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Yenı As1r matbaasında biunlmı~tır. 

Hava Posta Nakliyatı 
letanbol, 15 (Hususi) - letant.ul ile Aukua arasıuda lı ıu·a. 

posta uakliyatı yakanda baehyaoaktır. Yapıla n ıuuhte lıf lf' c riıbe
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~Abife 2 Yeni Aıır 16 'l'emınoz l9;j4 

Bir Heyet Asarıatikayı 
Palavra KulDbU Serisi 

SEDiB HA.BEBLEBi Mülakatlarım 
Tetl<ik Ediyor , 

·•:· • - -- o4': ' '• " I' ·- • ". ... ·--..:. ·'-'J& 1 

IKazım PaşaıEiektrik Tarif esinde Mü 
- 1 -

•Aziz karılerım; pazaıtesı fi 
peışembe glinloi •Yeni Asır. s/1-
tunlaıında şeytanla kaışılaşacak· 
sınız. Şeytan ımzasını gorili 
korkmayuıız. O inet /l{!ıüş/i, nrzıh 
kalemi ıle İzmirin marul simafo·•ıii lı 
rını sıze tanılacnk, aklma tsıflel pr 
bazı şeytanlık/at yapaıak 6tZ1 iu 
gflldü1tcek. kalemirıe takı/ant ıf 1 
neliyecektir. /[!n•«i zchirlı olmırıY inle 
cak, kimseyi ıncitm ıyecektir . Br· rı 
raberıe bu liiizel yazıları tokıf e~ 

Evkaf idare~ inin 
Proje - Hocaların 

1-; azırladığı 
Kisveleri 

C • k" 1 ın ıid Urii H R lı 111 Hak ı •-lllllll~~=ı=~~-~~!!I 
beyit ıınıuııı nıüıliirllik lıe,veti 

feoniıeeioden mimAr Sınan Ke· 
maloLtin bey Te lıtanbol mü
zelerı miidiirlerinıldn Ji~Mat Ne 
dım heyden miirekk•p hir 
heyet, vılayelirı hötün ka-
ır.3farını !{ezerek birçok fısarıa 

tikayı tPlkik Te l•elııt eylrni~· 

indir. 
.'!imar Sınan h'.ı•ınaleddin R. 

Tilıiyet dahıli:ıde giiriilıneai IH
zıın gelen mahal Te PMı>rlerı kli. 

milen gezıni~, hir kıNıtu i~ler 

için horada bnzırlanan plan ve 
projeleri beraberine aluak An· 
karaya at'det_ etmi~tir. 

Halim Raki heyle E~at Ne
dim hey telkık Meyahatlerıne de
Tam "deoeklerdir. 

Bu seyahat esuaeında ha Ti Ye 
f'e san'at ıtı bıui le değerli oları 

eserlerin planları çizilecek, i9 ve 
dış reeimleri alınaoAk. ayrıc:a 

iiıerinde dorıılmaeı ioap eden 
"''rlerde işlenecektır. Yani bun. 
!arın iıtampa ile kopyaları ali
nacak, hıızılarının da yağlı boya 
ile örneklerı yapılacnktır. 

Heyet bo teftiş 11rasında eY· 
kalın umumi inşaat •e içtimai 
muavenet işlerile de me,gul ol· 
makdadır. 

Bu ıan'at Herleri iizerindeki 
tetkikat ıoounda TilAyet dahi
lindeki eTkafa ait kıymetli eıki 

eserlerin ı imi Te mütereklı.I oeol 
le re göre fişleri yapılacak n bo 
f ı,ıer d" her eser hak kın· 

Evkat Mlldllrü Halim Baki bty 
da her noktaı nazud1111 mü
kemmel malumat Te eıki 

halleri le tamir ~Urdükten sonraki 
hRlleriııi gösterir fotograliler 
bnlunacaktir. 

Hııber aldıgınııza göre Evkaf 
omooı müdürlüğü bütün ha asarı 

ntikanııı tamirini senelere tak
sıın etmek suretile ikmal edile-
oektir. 

• •• 
Hocaların Kisoesl 

Evkl\f miiı!ürlii!ıürıo~, oami 
dahiliocle TKzife ioaln olarak il· 
mt kisveyi giymege mezun olan
lara lıirer vesıka nrilmıştır. 

Hu veeikayı hamil olmıyan 

hooa. efendiler cami dahilinde 
olaıl da sarık aaraoııyaoaklKr vıı 

ciihhe giyemiyec~klerdir. 

Bursa'd;'öa Pa- him Tenzilat Y hpıldı 
nayır işleri 
ile r~!eşgul 

Rnr,.ada istirabıuıa bnlıını111 

Vlllı Kazım paşadan Reledıye 

riyasetıoe gelen bir telgrafta 
Borsa yerli malları ıergıiini 

zıyarPt ettıgiııi v11 oradaki ı>ke 

p11znnlarla h.ınir Dokıız Eylül 
pRııayırırıa iştirak için kı•nuş 

tuıto ve ekspozanların geçen sent1 
İzmir parıayırıoıl><n çok meııınon 
oldaklıurnı, fstaııbal Ga!Rtaea
ray yerli malları sergısindeo 

eonr .. fzınire geleoeklerıni söy
lediklerıni bildırmiştir. 

Borsa ticaret oda•inda yapı
lan bir içtimada vali IU.zım 

paşa Borsa tliccar ve sanayici-
1.ırine panl\yıra iştirak busosnoda 
ltışvıkatta hnlanmnştnr. Boraa 
Taliıi Fazll bey lzmir panayırı 
ıçın feYkalade gayret ıarleyle

dıgi müşahede olunmaktadır, 

Şirket Komisyonun Kararına Mu
halif Kaldı.Hikem Nafia Vekaleti 

Btr miiddettenberi letkıkatl - Kararımızı ekeeriyetle edelim ve şeytanlıklarını l?iire/ını.~a ı 
ile mıışgol olm11kta holunan verdik ve Vekaleti oelilenin de g/ilelım.. - Yeni Asır - fİbil 
elektrik Te so tarife komisyono tasdikine lktırao e<lecej!io11 kavi Herşeyılen ıleııı Tnran, ııeı 
ınPeaıeıoe devam eyleoıektedir. itiınııdımız vardır. Şirket Wll· kewio olan, bnsıı~ıyeti olroı~;''kıııd 
Elektrik tarifeıioio tetkikatı diio rabbaeı, kararı imzadan istinkl\f her telden çalan TO rııhRyot b~\i"er 
ı 't · k t ı ilan koyilrnk ealııfelerini dolıJur•erı' 
ıı ınış ve arara rnp 0 onmuş- etmiştir. Fak!'& ne olarsa ıılRDO mıya çalışan yerli grt zetı>ter'ir• 

tnr . Yeni karara göre elektrigin biz kııarıHınııııılıın dönecek de· . d b r q 

kilovat iioreti 20 kuruş 30 para- mız e iiyiik bir Pksiklık <ra lbef 
gifiz Çünkü yerilen lrıırar tet- dır. Mobiti alıi.kaılar t>d.,n k11rı li dan 16 kuruşa iııdirilmiştır. 
kike ıniistenittlr Vf' adılı\oedir. k Ü Bugün Nafia Vekl\letinin at r vo Şllll tıkra!Rr. . ıı;ozs b 

T l11tll'ılr2k Resmi Kemlll l7 ·~ın1· 1 lıey fı' lhAkik~ıııd tasdıkıne Rrzedılecek ve bir eın· >.u r 
mıızdRn mnteber sayılaol\k olan Biiyük Millet Meolisıooe ıon kendi gibi sevimli bazı y,.,.,ııkaa 1 
bo karara elektrik şirketinin kabol edilen ve elektrik urfi- yazıyor, fakst iietat ekReri1fıar 
mnrahlıası olan müdür Tekili yatından alıaaol\k olan reeim çok ilmt Te leleeli yazdıgıPlıiıı 
M. Döver imzadan iatinkat ey . hakkındaki kaaıın ali\kadarlara dan maaleaet hnkeı ıııılauııı 1 I rı 
!emiştir. tebliğ edilmiştir. Kanıına tevfi- yıır, Tl\kl olan ınü!Mıldit nınreke 

Diin lrendiıiui gören bir mo- kan elektrik şirketi beher kilo- raoaatlara oııvııp olınak ta: IH a\ 
harririmıze komıayonon reiıi yat başına yırmi para heeabile lıııodan daha basit yazarnaOllloi 
Nal ia başmüfettişi ilmi bey bn reamı müştorilerioden tahsil Yemende, Galıçyad11 ari:r. flu, 
d~miştir ki: ede11ek ve belediye vııreoektir. aoıik tetebbli,.tım urdır, mi~• deıı 

Hamburg Piyasası Yam_a_n_l_ar_S __ u_y_u_l_n_Şaa tı :~:ad~ı:e Kb~~ ~l:::ı~k::~h:,:~:;j•~rı 
caklar hembn hemen kalro•ılaaı 

Hamborgdaıı Ttirkofise gelen J iıı 

1 
gibi, tak .. t :.ıı,malılar ılf'di 1 

mal<iınata nazaran geçen ay zar- 26 Aa. usto.sda Parlak Tezahürat a Bozunu hitirır hitirıııez ıle rıııtlag 
fında palamut ve '.l.'rilyo pıyRsa11 "51 q 

S Ak t ı R • y 1 k bir kahkaha salıverdi vfl k•'ı 
dorgnu oereyao etmiştir. Fıat. uyun 1 1 ma eSml 8pl aca arı bir miiıldet ıoııra birdtın ıu•• 
!erde eukot Tardır. Bılhassa deri ı il rak tabıi hal ıııi aldı.. An ad o 
sarıayiınin gergin ligi bo snkut.. 26 Agııetosta Karşıyak .. ya ı ıuı,, ISogokkoya oivarında De- • 80 ga7.etesini okuyanlar reklı< 1 
sebebiyet Termiştir. En aşağı açılmasının küşat resmi yapıla- girmeodagındaki ana depoya bağ· ü~tadınıo kö~esini atlaını<d••ll~ 
Yilz·'e kırk ı·ıı.ı· Trilyo 635 Fran· cak olan Yamanlar suyo in•aatı lırnmı•lardır. ın 

u • ' geçmezler, hunun sebebi atıatı a 
11z frangi pal11mot bir (eo) yu·-., hitmek üzeredir. Kü•at resmi Soıtokkııyo dereılodeki biiyük A 

• ,,. • " maoıak içioclir, çilııt.il iiyle TeC1"'8 

d" oıı bt'ş Trilyo 530 FraaRız Karşıyaka belediye çoook yuva- boruoo tecriibui dön yapılmış . fr 
igoelemeleri, iiyle derin ı{iiri•I 

frangı, palamut naturel yüzde sında yapılacak ve o akşam yu- v~ mııvıılfakıyetli neticeler alın- ~ıia 
teri vnöyleinoo ~ezi~leri vardır · r 

D.. t y d s· y on Trllyo 460 Fransız frangı VhDIO bahçesinde BaşTekil pıtşa mıştır. ·at or aşın a ır a vru palanı ot lngılıze yüzde 5 Trilyo hazretleri şerefine mükemmel Yukarıda ieıml .. rioi yazdigı- ekseriya kendısinıl.ırı ogluııı< ın . 
·440 Fraıısıııı frangı. bir garduııparti nrileoektir. Su- mız pınarların suları bogiin iı- tlka

1
1 eden ferasot, ınisal olur ;,o:~ 

:\'.ün ve teftik stokları hafif~ yon şehir şelıekeai işi hemen ht1· leoildı ı tak•llrde ana b"""a" ıtaııbııl" gıılerken mpıır · 
meo ikmal edılmi• gitıidir. akıtılabilecek haldedir. tesadiif eltıklerıııe: ' içırı zahill

11 '•ı 
BRzı otak tefek nokıarılRr lmamdamı, kızıl,.okor, kuru. ettiniz, ben mı safı rlige gidıf llıi 

!emiştir. Muamele beşlamak Araba Tekerleği Altında öldü 
Diio öğledon ıonra Fevzipaşa 

holYarında feci bir araba kl\za~ı 
olmo' Ye dört yaşlarında bir ço
cuk bir yttlı. arabanın tekerlek· 
)eri altınJa oao Yerınittir. 

babuının nezareti altında oyoı- üzeredir. " h'•~o· kalmıştır. Karatepeıleki biiyiik oa, düınbüldek, 911rıkdere mem· rııııı diyen Kt'ınal Kfinıil lr. 

Borııovaoıo KaTaklıdere kö· 
yüne merbut iki nomaralı kö
uılir yüklü bir .viik arabası Bah. 
ri efendi idueeıııde Fevzipıışa 

bıılYl\rından geçerken caddede 

yarı Oeoç aga torooıı Gül 
Mehmeılio dört yaşlarındaki 

yanosn Şerifi ezmiş Te biçare 
çocuk yüklü arabanın tekerlek
leri altında. kalarak derhal öl
müştür. 

Arabacı Hahri yakalaıımış 

'l'8 tahkikata müddeionınml mııa· 
Tini Ali bey Taziyet etmiştir. 

Çeşmeye Cinayet 
Cuma Gii.nleri Iki Harman Yiiztlnden 

Otobtla Gidecek Bir Ca.n Gitti 
Baıleoıa Çeşmeye yKlnız On

ma günleri hiikfımet öniinden 
ıki Otobiiı t .. brik ettirilec.,ktir. 
Ho otobüslerin gıdıp gelıue iio
reti ad .. m başına 175 koraştıır. 

Odemıt Koyunlarında Hastalık 
Öılemiş kazasının Şenısıler, 

Yeniköyü ve Uıııııroalı köylerin
de koyırnlarıla çiçek had ı alıgı 

çıktıgı ye teclbi rler alındığı ma· 
hallinden vi li\yııt Baytar ınüdii r-
liiıtürıo loilılırılıııi~tır. 

Tetrıka No.53 

Kadın 

Bergama kazaeınıo To-
ranlı nahiyesinin İlhanlı kö 
yünden MnrtazA oglo .Mrıstafa 

ıle ayni köydım llyaı ogl o Sadık 
aralarında hir lıarmao meıele
ıinden dolayı kaYgr çıkmış Ye 
neticede Mustafa biçakla Sadıkı 
ynralıyRrak öldürmüştür. KALil 
yak,.fanarak mahalli aıllıyeye Ti!· 
rilıniştir. 

. _.. 11 1. 

KOpekıer ve kedller 
Dün Ü9koyulard;& 13 kedi 

ile 43 köpek Beledıyeoe öldö
riil miiştii r . 

Temmuz: t6 

Tipleri 

Panayırda 
Belediye, Kadastro 
Pavyon Alacaklar 

küçiik akıntılar, Lük pioar, So- bal11rıadaki lı:ııputRjlar da yapıl- gördüj!;iinii ve ıanıdıj!;ını keııJ· il 

guk ve Dalgın pınar uıembala- ınış ye borolarının döşenmeıioe eioi teşyie ırelnıi~ telakki eder' 1 ~ 
rındaki kapıtajlar tamamen bit- bllşiaıııoıstır lıöhiirlenmekten z~vk alıyorıl c 

ı 111" ••----- Burada da bir iucelık Y"r111k 
Milllfirlige (Y1111i arıRfordarı !(~k 
çinıoege) gittigiııi Miiyledi. J(tıliRi 
kin zekA . .•. d 

iiç MünhaleıBir canavar Belediye bu eenede panayırda 
kendisi için bir paTyoıı Tilcoda 
getırecek grafiklerle, planlarla 
modern evleri ve bir çok bele
diye işlerini halka göstereoektir. 

•• Cs3 •• 

36 Genç Talip 
Oldu 

Bugün Aydında şe:v~a~ ~:r 

idam enilecek Panayır Sahasında 
0 

Yeni kazanç tetkik itirazat Çınede on Y"Şlarırıda bir ço-

Roodan başka kadastro da 
hir p11vyon alaoak Te Kaastro 
işlerini göıterir bir köşe hazır· 
lıyaoakla rıl ır. 

komiıyonıın110 yii:ıı ve seksen lira cogo kirlettikten soor" feoi •o- o·rt M·h d. y· 
mRaşlı iki katipliği Te elli lira- rette öldüren Çineli kırk yaşla- o u en IS uz 

rında Mehmet oğlo Moıtafa y t • A 1 ç 1 
Yunanl•stan tık bir ilaktilologo i9io dHo im· Aydın .Agırceza mahkemeıiııde e mıs me e a ııııyor 

tihao yapılmıştır. Y 
S h C ıb• I • Ki idama mahkum edilmişti. Dokuz oylül panayır 8,.b~'' eyya e 1 ÇID tiplık imtibı-nırıa 20 genç, Mnıtafanın idamı hakkında-
Tedbı"rler Alı-or daktilolıık imtihanına da 16 ha· 

o1 ki karar Büyük Millet M.eoli· 
15 Hazirandan 30 Eylül tari- uım girıni,tir. ıioce taıtik olarak ilim infaz 

hine kadar Yunanistaoı ziyaret .Muv .. ffak olanlar bogüo ta- edilmek iizere '.A.ydıo Müddeio· 
yln olouacakl1<rdır. ·ı·,.· t bl' ı edecek seyyahlara tren ücretle- momı ı.,ıoe e ıg o onmnştor. 

rinde yüzde 25 pasaport harç- SOdO Bozuk Yoğurtçular Aydın hapıeaoeıinde evelce 
larında yüzde elli tenzilat yapı· lki yogartçıı yogoı tlarını osln durmadığından bora ha pi· 
lacağı Yunan Tusiz: ofiıi tara- bileli Ttı bozuk yaptıkları için saoesine gönderilen idaoı mah
fından bildirilmiştir. tı .. tııiliyece tecziye edilmitlerdir. knnıu dün lzmirden tekrar jan· 

var, o mektup bana bu tahlili ellerini çırparak havaya kaldırdı: darmaluıo muhafazası Altında 
yaptırdı. Anladımki : - Ol Ol Bravo, benim mli- trenle Aydına iade edilmiştir. 

