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Silah Memnuiyeti Romanya Başvekili Balkan Hariciye Bir idam Mahkumu 
Alınan Te~birler Kafi Nazı~·ları Ankaraya Gelecek Dün Aydında Asıldı 

Değildir 
~ Gazetelerin zabıta haberleri ı 
ısınında daima sık sık okuyoruı: 

d • - "···· Efendinin silah taşı 
ıgı görülerek zabıtaca ya kalan 
~1{ silahı müsadere edilerek 

1 a kında kanuni takibata baş 1 
anını•tır ., . " 

l Bu haberin isim ve mahalli) 
aay .. 

t Yun eden kelimeleri müs· 
1 esna olmak üzere diğer kısım· 'ı 
arı hemen tamamen aynidir. 

lih Bbndan da anlaşılıyor ki si 
kat' .•çak taşımak yasaktır. Fa 
•at •ılahlı ve bıçaklı dolaşan 
t1111~ndaşlar da pek çoktur. Sü 
tat ar dolduran cinayatler, ya· 
taş~ın~lar her halde yumruk veya 
ty a •ş.lenmiyor. Kafayı tütsü· 
heu: ~ır kısım cahiller ellerini 
Öle ,tıne saldırarak can yakıyor, 
111 ,1

111~ ~.e öldürenin de aile ocak 
sonuyor. 

Bir Çok Fransız 
Girmesi Vekiller 

~ecmualarının 1 ürkiyeye 
Heyetince Yasak Edildi _____________________________ , _________________________ ..:,.. __ _ 

Iktis. t Vekili Celal Bey Buraada Fabrikayı · Açtı 

Cani Hay atile Ce 
Aydın, 16 

(Hususi)- lzmir 
hapisanesinden 
jandarma müf· 
rezesi nezareti 
altında dün şeh · 
rimize getirilen 
Çinenin Bölün· 
tü köyünden 
Evliya oğulların
dan nam diğeri 
müdür oğulla· 
rından Mehmet 
oğlu Mustafa bu 

sabah yirmilik m• , ., 

caddenin Gazi 

bulvarile birleş· 

tiği noktada İ· 

dam edilmiştir. 

c lbHele bu arada nazarı dıkkati 
v:,. ~en diğer bir nokta daha Balkan dcvlc//eri Harıcıye nawları bır OJada 

Ölüm cezasına 
mahkum edilen 
Mehmet og" lu Ro111aııra başvckıli M. Tararesko 

müddet Yalovada istirahat et· Mustafa Bölün 

aSiDI Ödedi 

' 

' ukarı mahallatıo bir kıs· İstanbul 16 (Hususi) - Ro· ı Ankara, 16 (Hususi) - İcra 
ınıııda b . 
rı d 011 eş, on sekız yaşla- manya başvekili Mösyö Tala. Vekilleri heyeti akşam geç va. mek içın Bursadan geçen iktisat tü köyünden on 
le~i: ~:tu~ sayılabilecek genç· resko cenaplarının Ey!ul ayı içe· kit Başvekil ismet paşanın re· Vekili Celal bey Borsada kuru yaşında lsmail 
görülü lerınde kamal~r. bıça~lı;.r risinde Ankarayı ziyaret edeceği isliğinde uzıı.n bir içtima akdey- lan Süt tozu fabrikasının küşat oğlu Mustafan.n 
h Yor. Ve bunlar ısımlerının h b .1 k . B . 
L~fına Külb b l'k 'f d d a er ven me tedır alkan mı !emiştir resmini bizzat yapmıştır. Mera· ırzına geçmiş ve 
ıoır t k an ey ı ı a e e en k 6 • a ını vasıflar takarak şu sa ını imzalamış bulunan Ro ANKARA. 1 (A.A) - icra simde valiniz Kazım paşa da kendisini kur· foto. Halıt ,:r: bu şe~~ld~. efelik taslamak ma~y.a, Yugoslavya. Yunaniştan Vekilleri heyeti Sans Gene, Se hazır bulunmuştur. tarmak için de Aydında idam hükmü ınfaz olunduktan sonra 
iti lla külm,u, ulunuyorlal' harıcıye nazırları da Cumhuri duction S rprise, L'humour, Pa ur a, 6 ( A.A ) - lkti•at zavallı yavruyu göle atmak su· zareti altınba şimendiferle şeh-

ç yoktan vak alar çıkarıyorlar. yetimizin on birinci yıldönümü ris Plaisire, Paris Magzaine, Al· vekili Celal bey dün lzmir va· retile öldürmüştü Aydın Ağır rimize getirilen idam mahkumu 
\,·

1 
Denecek ki, zabıta her hangi~ münasabetile Ankarada yapıla· Jo Allo, Beaute Paris, Seks Ap· !isi Kazım Paşa ve Bursa vaıı·sı· ceza m~hkeme~ince idamın.a ka- Mustafa bugün sabah saat dört 

r vak'a f ·ı· · k 1 ki l k t 1 M t f k b ... nın aı ını ya a ama a k l"kl d h b 1 k il P S t d p . F 1 b 1 b' l'k rar verı en a ı us a a a ı e· buçuk raddelerı'nde asılmış, ca· '"'il ca şen ı er e azır u unaca pe . ara ven ecre e arıs mec azı eye ır ı te O h r ı.,,-'lazzaftır. Herkese akıl hoca . . · r ane ıne tini Aydın hapishanesinde bek· ni hayatile cezasını ödemiştir. 
\'il Yapacak d • ·ıd· H b. lar ve bu fırsattan ıstıfade ede· mualarile, Je suis Partout gaze gıderek tetkıkatta bulunduktan l k h . h .. d d . 
1111 kanaatta deg~.,~r. zaybırt ız rek Balkanları alakadar eden tesinin memleketimize soklmala· B d'· .. . er en apıs ane ıçın e e yıne Halk kafileler halinde adaletin 
•ıık' 1 egı ız a ı amız ı l 1 . b' k s~nra ursaya onmuşle~dır. Ve- fesat karıştırmış hapishaneyi de tecellisini seyretmişlerdir 
• ıı ara mani olacak tedbirleri mese e erı ır erre daha göz· rını menetmiştir. kıl bey Bursaya avdetınde Ulu r k k t bb .. ·· d b ı ~•\l'eld d ki d d ıp açma eşe usun e u un- o. N. 
ııı•.,kii~~ d~lmak ve düşünmek en ~~eçirece er ir lstanbul, 16 .(~ususi) - Bir ağa gitmiştir muştur. Bu hareketler müddeiu Slnoptıı idam 

N e ır. mumilik makamınca ehemmiyet- SiNOP, 16 (A.A) _ Kaçırmak 
•ıııııı er~de kaldı ki sıkı ve de- Fransa. Hariciye Nazırı Anlatıyor le nazarı dikkati celbetmiş, ha· istediği kızı;:ı ana ve babasını 
lıı 1 bır kontrolla silah, biçak pishane dıvarlarını delmek te öldürmekten ve kızı yaralamak· 
ııı!lcınağ~. kat'i surette meneyle- y . ••. ki Akda s·ı"' hl şebbüsünde bulunanlarla cümle· tan suçlu Boyatın Huz Karaağaç 
l'İ•i mumkündür Silah tahar- enı . lf ~ISa arın I 1 a arı •İ lzmir hapi~hanesine gönderil· köyünden katil lbahimin ölüm 
lek-?°alııız sarhoşluğu bariz bir miştir. cezıtsı asılmak suretile dün infaz 
F.111

1 d alanlara taksir eylemek B k 1 • • K 1 1 k Dün jandarma müfrezesi ne edilmiştir ıııı ~ ır.Memnu bir hareketi ya· ıra ma ŞJll) 0 ay a Qtıraca tır ....................................................................................... . 
'et~ •rın umumuna teşmil zaru "'( Yenı· Tef 1• k m "V'ardır. - ~'.D r a ız r//. 
de .~~ayişi mükemmeı bir şehir· Almanya Ve Lehi~ tan Da Reddedemiyecek 
)okt ılah, biçak taşımanın manası 

ıııı>'F:~at bu arada gözden kaç· /talqada T T,l/llllllll Hıe11ecan ••rdıı diğer bir mesele daha (.) 4 
.,ırb. lstanbul, 16 (Hususi) - Fran· kadar olan devletlerle Fransayı 

l <.a ıta .. d tt'• · ·ı·h ıır1 11 
musa ere e ıgı 11 a - sız hariciye nazırı M. Bartunun bir araya getirmektir 

A;ı/apıyor? . . .. Londrada istihsal eylediği mu· M. Bartu Londrada Fransa· 
'-dere ~~ye teslı~ edıyodr. Mu- vaffakiyet. ve lugiltere • Fransa nın menfaatlarının hiç birinden 
~Yede . unuyor onra a mü· anlaşması ltalyada heyecanla kar· feragat mecburiyetinde kıt.im· 
te'-etı' ıle satılıyor. işte bu ha· ıılanmıştır. Son anlaşmalar siya· ld ıt n amıı o uğunu ıöylemiştir. 
llıiitk"J z.?atıasını anlamak çok st hareketler ltalya siyasetinin Mumaileyh sözüne devamla 

11 dur b .. ük b' ff k t · 1 .. 
~Ü d · uy ır muva a ıye sız ıge demittir ki: 

dö1111.. •a ere edilen silahlar yine uğradıiını göstermeg· e kafi sayı. 
ıı d ı k "Bütün memleketle be b fÜyor do aşıp hal ın eline dü- lıyor. Bütün siyasi mahafil bu ra er, 

•ilih ~.ınektir. Bundan başka noktai nazar üzerinde müttefik· harpten fevkalade müteneffir 
>'or. ÇS dukkanları vızır vızır işli- tirler. olmakla beraber, Fransanın bü. 
Birak erbestçe silah satılıyor. B 16 (AA) B b tün ihtiyat tedbirlerini alması ve • • çıla 

1 
ayon, - ayon e· 

lrııııda k;ın yrr•m. m~tre ruzun u leıliyesi tarafından verilen bir ıilihları bırakma hareketlerinden 
~~tıyor Biz: artıma ey ıyor ve ziyafetin sonunda, M. Bartu bir eve! biraz beklemesi lizımgel-

aıı b· e aşınması memnu k . t d k F mekt ld • unıı .. 1· kt• da ır malın imal ve satışının nutu ıra e ere , ransanın e o ug soy ıyece ım. 
alt1 ~en'.i. veya zabıta nezareti harici siyasetini esaslı olarak Bu mıntakavi misaklar bir 
tııas ~ bır kontrole tabi bulun tarif etmiştir. kere tahakkuk ettikten sonra 
&iJ~~ ıcap eder Kemaraltında Bu siyaset şudur: Siyaseti muvaffakıyetsiz/ite uğrayan Lokarno ile bu silahlan bırakma 
laııd 1 ınüsadere edilen bir va· İmzalarını koymuş olanlara M. Mussolini hususu üzerindeki şumulünü tet· 
•iııi aş Arastada onun yeni· her türlü taarruzdan masun ola· uğraşmak, Lokarno misakı ile kike müsait olacak bir devre 
ltiiııd serbestçe alabilmek mev· cakları ve kendilerine riayet münasebettar ve ona merbut açılması tasavvur olunabilir. 
tlıeııı e . ol~r~a; silah taşımak edileceği teminatını veren mın- olan bu misakların gayesi bu M.Bartu silahları bırakmağa 
o>'uıı~~;'etını bir saklı;.mbaç takavi misaklarla sulhu temine sulh siyasetinde bu siyasetle ali- ait müzake;elerin bu misakların 
hat l . benzetmek hıç te •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . .. . . 

