi biç bir ıurette kızdı· Bunlar gllntln birinde bizden ka
ramaz: Çtınkll lngiltereye hücum bül edemiyeceğiıniz bazı şeyler 
etmek fikrinde değiliz. Alman· - Sonu 4 anca sahifede _ 

Dün ltalqadan Hiç 
Bir Haber Gelmedi 

Yumurta Tozu 
Alikıdırlır Yuıurtı Tozu Fabrikı· 

11 Acdıaıını Kırar Yırdilır 
•••••••••••••••••••••• \' A •••••••••••••••••••••••••••••••• 

enı sır matbaaıonda h1l81l11u~tır. 

Aziz Vaıandaş 
9Eyliil için Ne Düşünüyorsun? 

lzmirin kurtoloş bayramı bazırhkları bAşlamıştır.· Bo 1 : 

milli heyecanın hakkile ifade edilebilmesi i9in bfitön va· 
taodaşların fikrine nıüracaat olonnyor. Geçmit ef'oelerde 
KCirdüğilnii~ ııoksanları bu 11ene i9in ne yapılmak lazım gel 
diğlnt doğrudırn doğruya Halkevi reislıgine veya gazete· ' 
mizı~ lıildirınhs. 

' 

Bir Yeagecia Marifeti 



&bite t !'el Allf 

Yeni Mahsullerimiz 
lfakkında Malfimat 

SEDIB HABEBLEBI 
~ 

"' • • - \ • .. • • • .. - • ' , .. ~ J 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Baş ıaıa/ı bmncı sahııed<J - leden hır memleket değil 

yüzde on niebellnde fazladır. bilfikieı hogdny ihraç eden Ziraat Bankası Belediye Memurları 
••••• Kumdnrı Ye nsnm aşağı yukarı memleketler nrneına girdigini 

a) ni vnziyelledir. hiiyiik bir aevinçln güröyoraz. 
Üzüm kemmiyet itibarile p~k Gazetelerde de okadıı~nmıız veç

ız noksan olınakl beraber key- hile bo sene Fılı tın ve lsviçre
fiyet itıbnrile ~ok eyic1ır. En ye hir miktar lıu~dsy ihraç et

do.14rn tahmi~lcre gUre bn sene. t.ık. Memlcıketiuuzın mobtelif 
ııin ii:dim mahenlii olli milyoıı mıntııknlarındn wnlıtelıf yukun

kilo tahmin edilmokteılir. lnr oldugundan yoti~en bn~tl:\y 

Mü~örleri Arasında Yap:lan Arasında Mü im ayinler Yapıldı 
Değişiklikler Fabrika Müdürü Değiştirildi 

lzmir geçen eneye niehetle mahsulfı birlrn9 .cinstir. Zırnat 
llaha çok ıyıdir. 'l'nhmınen dört Nı3htiileri ve tohum ıııl:lh istn
ruilyon kifo da fıt:ıladır. sıyonları bn~dayl:ırımıAı ıslah 

Zeytin ~fü_:en enekınin tnm vo 'l'ipizo etmek için fnı,liyotte 
bir misli fıızbdır. Tiitiiniin tında lıulııııuyorlar. 

kuraklık ha. ebile lıır az Pksik Hnr lıalde ~ok yakın lıır atide 
olnnagı zaone<lı liyor. Bu nın lu A vrupıı piyasalarında Tiirktıpi 

matı mırıtaknnrn mohtehf J erle· h111tdayla rın sntışa arzedilece~i 

rindekı lf'Şkil:itımızdan uldıgıınız vo ıyi müşteri temirı edecegi 

raporların mnhtevıyatınclan an- rnohnkknktır. Zırnat Baııknsı 

lıyoruz ki hakikate en yakın hnA-day i'leri hakkmdl\ ken<'!isi
Taziyeti gfüıterdıgı rn11lınkkaktır. ne tevıli edilen işi büyiik bir 

- Kooperatiflerin vazıyetleri ha a ıyetlft idaM etmektedir. 

ne haldedir! Bo ene mü tahsilin menfa. 
-- lzmır vıli'tyetinden lm ene 

.Aydına ılbak olunan bir koope.

ratif ayrıiınca dokuzu lzmir 

merkez kazasında altısı Torhalı 

ve miitebakisi •ilayetın mülhak 

kazalarına merbut olmak üzere 

73 zırni kredi kooperatifi var

dır. 'Ronlardan otnz doknzo 1930 

werıe&inde, yırmi biri 931 <1e, on 
yed iıi 932 de ve biri dd 933 ıe 

nesinde teşekkül etmiş ve yalnız 

biri lzmir, dıgeri Karaburon 
mıntakosında olarak 1934. sene
sinde fııallyete geçmiştir. 

Bn teşnkküllere iki ytiz dok
aan iki köy dahildir ki hunlar da 

13200 miistahsil ortaktan mü-

atine olarak mevcucla ilaveten 
daha birçok Alım merkezleri 
t ı edılmişlir. 

Buğday mınlakalarandaki mfüı

tah iller hu yüzden çok istıfade 

görmekte ve mobtellirler eline 
düşmekten tamamen kurtulmuş 

bnlunmaktadır. 

Fazla hugdaylar;mızm ibraoı 

için çok eidcli ve müfıt teşob 
biisfer hazırlanmı tır. 

- Zürraın borçl rım da g -
yet uz faızle vo uznn bir miid. 
detle tecil edılecegıni Aııkara

dan geleu baber 1 erdeıı anlıyoruz. 

Bu hususta alclııtınız emirler ve 

tatbik edeceginiz ş~killer bak-
rekkeptir. lundıı malômat vcrirmisini.ı'I 

Hn koı•perstiflerin şimdiye - Ziirraın tnhii lıırnkası Lor<;· 
kadar 150,500 liralık ihtiyat lalar iç:n az~ıni teslıil:'Uı gU. 

1!4ermayeleri toplanmıştır. Ha pR.- tcrmektedir. Heıı ıııbayet lz
ra Bırnkaımzila muhafaza Te mir şuhl'Rinio müdiirii olarak 
tennıiye edilmektedir. kendi uırntaknnn bilirim. Son 

Zır at Banka ı şube müdür 

ve memurları arasında nıiihiuı 

uaz.ı tobeduüller yapılmıştır. 
Bankanın miinhal buhınun 

eh riıııiz ~ubesi mii•liir ınuavın
lit?ine merkexden .ı:·aci bey lsyin 

elli 1 nıiştı r. .M ıı mailc-yhio bugün 

'tthrimı:ıe muvusalntı ve yeni 

vnzıfetıine haşlRmıısı bekleniyor. 

Bunı1an lıaşka Bergama müdü

rli Ahmet bey teknücte sevkodil· 
miş ve yerine lnel>oln müdiirü 
Server hey tnyin olnnmoştur. 

Ay<lrn ~uhosi müdürü Noilim 
hey lstanbuldR ıbdıı8 edılen Yo

uan emvali eatı~ komisyonuna 
memur edıJmfı;:, yerme· Ankara 

merkez .-:rıbc .. i ş f lertnden mnh 
terem b~y tayın edilmiştir. 

Ü<leıniş şuhr.si miidiirliij?üne 

yeni rnyin eılılmiş bolcınan Oe

vnt :Fııdıl IH•y hır ny mezunıyet 
nlarnk lst:rnhalıı gılnıiştir. 

Otuz uallim 
ikmal Mektepleri

no Talip Oldu 
ı km11l mek teplerincle uıyoloji, 

riynziye vo fon hilgısi muallim 

likforıno talıp olnn ılk tcdrısnt 

müftıtti~i vo lııışmualfimfeı 111 

isi mlerinın hi l<lı rilıncsi maarı f 
Tek:11etıııce ıııırnrif itlnresinılen 

iı;tflrııııi .. tı. ~ııudıJO kadar otuz 
ba~nrnhllım hanım vo hey ınli· 

rncaat etmiş •e keyfiyoL mıınriJ 
vekfdetine hildirilmıştır. 

. . 
Uç Müsevi 

Ruhsatsız Avukat
lık Yapıyordu 

Belediye memurları kadro- g&lirilmiştiı·. Bu suretle açılan 

sanlla B~zı mübım deJ?işil.lcr yazı i~lt-ri ldHipligine ele hono 
YffJHlmışhr. Fahrı beyin ciliimile kfLtibi Romzi bey naklo(unmaş· 

ınhilJil eden belediye hıışkatirli· tur. 

ğini hayli znnıandanberi Vtıkalo-- Beledıye un fabrikası müdü
t~n movaffnkıyetıe idare eden rli 1'ovf ik bey v.abıta mıotaka 

belediye encümeni kfıtihi Ali bey 'ı.nıirligioe alınarak fabrika mii
mezldir vazifeye asılleten tayiıı ılüriine ınüktesip hakkı mahfuz 

etlıfmiştir. Eneümon başkatipfi- kalmak şartile l'lfthıta brıif amiri 
ginf1 dosye ınemurn Saim, dosye Oemal bey V'C zahıtt\ baş amir
oıemorluğnna ya:;ıı;ı i~leri kfltibi hğine de seyriisefor llıniri Alı 

Ekrcmlıeyler birer derece Lcrfilo bey tayiu o!nıımu tın. 

incir Kurdu Cinayet . .... . • •• 
Mücadele Faaliyetle OeVam Katil Raif Şeh-

Ediyor rimize Getirildi 
Menemenin Yalı,illi köyiinde 

bir hayvan otlatma meeelesi yü· 
zündr-n bir cinayet çıkmış Ali 
oğlu R tif, Halil oğlo Mehmedi 
tabanca knr onile öldiirmü~tür. 

A lınnn malllmnta göre Raif hay· 
vanlarıuı maktulün tarllll!lına 

ı;okınn~ otlatmaga ba~lamıştır. 

Bono g«iı on .l\lebmet tarla i9in

cloki incil· arnçlarını hayvanlarıo 

kır cağını tliişiinerek Rnit ağaya 

çık1 mağa haşlaını~tır. Boyiizden 
çıkan kavga ağır kefjmelnr tııa4 

tisini inlaç eylemiş nihayet Raif 
tabnncn.'!ını çekerek .l\lehmt-de ateş 

etmiı: vo ill<liirmiiştiir. 

incir knrclu mücadele ine 'l'ı
rn, Ödemi -ve Knşadıteında 
hummalı faaliyetle devam oloıı-

maktadır. 

Öılt'.'mi,.te bir kısım bahçeler 
kontrol edilerek geç~n sene yiiz 

clo nhrnı~ nishcııııde keı evol 

yaptıı mı' olan hahçeleı in hu e

ne lıepsinclo kere'\'et ynptHıldıltı, 
ve kerevet iz bir tek balıço bilo 

kalın tlıgı gör\ilmü Liir. 

Zıraat Vokfıletinirı göstcrcliğı 

liiznm üzerine bundan ..onra ln. 

cil'lor ıuüub siren bunların iizor· 
le:rnule ve bez öıliilerdıl kuru

tulacak lııoirJerirı toz toprajtn 
maraz kalmasırıa meydan veril-
mı yrook tir. 

'l'ire merkezine bnRlı Boyna 

hogu?., Qınl yeri, Oörclelli k<iy-

lerıno gıden miicadele memurla · 

rı lııcir bahçelerini tetkik eyle
mişlerdir. Haralnrtln da f ııcir 

l{atil d4Jrbal yakalanarak 

nıulınkeme edılmek üzere ebri· 
ıniz agıroeza walıkeweilina sev .. 

kolanınaştor • 

Köy Planları 
lzmir merkez kazasında 9, 2280 numaralı knnon ziirraın 

TorbafıclR 6, Ödemişte 9, Tirede eski uorçlatllll f('OİI V(1 İ.olay-
7, BergKmada 8, Dikilide 2 Ra- !ıkla fideyebilmelerioi bihakkın 
yındırda 4, Kuşadasında 4, Ke- "temin oyliyebilmiştir. 

malpaşada 10, Meneıneıı<le 6, Ur Banka borçlu miistulısili sık
Jada 3, Q~şr~edo 4, Kıu~bnrunda mtı<ları, üzmeden borcunu ödoye· 
4 Te Seferıhısarda da 2 zırai kredı bilmesi için ne ınümkiin iso hep

kooperatifi vardır. Hunlardan sini yapmı, tır. Bu vazıyetto borç
lıaşka biliyorsunnz ki ızmircle luların da bii nii niyet göeter

bırde mey•e ııatJş kooperatif imiz ıneleri •e Rıkı tıkları zaman yıııe 
Tardır. Bo kooperatıffo inkişafı 

ltya Arditi, lt lduazi ve Ho- kurdn miioı\<lele ine ehemmiyet-

Kazalara IfahiJ'e
lere Gönderildi 

horıo efeuı1ilerin ı nlısatsız avu. 
katlık ynptıkfnrı baher alınmış 

vo lınklarıulln adliyece takibata 
başlanmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l>u Jayıhnlar iisıüuılızdekı devre-

borç para alabilmeleri için elle. 
için bilhassa valııniz Kazım pa-

riude varken lıorçla.rını ödeme· 
'anrn biiyök himmetlerini hür-

de meclise ar~edilince o zııman 

bn layihaların ahk mına göre 

helki tahsilatta bun de~işiklor 

olacaktır. Bagiin için elimizde 

leri lazımdır. Başka, alacagını 
metle kaydetmek lazımdır. talısil edeme?. e müstahsilin eı-

Bu kooperatif yeni olmakla 
beraber ortakların11 hüyiik yar· 
dıınlarda hnlonmaktadır. 

Bu sene Anlrnm, tataubot ve 
:Eskiı;ıehirde üzfirnferiınizin taze 
olarak V6 mömküıı mortebo ocoz11 

satılmasını temin eden teşkilat 

•iietula geti rllik. 

Turfanda taze sebze ıevkiya-
1111dan da ';ok istıfade edildi. 
Yalnız Avropayu ıhracat ı,iııi 

temin etmek muıukün olamaclı. 

Bnnon balıi de ve ait nakliye. 

nin pahalılığı, mesafenin uzak

Jıgı ve bilhıı a A vropa piy111a

Bıu<la A vrup:h at?ızların ii7.ünı 

Jeıiu11'1e alışkın olmama ı lıase· 

bile iyı yer tnlamamn ındırndır. 

- Zınat t.ıuıkası ınemlf'ke

tirı hu~day siya el mi idareyı 

iizE1rıııe almıştır. İzmir ihracat 

morkPZlhtn, sb-.in de bu iş üıe 

1 ırıde ehemmiyetle ılakaııız var· 

dır. 

l\l<~mlel·etın hugiinkü ho~d y 

var,ıyeıi h.1kkındf\ ve bılhas 

iştttı~ımızo ~üre Ankıuaya on 

1• yalı 1 tınızde buj'.?day hakkında 

'ıtılf•ıı kararlar nelerdır'Y Hu 
lııı nslnrda hizi tenvir etmeoizı 

r <'" orlerız. 

- Türkıye yakın vakte ka 

Jn r !in~dllf ibtiyacın111 hır kıs 

mııı ı !ıarıçten temin edfln bir 
nwmf,.ket idi. Onmhuriyet ida
rt•einiıı im huau a verdiği fazla 

ehemmı)et genç ziraat vekili 

uıı1ın fütordı~i fll7.la alı'lka 1 
'!ıı ık tJc•ııırı ıutık lıuttday ıthal 

kı ık zamanlarında y rdım ede- mevcut ka1'&11lo T6 ta.limat mu· 

cek meotıadan mabrnm edilmiş cibince hareket ediyoruz. 

olar. Buda yakarıda öyletligiıu gi· 
Bankaonı, zirai krodi koope- bi mü tahsili sıkacak şekilde de 

ratıflori ile a>atış kooperatifleri- ğildir. Bo senede mahsullerimiz 
mü tnhtııılc daha müfit bir ~ekle. eyidir. Binaenaleyh ioraya mii 
sokoJmaları için yeni kanan Jll- ucaata mecbur kalmadan her 
yibalnrı hazırlaıımıştır. Fakat borçlu müstaboıiJ, borc·nnu hüsnü 

bunların macli in geçen dev- niyetle öderse ilerisi için ve ih4 
re ıne yetiştirilemediğini ben de tiyn9 anında kendi hıtkkında lıa

ıısittim. Her 11eyleri hazır olan yırlı olar. 

Tefrtka No. 21 A~ustos: 8 

BenlSeviyorn:n? 

le devnm olunuyor. 

Dr ğan Taylar 
Kütüge Ka.ydet

tirile.cek 
Zırnat Vekfdetiııin aykır Uf · 

pola ruıtJ,,ki aykırlarıı çek tiri i
mek sureti le elde odi len l>ıyların 

clot?nmlrırından ıummi altı ay 
zarfında baytar müdiirliiklerine 

veyi\ b:ıylarlarn müracaat edile

ı·ek resru1 <logum kağıtları ynz
dıı ılmak so rotile t-e cıl ettiril. 

meleri Ziraat VeklUctinden vila
Y-'timiz baytar müdürlüğüne bil

dirılmiştir. 

Ha ımretle nrnmlekette iyi 
cins hay '\'nnh,rm ıesci ileri temin 
edilmiş olacal>tır. 

Kemalist 'riirk ktiyli tiplerine 

nit planlar vilfıyotçe bazırlıınmı~, 

kuza lrnymaknmlıklarrnıı ve na-

hiye miidiirlüklerine gönd~ril

ıniştir. Bu plfuılar köylerin cog

rati vaziyetleı ine ve İ(·aplarına 

gHre değıştirbhilecektir. 

Pl!'uı hir J(emali t köyündeki 

medeııi ibtiya9larııı De soretle 
ve ne gilli yerlere yerl~tirilece 

~ini ~österınek için yapılmıştır. 

Meılooi hamleler gösteren her 
ktiy lııını)an bir ılane e.dinerek 
kiiy odaıHnn asacaktır. 

§ Hoga ve damızlık aygırlarla 
merkepler<leo dogan yavrularm 

ve muhtelit tavuk istasyonlarının 

fotografilMi vilayetçe tekıir 

edilmiştir. Bırnlar bütün köylere 
tevzi olnnacaktir. 

8 Aıtuıtoı Ut34 .,-
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Küçük Rab~ 
'C>ii:nde:n. :Eh .... gu.ı:ıe ~ 

WTJ.zz7.Z7...7.ZZ7/.L7../-7..7...7-7./..Z.iji;rl" 

Kazım Paşa 
Vali Krbmn p,,.a dun ögle~ 

kadar Tti rkof ı ıuüdürliigiinde 
Eylul heynelmıl l p.rnavır i, ıerı 
le meşgul olrnnştur. 