Kalbimin en derin köşesinde, hendisliğel Ne isabetli pilin Mastara hakkındaki idam bu 
sen varsın ve daima sen var ola· çizmişim! Bu pilina göre uçuru· gün Aydında infaıı olooaoaktır. 
caksıo sevgili Uralım diye fı lan bir balon ancak bu kadar 

nın tanzimi ıçin faaliyet srt1 

rılmıştır. Btılediye baş nıühenıl 11 il 

dahil olmak iizere dürt miihe'füı 

dia bo işe mtiınuredılıniştir.tl1 • 
gön panayır uha~ııııla 170 arıı'1~ 
Çl\lıştırılıoakta bir çok yeni ııhy 
ıi1at Tlicaıla geti rı lınektedİ1bij 
l:lelediye kendiıind"n iş istıfe•ııı 
leri Yeya menılekııtlerirıe ıe•1 " 

e 
lerioi talep eyliyerılerı parı~f'tı 

1'.ıl:u.b.arrı.:rt. : ~eb:la .A.:r:lL 
sıldadı... hedefe varabilirdi!. 10-23 Temmuz 

eahuıoa sevkederı>k çalıştırııı' 1 t 1 
taılır. Bıı harekPt aı ııi AAmllodıı.r 
bir k11ım i~oizlere hayRtl~r 11 

111 
kazanmak fınatıııı Termekte• 

1 k 
.. .. . d' k d h Dışarıda Bilenin şen ve p.k- Ey şimdi Sencan eserının 

Doktor burada sustu ve Sen- a gorunce şım ıye a ar ta - k · · "d'I' d D kt k 1 .. · · · 
cana baktı . .. .. d'•. ra sesı ışı ı ıyor u. o or o - uç numara tıpı oldugüma ınan· Eski 00 T moı z mlisadif 

lıle !uzum gorme ıgı duyguları 1 · 1 C d k l b e o ,a 

Deva.ir Tatildir 
Acele Da.valard' 
Şahitler lhzaren Getırııec:'~k 

Oezı. ıualıkemelerı nonlü ~· ~ 

O şimdi tekrar onun yanına 
oturmuş parmağına bakıyor, ne 
diyeceğı ne cevap vereceği an 
laşılmaz, müphem bir tavır ile 
süküt edıyordu. Doktor biran 

eve! son ve kat'i 
limidile sözlerini 
lışıyordu: 

cevabı almak 
toplamağa ça-

işte o vakit Sencan, Bilen 
bana hileaini anlattı ve dedi ki: 

Doktor bu söylediğim tarzda 

bır mektup yazar ve gönderirse 
niz Sencan nihayet bukadaryakıo 
bildigi ve benimsediği dostun ve 
arkadaşın bafkasile iştiraki mut-

nın üstündeki müphemiyet dağı- arı e anı sar ı, umra aşını dın mı? Jşte ben yapıcı kudreti olan 23 Temmoz PuıMtesi gii-
·• · . . .•. gögsüne çekti, dudakları sonsuz mi senin üstünde ispat ettim, nii resmi devairin tatil olacaıtı 

lacak ve benlıgıoıo derıolıgınde bir i•tiyakla a•kının ilk alevini "k 1 b' ., 
ı · · b 1 k ( t) d " ., en mu emme ır yuvanın en aiakadarlara bildirilmiştir. 4.5 ı ııci ıuaılde•ı 6 

yakn~z sızı u ara eve ıye- ruhundan ruhuna akıtırken kapı sağlam temelini attırmaga mu· 
ce tır. • lı ·ı ld 

işte bu suretle o malüm mek- ız .1 e açı 1 
: vaffak oldum. Başka itirazın 

t b • k d'k iki meserretli tatlı ses bir· yar mı? u u yazwaga arar ver ı . b' . k 
ırıne arıştı : Sencan gülerek: 

Yazdım ve madamki geldiniz .•. 
Can şimdi söyleyiniz; bu küçük - Teyzem 1 Teyzecıgım ı. - Hayır Bilen, eserimin kah· 
hileyi, hilei aşkı, affediyor mu· - Bilen ! Bilenim !.. ramanısın ve temenni ederim ki 
sunuz? Genç kız Sencanın boynuna senin gibi emniyetle kendi tipi· 

Genç kadın mesut bi, tebes· sarılmış doya doya öpüyor öpü· ni seçen genç kıılarımız bu ya 
sümle başını Uralın omuzuna yordu. Sonra bu lSpİİf yaimuru pıa ve yaratıcı kabiliyetlerile 
elini eline uzattı. Ancak itide- birden dinerek biraz: geri çekildi Türk dünyasının parlak, 16nmeı 
ceği bir sesle : uz:un uzun bir doktora bir Cana ebedi birer yıldız:ı olauaJar .. 

- Evet Ural Bilenin hakin baktı. Ve memnun bir tavır ile - Boa -

Ziyaret 
Şehrimiz lngıliz ceoer&I kon· 

.oloııu dün T!Hlyete gelerek Tali 

moayiui Saip beyi ziyaret etmit
tir. 

nuounoıı 

t•ı 
~ı .. 

Aoele olıtrı ııwvkufln i~lef 

~ekil de tebdı 1 rıl ıl m ışı i r. 

ti 
WAhktımeler celpname telılil? 

tirmeklizin ıoalıkemeoın kor~ 
1 ' ,, 

dugu merk~z haricinde hnin°; 

Çiçek atıaı tahitler için ılı.ıar uıiizekke' 1~ 
Ziraat Vııkaletınden Vi!Ayet nrehilirltır. Şıı kadar kı bu 1

: 1 i 
Baytar Mödürlöğüoa muhtelif ztılıkera ile ıhz•r edılenlMe rıı 

köylerdeki koyunlara tatbik e- kemece celpname ile gelen ~-~ 
Öilmek üııera 16 bin lıayYanlık hakkındaki ınuamole tııl 1 
9i9ek •fiil cöndarifıııi•tir. olonnr. 

1 
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1 G Tem mov. ıH:JJ. Yeni ARır Satıile 3 

üyük Harpte Casuslar(' SON TEL G R A p 
Casuslarla Hainleri Harekete 

Getiren Menfaat Ve. Kin 

HABERLER/ 

-6-
.. OaRuelnk i~leriudf>ı kadınlar sız gizli teşkilatı nezdine 
lllıiır bir 101 ovnarlar Merkezi ken<li oda hizmetçisi ile kabul 

pratorlnldnrın. biiyiik harpte ettirerek AJm9nyaılaki casula-

tı lDaksatla kullan<lıklnn ka rın listesini elo gP.çirılıği riva 
ınlar çoktu. Uaniynne te(:ebbi114 yet edilır. 

t' rı şimdi tıınumuıı malü~'tl olnn 
tr eşhnr Mata Hariyi hatırlatma 
' liizuı ib· ' n '1'ar tnl' Faknt onnn 
r ılerirı hareketi Pkseriya esrar-

lllubat kalır. Oaırnslnk hak-
ındaki eserlerind e Almanlar 

r ee~dun ınıntalrnsında cı:-plıeııin 
r rıaınde bir nlllylrnne i~l&teıı ve 

ranın ' 
a 

1 
z askerldrınden mUkem-

e en 
r li . ınaltirnat topl ayan f svıı; 
• b 

hır ganon l\ı~ıııdnn ı<tavi;ıle 
~ el • • 

• ınd: 0~.ek M. Faıolik lıatırn.!a-
1• a Yuksek sınıfa mensnp bir 

a tndan ienıiniıı ı · ıı 
i arfını b ya ııız ı { 
l 1. ildı ı <>ı "" halı secl ı \'or. n 9 . 

r 14, Ağusta nn<la J\ lıııan-
ın Par·ıs ·· · · ı · 1• it uzerın(1 ı erı ua· 
etleri eı d p . . . 

al . naıun a arısın ~·-
lf •Masyon ım ela askeri bir k:ı ıı
ın ın··a· • ti a ıresi olan bn kııdrn, 
•nıan . 

ııJ• en pıştarJarrna kunıandı\ 

11 ar Alınan snY"ari mi ralayının 
181 idi. 

f' aıJ\hnanyauın hizınetiDde cok 
roı • 

i oymyan meşhur Fran· 
f n Doktor' ı· h . t· ae 

1 
" ge ı-ıce ş:1 sıye ı 

llh
at lllrla örtiilli kalmakta ve 

ı eı· f 
a 1 tef11i rltır arasında mey· 

11 tJa Qık 
1 il l ınamaktaıhr. Bazen at-

~ 
60 

ekl\ndinavyalı, Matmazel 
ı~ reıebse · · . 

0~ n ısmınde hır kız ol-
d &il, An 

ı a •erate yerleşerek A 1 
tı o ca 1 sos ok teşkilAtınm di · 
"' agı old ,. 

Garip HlkdyeLer 
Oasuslarla lıaııılcri lıarek.ete 

get:ren saik nediı? Ekseriya 
ıııenfııat, h:ız ırn ruemloketleriııe 

kar~• lı.in ve lı'IZan <la hil' nevi 
ahlftk sukutu. r ıtelligMıce Sı:ır
vicu'ın gizli nıl ıunı olup Ingilte
renin jutland ınııhareuosini 

k endisiııo ıneılyıın olılu~u s()y. 
lentın Alınan ıı:ısıl bir St\

ılrn t!i.bi o!mııştur. Biiyiik bir 
Alman <levlct 1dnrc•si ııdo yiiksek 

hir mevki tııtan ~u memaruıı 

pisıikoloj nı i de ne kaılar hayret
ler verıı! Aııh~ri kıı casus teşki
i:Hının ı.uiıvorrilıine g(ire bu 
adam Amerilrnlılarn en Aarib ve 
mevsuk maluınatı yutıştirdiği 

halde hiç ele geçmemiş ve batta 

barptan ıonra da casnslnğa de
vam etmittir. Hüviyeti ifşa edil· 
ile bütün .Almanya hayrette 
kalacakmış. 

Almanyada bt>yle ihanetler 
ekaik olmamıştır. Baoa. mukabil 
Almanlar <la ha~ıınJarı nezdinde, 
bilhasaa Frırnsada böyle haller
deıı baheederJ.,r. 

Bo caenslok maceraları ro· 
ruan olmaruakla beraber bir 
İngiliz muhA.rririnin anlattıgı 

csahte hain• bikAyeai de caeoRluk 
i~lerinin gülünç tarafıd,r. Fran
aanın bitarttf meml61uıtlerdtııki se· ..• r b· ogonu Te şeytanı 

11 118 İZlikJ 1 1 l b b 
111 

are e bütün casusları faret ıuemnr ıuuıc nn liri ı.r ın 

. ederek en küçük bir zaaf ıptidnsıııd:\ A 1 ıııanyarırn .Madrit 
ıı Btereu ıe · b 1 tiği .. rı . erneıı diişmana if~a sefıri Prens Rl\hitorn hizmet tek-

ınd 80!1enır. M. Berndorf is- lif etti. Annesınin hir Alınan 
t~ ~ bır Almanın hikayesine olduğnnn ileri siirerok ve çok 

Ilı' ıse bn Anna Marie Lebrser paraya lbtiy11.oı ol<lııJuno Tesıle 
1nde bir k1zd1r. Ahlaksız bir ~östererok mevkii ha~ebiie elıne 

bitı geçebilecek mal fıınRta eatmRk is-
e olan müntteebeti yti:&ÖD· 

rı irır tecJi. Mahatalıanı ikna ettıkten 
ızamaız hir hayata atıl - sonra harbırı sonnna kndar ken-

1:11 "0 
harpten eonra, ayoştn· diı;ıino JI'ransa vo lagi ite re hii-

t 1~ llladd~leri Hratla kolJan- kfüneti tsrafınılan miinasıp gö-
p ınaan .. .. .. .. t h d k , omurunu ımar ırne e 

etnıh:r T . 
., İ~ind~ v ır.. ebhkE}yt çok sev-

d 11 ınanılmıyacak dere-
e .. ' cur etkfırnIJe hareketle "tp 

ra esnasıucla döı t clefa 
ıısl\y . 

3 
·1 a gıdıp goJınıştır. Üçün-

80Yabl\ti esnasında Fran-

rüJen sahte ınalfımatı inanılır 

bir l$rzda teblıtt eylbdiJ,ti iddıa 
edilir. Hu kÜçük oyun oua ol
dukça para kazandırmış. Yaz}k 
ki söylenilen bu şeyleri ispat 
edecek bir deli ı yok. 

Bitil · 

lf ayvanların ls7 8.hı işi 

. ·, . ~..... ' "i' . : '\ . .. - . ~ -............ . . ' ' - - - . •. . . ı . . . ·. ' . 

Reisicumhur Hazretleri 
lstanbulu Şereı lendiriqorlar 

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

Büyük Türk Dil Kurultayı Dolmabahçede Topla
nacak, Şimdiye Kadar 54 Tez Hazırlanmıştır 

A KKAH.A, 15 (Husnsi) -
Reisicumhur gazretleri di.in hil
dirdıttım şekildo l{ızıloalrnmama 
hareket etmek üzre<lirler. Ül'l\ -

dan da Adapuarı - İzmit yolıyla 
le tan baln şereflendı ff!Cfik lerd ı r. 

Doimabahçe Sarayı 

Dün AkŞ &m Ollzi ki>şkiinde yıa 
pılan Biiyük Dıl Kurultayı hak:
kın<lRki içi imaa Maarif Vekili 
Ahidın ve Sf\bık maarif vekili 

H ikınet beyler de iştrnk eylemiş
lertlir. Rn topl:rntida Kurultay 

hRzırhkları görüşülmüştür. Türk 
dili bürosu Oomarteei güoli Dol
mabab9e earayında 9ahşmağa 

başlıyacRktır. .l{uroftay i9in 
şimdiye kadar elli dört tez 
hazırlanmıştır. 

lstanbul Telefon Şirketinin 
Mubayaasına Karar Verildi 

ihale Edilen Şiınendiferler - Nafia 
Ve Adliye Vekillerimiz Geliyor 

Cemil Bey ...... 
Salı Günü Vazi· 

fesine Başlı
yacak 

İHtanbul 15 (Hususi) - Neş'. 
et Ömer boyin iatifaaı üzerine 
Ünivereit., ı·ekWrJii~iine tayin 
edilen Ank"m Huknk mektebi 
profcsfülerirıdon Oemil bey 8ııh 

~önü şolıriınize gelecek ve l'azi-
el'Jine başlıyacaktır. · 

Şişli ve Pangallıda_ 
Umumi tifo ısısı tatbiki~ 

lstanbul, 15 (1:1 ususi) - Şişli 
ve Pangnltıda göı ülen tifo vak
aları Uzel'ine lıa?.l sıhhi tedbir· 
ler almmıştı r. HQstalığıa geniş- 1 
lememesi için umawi aş• tatbik 
edıliyor. 

Amerika 
Oaabotları Gitti 

letanbol, 15 ( Hoensi ) - Ll· 
manıouad" bulunan iki Ameri· 
ka aahil muhafıtz" ganbotu bu 
s"bah Pireye möteYecoibeo ha· 
reket etmiıştir. 

Fil bede 
Elli Komünist 
Tevkif Edildi 

Sofya 15 (A.A) - Hükümet 
ANKARA. 14 ( A. Ankara, 14 (AA)- Filbe şehrinde gizli bir komünist 

f.\ ) - Nafia vekili Ali Naf~a Vekili .. Ali ve fesat teşekkülü meydana çıkar· 
beyefendi bir muhar- Avdhye _ ~.ekılı Sara.ç mışhr. Bu teşekküle şehir gazi· 
ririmizin sorduklarına oglu Şukru beyefendı- da b. t k ak 1 d 
şu beyanatta bulun- Jer, evvelce kararlaf nos".'11 ır. a ım a ~ er e 
muş'ardır : tırmış oldukları veçhile dahıl bulunuyordu. EHı kadar 

" lstanbul telefon bu hafta içinde lzmir tevkifat yapılmıştır. 
şirketinin salın alın· seyahatını yapacaklar- S tle •

0 masına, perşembe gü- dır. ovye rı 
nü içtima eden Heyeti Nafia. Vek~li Ali Pa.rls Sefiri 614ti. 
Vekilede karar veril· beyefendı yenı sabo 
miştir Nafia vekalet~ alınmış olan lzmir -
bu bu~usta icabeden Kasaba hattını her 
teşebbüslerde buluna- husnsta yakından tet-
caktır. Bu sene zarfın kik ve hattın selamet 
da Ankara istasyonu ve muvaffakıyetle iş· 
nun yeniden yapılma lemesi için icap eden 
sına karar verilmiştir. tedbirleri tespit ede-
Pro jeleri tertip vt: taa cektir. Vekilimiz Ba-
zim edilmek üzert!d:r. Jıkesir - Kütahya yo-

Bu sene zarfında liJe Eskişehire gelerek 
inşasına başlanacak oradaki müessisJeri 
olan Filyos Çatalağzı dahi yakından gözden 
kömür hattının yarm geçirdikten sonra An 
müoakasası yapılacak- karaya avdet edecek. 

P ARlS, 14. (A.A) - Sovyet 
OamhuriyetiJeri ittibadıdın Pa
rie biiyiili elçisi M. Dovgale-.ki 
bu sabah vefat etıoiştir . 

Maınaileylı }'rausl\nın büyük 
bir dostu ve memleketinin 1adık 

hir hadımi idi. Müteveff~ Ruı -
Fraruıız mukarenetini vücuda 
getirenlerin baş!rnalarındandır. 

•• •••••••••••••••••••••••• ...... •••••••••••••••••••••••• nır. 

lltab ) Ç 1 Q y d• Afyon-Antalya hat-
tir. Ali bey bundan 
sonra sırasile bütün 
hatları ve inşaatı gör 
mek üzere seyahatine 
devam edecektir. 

Paris, 15 ( A.A ) - Sovyet 
Sefiri M. Dogalevski'uiıı Salı 

sa.hııh1 y~pılacak olan cenaze 
mcrasimındo askeri ihtiramat 

yaoılaoaktar. 

8SSIS ar .. 8 ışıyor, D e 1 tının birinci kısm etüt 

4 Yerde Serj{İler Açılacaktır i:P ;~~kş~~n~~~:!ş b0u 
ı:ıe n~ara 14 (A.A) - Geçen gönderılınıştir. Mumaıleyhin va· ~J~smını da mkünak0as_ası YUkıek . . .. kt' ı an o unaca tır. .ger 
·ı.n.. . yanş ve ıslilh eıı- zıfeaı hır ay kRclllf surece ır. kısımla · t ' k f bı"t 

"" t r . . . rın ıs ı şa ı 
ıt-ttıe .eısı Başvekıl ismet paşa Ankara, 1! (A. .A)- Bu11ene tikçe münakasalanna 
ış 01 rınıu yarcJıınlarıle alın memleketimizde on yedi mahal- devam edilecekt.r. 

an hü .. k .. ı · 1 Nafıa ~ekil Ali Bty 
1 ....... 

Beraberlerinde Dev 
let DemiryoHan işlet· 
me müdürü ve icap 
eden diğer bir iki zat 
bulunacaktır. 