~'. bır görüş olmaz. vesikasile muhtaç bulundukları silah yoklaması yapmalıdır. bır şartı olarak degıl, bu mısak· 
tııeııı~n~en~le.yh silah taşımak silahı tedarik eyliyebilmelidirler. Hülasa silah memnuiyeti böyle ların tahakkukunun bir neticesi 
itip du.ıyet_ının ehemmiyetle ta· 3 - Müsaadesiz silah satan· bir seyir takip ederek tatbik olun olarak silahları bırakma hak-
i e ılebıl · · · b db' tr almak mesı ı~ın azı te ır· !arla taşıyanlar takip edilmeli ve mazsa müsbet bir neticeye var- kında müzakerelerde bnlunabi· 

1 zaruretı vardır: k b. h. .. .. · 1 • · • .,.. t · · 
1 - S · ı · h . • silahları müsadere olunmalıdır. ma , ır ıç yuzunden çıkan cı- ecegını ı .. ve e mıştır. 
11ıt ı a ımal ve satışı za· 1 · b . 

a kontrol t"b' t t 
1 1 d 4 - Müsadere edilen sillh nayet erın, za ıta vakalarının M.Bartu netıce olarak ken· 

2 una a ı u u ma ı ır. ö ü k · k" b. h 1 d. · · F d - . • .. !ar yine halka satılmamalıdır. n ne geçme ım ansız ır a ısının ne ransanın ve ne e 
mu· alacaktır. sulhün menafiinden hiç bir şey 

Gazetemizde 1 e/rl/a edilen Rebia Arif Hanımın 

Kadın Tipleri 
Eeeri diin hitam bolmoştor. Bu uer karileriıuizin 

pek 9ogo tarıılıodan lezzetle oknndugundan R.ıbia 
Arif hanımdan yeni bir eser rica ettik 

Gazetemiz için Hazırladıkları 

Beni Seviyor Mu? 
Edebi .Mıllf romanı hayatımızın bakıki uhıfelerınden 

alınmı' çok ırözel yazılmış ıiirükleyici huy~csnlı bir eserdır 
Buj1ln 2 inci Sahifemizde Başlıyor 

Rebill Arif hanımın bu en güzel 1>eerıni behemehal 
takip edıniz 

Radyo ile ilanı Aşk 
• Öyle bir aıetı yektayı emel~in kını meleğım. 
• Bakamam f/i!Zlerine çünkü eıiı göz bebeğim. 

:·················································································· • • • • • • • • • • • . 
• • • • • • . 
• • . . 
• 
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~alııte Z 

''T orosspor ,,Şehrimizde .. _._..__ .... __...... . ...................... . 
lneholu Vapuru ile Ge en Sp r

cular Hararetle Karşılandılar 
Altay, Altıııordu, :ıt.S.K. Ta.kımla.rile 

9 •· ç Yapaca.klartlır 
.................. . ••....•....•..... 

Çokurorn ınuıtaka•wııı ıll~pıyoı.n do,, "" göre oldukça 
~ampiyonn ve li · ikin<ıı Tomıı ~eril nyuncalard o mürekkep 
~por takımı oıı beş totbolııu tki tnıln1tdıı1tu tabnıin .aı e ·lir. 
idareciden mürekkep \ıir kdıle Bır llt i fut 1 
halinde dün li111nnınıı.a ge en zevld11rini tatmin ııdemiy n he
lneholo ..-aporlle lırimin g"I· v~akl..rl r Onma ıganü iyi bir maç 
mi,lerdır. Sporculara hariçten seyretmek fırsatına kavuşacak. 

yedi arkadaş ta r1ıfak t eylt'lllU- larıiu·. 

tedir. Buıada bir batta aiav Baaketllol '1i leyllol 
Brrtncl/lklerl 

Haııktıl 1 TII v ey ol ıp.mpi

yon lukları miııabaka•ıuıoı haı:ır
lam&lı: !ilzre A.ltunorJn kulübün· 

kalacaklar A llay, Altınordn ve 
ve K. . K. tııkımlarile binr 
maç yapacaklardır. flk maç 

Onaa ı-nü .K. • K. takımile 
AluBCAk ıtadyomunda pret bi- de atletızm b yeti bir içtıma 
rinoıliklui den aonnı yap1laoak yap ı tır. 811 içtiınaa Altay, 
tır. Altı ordıı., K. S. K. Izmiupor 

Gii"'flen eaat tam 15 te -ve 'erk por iınlüpleri morah· 

ııa~I nacak 1 de bitirilece.ktfr, baı.lan d j tin. eylemiştir. 
Hu müddet ı: t'lınılll hötün mi- Ha topla tıda mü ıtbnkalıırın 

lan üzerinde göröQülerek bir 
fdıi tör tanzım edılmiftir. Fi· 
ki!tönı göre birincilikler torna· 
n uınlıle yapılacak ve dört 
hafta denm tıd cektir. llk mii· 
eabaka Altıoordo lrnliibüniio 
foleybol ve ba ketbol sahasın•la 

bn per ·embe ak~ruı yapılacaktır. 

aabakalar yapılamaen bır kı mı 
diğer cumaya ılı:alıoak Mat 18 da 
de K. .K • Tor or nıaçı 

ba~lıyacaktır. Bu takımın ne 
tlereoe :lıuJvetli old11ğn hahkın· 

da ir ruald ahmu yok.aa da 
Çuk11rııv11 mııılakaııuı11 ilt eam-

Yenı Aıır J7 Teıııwu.o ı!l34 
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Y>Ü.n.d.en. :Bu.~ü.:ne ~ 
iıaııı:Gı:::::n>VY7/ /. 7/"Ai1 :.;.-; //",193 

., ŞEDıB BEBLEBI ~ Küçük Haberler 

Balık Buhranı 
•• C20 •• 

Vekalat Bir Mütehassıs 
r ce · ni Bi dirdi 

Izrnıya derıılen büyük cini· 
tekı köprk balıklarının körfezin 
&ğzını kapadıklıınndau küı;ük 

bahklarııı kürler:to giremedıkle. 

rioi ve bon110 için lıazı tNl ir
IH düşüııiil ekt11 oldu 11ou yaa 
mıştık. 

Balıkçılar cemiyeti Tkti~at 

Vekfıletme miirecaat .cler<"k bu 
muzır balıklan imLI\ i9in alet 
almak üzere beş bın liralık tah· 
ıisat iııtemişti. 

VekAlet verdigt cevapta bn 
iti ehemmiyetle tetkik etmek 
üzere Vekalet balıkçılık m!lte
haııısrnı pek yaluntla Izmire 
gönderilecıığioi ve milteha11111 ın 

tetkikiod o ıonra icap E'den ted· 
birl6rıD alınaeaıtıoı lııldirmiştir. 

Paııa,.ır Komitesi 
Bt"ynelmılel dördüncü 9 .&, 

lfıl panayırı -faal komit ıi dön 
öğleden cora Dr. Behçet S&lıh 
beyin riyR ti altında toplanmış 

. ,. ~ ~ . . -. . - ' ..... ~ . 
idare Heyeti 

Deniz e 
Bir Ceset 
Bulundu 

Dün ırabab arşıyakua vapur 
iık l . nin doka% ıoetre yakının· 
da d"niz üz riude bir ces~t gö
rölmlit ve çıkarılmiştır. 

Hadiıenın tı.hkikine Müddei-

Gediz Çayında 
Bir insan Ve Bir Hayvan 

Vılaye't ıdare heyeti ıliin 

mektup911 Şeın'i hf'yin 'l'i, Meti 
altın-la toplanmıştır • 

Hayvan Hastalıkları 
Ödem ı...~lı Bir ı ıabıyt>· 

sinin Semik k<iyii keçileriode 
oyo.ı hııstalıj!ıorn ündiigii, Her· 

ile Me- gamanıu Turıı ı nabiyeıiııın 
Bogu d 

Foçaııın G.,reo köyü 
nemen mıntakaeı •ra ıoda Gediz 
çayında bir kaza nlmaştnr. 

Ali beyli koyıııılarında :;>.ırlıoD 

baıtalığı çıktıı:\ı vilı\yet bayLıtr 

miidütlü~iine lı<ldirilını~tır. 
Atı T "'eti 

Kayıkbaş! geçidiudeo ge9. 
mekte olan Menemenin Kaıim-

Torbalının K11y köyiinde 
koyanlara nkı surelile •ı liotı 

ve 

amomi muavinlerinden Ali bey Ah· 
paşa malıRlle,inde oturan 

nz'ıyet oıtmittir. medin aralwlıı lllf& batınl 
aşıRı tatbikatın11 h11şlanıuış1ır. Ba 
işe ııezaret etmek üzere baytar 

Yıapılan muayene neticesinde 
1 ı&ynnı b ğa1mııştar, 

ceaedın uzıın müdd~t yani bir 
bn\;nk iki ay denizde kaldiğı 

anlaetlmıştır. 

Cesedin hüviyeti bilhıııııı ei 
mada çok d .. gışikHk oimuından 
dolayı tespit edı lememiş ve del 
ninıı ruhsat verilmiştir. 

Bundan hatka Ahmet te tın .. d.. .. A 1. 1 h ıı· • 
ka bol-

mu a. rıı. t ıı y usa a ıav 
!arın akıntısı arasında y gıtmı tır. 
mnttnr, Lltvı ıst.,.llmlyor 

Hıidjsenio t11bkikRtına ma- L' ~ d 1 O ı4mı.o 0 ıı.gv~ ı eıı ~ ., orıııa 
halli janduma&1ncı. 11e..-am olıın· muamelat oıiı<lüıliip;ünüa ipka• 
maktadır. 

sına ınü aade oloıııuası · çiıı vilA· 

tki ay kadar evveı kaybolan Mısır izcileri 
iki balıkçıd11n irine !\İt bnlon-

yetçe Zi raMt V ~k~.letı nezdiudfl 
teşebbüsatta bulunolmuştur. 

ması çok kuvvetli bir ilıtımal Tti.krıye;ye Gelmek Ziyaret 
Şehrimiz lııgılız cenAral kon· 

soloıu dün de vilayete g<ılerelı 
dııbılinuı.ı gorülmektedır. üs redieler 

r, itat Bey 
Tüccarlarınıız~ lçtimaa 

Davet Etti 

hkentleııye di enç miilöman- vali mna"inini ziyaret etmiştir. 
!ar cemiyeti izcil&rinden mürek- Harlte ıstenıvor 
kl'p bir kafilenin bu ay içinde Ziraat nkıiletindııo Ormau 

Matb a 1 ·ıe z t• ·ı·k ve panayıra ait gelen evr•k a şçı r ey mcı ı iizerınde tetkikat .... ıniizakeratta 

Takenderiye tıoaret ata~61İ 
Mitat bey Ankaradan şehrimize 
gelmı,tir. 

lzınire gel.ıoPjti ..-e boradan da mil•lörli\jtüne ı;elt>n hir cahri· 
lıtanbul, Boraa, F kişı-hir, Ya. ratta kat'iyııt yApılııcıık orınan· 
lova ve .An araya ideoekleri !arla muhkfılza l'di .. cıık orıusn· 

haber alınmıştır. !arı göstıırir bır lııırıtanın Ve· 

Birlığinin Biltehassıs Tetki- buıuomo :ıır, 
ka.t Ya makta.dır ___ .... 

l\litat bey Surye, .Mııır ve 
Filistindıı ticaret yapan tüccar· 
!arımızı bugün ticaret odasında 

bir toplantıy11 Jant eder<'k l<en 
dileri ıle işleri hakkında göıü

şe<'tktir. 