Sıgır ihracatı 
1 Ayneroraı vapurilfl lhin t1 

bıuş sıgır Y11nnniRtnn11, Jtııl~ 
Qitadi Harı vapuru ile de " 
lıaş eı~ı r Hod o a ,..;;n cterilnıi-: 11 ' 
OldDrOten Domuz Ve Çak•''' 

Kemnlpaşadl\ Hnzırnıı vo 1'~.pJ. 
muz ayları içiuclo muhtelif ko! 
)erde rapdan eürnk avların~ 
öldiiriileıı 72 clomıız, ıkı ı;s~• 
Ziraat mcmorlu~nna te Hın d1~ 
mi~tir. 

Seferihisar Kaymakamlıl' 
Alı H.ı7,a be,·d n irıhilfd ed" 

Seferibi ar kay;nakaıulıgrna ~· 
knk ıne.ııunlarından 3.l.uırtaf11 lir 
san b r tayin olunmn,tor. 

Belediye EncDmeni 
Beleclıye ılaiuıi eııcüıneai dil' 

öğleden soura Doktor Beb9fl 
Salih heyiıı rıyıt etı altında tol 

••• lanarak bazı n r t\lt\Tın talipler• 
ibaleı4ini yaptı. 

Yeni Borsa Heyeti 
Yenı hoı .ı ıdnı e heyeti d~' 

ögleden evvt'll 1'iirk ofiti müdıt' 
lliğiine giderek ornda bulun•' 
,-ali Ka:.ının pa,ayı ~iyıni etııJlf 
lerdir. 

•• C8I ... 

Burnova'dai 
Kizım Paşa Mahallesi 
BornovtHla ı ta you c\vıırııd• 

yeniden yaptırılan vle.rin aclJ 

elliyi teca"ii:t. elıııi tir. V'11if1J1' 

zin Bu nıova ç·Htçilerine rö te' 
digi yi.ik ek ılliilrnyı rıozarı dı~' 
kate alan belediye, yeniden te 

eesüe etmiş bulıırıaıı nı.hiye uıe' 
kezinin hu kısmıul\ vali Kh•" 
paşa nnıhallesi ısn)ini vorıut-J 

·· · ·· ·· k f iye'' 1 
munneıp gormuş ve ·ey 

karnra bağlamıştır. t 
Yoni vali IL'izııııı)n a m hll1 

lesinin tam urln ıııa A vnkat fh 

rahim l~tem \'e yerıi maliye ştJ' t 
hesi tnhakkıık memuru Hııfıf 
Mehmet hoylor bır çeşıoe yıır 
tll'mayı tnalılıiit eylemi~lord•' 
Çeşmenin itı.,' atına, horult\rı• 
tefrişine lıemon hnı:lanmı tır. 

Tire lstihsalatı 
'ficaret ()dasnıa BiJdiı:;ıJ 

l'ı re•knzasıııın !J83 - 934 ı: 
ki rdeksı•ı ii zirnı i fihq11 in tı lıı1 ~ 
k ıadR aJitlrndn rlo rn mn lfınrn t Jtl 
miştir. Bu rnpora gfüe 'J'ın•n1' 
nıflzkfır movsınıdekı kuru iiılı
ıstJb alı\l miktıtrı 40 hin kitocır•' 

934 - 9:1:3 ;;ıerıPst ltınemen ıı 
tihsslı'.itı c.ln ~15 hin kilo oJar'S 
götJteri imek tedı r. 

Aynı knlnıııu gtıçen sene~ 
incır ıRtıb :ıla1ı J,200,000, ho ti 
neki Mcnemcıı il'itılıımliıtı 1 mil,rıı' 
kilo<lnr. 

-- (\onu ı•ar _.. 
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Devletdemi;yolları Ta-(" s o N TELGRAF 
rif elerindeki Tenzilit 

HABERLER/ 
Nafia"V;kiii"'Au e;y .. G;~;telere Bulgaristandaki Türkler Çok Elim Almanya - Belçika 
'tetkikler Hakkında izaha .. Verdi Ve Istıraplı Günler Geçiriyorlar liıir ~irıüzalır1 
ı._ir Dlıntakaaına Verilen EJaemmlJ'•'t • ..................................... ···::· .. :~· .. • ... -: ............ :: .. ;..... Ed. ı • 
. Devlet demiryo!lan tarifele- dir Bu imkanı ar~hrmak için lstanbul Sokaklarında Gurultu Kesılıyor - Ode98 ıror.r 

'1bde Yapılacak tenzilat hakkın- bütiln Devlet demıryolları ilz~· K 1 R f H • B • M h k • e•tt• Berlln, 7 (A..A) - Alman. 
d~ lıtanbal ve Ankera muhabir rinde tenziJAh niabeti . v~saat ODSO osu au ayrı eyıo u a emesı 1 1 7aaaa Bel9•k•1• lı:ömlr ihraca. 
llaiıden aldı w ımız telgraf'an yüzde elliye yaklaşan 11dıt ve . .. . hakkıada diio Bürükaelde mil••· 
''freylenıi tik~ Nafia VekiJi Ali dönilf biletleri ihdas eyledik. lıtanbul 7 ( Huıusi) - Sof· lar. Birçok kasabalarda ukdat ıehırde mahsus bır ıllkiaet bil kereler a.,ıamıttlr. Almanyamn 
beyefen· t 1 1 ii . d Bu tedbirin fevkinde olmak yadan ıazetelere ıelen mektup lanmız karakollara ılt8r61erek kiim sürmllttir. Bel~lllaya olan kömür ibraeatı 
llzetel ı u m~se ~ er zer_ın e .. illi istihsalin milii tica• Jara nazaran BaJıariıtandaki dlYIJmektedir Day11ktan yara- lıtanbul, 7 (Husul) - Ka· IOD ••maolarda umumi 1ab4t ... 
d· . .ere uzun ıza at vermış ve uzere m uLdaıl•nmız .. ok elim ve ııtuap· Ja.-anlanu adedi bayii mlbim ye· çakçıhk suçile ma7.nUD bulUDan b"lb k"" ü .. . • __ 
"'lllıttır ki· a .. .,. • bild .. li k uf Ha Te ı a11a om r uzer1n ...... 

B . b dakikalar ıeçirmektedirler k6oa baht oldafu ın yor. Odesa onsolosumuz Ra yrl •• bDI ıl tm clol · ı il 
.. eş seneye mütecaviz bir za B 1 1 1 Tn. kle k t .k· ISTANBUL 7 (Huaal) - Şe- beyin muhakemesine bugla de hl " r• ayııı • m • 
... lllda b . - . b' 'd • ı r ar ur re ar91 azyı , --'- Ih . hk . d d m ıurette ... ımıttı d n ~rı mutezayıt ·r şı • ti . t ıtbr B 1 bir 10keklanacla yapıllllallit• olan bıas ma emesın e eYam • 
.~e bugün cihanda devam edeo 

11
Y87 .m dar .

1
rm b' .. 1:. ı~r. ı;· ,arlltülerdea halin kurtarmak edilmiı gflmrnk bat mlldllrG Milis Te ıı:.k ilitı 1

• lİ&adi buhrenm münakalat üze zete en enn ır ıaı ı ıçın c umumi iıtirabati temin eylemek Seyfi, muhafaza mldtlrl Haıan ~ 
~~de yaptığı menfi tesirler ma YAflY•D Tirklere karfl tecavOz· makudile beledi1emizin açtatı beylerle muayene memurlan Menedildi 
"'lllldur kir neıriyat yapmakta ve balkı mOcadele barin baıtam1tt1r. ..hit a1fatile dinleamiftir. Maz- .. 

Memleketimizin bu t~sirler Tlrkler aleyhine tahrik eyle· Zabıta belediye kararlanna nun mlldafaaıım da yapmıı ana- . BrukaeJ, 7 (~.A) - 8i711f 
~il masun kafmasma imkan yok •ektedir Re1111i memurlar bile mubahf hareket edenleri ıicldet· hakeme hitam balmattar. Karar .Mıhı tete.kkölle.ranl JMl•k eden 
'1.r, 9 .. L •• k" 1 ılrd&kleri teıvik y6zDnden taz. le takip eyliyor Takibat ilk 11 Aiu•toı Cumaıteai ,anı tef· ıon kaııun fızerane Fron&iıte ,.,.. 

\lllranı mutea ıp ) o ı:u ve · ba 1 h' d"J kt' k'Jat f b d ı i · 'tJa ki' yikat yapmaktan ıeri kalmıyor· mlbpet neticeleri vermıı ı D ım e ı ece ır. ı ı •• e ı m thr. na ıyabmızda harpten sonra ... 
1 1 
... 

._inal addedilecek ıeaelere na • • • ' • • 

~": nıabaaı tenezzliller kayde Nafıa Vtkılı Al'._ Bty Rus Hava Filosu Seya- Ordu Terfi L steleri 
B · "ili onayım milnase-

u tenezzülün önüne ıeç· rebn ve mı · · d• Aı• T--...l•k A d•ı• 
"ek ve münakalahmızı imkAn betlerine ait yoculu~ıa; ~ın ay lhatı·ne Devam Edeme 1 a 1 lllKll a arı.e 1 ıyor 
derecesinde tedricen inkışaf nca kolayhklar diişün ~ • · "ili lstaabul, 7 (Hasuıl) - :n Ataıto• zafer bayramında teb. 
etti k . c mburiyet hDkümehnın mı ·ı k 1 k rff • 20 rnıe ıçin derhal hareke'e u k k k'af -·-•-•• edıece oanuerlte liıtelerıhazırJanmııhr. Ai•toıta 
l'flnek lüzumuna kail olduğu· ikt'.sadiya1ı. oruma ve ID ''k- •"'oskova Büvük ElriD'İZ Sporcu· Ali tudika arzolauakbr. 
"-ıclan . t' 1 b' .IU ettırmek Jebıne aldığı ye alma n.... y N ı· M ı· v k·ıı Yazıye 1 eH& 1 ır b' f sinde s• z• f v de y 
"ette tetkike baş'adık ta ol_dag,va,. teti.t ~re,: sa~: yeni larınııza ır ıya et er 1 a ıa ve a 1 e e 1 en 

8'. t tk'k t t k mın sanayı aa ıye mrz er g 
~ e ı a ı mın a a, . k" f g6stermektedir 1 Vnroova, 7 (A. A) - Roıuayal farettnde hlr reımt kabnl yapıl· 8 •• El • H k Ed• 1 
'" ... Y•pbğı~ı~ seyahatle~~ ın Ö.rek zirai mahsullhn ye gıtmekte olan ilç tayyaredeu mll- mış Ye M. Kreıfineki,_ Ka~abao ugun azıze are et ıyor ar 
ta.., ~~tiz ıaıb~açlar Ye al~ ekse yeni kuru!an fabrikala· rekkep Sovyet hava f ılo11u diio hedeni teı biye meclısı reıai ve ANKARA, 7 ( Huıuai) - Nafia Vekili Ali v• Maliye Vekil 
~ ıntıbal_arle ı_h~ama.çaltıtı ger -ArOmBol teshil iç"n bu mti· saat 13 te Oracovıo 1izerinden möt1ıtfaa kollllterJiği harici mü- Fuet beyefendiler yum ( bajiin) Elazize müteveccilıea tUri8İa 
.,azan dıkkahmıze ılk çar· rın •u t f · d. b' 

Pan k . 11eıeleria dahili piyasa va pa uçmuş ve fakat bıtvnnın ınuha· nıuıe >at <Lı1reıi te 1 ve ıger ar den ayrtlacaklardır. Vekil beyler yeni hattın ai\zers'bam Wtif 
no ta memleketın nUfu9una e . d h"l · ii o k h b 1 t 1 • • · .J!_ 16 • • ı la ve mütekabılen a ı · lefetı :t.6rıne rMcovıc t1tyyare .ço zevat azır u onmuş ur. edecek er, devam etmekte olaa ınıaah tetkik eyhyecekleruw, 

.,._tr~ yolcu hareketlenn1n kay· ıdza~-~r t- ....... Janm•&ı• mlhim ti· meydanına inmiştır. Reı1ıni kabulde bötii11 Türk R c h B d 
~ Iİii aiab t ·wkt" B vaezi eaı uc.-. 
)eti ... . ~ •• lr. il • caret •e sanayi merkezlerimizle Fılo saat 16 da OÇOŞI\ <lc•vam sporculara ile Türk koloniıi aza. om ur an osu 
h.t ah ıçın halkımızda sey d 1 e kolay münasebetler etmt>ğe teşebbüı eylemış ise de aı ve bir çok Sovyeı aporGuları • 

arzularJDı beslemek ço· e1am 1 Y Q J 
Üzeredir hı-.1c b'. iti tesiı eylemesi icap ediyordu. tek ror tayyare meydanına avde· bolnnmn!tor. Şehrimize e mek 

)•t • ve ba~lan " Halk Btietlerl te ınE>ohnr kalmıotır. Ueamı l&abul çok oaala oJmaf, 
IQ haline getirmek ve bu halk ticaret bi- .Moıkova, 7 ( A. A )- TUrk l>ir pil ..,... ~•lir•i&oY,..ı Aakan, 7 (H•M1) -. '-!' ' Eylet be111elaiilef paaa~ 

reue devlet demiryollafl• B~ maksatla t ••. 8 orooları ,.., .. , lne TUrkıyfl A8• doAtlotıın" içilmi9lir. de••• ettllf ........ RiJ•ıtie-•ar ........... &mirde 
~ Yeni miinakafe mevzalan letlen °•11

• ~da. PJ• zarla P luaması muvafık girllmiftir. Baado P8D•Jlr yerincl~ her f1ii 
''4arik el• k icap ediyordu. tedıl Ocretli bll' tanfe . ... ilk z • t v s • 1 1 • konserler Yerecektir. Heyet baznhklannı yapmakta aı., yalı,... a.. k e tJa bek . ab· dık Ba biletler ~n be• sil• ~ ıraa e anayı ş erı lzmire hareket edecektir 
telif IDa A te enm m • bir ve iki aylık o mak izere ~ y t T F b • k 

kısımlarında gayet mutedil . iz 'ndea tertip ecU•miftir. umur a OZO 3 rı ,Si ~~~ tenezz8h trenleri tertip aerıHaı~11ticaret bileti•~· ~··il- Amerikada Şahsi istifade Men'- a 
ılc. leri verecekleri matedil bll' le· - k J lıtanbul 2 ( H119111i ) - Yamurta ihracatımızın maraz uW.-

1.ta Tene•zllh 1renlerl ret •• kabilinde lar.tin devlet baı Olmaktan 1 arı acaktır iı mütkilit yiizLiDdea alikadarlar Tlirkiyede bir yumurta t .. 
t.ntt nbul •Sapanca • Arıkara- demiryollar1 ilzerinde . fa;~·~ .l\l ONTAN J\ [Amerika ] 7 işlerinin kıymetıni şimdi an- fabrikaaı tesisine karar vermitler ve bu yolda hazırbklanna ~ 
~ .•n, Adana Mamure, Adana- ff18bat etme~ ve :.ıle 1

k ~~ {A.A)- Reun~ombnr M. Ro~e· Jam•ktadır. lamıılardır. Fabrika lilr'atle kurulacak ve Avrupaya zumartalan; 
'l' 1~D, Samsun Amasya, Kayseri iftuyonluda m•~· . 1-:,e cak· "eJt bfthflmetm ~trsat ..-e ıtanı&yl Qünkit bunlar lıüllftmettn mız toz halinde ihraç edilecektir. 
k~~ .... kısımlarında v_e lzmi~· durmak laakkmı ••Z a nıenablıni oabıd iıtıfade temin iıtifadeetni t"mtn için yapılm•• lır1111dı Prı11t11ndı r,,,,· ... ,·11· Arll"lllL 
~· hatlarında tahrık etli· lardı~ b k mDtat bapj için 9Ahşanfarın efferın<len kur- ve menfaat vetmde l<otulmnDUf ... .. .. ,. fı JUi Hl 1 
~ tenezzilh trenleri halk ize· B d ·~ ~J~y:len ayrıca elli tsrmak tçıo mftoadeleye lıeniiz ışle~:~~rika bük.. r b' birle· Ankara, 7 (Hu•uai) - ~aat umum mtidiı'lüjü pro,....._ 
.ı... bi,ik bir rağbete mazhar mk.11

588 eksındear nümane eşyasını baalamııı oldnjtono aöylemi,ur. 
1
• d ıl ume 

1
1 

dar ö faaliyetini ıeaitletmeje karar Yermiıtir. Bugllnkii Tilrki1eDia -... 1 oya a v v r n eıı ayr mış grup ar an m _._ (.l.J:... ib" t L·ı· . . . aL!-
l>ı" . meccanen aakledecekrerdir. Halk JAzımgelen yerlerde te~ekkll degll bir kül olma- blltlln dllnya nazannua o._.. ~ ı anıt~1rauı ınmeaı IÇUI •-

._ ıer cıbetten hatlanmıza Ik t' ret biltferinin ucuz biiktm~fin yRpmış ofılnı?u ndıa hdır. kararlar ahnanşbr. Yakında faahyete ıeçılecektar . ..._zi baZ1 ollar lzeriade itle· Ha ıca • bir fikir ver- ..................................................................... -···-···-•n••••n•••••••••••••n•••••••••••n•••••••••H•••• .... ••• .. ••H•• .. ••uı .................. .. 