Türkiye Türnesi 
Bisikletçiler Tuzlucada 

TUZLUOA, 14: (A.A) -
Mn~ahzgiioü bisikletçileri saat 
10/30 da Tazlacaya gelmişler 

ve tezahüratla kar~ılanmışlardır 
een6 lJ yu cmıse 1 aygır ar de hayvan sergısi a9laoaktır. 

l'etı znn yay lada muvaffa. 
. e danı 1 1 k f i . .. Bnnlarrn dördü yeni ilin edil· 

f
e ~~lerdır Uz 

1 vazı, ee oı tgko~- miştir. Onlar da ])enizli, Bahke-
" ın · znn yny a mın R a-

ef lin b•out ntlRrın tl\snıfi eş· sir, Urfa, Samflnndor. l'k ı~rgi 
Izmir -Ankara Telef onları Rüsvet Maznunları 

11 b,:n •lıuması damf(alauması 20 temmnzda KHyserinin Prnar 
nı& • lerit .suretıe secereye tatnlroası başında a91lacRktır. 

,, ı ıu h 
ll1 ltaıH azıı·J anmaın maksadile Ankara, 14. (A.A)- Qıfteler, 
alla tdllı "tıkaltHınco mütehassıs- Qakuıova, Konya haral.rı faali· 

• Oıkı bey Uzun yaylaya yetA geçmişler<lı r. 

Teşrinievvel Sonunda Muhabere tl.-etr Salem Ve Feraci Hakkında 
Başlıyacak- Tasfiye Edilecekler Buı[Ün Karar Verilecektir 

Ankara, 15 (HnsoRI)- Posta kara, lzıuir, lstanhul, Bahkesir Anhara, 15 (Hususi) - Malıye 'Vekaleti nakit işleri miidiir 
ve telgraf umumi müdürö Oe- ve Bar~a gibi büyük ı:ıehirleı· muavini Rüı;ıtft hey& rüşvet teklif eylemekle maznun Metr Salem 

•ıaıa "' v n B s· c 1 mtl bey gazett>oilorin ınahteJit arasında telefonla mahabttre te· ve Feraoinın muhl\kf!m~lerine bugün de AıJliyeceza maokemesinde 
' • art u ır e nera auallerane cevaben demiştir ki: min edil~iş olacaktır. Poıta Te devanı edilıniştır. Mazounlann vekilleri müdafaalarını yapmışlar 

11 ,~bliklere Gı•ttı• A t . l f telgraf ıdareıındo çalışan me- ye muhakeme hitaoı bulmuştur. Yarın (Hugüo) karar tefbım •r c- A 

11
. E , - nlrnra • zmır te ~ on 1 il . . k'k' 

c: Q lU8 s t H d ti t • tt memur arın stoı erının tet ı ı· olunacaktır. ~- artu he ' 1.5 (.A'"A) - M. ovye u u arma ıca 1 batlarmın tesis.atın" devam edı~- ne devam edilıyor. Kendilerinden 
&get Yllelnııı~ı şenlıklero ri- mektedir. Yepilan tahminlere ıstifade edıleıniyeo~A-ı anlaşılau 
•\tıa ltılnıtık ıçırı diin ak~am R"- l\loslrnvn, l5 ( A.A) - Taş- gör.A en geQ Teşriııovvel sonla- memurlar tasfiyeye tabi tatula-

ınt••I· t • d '••,, ''' oıınısıır kentteıı bildiriliyor: rına dogrn ikmal edilecek, An· oaktır. 
ıter ''••••••• ·· ı b 1 

ı p .......................... Oenul:>i Sınkiyangta mahalli 1 .. • • • • Başvekil muavını Loılı, 15 (A .A) - ki meç o 
~ 

1 J V E R s v • e şahıs, borada kendılerioe ıoo ,,ı 1 bük11met kıtRatile Oeneral Ma· y S Venedikte 
... 

4Ulıf a ım ergı 1 zıunanlart1a Atlas Okyanoeono 
10.,, l.ltıy,,111 rı :e &hbit kokulınile çuin müfrezeleri ıuaeında 10 Vcne<lık, 15 (A.A) - Avoı· geçerı AdAıuoviç kardeşler ıö-
er illan p ıer tarafında şöhret Tcmmnz(fo vıılrnhulan ınnbare Sekı·z Mıntakada Busene Tecru··be torya BRşvekil muavini Prens siinö vererek kenJileıi i9in şen-

' .,.." Ltı· •vı•r fabrikasının H evdor · d O l M · 
il .... • " ş P heler netıcesııı o enera açuın Stı.renberg tayy"re ile boraya tikler yaptırm•şlardır. Banlar 

1 "tııı oınııaya ~.,lorami Vıviç 3 zahit Vtt 70 sıivari ile birlikte Sayımları yapılacak gelıtıiştır. tayyareleri (Oıty Of Vnrsav 1) i 
!! Ira esansı losyon kolonya lrıkistmıı yak ininde Sovyet hu~ Istımbul, 15 (Hosual) - Busene memleketimizin ıekl• yerin- Ziyaretin M. Dolfoean ya· 111tın almflk için halk tnrı.fın-
ttııe alJık ruj'ları halis olmak duduııu geçmiştir. dto yani Trakya, Bor&R, Muğla, Kayıeri, Ordu, EIAzız v~ Van kında Ri<ıımıa y11paoağı sAya- dan toplırnan iaııf\yi &ldıktan 
Uı. "Ve en ucuz fiatlarla bavaliıinde teorUbe sayımları yapılacak Te ahoaoak netıcelere 1 b 1 k ı. 1 1 d 
L."fiın"t ~}ülteoiler sılalılır.rından teo göre aayım Yerglıbıln tahakkuk ve tahılll l9fn kat'f bir talimat- hafüt al&kadar oldogo ildiril• ıonra orta< an eyuo maş ar "· 

ıı;.;"...;.'t:.....ı;ı..__0_"_c.l_d_e_si_n_d_o_Ş_om_e_i _h_a_--'--,__~:..1..-...ı-.__..ı..o......_ ______ ..L&l.a.uııa.........u.11.a.ıı.cua.u..ııL1111UL&oAE..------------------..:::.:m=ek=&t.:..::..:d:.:.i ....:r•:.....__~----- Poliı tabki kala başlam_Jştır. 
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Roma Ziyareti iki Dolandırıcı 
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Fransız Milli Bayramı 
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Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

- 117 -

Paris Yerinden Oynadı Muaz ~ am 
Şenlikler Ve Geçit Resmi Yapıldı 

Akıbet Geldin Ba! Limon Reri:I 
Amma. Geç Kaldın Ba! 

Asil heykeli yerine koyduk-ı Feritle arkadaş!aYıoı kaçırmış 
Lan, bir az da ibtirazla etrafına olan koca Fildi. Raülden gör 
bakındıktan sonra kendi kendine: düğü eylik üzerine pek minnet-

- Haydi bakalım, dedi. Al· tar kalmış, onlara mal olmuş, 
lah hangi tarafa muvaffakiyet Hele Ahmet ağa ve Beryenle 
verecek Fakir Yambonuil gö- kafadarlığı ileriye götürmüştü. 
receği daha çok hizmetler var! uMinik,, adını işitince su ka 

1 ~~ 
ı 

- 5 - mışlan arasından büyük bir hor-
1 

Asil harp heykelini yerinden hım çıkıp Ahmet ağanın sura
kaldırarak onun kıyafetine giren tına doğru uzandı . Ahmet ağa 1 

kürsü üstünde put gibi durmuş bir az ürkerek: 
olan Yambo, üç müttefiklerin - Dur ulao, dedi. Sana Şef-
görüştüklerini işitmeğe muvaffak tali vermek insanın pek te ho- Paıisten bir manzara 
olduğundaıı pek seviniyordu. şuna gitmez. Sana Şeker vere· PMis, 14 (A .A)- Halk ba- fagan6 bulnnruoştur. 

Cenk tannsinın rubalarını yim. Onu benim Şeftalimden zi· )olarının ve Parie cadde ve ı.ıo Bundan ıoora gerek ana va-
giydirdikteo sonra kendisi, va· yade seversin! kaklarınıo lambllları söner si.in- tan nı gerek müttemlekatı kıta-
linin maiyetindekı· ür d;;. .. t yu··z Cebinden bir avuç Şeker çı- mez Paris halkı aoane'Vi 14 t ~ "' a ının geçit resmi başlamıştı, 

kadar Hintli hademenin kıyafeti karıp File uzattı Sonra kulübe- Temmuz resmi geç\Ji.ni seyret- Ve hu kıtaat halk tarafından 
olan beyaz gömlek ve beyaz sa- nin kap1smı açıp içeri girdiler, m.,k için akın akan Ranzelizeye ,· htı'yat • -v zabitleri beraberlerinde 
nğı sarındığı gibi onlardan hiç 1 Yere serili hasırlar üzerine dol'l-ru diyordu. Hava ıerindi. F 
f k J 

IF · H R b d 6 rırnsız ihtiyat zabitleri olduğu 
Al' o uomıyacak bir hale geldi. erıt, anri, aul üçü ir en Saat S/30 da askeri kı t'arıının halde önlerinde bir müstemleke 

Fransız Gazeteleri Nut
ku Nasıl Karşıladıl&r? 

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

Hitler Vakıt Kazann~ak Isti
yorn.. uş Lazım Olan Da Bu in.iş •• 

....................................................... 
Paıis, 14 A.A) - M. Hıt. düşıniiş olduğa müşkül vaziyete 

Jerin RayştHgda sHyleruiş olda~ıı bamletınektedirler. 

nutku hllkkın<laki ııliitıılealarıuı Gazetelor Hitlerio notkunurı 

serdedeu gazeteler, ınumaıleyhin 
y~lnız dahili siyasetin hatlarını 
t;izıufllde iktifa eyle<liğini ve bey
nelmilel me~oleleri sükfrt ile ge 
çiştirmiş oldugunıı yazıu1tktadır· 

lar. 

harici siyasete miiteallik olan 
kısmının lıiç şüphesiz, son <laki· 
kada lrıgılterenin Herlinde yap· 
mış oldaga teşehbiia ve M. ınns· 
soliJıinin battı hareketi yüzünden, 
nutuktan çıkarılmış olduğa tik· 

.Fran~ız gazeteleri bu sük1\tu rinıledirler. 

Londra mülakatlarının neticeleri Hit~er vakıt kazarıma·k iıti~ 
ve ltalyarııo yeni hattı hareketi yor ki, bugün i9in elzem olaD 
kıarşırunda Almanyanıo · içine da odur. . ....... 

Alman Borcları 
Amerikaya Daha Müsait Tediye 
Yolu Bulunacağı Tebliğ Edilmi~ 

Sonra mabetler bahçesi ile uzanmışlar, derin bir uykuya var- geçtiıti yol boyunca azim hRlk 
ahırJar avJısı arasındaki alçak mışlardı. kütleleri hirikmiş idi. piyalle taburu bolondujta halde Berlin 15 ( A.A ) - Alman\ Almanyanın döviz vaziyeti 

duv k d
. · y l t " k alay haHnde tt.kı zafere gi tmı'•· ajansı bildiriyor: ve ticari müvazenesındeki açık 

arı, en ıuı göstermeden o yorgun uguna arşı ye· Reisicambor M. Lebran ln- n ... 
athyarak, avJınm içinde atlan ~ine deva olan bu .u~ku, . üç de- vaildeste tecemmii etmiş olan leruir. Amerika hükômetinin müna dolayisile halen faiz tediyesi 
aulamakla meıgul olan hademe hkanlının kuvvetlerını yerme ge- kıtaatı teftiş etmiş ve bundan Bagün her cadde ve sokağı kaleler meselesine dair olan müstebat bulunmakla beraber 
arasına karııtı. tirdiğinden kendilerine seslenir bilhassa Romanya başvekili M. milli bayraklula donatılmış 2. 7-934 tarihli notası miinasebe Alman hükumeti, diğr.r alacaklı 

Bu hareketlerinden Yambo ıeılenmez her üçü birden yerle- Tatıuesko ile F11ı'I saltanı ve olan Pariste Ye eyaletlerde mıı- t~le salahiyettar mahafil, Ame memleketlere olduğu gibi Ame• 
için görülüp tanınmak korkusu rinden fırladılar. maı·yetı' m .. reı;ıal Pet .. ,·n Pı'etri t h'· 1 rıkanın Berlin sefirine bükfıme· rika ile de Davs ve Yung istik· 

,. ., .. azzaın ez& ur er yapılmı~ ve. t' A 'k h kk d · f · · · · · · 
hiç yoktu. Hatta avlu içinde boqu . Hepsinden evvel Ferit atıldı: reneral Denain ve CEınArıLT Ve } l\ll b 1 1 t k 1 ın merı a a ın a farklı bır razatı aızlerının tedıyesıne ıoı· 

Y l r .ıı o arı e rar can anmıştır. 1 k kA k .. · 
boşuna gezindiğini gören bir se - Ey Yambo, ne yaptın ba- r • • • m muame e yapma tasavvurunda an verece muzakerelere girıt· 
yis, bu kadar hademe hayvan· kalım? Ne haber getirdin? Amerı·kada Beklenen bulunmadığını bildirmişlerd.ir ....... me.ğe amade bulunmaktadır. 
ları sulamakla uğraıırken sen - O kadar büyük bir haber - - - - - -
neye boş duruyorsun diye onu getiremedim sahip! Maya Niya· G Kral kupası üç Bomba bir güzel tekdir etmiı, Yambo ma sağ salimdir. Kimsenin de Bu·· yu·· k rev Oldu 
da elindeki Ah zaptedememekte hayatına kastedeceği yoktur. 
olan bir hademenin yardımına Bilakis muhafazasına dört gözle ' .... • -· ' M •• b• k• • ) ,. •' • • 
koşmuştu. dikkat ediliyor. Benim onu bı· Halk Yiyecek Te i arik Edeme- usa a ayı a tı Mü~imZararları 

Hulasa, ahır avlusunda bir raktlğım it~şgededen kaldırmış- k E d• V T b• • d• 
az da seyislik hizmeti gördük- lar. Başka bir mabede götür- ır e ten n ışe e elaş içindedir tayyare ıtır 1 Mucip Oldu 
ten sonr Yambo kapıdan selli- müıler. Fakat orasını henüz öğ· •• .. • - • Londr!\, 15 ( A.A. ) - Kral Barselon, 15 (A,A)- Ho11pi· 

Nevyork, 15 (A.A) - Uınu- 1 ınışlartlır. 
mebüsselam çıktı. renemedim. kopası için yapılan t!lyyare mü- talet köyün<le ür. bomba patlıı' 

mi greT miiııasebetiyle resmi Sakrameoto, 15 (A.A) - )1 

Buraya kadar Yamboda hay- - Bu sonraki mabedin de k 1 h lk d sabııkalarında birinciliği miilA. mıştır. Bnnlıtrdan biri bir elek~ 
d ld k 

ma am ar ve ~ a eta paniğe Kaliforniya Talı si Sanf ransisko 
ret edeceğimiz bir hal varsa nere e o uğunu imden öğre- t t 1 b y k zim Sofilt kazanmış, plot Lip - tirik kofresinde infilak ederele 

d k 
. ? o u mnş gi idir. iyece şeyler grev ınıntakasında yiyecek me-

o a evvelce kendisini bir kollu nece sın il b ton tle l{os ikinci vo üçüncü 
ö d M b d' b k k e enzınin şimdiden yoklugo vat taşıyan kamyonların seyrü-

ıl r üğümüz halde şimdi iki - a e ın uraya ço uza hissediliyor. Ditter taraftan Mi- gelmişlerdir. Bunların eriştik· 
kolu da yerinde olmasiydii. bir yerde olduğunu hiç zannet· seter serbestliğini temin için Jeri sür'at sı rasile ve saat ile 

neapolis ve Sen Pol şehirlerin-
Yambo bir çok sokaklara mem. Mutlaka pek yakın bir de de greT Wiu olunmak üzere- poiisle beraber askeri deniyele- 203 202 ve 186 ıuıldir. Müsa-

girdi çıktı. Bir çok köprülerden yerdedir.Hatta belki de bu Patna dir. Höyük gazeteler $an Diego - rin refakat etmesini emretmiştir. bakayı ancak altı tayyare ik-
geçti. Nihayet ufak bir Muz şehrinin içindedir. Hain Hayım, da badi! olan karışıklıklardan NEV YOH.K, 15 (A.A ) - mal edebilmiştır. 
bahçesinin yanına varıp bahçeye bugünlerde Maya Niyamayı Ladi endişe doyrnaga haşlamışlardır. Sutern pasfik şiwendiiler şirketi ·- • _ _.. 
bitişik büyük bir eve girdi. Kendi Rişmonda göstermeği vadetti. Zira bnrada çalışan ekserisi zen- miidör~y~ti bir takım komiinist yol Ve Lag" ım 
kendine diyordu ki: Feritte meyus bir haJ görüldü. oi nmele nz iicret nlmakta. ve çetelerının köpl'illeri berhava 

- Aman şimdi ne kadar Yambo: resmi makHmların ıiınııi yardı- etmek maksadile San Fransisko Mftnakasa,ya, 
memnun olacaklar. Bana ne bü- - Mahzun olmayınız efen mile nınl sahiplerinin zaliimiine üzerine yürümekte oldnklarını D&D işler 
yük aferinJer diyecekler! dim! Size yemin ederim ki şu maruz bulanurnktadırlar. istihbar ettiğinden, demiryolla· Sokakların yapılmakta olan 

Yambonun girdiği bu ev bom günlerde Niyamanın nerede ol- SAN FRANSlSK0,15 (A.A )- rını muhafızlar mariteıile ınu- tamiratı mütemadiye ve lağım 
boştu doğunu öğreneceğiz. Onların Sadıkalar pazartesi g iioii için halaza etmtık için tortibat al· işlerinden maada Karataşta 

Evin bir kapısından girip tertibatı bizce malumdur. Hal · umumi grev ila ııını kararlaştır- mı~tır. Asansor sokağma yeniden bir 

öbür kapısından çıkılınca bir Muz buki bizim tertibatımız onlarca • • • • • • lağım yapılmıştır. Önümüzdeki 

bahçesine varılırdı. Bahçenin or- malum değildir. Elbette düşman- Meşhur Koşucu Hava Rekoru hafta içinde Uğur sokağına yeni tasında bir GöJ, Gölün içinde de larımıza galebe ederiz. lağım inşası, Gülkaya sokağı 
ufak bir Ada vardı. Gölün her Buraya kadar olan bitenler hafriyat ve tesviyesi, Eşref paşa 

• -- - • • • caddesindeki büyük kayalarmın 
tarafı gayet iri yapraklarla su arasında okuyucularımizın layı- M Lk t s b B k 1.1 J ·ı H k t Ett'I otları ile kap!ı idi. Adanın or- kile öğrenemedikleri bır takım 0181 8 80 8f 8S ıra 1 UI ayyarecı 8J 8f8 8 1 er t~~~k:~ te::ta:si, d~,:t;ıe~;~ç!~ 
tasındaki ufacık bir kulübe bu şeyler var ki bunları da arzet· Daglas Men Aclası,15(A.A)- NeT York 15 (A.A) - Tay- duvar inŞası işleri müteahhitle 
otlar, sazlar arasında göze gö- mek zamanı gelmiştir. thtiyatıızhk · netioeııi adam öl yareci Karol ve Peletiye halen rine ihale edilecektir. 
rünmiyeoek bir surette saklı bu· Maya Niyama nasıl kapılıp dürmakten maznun meşhur oto- Kodoı vti Roside olan mesafe T8.rklti.ğ'ft. Tahkir 
lunuyorda. Hindistana götürülmüştü? Babu- mobil kotuonın Ker Don mu- rekoruna kırmak üzere Santenez Takıbat için ızın Geldi 

Yambo bu gölün kenarına sus o zamana kadar Hayımdura- YakkRten serbest bırakılmıştır. tayyaresile Peruya hareket et· Tiirklüğü tahkır ettiği iddia 

l. d f · · ı· d b' Al t ı y b B atırlardadır ki geçen 25 ge ınce üç e a Kanarya gibi nmın e ın e ıra e o an am o mişlerdir. olunan Raı;ıel ve Saltana ııamın· 
ı d F 

ml'yısta Man adau büyük oto· v 
öttü. nasıl o muş ta şim i erit ve mobil ko~usuna hazırlanmakta TasKvvarları And adalsrını• daki Musevi kadınlarınin hakla-

Bu sesi işitir işitmez bizim arkadaşlarının sadık bir kölesi olan Key Don büyiik bir kaza Atlas denizini geçmek •e Parie nnda kanııoi takibat icrasına 

Ko-

maddi zararları mucip oJroııf 

bir mensnoat fabrikasının peW 

oeresine bırakılan diğeri ge9eıı 

Lir yolonyu ağırca yaralamıştır· 

Üçüncü bomba yine bir mefl' 
sucat fabrikası sahibinin evio' 

den içeriye atılmıştır. Bu eoO 

iki teca~iizün mensucat sanayii 

asta başılarınıo ihtilRfiyle alil' 

kac.lar bulandagu tahmin edil· 
ınekt edit. 