Jrla.deıı Itlerl 
Izınır maden memurlnjtunun 

11\gn fü;erine merkeze tayin edil
mi' olan maden memura Rahmi 
beyiıı bir müddet daha lzmirde 
kalarak mRden işlerini görmesi 
Vek~J41!9e teıııip edılmiş keyfıyet 

vi!Ay<>te bildiıilıniştir. 

kı\lete gönderi 1 me~i hi ld iri 1 nıiştı r. 
Liman Nızamn meal 

Lıman niv.aıııntt111111ın111 ıbv.•· 

rına es1<s olm1<k iizNe bu uıl 
komisyon tarnlındırn lıaııırlıınan 

m ·tıılf.atı ınuhtMi bir rııpor ık· 

ınil.I edılını~tı,. 

3 AğustOs üzüm zamanı Kız Talebeyıe Ziraat Vekileti .zcıytıncılik -
ıkinciÇeşmealtı tenezzühü müteh1U11J1 ı Ferruh bey lzruir Kadınlar Birliği 

lzmirin menim münasebeti- ..-il&yf'tlnde IOD seneı.ır l i ode 
le yapmakta o doğu te ezziihler t nkkuf eden ?.eytincilıği ihya Sima.ye Edecek 
içinde, Matbaa (Jçiler Birliği ta- 19in Vekf.lelın v~rdiği direktif Bu ~ene. Lıtelerı ıkmaı_ eden llagiinkö toplantıda Ifabe · 

şishna ltalya va~ıtasile yapılan 

tiitün ıMkİJAlınıo dnArudan 

do/lruya icrası hakkında tla alıi· 

katlarların ııııitı<INıst ahnacııktır. 

rafından ç .... mealtuıa yapılan te• - · t lk t kt•d lkız ta(e}O(>DIO f tan hu! Ünıverıl• -. userıne e 1 a yapma , ır. . .. 
neuiib. cidden emıaJsı"z olmn• ve · ı h . · · ı.. ı t ınn "" dıjter Tııl.s~lc mektep-

Bir Ka•a. 
Lımandl\ 111111111 ıı ., he g ri 

motlirllndeıı çımentn tahliye etlen 
amelelerden Ali oıtlıı D~nıır 1110· 

töriio aııhıııın" dıişııı•iotıir. De 
mir 1 ol ve ft ıı ın•hn :ıra :ıı.•· 

nk ıneınl :t>t lıt1ıtırn iııe ·al· 

dırılıııı tır. 

.... omaı ev meea ı aıaı ı ma • 
Çok büyük bir zevk ve samimi· .1 · b b- 1 1 • ,. INe devamını ııımin mııkeedıle Suiistimal euınce n uıu~ a ıazırıı .. vacar.;t , . . . . 
Yet içinde aeçmi•ti V k'l 1 .. ,, kt· '.l ıırk kadın Lırlıgl hıınııye ..-e .. ., • raporu e " e e goouerrce ır. . 

Bu tenezzühe iştirak eden· wıırnkabesııııle .,ebııade lıatıııda 
------~ ıerin tevali eden müracaatları Bir ocuk bir kız talebe yur,ıa •çııııııştır: 

üzerine Birliğin ikinci defa ola· Hu yortt.ı t !ellenin eıhlıatın11 Kazaen ölüm 
rak Çeşmealtına dalıa mükem- Dikkatsiıdikten itın& edilmekle beraber yemek Maznun Mu a.ke

me Edilecek 
Tecziye istedi 

mel bir tenenülı tertip ettiğini Zehirlendi ve Y tıııak h"deli ol:ıralt ııyda 
haber aldık. "abr'ı ııncllk 22 lira alınncaıtı Maarif 

Torhah Hı!Aliı.hınıır Cemiyeti 
Hırsız tel. •l ı' ,.,. ve •esııedar vekili! "İ Keçecılerde Karak,.ş "' 

Bu tenezzüh ün husuaiyeti efendınin aile evinde lıir zebi r- V ekl\letioden al· k•darl•ra bıldi 
Tırazlı köyııodeu Giıl~iim ha· • " • • " 

zamanıııda Hilnliabınerio 51S 
ederek nımı ormanda teaııdüt 

9alıl11r aruında domu• 

Mevkuten Muhakeme Edlleceıı 
Kar~ıyakada Baharıye uıa· 

hallealnin Aıla Mnkagında oın· 

ran Süleymıuı elendinın tRtlıc• 

dükkanına ~ec~lıyın gırcrek :19 
lira kırk be~ lrnıu~ (lllltı&ını ~al· 

ruaklıı suçln Kt1r~ıyak11.!R oturarı 

Abdulltıb ogtu 1-lı.ındı hakkın

daki tahkıkat ıkııı11I eılilwı~tir. 

Harudioiıı ıııe•kııfeıı aıılıy~ezııy• 

sevkine kaıar ferilmı~tır. 

li ·· t d"f d ıimi~.tir. zum zamanına esa u e en lenme vakaaı olmuştur. Kerime liraıını ziıumetıo<ı geçirmek id
zaonile 3 Ağustos Cumag ünü yapılacak ır~da 

hıınım badana yaptıgı " 
dır. Müteşebbisleri tebrik eder • 
ken zevk meraldılarına da bu orteda bıraktı~ı Jel;., tozundan 

di&1ile adliyeye verilfln Torbalı 
yaralıyıırak ölüıniloo belıiyet 

ıabık hAledİJe reisi Tevfik beyin Ofis Müdürlü~ünde 
tenezzühe iştirak etmelerini tav· bir milrtarını ıki hııçok YAŞln· yumurtacıların içtimaı 
ıiye ederiz daki kısı ağııoll atmış ve z,.hir- 8•w•unda toplauao yumurta 

veren il"'" deresi ntle oturan 010 bllkeıııesine dün lljtı r ceza 

Giritli l'ia.zif ağa damadı Hasan ıuııhkeıue1iııde deuıo edilmi,tir. 

hakkınJaki tahkikat birinci ıoiiı· liiddeiııruomi muavini "e,ki 

Dilsizler Meselesi 
lenwi~tir. Kız derhal memleket kongreeioıle 1nmorta ihracatının 

kootrolu için hır nlzaınııı.me ka taotiklikçe ikmal edilmiştir. bey dünkü celı~de iddianamesini 

Davanın Sukutuna 
Karar Verildi 

ha taıioe kaldırılmıştır. 

Balık9ı A.raıııyor 
fstanbol denız tıcnret müdür-

Halıer gazete1111de intişar lügönden liman riyasetine gelen 
bden bir yazıdan dolıyı doktor bir tezkerede Van giilünde ba
Nooati Kemal bey tarafından lıkçılık yapmak iıtiyea nıüt&

iılıizler oem11eti reiai Süleyman ba81ıe balık9ı mevcut olup ol 
3irrı hey aleyhine a1li1e oeııa madııı;ı ıorolmo.tur. 

.ushkemesiade açılan dayaya dün Borada Van güliindo balık
bAkılAcaktı. Da•ııcının mahke- çılık y11pacak miitahauı~larıo 

meye gelın11mcııi iiznine ..-aı:ge- çok oldugn ve VAna gitmek 
çilmiş na?.arile hııkılarıık dava· üzere talıp te buloodogunn ce
nın eukatnna lrnrnr •erilmi~tir. vahan hildırmektedlr. 

leme alınmıştı. 
İktiaat -vek&leti tın niııaın

name hakkıııtla şehrlmis yumarta 
ibraoat9ılarının ıia mütalı\alarıuı 

Türkofiı İzmir mlldürlü/lii ....... 
taıile kurmuşlar. Düo bu mak· 

HaHanın m lknfen aslıya ce- eerdedurek ıuuıııuaileybin Türk 
ıa mahkemesine sevkine kuar cua kıuıuuon 202 lnoi madıleei 

verilmiştir. mncibioo,. oeııalıındırılmasını is

Tahir.ika. t Bi ttl 

salla Türkofiı müdür!Ogtinde bir ballesinln Girıtll ıokagında otu· 
toplantı yabılmıştır. 

Bu içtimada bulunan yunınr- ran ~1ustala oğlu Ilüıeyni ıtğır 
tacılar ihracat işleri hakkında ınrette biçakla 1aralı1an Bil e 
mütalalarıoı bildirmişlerdir. Bu yin oğlu Rahmi hııkkınılaki ev• 
mütalaat bir rapor halinJe Ofiı rak ikmal edilml,tir, Rahminin 
miidürlügünce Veki\lııte bildiri· mevkufen aıllyec za mabkewu-

Topaltında Memdnhiye ına-

lecektir. sine ıı>vklne karAr ..-erilmiştlr. 

Edilecekler 
teml~tlr. 

1\-luhakeıne Kadın Erkek 
İzmir nüfoe kl\tlplerioden Gazinoda Nara Atmışlar 

Zeki efendi lltı arkadaşları ..-e Babrılıahadtı sahıl pıult ~..

yine nüluı kAtipleriııden Safi ve zioonında li iiaeyin Remzi ojtlll 
Acil efendiler bakkında vilayet Fernh vıı ~alın kızı .:\lüuet 
idare heyetince verilen lnmu baııım sarhoş olarak nara alwRİJ 
muhakeme kararı Devlet ıftra· soretlle ı:azinonun sükftnetlni ıb• 
sınca tasdik edilmiş ve kendileri 18.I t1!ıni~lıır v.ı ıkısı dtı zabıtac' 

adliyeye verilınişlerdie . yak11lan111ışlard1r. 

No.1 

!
yaşında illkü:ıün sekiı koca yıl - Hayır bırak ı6yliyeyim, riye postasile ıeleuler pek çok. başı göğsllne çekti ellerile saç· 
evvelki hayalini gözlerinde yal&· yavrucuk pek kliçilk, istikbal Her kofadan bir ses çıkıyor, !arını okşayarak: 
tıyor. ise o kadar uzun ıörilnilyor ki .. girenler çıkanlera karışıyor, biri - Evet ben varım, sevgili 

Tefrika Temmuz: 17 

Be :1eviyor Jln 
l\ıl:u.lı.arr:l:r:l : Ft.eb:la .Ar:l:C 

Ha,an Bülent ür•atle giyin· rüyordu: Babasını sakat o~duğu 
d ·. Geceden beri on defa oku- için ince bir duygu, acıyan bir 
duğu telgrafı, masa 
a!dı. Yıne okudu: 

üstünden bakışla sever, sekiz yaıınd" ço 

"Vedat bey ö:dü. Kızı, lzmir 
vapıırıındadır .,, 

cukl on sekiz yaşında bir an. 
ne, düşkünlügii ile babasının 

kolunu bırakmazdı. 
içini çekti, telgrafı katladı 

ve cebine koydu. 
Bu baba, kız, birbirlerine 

dertlerini sezdirmemek ıçın 
ideta bayatın acılarile ~ay eden 

Ülkü birer aktörlük yarııına girişmiı 
Saat biri geçiyordu!. 
Daha brr saat var, 

buraya geliyor! Zavallı 
Diye mırıldandı .. 