._lrt y fuğu hakkında 111~ • senelerde ghterdiğı eukat bu sebze meyva nakliyatına ait üc- bahk vedeniz mahsulltı nakbya• s..ıaranın ve deaız spor •aa~ 

.._,. e ola~ ~·~yo~lan~ hatları· mek için her~anıı tı: y~:ui;i: maddelerin ihraam mtimteni bir r~tler yeniden Közden gUçiril- hdll'. Geaif •ÜiJlere malik olan nıun aakillerine taalJAk ed• ta
~~ayrı ıktiıadı bır surette üçüncii naevkıde .o? sJ ~· iki hale getirmişti Bu maddelerin miştir Sebze'erin ıerek turfan- memleketimizde belık nrfiyab rifeler ıalah edilmif •• mlml&W 
~•Ilı: bir rekabet halinde ba 17.5 lira, b~r a~ açı~ u:~iiai nakil ücretleri;i aaıari hadde dacılık ve gerekse büyük ıehir- aym vaziy.tte olan memleketlere olap te11ıl1At Japılmlfbr. 
ı...,_ •rnıı rlrdlk. Bu vasıta ay için 35 br~;cr; .. v~re iki•- de indirerek yüzde 50 tnziıtt ler halkının iaıeleri noktaımdan aazaru lipy •eaabeaiade old• Yukarıda ııruile izala etlll..
lat h Japıfan nakliyattan yolcu .aylem•~ k_ifı '·. ~rı:;uktaa 1apbk. haiz olduju hususi ehemmiyet ju ıibi büyiik ııyt merkezieria. diii üzere ıerek yoka •• P
._._ e~ t~IO .ist;rahattaa mah: ci mevkı bıletler ıça;. 1 Mbetler bmir anatakaıınan ea milli• herkesçe maliimdur. Teıkilitm ele tutulan balıkların sarfiyab ela ıekre emtia naldiyabada it~ 
de 1 ° _dUğu gıbt, hayat ıellmeh ayni dere~ed~ m:: ~ ':un bu ihracat maddelerinden biri olaa ehemmiyetaizliii ve nakliye llc· mllbim bir yekin tutmamakta ve mini bilylltmek ve bualarm mı_.. 
--~bı imkinsız tehlikelere tatbik edilmış • uar• ahat ptlamat •• pm kab8ja ticareti retlerinin bugünkn istihsal ıart saydın bol okluju mevlimlerde ıebetlerinde azami dr'at .... İJllJ' 

B-. :r. . d biletlerin zevklen jçi~ ıeye ec- beyaelmilel fiat dütldiallp ha· ve fiatlarile müteaasip olmaması fiatlar ticari kiymetlerin pek du- vt: suhulet uurJanm tu• etmek 
~ aha devamma mlsaa e edecek ola• vatan aş ara. v 1. MbiJle pek dar bir vaziyette be- yllzllnden bazı nııntakafarda mab- 111111• dl1fmektedir. için icap edea iktisadi tetkika 
ti1tf lllazdı. Yolculuğun emniye- nebi tlriatJere pek .müuıt !~ 1 l•makta•hr.O deı.ald siyore et· sullerimiz ticari bir kıymet bu· Halkın ııduınde m&stea• ta ehemmiyetle devam ediJa 
.. ,,lıt~~in ve ~olculuk ıartfa~ını culuk imk~ t••111 edecejİD ttti• bazumatallalarda palamat· lamamakt~dır ve ekseriya wtih· na bir ehemmiyeti hab olan t• ve _talaakkak eclea. ihtiyatlara 
eti çın demıryo1farında lkbsa- suaetmeld.,ız. N lıUgalı tarın oı•aalarda toplanmasından ıiil Jerlerınde çllrlimektedir. llahkların demiryolları ,eser- ıll'• 1Cap eclu teclbırler M 
----.. . .,. iatinat eden mGte· Bf!" tı 'k ı köylü fayda ıörmemektedir: Aza· Megoelerllld• rlhlannda istilılikini tealüll demiryolJan idareeiDin mali iM 
,...,d leclbirler almak icap edi Tren yo!culugun.u t= k~ mi udcli ton kilometreeinde MeJYıf...n.ize geliace serek içi• pek t e 1 • i k k & r bir ta- titaatıni tecavliı etmemek • 

' . iakipf etti~ek içıa a a : 5,35 kunp IMalli ol• -~liye dahilde ve gerek hariç piyasada rife tanzim edilmif ye aakr11e til~ der~al ittillaz ye ta 'a.. ~aatalsalarcla cleıhal tari· olan ba tetbırle beraber et)' ücretini yllzde 60 dencesınde daha bliyllk bir ıürwa iakAnla il r t . kilometre bati•• ıs edilecekbr. 
aı,1c·ı'laiai ialib ye ballla e11 eaia naklıyab mevz~rular•DI da uash tenzil ettik. naa 11,ık oa.. •e latftıaal pıt• cıe 1 

on alaaz 
1 

karup tıa· HülAaa tarüe iicretleri 
le 

1 taıata. ola pmeadiferia'· bir ı•etl• te~ika bafl~k. Kezalik mfltt mahıul~tımız lan bia beDZiyen memleketlerin k.~. ~ . . JJJJ k rm kında aldijımız tedbirlercla 
'tledıalaat i•klalamn temin o .. ıet de~oban ifletmen aruuıda mümtaz bir mevkii olu ticaret bilhçosaada mlblm mev zıl ediJdı11 rıbı boı ~ . neticelerden memDunaz. 

Cı1'aa . ehi -um1 ••~ ıttltaah ye te:. iacir ve ldmleriali& için eMieiM ki ve kıymetler arzedea &a mad-~ ..... •alt de te• edil· Demiryollanmızclan halk 
)ttde barba dolayuıle lıer rica 181ihı tabii balanan aa ....... bariz tensil farkları P deleria dablh ve harici ticareti mıftir. b kWiti daı.a feyidi ltir .. 
~ ... ~- •ibrem ihtiyaJI•· liye mali1et fiatlann.•n .. mllAa- tern •Uuit Wt tarife tanzim kolaylaıbrmak için mevcut tari- Behk mo.tablillerimiıia bu b • ı • .a..... 

11 
liyebil"ris. 

........... !~ eeyalaat edilmekte· desi derecesinde mallı mablt· -ledik. fe buslnki1 ihtiyaçlara -Xre ta mlıaadeli tarifeden derhal asa- ........... y u.11ı1 
B"+Mr' ••••••••••••••••••••••••••••• b . • stirü ~7· • 1 . . .... ••• ......-. 

S L lltımızrn dıhilt ve ancırif k Tam Yagon hamule prby e cli1 edihaıtbr. mt Uıtifadeye titap edecekleriai B·riDcitte 15 ..... lk .., .. 
8 ı- UD mttatt arttıracak batı ta e ~ incirde y&zde 60, kuru llzllmde Bu .ıuretle enelce toa • kilo llmtt etmekteyim. ~ 

70 
Hn•r: 

... , t tıt kokularıfs mat.f&rem laybklar1nı ehemmiyetle tetkık eısu lstihıal mıntakalarmda !«'· •ebeal S,22 k11nt kerete tlW Ş ela ka detmek iste- JS, .,tdr !!, ldr ,hır 
tc) •terııerhu her bakit memnun ve •aldıfımu: neticeleri derhal zalik ylizde 60 a yokm tenzıl~t alan •efYe ~alrHyab tam YrfOll • ~..... 1 ..... " 16 ....-;, Uram a 
tı en Arıttn sabon Ye ıtri •t fab- tatbdr eyledik. yaptık esas ihracat matlclelen- .._.. tnliD edilmek prtlle nm ki •erek tw .,ıllr ta •. 
••11ın1n 0 1 k 1

1 
mab Me1ell fzmrr -KaaLa hattı lftitded olan tllfOıı Wkmda da ~ 2 lcdfafe ve petUellCI•...,.. ••.-ık• tMe lllllırlt" •u ltllet .._merl 

~· 1••kaıa~:·0~.,:.:·~:.~· •ttllt; aıerlııd.ı toa ıoı-ttea .. 10,63 8JDI -.tle lıardet •Jledilr_:..._:;.; ile 2,,5 k..,a .... ...,t rl ı.tibmette, tllledilr"'." 
lln111 aabunı H ktimet oad· karat tediye edu IWı 8 braf fı•fıı idlatabam.la pek 7~ .a teadlıt ~ tdfe tldMk tNllwılde- ....... kadar M,.hat etmek, dihMlllİlltll 

'
1•de ı:r ar 

0 .ı f d' edM JUa elE olu • ..-,. tiuetW , .... vv teeatlt; • a.......-•-- -... Ltr-&. ----'··-' al. · taqoalarda in .... laaklmt 
'er i yenııi .tlallikat uoozfok halt tf~et . e ıye ICr.eı.ftal $a .W..tiacfe a.ıttak. llWI iltilaaallbea•='a t~ • ~ __.T... ~-~ 8a tarifeaia 
~~•inde ~eı uca• ffatfarfarfa murta ve ıeybnyap 11.Ra• ..... tta .ıd•' ı• Wt a..W -,.k ~ Wlfade • • 1 Aiuh.l.iMN,Jlllfllll 
tı •lı te peraleııde ıa&ılm•'-'•· 5,25 küttli9 tealln_ Wr .ı. ••*8 ~ 

t. Telefon: 214' Klll'u ..he 1111 -



Sabire & f' eni Aıır 
w = 
-.tJn~l1!lj runınııı~ ill'.1~ mnııı~ ıın~ınt ı ]:lil8 rn nd ıınnıııı~ııruuıniUınıaını~ınıru~~nn~ınıtııı nı~~ 

! _Bir Aşk ~ 
Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

Tan Gazetesinin BirlWla.kalesi 8• S h y•• •• d . ...; ................... ;-........................ ır ar oş uzun eo 
·~ Sımdı De Bı - Rus JaPon ç k K 
~ H b. d B h d·ı· 1 an avga :=- ar ın en a se ı ıyor y· ... 1 .. 0 y .. t 

Herifler Bizi M'ortayı Çektirecek Bile •• • • • ırmı o u tuz aralı Var. Dor 
Olsalar Bir lllahzene Atıp Açlıktan Boy le Bır lhtımal lkı Tarafın Men- Büyük Bina Yakıldı 
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Cebertmiyeceklari .&nıa,ıldı f aatine Uygun Düşmiyecek tir PAHlS, 7 ( A.A) - Matin desinde dört büyük bina y•0
' 

gazeteıinin J{onstantindeu aldıgı mıştır. Mahalli hüki'ımet i;rl 
Demir parmaklık öniine gel

dikleri zaman binbaşı Valeryan, 
arkadaşlarrn fı iden inmelerini 
rica etti. 

Bo parmaklığın kapısında 

prens Baburıenoio yerli biatli· 
]erden miirekkep hn~nei a&keri 
nöbet bekliyordu. 

Bn uker ttrı\Sından bir zabiti 
arkadatlara ~österereık binbaşı 

Valeryırn dedi ki : 
- Muhterem efendiler ! Re

nim mttmariyetim boraya ka· 
dardı. Sizi bu zabite teslim et-

lıyanların letafetini tarif imk<tn 
haricinde idi. Hülba öyle güzel 
bir yerdi ki arkada~lar için ha
pishane değil, sefabane l!layıla

bilirdi. 
Keod ilerini getiren zıı bit, 

arkadaşları bu lıö,ke yerleştir

ıiikteü sonra ~ekilip gıderken 

Hint uilile: 
- Benim memuriyetim bo 

kadardı. Hem çıkayım. Renden 
sonra efendimiz J'Jahor Senoio 
tayin ettiğı hizmetkfırlar ~elsin. 

Dedi. Hanri bunları terciime 

mekle onu yapmış, bitirmi' olu· eden Yamboya: 

1 

1 hir hı\ bere g<>re orada sarhoş bir idare ilfrn etmiş n belediye r 
fııhııdinin sebep oldn~u bir lıa- isi saat 20 den so11ra sokağ• Ç' 

<lıse Araplarlll Yahudileri bir· kılma8ını menetmege karar. ~er 
hiı ine gtıc;ırmiş ve kanlı kavg.\- wi.,tir. 

• Tapon eıkiınılıarbıyesi Rus Hududunda 
Pariııı, 7 ( A.A ) - Havas bo yolda Moskovacla hiçbir te-

Ajnn&ı l>ildiriyor: şebbü!i vnknbulmamış ve hiiyle 

far olmu~tur. J(avgalıuda 20 ki .Miiselll\lı askeri deniyelr 
~ı (ilmiiş 30 kişi ağır surntte ya- kavga maballincle dolaşmRkta fe 
rnlan11ıı~ıır .... Phrin hn~licl\ cad- siikfınıı mubafa?.a etmektedir· .......... 

Fransız - Alman Dostluğu 
Görülen YakınlaklktisadimiYok' 
sa Askeri Ahkamıda Olacakmı 1 

ı.O~DHA 1 7 (A.A) - Deyli yapılnıı uzlnşm• teklif Jerini ~~ 
telgıafın Paris m11habiri Alman- keri cihetten tamamladıglDı ı•P 
yaııın hu "eter mutbaat vasıta· oetmektedir . 
sile Frans1z Alınan dostluğa le. Jeııeral Von Hechanau ~o~ 
hine ternayiil g(isteıdig-ini klly- ları sHylemektedir: 
tletmektedir. },ransanıo .A nopadl\ki eh•" 

:yurnm. MünaHebetimiziD bıı ka- - Y:unbo, bo Zl\hit efendiye 
dar kısa kllld1ğıoR teeHlif ede- s<iyle. Bizim bizmetkblara falan 
rim. Lllkin bir zaman olnp ta ibtiyaoımız yoktur. Hiryen ile 
binb!aşı Valeryan Torner doıto- sen hize yeterıtiniz. ~1akeat lm
n1uıun hizmetine, yardımına rada bizi tecessüs iıe Hintliler 
ihtiyaç görürtrnnis derhal ha· onun başka yolono bnlurlar.May· 
na haber vermenizi rioa ede. mnnlara benziyen herifleri kar
rlm. Kont de Blinak oenabları l şımızda görmek istemiyornzt 
Beni gerek kendinin, gerek ar- Tabiidir ki Yambo bn lakır· 

kadaşlarıoıza samimi doat bil· dıları aynen tercüme edemezdi. 
menizi tekrar tekrar rioa ederim. Zabit Frauıızca söylenen bn söz-

Temps gazetesi ,Juponyanın bir teşebbüsiin yapılacnJ?ı llip!o 
ve Sovyet HnRyllDIO vaziyetini matik vasıta ile do bildirilme· 
tetkike basretti~i baş makı.lesin· miştir. 

de diyor ki: .Taponyanın Mançulrnyu alı\ 

~'illıl\kikl\ Pelit PRriıien ga- miyetini temin edecek yegAıı' 
zet~sinde jeneral Von Reisohan memleketin Almanya oldugo-' 
U'raneayn iki m111etin bütün dün- anlıyamamaıı\ yazıktır. Fak• 
yaya hf\kim olmasını temin ecle Almanya fevkalade müsellj' 

oek lıir ittifak teklif etmektedir. milletlerin arasında l!liHlbsız k•1' 

Bo sözü söyledikten ıonra leri o kadar dinliyordu ki ]'ran
binbaşı Vl\leryan bizim arkadaş- sızca bilmemesine ra~men anlı
ları gayet Hmimiyet Te hürmet- yor zanoolunordo. 
le seJamlıyarak çekildi. Ondan Zabit çekildi. Biraz sonra 
aonra Hintli zabit ilerledi ki ne bir çok hi?.motciler geldi. Her 
lugilizoe, ne Franıızoa bir ke· birinin ellerinde tabak tabak ye· 
Ume bile eöyliyemiyordu. Şu meklerden, ıneyvelnden başka 

halde Yambonun teroümırnlıjtına A.lll Fransız şarapları hile var<lı. 
ihtiyaç Tardı. Derhal miikemmel bir sofra 

Bununla beraber Hintli za. knr<lular. Arkadaşları bayur 

bit te arkadaşları tasimle ıelAm· ettiler. Deminden beri Ahmet 
Jayıp arkaaındaıı gelmelurinl ri· ağa lifi Beryenin soratlarrndan 
ca yollu bir işaret etti. Bu za· düşen bin parça olarken hn ne
bit, otuz yaşnıda kadar biri idi. 

:Raştan aşağı inci ile süslü elbi
.aeıi i9inde zeki gözleri par1l 

parıl parlıyordu. Arkadaşlar 

hakkındaki muamelesine bir esir, 
bir mahpuA muamelesi denilme
yip aıleta bir misafir muamelesi 
denilebilirdi, 

Hintli askerlerden biriıi Fi
ferJeni göttirm~k ietedise de fil 
askere itaat etmedi. H iddetıe 
hortumuna kaldırdı. 

Eğer Ahmut aga bağırıp 
nınetmtıeydi hamen askere in
di recekri ki zavallının orada 

pestıli çıkacağı muhakkakt1. Şu 
halde Fiferleni ya .Ahmet ağa 

Teya Beryenin giitiirmeıi IRzıw

geldi. Hayvana adeta a,ık olan 
BAryfm: 

- .l!.,iforleni hen ahtra götü

rüriim, fdfL karnını doyurnp bir 

de tımar ederim. Ottlanoık epi· 
clir çok yoroldn. 

])edi. Beryerı gelinceye ka
dar arkadaşlar zabitin odasında 

beklediler. 
Beryen :b,ıferlenle görüşe gö. 

rüıe onu Çbkti götürdü. Büyük 
bir ahıra hağla!ıp yemini, tama· 
l'llll verdikten sonra arkadaşla

rın yırnına geldi. 
Zahit onları yanına &idrak 

aarayrn içine götiirdü. Kendileri 
i9in buımsi surette ha.,,ırlanmış 

bir daireye bıraktı. 

- !) -

Zabitiu arkauaşları koydnıtu 

dıaire gayet giizel, mini mini bir 
köşk idi. Mamafih bn kiiçükliik 
ıarayın umumi cesametine göre 
idi. Yoksa kö-:k başka bir yerde 

yalnız bnluııacak oll!la başlı ba
'ına ufak hir saray sayılabilirdi. 
Köşk, içi bin bir çeşit balıklarla 
dolu bir Havuı>: keııarinda idi. 

Etrafı eııvai türlü sarmaşık giH
lerile sarılmışt1, bele binıuında
ki çiniler, Şark ıııaliiude yapıl

mıt oymaların, çeemelerin. ca!!'-

f is yemeklerin kokuları burun· 
farına gelince her ikisinin de 

yiizleri güldü, çeneleıri açıldı. 

Eıı evvel Beryen atılarRk: 

- Hah işte, bu fı.lfi! Herifler 
bizi mortayı çektirecek bile ol
salar bir mahzene atıp açlık tan 

gebertmiyecekleri anlatıltlı. Şim
diki halde yiyelim içelim de öte· 
sırıe Allahkerim, değil mi be 
Ahmet ağa! 

- ri;lbette, tokluk açlıktan 

iyidir. Ulan ben en çok ,n işe 

şaşıyorum, Bnk be, hu bayağı 

pilav! 
Ahmet kğıı sofrndald yemek

leri birer birer muayene ediyor-

du. Aşçıhk daınıulı.rı depre~mişli. 
Hakikaten yeıneklerin arasından 
fagfordarı bliyiik bir subu tabak 

içinde iri pirinç taneli bir pilıh· 
vardı ki mis gibi kokusu insanın 
buronno ıı:t.latıyordu. 