Berlin Müzakereleri 
~lüşait Bir Safhaya 

Girnıiş 
Paris, 15 (A .A) - Harici!• 

nezaretl üç hRftatlanberi Bar· 
linda de"Vaın etmekte olan ticıırf 
müzakerelerin nıüsait hir şekil' 
c.le inkişaf etmekte olduğunu tet>' 

lig ediyor. Miibim meseleleri" 
ezcümle Da veı va Yong isti"' 
razları meselesinin iki tarafıJI 
memnuniyetini mucip bir tarıd' 
bAlline müeait bir itiJMın aıı' 
hatları Uzerin'1e prenıip iJibaril' 
auıa,mak mümkün olmnştur. 

koca Ahmet agw aile Beryen uzun olmuştu? . . . geçlrmiş ve bu esnada makinisti üzerinden benzinleri bitinoeye hiiyük millet meoliıdnce rnbıat 
J bl k 

.•••••••• 
bir tahtayı köprü gibi uzattılar. Buralarını an ata ı me ıçın telf olmuştu. O zaman kendisi kadar Siberyaya doı.trn açmak- verildiği adliye vekaletinden t 
Yambo üzerinden geçip Adaya yine bir az evvele doğru bak· de yaralanmıştı. Key Don ibti tır. müddeiomnmiliJ.te bildirilmiştir Dünkü · Sıcakl8 
varınca tekrar kaldırdılar. mamız lazımdır. yatıızhkla itti ham edilmiş ve Garp i11tikameti nde nçmıyı& Bir inat YDzDnden o·· d b . h . . d bo· 

So V k . · ı· · "ı·· ·· den ' l 1 . . dd . . 1 un en erı şe rımız e 
Ahmet ağa ile Beryen he-r - nu aı - ma ınıı rnın o ıımun mu1ı1 n te,ebbhı ettikleri takdirde de kıçe~melık oa eeıoue 11ar- .., . "fıUll' 

ilakrisdiı:birden sevinçle söyleniyor- :Wl-S._o .. ı' 'ta% nh ... ı·n - tntulmnştn. Avnstralyaya doğru Okyanoıl boş olarak Knşçtı Morat oğlu gucu bır sıcak dalgası hu el' 
denizinden geçeceklerdir, Esadın diikkanı (inünde duran sürmeğe başlamıştır· Gölge 

Akıbet geldin h• Limon Ozona ter ıvrorgan Bankası !llni• oğln Ya~ov• ile Eoat ara- hararet derecesi 39 a kadar yn~ 
herif! vmma geç kaldın haf Artık Bahri Müzakereler sında ka"'ga çıkını~, ERat biçakla selmiş ve akşam üzeri ancl 
sana o kadar inanımız: var ki bir Dökiilen saçları yeniden .&lm&DJ'a.J'l Yaşovayı yiiziinden lıatif Blll'ette 34 e kadar düşmüştür. I· 
daha tütün versen zehirli mi diye çıkartır. Saçların uökülme. Protesto Etti Teşrinievvele Birakıldı ytH31amış tır. 1 t b 1 h b' . . d .. • · 1 k ı · · ı · 7 s an u mu a ırımız e~ 
şüphe etmiyeceğiz. Sen bizim mesıne, <ape erın ıza eeıne Nevyork, 15 (A.A) - Mor- Tokyo, 15 ( A.A) - Haber l\.avgaya sehep dilkkanın bıJtJ' 
kahraman "Minik,, kadar sadık- yarıya:.ı en miikemmel ilaçtır. gıın bankası Alınan maliye ne· alınd1ğın" göre iptidai bahri öniinde durmak meselesidir. Diik- dığımız bir telgrafta lstan ... ~d· 
sın. Umamt deposn: zaretine ağır bir telyazın gön- mökıllematrn gelecek Teşriniev- kan sahibi Ya~on ç~kil git de- müthiş sıcakların hüküm sur ı' 

Alsancak eczanesi .. ·· .. "l d h t deJ' Bu u Minik ,, dedjkleri de dererek Daves Te Yung istik- Tele kadar tecili hu~nsunda ln- ıniş o da yerinden kımıldama- gunu ve go ge e arare ~ 

k d? H 
Ou. Pa. Pa er. Per. 1 k ·ıt A "k J b k .. 1 . . 34 ld .., b'ld' ·ı ... •' im i iç meraka lüzum yok. razları hakkında a ınan arar- gı ere. merı a ve apouya mış a avgaya muncer o maş· ceıının o ugu ı 1rı"" 

........... ~~~~~---!.~~_;,:_-=.::::.....::..::..~...:..:..~~~~~.....1:~~-4L__çı4~6L_~IL ...... -..wı.uı.ilA...nr.nı 
. .-......_..._....._.......,,...__uıa~r~a~sı~n~d~a:......:..:it~i ~la~f~e~d~i~lm::.:.:,:iş~t~ir~.~~--~t~u~r~. __ ----~~----~~~--_:_t:e:d:i~r.~----~------~~--..J 
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Ecnebi Gözile Türkiye Ff ansanın Sovyetlefle r·· ............................................................ ı 
~ovqet Rus11ada 

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

urkiyenin iktisadi DüşüncelerilAnlaşmasından Alman-
Hariçte Takdir e Karşılanıyor ya Endişe Ediyor 

Kolhoz arın Besi Çiftliklari, 
Sıhhi Yardım · 

.................. .................. - Baştaıa/ı 1 inci sahifede - bir i•tir. Fakat millt sos~alist. Sovyet ittihadı dahilinde kol-
11Wıener Wirstchatıs Woche" Yazıyor v J 

Yazan Avustutyanın Türkiye nan ıslRhı liizumnnu esassıeuı liğin A nnµanın fikri, siyasi 'f'e lektifleşmenin ilk seııelerinde 
Elçisi Caroı Buchberger addetmektedir. Zıra milletler iktiudt birligin tedriot hir su- teıiı edilmiş olan Kolhoz beıi 

~ Benim i<lar~me vari imi" olan 1 oek ve lın ıiıeyıuula buıusi cemiyeti tamam<ın Frırnsız he · rette te~ekkiilüne badim olmak 9if tllkleri hali hazırda mühim 
lçılık, A nısturya'nın ARya'da ruüf'sseseler «la hı ılevletin Taıd kemonyıunnın siyaet hir teşekkiil lüznınurıu >rnJıy;1oagını ümit bir meTki işgal ediliyorlar. ltti-