çocuk! gibi idiler. Ülkünün ezeli tasalı 
halinde bu görmiyen babaya sa
rıldıkça ağlarken, gUJen dudak 
!arının öyle bir büzülüşü vardı ki .. 

Acaba o, bu sekiz yıl evvel, 
dizlerine 5ıçradığı baba dostunu, 
Bülent amııcaıını tanıyacak mıy 
dı?• Sekiz yıl evvel, o, seklz ya· 
şında bir bebek, fakat şimdi 
genç b r kız! 

Garip bir hisle ona nasıl da•· 
ranacağını düşündü . Onu sanki 
alil babasının ko:ıı.ıda yine ı?Ö· 

Fakat geç kalmıyayım. 
Emektar bacıya seslendi: 

- Ben biraz &eç geleceiim, 
beldeme sen. 

iskelede ancak vapura yetişti. 
Denizin serin havası düıüncele 
rini kamcılavor qibivdi. Sekiz: 

l Ne cici, ue ıevimli bir kızdı. Söz ver bana Bülent, yemin et diğerini arayıp duruyordn. Ülkü, ve ben sağ oldukça scıı 
Uzun siyah yapmacık gibi kir· ki bir ıün onu sana bırakırsam artık üztılmiyeceksin dedi. 
pikleri,kara gözleri, bukleli •İyah benim yerimi tutacak, onun ıçın - Siz Bülent beyi Şey, amu- Bu sözlere, sanki, VedadıO 
saçları, sadef gibi bey•• bir yil- berıeyi yapacak, her fedaklr cacığım.. "andını unutma,, diyor gibi 1<ıı· 

,__ lak kabarttığını sandı .. 
zü vardı ki babar çiçeğini andı· lığı göıtereceıuinl Genç kız, lskendriyede iken O vakıt, Ülkünün elleriııi• 
rırdı. Hemen Alil dostunun buz ıribi sık sık görmeye alıştığı bu sev· 

B'ır g·un· Vedat bu gu··z·I be- ellerini alevli ellerile •ıkarak naslı gili mühendise, yine bir çocuk tutan eyi bir baba sevgisile geıı,~ 
~ kıza teselli ve cesaret sunoıll"' 

beği işaret ederek elıoi tut· yemin etmiıti: sadeliğile eliui uzutmışh. için kuvvetle sıktı dudaklarıııl 
muıtu.. - Yüreğin rahat olsun Ve- Fakat birden gözleri dolu onun beyaz alnına yanaştırdı. 

"Bülent eğer olmasaydı de· dat o senin olduğu kadar benim dolu o!d~. ~ur~uların 6~1e anla Dostuna verdiği süzün illı 
mişti.. ÇanakkaJede cihan har de kızımdır ve kızım olacaktır. şılmaz hır gıdışı var kı kurul. misakını oraya bıraktı. 
hının bana dünyamı karanlık Demişti. muş bir takım projelerin bir anda .. * • 
eden kurıunlarile gözlerimi kay- İşte şimdi o geliyordu. Za· üstüne çıkarak bir nehrin akııı - Ülkü, ben sık "k vazife 

b tt .• • k t h rad öl valfı ölen babanın yerine yafa gıbi onüne geçilemez.. ile, yola çıkıyorum seni yalıııı 
e ıgım va ı emen o a • b' b Ülk" . d' bil 

- · d" il dil F k t k yan ır abayı b11lmağal.. 11 şım ı onu görünce, ilk bırakmak istemem, halbuki ka 
megı Uf n m. a a ızım, . d f k d' · lı k b" d t b'' 
b .. k .. - 1 - Baba? Babamı? O yıoe e a en ını an yaca ır oı a, olamıyacak bugün yine uzuıı 1 

u o suz yavrucugum ne o a· b" ı k "ht' ·ı •· k ? öyle tanıdıj'ı küçük kn:ca§'ız ır amcaya açı ma 1 ıyacı e yol meslesi ile lstanbuldan 81 

ca tı değildi ki baılarını tutamamıştı. rılacaaım bak ne düşündüm: 
Ben gözlerime değil bir da· s· ı · • ıı· Otuz bet yaşında bir adamın . "'7. ız, ya nız sız varsınız Sen güzel lngilizce konııŞ 

ba oou göremiyeceğime yanı· aenç bir kıza baba olmull. şımdı Zavallı babacım ölürken: f k t b ı. •f· d • ·ı d•iı' 
• u Olk' B. . yorsun a a u .. a ı eırı • 

yordum Bak hala b11 sual beni Tuhaf bir tavır ile döndü il lilendı, ara, bul, ve seni tahsile devam edecek bir yatl8 

boğuyor: Dltılincelerine bir kamçı darbe· ona beu ııönderdiğimi söyle 518 yavrum. 
"Ülkilm bensiz de kalırıa ne ıi yemiı g-ibi Hrsıldı. demitti.,. Zaten, baıka kimi ta· yeni arkadaşlar edinir, ve ye~' 

olacak? Vapur köprüye gelmiıtil myor, ve kimim var ki... meşguliyetlerle avunuraun de• 
- Fakat... Sllr'atle cıktı cıktı lıkende Bülent bu kus kad1r hafif - <:ıımı ı nr -



ç 

e 
ı 

il 

' 

-., 17 Tflnıınuı ın:u Yeni Allır SaLiffi ~ 

r>=w,,ViiiJPAD:::a;a;.:A~- '- SON TEL G RAP HABERLER I 
ı·ARP OLACAK MI? 

.-~"'r;'"'!::?-.. · .... ·'~-- - .... ·---~ l -... ~ ... . . . ~ ....... _ \.. 

Anıcrikalı ı\luhahir Kn=ckerbocker'in ihtisasları 1 
)2: /,//,J;/7_/_Jf_//'7/A/, ny,;araaap 2 i RzjZJI 

Berlin edılen lıir lıarptır. Bazı Almau
AYrupanın alameti farikası lar "l"ardır ki: Aşağıdaki manza· 

tt . f nı orıırndır. A vrııpa barbtı gi- ra bunların hayallerini mütema 
ııccek ıuidıı ? diyen tırmıılaıııaktadır. 

. Birleşik Aınerıkıı cıımlıııriye· Franıız hariciye nazırı bir 
tınden ü9te bir nispetinde daha gün Paristeki Alman sefirini 
kü ··ı. ,. k d. k' Çil" olan bir sabaya sıkışan yanına ça.,ırara ona ıyor ı: 

~vrııpada bu~iin allı milyon Ekselans, gerek sizin milletiniz, 
llnifornıalı adam vardır. Bunlar gerekse bizim milletimiz sulbü 
•okal,;Jarda geçit reııai yapıyor- seviyorlar. Sizın hiikftmetiniz 
lıır, '08elerde karakol "l"azıleıi sulbü ınııbafaza etmek istedigi 
~Örüyorlar, hudutfardu ııöbet ne dRir mütemadiyen beyanatta 
e1':Jiyorlar mımevrlllar ve eun'i bulunuyor. Demek ki ıulba ta· 

llıuharebelerle vakit geQiriyorlar. raflar olmak hususunda mütte-
Huıya hariç olmak üzere fikiz. Fakat mal\tteesıiif memle

:vrupada ya,ıyan on beş il; ketinlzdeki b11zı tesisat bizim bu 
_ırk ıtokuz yıışını\aki erkeklerin miittehıt arzumuza ı~tirak et• 
«olı.u:.ıd" biri iinilörmalıdır. Bn aıek istemiyormuş gıbi gi;rü· 
~•tlarda mektep talelerinden nüyor. 
ıatrahata çekilmek üzere olao er- Onon l9in bugün biz hu te
~ek yaşına kadar ıayılan adam- ıiıatın ortadan kaldırılmaeı bu· 
;rıı~ adedi elli beş milyondur. suıonda ıize yardım etmege 
.. ogıln bunların aiti milyonu karar verdik, İşte takdim etıi-
ıtn·ı · 1 il t · · memlekette b' ı ornıalıdır. Bn altı milyı•nun gım •n ı e ıızın 
kır kııını muvazzaf asker, bir mevcut olan cephane ve tayyare 
ısını da ukeri teşkilata men· fabrikalarını gösteriyor, Aramız· 

•urıur. da dııiml bir dostluk mevcut 

.ı\ vrupa korku içindedir. Av
ruıı~nın be~ milyon müsellah 
~erkezi ıiingillü tüfekli oldaı:u 

13aJıı~ bekliyor. Ne bekliyor' 
Onların en lıüyiiıtü olan Fransa, 

\ ~erkezınde L~Lıstan, Y ngoslavya, 
!.lfıkoA)ovakya, Romanya ve Bel
Çıka bulanuyor, Bu mHmleketle
rın hepsi son lıarpte istedıkleri· n· 
dı kazanını~ olan memleketler-

ı r. 

A. ..t\lnıan merkezinde Alml\nya, 
lustarya, Macaristan ve Bul 

garieta 
k 

ıı lıulunuyor. Bu memle· 
etleri . 

el 11 hepsı son harpte ıste· 

ol maRına mani olan bu tesisat 
yirmi dört Hat zarfrnda Fran
BBnrn tayyare fıloları tarafından 
ortadan kaldırılacaktır. Hına 

filol .. rımızın ziyaret etmek iste
diği mıntakalardıl yaş•yan abalıyi 

haberdar etmeğe kifayet edecek 
katlar vaktiniz vardır, ekselans!. 

Yirmi dört ıaat sonra hatsiz, 
besapsı?. Fransız tayyareleri ha
valanıyor. °Bu tayyaralerde Fran
sız istihbarat wubesinin meşhur 
cGızli dosy11sıııdan> alınma ha
ritalar VKrdır. Tayyareler, bn 
haritalar istinııden Fransanın 

emniyet "l"e ıhayişini ibllU ettıği 

zannolnnRn Alınan t11sisatını arı-

Gaiffii:~"":;Istanbul Limanında 
Kızııe7;1ı-;;mamı 8 lV:ilyoniuk Tesisat 
Şereflendirdi 

Ankara,16 (Hnsusi)-Gazi 
Hazretleri evvelccı bildirdi· 
gım şekilde refakııtıarıuda 

mutat zevat bnlundnjtu halde 
Kızılcabamama hareket bu 
yormuşlardır. 