Ferit, Hanri ve Hanlon aç· 
lıkları da son dereceye varmı,tı. 

Hele çoktandır böyle enfes ye
mekler konaklarına girmiş 

değildi. 

Ferit neş'e ile Ahmet ağa, 
Beryerı ve Yamhonan yiizlerine 
baktıktan 11onra: 

- Şu sofrRya hep berabar 

9ökelim. Burads teklif tekellüf 

yok tar. 
Hep beraber otur<lolar. Ar. 

kadaşlara birl\z neş'e gelmişti. 
Diinyada iştiha, obnrlok de 

nilen şeyi Ahmet ağa ile Ber 
yende gfümeli<li. Koca bir dilim 
ekmeği lokma makamında ağız. 

larına alınoa ardından katık yu
tişmeden tıkmek boğazlarında 

kayboluyordu! 
Jştiba ile yediler, içtiler. 

Sofr11dan kalkIJJCa yorganloğon 
tesirile Ferit, Hanri, Raol birer 

ıedire uzandılar. Çok geçmeden 
derin bir oyknya daldılar. 

- Sonu Vat -

Bazılarının az çok kısa hir kadar eden bütiin m<'selelerin 
zamandB gayri kal>lli içtinap hallinde fevkalade :ılıikadar ol· 
tel:\kki ettikleri bir Rns - .JApon duguna ve hımaye ettıgı hu yeni 
barhı <>yle bir Sl.lrgiizeştir ki hu devletin tanınması ıııesc•lcı:ıirıin 
no ne vahim, mali ve iktisadi de .Japonya siyasotitıın belli 

ıoii,kiil:1tla çnrpışarı Japonya no haşlı dü'\liacelerindoıı lıiri oldu

de Sovyet rPjıminin i<lamesi için ğurıa şiiphe yoktur. 
sulha kat'ıyen mahtaç hulamrn Bir Uas - J npon ilıtilıHını 

l!u!'.:ya kolay kolay ı,!Ö?.A alamaz. fiilen veya Mançuko(la olrın hı· 

M lizakereler ıniirıalrnşalar yrıpı· tenlıır intaç eılecek ll<'gıldi r. 
liyor. Ve ayni zllmıtrıda da tcd· HE>ışey huna giisteriyor. Ancnk 
bırler alınıyor. Fakat vakıt kB il1ogolıstan mcsolesı ruuv7.l1U 
zaıınıak vo i~leri lıiriktirmek için 
her iki tarafta çareler hulınak 

huımsunda hi9 te fakir olmıyııo 

hır Jıplornıısıııin hfüiiu meııabi 

indeu istifade etmo1ttı nzmetınis 
~ . 

göriinliyorlar. 
l\L .Nısi Sovyet Husyayı Ja

ponya ve Mançukoya k:Hşı kaetsn 

tahrık siyaseti kull:rnınakla it· 
tilıam ediyor. 

j'okyo JJiildımetini şiddtıtli 

tbdhi rler almaga ve H ıısya ile 

bütiin ıniizakerelerl kesme~e ka-

rar vermi~ olduğuna ihırns edi· 
yor. 

Vahim bir ihtilafın çıkması 

ihtimali hakkında bir hiikiiru 
vermedon evol Tok ya lı ii ldlmeti. 
nin resmi teşehlıüslerirıi beldo
mok lfızıındır . Çiinla yan re mi 
mahitte nıathuathaberlorinin lı:1· 
disolere takadıliiııı ettiği ilk defa 
görii imliyor. 

balısoluıığu takdirdedır ki işler 

çaro bulunma?. bir tarzda bo 

zıılnıak tehlikesini gii~ter(ıbilir. 

H.u:ılar dış l\to~oli11tıına h(ıkım 

lıu lnnuyorlar. J :ıporı lar da hn 
doğrnsn ıniittofik l eri ~Jnnçnrili 

ler ise nondileri ic;in hakiki hir 
menfnar teşkil edeıı iç .Marıçııri 
Jehol ve Oabar yola ıle di~leri
ni geçirmişlerdir. 

l\lamafi h hngiin idi rnziyt•! tA 
ınoskova ile ~~okyonıın bu mc~· 

aleile de bir Rureti tc~vive lJul:\
mıyacakJarı mulıa1•kak ·ılogildir. 
Ve hiıtabi hn tillreti tcsviye()ıuin 
znrnrına olacaktır. 

Binnenalorlı uzak . .:arkta hir 
' 

ihtil{d çıkmak iiıero olılıığaıın 

dnir olan rivayetleri lıiiyiik bir 
ihtiyat ve souk kaıılılıkla karı;;,. 

ı 

laınak icap oder. 
lki rnenılokefirı <lo lrnrşılıklı 

olarak giriı:ımiR bulurıdun-u mii -,. • h ' 

kiil vo dolamba<;lı siyasette kf'lı 

diNine daha serbest bir hıueket 

Doyli telrrrn{ın muhabiri ha mağıl mecbar udildigi müddetÇ 
teklifin M. Hes tarafından Si\· aramızda itimat mevcut olıt1 

<lece ikti!ladi meseleler iizeriıule ync(~ktır .• .......... • 

Almanya Harp istemi
yor Ve Etmiyecektir 
-Baş Tarafı Birinci Sahi/ede -

is tiye bilirler. Harp tehlikesini 
çıkaran silahlar değil, fakat si· 
lahlardaki müsavatsızhktır. Bu 
müsavatsızlık çok kuvvetli olan 
devletlerde zayıfların kabül ede· 
miyecekleri bir takım haris mak· 
satlar uyandırabilir. 

Müstemlekeler meselesine ge
lince: 

Her hangi bir müstemleke 

cemiyetine tekrar gireriz. . ,,.ı 
Berlio, G (A.A) - Rtı.fl~\J"!" 

nıecli i HinJenbourg şerefill 
akdetti~i içtiaıallıı M. Bitler dt' 
ıni.,tir ki: 

Heisicuınhurun hastalığı b' 
heri ınnlıterem ihtiyarın sıbb•1 

lıakkrnda nıılyoalnrca Alo>' 

kalbini enclışeve sevkatti. Bo 1 

tiyarın bizim "nazurlarımızdR tıı 
devlet reisindtııı çok yüksek b. 
mnn:1sı vardır. Bizim hepilll1 

için Alınan miJJetinin ink!\r 
luumıyacak kudretinin bir jfl 

desi idı. 

elde etmek için tek bir Alman
dan hayatını feda etmesini iste
miyeceğim. Biz pekala biliyoruz 
ki, Afrikadaki eski Alman müs 
temlekeleri büyük bir lüksten 
başka bir şey değildi: Aziz öHiye son ihtiramı Y' 

rnal?n lınzı rlaudı~ımız bu and 
Avusturya meselesi hakkında niiıııarıe olacak hayatmın vlill' 

şunları söyliyeceğim: 
Kabül etmek lazımdır ki biıı: ve lıiiyiikliigünii lıissediyornı· 

Avusturyalıları Almanya ile eski M. H ıtler Mnrt•şalın hayatıt 
rabıtalarını tesise çalışmaktan uıılatırkerı <liinyaıırn, lloğdıJ~ 
menedemeyiz. Avusturyanm Al- zamanki iyasi vaziyetini çizıJJ' 
manyaya iltihakı günun meselesi genç Hin<lenbtıq!un içinde b 
değildir. Avusturyada doğru bir yiitliigii siynAİ ,artları gi;zd 
reyıam yapılacak o!ursa bütün ~eçi rmi, ve tleıniştir l)i : 

Hu suretlA hareketin saiki ya 
nsı~ik mii:1.akeroleri gi)~ üniinde 
tutarak kar~ıeındakini korkut
mak olabileceği gibi bazı nutuzlu 
nnsorlarm bizzat J:tpon hiiku
metinin tereddiil güsterdigi lıattı 

hueketi ittihAz için tazyik et
mekte olabilir. 

me~e.lenin tenevvü edeceğinden ll i rı<len lın rg llai ma A.I mao11 

temin etm~k ınııksıulına malaf· emınım · mızın, milletimizin lıizıuetiJJ 

Ancak şurası wuhllkkak ki 

tur •. lnponya ile Rul'lyanııı sol· 
hu bozmaj.?a ve gal ı lıi içi rı de 
tesirlerini hiç bir kiiiJseııin ~im· 
diden kestiremiyeceği hir sergii· 
zeşte at1lmaga karar vermiıt ol· 
clnklarını lıiikınettirelıileoek or-
tllda hiç uir delil yoktur. 

Takımımız En Güzel 
Oyunlarını Oynadı 

Avusturyanın istiklali her hıdunuıustıır. Oonornl ve .KolO 
türlü münakaşanın haricindedir. • 
Ve hiç bir kimse bunu mevzu- <lıı kıımaııdanı olarnk 64 y~1 

bahsetmemektedir Hepimiz bili· JI\ hizmetten çekilmiş fakat diİ 
yoruz ki bu iltihak bugün ta- ya lınrbı patladığı vakıt illl 
hakkuk edemez Çünkü Avrupa- rator bu hnrpten asla ıues'ol 
nm diğer kısımlarında buna mıyan hn adamı iş başına ça#1 

karşı mukavemet çok büyük ola· mıştır. Eğer " o zamanlar siy 
cakbr. timizin idllreıi de askeri id• 

M.Mitler bugün elinde birle- miz gibi ılnhiyane •>laydJ > 
şen büyük mes'uliyeti işaret t:de· manyamızın tarih hozornnd• O 
rek diyor ki: 

radıgı zilletlerin en agırınıo 
Milletin reyile kurulan ve niine geçilmiş olacaktı. t 

bugünkü hükümetin istinat et· il 
t ·- · t l · ·ıı· b' · l Hiııdenburg ikinci defa 

0 
ıgı eme yme mı ı ır reyıam a 1 

- Baş ıara/ı bilinci salıi/ede - rından birini oynamı~tır. Belki ortadan kaldırılmadıkça devlet rak işten çekildi. Fakat 
Takımın bu tarı: teşkili oyu- Rusyada şimdiye kadar oynadı- gidişini ve başvekillik salahiyet- l!leneKl. Nisanının 26 ınoı gt' 

numuzu daha müessir kılıyor ve ğımız oyunların en mükemmeli- lerini birlikte muhafaza ede· ikiooi defi\ olarak iş ba,ıo•.4 
Rusları sıkıştırıyoruz. Derken dir. Fakat saha çimenli, oyunau- cegı bo l!lefer Alman milletinin 1 

dokuzuncu dakikada Niyaziden !arımız buna alışgın olmadıkta- ~\.rtl Al 'kf d. resine çağrıldı. . 
sola giden top bir pas ile Mu- rından çok müşkülat çekmişler· ı er ma~y~nın 1 

•
158 1 

En nihayet Alman mıtziı•1 
zaffere geliyor ve sıkı bir şutla dir. Maçtan sonra güreş müsaba· muvaffakıyet . ı~tım~llerınden J 
oyunun ilk golünü yapıyoruz 90 k 1 ld V bahsederek demıştır k1: hepimizin emeli ohm en iY! 1 . a arı yapı ı. e gece geç va · - 1 . t"kb r . . . de bır 
bin seyirci golümüzü .?z~n uzun kıt Kültürparkta Türk kafilesi Eger A manya ~ecbu~ ~dı: ınan ıe ı · a mı ıımın ı• 
alkışlıyor ve halk Turkıye Je şerefine bir ziyafet verildi. Iecek olursa harıçten ıptıdaı tirmiş olao Hinden burgun t•'., 
hinde tezahürat yapıyor Fakat Türk sporcuları bu yarın ak- maddeıer getirmekten tamamile meziyetlerini beyeoanla ve 