Yegane Riyui bir temsil mRka- mikyıtştaki kontrolnna tabi ta· haline kaJhedelıilmek isteniliyor. eJeriz. bat dahilinde bu ıaretle Tiioııde 
hııdır Ye Ya km Şark'ta Türkl- tulacAklır. Ru sırnllyi tesisRtı, Ro siyuıtt dab" hogüııden ken- Herlin, 15 (A.A) - La Ko- getirilmit 132,000 den fazla 9ift
;J'e, İran ve Irak memurıyotim hir sene evvel 20,000,000 'l'iirk dini gol'lterrn"ktedır. Zira iiç reı1pırndırnı Diplomatik gazeteei, lik Tardır. SoYyet Kolbozlarınıo 
~~~~~111 " dahildir. !\Hitenevvı lirası (60 ınılyon şılıu) ile ko devlflt mnbtelif devletlerin Hi- lngilterenin yeni hiçhir mttıuli- hemen 011fı beıi 9if tlikliklerine 

193( senesinde hayTAn ların 
yüzde 48 i domnz Ye koyanların 
yüzde altmışı ha usule tabi tu· 
tulaoaktar. 

Kolhez bosi 9iftlikleri hali 
huırda devlet çiftlikleri iıtih· 

ıa18trndan ıütün ylizde otoz al
tısını, etın yiiz<le yirmi8ini ve 
yünün yüzde kırk ikiııoi Ter
mektedirler. ! urıe ve ıktıımıli nıiirıa!rnhet· rulan 8iimerlıank vuılaeile fi- ra~luını hile lıiie Sovyet Ro11- yet derohte etmiyeoeğine dair maliktirler. Bu çiftliklerdeki 

erle h 1 
1 k Rı!' ı ohlo~umuz hu me11.1- nanse edılt>oektır. l\hnsucat &&· yanın milletler cemiyetine ~ir- M. Jo" Simon tarafından avam öküz Te inek miktara 193l dt- Kolhoz çiftliklerinde yeni 
a:ı~tlerde cıhBrı hsrhıntlan sonra nayıinden ilk 1'flrtıl Kombina meıine karar vermişlerdir. Hu kamarasında vaki beyanat hak- 5,4.00,000 iken şimdi 6,400,000 i ıi8tem ahırlar Te a~ıllar inta 
t"' 

11 ATnstıııya biiyük hir kül- lan geçen ay Kaysttride · faali- itiraılu biç olmaz&a hir noktai kında tefıiratta bulanarak di- vedomozmiktarı1982de2100000 inşa edilmektedir. 1934 te yeni 
Ur d 1 . . 

Jtjb ev etı sıfatıle kıymet vıı yete geçmıştır. Menırncat aanayıı nazRr teatisini icap ettirmeliydi. yor ki: ıkeo 2,900,000 i bolmoştor. inşaat için dört milyon ruble 
?akarırıı muhafaza edebilmiştir . tesiıatı Sovyet Ruttya yardımı Şo hıtlde handan böyle Av- cBo sözleria mırnaıı şndor ki Koyan miktarı 800 iki ıene- 1arfedilrnf•si kaıarlaşmıştır. 

1 
. il) Şıuk cezri mıthiyette Aİ· ile yapılmaktadır. Rosya ozon rapa için bütün miihim kararlıtr Franwuı plAnları hi9bir meoburi- de dört beş misli olmııştor. Kol- Sovyet Şuraları Saliabmer H 

n••ı ' 8 ıktuadi ınkılilplara sah vadeli kredılf'rle makıııe Teriyor. Franaa ile Sovyet H.nıya ara- yeti tazammun etmemekte Te boz 9iftlikleri Kolhozluın z1&ti HilAliahıner teşhil&tı 11hht yar
:J'~kol~u~, Tiirkıye Ye lran bil· Tiirk mensncat sanRyii şimdiye ıaoda nril,.oektir. Binaenaleyh diğer deTletler de bu pllnların ihtiyacı i9in bayTan temin et- dım tıiyyare müfrezeleri Tücude 

1,Q 
1 rı inkılaplar geçirmiş ve kadar mem!eket dahilt ihtiyacı- emri vaki ttıyneetin(ll, bir askeri kıymetini bizzat kendi meıoli- mektedirler. 1933 te hu 9iftlik- getirmektedirler. Sıhhf yardım 

00 
tn:nılek~tlerin kiiltür bünyesi nın aııoıtk yiizde yi rıni · beşine ıiyaaete intızar edalf'bilir. Maa· yetlerine göre tetkik etmeıkte- ler Kolhozlara 17,000 geo9 inek, tayyarelerinin baf#lıOa merkemi 

bi }'J lçınd6 iiylo cı>zri ,.e es88lı kifRyet edMek vaziyette iken di- ]esef lngiliz t"şebbiiıü yalnız dirler.> 860000 domo21 yannıu ve 100 MoıkoTa olmakla beraber Şdra
Jt r. •orette de~ı~uııştır ki emtta- ger menı1ncllt komitalarının ikma- Almanyıula dej:tıl aynı 11amanda Roma, 15 ( A.A ) - HaTAI bin kuzu tet·sl ettiler. Bu Hne tar ittihatlınm büyük ıinat mer
b hı cıbaıı tarıbinde aramak bey- linden ıonra iç pazarlarının hü- İtAlya Lebist>&n Te diger mem- "janıından: SoO bin dana, 1,500,000 domuz keslerinde 'obeleri te1iı f\dilmit-
ı:dedir.Tiitk ihUtru ve inkılApçı yük bir kııum ıhtıy"cı yeril imall\t leketlerde bn ternayfilata karşı Hötün gazeteler Stetant ajan. yanoıo Te 600,000 kozu tevıil tir. 
tik~~n &ulbü iJe intaç edıleu ıs- ıle tatmin edılecektir. Avustor- ileri sürülen mühim itirnzları 1ının oark misakı hakkındaki mutaHTnrdir. Halihazırda, MoıkoYa'da, Sa-
l 1 barbı 011manh imparator ya için ebemıniy6ti nıabsonyı nazarı itibara alm>&ktadırlar. teb1iıti hakkandı. tefıiratta bulu- Beıi çiftlikleri hayYanların libiahmer Te Hil&liahmer komi· 
O~urı f . 1 .., il 1111 aukazıodao toplu ve Laiz ol"n kAl?ıt fabrikası tesiaa- ngllterenın 'izzet kendi ıi· oarak İtalyanın tark mlıakı olnıinin ıılabma böyttk dikkat teıinin ıiparit zerine imal •· 

111~;,Y•tli bir hüoyeye malık ~l.'iirk tıdır. İlk kı\~ıt fabrika1ı bu Rene ysıf pren8ipleriııde tam bir ricat fikrine iltihakının ilk Franıız earfediyorlar. Oinı öktiz ve ıneh dilen OH-5 ceıim 11hhf imdat 
ri 

1 de,.ıetinl, Türkiye Oumhu· ı ııibAyetinde fa,.liyete g6çeoektir. te,kll eden ho moTatakatını projeeinin Loodrada değitmiş 1,935,000 l balmuotur. Domuz tayyareıinin tecrübeleri yapıl· 
cı::,tiu~ .Yaratmıştır. Bo inkılap Tiirk Aanayi uvaşıııın AvnMtHr- Fran1anın ne ıoretle istihsal olma1ındau ileri geldiğini ka1 . 9ifUikl"rinde ,6,000 damızlık maktadır. Ayni r.amanda Sa• 
rt1oı. hır kumandan ve ıiyaaet ı Y" - Tiirk tıcaret mi\naeebetle· etti~i oayi ınaldir. Mleak pro- detmektedirler. ve koyna, beıi 9ittliklerinde llblahmer lora Komiteıi ta-
Paş n oJan Gazi M.uıtafa KemAJ rinin miiıtakhel inkişllfına yapa- jeleri hakkında Oorreepondırnoe Verilen Notnlar 126,000 damıslık vardır. rahndan ıipariş edilen Te 
hib •~ın eıerı olup kendiıinin caft1 teıiri tetkik etmezden nnl P~lltik et Diplomatik diyor ki: Londra, 15 (A.A) - BAzı tn. Qiftllklerin miktarı b01ene on haeta tatıyacaa oeea-

&&kın cih ·h · <l b .. "k • k H t 1 b bhl d •daınıar an tarı ın e uyu~ bo ticarı mlinll11ebetin 1111oa c İngiltere ıefirinin alakadar gi11• gazeteleri togiltereoin B"r· faslala,tırılaoaktır. ayvan oinı met e o an ır ıı im at kıs ... 
&ın. . ııra11uda aay ılwası la· mütaleHı fil ideli olar. Geçen hüktirnetlere tndi ettiıti misak tın ıef iri Sir Erik Filipıiu Al- terin metiıaj uıulö ıle ıallhına ğaoın t6criibttleri yapıl mı' T• 
-g~Iır. . . ~ k b 

liüt" . 11ne hizim Tiirkiye'ye yaptıgı- proJelerl m1sakların .nasıl bir manya harioiye nazırı M. Fon 9ah,ılaoaktır. mnTah olunmnttur. 
'huraoa uo ınkılabA remi~ olarak mız itbKlat mecmoıı 7 milyon robla tasavvur ve t"spit edildl. Neorat ile görüotUgii ıırada mu• • • • • • a 
ile ı~ knllanılan bır tabir şiline baligdir. Bn mflyanda bizim gini kati derecede göstermekte- maileyhe ü9 'H81k• tevdi etmlt s·ı Ah H ,------------.. , 
bir ~ee~a_lızm, Türkiye ıçıo !hnİ haşhoa ibrac"t e~yaınız olan kA· dir. Annpa Fransız - Sovyet oldogono ve bunların hiriıinin Af ti--a. Soaı~s .. ızDı - ZABITA VUIUATI 
Olup 'l'"rın başladıgına alamet gıt, karton, demir ına)z.,ıne, 'yiin merıafiine teslim fldilf'mcz key- •ark miıakı pro:1·eıini, ikinoiıi- .. ., .. 

Urk mili r . "kt d" T ' " -····-----------· tima.t İloıi e l~I ~- 18& .J' 19· ipi ve mBkintt Yardır. örkiy6. fıy.,tini anlnınak: için bu ii9 ııin Fran11z - Soyyet teminat IİA· Akıllaamamı, ~ı·ıaA h Seslerı· 
,,e111· bir Te .kulturel sabl\da nin AvnMltaryl\'ya ihracatını baş· mıeak proJ·esinin metnini daha temini Te ücüncü8üniin de hu " h ~ Ge9enlerde ıil&h9t Mehmet 
l'e yanı· b' ro ıle eaoJandırmış lıca tiitiiıı, fırıdık, uzum, pa- ziyRde tetkıke Jüıımm voktnr. teminat ıiıtemini ilk Lokarno ır · . TeTf ik efendinin geceleyin dök-
-·ı·ıııtu··, Dn ıt11a devrine g~itiir- laınnt, inoir v. s. te•kil etmek- lıtalgan Gazeteleri ıue Dlgor1 b d t"b k ett' B h 11 • ı 
;:. ~ t. n hareketm bir abıde edir. A nisturya · Ti;rk ticaret Hom:ı, 1-1 ( A.A ~y,_ Havas ::: :e:~:~~eııi::h 

1

:e
1 

t:erih ~~: :!::::~ 94~~:r~ıt:.~lln~:~~t: ~a~ ütün mı 1 ayı tı ip 
"'"t a ırası olmak üzere Türk ınnkaveleeırıin esasını geçen &e· 
"'il ı ajanea hildiriyor: uı-e'kte balalil1ii1funu teııUo et- afrkahn faflf olarak: IJahkeılrli d • • d • 
, .et\ Anadola'nan kalpgKbrntla ne OD iki temmıuıd" im:7.a edil- d k d' ı u 'u r u en b Gazeteler oim ı1e kadar f"rk me t" ır er. Hüaeyin oıtlu Muharremi yaka· 1 ir hükfiruet merkezı kor- miş olıuı takas itili\fı teışkil eder b P. 
lnQşt ' mieakına <lt\iına gRyri miieait ReemJ mehaf il hn ha eri laınış Te adliyeye vermişti. Dün Evelki akıam Servili Meıcit-
0 nr. Asya nın yiiksek stepleri ki hu, serhesı t<Ytliye miinaseh~ti S k kt d ı, h r·ı 
rtaıı d bulonnyorlarll•. Bunun için te- te zip etme e ir. ~o me a ı . yapılan isticTap netioeıinde Mo · de Yukarı Sinekli mehallesinde 

h·· 0 a cıhanın modern lıir iizerina miitenzın tediye bUuı- · b d ı ·ı · f' · · Al b .. 
tıktım fani ajıH:aınırı clün neşrnttiğı te - 6 ngı ız 9e ırının man °· harremin eYTeloe de bıraızhk bı'r vak'a olmustur. Mustafa oalu .... et m""'rkeziııı' ı" ııı:ı.. et- · · t t kt ı· T"' e ın .. 1_ v .,... <;osuna ısfına e rne e< ır. ıır· kft t' b' t t d'i ·1 'k "' v li~ pek mühim telakki edilmek· ıne ıne ır no a ev 1 1 8 1 • tan 10 aeneyA mahkO.m balon- Cahit, Mehmet oglu Arap Rauf, 

1, , e ona •Avusturya inşa kiye hükumeti tarafrndaıı ahi- t' t Jd b t 1 
r.ı atı ı'le tedir. Bn teblige nazaran İtalya 1 a etmi' 0 nıtu ve Unt 8 n- do1tn anıa,ılmıt Ttt af kanonnn· Ali ogvlu Ismail ve kahveci Şah 

ln•b· karakteri8tik bir ren fcsbi ıhhar eJilen bo takH F " 
"' 'Yet bükt'\ıneti iir. sebepten dolayı mi gi.lterenin ransız projesini ta&· dan lıtifade ederek hıtplehaneden Mustafa ile rezil Musa isminde-

l!ı •ermek Avusturya mi· koınpensasyon itiliıfıntll\ en mii- " b ı ı 
arların · saka mliRait bolonmuııtor: " 1P fltınekte n undogunu >eyan çıktıktan ıonra bu yf'ni cürmü ki •ahıslar sarboı olarak Bedri 

a ııasıp olmuştur. hiın Avostnıyı\ ıhrncnt emtiası v 1 kft A " 
lUtkı' , · 'k Jt.b ı - ı\lisRkın Alın.aoya aley· Ye ngiliz hii metinin, lıoan- iı.ıledi~i eabit olmnttur. Üçünoü ogvlu Ali Bedrinin kahvesi önll· a ye nın ' · tisadi inkı .1 ı içiu kıymet iizerindon kontenjan v 

' I>laıııı 'kt 1 k 1 binde olmadıttı hakkında temi- yacın da hona iştirakini arzu müıtantiklik Muharrem hakkın- ne gitmişler ve evelce Arap 
et 1 • IBf\t ı · rı e taayyün verilmiş, A vnsıurya ibrıtcatınnı 6 

ıuı~tir Ik . nata maliktir. etmekte o1dnıtonun ilave edilmiş da tevkif müzekkeresi keemış, Raufu yaralıyan ördek Aliyi a· 
re · ·tısadiyatı <lovlet ıdR· Tiirk ithRICıtı ile miitevazin ol-

sı altın 1 2 - M.ieakf\ Alml'nya inin buloodogunu taerih 1-1dilmekte· kendiıi nmurnt bapiıhaaeye gön- ramışlardır. Aliyi bulamayınca 
ll:ı a a ınak bir uındo ol- ıuası esas tutulmuştu. Serheıt " 

u tur b G mnsavat bakkinan tanaodııtı ka· dir. derJlmiştir. Ali Bedriye hakarete kalkıımış-
da ' ve ııııtla. azı tarafın- tedivtt miinasolıetınin temin et- "' id B Mili.Ak t n •la .1 J nalitindedir. Man ar lr u a .......................................... Jar \"e kahvehanenin dıvar ve 
ll:ı n euilen ve milli haki- tiği falda karşısında kıymete na- RO 1 ..ı (AA) S t Par11ın salibıyettar mehııtılı Sır 1Yetıo k 3 - İngiltere gibi İtalya da MA, ,. • - ovye camlarına birkaç el silah atarak oı anca· iktisndıyata hlikiın zarnn tealıit edilmi~ olan kon· R V d John Simonun M. Barthou ile 
.1 .. 

1Uakıa kuvvctlenebilet·egıni ifa- tenJ·ı,nın su··ı·t·ı·ın 1,<ıı · •. ı·unktur ııe Lokarno ınisakıııa sadıktır. Fa· oeyanın \R,oml\ sefiri M. la - kaçmışlardır. 
11,, • 1 f> k" d"' •• 1 d yaptığı mükaJemfllerİ naZllrl iti• 

eden d · d d ~at hrı.len taa"vvnr edı' len şark ııı r oteın ın un oğ e en sonra Suçlulardan Rauf ve Cahit kat .. aşııgı akı iistura. sn a- arzu edıldigi lıir viisatt6 tekahiil B u ""' 1\1 ,. 1 1 k b 1 bara almakta göıterdiği tam hn-
gost .. ·ı s · mı·sakıle yenı· bı· .. taafıhu"'t altına • ıuuHsolin arafından 8 u vakalanmı•lardır. Digerleri za-

lcerı .. rı ıuışlir: • iyası vo as· "deınemı malıznru holunnyol'.lu, • losn hilhaHa kayde lüzum gör- 7 

ıafe ı 1 ·· girmemektedir. edilmiştir. bıtaca aranmaktadırlar. Hadise 
dikçe hakr elr e tetevnıç etme geçe11 senenin sonundau beri Giornale Ditalya Frnnsımın Miill\katın rnevzouou Şark mekt~dirler. Misaka iştirak eden o civar halkında hevecan uyan· 

lı"sk· " mlıuav. > Türkiye Kl<•ring preneibini kendi deYletler i9İn teminat buemmn- " 
ı O 1 · 1 Roma Te I.wndra hükO.ınetl&ri ıni8akı projcıi teşkil etmiştir. dırmıştır 

ı, 1u sınaıı ı ımpnrator uğu tioıtrnt siyasetinın kaidesi haline da Sir Jobn Simon tarafından · 
anıtıd t tarafından müsait bir 80rette M. Mossolini Rus ıefirile görü•- Rızalar Arasında bir .,... a ıtwnmeıı ınefkut olan kovclu v11 b,Hnen bütün devletleri 11rarla kaydedilen tam müteka-

... Urk J t tk"k la k b' · h ı meden 24 saat eyyeJ İngiliz lkiç~şmelikte Şamlı sokağin-
•ıır sanayii varatmak hn Klerirıg mnkavoleleri akdine e 1 e yı ır proJe azır a. blllyet esası Franıız noktai na-

etıe · lk • ld ,. lk D d ·ı ·· da kasap Rıza ile 9eyyar çilen-
kir ..... 1 1 

• ıhtıyaçlar sırasıııa sevketti. Kezalık A voıtnrya ile mı' 0 oğunu yazıyor. · ıefiri Sir Er rnmon 1 e go· zarına da daima oygun hulun- k 
.... Ştir r L F · t d" k" ·· a· B ··ıJ!.k B ı· gir Rıza ara8ında kavga çı • Cer., · Znınarııınızın lıftkım de ticnri ıuiinasehetin Klering avoro acsoıs • ıyor ı: ru~ınüş i 1• 0 mu~ at er ın- mu,tor. Bu keyfiyet lngiliz 
Yaıııa 1 k' Al bük"' t' · •e d l 1 ı·r· S E 'k F 1. mı,, çilengtr Rıza atlıgı mata 

flk · rııll 811 olan autar ıe eııası iizerine tanzimi derdeıttir. man ume ıoırı ne " • e ngi iz 18 1 ı ır rı 1 ıpı Fran11z görü~melerine eıtas te•· 
rı, bn te bl ·· r ·ı kilde karar vermeai lAzım gele· M F N t ş k ile diJter Rızayı yaralamıotır. 

''aeında ın :'. 0 >uste' ıgM avamı Hu ıuretle Tiirkiyeye ihraoa- tarafından • on eura ar kil etmi' olan ilk projeye de Huylu Huyundan Vazgeçmez 
ue ı ı oe~l bittabi yalııuı kendisine ait · k · ıinin t dl d'ld' ıtl "~kt·ır 91 r 0 nınş 0 sa ge- tımızaıı Klerin usuliine uydurnl- mıea ı proje ev e 1 1a J1imnen ılabil bnlnnmakta idi. Alayb .. yind ... fotbol sahaıında F k •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ., ..., 

hanı · 8 at lıaşlıc" heıleı kendi ması zarureti nrdır Te üoıit Türkıyeye moadil kıymette aynı günde yapılmıttır. Sir John Simonon Sovyet Ruı otlamakta olan Cumhuriyet 