ı:zncı:z:ıl:ı7'J1Z7..l!Zi'.:.~l .. r.:z:z:z:a:ı,..ıi 

Erzurum da 
Bir imar Planı 
Hazırlandı 

Erzurum, 16 (A. A) - Erzn· 
romun imarı için teşekkül ederı 

komisyon "l"a.lt beyim riysseliade 
toplanmıştır, Toplantıda 940 se
nesine kadar yapılacak imar iş

leri tespit 11dilmıştlr. İlk olarnk 
yapılacak işler arasınd" şehrin 

plAnı, cumhuriyet mııydanının 

tanıılmi, Gazi hazretlerinin mü 
şir öniformaslte yapılacak bey
lı:ellerinin rekzi ve ılıca, Hasan
kale kaplıca sularının tahlıli ve 
bir mezbaha yııpılması vardır. 

Kömür Mıntakası Projesi Hazır ... 

/sıanbul limanından bir malizaıa Kız kulesı 

IST AN BUL, 16 (Hususi) - tir. Lüzum goriilen tesisata se 

Istanbul limanıada kömür işleri· kiz milyon lira sarfı icap eyle
nin tanzimi için yapı'an tetkikat mektedir. Ancak bu projenin 
neticesinde bir proje ha;ı;ırlaa . tatbikinden sonra liman faali 
mıştır. L'manımızde bir kömür yetinin ve Türk kömiirlerinin 
mıntakası ayrılacak burada hu sarfiyatının artacağı muhakkak 
susi tesisat vucuda getirilecek- ~örülmektedir. 

Istanbul Tacirleri veSa
YeniYoI 

Valiler Gört\şm&k nayicileri Toplandılar 
üzere Toplandı 
sıırt, 15 (A.A) - s11rt ile (9) Eyliil Panayırına iştirak Me-

Bitııs ara~ında yeni yapılmakta 

oıau yoı hakkında g<irüşmek selesini Aralarında Göı·üştüler 
üzere Muş "l"aiııi M.itat bey Sı- lstarıbul , 16 (Hususi) - lzmir dördüncü 9 Eyliıl panayırına iş 
ırde gitmıştir. tirak edecek tac ı rler ve sanayicı er bugün ticaret odasında bü· 

Sıcaklar yük bir içtima yapmışlardır. Panayır etrafında yapılan hazırlıklar 
alakadarlara izah edilm i ş ve miitekabilen iştirak edeceklerin te· 

Şiddetini Her Ta.- menni ve mütaleaları tesbit olunmuştur. 

Kıymetli ~porcular 
••••• 

Her Tarafta Hararetle 
Karsılanıyor 

l\nı{ızman, 16 ( .\ .A )- Mu
h•fız !"İicii lıiıikletı:iteri Kaj?ız· 
mnna !(ehliler. Şelıir dışında 
kaymakam, belııdıy~, HalkeYi 
reiRleri beylerle alay knnıandanı 
ve zabitler Oüciin eski Gzi\ları 
ve hir sii~ari lıiiliiı?li larafınd.ın 

çok derin ve samı mi · l!'z~hörat
la ka r~ılaııarnk Oı ılu evine mi
sal ır •ılıl111işlenlır . 

Beş fz<'I Glresuna Hareket Etti 
Oı d ı 1 ti ' , \ ,\ ) - Şehrimize 

gelen ,\ııl.aıa o~zı lısesi talebe
sindeu be~ ızcı lıug-iin kara yolu 
ile GirtlRnn:' ı.!" •f 111ı ·;d~rclir . 

Rece Bey 
Dün lstanbulda 

Karşıla,ıdı 

ıkJerini ·aybeden "l"e binaen
~leyh onları tekrar elde etmek 
lttıyen memleketlerJır. 

İtlllyau merkezınde yalnız 
ltalya Yardır. Bn memleket soıı 
harpte iıtedigl bütün şeyleri ka · 
tanıoıya muvaffak ol11mıy11n bır 

yorlar. Bn t siaat üzerine bir ra.fi;a. Artırdı • y 
~:~:; b~ag:::~al:r::d:~~~;:~~:~ dör ~ı:::; ::k~! ~Jr;o!.lii ~~i~- ır a ~gın snasında Recep Bey 

llıeııı leketti r. • 
Bitaraf lar merkezinde hviç· 

re, liollanda, Iapanya, İıkııııdi· 
lla'Ya ve Baltık memleketleri 
~•rdır. Bunların hepsi umumi 

•rb11 iştirdk etmemi~lerdir "l"e 
Yen· 
lı; 1 bir harp çıkmaeındaıı 9ok 
Orlı.nıaktad ı rlar. 

b İngiliz merkezincle İngilizler 
01 unuyorlar. Ingilizler ticaretle 

&eçınon y1>gAııe millet oldukla· 
rınıJan ınlhıın muhafazaeını ha· 
~atı bir 'meıele teltikkl edıyorll\r. 
~rp veya ıulb anahtarı bugün 

001•rın elindedir, 

1 
-' lrupa kıt'aaının en kena

l 
111

da Sovyotler "l"llrdır. Sovyei
er J 

Ilı '(1011 tehlıkeıı le pek ziyaıle 

b.~Şgııı oldukları için istikbalde 
\h""L 

' 
• ıı,. bir kn"l"Vllt amili "l"e Fran

~n 
'" ın .ı\.imaıılara karşı kullan· 
"'alı: . 
0 

ıetedıkleri bir tehdit olarak 
ttay 

a çıkama11lar. 

lerıll!itiin bn miisellab ınerkez
lı:ud 1•1rleştiren yegane şey kor· 

t 
tır. Franıızlar, Almanların 

ijltra 
"" r •ılahlanarak Franaayı ez. 
"""ler ııı 1nden, küçük itil!tı dajtıt 
anı, 

80 
rından, A nupada me"l"ont 

b llıılyon AlmRnı kancıalı ıallp 
11Yraıt el altında toplamıya mu· 

•aııak 
l1 olınalarınılnn ve .A vru -
ı, Yı baklıxıiyetleri altına alma-
rınd k 1111 ork oyorlar. 

•e .Alınanıar IAe Frao~ızların pre
lı Dtıf harbe girı•melerınılen kor-
Uyorı ' 

leıı ar. Preventıf harp deni· 
•a ~t\y Lagün kıızanılabileceıtı 

llnoıo ka nan ve yarın çıkar~& 

b/1~bdıltccjtınılı-n dolayı önüntı 
.. ~. ınAel hhııııgeldıjti tahmin 

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

SABUN 
le hleşbur fahrıkalar mamoll\tı 
l 

1 
lif kokulu ıalınnların en 

a:~ •n ııcaz filltlerle Hiikdınet 
lıı1t'1e• 1 nde Şemıi Hakikat ucuz· 

•erırillnde, 

dlln basıl olacak aksi lllda nere- gede hararet dereceaı 34 A kadıır Dumandan Bir Vatandaş Boğuldu 
lere kadar sirayet edecektir7 ktı Mı· 1•sta go··ıgede 41 ılere 

İstanbul, 16 (Hususi) - Cum· 
huriyet Halk fırkası umumt ka 
tibi Recep bey bu sabah Anka· 
radan şehrimize gelmiş Haydar · 
paşada fırka erkanı ve dostları 
tarafından karşılanmıştır . Recep • 
bey bir müddet şehrimizde ka 
lacı.k fırka işleri le meşkul o!a · 
caktır. 

91 · " lt;TAlillUI,, 16 (Hıı•usi) - Bil ,.ılıalı Oııl:ııah Yiiksek 
Dı"er taraftaıı İtalyan, ÇH· yt lıolmu•tnr " ce » • lıalılırııuıla lıır "''" ıhkkrıuııı.lnn l\IP~ çıknıı~ 111rnf;ı sirayetine 

koılovak, YugoslaY, M.aoar "l"e B" .. k T 1 t " 
Alman orduları aüngiiler tiifekte uyu op an 1 ~0,~<~ı~:::: •. kıver;,'.:::~~1

1~:~ ~:::~1

1'.
111 ~~~1~:~et 1~~~11~;~ yı~ı,~;~::~ı ı1<:1i:~::ı:ı:: 

:!:::k:~~::ı~y1:ı;;~:d~{i~:Y!~ , Za~ıta Tarafından Basttrild , ııraysıııda ırnıaıtak Jı.hoı?ıılınn~ıılır. R K 1 
:e~aea!~~t~~:nü gi~~:i~;0:1:;ve:: Vıy:~~a;:ki~~n~~-t~i:- ::~:~ıtı~ umur a raca 1 • omanya ra l 
onan için bepRi hird~n, ı91erin- ıöge.ıen'de ıooo den fazın komi~- Almanyaya Ne Kadar Yu- Parıs Ye londraya Gidecek 

Muğlada 
Bir Saa.t Devam. 

den blrlıtnln onnn mırasını 9al- nıstın akdtıtmış oldukları lıır I\' . , , 
• J k · t" 1 tima" baskın yapmı•tır. t G• d ..... J,O)i OHA, lü ( A.A) - i>nn· 

Eden Yangın 
.~l lJÜfı..\, l!i ( A .A) - Mer

kt'lzııı Bayır kii.vii cıvarıııdaki 

El k 111 urmanınıla yangın çıkını~ 

lıi r saat i~ıude köylüler ve zalıı· 
ta tnr:ıfından süıııliirülmii~tür. 

masrna mını o m11 ıs ıyor ou, ' mor a QO erecegiZ day H··f~ree ge?.ete.•iı 11 · ıriirH Hn 
Bundan başka Danzıg ıhtııarı, Konya da ınsıırn kırıııı Jllkı111ıa P. ııı" Y v" 

Sovyet - Lebiıtan mönasebatı, Aııkarıı, 15 (A.A) - Ttirko · oradan dıı ılıtımııl Loııılıaya 
halyan - Franıız ıuddıyetleri, fist~ıı tohlıp; •·dılıııı~ıır: gıJeceklir. 

Franıız - Yugoslav anlaşama iki Şaki fdam ·T~ınınu1. Ryı :ııarlıncı~ Al- ------•llt-4-+4~·-------
mazlıklBl'ı, Yugoslav - Bulgar manyaya Ol 8 A. v .. ot. s il. O'T D a -.rıK Al 
rekabetleri, Romanya - SoYyet Edildiler sııııf . aıındıııı lG!iü kental 'u ...1..,. .ll\....... .1ll_ 
m11selelerl ve bir de Sarre mese- ıuurıa ıtlıal edıhıhılecektır. 

leıi "l"ardır, 

Italya bir 9ok ~eylerden kor
kuyor. Bunların en böyügü 
Avusturyanırı nasyonal - sosya 
lııt olmasıdır, Çünkü o zaman 
72 mtlyon nasyonal 8oszaliıt 

İtalya hoduduna dayannını' ola
caktır. 

ita raflara gelince: onlar .Alman 
ittibadından iirküyorlar. Şayet 

Almanya kunetı .. nirsP, Tsvı9re
de, Daaimukıut.. v11 küçük iti 
tat memlekeUerınde bulunan A 1-
ml\nları Hıtler devleti içinde bır
leştırmeye kalkışmasından kor
kuyorlar. 

- \lokıt- (Devamı var ) 

Mı~ırda 
Butday Arpa. 