111
' 

~~~ geçm~de_n Ru~la~ ber.aber· şam (bu akıam) Leningrada ha· vareste kalabilir Nihayet Alman· netle kaydediyorum. O '-a 
hgı ve yırmı beşıncı dakıkaya . . C d t• 'ht. ı· Hindenburg o··ıınemiAtit· 
d 

- d ·k· · l'b' t reket edeceklerdır. Lenıngratta yanın enevreye av e ı ı ıma ı ... t• 
ogru a ı ıncı ve ga ı ıye go· ·ık p .. .. ·k 1. d M H'tl b ·11 t• · ·n ··ı · ekl~ri • 

lünü yaparak oyunu 2 • 1 galip ı . maç azar ~~n~ a şamı sua mc e • ı er şu ceva ı mı e ıınızı o mıyeo > 
bitiriyorlar. Lenıngrat muhtelıb ı!e ~apıla- vermiştir: . ıınaa Alman deyJeti.oin ,., I' 

Takımımız Rusların bu seçme caktar. Bu arada denızclık ya· Tam bır hukuk müsavatı ka· man milletinin ebedi bami•
11 

takımına karşı en ıüzel ovunla- ntlan da yapılacaktır. bul edildiii vakıt belki milletler rak yaşıyaoakhr. 
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:""""""""'-.-.;;;~7~..7/~7a7zYr/z7~~~.Gn~~ Vi~a.na BA.diaelerl Ve .A.vra.pa. lllatba.atı dıgın1 görmege başlayan Mönılı

tek i Av astarya nasyonal s"•Y•-
1 istleri ile A vu&tıırya l<'jiyonuc· 
da kopan bir panikten başka 

bir şeyle ifade edilemez. Bu ken
tlini kaylJetmi~ kuvvetler, Al
manyaııın kendi hııkimiyetini 

Avuaturyftya dogro tevsi müoa
delesincln en son ihtiyarlar(teşkil 
ediyordu. Alman barioi politi
kasında hiikiim süren şaşkıolıgı 
ifade için knycle şayandır ki bir 
takım l!Byri mtJsuller, kimse ta
rafından menedilmeksizin böyle 
bir harekete cesaret edebilmiş· 
terdir. 

ınerıkal; ı\luhahir Knickerhocker'in lhtısas1arı 18~ g 
N 1 ~.Z7z:7L/J..7..T./.77.Z7.777//77/.L/L7/Z7/.7.)'//,X7.7..7..ZZZZX'~~~zı - H Ad 

Ôrd:n~r olduğunu sonradan hafaza edilebiJecekti~. _Avrupa?a 30 Ha ziran Ve 25 Temn uz a iseleri Demokrasi-
İr uz. Avusturyadan başka bir harba başlamak ıçın _mes u 

devtetin olduğunu zannet· riyeti üzerine aiabilecek bır dev· nin Zaferi Olmuştur. Dolf usun ölümü Ve Sulhu 
tın. Fakat ondan sonra Rusya let adamı bir lider yoktur. Yani E M h• • N 
:ııra Fransa, lngiltere ve bütü~ şunu dem

1

ek istiyorum ki bilerek Tehdit den Vak'aların a ıyetı elerdir? 
ny, da harbe karıştı. harbı iltizam eden bir devlet 
e Ş~Yet cihan hakikati öğren · adamı, bir lider yoktur. Viyana Mdiseleıinm Avrnpa 
lbııse Allah yardımcımız ol Hiç bir kimse harbı istemi- matbuatmdaki akislerinden bil kıs-

Isviqrede omumiyesiuin mahkftmiyeli ile 
karşılaşacakları muhakkaktır. 

Bugiin bütün ATropa anlamış
tır ki deTletlerin müstakil hir 
A vuslıırya dnletinde haiz olduk
ları ıtllll\alarından ve bizzlltA vus-

ı. H k b · ··kt" Har mmı diin neşıetmış/ık. Buf!ün de 
t 

0 
arp olursa, bütün millet- yor. Tehlike ço uyu ur. . .. 

na · . f cer.mı Cekoslövaky ve lsvıç1e gazeteleıi-

Facı adan Sonra 
"Tnbune de Geneve,, 26 temmuz 1934 Bu macerapereetane hareke

tin mu'\"affakiyetsizligiııderı ziya
de Avusturya b&şvekilinio <ilö

münden ve honan avllkıbıodea 

Almanyaya terettüp edecek meı. 
uliyet çok ağır ve acıdır. 

. gıreceklerdir! Dört sene bıo nasıl hır ne ıce vere · . nin dıkkate şayan mütalealanm A lınanya'nrn tekziplerine rağ· 
t:~'.11 ne demek olduğunu ben kimse bilemez Tabii her b~ngı bunlara ilave edı)•oruz: men efkarı umumiye bedbindir. 

1 'ın de tecrübe ettim Arka bir millet zaferinden katıyen ÇekOalovak,..a.da,: Uıuuıui tıahasıHiı şodor ki, eğer 
.. :~tınıın hepsi hapishanede çü· emin olacak kadarı k~~.~e~lenirse 30 Haziran Ve A iman resmi uzviyetleri tara· toryanm iıtiklı\linden dAha fa~la 
"t er, öldüler. Yer altında, ve yahut kuvvet en ıgmı zan· 25 Temmuz Hldlselerl fından teıu'i edilen Alman Nazi bir şey tehlikfldedir. Alrnanya-

Ubett . d • . . ~·:.- d 
'ti . e, soğukta milyonlarca nederse vazıyet egışır.,. . " Pral.!er Presse ,. 21 Temmuz 1934 liiilt;!;!!!!!J!~~==~n an gelen ·n Almaoyanın hı\. 

r. Q ıçinde! " - Almanyayı mı kastedı 30 Uıuiran V6 25 Te•nmuz kim fırkıuı tarafından küreklen-

Ytı~"rupada milletler iki smıf yorsunuz?,, 

Almanyamn A'Vu&toryaya ve 
Itaiyaya karşı kat'i mağlftbiyeti 
Riccion'a takakkok ettirilw~k: 

mukarrerken, katil eller A vuı
turya lıaşvekilini Mnssolıuıye 

miilaki olmak iizere Riccion'a 
hareketinden alıkoydular. Miea-

•
11
• lılıttır. Bir ~ısmı istedikle· " - Tabii, Almanya Avru· 
1 al-1 ı d . . . b-t- lh ve harp müna-t . &q Ş ar ır ıkıncı kısım da panın u un su 
tdıkı . . ' k.l d' erını alanlardan aldıkla · kaşalarımn mevzuunu teş 1 e ı-

iJ~ ıeri istemektedir. Belki bu yor. Fakat zannetmem ki Hitler 

fe~~.er~en bazıları ~ir. "_Cez~ harp istesin? O bir kerre büt~ 
i\,j bır kısım arazmın ışgalı Al m idaresi mes'uliyetinı 

ınace 1 . . b·ı ki manyan 
i ra ara gırışe ı ece e .. . ld b .. l b · r mes'uliyet 

" zannediyorlardır. Böyle dü- uyerme a 1
' oy e 

1 
• 

''nler b" d d 1 1 her bir insanı uyuşturur. Bır har-
6cutı ız en ers asın ar. H" 1 
1 •rırı11zdaki yaralarımıza bm ne demek olduğunu ıt er 
tıl ' b . t 
11ı.:~ bet kemiklerimize bak· biliyor, onun için arp ıs eme· 

S · sine ihtimal. ver~mem . . 
· •ray Bosna hadisesinin öyle Fakat Hıtlerın harp ısteyıp 

rn · b h' d • ·1 İl Uazzam barba sebep ola- istememesı mevzuu a ıs egı 
tctiini ~ müthiş korkulu dir, kendisine kalsa onun mem
:k•larınıızda bile göremezdik. leketi tamamen teslih edilse bile 
. •t Şİnıdi cihan bir harbı Jo· harp arzusu besJemiyeceği mu· 

ı.~ıe etmenin ne demek oldu- hakkak gibidir. Caisual olan 

'l.u biliyor! Böyle bir şey ola nokta milli Sosyalizm cereyanı· 
S~k ~ nın ne kuvvette olduğudur. Li· 

1 aga çıkmıştık. Etrafı· d' · l · · 
'l.da S B derler o cereyanın ızgın erını 
&.f aray osnayı çeviren . d'? 
6 arın y" k ld'.. · .. .. ellerinde tutabilecP.kler mıy ı. \lk u se ıgmı goruyor- . 

i ' Bu tepelerin her birisinde " - Buna benzer bır hareket 
r k 1 ı· · i'-· a e vardı. Kaleler şehre ltalyada da yok mu? Musso mı 
"11tıd' le . •rler. Avusturyalılar o ka· faşistlerinin harpcuyane heye· 
tı Yal h · l k b' C4.,.. nız arıçten ge ece ır canlarmı teskine nasıl muvaffak 

.. buze karşı müdafaa iç.ia değil 
1 

? 
~ ık · - o uyor " ._ ısyan ocagıoı topa tut- ı d · 
'" İçin d · . 1 d' K" " - Evet, fakat ita ya a ış sc c mşa etmış er ı. ı· 

1 1 d k" 
t ~anları ve müezzin sadaları büsbütün başkadır. ta ya a 1 

b• ı "sına radyo mızıkaları da ka- faşist hareketi her şeyden evvel 

h•' ,~Ybrdu. Saray Bosna kaleleri- devletin teşkilatını istihdaf edi 

'ni Ş~e_kete geçip geçmedikte- yordu. Ondan sonra milli bir 
k 'h ~ıçe sorduğum zaman sa· h k t idi Milli cereyanlarıo 

ı lılilci "h' b' are e . 
•bırı ıç ır zaman,, ce· f h kk d emniyet telkin 

ı verd · za er a m a 

tııı Saray ~~snada ordular harb· eden kuvvetli bir orduya malik 

,tdi. Urnumi harbın dört se- olurlarsa güçlükle tutula~ilecek
ltl ıarfında tek bir silah bile lerini tarih bize ispat edıyor " 
il llladı Yalnız iki rovelver kur- \/akıt - Sonuvar -
llu 

• •t 8 endabt edildi ki bu da Sa· 
dil 01nanın, harbın "lokalize,, 

llleıindeki iştirak hissesiydi. 

- 1• -
. Belgrat 
Unıurrıi ~ıy harpte en çok işe 
... c .. l h d td\l Y n guze arp e en 

I', Sı Ugoslavya ordusu olmuş
Q "P askeri çok metindir. 

••f:llu. Alman zabitleri bile 
'( lllecbur kalmışlardır. Bu 

'-roslavya on dört milyon .. 
• 1• •rasında 2,284,714 asker 
ı ır. O . . y 1 ili oun ıçın ugoı avya 

... A •rda en mühim amil sa· 
~l ~rupada harp olacak mı 
bı1a ~~~~e onun vereceği ce
y'U uyuk bir kıymeti vardır. 

~ftik g~~.1a.~ya hariciye nazırı 

' .. 
Ingiltere 

Avrupa islerine Ne 
Sartla Kansacak 

LONlll~A, 7 (A.A) - M. 
Herhert Sllmuel diin Oksford ta 

söylediği bir nutukta logiltere· 

nin Avropl\ işlerine miidahalesi 

hakkında Jıiheral fırkasının battı 

hareketini ırnlatıuak demiştir ki: 

.l\liişterek ırnlbiin hakiki olop 

olmadığrnı auştıı ıuak ve hakiki 

işe iştirak otmek lazımdır. Bu 
ıneıele ovel t>6evtıl Milletler ce
miyetine bağlıdır. Ve biitiin gay
retler .Milletler coıniyeti otori
tmüniıı takvıyesioi ıetıhdaf eyle· 

tariblerindtı vnknholan hadiseler; 
demokrnMıye, bareretli taraftar
larınrn ıutııırrane gayretlerle te
min etmek jstedıklerinden çok 
fazlB&ını yapmışlardır. 

Hıı iki gün ()yle uçoromlar 

Dtmo/.rasiye flok Kaza11drran 30 
Hazuan Kurbanlarından hilcum 

kıt'ala11 Kumandam Röhum 

miş, tahrik, teşvik ve emredil
miş olan ve A voı&orya milletinin 
temeller ini &arsan nasyonal ıoı
yalist tethişi biit ün devletlerin 
nizamına tahdit eden anarşi

nin bir piştarıdır. Bu a11ar~inin 

Demokrasiye Hak Kazanduon 30 Ha
ziran Kurbanlartndan Nazi Şeııeıi'nden 

Ernst 
a~·mıştır ki, hu oçıırnmların (• etrafa sirayeti Avrupada sulbü ve 
nündeki ıuısiller iirpererAk geri her hir içtimai nizamı ihliil 
çekilecE>klordir. Biz yAlnız idam- .. •llllllll•••llıiiiiıiııiıiilıiiııilıiiııiıiiiiiiilıiıı• edecek ın~biyettedir. Avusturya 
lardaıı nıiidafaıuıız mevkaflara Demokrasiye Hak Aazandtfan 30 Ha· faciası cihanın şnoruna bu teh
yapı lan mezalimden bl\bsetrniyo- zırnn Kwbanlamıda11 /\azi Şe//eıinderı likeyi arzetmlştir ve bu tehlike 

rnz. Ayni lıtWRnda bu giinlerde Haynes en biiyük ve şamil bir ehemmi. 
yardımı olmasaydı esmer ve kı

ıneydana çıkan uhlf,ki teles· yeti haizdir. Avusturya istiklali-
Auhu diişiiııiiyoruz İhanet ve zıl cepbo taraftarlarının tedhiş oin muhafazası icin Şubatta yek-
8i_vanet, vefasızlık ve saclRkat- miicıulelesi çoktan niiıayet lııılur diğerine ki\rşı taalıhiidata ,;iri-

d k ve başvekil Doltuss hayatta ka· 11en ür. biiyı'ik de•letı'n lıu"k 11. ınet-
sizlık sözden geri i)nrnt- • Te 1 d v ~ • u 

.. ır 1
• 'Hunun için A vustıırya is· feri bugiin çok oiddi kararlar arı-

firini Riccion'da beklemit 
olan İtalyan hiikunıet r~ııı. 
A vnetnrya Uaşveki linin Y.evoe 
ıine onun hazin ölümü ha· 
herini bizz:ıt götiirdü ve Madam 
DoJlfüss bngün Viyanaya evdet 
ederken oıwn çocuklarıoı Mnı· 

ıolini kendi aileıi yanında mo
hafazaaına aldı. 

Bo in1ant harekette, Avua
tnrya fıAciasıoın ıon derece dra
matik bir tabavvülüoü itaret 
eden bir jest dahi vardır. Moı· 
&olini'nin siyRsi kararlarının ve 

ltalyarı hükumetinin batta luue
k(:ıtinin n~ olaoagını beklemek 
Jôzımdır. ltalyan matbuatının 
A ~nsturya'ya karşı izhar ettiği 
hissiyat, Mnssolinı'nln öhlüriilen 
başvekilin ailesi hakkında gös
terdiği alaka ile müşterektir ve 
İtalyan milletinin hissiyatı da: 
Ital1anın, zayıf Avo•torya'yt 
kuvvetli olan ve knvTetini •ai
istirual ile komşosona karşı mu .. 
bl\faza ve ruiidafaa etmekle mü
kellef oldagn vadisindedir. 

l tal yan mi iletinin bu hlHi· 
yatı nzun miiddettenberi devam 
eden }-,aşist - N aeyoııal eoıyaliıt 

doHtlnguna raamen Jtalyan'nıa 

.Almanyaya karşt kat'i bir vıuiyet 
almasını teshil edecflktir. ltal-
yanın enerjik bir harekete ge9-
mek meobariyetinde olduğu Fran
sız matbuatında da yazılmakta

dır. Ve },raosa bn mütaleasında ahlfik fesadı gibi fena gun- tiklalini miitekeffil bulanan dev-
lerde dos~lara ve kanaatları terk- fesinde bolunayor)ar. Umu mi haklıdır, zira İtalya, A voatur-

letlnr, yani li,rırn~a Biiviik Hri · 
ettıren halleri diişiin\iyoroz. Dik· 

tatörlüğüıı ahlakı tasfiye hare 
keti lıu ınu<luı7 Bıı ruhte ve hu 

' . dikkat herşeyden evet ltalynya ya'dnki otoriter rejimin lıamiıi 
tnrıyn ve İtalya ıniidavelei fıkir · h k 
ele hulundnlar. teveccii etme tedir. A vııstur- sıfatilc uzun müddet kendi pre• 

ya Başvekili Dolföaün onma gü- tişi için lıayli menafi temin et
M. l\lusaoliııi, Doumerg ve 

rıiinıurıolere imtisal(ln mi bir yeni I"' th V ni.i A<lrinda Uiooionede Mnııso - nıiş ve lliğer taraftan dl\ naeyo. 
~l\r uo ıyana lıiildlınetioe 

gençlık yt<tiştirecek9 Hayır .• Bn yazdıkları tnziyotnaıuelerde ve tini ile mült\katı mnkarrerdi Te nal sosyal ı zme karşı pnsit bir 
iki giin milyonlarca balkın gö Si r J ohn Sinıon Avam kamara- Nasyonal Sosyalist tethişine kl\r- vaziyet almıştır. 
ziinii açtı. V e gihıterdl ki dık . sandaki heyanatın<la Avusturya ~ı İtalyanın artık talik edil mi- Hatta ltalya geçen ıene bü, 
tatöı liik ler lınııtahk teza"lıiiratı istiklaliııe hürınot ettirmek azim yecek harekrti hakkmda mühim yük Hritanya ve Frans" ile Ber
olup tedllvi vesaiti değil<lirler. lerini ilnn ettıler. İtalya ihtar karar ittihazı bekleniyordu. Un nezd inde miişterek bir teşet..

Stnviski hadieeRi yiizünden makamında olarak Karensy" ve Mussolini ile Bitlerin Venedik· büste bulunulmasına mani olm•ı• 
demokr&si ne kadar teoaviizlere Tirol hududuna döı·t fırka tak· teki miilakatı, Almanyayı iti- ve bu ıuretle Nasyonal Aosyaliı• 
karşı koymak meoboriyetinde viye kuvnti gönderdi. Maalesgf dale sevketmek için ltalyan dip- barttkatının meı'uliyetioi bir clıe • 
kalmıştır. Bununla beraber yine geç kalınmıştır. Vaktile Roma, lomasiıioin birçok teşebbüsleri receye kadar kabol etmit(ir. 
bu maoerapflre&t, demokrR&i ta- Londra ve Parie k"bineleri bizzat gibi movaffRkıyetsiz kalınca AToıturya JBtiklali i9in b~iia 

M D lf di d Mneeolioi Almanyanın A voıtor- mutlaka lazım olam gararıtiyi 
rnhndan her defasında mabke- • 0 0 •• nez n e müdahalede 
meye gönderilmiş ve her ne ka· bolunıuak ono Milletler Oemi· ya işlerine karı,maıına karşı temin etmek vuıifeıi - şayet Al-
dftr daima her hangi bir surelle yetine şikayetten ve Almanya'yı kat'i bir Taziyet almak maoyadan ayealhk ve movaVakat 

Oenevre hakimleri ·· .. mecburiyetini bi11etmişti. Mn110- gfüemezee ve Avoıtııryada dahill 
adalet pençeıinden kurtolmaga . ooune çağır· tininin Dolfüll ile Riccioda nizamı mnhıtaza inin t ili tedbir 

, mRktan vazgeyırınemit ı ı d ~ 
mnvaffak olmnşeada bunun mes - A bogu··o . do'·~ ar 1

' .. vapacan-ı mülAkat, Almırn Baş· ittibazıua mecbur kAhrea 
'tii uçuk, esmerimsi, kuv 
ııı,:•~ılı bir zattır. Söz söy 
hey Ususunda çok hasistir. 

ıa111d llelnıilel projektörün kar· 

1.. l k i .d d lt'J h vuetorya geçır ı.ıtı buh· .. "' . l 1 h t' . lt 1 b • . o u < cnıo · res 1 are eeı ' er rana u&ramıHdı. "' vekılı Hıtterln ta 1" eeya •. ını aya ıçın . aylı ga9 ola· 
melidir. cemiyette bulanan bazı sefııter ~ h ff k t kt M ( h 

uzzY/..7///LL./Y/..7//Yc.?JY.Z.AWlllll 
1 

l Avusturya Batvekmnın UIUmD ahiren alent ir mova a ıye • ca ır. ı aama ı herşe1, Avut· 

O v l't 27 Temmuz 1934 gösteriyordu. A hYalin bu in ki- rar teıiıiue bağlıdır. Batvekil . •dığ~ ."'~dınlanmaktan hoşlan · 
tı., ~ •çın pek az mülakat ve 

~•tıkaesfektaşı Benes en mahir Gazetelere ,gönderi· 
Alakadarl1ra 0 ınFnRa, kııart. Hı't!er, Ra~ı. 11 ta.ıtda.ki •Neue Züıicher Zeitung. ıizlige tahTil etmek tehlikesini toryada siik1ın ve niZdmıo tek· 

nntkunde kendı erkanı harbıye Başvekil Dolfüs, Avustur- ,arı karş11ınd" NHyonal ıoeya- Dolfiiı'iin ölömiioden ıonra re-

•til,f
111

Perdaz, Titülesko küçük · ' 
1"1ır. en 1.eki kafası diye ta- len bazı ilanlarda ar-
'· l.1 \' şın, endaze, okka gibi 11•t evtiç de en büyük rea · 
'd,.,

01
'rak tanılmakla kanaat n1emnu <>lçüler kayıt· 

A1 'r Jarı gözükmektedir . 
.-_.., . . efti,. .. .. .. d k. 1 

•rınd "' onumuz e ı sene Alakadarlann hu 1u-
"ı,1 .. t.' Avrupada sulh ve me 

.. 111 suslara dikkat etmesi i~e~e ~ i _muhafaza edilip edile· 
'-'-' 'fıi.nı sorduğum zaman n1uan1eJat111 teehhüre 
;,fi, . . liddet düıündükten sonra u<Traman1ası noktasın· 

• .ttı i l"I 

. " _ z d-; n ilan olunur. 
'- iti ""-•nnederim, ümit ede- :~-8 (8 4) 

~ba i.lzun müdd~t mu 1 :.-•İM••••••İlll••~ 

reiei, Röbn'i on iki milyon markı yanan ietiklAli uğrundaki müoa- liıtlerin kin ve infiali arttı n jimin ne vaziyete giNcegini T• 
zimmetine geçirmek ve kendi deleeinde hayahnı kurban ver- Alman bükffmeti harici politl- Dolfiiıiin eserine devam i9İD 
makHadı için kollanıoakl" itham mege mechur olnınştur. Bu iı- kaeınıo perişanlığı içinde şaşır- verilen ıözün totulop totolmı. 
etmemiş midirt Her şeyden aar- tikl&li tehdit edenler, Avoıtorya dı . .Avusturya Batvek&let maka- yacagını istikbal göıtereoektir. 
hnazal' bo bir suiistimal dfığil devlet adamının katli meı'oliye· mına kartı yapılan oebri bir ha · Eger Alman nasyonal ıoıyali•· 
midirY ve 30 Hazirandan sonra tinden •ıyrılmak için beyhude reket Te radiyoda n8fredil"oek mfoin miidahale•i dororu ba 
S.A biicum kıtaatı şeflerinin el- yere uğraşacaklardır. Vahşi bir yalan bir baberJe iktidar mev vazife kabili haldir. 
!erinden alman lüks otomobilleri emperyaliıt 9ehreıini ma1ke al- kiinl elde etmek •e bütün Avoı· Dolfü• mü•tebit Tff haris bir 
Te lüks apatmanları nereden gel- tmda •khyarak ha ana kadar taryac1a bir JnkıJap Tiicode A otokrat değildi. O, kendiıine 
miştir. Aylıkları Jle mi onları oihu bamoronda ayakta a11ra- getlreblJmek huHınnda beı · ideal hi11etti~i cA voıtorya iılik
tedarik etmişlerdir! Ha 80 Hnzl- bilenlerin, artık kendilerini ne JeDf'D maoeraperntane ümit, 30 laJi> ni • vah i haımmın ona 
rao ve 25 ".11emmus diktatörlüğöıı kadar haklı göıtermek i 9ia in· Ha11lranda .,.. 8 • .A.. ltiicum kı dikte ettigi - sert YHıtalarla 
ittihamı teoriibeıi idi. Demotrui kAra ra1Nt etHl•r i6 Temma• &aatınıa c1atıtalmaa1Dda kendi müdafaaya mecbur olan bir 
bo tecrübeyi k~Mnmıf&ır. oina1etınden IOara oUıaa el l&rı Mil •• m•kadderatlarınıu karu· Jet adamı icU. 
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-~Fakir Mahallelerde işçi Birlikleri§ 
~Kendilikleı·inden Teşekkill Ediyorf 
• 50 - : 

üracaatlar Kabul Edilmiyecek
tir Neşredilen Eserlerin Tedariki 

• - llıı parola iıgrenılir iig r~- Çen ·Ta Öl Şnnknyş~k'i oldiir. 
ISTA. ııur, fi ( A.A)-T. 

D. T. O. Uııııııui lıiıtıplığindun: 

7 -Tarııma dergieinin Türk
çed11n Osmanlıcaya si)z k .. rşılık· 
ları 9 ve sonraki fasikiillerde 

uıinu• ı 1111.1 rzerlı·r 

- O lı:ı!ıl••, her ııe Hııretle 

olııı ,, ol.ıın rzil .. cr;:tız. Koınii. 

ııı<t l':ııolnları, hi?. oıılardaıı var. 
gr~•ı·I; l·ii~, kPııılı yollarınd" ilM 
lı}or. l\iiyliilorirı ıopıak isteıııe

ı .. ıı ı~ııı ııııluk iiyl .. mek yetiyoır, 
h~:ıı toprak ısıeıııeıneleri için 
ııııtıık siiylflıııek krdı gelmiyor. 
ı":ıııkaı-ı• k'ııı kıltılarile ıhtıl:llı . . . 
J:ılı~tırnıa işine iştırak rıleceıtız 

- lıuna. ra71 n11!ılırı 1 4 ve kat'i ola· 
rak ~"ıelııııizı lrnybed~cegız, ya· 
lrnı, ısıer istı• nıez, onlar hizı 

ez .. c•kl~r. 
- ~loskornıla lıer k'" onlar-

d:ııı ~yıılıııak liizııngeltlı0;ınde 

ıııiiltef ık tir. Ic:ıkat bu kadar 
acele drO;i 1. 

- :Eğer, her şeyden <inctJ, 
ıııes~le hilek1irlıklan iharelso 
o b:ılıle silahları teslim etmeyi· 
ııiz. Hnnları teslim etmek arka
ıla~lıırı te•lim etmek demektir. 

- h'.oınite, Kalof ve bizzat 
lıeıı işçi muhafız kıtalnrını mey 
dana gelirdik. Eğer bu kıtaları 

dağıtmak istersenız Şanghay iba 
nete inanacaktır. 

- t'\u halde onların silı\hla-
' 

rını ellerinden almasına razı 

olunz 
- Fakir mahallelerde işçi 

birlıkleri kendiliklerinden teşek

kül cdıyorlar. Enternasyonal na
mına sındikalı&rli mı ınaııı ola. 
caksınız' 

Vologın pen~ereye dönmüştü. 

rnek istıyor. 

Demek lııııınn için' 
- ~a~ıl hıııııın içiıı1 

- Stın hnray,., ı:elılip;iıı za. 
mnn beni giirmek için mektup 
ı;iiııılerıniş bnıırı ... 

l\lasanııı iizeriııden lıir kil,ıtıt 

aldı l\ıyo, Vologın'ın ellerinin 
ne k:ıd:ır beyaz ve yııınıı~ak ol
ıloıtuıııııı lı6ııiiz lnrkııııl:ı Jıı ol. 
ıııanıışl ı. Kenıl ı kendine: c A colı:ı 
neden onu derhal çağırlnıadu 
<led i. 

Oiddi nı•se le... ( Volı•gı ıı 
lıağıdı cıddl ıoesel<', ılıyor ... 

- Burad .. ıaı Çen t 
- Gelıuiyec•k mi ıdı 1 1 kp-

ei birbirine b•nziyor. Hemen lıııı· 

zaman f kir deıti~tırirorlar. Qeıı 

bir ıaattenhMi burada: eeoiıı 

vııpıır ~ok yf'fltırtle dnrınu,. 

Çlen'ı çajtırınaları iı;in tel..toıı 

etti, Dar lrnlalı, gnrıır n vn sı 

ya.1 di1~iinc ,) n nıalıruııı ıı.y•lıi!ı 

ıetlıi~çilerle ı.oıııı~ıntıJ:ı ıuvıııi· 

yordn 

1 A~ıı~to. J9:H te açılaoak 
ikiııcı Tiirk ılılı l;urıılayına aza neşredileceklir. 
olarak ı~lırıık Nlı e~klerin 15 Dokuzuncu fasikül yakında 

teınııııı7. J93t ak~J\111111" ve din. çıkacaktır. 
leyici olarnk gelrıırk istıy11nlerin İstanbul 6 (A.A) - T.D.TO. 
Teıııııııız ~oııuııa kaıl•r ıoüraca· nıııumi katipliğinden: 

atin isrın ve adıeıılerını hilılırıııe Otımiyetin ılüşüııcelerini yRy· 
leri il:\n 4·1lıl111işlı ınıık iizere neşredilmekte olan 

Bu .ıııüılıl~tl~rin llfp~i de hit- Tiirk dili adlı hilltenin brşinci 
mi~ vo ı.urıılıuyrn Rr,1lıııa11nR sayısı çıkmıştır. Bültenin her 
pıık az zıııııaıı lıalıııı~ oldugu aayı11nın ıatış f lottı 30 K. on 
halde yıne miıı:ıc :ıl\llRr vuko sayılık bir cilılinin abonesi üç 
hnlınnkt•dır . Ü11fiıııı11ıltıki kıea liradır. 
ıaiiılılPtte c••ırııp•I lrnrultııyın ı;r\ ŞırkPI ynıdnn her tarafına 
lı ma pıo~ı·11111nı lınzıılaıııak ve hlilteııımızin daJtıtıııa i'lni üze· 
,lnv~liytolHı ılatıılıııak l~lf'rile oj?· rlne nlmı~lıı·. Blıltrııe abone ol 
ru~mnj?n nırclıar ıılılni!ıııınaıı ar ıaıık istiyeıılM ya dogrudn 
ilk lıııııılaıı '"""' 1111 i~tırak ne dogrnya Ankarada T. D. 
ıle lf'Z içın miirııc••at edılın~mesi 'f. O ınerkezıne yahnt lıtanbul
ncıı olıınıır. r!a Tiirk kit•pçılık limitet •ir

IRT.-".:SHUL, 6 (AA .) T. D. keline miiracnııt edehilirl11r. Ev-
T. O. Umıııııi klıııplıgıı11ltın: velce Anlıarada Hakiınlyeti JlliJ. 

1 - o ... ıı•ıı 1 ı c:ı ılRn Tiirkçeye lıye ıuatbaasınd!i yazılmı' olaıı 

•iiz kı .. şılıkları tarnııııı dergisi ahoııelerin lıiiriin hakları malı· 

ıtılıle ıı~~rılılrııPkln ııl:ııı Herin faz.lor. 
ıekizincı lııaıkfı'ii tlA çıl.ıııı~tır. Hiilten ahonHlere devlet mat-- Yııdeniç Ş6lıriıı kap111ıula 

2 - Bıı fıt~ıkiil yeılı forma· haaeı tarafından gönderilecektir. 
ıken Lenıngrat'ıla ışler d11ha kıi-

tlır 'l'. h111 ltıııl:ııı Z lınrfının Ellerine dt'l!tnemi• ıayılar bolu· tü itli, bununla lıeulıer ıreııe ' 
oıııınn kaılar o 1Mll ı,, lııııeler bu nanlar herhangi ıayıları alına

işia i~iııden çıkıldı, dedı. 
luıkiilıle yeı· lııılıııu~ııır. ılıklarını cemiyet ınerkeı:ine lıil· 

Çlen ha., tan geçme Aiim lı !!;i 
· ı · · ı· ı· · • ,· ,· 111• 1· 0 ~ :ı - ;\ııkııı:t ıııelı'nR b11y• dırdıklerl trıkılirde kolleksiyoıı ı e içerı gırı t, ~ıyo nnıı -

den geçip Vologin'ın karşı-
tftııılılrrn ılaıtıt ılnr.:ık 11 ii , halar ııok anlıırı hemen tamamlanır. 

B.J\l.!11 U. k:1ııplıj!ıııo gönılerll- Biiltenin sııtış ve sevk işle-
sın11 otordn. Sf'uiıdiı>ı doldurttıı · t 'k' ti · t "' m.~tır. rıno aı şı .. ye er cemıye 

yı.lııııı ınııtbaırnın giiriiltiieii idı. 

YRıı:har.eye l\kr.11 ılii,trn hiiyiik 
4 - ÜPmiyctııı kol .-e J.iiliik· umnııı! klitipli~ine ynpılır. 

lı·ri iızn•ıııtlan o:aıılRıR verıleoek 1S1'A:N RUL, 6 (A • .A) - T. 
nu•lı~lar coıııly"ıııı ıoerkezınden D. T. O. umumi katiplıgindeıı: pençPreye artık ıaııı•mrn ı;iikAn 

~ece kerıınlıı:ı iki aclarııı prol if. Çılte gcrdanla çerçevelenen ba· 
~ını göjtsüne doğru e~di. Hennz 
~iiııiik yıldızlarile,gece oloyordu. ni 

den ayırıyordu. Qen, ılir~eklerı 

masaya, çenesini nvuçlarıııa 

ııuza ıııııkAbılıııılu nlıırncaklır. 

r> - ı.1~1ılııılt111 k~ııtlil~rine 

nıelilop ~iiıııl~ııtnıı~ ol•ıı znllar 
ıkvt•t tııR!h;ıa.ı •alı~ yerind~n 

Birınci Tiirk dili kurultayı

nın znlııtları kılap halinde çık· 
ıııış ve kuıııltııy azalarına gön· 
ılurilmi~tır. Hariçten tedarik et
mek istıyeıı ler içınıle mahdut bir 
miktar satışa çıkarılmıştır. 

- .Ayrılmak mobakkak mağ
lı'ıbiyettir. Moskova l<ııomintag

daa şimdi çıkmaıniza göz yum
maz . Ven Qin komiinist fırkası 
İHI' ıızaklaşmıya Moskavadan 
hzla taraftardır. 

- Ynlniz yukarı '<ıeıoı: "it 
laral:a arkadaşlar, siz emir ver
ıeniz bile, biilüıı silıihları teslim 
etmiyeceklerdir. Şankayşeie bıı 

znr vermeden biıd fıııla etmiş 

olacaksınız. Horodin bunu .:\los
kııvayo. bii.ylece söyliyebilıı'. 

- llloskova zaten haberdar; 
ıilahlıırı teslim tımri evvelki giin 
Vt•rilıli . 

Bıı haberle ajtzı açık kalan 

I\ıyo beoıen cevap vernıedi. 

- l\tiilrezolM de sılillılarını 

teRlim ettıler mı? 

- Ancak yarısı .. . 
- Evvelki giin vapurd• dii· 

dayamış, yiiıiiniin çi7.gi!ori gH 
l'l'hılılf'rıne ıut ııaslıllluı aldırı•· gin, kımılılamıynrdıı. Kıyo ona. 
bılirl~r. 

lıakıırak kenıli kl'nılınr; 

cBir insauın ~on d <• r•co ke•il 

olması bazen gayri lır~e ri hir 

şekil alıyor . .Acahl\ lınnuıı sobohi, 

bR~ka 

dııklaı ı 

giiııılen 

yerlcrıl~kı ınılar lıulun

yt\rın ınRarıf ıniidürlü 

ny:ı rıınarıl mf'mıırlu-

D~geri Ankara vıı Ieınııhulıla 
150 knıu~tur. Dı~er vilayetlf'r 
ıçıu 2a kurnş posta parası ilave 
cılılmıştır. Satı~ merkezi lstan
bulda Tiirk kıtapçılık liınitet 

qi rketiılir. • 

ıaflarımız ılolayı~ıle lıiı ıhiriıııiz!.ı gııııılıııı k ı· rıılı ıullH11ı:ı ı: iinderi

lemRBta olıluj!ıımn:ım aıılıuuaına · lı• u ıııı.lıı•I n •IRcaldnıdır. 
--------~--........... .-.-----------

ın ı z ıl an mıt • ıledı. 

- So11u Var -

Japonyada 
Hinden buru için Yapılın ayın 

Tokyo, 7 (AA)- Aliiıeveffa 

mareşal V"ıı Hındenlıurgnn i~ti

rahı.ti rulııı i~ın diin yapılan 

muazzam ayind~ iınparatorlıık 

ıı:ıınına preıı• Ohichi, kabuıe 

~:ııaaı, A iman ya liri, ecnebi 

sefırler, Alnı 11 

bo 1 u nııınşla rd ı r. 

konsolo ıı lır.zır 

Biitiin Japon 

Zengini Bir E • 
menı 

HayırCemiyetlerine Neler Bıraktı 
:\J.,~!ıur ı ~: ruu·n1 r.t n~inlcrıo

deıı vo Enııeııılnııı l'are7.orza· 
6'1111 oerıııyelı :11.asırııl•ıı :'ıl~Jkııl. 

ynıı hir hafta ııvv~ I l'Uı~ırıla ve 
l:ıt e tıııi~tır 

~lelkoııyan lı ·\yatınılı hir<;ok 
ıııcktep eı vo !ı:ı} ır ııılie•&e•el e rı 

tesı• ~der ek Eı meuı coıııııı.tiııe 

vn !det ıııı.~tı. 

Mumaileyh, Ermeni edebiya· 
tını ve nrmeni kültörönü tatmin 
ve tokviye yolunda manen ve 
maddeten çalışmış ve Melkonyan 
Font namile tesıs eıtıği ne riyal 
ıniieBBeıesi vaeıtasile tarıbi ve 
edebi bir çok eserleri lap ve 
tevzi •ettirmiştir. Karabet .Mel· 
konyan aslen (KıLyeııer) Hdir. 

URLADA 
Ba~larda Tetkikat 
Domuzla Mücadele 

Urladan Yazılıyor: 
Burnova Ziraat mektebi ve 

beğcılık enstitüsü müdürü Hilmi 
bey bağlarımızın tetkiki için dün 
buraya gelerek kazamız ziraat 
memuru Münif beyle birlikte 
Urla ve Çeşme bağlarını dolaş· 
mışlar ve raporlarını tanzim et
mişlerdir 

Kır Bekçilerinde Yeni 
1eşktlt2t 

ıs Ajtuıtoı 