lnetı llıaddeltırinin kullaııılıp kıy- edilir ki Klering ya.pRn memle- mal ihra9 ederek mtltekahil lngill• ıefiri Alman harlol- ya Te bu memleketi milletler mektebine ait hır koçu 9alan 
hbaı~~~~rılmesı ve ha suretle k.,tlere J.!iİSterilerı müaaadat, ticaret münasebetlerinin geni•· ye nazırın•, bu projeyi teYdi oemiyetioe girmeeine dair olan kaaap M4'bmet ogln Muıtafa sa
tıcaret 1 . 1 Aaıaltılruasıdır. Hariot AYnıtorya ıbrıuıı1tı için ıürüm letilmHi imk&nı elde edilir. Bu ederken lo)(ilterenln buna tuaf- beyınatıoın bn huıuıt.aki me1a- bıtaca tntolmu,tur. 
titınek ll aııçosuuuıı tevazün et- konjonktııründen taınamile Jıtl· mübadelede bllha11a Avuıtnrya- tar oldugnon ıöylemi,tir. Bn '°" iıi malAm olan Pariı bükftmeti Naradan Sonra•• da Fena 
tllae1 • •çın ıtlıalatın °1130 azaltıl- fadeye imkAn nreoektir. nın agır sanayii (makina, vagon teoebbttı hakkında bugtinkti ltaJ- tarafından tanibile kartılandıgı Kemerde sabıkalılardan kı-
~iroa1 1111111 

ediliyor. Yoııi ':I.1iirk Tiirk emteuıııın ATustor· v. ı.) iıtifade edebilir. Zira aktl yan gazeteleri etraflı maldmat kayde ıthıum 1oktor. Keza bö1le zanlı Rıza sarhoı olarak sokak 
ip. lıdarlnrınıa ~I.1iirk IUlnayiiııi l d 

il( 01 yaya ibrıtc111111 artma11 AYuıtur- mota1nvYer bulunan ( oleuioa) vtırmektedlrler. bir mi1akın akdi ıi1Ah11~lanma ara arında nara attığın an yaka-
itı1 1 yılda ne kadar siirAtle .. . f 1 . l 1 k k ld l 
L l(ltat eıtir l'kl . k ' . vaııın Tnrkıyeye Ha ıhrao•t ltilAfından ıatın ahnaoak tat İtalyanın ngiltere tarafın· mtlsakerelerine tekrar başlan- aomıt ve ara o a po iı me· 
a(a ( ı erı, teşvı ı sanayı • . . . hftkA d 1 h k tt b ı ,, ıııaııu 11 hıı 

1 
d yapması demektir. Bo ıtıbarla kömttrüne mukabil poziıyonlar dan Berlin umetl nez inde mat1ını pek 11iyade kolayıa,tıra mur arına a are e u unmat-

.. ı tn . uayesı a tın a ııt na- k . . Tü A 1 1 t bbft ö . , b" h f S tnr. t... lle11aesl1lerıııin miktarı 193:1 ihracatımızı arttırma ı9tn r- emre amlde bulondoru 1 aoaktır. yapı mı' o an eşe ı ıyı ır oaıından Pariı me a ili ir 
vn 1 <) b kt d Umumhaneler Arasında "'• · 34 e kadar ı.ııo tan 2317 kiyeden itbaHltı arttırmak nıu- AYn1turya ile Tttrkiye'nin nazarla görme e ol n~uuu ve John Simon il• tamamen muta· 

.. , !A Kemerde nmomhıineler ar.,. 
•tıı «t•kıaıı' olmasıutlan pek al& ıuno ııazarı dıkkate • almalıdır. iktııadl Te kültürle mönaıebet· hi9 olmana manen bu teşebbüH bıktır. Ba ookbd nazar emniyet sında sabık,.hlardan Nazmi oğla 
ın aşılır. 'l'iirkıyeoin ıanayile•- Türkiyeoio istihsal ettlgi tütün, lerinin artırılmHı için ge9en ay ittlrak etmekte oldu~u bedihidir. ile ıil&hıızlanma arHandaki ,,,. Fethi ve arkada'ı Kayterili 
._,

6 
faaliyeti beş senelik plAn e- incir, kum yemiş, pamuk Te Türk Torlng Kulttp Reiıi Retlt Gazeteler dört Garp deYleti- bıtayı daima teyit etmit bolonAo Ömer ogıo Ahmet arHında )un·-

" •atı lizerine 1933 denberi de- bilhaHa tat kömürü gibi bir Saffet beyin Viyana'yı ziyareti nin yani Franra, Ingiltere, Al- Franıanın tezlerine tamamen ga 9ıkmı• Fethi Te Hilmi Ah· 
aı11 v 

-'\ vn 6lınekte olop 200,000,000 takım mahsulatao mübayaa11 ve orada bir konferane Yermesi manya Ye İtalyanın yapacakları uygundur. Bununla beraber Fran- medi başından yaralamıttır. lkllİ 
•e 81 tttya şilinaiııe balig hir ticaret nıünaaeb.,tJerirıin 11klat- mtlnaaebetile Doktrr Stralella- teşriki meaainin faal bir tekli 1anın t1ll&h11slanmayı daima em- de zabıtaoa tutnlmnttor. 
ı tıl)aye ıle meı~eucat fabrika- tırıJmaaında mevzun bahıolabillr. nın Riyaaeh altında bir .Al'oa- almael JAaımgolmekte olduğunu niyete bağlı tuttngonu hatırlat· Hem Çatm .. Hem Kaçn11t 
'k~ •, ~anayii ınıldf'rıiye, sellüloz, Avnıtıırya ıenede ceman yekdn turya - Türk Oemlyeti teoekkftl llırl ıtirmektedirler. mat joap eder. Bn terait dahi· Dolaphkoynda Ramazan kı•ı 

~ıt v~ kı · · 3 milyon ton gibi ehemmi• ederek her iki taraf mtlnaeebe- .Franaular Memna11 Jlnde bir •llAbıudanuıa ıonkaH· Naciye hanıma ııarkıntılıkta ha-
llı mya sanayıı progra· 
~ 1 resmi TA hosn~i teaehbüıler- yetıiz olmayan bir miktarda tinin bir pl&na mttıteniden her Pariı, 1' ( A.A ) - Sfr .John leei akU luıkfnJarı da aooak: mi- looan .Mnıtafa keyfi içio haTaya 
l{:ı hır ( koordinaeyon ) viioade taş ki.)mürünü Tftrkiyede ıa• 1ahada oanlandırılmaııoa gayret Sl111011an natk:a Parlıt• mtlke111- 1akıa ak:tlndea .onra hlaıl ola• bir el ıilAb atarak kaçmı.tır. 

•rıtı,,,l tın , .. labilir n makabillndt1 edt1111•ktecHr. mel Wr iattH tıYIH etmı,tır. bilir. Z•hıta kendiıini uamaktad1r. 
r \ ırnr~tlle tatbik edile- .. r 



:-\alıife O Yeuı Asır 16 Ternıuur. ı:.t:S4. 

iills3Dııtın Haiil Çanakkalede, Kırklarelinde Vak'alar iKruTnf ·1 Bakla Fiatleri 
- - Birinci Kısım - - ...................... .. 
§ EE - Baş Tarafı Birinci Sahi~ede - keserek veya korku ile çekilmiş fiatlerinde yedi buçuk para bit 
:Polis Memurl&.zr Tilfeklerin Ratla-S 1 buJa nak~etmek hareketı başla- olanların avdetleri için hiç bir tenezzül kaydedilmişti r. Avrupa· 
: K - 1 k ' bil O l d : ı mış oldugu anlaşılıyor. mani olmadığı, her tacirin her ~ dan gelen yeni sipariş teklif~e 
~ ra oymuş 8 a,m ynuyor ar 1 S Hükumet merkezi 3.4 tem· türlü alım satım ve alacak vere· Qa. Alıcı Fiat rine ragmen fiat düşkünli.iğil 
: 

1 
. -k 3 :..h). -, 

1 
k . : 1 muzda vatandaşlar arasında dedi cek muamelelerini hükumet mün 20 S Siileymano 8 8 hayreti mucip olmaktan kurt•. 

Ft>ı ı H 1 el lerı ıı i cPıp en ne so · ı a c e - ııo :q:tı hı rden dol do rJn; 20 y J " lamamışhr. Üç kuruş on yedı 
• 1· ıer·ı<Je <><>nra t 1 . 1 k . . 1 

1 kodu mevzuu açan fiiliyat ve te· hasıran adliyeye taallük eden e <Un laf nıu~ . onımdıtrılo çt ııesı , "' , şama a ıır Sf'SSI?. ı ıçın< t' buçuk paraya yapılan satış. 
k ·ılııl cılıdıtldığ'i lrndar hızlı CVİ· :l~'lr Altır hognlnrkt>n iiliimo ulu- şebbüsleri farkederek kat'i emir- sahada görmektedir. 364263 Eski satış derhal üç kuruş on paraya ıo· 
ne do,aru yiiı iiyordıı. İki cliitliik yan hir k«ipe12"•nkine herııiyeıı hır l ler!e müdahale ve vaziyeti d~r- Hadisatın bugünkü vaziyeti 364263 Umumi satış miştir . Sukutun sebeplerini izah• 
lıi ı ıl • ıı, su~ıı ıı dii<l ii~ilıı ı, ı rııJ(>n eli\- ~ts yHluıeldi: Bog-a ~lana u biı 

1 

durmağa teşebbüs e.t~iştir. ilk yukarıda söylendikten sonra, hü- Zahı•re B çalışanlar ihracat tacirleri ar•. 

1 1 1 .. ..,. l 1 ı rl 1 h b k- 1 d orsası sında bir trüstten bahsediyor'•' · ıa tız ır ı:ı e oime,..e ·a~ R< ı- a anı. ge en a er ve şı ayet er en kümet atide takip edeceği hattı 
Jıı r H11 ı:Mı.ıııdıge hiiı iiıwn ko Koşar adım 1 a da ha <'hrmnıi- 100 kadar yahudinin mahalli her eke ti tereddüde mahal ver Çu. Oınsı Fıat Alıcıların birleşmiş bulunmasıo· 
caıırnrı hır lıapan, yakl:-ı~ıııakla y:ıtli hır soka;!n vardılar. Hiitiirı tazyikler yüzünden Istanbula ha- 459 Bngday 3 3 (0 dan şikayet ediyorlar. Bilhas5' 
ofd11A11•111 ts .ıııl.ı lıiiyft'ce h:tlıeı m:ıA"a~alar kapAfı idı. Yerd~ iiç reket ettikleri öğrenilmiştir. Ge- miyecek surette tekrar tasrih 76 Qııv<lttı· 2 Baklaya takas hakkı verilmesiot 
vrrıyoıdu. Biitiin , t< lıır lın ... utla Cl·seı; huıılnr iistiiıııle telgrnl . - etmek vazifesindedir. 16 Arpa 2 37 5 rağmen müstahsil aleyhine yapt 
iclı. tellerıyle . lı d _ rek bu ılk haberler gerekse tem ı _Hükumet her ne sebep 77 ·~uhut 4 12•5 lan birleşmenin üzerinde teva~· 

çizgi leııoıı, sıya u 1 muzun üç ve dördüncü günleri k'l it d 570~ , puf zaruretini hatırlatırlar. 
Oğlederı Sonra Saat Bir ma11larırı geçtıği gük yuzıı.. ve şe ı a m a olursa olsun Kumdan J 5 62 5 T f birden bire genişliyen cereyan· , icaretodasl ,.e ofis tara ıll 

(,'ı·rı: Sokagın nıbayutırıde yirıoi ka- lar üzerinde 
4 

temmuzda bükü- hicret tazyıklerine ve boykot 3175 Baldı\ 3 31,4. 3 43,7ö dan tetkike değer bir mevzudut: 
- Bire be, var, tledi. tlıır ıüivari t Şıtnglıay'tl!l pok hareketlerine mani olacaktır. lOO ton baklıı Alakadarların nazarı dikkatiJll 
iüındı grolıunılaki adnmlar az siivari kıt'atn vardı ) fo metin aldığı müessir tedbirlerle 970 Palamut 195 356 celbederı·z. 2 - Adliyenin el koyduğ-u 

lıcklıforlaHlı. Bunların lwptH reddütla vo ell.,rınllt'ki alet- hadiseler kat'i olarak durdurul- 17 B Pııınak 1 bütün muameleler süratle intaç 
ıuavı gföu l eklı <lokuma i~çıle- if,ri saklıyarak duvara yıuılıuııHı muştur. 0 unacaktır. 3435,5 kilo Yapak 

ri iılı. H~p:;i llla~lı, hqısi ıhtılalcilerı gürıı_1.ek!lızın Rıtptılllr., Şimdiye kadar olan vukuat 636 ki. Koyun D. 3 - Yerlerinden çekilmiş olan 
zayıf - lıepsi knn-Hllı idı: (,l cıııion Q~:ı lınnlara hucum etıne~ı ak· şu suretle hulasa ediiebilır: 12608 ac'iet ka~u D. 25 

37 
42 
34 
75 

·· ··ı · · k 1 ı · · t f ı d ı · A ı Yahudilerden istiyenlerin avdet- •-,...., ı .. oııce o um ·ent ınce 111· 13 ı a ı~ an geçireme~, ı : c anıl~_r_ı j A ) Trakya ve Çanakkalede ,..... ~ 
yapmıştı. Bunlıudan ıkisı ııaın· kalı dMecede sılfihlı <lı•gılllı. Sıı- mevcut olan yerli ve yabancı lerine mani olunmasına mahal Burdur istihıalatı 
)olarını yere ctogıu tuttukları urıler fla~a <lCirıen~k ıııhay"t 13 000 kadar yahudiden ceman verilmiyecektir. Burdur Merkez Kazasının 
tüfeklerıni koltuklarının arasına merkeze vardAlar . .NHhelçıler eeı; 

300
' O k d f I t b I 4 - Hükümet için en mü- 934. senesi muhammen istibsa-

y a ar nu usun s an u a b' I" k kk d b d k " yerleştinnişlerdi. edisinc1e de ~izce Çenin aı kasıııc1an içeri ım mesele vatandaşlar arasın- att a 10 a ora a i alöka· 
Şaııglıaydan aşırılmış rnvelver- ırirılıler. hareket ettiği tahmin olunuyor. d · · · · · · darlara ~o ma11imat gelmiı:ıtir. 

B ) Ka•alarda ve Edirnede a ıyı geçınme ve emnıyet ıçın- Y 

Jer vardı. Birinin elinde bir Polıe memnrlnrı, tüfl~klerirıi .. de yaşama havasının iadesidir. 1,200,000 bogd"y, 95,000 arpıa, 
lıornha vanlt, öıekiler bombala rallaıa k••ymu~ ıskambil oynn- boykot teşebbüsleri olmuş ve bu Dahili, harici sebeplere ve pro- 35,000 çavdar, 4.0,000 bnrçak, 
rrnı ceplerine sokmuşlardı. Otuz yorladı. Honlıul\ ldımanda ecleıı teşebbüslere mektep çocukları · 10,000 nohut, bir milyon pala· 

pagandalara maruz olan bu key· 
kadannın elinde biçak, ustura küçük zabit pf\noernyi Açıp ka- karıştanlmak istenmiştir. f" .. .. 

1 
ınnt hf'f ban bal Te yüz kilo da 

'Ve siingü vardı. Yedi sekiz kişi, r:ınlık lıir avluya ba!lırJı: C) Kırklarelinde 3 4 temmuz ıy:tte bukumet ~uvaffak 0 a balmumndnr. 
111:\bsız, paçavralar ve petrol B . 1" ı 1 . l . cagına ve müşkılatı ortadan ,.ana• 

- eoı c ın ıyeıı erın ıepsıne gecesi çapulcu anasır harekete kaldıracawına kanidir. Türklerin T•• •• b t• • 
tenekeleri ile demir teller ara- birden siiyliiyoroıu. hizo lrnı~ı gelerek, yahudi evlerine tecavüz C> otun ey ıyesı 

OEHiZYOLLAHI iSLETMESi 
1 

Acentesi: Birinci Kor' 
don TELEFON 2674 

Mereln Yolu 

ÇANAKKALS 
Vnpuru pazartMı saat ~O dt 

hareketle gidişte Kii lliik, BodrrlıO 
Rados, Marmariı4, lf ı• I hiye, J{ıal· 
kan, Kaş, Finı kt~, A ııt Riya, j 
l11nya, iskelelerirıe ugnyar•• 
Mersiou gidecek ve <'Hnüşte ayıı' 
iskelelerle berahel' Taşucu, Aoı& 

ınur, Kuşadasına da u~rıyacakP' 
Çanrkkale - lstanbul Yola 

ıın" -.umelmişlerdi. Bir delikanh, yapılan şıddetli m nırnıelenin şa · jile hırsızlığa ve soygunculuğa Yahudi vatandaşlara gizlice ve 
bir torhadan 91kardıg1 kalın başlı hidiainıııır. Höriiyorenuuz kı kn\'- koyulmuşlardır. Ve soygunculuk aşikar yardım etmek ve müfrit İkramİyeJerİ Vapuru Pazartesı 20 ue kalk&r 

çiviluri tetkik edıyorda. Bu bir v~te .karşı. teAlım olmak nıı~oha-1 çarşıya ve dükkanlara sirayet zehi.rli ~ropagandal~~a karşı ':'a" M.a11il Gazıltırle Şehit Ye- ~899 (S:l) 

INEBOLU 

aehller ordusu idi, fllkat kin Ye nyetmdeyız. hudılerı korumak ıçm sarfettık· timlerine tütün bey'ıye ikrami- ..-------------. 
kıınrla mücehhez bir ,.,filler l' etmeden bastırılmış ve bu esna· l . b DOırrTO-=» 

t"ncorcyi lrnpaınak iir.or11 da 65 ev soygunculuğa uğra· erı gayreti ve tecavüz teşe - yesi r.şağıda göaterildigi günler- ..., .., 
ortla8u. iken Çerı lıuııa mıııtı olup eğıldı, büslerine karşı hissettikleri nef de sabah saat 9 dan 12 ye ka- H 1 o [ 

O mlard·ın den-ildi Katle mışhr. t w 
( • ~ . avluya haktı: Oındl\ kiınsecıkler D ) Biltün bu hadisat esna- ret ve istikrahı, vaziyetin sürat dar MeklUP"·Uluk salonunda a ıp g. sa 

ragmen, orada bn!oumakta olma- kt F k u· 1 1 ı ı hı ~ yo o. a ·Rt zen ı r rn r tan d b" . d h" 1 ıe sa ı1 içm esasla amil addet- · 1 k 
sına ra~ınen .. . Eger bagfin öliir- mış ve bn tiyatroya bas oyan dıt sın a ır 1an arma şe ıt o muş . tevzı o nnaoa tır. 
so yalnız ölecekti. OtekilM için , ve bir yahudinin yara anmasın · mektedır. Baska günlerde bey hude mü-

taıu zamanında oynaıııııt~tı. <,~n •. . 1 5 - Türkiyede vatanda,Iar racaat etlıhnenıesi mercudut. 
her~ey basıttı: Onlar ekmekleri- Tatandaşlarını tanırdı: Madem ki dan başka nufusca zayıat veya 

Dahilt Hastalıklar 

· b t.1 • i f tb · ,i · ı k ı t aleyhinde tahriklere ve düşman· Tevziat gDnlerl 
nı va aysıye. erın e e gıut· küçük zabit c rolünü oyııuyor· yara anma vu uatı o mamış ır. 

1 d H lb k" k d 1 I t 1 y hk telkinlerine hükumet müsaa· MalUl Oazıler ıçın Sah gi.io 

Mlltehassısı 

Hastalannı Htır güıı Ö~leıJcP 
sonra Beyler - Hacı lıuaoı· 

lar solrn~ın ıl:-ı 

yor ar >. a u ı en ıe • s ı- du , ı>ıu' karı:ıı harekete ırp.r.nıek· ukarki vukuat üzerine hü ,. n ... leri. 
rapları ve mü~terek savaşları te mana yoktu. Sılfılıları arka· kiimetçe alınan tetbir.erin bu de etmiyecektir. 
} k b H k b Şehit Yetimleri için Pazar 
ıariç, onlarla onnşmasıııı ile daı1larına daf.{ıtt& ... Asılcriu lıt'psı günkü vaziyeti de şudur: ü umet mat uattan vatan· 

bil 1 R iki k ıf Y giinleritli r. No. 12 • Şifa Yurdund&I 
kabul ve tedavi eder 

TFLEFON No. 333t 
miyort o. e - en nv..-et bn aefer silahlırnnıı" olarllk dı- A) Her yerde memuriar her daş'ar arasına nifak koyacak 

d 
bil 'J 11evzi Komisyon Reisi 

hagııı muharebe ol aguna i- aars r.ıktılar: Sıialısıır. hırakdmıı: türlü propaaandafar tesirinden salgınlara karşı müteyakkız ve ., V b d k <v '.\" ., ~ Mektopçu 