Istihsa.la. tı 
Knbıreden hildırildııtine göre 

ekif\m eahanın dah" g1>niş olma
Pına rajtıneo .Mısır'ın bu ıeueki 
buğday hKsı latı geçen ~enehioe 

niıbeile daha aedır, Bu ıenenln 
haaılatı bir milyou 60 bin ton 
olup gecen eenenınki 1,090,000 
idi. Arpa b1<11latı ge9en ıeneye 

naı:aran degişmemit olup 200,000 
tandn. 

Konys, 16 (A .A)- Çıımranııı 

Küg.,rcırılık köyünden Şey Ah Tal~ılH i~ııı olta ıniıdiiriyet 

lerıırn vu rıllıkaılar odalara mu 
racaat oluıııoa"tı. Istanbul - lzmir Valileri met knrısı Hadıye ve o~lıı Ah 

met "l"e arahııoıları Malımudu 

yollarını hokliyerek paralarını 

gaslıetmek i çı u foci lıi r sa rette 

katledeıı ayni kiiydeıı Çakır Yu 
snf oj?ln Dervı~, Oelal oğlu 

Mehmet ve Molla Ahmet ogla 

Fransa Ha. Nazı- Çıkarılan Haberler Doğru Değil 
rı An alıyor lS~A~BUfı. IG ( flıısn~i - V•lılıldor ıırn•·ıııla vukuhul.a~ak 

tebndduller dolııyı~ıle ls!Hnbul ve hınır vıılilArının <le de~ıştırıle-· ·-- Boştoıafı J inci sahifede - cegi bıızı ,.:azeteler tarı.fındıın yazılmıştı ı\levsııi< nıenab•ılen "l"eri-
terk ve feda etmemiş o:duğunu len mrılftmlltta ba haber t~kzıp etlılınektedır. 

Recep hııklarında Konyıı agır söylemiştir. 

oeza mabkemuın<ıe verılıp tasdıki LONDRA 15 (A A) - Deyli 
Telgrafın siyasi muhabiri di· 
yor ki: 

"lngilterenin aktini tavsiye 
ettiğ"i Şı:rk Lokarnosu için Fren· 

sıı ve Sovyeta Rusyas tarafından 
Alman Sefareti önünde teklif edilen Fransız . Alman· 

Yeniden Nün1ayiş Yanıldı Sovyet mütekabil muavenet mi 
Londra• 15 ( A.A) - Havas sakını ne Almanyanın ne de Po· 

lllıye ıktiran eden iilüın cPzası 

hükdmet meydanına asılmak su· 
retıle infaz edilmiştir-

Londrada 

ajanRındsn: lonyaaın açıktan açığa reddet 
Rayş siya~i mabkftmlarının meleri muhtemel değildir 

tahlıyeııni istemek içın gelen bir Nihayet Polonyanın Almanya 
heyetin Alman sefiri tarafıodan ile Sovyet Rusya arasında bitaraf 
kabul edilmemesi üzerine, ıefa- kalması ihtimal daihlindedir ki, 
rethane önünde dün akşam ye- bu auretlc lngiltere ve ltalya 
nlden teaabiirat "l"nku bulmuş gibi bu anlaşmalar haricinde 
tur. Poliı tes•bürat9ıları aopa kalmış olacaktır. Berlin bükü· 
ile dajtıtmaıta mecbur kalmış meti ilk metinlerde yapılan esaslı 
ve blrka9 kitlyl teyklt et- tadillerden ıonra, bu teklifleri 
miotlr, kabul edilecektir. 

Ri~şvet Teklif Edenler 
Aıılrnrn 16 (Hıısu~i) - Malıye voıkıill"tı ııRkıt ı~leri müdiir 

muavını Rii~tii lı.ye rü~vet tekl•f ed erken cıirınu meşhut balınde 

yakalannn Metr Saleın ve FrAci iı ' ıkkıııtlakı karın bugün Asliye 
ceza mahkeme~ind~ !Af hını olunmıı~ınr. !\laznuniardan l\letr Sa· 
lem ıkı yüz ellı ve l!'racı üç yli1, Iıirk lırası para ceza•ına mah· 
kO.ın c>dılnıı~tır. 

ilk aaş A amıyan 
Mektep uallimleri 
Vekalet Tediye Errri Verdi 

l•tanbnl 16 ( Hnansf) - Hııeusi bütçelerden W811Ş alaıı ılı, 
mektep ma~llimlerinin birikmiş 11yhkt11rının gelecek lıııf la .içinde 
ödenmeal J9in Maliye Vekı\letince alakadar memurlara emir ve
rilmiştir. Büyiik Millet .Meoliainiıı soıı mukarreratın• te"l"f ikaa 
malıye idareı huıoııye kesri wunzllınlıırını karşılık t11tarllk nıa• 
alliınleriıı birikmi' alac!Lklarını trniye eılecektir, 
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Bir Aşk 
Kahramanı 
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Bir Türk Gencinin 
· Heyecanlı Maceraları 

ilin Edilen Grev ıŞahinşah Hz. Milleti 
Yüz Ot-uz_l_k_i -8-i~--ı-·~c;-i_Ç_a_lışmıyor Memnuniyetini Bildir~ 

iaşeden S kıntı Çekiliyor ··-·-·· - 118 -

Zavallı Kız, Rüyasında. Hep Feridi Sa· 
yıklıyor, Hep Onu Mırıldanıyordu 

Sanıraıısısko, 15 (A.A >-Sen- Hariciye Nazırı Parlamentod 
dılrnlnr komitesi 15 l'eye karşı 

Türk - Iran BirliğiıJİ izah Etti 
Feritle Niyamanın zifaf ge· Hindistanda bir mabedin yer 

cesi odalarına salıverilen Enge-l altındaki mahzen içinde kapalı, 
rek yılanları Hindistanda Büreh- daha doğrusu mahpus buldu 
menlerin bazı mücrimleri ceza· Hayımdurani, kızı kendine 
}andırmak · için mahsusi surette getirmek için Morfin yığınını üç 
alıştırdıkları yılanlardandı ki dört gündür azaltmış, nihayet 
bunlar idama duçar edilecek tamamile kesmişti. 

5GO reyle hngiin nııı:ın,i grev 
ılfuı eılilıne ıne kl\rar vermi .tır. 
O revıı 27,(lOO rıh tim aracle~ı ve 
105 hin ı~çi iştıriik otınekledir. 

Mesai nazırı .1\1 i s PMkins 
Okyano sahili ile dnimi surette 
t~Jefoııla temas halinde bulan· 

makta ve !\1. RozTeltı vazıyetltın 
telsızle haberdar etmektedı r. 

mücrimin üzerine gönderildikleri Zavallı Maya Niyama, hapsol .Morriaın mıntakl\sı valisi 
zaman onu mutlaka ısırıp zehir- duğu mahzenin kapısı önünde dovleta :at kırk ha. talıano ıle 
)erler. n5betçi olmak üzere Yambo bu- bahri ve askNi hıutabantılerin 

'l'ahran,15( A.A)
Ş ııhinşah lı:\zretle- r 
rinın avdetleri rnii
rıı\stthetile biitiin 
memlekette yapıl
ıııakta olan mi ili 
~e nlıklor diin bı
taın bulmn~tnr. 

Bu yılanlar zifaf gecesi niçin lunduğunu gorunce, bahüsus 
Niyamanın odasına sevkedilmiı- oraya nakil ve hapsinin sebebini 
ti? Çünkü Hint adetince, en bü- zaten kendisi bildiği gibi Yambo 
yük mabut "Brahma,. ya Takf- dan da bazı ihtarlara ve izab
edilen bir k,z, yaıadıkça hayatı lara maruz kalınca bu hapsin 
mukaddestir. Fakat eğer kocaya kendisi için ebedi bir hapis ol
varırsa mutlaka idamı lizımge- duğunu, artık bir daha dünya 
lir. işte meıele bundan ibaretti. ışığını görmek, hürriyet lezzetini 

Halbuki yılanlar, dışardan tatmak kabil olamıyacağrnı 

Yer~len ~ir. başka kumanda il.e,hükmHe hüngür hüngür aı'.tla-
yazıfelerını yapmaktan menedı- mağa başladı. 
lince Hayimduram ba itte bir Hayımduraninin Niyamaya 
feaat olduğunu aalamıı, bu fe- muhafız olmak üzere Yamboyu 
ıada ne yolda kutı geleceğini intihap ve tercih etmesindeki 
diifünüp dururken F eridin deli ıebep ve hikmet oıaliimdu. 
tibi odadan dıpn fırlayıp imdat Yambo, dininin en büyük 
çağırmaıını en gilzel bir fırsat mutekitlerinden bir adamdı. Bü
aaymııtı. yük Tanrı Brahnıaya vakfolan 

yiyecek ve 1laç ihtiyacrnm kıta-

l JU. Rozvelt 
at vasıtasile teminirıe karar r.oo ·· 

• • ;J memur ktıllaııma ı ıçın mu-
verm1ştır. > .. 

1 h
.
1
• d snade vermiştır. I azar giirı114.SOO 

Şeh ı r < s ı ırı e seyrisefoJr · 
tramvay i~çisi tramvayları çe-

hoınen hemen kanı ilen <larrnaş· kerek grev yapnııı~larılır. ı .liyen 
tar. Sanfransisko civarındaki bir 

lıirkaç trnmvay <la hngitn ılnra
kaç şehrın belediye reisleri; yi-

' c11ktır. t>5000 jşçi 1trovci.Yi itlare 
yecek iç•ıcek ve yakscağı kal-

eden komite, ekmek Vfl ıiit tev-
ımyan şehirlerin ihtiyacfttını 

ziatının <levaroina harar vermi~
teınin için icap eden tedbirleri 
diişünmck iizere toplanmışlardır. tir. 