~~~~ftAn~llllP!..,.,l"Jllllır) . .. 
iKTiSADI 

Qn. 
9 
4 
2 

2 
19 

HABEBL~ 

üzüm Satışları 
~ 

Yeni Mah ul 
Alıcı Jfıat 

Ş . RızaHalef. 11 ıj 
Y. J. Talat 15 l~ 
Nıtel 14 50 14 
Y ıı H. Oemal 1'1 ı• 
M J Taraııto 12 1~ 
Y ekftıı 

Eski Afahsul 
F Solan 
H l Ahmet 
K A Kitzım 

Ye. H Oemııl 
Yekun 

9 25 
11 50 11 

10 ı• 
9 50 

, 
Kazamızın kır bekçileri teşki- 34 

latı tevsi ve tensik edilmektedir 16 
Süvari olmak üzere bekçiliğe 9 
istekliğe istekli okur yıuar kim 8 
selerin imtihanları kaymakamlık 67 
makamında yapılmıştır. Neticede 
muvaffak olanlar ziraat memur
luğunun ve Jandarma kuman
danlığının çizdikleri direktif da· 
iresinde işe başlattırılmıştır. 

Zahire Borsa 
Ço. 

45 
600 

97 

Oınsı 

Ton boı:tıJay 
Arpa 

Domuzlarla Mlicadele 
Urla bağlarını tahrip eden 

halka rahat vermiyen domnzların 
imhası ıçın köy yollarındaki 

( Mızır hayvanlarla mücadele ) 
faslına konulan tahsisat konma
mış ise fasıllardan münakale 
edılerek barut ve fişenk satın 
alınmasını ve sürek avları terti· 
bini köy muhtarlarına ve bele· 
diyeye emredilmi~tir. 

Urladan Ceşmeqe Bir 
1enezzi.Uı 

Kaymakamımız Lütfi beyin 
idaresi altında Urla gençleri Çeş 
meye bir tenezzüh hazırladılar. 

Bu tenezzühte Urla sporcularile 
Çeşme gençleri arasında bir fut· 
bol maçı da yapılacaktır. 

inşaat 
Usta. Mektebine 
Ta.lebe Alıu.aca.k 
.Maarıf veki\letinılen vi!Ayete 

gelen bir tamimde bu ıeae An 

karada inşaat asta mektebine nü. 

!osu hangi vilayette kayıtlı olursa 

6 
175 
797 
80 

Kumdarı .t 50 
:Nohut 
Akdarı 

Bakla 
Pamat 
Pamuk 

3 75 
185 25 

Muğla GenÇıerl 
. -· 

Milasta Son MOsamı 
rini Verdiler 

Muğla 7 ( A.A ) - ~· 
Halkavi dün gece Milılstıı. 

samereaini vermiştir. Müs•IJI 

açıkta ve parkta verilmiş, 

hallı: ile dolıauştor. Ertesi 

Pazar olmaaı 

merede pek çolı: 

muştur. 

Miisaınereye 

dolay ısı le ıo 

köylü de b•1 

başlanmış soorn Hatkevi 1 

tarafıııdan seyahat bakkınM 

koııfernna verilmiştir. 

Halltevinden Tabir beyiO 
olsan müracıtat edecek talebenin , 

yecanlı şiirlııri atkışlıınuıı~ 
kııbnl edilecegi bildirilmiştir. 

tnrka ve alafranga kooıe 
.Maarif' vekil.Jeti inşuat ıısta 

takdir uyandırmıştır. 
mektebine girecek olanların im-

Üç perdelik Köyün Na.Ol 
tibaıı soııllerini mühürlü bir zarf 

içinde maarif müdüriyetine gön

dermi~tir. Imtibanlar 2() eylulde 

Izmir eanat mektebinde yapıla-

piyesi halk üzerinde biiyü~ 

teıir yapmıştır. .hlüıamer• 

muvaffakıyet kazanmış ve 
tarafından takdir edılmiştir• 

caktır. İmtihana girenlerin ev. Halkevi gençleri mfıeaı:ııt 

rakı .Anknr11da in~aat usta mek- müteakip Mnğlııya barekrl 

tebi:ıe gönderilecek ve orada teı. mişlerdir. Gençlerin geliş 11 

kik edildikten sonra muvaffak şinde Milis gen('liği tarafı 
olanların i~imleri maarif müdü
riyetine gönılerilecektir. 

Ismail Beyi 
öld1i.riiverm.ek Dli 

lstiJ'orlardı? 
Kemeraltında Bey bancııı 

çolı: saınimı alaka göeterillll 

Mnglıı, 7 (A . .A) - Soıı 

denberi kazalarda tetkik ,,ef 
yapan,müaamereler, Konfer 

yereıı ilallı:evi kençleri bo 

Muglaya döndüler. 