yoruu. 6 muhare e e ar~ı· küçük polıs mevkılerıni ı~gal et- zihinlerini kurtararak vaziyete basiretkP.r olmalarına intizar J:l-:.W <10 ) S.1 
ıında idi. d Şemi 

:~k f~y :sır.d~ Polisler_ t~~e~;lüı ciddiyetle hakim kılınmışlar ve eder. 91 .. ; ... - ..... - .· . : 
Torbaları sırtlarında, petrol 

tenekeleri elde, demır teller 
koltok altm<l& kRlktılar. Heniiz 

ıyor ar 1• 9 taneıu a • ıp hadisat esnasmda faaliyetler ki- 6 - Memurlar hiikurnetin 

Bristol Ot,eli 
yRğrnnr yRgmıyorda. Sanki insi
yaki olup biteceklerden kencli
ıirıi haberdar etmiş gibi bir kU· 

pek ıki zıplayışta bn hoş @oka
ğın bir tarafından ()hiir yanına 
gf'çti. Rir cıvar sokakta beş el 
ıil:lh attldı: Evvela üç el hirdun, 
aoııra bir ılaha, <lahıı sonra bir 

daha Çen: cBa~lıyon dedi . Gene 
i<'.!ısızlik •• Fakat sanki cskisın<leo 
başka bır He~sızlık.. Bo 11er1sizli
ği gıttikçe y:\klaşan bir takım 

nal giiriıltiilı·rı doldurdu ve gök 
giırültlitiiiııdı·ıı tmıırn gök ylizıin

deo şakuleıı ın~u yıJılırıwın ha 
vayı yııtınaHı gibi hagırtıdan, 

tüf~k seslttrıııı.lı•ıı, hiddetli ki~

Demeler<lt.'n, ınsanlllrın ynvar
laowasnıdaıı mürekkep bir pa 
tırdı - lııç.lıır ştıy gürmedıkleri 

na '* w 

r ........................ . 
........................ 

:: Nlyah 
• • • • • • • • 

aRılere ıltibak etm~k iıtedi. (Bel-
k\ talan olabilir<lı •.. ) Çen bun· 
laruan kurtnluııoıya kadar epey 
güçlük çekti. Orel<ıler ııilrnmbıl
lttrı toplsyıp oyunıı tekrnr baş 

J,u)ı 1 a r. 

Jçlerinden hiriı:ıi : 

- Egar galıp gelırferl!4e hell\i 

bu ay aytıgırnızı l\ltrız, dedi. 
Küçiik zahıt : 

-- Sorıu Vaı -.. , .. 
Yol ti.stünde 
Zorıa kadına tecavuz 

lkıçe~mehkte .Kı1at Demir 
kızı ZiileybK banıının yolda Ö· 

nüne keçerek :ıııorla namusuna 
teoa v üz etmek istıyen ve bı9ak 

ı le mezb1lren in çartaf ını yartan 
Ali oRlu Mnburf\m A<l lıy~ye 

'erilmit Te Üçüncü lstmtakta 
tahkıkala başlanmıştır. 

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

• • • • 
lt Büyük Sergüzeşt Romanı 
L 

• 1 ••• 

Soa Kısım 
- 139 -

ZRnnedildigi zamanda dirilmiş 

Uneyıul öldiiJlii 1.Jayret veren 

adamdı. Rusyada öldögü zanne-

aı ldıı?i zamanda dırilmiş, Fran 

~unu bu yedi canlı mahlukun 
hayatı111L son darbeyi iudirmışti. 

Fokar bu muhakeme eileileaini 
kafaRında yaparken mevkiinin 
nczBketini unutarak resimleri 

fayetsiz ve halu tavırları müsa· hatta hareketini tahakkuk ettir· 
mahakar görünenler idari ve 
adli muamelelere maruz tutul· 
muşlardır. 

mek için bütün kuvvetlerini sar· 

fedecekJerdir. 

Cümhuriyet halk fırkası umu· 
B) Kırklareli h~disesi şid · 

detle takip olunmuş ve devam mi katipliği vazifesini iyi yap· 

d
·1 kt b 1 1 t O mamış olan idare heyetlerini e ı me e u unu muş ur. ç ve 

dört temmuzda yahudi evlerin tahkik etmektedir. Fırka bakı-
den alman ve çalınan eşyanın mından vazifelerini suiistimal et 
şimdiye kadar yüzde yetmiş be- miş olanlar hakkında fırkaca 
şinden fazlası idari ve adli icabeden muamele yapılacaktır. 
tedbirlerle meydana çıkarılmış Fırka teşkiJah hükumetin 
ve sahiplerine iade ettirilmiıtir noktai nazarı ile tam bir muta 
Müddeiumumi, müşevvikleri ve bakat halinde, memurlara kendi 
mütecavizleri cürilmlerine göre sahalarında her suretle yardım 
tevkif ederek adli takibata edilecektir. 
başlamıştır. Hadiseden heyecana Hükumet hidiseleri ve ted· 
düşüp korkuJarından çekilen birleri olduğu gibi naklederken, 

Yahudi vafandaşlar avdet et- vatandaılar için endişeyi mucip 
mekte bulunmuştur. bir vaziyet ve mesele kalmamıı 

C) Diğer taraflarda hesabını olduğunu beyan eder. 

lstanbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
Brl.SfO[ Olelı• . Tep~lıaşı bahçesi kaı·şıırnına 

• Halıce vo M a rrııınaya nazır 

havadar hir yerdedır. 

Br•ıstoJ Ote)ı• • Asansörü, her oll:ısıııtla sıcak 
• sonk tıoya bu lnnan banyolu 

oclaları havı Istanbnlan birinoi sınıf Jüks konforln bir oteliı.lır· 

Bristol Oteıı· . Bütiin rab~llıktar_ına ilıi.v~-
• ten en temo~ hır Rılo ottılı<Jır 

Brl•stol Otelı• • lz_~irlilerin .h~luştakları bir 
• malakat yerıdı r. 

D •kkal . Fıyat hususunda Bi.ristol oteli lıütiin 1 
l • birinci emıf otellerden u cuzd n r. Yatak 

ücretlerinde yeni fevkalade tenzilat yapılmıştır. 

5-26 (792) s 6 

=a ,:J& 

vaffakıyetle bitirroeae azrnettıği 

bo tahkikat i9in büYiyetıoi hil

di rmegt\, polis müfettişi olnngımu 
teyit eden Teaıkasını ~öıtermege 
mechur oldo: 

Güzel, hatta çok güzel bir - Ya o kara zalim gelirse •. er"ekleşmişti sanki •. .l!'okar ""~I 
kadın önünde duran siyah şişeye Ya sizi borada gÖJ'ilrse ben ne kaybtıdemezdi. Geuç kaılının 1~ 

Ibti1ar kadın - Aman ya. 
rsbbi ••• Ben bir batakhanede ça 
ltşıyormuşum da haberim yok
muş •• 

Fokar kadına eiik1lnet ta..-.. 
aiye etti: 

- Hiç giirültü etmeyiniz ve 
buradan eakııı ayrılmayrnuı. 

- Ya haoım tıizi bor"da 
görürse ... 

titrer gibi bakıyor, müthiş ihti- olıırnm' nma yaklRştı.Rileklerinden tu'' 
laoat geçiriyordu. Bu hipnotize Çok yumuşak bir ıeele: Onu birlikte getiı-.,c~kti. 
edılmiQ bir medyomnn uyanış - letirabmızın büyüklüğüne Kadın ınukAvemet gÖ!ıterr:; 
hali idi. Fokar içari 11oknldoğu şahit oldnm. Size en TefakAr di. Başım öoiine eJ?di, yiirü•ll at' 
halde oradıı varliğıodan haber· bir yarJıwol olabilirim. hazırdı. Fokar hn odayı ınüb 

hyeoekti. Yalnız m~sa iizer1" 
dar görüumiyordu. l'Jn ihtillç - Beni bu cehennemden 
belki bir ıaaaL belki daha fazla kurtarabilir mleinız 7 dnran eiyah şişeyı, hu kadıP:,Jı 

T 
kadar ürküten şışeyi eline 11 .ı 

- l\mamen.. f"" 
Tam bu sırada g.,n,~ kndın bı• ... 

- Fakat si~ benim betbaht ~ ı il'"' kaldırdı. Sak ıra tavı-ı k11ybo 1 ,Y-
taliimi bilmiyoreırnuz. Burada yalvaran, huıçkırıklaı- Jiik•~, 
naeıl korkunç bir devin e1iri yalvaran bir lılll almıştı . .J!o Ş, 
oldugnmn bilmiyorsunuz. çok nazık bir vazıyette id•· 

taya. gelroış. Vasilinin yatmakta cebınc indirmek istemişti. 
otdaRn kinik csurında hir rahle liııınetçi kRdrn _ Ne 

- Ben de mauamı görmeğe 
ola- gidiyorum. 

eürdü. Kadın korkun~ bi.r ruya
dan uyanmıştı sanki.. Etrafına 

debş~t içinde ohlugunu gösteren 
nazarlar atfediyor ve bilhassa 
oralla maeE\ üzerind~ duran ıi

yah şişeden ıcehirli bir engerek
ten ka9ar gibi nzakla~mak isti-
yordu. Başını .;evirince kapıda 
daran .Fokarı gördü. 

Kadm devam edemed. Mer- şeyi oobine yel'leşti rdı. O'": 
b"met uyandınn kahkabaJar kadıoın koluna geçti. lbtıf~ 
aahTerdi. hizmetçiyi de davet ~derek J:~ 

tberinde ölüden farkedHmeıııı bir J>u ' resimleri ıize ve-
MorJ;"a ölü zan nedi· 

* •• 
Foku geniş tırraJet aaJonu-

ooo arkaeından i erieini seyre· 
- Ay dıye bağırdı. 
- Korkwayınıs madam. En· 

.Zavallı betbabt tam knrta- !arı kitledi . .A~agı indiler. 'Pi' 
lıacagı .ZKmanda fuuraono ibtl- bulanan otomobile atlı.rar"k 
lllile büıbiitöo betbaht olmuşta. tonun yanına gitrilM. 
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Güller Adasında Geçiriniz' @ 

ltlnhterem 
~ 

Doktorlarımıza 

Adriatlca Kumpanyası vapurlarile mDntazam 5eyrDsefer 
Uok nn giirı miiddetli gidış geliş bıl e tleri : 

Birinci mevkl 50, /klncl meukl 33, Uçüncü mevkl 
17, Güverte ll lira 

GRAN OTEL DES 
a RC>SES 

6 oturunn.,,: A rı kontur~ lüks nıliutı ese, orı ıyı ıniiessese 
Hususi plfij, GOI.1F, 'l'RNIS, AV, GEYiK SOH.EÖt 

Her şey dRbH <1<irt hııçuk liradan itibaren 
Aileler Te nznn iklimeıler için tenzilnt 

450 kılornetrolik miikemnıljl otomolıil yoln - HiJll 
r~ im vo depo muvakkaten otoınobıller ithal edilir 

Gara/lar - Binicilik - BiigüJ.; Gazino 
19 dan 28 Ağustosa kadar 

Bfi.y'llk Spor Haftası 
800 metre irtif aında P-;of et da,ğında Dağ şubesi 

OTEL Di SER 
Q.rıı 
için 

oruuuır • ulonl ıklim, 1'eois, ıt·ııeır.ziih, aT1 aileler 
ideal \•er b~r şey dRbil ilç lirndan itihnren pansiyon 

A ılelor Te uzuıı ıkf>mof ler içın fırnzl IRt 

ŞARKIN KARLSBA·rı 

kalitea Kırali Kaplıcaları 
li.,racı!'?~r, Böbrek hRstaları, Ertrit ve Şeker hıuıtalıgı için 

müessir tedaTi ber koııf uru cami bir çok oteller 
2 - 8 liralık her şeyi dahil pansıyon. l\lu1lzznm 
san'Rt vo aRarıatika zonginlik1eri - Aclıula 

nAfie tenezziihlor • Balolar, KoıısMler, Spor 
toplantıları - Şenlikler, sınoıualnr Tesairo 

9 - 20 H.3 (960) 

~'nir Milli Emlak Müdürliigüodeo: 
3 1.' e~adiye Müsteoahi zade, Çiçek. lteoai zadd sokaj?ındnn 1 eskı 
28 'l'~ 0: la Azmi bey hanesi Te 1\llistocnbi eokRgındnıı 22 €'Ski 
ba . • No. la Sakızlı Akif bey Yeresesine ait hanelor arsasındaki 

111181e ait aııa ıekiz parçı&ya ifraz edilmiştir. 
1 Pnraeı No. lu .,.., 297 ınetre 
2 
8 • c c 453,25 c 
4 c c c 317 ,25 c 

5 • c c 844,50 c 
• '( '( (. ıi27,7ö c 

'1 • c c 333,35 c 
c c 282,00 c 

ınorfthbıu arsa 
c 
c 

c 

c 

c 
c 

c 
c 

c 

• 
« 

Lira 
S5G.40 
54:1,90 
!lS0,70 
413.40 
5l:l,30 
:J99,!)0 
278,40 

lıi c '« • 262,50 c c c 315,00 
~, toıoi Süleymaniye ikinci Uogibaba S. 25 No. in olur 

ş":~•hooa 59 ada 5 parHelde yazdı 306,50 metre arsa 153.25 
•tler iğdeli So. 12 Taj No. lo 17ô,47 metre area 70,18 

• 11 c 1 H c c 168,2 L c < 

1ıa7da Kozağa9 altı demiryolu ınevkiindo 12 dÖ1ıihn 
le an müfrez 2 eTlek 818 arşın bag 

'"•ot· t 

65,70 

;30 

l(ab •na ekele caddesinde 117 eıki 107 T. No.hı 
' 0 hane ve anaı.ı 500 

••a rııkarıda yazıh emTalin mülkiyetleri 26/7/93ıl Perşembe giinü 
~lll~t 14 <le ibaJe edalmek iizere ıniizayedeyo lconolmn~tur. 

Plerın O tıaatta Killi Emlak Liidlirliit?iine miiracaatları. 
.,, 2691 (77) 

~ •• ~·••ınen tora M.omurıoıı••·j Dr • Ali Rıza 
h"ı~eut>menin Hamidiye ına 
aıtıj:&frıclen Reiı oğla Veli efen- o >J v c h" K d 
•i }) .. 'reznıclı Akif \ifUUŞ zevz~- ogum e erra 1 a ID 
~~O ~tıye hnıııındB vndc i geruiş U t 1 ki M•t h 
lp0 t ita alacnğmın temini için -.as a 1 an u e assısı 
~':tı~~ı Rl~ıt?ı ve borçlu iistiinde ~a~tnrak l{eetolll caddo-
lcar, 

0 
op paraya çevrilmeııne sinde 62 numaralı moayeııe-

•şa~1t' "erilen YRbselli köyiiniin hanesinde her gün saat 3 ten 
~arı aınıak nıevkiinde Taki ~aı·- sonra hnetRlarmı kRbul eder. 
ha01 :~rben H iisoyin şimal en Telefon: 2987 
clnt t 1 c~ııtı hPn yol ile malı S 7 (248) 

flluk apu sı,ıılırıde tarla olarak ~===~~=======:: 
llıU :YYet i e de halen 17 dönü ·-o kt 
Oihııij Ç ta,11 b:ıg gii rumtı, 3 c1ö- o or 
kıylll •ıttlR halınde ~5 lire K 1 ~ ~I 
~~t k~:: ll~okHınmeneli 20 <Jo8··rı9iim ema a ır 
'er~ '·1 .J!ı 11 tıuunnıı ı 6/ / 34 
1 eııı he .. t .. .. d 
'•ra•- ~uııu sna tn ustun e 
1 "'• lıııa •~ete ııınamelosı yapılmak 
1lliıddt•ı ııı:ıa çıkarıhııı~tır. Bu 
)( 1,.

11 
lııınroırıda mubıımmcıı 

1 • 1 l•lııı .. . 1 
'~ılıtıJo Yll?.ue 75 ni bulmadıgı 

Memleket Hastanesi 
Dahlllge Mı1tehassısı 
Mıuıyenobano Birinci Boy

ler eoknı?ı numara 36 '!'ele· 
fıın 3956 hii<]

11 1 
fiil Ç()k nrttıranın tanh-

tul\ ır.: 'ı.kı l,"ım:,k iizore arttır- Rvi Kaııuıtina tr:uuvay cail-

Ademi iktidar, 
karfl 

erkeklerde/el umumf 
mllesslr bir lldç 

zafiyet. 

HOBllOBIN 
Tabletleri hrnnın on 11on nazıuiyelerine teThkan ihzar 

adalen bn çok faydalı miistııhzar hakkında fa:.ı;la izahat ve 
meccanen nümune almak istiyfln doktor beyler lstaobolda 
KAraköyde Ziilfarns soka~ırıdR ( 17 ) nnmarada 

Hayri Rif at ve Münir Şahin 
Tıbbi müstabııırat şirketıne mektupla lütf'3n müracaat 

edehllirlor. 17-26 (853) H 3 
. ,/ ,..... . .. ~- "•:"'· 

,~ • ••• • .. ;-. "' ,.". •• • ~ ,. 1 .1. & • 

Osmaniye Oteli 
O:ıurnnıye otolı Istıuıbulda Sırkeoide tramvay caddesin

d~dı r hor tarafa ynkın'1ir. Mühterem lzıuırlilerin ve ha· 
valısi hnlkrnm ve mutoher tiicoararumızın misl\f ir oltlok
ları otel lstanhnlda Oıunaniyo oteli ve tahtındaki İzmir 
Askori kıraathanesidir • . Muhterem hmirlilerin ve mnbte
roın havalisi halkının hnlnnduklnrı ve hnJa~tukları yer 
Osmaniye otf<lidi r. 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabık mü
essis ve nıüsteciri ve lzmir ve havalisi halkının 
yakindan tanıdığı ve se\"diği Onıer Lütf Ü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh-
Yendir. 5-26 (852) 

iz mir Defterdarhğından: 
Sahibinin vergi boroonon temini tahsili i9in C'mYal kanonuna 

teYfıkao hnoze(]iJmiş olan Karantinada trnmvay caddesinde kain 
572/7UO nomarnlı hane tarihi ilandan itibRren 21 gün müddetle 
miiznycdeye çıkarıldıt?mdan Jley siirmAk ve müzayedto şartlaranı 

<;grenrnek iıtiyenlerin Defterdarhk tııhsilı\t kalemine miiraoaatları. 
4.-11-16 2706 (18) 

Türkiye Ziraat banKası 
şubesinden : 

iz mir 

Mevkii 
Buca 

Sokagı 

lstasyou O. 
O insi 
hane 
diikkan 

Muhammen K. 
2000 

No. 
21135 

102/112 

c 

c 

( 

(. 

c 

• 
c 
c 

c 
c 

' c 

c 
c 

c 
c 

c 

• 
c 

Karabi sokak 
c 

Yrıgbane 

lforhc O. 
( 

anm 

c 

c 

c 

< 

rueoidiyo belediye c 
Çıçek sokak hane 
Ö;ıı;clomir arsa 

c 1na~z3 

Dokuz çeşaıe 
Zafer 
Dokuz Eylul 
Çay mecıdıye 

Ueddi İlhak 
Dotlo 

hane 

arH& 
c 

mağzR 

area 
Zafer c 

latasyon caddesi 48/8 lıiHe 
hane 

114/1/111/10, 
122 
12 
14 

19 
38/J 
J4/34 
5/a5 
n 
5 
67/69 
4 
21 
G0/1 
94/102 

600 
1500 
500 

300 
800 
500 
300 
800 

1000 
1200 
1100 
2000 

600 
500 
300 

5000 
900 

3500 
200 

2500 

c Mustafa Kemalpaşa arsa {:ÖOO 
Tepecik ]fağçe hane 1511 1000 

c Kôğıthane O. arsa 256/262/258 100 
Kızılçnllo Demiryolu tarla 200 
Mersinli Kilise arsa 20 200 

< Şeref lurne 9/11 1000 
Bornova Merkez c 52/6' 700 

c Beyler c 1/1 700 
c • ( 40/40 700 
c Aeıuı bey c 14/16 1200 
c !:lan Ardı c 14/14 tJOO 
c BRvuzbaşı c 81 600 
< Kü9ük 9ay Rrsa 31/917 600 
c Haoı hey hane ô/7 .J.00 

Yakarıda enah yazılı Yonfuıh emTall Gayri mübadil bouoıo 
veya peşin para ile 4 Temmuz 93!l. tarihinılen itibaren ıatılıı?a 

9ık1trılwı,tır. Malın ı:;ahldıgı seneye ait DeYlet ve belediye Yergi 
Ye reaimlerile sair muratlar müştel"iye aittir. Satat bedeli 'feya 
kıymeti ınolıaoımmıesi iki bin lirayı tecal'ÜZ eden fHUl'alin kat'i 

ıhaleleri iıtizane tabidir. ltıale 25 Tewmuz 934 Q•rtamba günü
dür Taliplerin mezk~r günde aaat 14/30 d" Ziraı.t Baokaaına 
müracaatları. 2658 (78) 