1300 kişiden miirekkep olan polis 
kuvvetleri 500 kişilik hir roiif
reze, 2200 kişl hususi pofüı me
muru ve 4400 muhafız ile tak

viye edilmiştir. Randan başka 

6000 mubatıx bir kaç saat içinde 
temin edileıcAktir. Grevin tesiri 

Henüz Çare Bulunmadı 
V AŞtNO l'ON, 16 (.A. A) -

İş nezaretinin resmi memurları 
Sanfransisko grevınırı mühim 
bir şokilde büyümesinin (iniine 
geçebileoek bir bal çrıresıniu 

henüz bnlnnabileoe~i ni ümit et
mektedirler. Hunuula beraher Dııarıdan taklit edilen Blll· bir kız, insanlık mertebesinden 

N b 
Vank•>ver ile IJOI .A rıcelos :::ra-

bUl seslerini iyamanın ba ası çıkıp MelAikelik mertebesine l1akem konseyınirı te~ehbüelerinin 
k d · k d · • 'k eındaki Okyaıı<•e "ahilin<le daha çı ar ığını yıne ız an ışıttı ıe Tarmış olacağı için böyle kıza kal akim kalması ihtimaline binaen 

d H d 
. b 1 • Rimdiden kendini j!tisternrnktedi>·. 1 1 ·· ı · ı ,. e ayım uranı una asa ım· bini bağhyarak onun esiri olmak v p an arını soy ememı~ ere ır. 

k•n verememişti. ibadetlerin en büyüğü olduğuna Kanlı Müsademe/er Mııdam Perki ne ha kem kon 
Bununla beraber, Hanrinin imanı vardı. Sanf rnneh;ko, lô (A A)- Bo- &eyi vaeıtnsile va:dyeti tnkıp et· 

dairesine çıkan bir gizli merdi- Bunun içindir ki Dalreymp gön saat S de yapılması tekar. mektedır. Reisicomhnr ile ele 
ven kapııı arkasında aaklı du- Ailesi yanında, bünüz masum olan rür eden nnıami grevin ariftoei temastadır. neisicnmhur an 
ran Hayım, oradan oda içine Niyamayı muhafaza vazifesinin olan pazar akşamı birçok karı- Frsnsiakoya bir menınr gluıder 
bakarak Niyamayı heniz gelin· kendisine verilmesini dünya ve şıklıkJar 'e Y3l?macıhklar ol- miştir. Bundan dolayı bazı kim 
lik elbiıesiJe görünce yılanların ahiret saadeti olarak telakki et- muştur. Oaklaoda <la grevci seter Reiııcomhurun ıhtilfifn bi7.
vazifelerini yapmamasından do- mi1t tamam on beı yıl uşaklık gruplar, bakkalların cnoıekfinla- zat müclahale ed• cegini tahrnin 
layı bir memnuniyette duymuştu. yapmıı, Brahmaya nezrolan ba- rı~ı kırarak yağma otıuek iste- etmflkted1rler. Bnıın•ıla heraber 

Çünkü Niyama Feridin visali kir ve mukaddes kızı esen rüz· mışlerdır. Polis iie halk arasın Moreton krnvazijı iinden gelen 
iğuşuna vardığı ~aman nasal girlardan bile esirgemeğe çalış· d~ <:_arpışmalar . olmu~tu~. . ~ir haber lor, Reisicunıhu rnn yolnnn 
mülevves sayılarak ıdama llyık mıştı. mıllı muhafız hır grcvcıyı sun- değiştirmiyeceğini ve sularında 
görülürse, henüz bekaretini mu- Yambonun bu gayreti Hayım gUlcmiştir. Polis müdiiriinün elin- bol hahk hııhman 1.,ran ızlara 
hafaza edip kız oğlan kız kal- duraninin malumu idi. Ve ban· de asayişi temin jçin 150 polis ait Kllpferton a<lnsıııa ıığr i yuca
dıkça hayatı o kadar mukaddes dan dolayı onu takdir ediyordu Tardır. Beledıye reisi miidürüne ~ını hildirınektoclir. 

ı d 
••••• 

aayı ır ı. Binaenaley şimdi böyle bir za • 

işte Ferit, imdat için dışa- manda sarı inciyi Yambodan Fac:.ı·zm Komu·· nı·zı· m 
rıya fırlar fırlamaz Hayımdurani başka kime emniyet edebilirdi? 'i:l 
N~yamanın odasına hücum e.~- Yambonun Niyama hakkın T hl•k ı• G•• •• ı •~ 
mış, zaval!• kız bu ansızın hu- daki divanece merbutiyeti, Ha- e 1 e 1 oru Uy or 
cumdan bır çıglık kwoparmıısa da yımduraniye karşı da tapınırca
Hayım derhal agzını tıkamış, sma hürmet ve tazimi dikkat na
kızın koluna da içi boş neşter zarına alınırsa y ambo kızın mu
gibi bir aletle derhal Morfin şı- ı hafızı kaldıkça ona hiç bir ta
rınga edince baygın bir hale ge- raftan bir taarruz elinin uzan
tirmiş, sonra kucaklayınoa av· masına imkan yoktu. 
luya, oradan bahçeye çıkarmış, 1 t d' . . 'k d · ·ı ş e ınıne, ıh a ına, reısıne, 
adamlarının yardımı e duvarı at• k" ki d d h · d d k 
ı t t 

ope er en a a zıya e sa t 
a mış ı. 

Bu duvarın öte tarafında Jül bu Bürehmen, bu Yambo, Patna 

Bobonun idaresinde bir araba mabedine vakfedilmiş olan mu

bekliyordu işte Hayım bu araba kaddes bakirin ölünceye kadar 
ile kızı Parise nakletmişti. Brahmaya vakıf kalacağından 

Hayımdurani gibi kadir bir tamamile emin bir halde zaman 
•damın elinde baygın bir kız · kt 'k b' d h' b k . geçırme e ı en, ır e ıç e · 
bulunursa onu Protıstan papası 

lenmiyen bir vak'a zavallının bü
Mösyö Morton nanıile Marsilya-
dan Hindistana kadar aıırması tün bu itikadinı, imanını, itmi 

işten midi? Böyle muhterem, nanını altüst etmesin mi? 

-----~-------··~-.... ~ ...... ·~---~~~----Pnris, 16 (A .A) - .M. Pol ıdare heyeti daha ~imdicl<rn ld> 
Fabr tarafından teklif edilen nıiln i st fırkr.sınn, uıııami lı a ılı ııı 

ve S. ~"'. t. O. milli kon oyi ta- yirmınci yılcMrıümü i çın m ii ş
rnfından kabul cdı len takti riıı terek uüınııyislcr t o ı tıhıni t ek-
metni şndor: 

Millt kon ey faşizm ile bar
ba kıırşı korniinist fırka ile müş
terek hareket teklifini kabul 
eder. 

Misakı imzalıyacak ve mRdde
leriui tRıtrih edecek olan fırka 

lif etıniye karar vc rıııı, t i r. 

Milli konsey [aşist tehlike ine 

aşılmaz bir rnnnıa te-.kil edecek 
olan müşterek hıueketin tnbak
knknndau dolayı ken<li kendıni 

tehri k eder. 

Dört Kişi Yirmi Zen
ciye Ateş Açtı 

mukaddes bir pederden kim Bakınız nasıl: Sarı incinin Huston, 16 (A.A) - Bir oto- Hlioom edenlerin de ıtyrıi cemi-
tü_phe edebilir~i? Bah~suı ki mahpasluğu, bir mes'utluktu. mobil içinde bolnnan 4. kişi bir yetten oldujto tahmin ediliyor. 
Burehmen Morfın ve Eroın kul- Ö . , 1 k k' B b kamyon ile jalerioe giden 20 Snlkastin sebebi beynelmilel iı:ır.i 
ı kt t h · dl M yle hır mes ut u ı ra maya v n 
anma a gaye ma ır · aya . . zenci rıhtım amelesine ate, et cemiyetinin emirlerine rağmen 
Niyamayı daimi bir uyku ve uya- nezredtlen mukaddea bakırden . 1 d .,., ... 1 ü h ... . mış er lr. uç zeuoı om ' 1rı1ı bir mayısta mahalli sendikaların 
nıklık arasında bulunuyordu. başka bir kimseye nasıp ola- agır yualanmıştır. Birisi be1az grevine iştirak etmemeleridir. 

Yarı uyur bir halde bulunan mazdı. olan iki kişi de kişi da b&fif O zamandanheri IJ11i&lana ile 
zavallı kızın gördüğü rüyalar Ziyaretine gelenler onun elle- yaralRnmışlardır. Tekeas işçileri arasında büyük 
hep Feritten ibaretti. Hep onun rile eteklerine değebilseler ken Zenciler beynehollel rıhtım bir heyecan Yardı ve birçok 
için sayıklıyor, hep onnn mu dilerini dünyanın en bahtiyarı ••çileri cemiyetine mensnptorlar rçapışınalar olmoştn. 
habbetini mırıldanıyordu. sayarlardı. Yiyecekten, içecek --------~· ... ,. __ mi!"" ____ _ 

Yalnız oda!'ın& girdiği za· v d • kt K 1 
ten, elbiseden, süsten her ne ene 1 e o nusma ar man Hayımduraninin yüzünll 

görmüş, ondan sonra bir daha arzu etmiı olsa derhal ayaklarına 
gözünü açmağa muktedir olama- getirilirdi. Yalnız ibadethaneden 

dağı için kızcağızın bir Hintli dışarı çıkmaktan başka bütün 

Bürebmen tarafından kapıhp gö- emirlerine, nebilerine Hayımdu 
türüldüğünden haberi bile yoktu. raniye varıncaya kadar bilcümle 

Niyama aklını baıına alarak Bürebmenler itaat ederdi. 
gözünü açtıyı zaman kendisini - Sorıu ı ar -

Snvı9e milllkı olacak Te ayno" 
ıah ye 9arşamba gönleri mösyö 
Mu111olini ile görüşecektir. 

VıyanR, 15 (A.A)-Viyananın 

siyasi mehtttıHnde dolaşan bir 

ı:ayiaya göre başvekil moaYini M.Dolfoıun seyahatı tarihi 
Stahrenb~rg Veoedikte 29 temmuz olarak teepıt edil
hariciye ıoöıte,arı M. mi.tir. 

Prenı 

İtalyan 

Şalıııı~ah lınz-
r et lerınin 'l'ü rk i-

yt\ye seyahatlel'İ 

Nma11ırıdl\ Te Rvdet 
!erinde hiitli11 mil
letin gCistMmiş ol
dngu hıssiyattan 
doıayı ruomnuni .. 
yetleriııin millete 
ı l>lııgını rf'iııi vii
zeraya emır bu
yur- ınar;dn\dır. 

Talıran, lG(A A.) 
1 raıı hınıcıye rıa 
'l.ırı parHtmento1.JR 
ueyauatta bn 1 ıına
rnk Şahın Tür
hıyeye yaptığt ziyaretin çok dos· 
tane mahiyetini ehemmiyeti•' 
kaydetını~ n wiıkeınmel netice 

ler vereın ha ıeyahatın iki 
letin birliğini teyit ettiğini 
lem iştir. ....... 

Mısır Kralı 4 Teşrin 
4 

evelde Atinaya Gelec 
• 

Yen· en Kralı Da Mısır Kralı 
Hususi Bir Name Gönderiyorm 

Kahire, 16 (A A) - Alrlka
dnr melıafil kral .E'tıa<lın Kava. 
lada ceddinin namına rekzedilo· 
cek abidenin kiişat resminde 
bulunmak iizere !) te~rirıievelde 

Mısu J\10/ı Fuat 

zamanını mi\ınkiin olduğu k 
kısaltmak i9ir1 eveloe Avr 
da icrasın:,• karar verdiği t 
vidan de vazgeçmiştir. 

Kahire, lG (A.A) - Yo 

.. 

M. Zoınııs 

Yunnnistana hareket eyliyccf>ğini f lı.iikfı~ıncti~.in i\lısır lıiiktlıuet 
bildirmckteılir. ıyuı munnsebet teeıa et 

Atinayı dl\ resmen ziyaret iıotedıği tahBkkıık elmekt 

edecek Olan Halen Atlonde unlunan t 
kralı gfüiirucek 

Mahrn&e yatına Yunan tılosu 

refakat edecektir. 