~ünlir vt'ya uyur!ieıı .. Bıliyordıı 

ki lUosknva hatlı lııtr ketiııi iıla-

1110. eılcc.cktıı. Vazıyeti aıılsyı

vernıeııı, ?ılıııınue Qı111'ın proje 
Bini!, hıııl ıı hırc', müphem bir 
d&~ r \"t·rtl l; 

var· bt!lki 

harp l{euııleriııın bayrakları ya

rıya knılar inrlırilıni~tır. Al. 

Hıtleriıı söylcdıgi nutuk lıiiliio 

de 
- ltı r ':'~~y 

l•u ayııı yılır. ' n!!bıı.ylı Jaı,oııyaıla. radyıı ıhı ılınlenıni~tir. 

Kor r,nr gı.ıırnteı;ıııin :Hnıo:ı;l 
taırıhlı nh•I•• ıntla v..rıl~rı malô 
matn rııozaraıı; lelkoııyııoııı ha· 

yır işlerine ıarf.,dılmek iizne 
yalnız Ermeı i c. ınMline hibe 
ve Yıt•iyet elli~i ıneblağın mik
tarı, 600,000 1 nı.ri ltz 1 i ra ıdır. 

Bır çok sene evvel Mııır'a 

gıiler~k orada tiHiin ticareti ya· 
p~rak zengın olınnştor. On beş 
sene evvel biHüıı servetini Pa 

İsmail beyi öldürmek için peh· 
livan Siileymanı teşvik eden 

rıı.gorugna ılelılletile cemaate Halil oglu Hüseyin efendi hRk· 
hıbe edıp kaııuol nıuawelerini kında birinci nıüstnntiklikte tah
ıla iknıal ettırmiştir, tahkikata başlanmıştır. Pehlivan 

Zilede · 
20 Vatanda•• 
dirnameler VerJJ 

ZlLE, 7 (A.A) - 1LırJ9 
tikleri lıoğdayl11rdan yüzd~ 
rinl bava kuvvetlerimize 1• 
mal.sadile şubesine v~ren ş~ 
ıniz zahire tüccarlarıaılan 1 
iki kişiye oemiyet merkezi 11 

:ı: 

~;. 

,. 

• 
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Drl~ tol Oteli 
Is .. anbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
Bristol Olelı . Tepehaşı bahçesi kuşısıdııa 

• Halıce vo ;\]arma raya nazır 
hıı•·•ılıır hır y11rdetlıı·. 

Bristol Ot I• Asansiirü, her oıla•ınd" sıcak 
1: souk •uyu bntnrııın hanyolo 

oıln:nrı httvı lstanbulun birını:ı sınıf liih ~onlorlu b,r otelıdır. 

Brl•stol Oteıı· . Hiit•in rab'1tlıktannll il:h~-
• ten rıı temı~ bır aıte otelıdır 

B •stol Otelı• • fzm~rlilerın b?iu1ınkl11rı bir 
rı • nınl:ıkat y~rıılır. 

Dl.kkat . Fiyat husnsaııdı\ · J3irislol oteli lıüliin 
• birinci sınıt otellerd~ıı ocnııılur. Yatak 

üeretleriude yeni tnkalade tenzilat 
23-26 

> 

. ' 

.. 
f. ' 

elkonyan, ınıılıye kadar 
Kılırı . la k•nıh uamını laşıyan 

eyıamlı. neyı !eti ettılı.t~n hllfka 
Açınıyıuuıı, Kaılii9 ve I tanbul 
Ermeni P:ttrıklıanelerile Yedıku 

Melkonyan vakfından lsta.nbu Süleyman ve Hüs"yin dün ietic 
Erm,.ni P"trikbaoesiııe seoedo vap olunmuşlardır. 
1000 lira ve bundıtn ba~ka Ye· Kabahalları Bir Deyll Ki •• 
Jıkule }~rmeoi b&stanesine de Tokatlı Ali oglu Ilırabim ve 

senede 500 lira tab~is olonaoak- Halil oğlu Ramazan Keçecilerde 
l~delıi cemaat ba talıan ine ve tır. h 1 1 O ı h 'ar oş o ara c smaıı og ıı a-
Pıurgor~egnn ceı.Hyı.ıınıı de pek Sıınede 3000 lira d!L Eriv11on 
çok teberrnf:tnla hulnnınııştur. ılarülfünuııııua verilecektir. 

Ekmek J[a.Ygası 
Rekabetten Çıkan Cinayet 
Ralınl•nba paı lıındı< fıstıkçı 

Tevfik ogln .Mn<lııfı\ ve Ismail 
op;lıı Remz~ arasrndl\ rekahet 
yii7iinıf~ıı kng" ı;ıknıı~ ve Mus 
td•• t.. ma il Reımıryi yanla· 
1 1 ş ti ... 
Ye111ek Yedirmek istememi' 

Keıııl'rıl~ L eblehici sokajtında 
Ft•yıollah o~!u l\lelımet ıofrada 

yemek yerken :Nuna haoım, lıo 
na mani olmak isteınış, Mehmet 
lıızınak iıAlınla Nana hanınıı 

kol11gıodan yaralamıttır. 

Bir Yanhesicı 
192 Lira Aşırmış 

Çoraklrnpıd" Kolalı Halil 
o~ln Alinin yanına yakla~an bü
vıyeti meçhul bir tıı.hıs yıınke!i

cılik sıır~tile 192 lirasını çal· 
mıştır. Zabıtaca yapıl11n tabki
kalta parayı çalanın Mbıkalılar· 
dan B°'nak Bekir oldaga anla
şılmış Te a.rırnmaga başlanmı tır. 

HergDnkD ı, 

Qorakkaı•ıda İbrahim oğlu 
Basanın üzerinde zabıtaca yapı
lacak araştırmada bir bıçak bıt· 

lonmnt&ur. 

mamoı Hakkı efendiye biçak 

çekmişler ve poliı karakolunda 

da polis memurlarına hakarette 
bu la11m11~lardı r. 

Oüınleııi hakkında kaoon1 
muawe!eye lıa~lanmıştır. 

Çocuğu Ezen ŞoHSr 
lkıçeı;uııe1ık caıldesıııde idare

ıiudeki Seydıköy 7 numaralı 

kamyonla geçı.n şoför Mehmet 
oğlu Fıkri kamyonıı Ahmet ça. 
voş kızı 7 yaşlllrında Hanifeye 
çarptırarak yaralıanllll&ıına 1ebe 
biyet Termişti'· YaHlı hııetane
ye kaldırıllll.1-? ve ~oför yııkalaıı-
1811)tır. 

d·rD1 
mis tarafınpan birer tak ı 

gönderilmiştir. 

Dün belediyede yapı1•11 

toplantıda takclırnameıer k-1, 
· nl~ 

kamımız tarafından 5ab•ı· •• 
verılmı~ ve kendılerıae te~e 
edılıniştir. 

Çin Orduları 
ileri Haretib Durdur > 

Foocbow, (Çın) 7 (1'~ 
Foochow'da oturan eeJll'd'~ 
tehrı tabliyeye hıızırJıofl~ 
haberi aB1lsızdır. Son !JıJ1_.-ı 
g9re Çin komünist ord 11 

ııerl lıarekıtleri durıtıır11 1 



"'"' ıunr 

s. Ferit ŞiFA Eczanesi 19 Senelik 
'-rra.Ja: lf ih&J'e• 

P indirildi 

İ•mir lklnol loraaandan: 
hmirc1e Mesadiye mahalle· 

sinde baoı Bekir sokağınd" No. .Memleketin "il 7ükaek ••11, .. , 
85 hanede mukim ve mtosktlr ha· hl müeaseHıidlr. 

rırıcı• 7 (A 
t•tatı . . .A) - AclRnın 
d~b 8'1 hıl1«1riode 011 dokuı sene
~. erı dnrınaktn olan Amerikan 

.. ra~ı h .. 
tıa, li ngıırı indirilmiş •e ye· 

~ 
ıı .. a aytı hayragı çekilmiştir. 
ı1,, •nerı k ı n in t :rn lan n ın adu 

Çekildı,, · · .. . 
hıru gosteı ır. 

neyi kendiılne ikametgtUu ka· 
nuni ittihaz edılf1D Midillili 
Bahtiyar oltJo 1brabim Etem 

efendi tarafına : 

f zıni Hle kestane p&Zl\flOda 

tiiccarı.Jan uncn .Mftmin Rauf 

hevo m~dyun olduıtnnus 1500 

lirRnm ma masarıf V" iioreti ve-

DoktOr !dilet tcıninı istifası için fzmir· 

Sıbbi korta 

Fenni giizlilk 

Barometre, termometre 

Çocuk don muşf\ıu~ları 
Bilumum tnvalet çeşitleri 

Yerli eonebi moıtftbaarlar 

Ender bulanan ila9 çeşitleri 

Daima 1 
de Meendıye ınahAl esindo bacı 

ernal S t
i Boku· eokngıncla No.S5 hanaya da· 

a lr yini mumaileyhe hıuir tJ\pa da· Afevcnt vo her yerden 

in•sinoe 28· 1 1932 tarihinde bi- ucazdur. 
çko 

~•rnıeket Hastanesi rinci derectı Te birincı sırıula 
0 hlltye Mütehassısı 1 · "' ıı10t~k etmiııtiııiı:. Deyııin va< es: 

~Q"Kve l . v it .r rıt• 111110 Bınrıcı Bey· 28.1. 93:1 ele iııki:ıa bolmuf ol-
ft.rn •3oka~ı "11 mara 86 Tele· 
}' 956 muııı:' rnğmen ıurayı vermedı· 

~i'~ Karaııtım' lr:unvay oıul gıniz i<lcli:utile mıuüın:ıkir ipotek 
lrakol karşısrncla No. 596 eenedı heuyı icra clairtomize tev· 

'l'eleton No. 2545 k~ ır.oo dı edı lerelf d~yn mez ur t> 

.................... ~(8~6~3~)-= ..._ lirıuıın lıerveçhı Hf'llet htılülii 

O 
vade tıu ihınJeıı itibaren ) iizı.le r. Alı· Rıza 9 fAİZI ve yiiıde 10 avukatlık 

L iioretı ılo tıtlısili istenmiştir. 

.~,I v c ha 1 d ipotek scrıetlıııde kıınuııi ikl\met-
L y 1 ırra 1 8 ın .,ah ıttıhaı: ettıgıııız WtıY.kôr 35 

lllfllrklırt Mu·tıhBSSISI ~0• ııaııeJe 1ıuıunm"dıganızt.1ao 
tebligat iı:ra e<lileuıeılığı olhap· 

et k.ştı:ullk l{estelli cadde· ınk; rniih"~ir 1ne~rubatrndan an· 

.::• _62 numaralı ınunyeue- la~ılmıı: \'tı dııyin vokilınıa mu· 

.... '-•nde her gün saat 8 ten 
'"Vbr h vatıkı kanun giiriil'3n tıılehine 

l astalannı kttbul eder. 
S Telefon: 2987 mebni rebınin paraya çeuılme-

...., 7 (248) ıi yolu ile vaki işlrn Hdeme om 

ı._1 ri teblıgınuı iH\neu 1crnsı karar 

.J: Kız Llaeıli 1alebelerlnB gir olıunştnr. Binaenaleyh işhn 
l) e Me~an Hanımlara ili\n tarihinll~n itibaren 30 gi.in 

Oetı a~ırlaıııuakta oları .Ego ge 

S. FERiT 
ŞIFA 

Eczanesi 
HUkdmet SırHi 

--- -- - . - . I! .. ~ 

ZONGULDAK 
• • • • • • 

:K: O ıv.ı: U R U 
Tuğlacı ve Ktreççilere 

( ZEHO DiZ ) •e aair kaliteler: 
Bu <1efa getlrdıttıın yüksek kalorili Ye feYkalAde temıiJAth 

Z O N G U I"' D A K klimUrlerini l!lfth~a vuctlim.(ZERO 
DiZ) tonu ıua (10 5) L• d 
tırıyA teılim , ıra ır. 
Adres: Mattuılarda Yftlı aadd~siode No. 12 

ZOROt GANOOI 
; ' ,, . ' . 

HARACCI ZADELER 
11ro zaı fırıda dcyui ma fai:a ve mas 

"-ki . ~rarnı iizerinde konuş- 1 
~illi Çırı 8 Ağnetoı Qar~amba rnt ve avukatlık iioretile heraher I 
1ıı ... , saat onda Kıv. J,l14esin<le fülemırniı: veya bir itirllzınızı 

t" 'nıı l~ı,. ınaaı rıc'A olnnııı. ınevcutsll yıne oıı giin içinde ya-

•o E.r1te1t Lt11alnde oltugan t.ı ila dairemize hildırmeniz Jli. 

rrle.,l1trlmln ve mezHn zamdır. Pnnyı Hdemedıginiı: ve 

l:f arltadaflara ıtiraz etın~diRiniv. takdirde rehi· 
~ro~ ~•rlaıııoakta olan E~e gecesi 
1 tStaın 1 •• nin parsya 9evrılmeei yolu ile 
çıll 

8 
ıızerlnde konuşmak . b "'t .Ağostos Qarşaınba günü rehinin 11Atllac11ğı ihtar ve ış o 

tl\tıl on YeıHılo Mkek lisesinde ödeme emri tebliğ makamında 
"rııırn .. sı ı " rıcf\ o annr. ,_, ıllin olu un r. 

8245 ( 237 ) 

~ .._...,.,..._.,_ 

Do y ç e Or i y a n t b a n k 
l)RESDNER BANK ŞUBESi 

IZllliB 
l\1Kll.KKZ1 : HgRfA.N 

Almangada 176 Şubesi Mevcuttur 
Sermaye ve ihtiyat akQ6lll 

165,000,000 Rayhsml\rk 
l'tirkıyede ~nbeJeri: lST.ANBUL ve lZMlK 

ll ldısırd" Şaheleri: KAHlRg ve ISl\'.gNDER1YE 
, er türlü banka muaıoelatnı ifa ve kaimi edeı· 

en .ALM.ANY Al>A 8eyahat, ikamet, tahsil ve saire için 
eb~en RıtOJSTERMARK satılır. , (b-l) ...... 

l G 
nşaatnıı?.için atideki ihtiyaçlarınızı pek uoıız f iatlarla 

temin etmek istereeni11 Halim a~a çarşısında 

Ucuz ve sağlam sandalyeleri 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres : İ kinci Beyler sokağı No. i 02 
Telef on No. 3778 

Eczacı Kemal Kamil 

Kolonya ve esanstan 
lçiıı lzmire, İzmirlilere reklam yapmag-ı 

fulahk tolakki ediyoruz. 

Bütün Tü"rkiyede 
Şehrimize ~oref veren bo 

biiyiik eserleri 

. 
Kavalah Hasan Nuri 

tıcaretbaneRİDfl müracaat edini7. 

ÇIME•TO 

1 Yeni Zait Şif eler 
·içinde G6receksini.z 

01abuk demir ve her ne· çiçekll 
,g_ını ve levazımı sıhhiyeden ldvhalar ve bunların 
Ilı erıfiatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
..,e"~lıı~lar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 

ngıliz künkleri ve bunların te/erıuatı vesaire ... 
~ Fiyatlar rekabet kabul etmez 
•"li Çimentolar, BütDn •••k•I•• 

En MD•alt Şer•itl• 
••i•zanuzd• Satılir 

\\ lıidSl~ 

''lftk BALI ŞiRKETİ 
"lkAPlllAR FABRiKASI MA•ULATI 

IZDllB \' (• . t rı l (' t I· 1 . t k . 1 . oN:ı • 'an yaıltk ve IDt<VBıınlik ıer çetı Aamır erı 

Sa;ı atı~" uzeclilmietir. Gayet 1agJam, 'ık ve zariftir. 
'f /Jepoau : 

~- 1•111 Manlf•tur•cıl•rd• 3 ••111•••11 
... rt'11. 8 T•lefo• ••· 3848 

(602) b 1 

Bahar çi9eği, A ltınrnya, 

Fulya, Leylak, Yaıemio, 

Amber, Menekşe, Ak

şamgiirıcşi Göniil 

kokuları 

Taklide eıaaen imkan yoktu, 

o1amıyordo, ve olamıyacaktır da 

Bir Memur Aranıyor 
Şark Sanayi Kumpanyasından: 

Llıe nya ort• mAktehl bt1 aene hltirmie hir afendi ahaaoakhr 

Her gön saat 4. il• 5 arauada tirke& aaıom_i k&tipliğioe mırua ... 
at olonmaıu. T•••i1•ll kabal olan••••· .Niifuı oliad.aa TeYel&ik 
hraher pUrllmelldir. 

,_ı 6-8-10-12 (200) 

YAZI E t.A.DOST 

Güller Adasında Geçiriniz 
Adrletlca Kumpanyası vapurlarlle mQntazam sayrDseter 

Doksan giin miiddetli gidiş geliş hiletleri : 

Birinci meukl aO, ikinci mımkl 33, Uçilncü mevki 
17, Güverte 11 lira 

GRANDOTEL DES 
ItC>SES 

de otururıu.ı: Al'ri kontur, liikıt möe88e e, en ıyi müeaee1te 
Hususi plitj, OOL~', TENiS, AV, GKYIK SÜREÖl 

Her Şl'y dahtl <.fört tııuıuk lı radan itibarea 
Aileler Te uzun ikıtmetler için (enzilat 

45~ kiloıuet relık ıuiikemmel otomobil yoln - Bila 
resım Yf\ ılepn mnv1tklrAterı otomobiller ithal edilir 

Gara/lar - Binicilik - Bllyllk Gazino 
19 dan 28 .&ğ'aatoaa kadar 

Bty'llk Spor Haftası 

800 n1etre irtifaında Profet dagında Dağ şubesi 

OTEL Di SER 
Qam orıuaııı - ıtlt•al iklim 1'enis, tenezziih, aY, aileler 
i9in ideal yer her ı:e.v dahil ıiç lirsulRn itiharen pansiyon 

A ıleler ~e ur.on ikı.metler için tenzılat ...... 
SARKIN KAl~LSBATI 

Kalitea Kırali Kaplıcaları 
Kara~_iAe~, Bi>bre~ lıutalara, ~:rtril •o ~eker bastahflı i9in 

muessır tedavı her konforu oami hir çok oteller 
2 • :3 liralık her ı,ıtıyi dahil pansiyon. .MaazzAm 
l!ırn'at ve a"arıatika zenginlikleri - Adada 

nafis teneJııziihJer • Balolar, KomıPrfer, Spor 
topfautıluı • Şenlikler, sineml\lar vesaire 

19 - 20 H.3 (960) _, 
Osmaniye oıell 

Oaoıaniye oteli htanbulda Sirkecide tramvay caddesin
dedir her tarftfR yakındir. Möhternın hnıırlilerin ve ha· 
valisi lınlkııı111 ve muteber tiicoarammızın mİBl\f ir oldnk. 
ları otel lstanhulda O:tmaniye oteli ve tabtnulaki lzmir 
Askeri kıraathaneıı<lir. Muhterem hmirlilerin ve muhte

rem ha~ali i lıalkmııı hnlnndııkları ve bulu'itn:darı yer 
Osmaniye ott-lhlir. 