..ı ı.:1111 ı t 1 N 591! "'e ı t '' ııı. temdit f'dılmok desi karakol karşısını a o. v 

fltı ~::k 15 
lfll'I giınü ayni snnttn Telefon No.(326~.3~)5 lzmir Kadastro Heyetleri Reis-

lır I •ııtııınııa ıhale olu~nAonk- ll•••ı•••••••••miil 
111\t•IN ,,htı lltltJtOll\ f1etiC~8İll06 lig~ inden·. 

" •etleli h içinde rnıırncRl.\tlarr lazımdır. 
tJ.(:a ınu ammen kıymeti Ş h •11..: d Aksı lıaldo lrnkları taprı sicillle imaları Deniz Şarktan demir sokatı 'fe Tiirkoğlo ıokağı, 
1 l\ltı ' e erse eıı çek arttarana sal>it ohuadık~a llayJaşmadan M·t t O 'l'lk edılir. Aksi takdirde 

6
.,.. >" ı A paşa oa,]deıi, birinci Sami efendi sokağı, eooben ikinci 

t ı •ıııi te. b ' · I mıthrunı kRlaoaklardır. Mü~torl Sami efendi sokağı, Gıuben dar eokak, kaya tepe ıokaıtı ile 1•1111 111 
11 lh arından kur- d*'n yltztlo :.? buçnk delli\liye pul " 

L
111 

' şanıle ıkhıci artıırrna ve tnpn harcındJm başka mnsraf mahdut, köprü mahl\IJesi dfthilindoki emTali gayri ınenkuleniq 
~':;~;e ~nılar flatış duuıcaktır. ahrıurnz hu suretle isteğı olanla- ilan tarihincleo itibaren 15 glin fmnra kadatıtroıona başlanaoakltr. 

lı 11 tk /9:34 tarıhiııden ilibar~u rın 934/9:?1 ııuoıaulı doıyaya Ve ıonıada. tapu kiitiikleri teıiı oJonaoaktır. Bn mahallede 
1\ı, 1 ~. ~ıırıuıımeyi görebihr. Bu yiiztle 10 ıeminat akçesı 'feya gayrimenkulü olanlar Teya üzerinde ayni hakları bnlananlar 
•ııı:ı, "~Priııcle lıl'r ne 11.urctlııı bıuıka melctnbu ıle Menemen taearruf nıikaları ye nöfuı kAğıtlarile beraber kendilerine ayrıca 

• ~ "' h tı:ı 11 İ\\t •urı •k lalebirıcl~ lıulu-, ı~.,""""" münuıı&atları ilAn olu- teblil edilecek gfinlerde mahallinde balonaoak kadutro heyetine 
•f! n~kıle birfıkte 2G ~iııı rı r. 2888 (80) mflraoaatla haklarını tahrir .,.. teNil ettirmeleri. 2892 (81) 

c ..... 
~ 
~ = ..... 
•• 

SİVRİSİNEKLER 
TEHLİKELİDİR 

••• onları FLiT ile öldürünüz. 
Sivrisineklerin acıklı uıırışı ekse
riya Hummayı ve ölümü lntaq 
eder. Adi ve tesirden tiri haşarat 
öldUrücU mayilerin istimali il• 
sivrisineklerin kaçmalarına se
bebiyet verir ve Bin netice sıhhat 
ve hayatınızı tehlikeye koymu~ 
olursunuz. Buna meydan verme
mek için FLiT dört harfi! F·L-t·T 
tedarik ediniz.Siyah ku~klı ve as 
ker resimli sarı tenekelere dikkat 
ve onları muslrren talep ediniz. ' 

Umumi Deposu : JÜL KREPEN, İsıaıı)ııı. Galata, Voyvoda Han Ho. 1 

lkiçeşmelik 
Eczanesi 

ALIM OGLlı 

e. CEMAL 
Taze. ·remiz, 

tacel 
lkiço~mehk cad<leıi 

Ucuz 
ilaç 

No 299 

Ve Gayet l\lüs· 
Yapılır. 

l'elefoıı : 307 l 
22-:l6 (720) 7 

-·ot-.'·· · .- ..... -~'jf.~ 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C .... 
Hamdi Jf t•ll.et 

Sıhhat Eczanesi 
Ba~dnrak Biiylik Salopcioglu han kRrşısındl\ 

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

Yeni Aylık Abonman 
Kartları 

Devlet Demiryolları 
7 inci · işletme Müfettiş
liğinden: 

11 temmuz 1984 tarılıinllen itil•Hen hıu·ali katarlarilc İ7.mir 

Bornova ve lzmir Hacıbiiseyirıler kısırnlarındnrı hirınin hor h:ın

gi iki iıtıuıyonu arasında eoyahat eclecek yolculara aylık almo· 

man kRrlı 't'erilecftktır. 

1 - Hiriuoi ımııt kart 500 kuru~. ıkinci 375 ve ii9iincti ıın1f 

250 knrnştor. 
2 - Alıonnıan kartları şahsi ve foto~rnf lıdır. Abonman kart-

ları verildıkleri takvim nyı içıu moteberdır. 

3 - Bu kartlar lzrulr BnrnoYa ve Ku~ıyAka istasyonlıırında 

satılmaktadır. Fazla maltiınat için ietasyonlıHI\ mıira<·a:ıt edıtıneıi 

mercndnr. 13-15-16 (6U) 284G -Satıhk Zeytinyağı PreselGr i 
PompRryolAı·, zeytin raşları l'olımler v1ısBır bılnıııo.ı ' _ "'

neye mfltealJik malaeme, hnbar UJakırıoleri, Dizel moWrii '' ... 'ıru 
hazır olarak Yıabyıa Kerim ricıuethaııf\Hiotl< hnhınn r. 

Yemi' ~ıu"''' hmır .No 7 Tel"torı No 27 - 73 
6 - 15 (47) 
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Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandals 
Kumpanyası 

sA ~I'UR~US vapura 14. Temmnz-
aa bek1enm6k1e olup hamule 
11ini ffth1iye ederek ROURGAS, 
VA RN A ve KÖSTENOE i9tn 
yük alacAkhr. 

OEHJ1: 8 Vllpnru on dört tem
muzrtan 18 temmnzB kaclRr do~rn 
ANVERS, ROTERDAM,.AMS· 
TEHDAM Te HAMBUHG li 
mnnlarıoa hamule alacaktır. 

SATURNUS Vapura 28 teın-

lstanbol Sürat Yola 

SAKARYA vapuru 

Her pazar 

mızdan hue
ketı., dogro 
fstanbula gi· 
der. 

Fttzla maluınRt almak iı:ıti 

venl~r Birinci kordondl\ VA· 

PUROULUK şirketi acenteli 

~ine ıniiracaat. 

muzdarı 1 Aj?ustosa kadar dogrn R 
A~VERS,RO'.l'ERDAM, HAM- • V. 
HUHG ve için hamule alacaktır. W. F. B. Van Der 

Svenska Orlent Llnlen Zee & Co. 
H El\1 LAND motörü on beş Deutsche Levante Ltnte 

temmuzda beklenmekte olnp A QU1 fJA vapurn 11 temmnz 

fenı Asır 

DAL 'T A. 
Latit, sabit, tabii kokusuyla az saman· 

da büyük rağbet kazanmlştır. 

Eczacı başa S. }"erit beyin her "kolon
ya Te esansı gibi hakiki bir şaheserdir. 

DALYA ihı:erine nefis, Jı\lif, sabtt ko · 
kn yapılamaz. 

D.ATJYA kokulu ı"'erit tuvalet sahu 
on da yapılılı. 

İsim ve etıkete clikkat 

Merkez Depo: 

.S. FERiT 
ŞIFA 

Eczanesidir 

___ .. lf) 'l'Ammıız ı.: ~· 

Inkisaf Dökümhanesi 
A. Sadettin ve Recep Şükrü 

Kestane pazarı Se/ahet sokatJı No. 7 - 9 JZMJR 

1 

" • 
..ı.\.l{ltı zıraıyeye 

maden pulluklar toptan 
Te perakende olarak sa
tılmaktadır. 

5-5 

Zarar it bi>cek lerle 
mücadele mevsimi geldi. 
Bu sene f iyatlarJa ten
ziH\t Tardır. En keskin 

Flayuzen 

Her nevi maden, kn~ı ı, pidııii, 
makina aks&wı kaimi Te giill~ 
giinline tes lim olanur. 

R01.'!J.'ERDAM HAMBURG,CO el" hekleniyor • ANVERS, 
PENHAGEN DAN1'Z10 ROTTIUtDAM, RAMBURG ve 
GDYNİA, GOTEBOitG ve IS~ BREl\IBN limanlarına hBmale 

alacaktır. 
OA~DlNA VY A limanları için 
hamule alacaktır. UT1M vapuru 26 ft:mmuzlfa ~il/A 

PI~ATT 

marl>.alı <Wkme ılacın lit--.... ı ıesi yalnız yiiz . hmıa"-İ 
--... şişelerimi:t. otuz koru~t11r, 

hekl11niyor. RREMEN, HAM· 
Service Marltlm Roumaln BURG ve ANVl~H.S ten yiik 

Garbi A kdeııız ıçiıı ayda bir çıkardıktan sonra HRSGAS 
muntazam sefer VA RN A ve l{ÖSTENCg için 

SUOEA VA vapuru on ap,os Hamule nlacaktı r. 

tosta vürut edecek ve ayni giirı 1 HE EXPOR1 S1 EAMSHIP 
11aat on 11ekizde MALTA, BAiı- CORPORA1 JON 
OELONE, MARS1JJYA, O.KNO- EXCKJ)SIOR Vapnru 10 
VA, vo N APOLlYE hareket temmuza dogrn heklenmf'ktedir. 
edecektir. Yolcn Te hamule ka- NEVYOH.({, HO "TO.N ve Ff-

IJA DEL~"I YA için yiik al:L· 
bu 1 P<ler. 

Cll k l ı r. 
PELES Vapnrn 13 eylülde JOHNSTON LJNE LJM11ED 

gelecek Te ayni gün ııaat on ııe· .l ESSl\tOH.Ji~ Vapuru 6 al!nR· 
kizde MAL'lA, RARO.ELONE tosa cloı?rn lıeklPniyor.ANVgRS 
MAUSIJ.ıYA, OENOVA, ve ve LlVEHPOOfJ dtrn yiik çı· 
NAPOLI i9irı yolcu ve hamule kar<lıktan sookmil Bulguistırn 
alıtcaktır Te Hornanya )imanlarına yük 

JGNAZIO MESSJNA & Co. alacaktir. 
11 ALYA hattına onbef gQnde Vurut tarihleri ...-e vaporlKrırı 

blr muntazam sefer isimleri üzerine mesuliyet kahul 
edilmez. 

A UDAOEYaporu 25Temnıuzda N. V. lV. F. Hanri Van Der 
heklenmekte olup .MALTA, OE- Zeo & On 
NOVA, LlVERNO. Napofi, Bırınci J\orclon 'l'e lefon .No. 
::M}~SSlNA ve KATANYA için 2007 -:WOS 
y ü k alacak tll'. --ililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--lilliiiiiiili--• 

Holland Austalia Lıno Olivier Ve Şü. 
ALMKERK Vapura 21 ey- LJM11E1 

Jülıle beklenmekte olap ROBAY Vapur Acentesı· 
.A VUSTALYA ve YENl ZE-
LANDA için ytik alacaktaı·. Cendell han Blrlnct Kordon 

İlandaki hareket tarihlerinde. 1el. 2443 
ki degi,ikliklerden acenta mett'u· Dhe Ellerman Ltnes Ltd. 
Jiyflt kabul etmez. 1 ahi/ye için beklenllen vapurlar 

Fazla tafıiJAt için ikinci Kor- LESB(AN vapnrıı on sekiz 
donda Tahmil Tahliye Şirketi temmo?.JIL Ll VERPOOIJ ve 

bioaaı arkaııoda FRATELLt W ANSEN'den. 
.ALO.KIH.AN Vapuru 20 tem. 

SPEROO acenteliğine müraoaat muzda HULf,,LONDRA ve AN-
edilmesi rica olunur. VERS'ten 

Telefon: 2004-2005 DelltBche Leuante Llnie 

l\lalo na .Fahriknsıııırı 

NAMDAR ÇIKRIÜI 

Pek yukıııdR eıı nfllk yedek parça:ariyle ueraher n~ağı
daki IZMIR UMU~l .\ORNTASINDA _ stok hulun<lnru· 
lacaktır. Atlres: 

G. O. GIRAS 
Yeni c:ar~ıııı Saffet ımkapı Xo. 3 .. 

P. K. No. 2a4 JZMlR 

Matbaa Sahiplerine 
Maarif Vekaletinden: 

1 - 21/~l/19~4 tarihli ve 2527 numaralı hal!ına yaza ve 
resimleri derleme kanunu mucibince 1.'iirkiyede 217/934 tarihinderı 
itibaren her türlii baska usnlleıile basılıp nf'şredıleu hasına yazı 
ve reııimlerin be' nüshatıırıııt basanlar tarafındıın Maarıf vekaleti 
emrine verilmesi mecburidir. 

2 - Verilmesi rnechnri olan eserler ~onlardır: 

Continental 
ORIEllT LINE 

THOY A Vapuru 10 temmuzda 
HAl\lBURG, BREM.EN ve AN· 
VERS'teıı 

Gaztit~ler, Ajans tehliğl~ri, mecmualar, kitaplar, rieal~ler, 

.NOT: Viirut tarihleri ve va. tahsil tPzleri, harıtalar, atlıtalar, tablolar, oyma baskılu cGraTiir>, 
porların isimleri üzerine mes'u· her çeşit resiınler, san'at kıymetini haiz duvar ıUrnlan, klavuz-

TUrktge Umum Acenteıd IRrı, pilin lar, krokiler, deıJtan vu Aarkı mecmuaları, ınu"ı· ıcı· not". liyat kabnl edilmez. v ., •• 

D.&BKOVIQ VE Şsı. ------------• ları, dans notaları ve tiyatro piyesleri, cemiyet Te şirketlerce 
ISTAll'BUL M kt d' e· M h . neşredilen raporlar, her çeşit kl\taloj:tlar, takvimler, yıllıklar, 

1 ZMlR ve H01'EH.DA M, U 8 ır ır U asıp yılla9lar ve muhtıralar. 
HAMBUHG,ANVEH.Slimanları A 3 - Hu eserler ne.,irleri tarihinden itibaren en çok on heı: 
arasmda muntazam seferler: ranıyor gön içinde aşagıdıı yazılan makamlAra makbuz mukabilinde teaJim 

D · k b ı ı TL~KLA edilecektir. anımar a anc ıra ı r.. Muamelatı tüccariyeye tamR-
vaı>nro 25 temmazda yu·· kıı· y.. A) Ankıuada Maarif Vekf\letinde Derleme memorl··ın-on'* · • ~· men vakıf teorübefi bir mohaalp 'b .. 
eektir. B) İstanbulda Ebossuat caddesi civarında 48 numaralı ilk 

taşrada vazife almllk üzere arlln-
Alman b .. ndralı ıı..rORAUJ,G mekttıp DElrleme M iidürlün-u··n.,. 

9 n • t -~,kı· k ~ maktadır. T11lip olanlar oomarte· "' " 
Tapuru a"ııs.os "yu ıyece tır. . .. . 0) Dijter vilayet merkezlerinde maarif miidürlüklerine 

Danimarka banduah OLGA sa gunlerı saat 4 'ifahen Teya D) Kazalar<la maarif memnrhıklarına 
S. npur 22 a1tostosta yı·ı·kıı·- talıriren aşağıdKki adrese müra· . 

,., ~ - Forma ,fornıa, cüz • veya ciJt 9ıkarılan kitap ve 
yecektır. caat etsinler. 

Alınan lıandıralı HANS- Yahya Kttrim ticarethaneıi sair basma yazt ve reıimlerin her forma, ciiz nya cilt çıktıkça 
Terilmesi mecburidir. 

:BU HG vapo ru 29 at?ustosta yük· No. 7 Yemi' çarşısı lzmir. 
Jiyecektir. 6 _ 7 (4S) 5 - Verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimleri mild-

UEN, ISl\A~Dl.NAVYA ve - deti i9indo vermiyenler elli liradan aşağı olmamak üzere hafif 

BALTIK limanlaıı ilo DAN.ZlG Göz Tabibi para cezasile cezalandırırlar Te T~rmediği b"ıma yazı Te resim-
ME.\J EJJ vo GDJNY A limanla- eri aynen Termesine de biikmolnnnr. 13-16-20 2837 (ti8) 

Çeyrcık, yarım Te hir 
kiloluk tenekeler vardır. 
j C)ok sagl!iın vı' Zl\rif 
tultııubaların mevcndu 

1 
az kalclıgınılnn ilıtiy.ıcı 

1 

olanlar şiınılıden tedarik 
l elı!İnler . 
1 Seyyar satıcılara ta;ı:e 
ve ıniiessi r 'J>İ re tozıın ı1 

. her yerden daha ucu1. 
1 v~riyoruz 'l'oz ve topan naftalin fiyatlarında r.,kabet kab-' 
etmt>z. Vakit varken, halılarrnız Te kıymetli yiinfii elbiııelerinil 
için naftalin alınız. 

1\feşbnr Ye tecriihcli 

..A.FlTI 
Knmaş hoyal:ırımızı nnntnrnyınır.. 

TELEl'Ol!f : 3882 

~ .. ~ 

ZONGULDAK 
• • 1 1 1. 

~O ıvı: URU 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( ZERO DiZ ) ve uir kaliteler: 
Bu defa getirdi~im yiiksek kalorili ve fevkal8de teozilı\tlı 
Z O N G U IJ D A K kömürlerini satı~a vazettim.(ZERO 

Ps~~) t~~~;i:.ra (10,5) Liradır. 
Adres: .Maltızlarda Yalı ca<ldtısin<le No. 12 

ZOROt GANOOI 

NASIRDAN ŞiKAYET 

~.., 

RabRt iskarpin Giyememek Günahtır Hatta Ayıptır Çüokii 
Kemal KA.mil Be~in 

( NASIROL KEMAL ) 1 ••r 
Lafa, lakırdıya nehacet. Nasırı (4) giiode yok eder, lzıııit 

10'000) leroe şahidi vardır. (Nasırol Kemal) Hat de~il ilaçdır· 
rınn dog ru konşımenıo ve müsait 
şernitle mal kabal vo na k leder 

SOVTORGl'LOT 
}"'HA.NZ Merıııg vapuru 22 tem-

lütfü Kır~ar Hilaliahmer Eskişehir 
Müdür yetinden: 

Ambarı HARAÇÇI ZADELER 
ınu 7.c1n hokfenmekte olup Selanik Memleket hastanesi göz 
Te UDESA içi n yolcu ve yük hastalıkları mlltehassısı: Eskişebirin Karacaşelıir köyü ciyarında kain Hilaliahmer 
kalınl edecektir. 1 merkez ambarında bulunan fazla bakır - Kazan, Tepıi, Sahan, 

kinci Beyler sokağı No. 65 
<.110, EHiN vBpurn 25 tem- Tencere, Tava, ve aaire ed.,vati Te ayrıca üstübeç, vernik, ııeft, 

Telefon: 8055 
muzda he ldenmekte olap PiRE 

17
_

26 
h: 

3 
S. 

7 39
() 9iriş ve alimüoyom, toz boya 19 Temmuz 19S4 Perşmbe günü 

y AF A ve POUTSAlT için yük ----------·- aaat 14. ten 17 ye kadar a9ık arttırma ınretile satılacağından 
ve yolcu kabul edecektir. Z • alAkadar olan taliplerin yevmi mezktlrda bakır eşyaaınm 

nı KKAT: Yukarıdaki tarih· ayı muhammen kıymoti olan 132800 knruşun Te digor boya malze-
Jer ıc; ııı mes'uliyet kabul edil - Köyün resmı muhtar mübriy- meeinin kıymeti mnhRmmenesi olan 6 7200 kuruşun yüzde 
mez. le zRti mühriimü 217 /934.. tari- tm nisbetinde depozito akçeleriie ambarda teşekkül eden ıatış 

Fazla tafsilat i9in : hinde zayi eyledim. O tarihten komisyonuna müracaat eylemeleri. 
G . HANAYI.1IOGLU itibaren hükmü kalmadıgını Te Gerek müzayedeye tştirak edeceklerin ve gerek sahlaoak diğer 

Tc J. UOMANO yeniııni aldığımı ilan ederim. malzemeyi görmek iıtiyenlerin Ambara getirmek götürmek için 
Acentesine müracaat ediniz Bornova kaya dibi muh- her giin saat 13 te köprübaşında bakkRl LAtif bfraderlerirı 
Birinci Kordon, R1Z ferha- tarı .A.U dtikk&nı önünde ambara ait bir otobüı hareket ettfrileoeği ilAn 

oesine Telefon 2356 2906 (82) olunar. 16-16-1'1-18-19 2850 (75) 

Ucuz ve sağlam sandalyele~ 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres : İkinci Beyler sokağı No. 102 
Telefon No. 3778 