Bu oteJ lzmirdeki Askeri otelinin sabtk mü
essis ve müsteciri velzmir ve ha valisi halkının 
yakından tanıdı,ğ"ı ve sevdiği Omer Liitf ü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh
vendir. 

,. 

:••···································································· . . 
E TAZE TEMiZ UCUZ = . 
• . . . -. • 

IL.A.C:: 
Hamdi R••llet 

Sıhhat Eczanesi 
Ba~nrak Biiyiik Salepcio~lo hı'" kRr~1111ndft 

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

Makine Ve lrılJaatı Bahriye Millellauı" 

ETUP UEllAL 
~1akine lnıal,\thanesi 

Halııırn~" Qoııfutı .Soınsr" 50 

.Müet6M8ewın 

maoıolatı 

olaıak 

maki ne 

Jzmirde 

faaliyettedir. 

A likadarla • 
rın hu makine
lerin faaliyet 

tauları hdrkında maJiimıu ~ım"l11rı111 '""".., NJtH"ı7.. 
...................................................... 

Ya4haM Ve U• Del}lrmenlerl 
İçin hifnmnm Rfiit W'e Pcll'v"ı ınıtl edilir. ... . ......................................... . 

c;,,__,,.n 1 Bllum .. DMlz lfiuı 
Her 1ııo1.ta ye •r kaYvet DurbırıJer, f ulumbalar , 

_ teıı•atı mihAnitıye uan-.ör "' 
e her .,.,.. •••nıtat •.eerfne •ı~ter ~• .. ir Jlfler derftlıtl 
..ı ohrn•r. .a lrablll edilir. 



~ahife 8 

'Fratelli Sperco 
Acentası 

Istanbol Sürat Yolu JADRANSKA 
SAK&RY.& vapuru ) 

Royale Neerlandals 
Kumpanyası 

HEB.MES vapuru 8 ağus-
Soflta beklenmekte olup hn-
mnlesini tahliye ederek HOUH. 
GAS, VARNA veKÖSTENOE 
için yük alncaktır. 

UJJYSS}i]:::J vapuru 14 ağustos-
tan 20 a~ııstosa kadar ANVEH.S 

ROl'ERDA:M AMSTERDAM 
Te HAl\lBUH.G için hamule 
aJıacaktı r. 

Her pazar 

mızdan hare. 
keti~ do~ro 

latan bala gi
der. 

b.,ttzln malumat almak iRti 

\'enl~r Hirinci kordonda VA· 

PUROUT.ıUK f.!irketi acenteli 

~ine m ii ncaat. 

TRTıEFON : 3658 
TEI.ıA M. ON Vapo ro 1 ey- ··------illillil-ll!!mıım!SI-•• 

PLOVIDBA D. D. Susak 
Haftalık lzmlr, Pire Trlyeste 

ve Susak Muntazam 
sür'at Postaları 

Seyahat milddett /i,112 gün 
Vapurlar lzmire her pazar· 

teıi sabahı gelir ve çar~aınba 

öğle zamauı hareket eder. 
HARI~KE'l' TAHlFESl 

15 Agustosta : ŞPLlT 
22 Ağasto,ta : SH.BlN 
20 Aj?ustosttı : BIJ:OGRAD 

5 Eylül : HLED 
Yolcn ve nc.vlur; hakkında 

lülden 6 eyliile kadar doğrn lf. V. fa:;.;la malumat için, Cemal Oen-
.ANV .ERS,ROTEHDAM, Al\IS- W ~ JI V D deli Hanında, .JEHOl\1 PUS1Q 
"'E HAM • ~ • • an er , ... :..HDAM ve BURG için Zee & Co. acentesine miiracaat ediniz. 

Jbamole alacaktır. (189) Telefon : 2548 
Svenska Orlent Llnlen Deutsche Levante Llnle 

.NORDLAND motörii on AI.ıA y A vapuru 8 agustosta 

~okuz aguetostan 22 Agustosa bekleniyor. 
ikaclar UOTTRRDA MHA M- 12 a~nstosa l<a<lar ANV.ERS, 
lJJURG, OOP.ENHAOEN GDY· RO:'l'ERrDA.M, HAMHURO ve 
NlA, GE~~LE GOTEBORG ve BRiı.l\iEN lımanlarına hamale 

llSOA.NDINA VYA Jimanları alacaktır. 
i9in hamule alacaktır. ATTO vapnrn 25 R~nstostR 

Service Marlllm Roumaln beklı.niyor. !lO aı?ustosa l<ıular 
Garbi Akdeniz için ayda bir ANVRBS HOT'rERDA ~1 HAM 

muntazam sefer BU H.G ve BREM.EN, için 
SUCEA VA vapuru on ap,ue Hamulı:, alacaktır. 

Atwauyauın 'l' ulııngon darül 
fünunn Tıp fakültesi 

ınoavi n lerintlen 

Dr. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve tenasül 
astaJıkJarı nıütehassısı 

'tosta vürut edecek ve ayni giin DELOS Vnpuru HRRi\lE.N Muııyeneh ıınesinı Birincı 
1aat on sekizde MAL'l'A, H..AR- HA i\1 R UHG ve A .NVEHSılon Beyler - sinem:ı sokngın<la 2ü 
()EJ.ıONE, MARSlLYA, OENO· ) iik çıkarmak ii?.erc 1 eyliilde naruualı hususi dairesine 
VA, ve N APOJılYE hareket hekleniyol'. nakletmiştir. (ll4ft) h 3 

edecektir. Yolcn ve hamule ka- S<)FfA moWrii 10 eyliilde •·------------
bol f'der. bekl••niyor 16 eyliila Jrnclu f::.ZL//7:7X/ZllZ7Z/2?-7.7(LLZY.7..Z"N 

PELES Vaporn 13 eylülde A~VEHS, HO'rERDAl\J,A~IS: ~ Talebe Vehlerme N 
~elecek ve ayni günde MAL'l A TJLRDA::\l HAM BU RG ve HH.E N 
~AROELONE MARSlLYA v; MEN iç1n lrnmule alacaktır. ~ ilk veya orta ınekt~pler<le ~ 
CENOVA, h k t d k't· JOHNSTON LJNE LiMiTED N okayan ve her hangi bır N :.. ya ar., e e ece ır. . 

'Tol h ı k b 1 d JESSMORlt Vapura 6 a1tnR· df\rsten gerı kalmış çocokla-
ı. en ve amu e a o e er. ... · 

Natlonal Ste N 
1 

tl tosa clo~ru hekleniyor.ANVERS ~ ra dere verilir ve imtıhana 
am av qa on I tv OOI u t' . · ı· 

C Ud 0
,1 G ve .ı EHP .ı dırn yük çı· ·:ı ye ıştırı ır. o. . 1 • reece. .. . 

PiRE karıJıktan sora tekmil Bulgaristan Terhı ernıf etmış talebe 
ve Homftnya JimanlRrına yiik ler yeni sene dtırslerioe ha- N 

alacaktir. zırlamr. Muallim tlerslerinı 
muntazam sefer 

TRANSA1'LANTlKcHYRON• Armemenl H. Schuldt evlerde verir. 1sı1yealerin 
.. 

8 
ur · · b n- t t HAN~BUHG vapıırn 9 Ji:y- N gazetemiz idare rniidiiriyetı-

.. p u yırmı eş abas os a .. 1 5 5 

Şımali Amerikaya 

BUZ •>C>L.A..BI 
Bir Çeşit : TAM - Bir Cins : En iyi 

inkar edilmez bir hakikattir ki asri bir buz dolabında 
Sogutucu cihaz tamaffıi)rle ka· 

palı ve mühürlü olmalı, cihazın sı
caklığı hava ceryanı ile alınmalı. 

Kendi kendine (otomatik) işle
nıeli kezalik otomatik enıniyet ter
tibatı olnıalıdır. 

Yalnız WESTINGHOUSE bu şeraitin hepsini 
TATMİN EDER 

---------------------------... ----------------------------
Buna binaen; başka markalardan: 

Daha aşağı bir fiatla 
Memnun kalnııyacaksınız 

Aynı fiatJa 
Ayni cins mal alnııyacaksınız 

J)aha yüksek fia tla 
Daha iyi bulnııyacaksınız. 

O halde: WESTINGBOUSE 
rf ercih ediniz. 

))ört Sene için Garantili 
SATIŞI Taksitledir 

Bu Markaya Dikkat Edini~ 
Bu n1etrkayı taşıyan bütün buz dolapları 

için hatta en ucuz ve en küçükleri için bile 
nıaliyetin iyiliğinin uzun müddet dayanaca• 
ğının ve tasarruflu işliyeceğinin delili ve 
garantisidir. 

Umum Türkiye Acentesi : 
VE ŞÜREKASI P. BALADUR ŞARL 

Birinci Kordon Cum'ıurlyet M~ydanı yanında genl .FORD Garajı İZMİR 
1-3-6-8-10 (199) 

· lfıld~ beklmııyor A!\VERS ve ,.., nı-ı nnıracMt uı. 
h ma n ınıı zdan ha raketle doğru ' ' -.v. .. ~~İıi'L.lilAZllU:ilzlıivllu:mzm-am7.z.ilizllzlılzlllzılizl.7ziliz~za7_zmzli7.ll:> ----lilliiilıiimmiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiliiiiiliiiiiıiiıliiiiiıliillıııllm------·~------iiiiiiiiiiiiiillllll'f:~ 
NEVYORK ve BOSTONA rri- HAMHUUH'dırn yiik çıkarclık- • 
ecektir. lO eylülde NJ1JVYORK- tan sonra HUHGAS için yük Ztın~ıu ıkraınıy"li ökiiz 

il,_:.: . . .::. ... . . . :; 7 : • • ,,. • • . . , • -

"'A b 
1 

k alacaktır. p ı A T T baş Kolman çivitlerile 
.ı. n nnaca tır. .J ,. Vurut tarihleri ve vaparlarrn _. c Hras o> maden ci l ası-

Yolou ve yiik kabGI olunar. isimleri iizerine mesaliyet kahul nıu }Jiyango biletleri gel-Makini\ .b""nlırikasıurn 
Holiand Austalla Llno etiilmez. di. Ji~linde boş cila ko-

ALMl<ERK Vapuru 21 ey

lölıle beklenmekte olup ROBAY 

AVUSTALYA ve YENt ZE-

N . V. ,V. F. Hanri Van Der tnsu veya yivit etiklie 
Zee & Oo. olan hemen depomuza 

Birinci Kordon Telefon No. miiracantlı' biletlerini 
2007 - 2008 alsın l ar. 

LANDA için yük alacaktır. 

lJandaki harek.,t tarihlerinde

} ki değişikliklerden acenta mes'n· 

\ liyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor

donda ~'ahmil ~'ahliye Şirketi 

binHı arkasında FUATELLl 

. SP EROO acenteliğine müraı}aat 

edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200:1-2005 

Olivier Ve Şü. 
LJMITET 

Vapur Acentesi 
Cendell han Birinci Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Llnes Ltd. 
ADJUTAN'l' 30 temmuzda 

I.ıondra için yiik alacl\ktır. 
AIJG.ltRlAN Ay sonancla , 

LONDltA.ANVEHS ve HUT.ıL ı 

------------ deıı gelip tahliyedtt hnluoacak j 

Contl·nental ve ayni zamanda HULL için 
yiik Klacnktır. ı 

ORIEllT LlllE YVONNE Ağustos ha~langı-ı 
1 Ü ki U A cında J.ıgfTH için yiik alacaktır. 

r ye mum centesl ROU.MELtAN 16 agueto!'l ' 
SOVTORGl'LOT I.ılVERPOOf.ı ve SwANSJıJA I 
}~RA NZ .l\lEHlNG vapura 8 dan ~elıp tahliyede bolnnacaktır. 

Pek yakında en ufak yedek parçalariyle beraber aşa'1;ı-

1ZM1R UMUM. AOENTASINDA stok bulundurn· 

Atlres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet Hokağı N o. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

.Asker markalı hakiki 

flit, ]fayda, Kilsel<t, Ati
h'i, Blnk },lag, }""Jayozen 
sinek i !açlarının her boy
da kapalı kutuları var
dır. D<>kmı•sinin litresi 
yalnız 100 kııru~tur. Son 
parti naftalin geldi heniiT. 
tedarik eılemiyenler biraz 
acele etsinler. 

A RT •I kumaş hoyalarımızın tecrülı"sini yapmıyao 
matlı 15 knrnşla rengini atmış ip~k1i paJO 

yünlii elbiselerioiıd istediğiniz renkte boyarsınız. 

Hesmi ruhımtnameyt haiz LEYLEK markalı rastık 8a9 

sun ihtiyacı olanlara tavsiye elleriz. ~snaf için toptnn sat>Ş 
kezi depomuzdar. 

Turan tuvalet sabunu ECE vim toza, Kaol BraB&o, pire t 

karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, kolonya, kol&, 

kal, demir hindi, limon toza, her nevi asit, Jaetikten muşa 

en ve yiik alacaktır. H 
. M.. mostl\rda, çiçek boyaları, zamkı arahi, 9aınaşır i9in soda, f 

ususıye U• eke tozu, sabun tozu, Jüks Rahann, fare zebiri V.S. 

agustoeta JJeklenınekteolopPfRE Deııtsche Levante Ltnle 1 
YAFA ve PORTSAIT için yol. ANGORA vapuru 6 ağo8toe! 

BREMEN-HAMHURG ve A.N- 1 lzmir Muhasebei 
FRANZ Mering vaparu 19 a~us 

toıta Jıeklenmekte olup Selnnik 

Te OD E.:s.A içiu yolcu ve ylik 
kalınl edecektir. 

ÇlQEH.1~ vııpuıu 22 ağus

tosta beklenmekte olup P1RE 

YA FA ve POR'l'SAlT için yük 

ve yolcu 1,ubul edecektir. 

Ç1Çl1..H1N vapuru 2 eyliilde 

bekleumekte olup SDLANIK ve 

OD.ESA için yolcu ve yük kabul 
edecektir. 

Dl KKAT: Yukarıdaki tarih

ler için meı'uliyet kabal edil-

mez. 

Faıda tafsilat için : 

G. HANAYLlOQLU 

ve J. ROMANO 

Aoenteıine müracaat ediniz 

Bi rinoi Kordon, Rf Z fer ha-, . 
, ••ıne Telefon 2356 

VJ~RS'teıı gelip tahliyede holn d •• 1 .. w n d 
naca~tıı·. .. . . ur ugun en: 

NOT: Vnrut tarıhlerı ve va-ı E ı.· N 0 · M k'" Metre murabbaı Kıymeti 
1 

· · 
1 

• .. • , su. ı . o. ı nsı ev ıı 
par arm ısım erı uzerıne mes u· 
liyet kabnl edılmoz. ınubammmeneai 
-• \ 223/1 Han nrsaeı Tilkilik 190 M. 1250 L. 

Ç<1Ctık Hestalıkları ı · Yukarıda gi>sterilen idarei lıueueiyei vilayete ait han areafllnın 
1\lütehassısı dört sene ve dört taksitte ödenmek üzere stttılığa 91karılmıştır. 

Taliplerin 26/8/93!1 Pnznr günii enat 9 <lan 12 ye kadar encümeni 

TELEFON : 3889 

Devlet Demiryolları 7nci işlet 
Müfettişliğinden: 

1 - Mer'iyet ıniiddeti lıltmiş olau 1019 N o. yaprak tütiill 

rifesi 31 l\lart 035 tarihine kadar temdit eclildiğı gibi 1 Ağ Doktor 

Ali Aga~ 
vilayete möracnatlan. 3230 (239) 

~-~--~~~~-~---~--~-----~~ 934 tarıhinden itibRren yaprak tütünden ton ve kilometre b 

lknmetgfıhlnrını Birinci 
Kordonda ~'ayyare Kinemf\81 
civarında 222 Numaralı eve 
nakletmiştir. Hastahnını es· 
kisi gibi !kinci Beyler !oka

~ıoda 84 Nomnralı moaye. 
nehaneeinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3462 

H: 8 (205) ..................... 

Devlet Demiryolları 7 
işletme Müfettişliğinden: 

• 
ncı 

10 Ağustos 934 tarihinden itibaren halı, zeytin yağı, sıBam 

ve yumurta, Devlet J)emil'yollnrıum diğer kısımlarında olduğa 

gibi ton ve kilometre haşına 5,25 beş knroş yirmi beş santim 
ücretle nakledilecektir. 600 kilometreden fazla mesafeye nRkle
dilecek bo eşyadan D. D. 70 numaralı tuife ahkamına göre 
600 den 800 kilo metreye kadar mesafe i9in ton ve kilometre 
başına 2 kuruş ve 801 den 1700 kilometreye kadar olan mesafe 

için ton ve kilometre başına 1 kuruş üoret almaoaktıt. 
Fasla malftmat için iıtaeyonlara müracaat edi1mo8i mecburdur. 

8-9-10 2252 (288) 

5,25 korn~ nakliye iioreti tahsil t'dileoektir. 

2 - E:ıki 129 numaralı pancar tarifesi 

c 1020 < Şeker c 

c 1022 c Mnden kömürii tarifeıi 

< 1007 < Oeviz kütüıtii < 

< 1014 < Arpa 
< 1016 < B nşhaş tohuuıu c 

c 1017 < Preseli paınuk < 

c 1021 c Melasa c 

c 1023 < Boş fıçı < 

tarihine kadar temdit edilmiştir. }.,aıla malômat için ista•Y 

müracaat edilmesi meroodor. 

6-7-8 3208 (221) 

' k 
t 