Ziyaret ancak dört gün sii 

recek ve kral derhal Munra av-

dot ttdecektir. Kral gaybubeti 

Yahyanın saray nazırı l\lolı 

met Znh!lrmın bu hafta i9İ 
imam Yabyadan kral F 
hitaben yazılmış bu hususa 
bir nıtmeyi hıunil olarak bu 
gelmesine intizar edilmekted 

• • • • 
: 1 J 1 
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GörDşler 

• 
I 

.... . . . . . . . 
y Yazan: M. Tmlıan 

h azının başlığı okununca ilk Aarahanın 1 ürk- ovqet Dost- Meram lıeledıyesi kndınların J~vvelkı gece Kemerde Qe 
medflni kılıkla geımıelerine ka- rne Rokağın<ia .Mnstafa oglo I 
rar vermiş. Mersinliler bo ka mhim ile Ahmet oglo .i\lusta 
rıuı iyi karşılamışlar, pek dog- arasında hir kayış mes'elbsinde 
ru hulmoşlar 'Ye 1 temmuzdan kavga çıkmıs, Mnstafa bıçakl 

~ un·a Dair Bir Makalesi 
k:lıt~ gelecek olan şey: Acaba 

1 I Y ıktısadıyatı ned r istıfhamı 
~.~~~ın? Evet köy iktisadiyat., 
E 0~~unıüzün iktisadi vaziyeti. • 
.~ 1 devirler Türk milletini bir Sovycı /?ı. ~;ya ıle 7 iiıkıye arn- ilıtıliil Sultnııırı hu sıılııe hfıkı-ı ka<lını clevlet ve cemiyetin her 

itibaren tatbike başlamışlar. lbrabimi kolundan Te arkhsı 

çbı lçi olarak ilan etmişti. Fakat sındaki sammıi dostluf!1111 kıymetli 
Ug" .. blf tezahür fi olmak nzeıe {!eçen· 

1 .. unun inkılap milleti o!an /erde /'ı1oı;l ovaaa çckıırt/mış olan 

l nıiyetını uzurı zaman idıtıııo şnheı.ide girmek hiirriyetini ve 

Pttı rınedı. ı lıakkirıı aldı. InkıJlip yaşnuıa 

Mersinin gazetelerden (iğren- dan hafif ımrette yaralamıştı 

diğimiz bu inkılçp9ı kararını ve- l\1astafa ıııbıtnoa yakalanmıştı . 

urkll!r yalnız çiftçi değil ayni bu ıeı•kaldde nüshava şimdı Sov- mm Temmuzıındn vaki olnn ıarzrna kadnr niifoz etti. 
ren belediyesi ile onu tatbik Kalmpederlnl Yaraladı 

2arnanda b ' ' • 1· da .. .. ır san at a ımı yo.un yetle11rı Ankcua buyıik elçılığme Erzuı 11111 Hı HllB Eylfıliinıle O<>ri kalmış şarkı temıil 
edenleri alkışlarız. Qayırlıbahçe(le MıııtRIB of:tl 

Yurumektedir. tapn eatlmış cJ!arı ( Karahıın) bu 

d 
Memleketimiz hem ziraat, hem makale yazmış. reni elçı bu ma· 

e bi • K kalede 1 üı kıve ı/e 7 lİI k • Sov}1et .. r san at mahallıdır. öylü . 
ınuz · 1 dostlu~u l10kk111daki tlıfisasla11nı 
.. ıse ya.nız b·r çiftçi kisve lz'ıar rtnuşlll. Uuoiinlnde A11ka-

sını t k V b d ,, "' 
ba k a~ıma. tadır. e un an rnya {!eletek yenı razifesıne başlı· 

1 etlt>ıı foRın taşıoması menedildi. 
Avrııpııkiiri elbise giymek meo 

lıuıi kılındı. Bundan maada te-

Clldcliitlerııı mı ciddisini t<•şkil 

edtırt harf inkilfıbı yapıl<lı. Türk 

Diyelim ki, ha gibi lrnrarlnr marangoz Kemal nrnlarında ç 
v., tatbikler giinden giine va kan kavgada kaimpederi Me 
çabuk çabak ço~alsm. Bannn met efentlıyı tl\şla sol giizii i.i 
bir hamlede umoıniloşnıiyecegi - tünden yaralamıştır. Ysrslı ha 
lıiliyoruz. Varsın bir hnmlede tanbyo kaldırılnuştır. 

ş a şımdılık bir kısve taşıma 1 yabak ahırı muhterem elçinin bu 
olıuas111. Bt:ş on hnmlede olımıı. AmpDI Harsazlan 

sını d k y '· ı . kh a ım an yoktur alnız dıkkate de~er ma,,,:a CSlfll lerclime dıline yabancı olan ve memle
kette okuma ve ynzınanın inki
şaf ırıa rııfıııı olan Arap harflerı 

Yoterki olsun. Karşıyakada Tahır bt}y soka 

oylü, ene1isi nispetinde, rand- ı•c neşıeaty01uz: 
inan alamıyor ve alamamaktadır. c Boııclıtıı oıı ~eııA<ltm <'ok 

Bunun sayısız amıl • erini söyle 1 dnlm f\VVOI, 20 'Tf'şrınievvel 1 !l:l2 
rt:ıekher halde bırfazlalık olur.!ıııııhırıtltt Aııkıoaıla, şımdi O. 
Fakat eskisinden daha çok · ça-' H. l!"'. nıoı k"~ kuınıtesınırı. hn-, 
''!an ve daha fazla tasarruf eden l lırndu~ıı ldi~ıiik ıdışap hırı!lda 
koylü yine hayati ihtıyaçları karşı- Tiirkiyerıırı !nkıp f'tler.e!lt yolu! 
sınd~, ıstırabını bir hıçkırık nağ- tespit eden hir lııld'.se ,~lın.nştı:: 
ınesı halinde dudaklarında tutu Hfrriik l\lıllet MPolısı 'Iurkıyocfe 

yer111e yanı Tiirk harfleri kabul 
edtldı ve ha suretle kısa bir za 

Hır cemiyete giren insan Hn- ğında tüccar Mösyö Oonıonu 
ce kılıgı ile karşılanır; sonra kapı111 öniindeki Elektrik ampül 
zekôsımn derecesi ile uğurlanır. terinden iic tanesini çalan Al 
Hayatta ha biiyle gelmiş, bi;yle oglu ilyaa yaknlanınıştır. 

ınan znrhnd" ':J.1ıirk milletinin 
eks1-riyetırıe okuma yazma öğ-

~iclecektir. Muasır medeniyet lstedlllnl varmamlf 
umumi bir cemiyettir. OrAya Bacıb11y sokağında Erzurum 

Yor. iş saati malum olmadan yalnız Onnıhnrıyet ilan eylemışti. 

reıınwk imkanı vnı idi. 
Huici siraııetıtı, teoriiheli 

do~tumuz VA zeki bir şahsiyet 

olan Tevfik Hüştü bey gibi bir 

girmek ve Ustiinleşmek dıleyt-n in Mehmet oglu hüseyin, kendi 
bizi dtt önce kıyafetimizin çeki ılne kol diiJ?mesi vermiyen Ka 
diizeni ile k1r,ılıyaoaktır. Milli dir kızı 4.5 yaşlarında Hatio 
zeka ve kabiliyetimiz yaratılııı- hanımı dö-vmüştür. 

Çalıfrnakt k d b 1 SııltıuılıHın, c ıu~ırlarırı . hk- M. Karahan 
tan yükıek oldoJtn için de üs- Arabacıyı D6vmDt 
tünlüge doğru kolayca. uğurla- Kemerde arabacı ~ete Mnı an zev uyan u mu-ı . 

tiıtvi k k" f d k" ılıs ettıgı> · dıni vo dereheylık re- toplanan Sıvııs kongrelerin<len 
i 1 anaat ar ve e a ar . . . k··kı 1 d ıto 11 . . . k (il 
naanfa d d ki d . J•nıının o· oşmış z"rıno un Ur. ve mi ıyeıt;ı ve ııı ı tı[>Çt cınn 

rın u a arın a , yıne ·ı 
tuınhlJri .. .. . . k d'- hlr memleket Te snltanat ı e bnfa?.ai Hukuk tt>ekilatlaru TÜ-
ltti .. yet hukumetının en 

1 diyıınet ıne!!lııplart ve harıç em- coda getirdikten ~onra, HAkiıui-
o . •~ın almı~ ve almakta oldu· neryalizmi rrıbı iİ" kaYTetin VÜ• . M 
"u ıyı tedb' 1 · k" 1 · k"" _ ı· ~ , "' .. yet, rlyı.11etıne ustafa Kemal 
lij11.. ır erın a ıs erı, oy oude gtttırJı~ı c itti rakı muıel- paşanın intihap olıırıdugn, heyeti 
h ~~hakkını bir hakikat olarak lea > e mnkavemf't lınımsanda ·ı· t· I l ay~ıran k 1 t b .. 1 . temsı ıyflyo g~ç ı. 11tan mi Meo-
d anun arın e essum erı her gftoa knTvutten ml\brum lisi Meb'usanının lnırilizler ve 

lu~!•f~aktadır. Dünkü imparator- zannolonırn Türk milleti için Saltan tarafından feshini miite-
" koyJ" .. b ·· - d F k t 

0 I usu ugun sag ır. a a mazi ile kat'i ıurette alG.kt.yı nkıp 23 Nisan 1920 taribincle 
n ar bu .. C L • t T'" k' 

y . . gun um"'urıye ur ı· kesme ifade eden ha hadise ha· .A.okaraJa '.l'iirkiyo Büyiik Millet 
1
• tsının hür ve efendi olan k'k d · · k 11:. 
118 1 ı aten erı ve ın ı "pcuyane M ... clisinin resmı küşauı yııpıldı 

an arın ta kendileridir Asır- b · h t · b · 'd · H · k • 
•arın ı· ır e emmıye ı aız ı ı. arıç· ve memle etın yiiksek hakimiye-

. keze ı ıstırabı karşısında bu- teki mürtecı mııhafiller Türkiye- ti bana denolıındo . Türkiye Hü. 
gun ü nı dd· 'k · d- b h 
111 k a 1 ve ' tısa 1 u ra· de cumlıurıyetin tee&1üs edebile- yük Millet l\teolısinin ve reıs Grızi 
n ço görmiyorlar .. Yalnız eli · oeginj zanrıcıtmiyodardı; dahil- Mustafa Kemalin iduet1i altın
Z~e~~Çtn1 mahsullerin acıklı va- deki miirtecıltır ıso Oıımhuriyet da ~'ürk ordn'1o işgal or'1nlar1 

harioiy" Tekilıne malik bulanan 
Tiirkiye hüktlmeti milıt iıttiklA· 

lin vikayeei ve cıban 11ulhnnoo 

temini bakımından da biiyiik 
muvaffakıyetler elde etmi~tir. 

Türkiye cumhuriyeti harici siya
setinde SoTyet ittihadı ile dost
luk huaoıunun daima mutena 
bir meYki işgal ettiğini derin 

bir memnnuıyetle müşahede et· 
mekteyiz. Hn clostlok iki deYle

tin en elemli senelerinde, Türk 

ve SoYyetler milletlninin elde 
siH'lb olar&k mevcudiyet 'Ye istik 

ini haklarını miidafaaya mecbur 

l>olondukları senelerde doğmut-

tor. Oumhnl'iyetin onuncu yıl kası ' ürk çiftçisini bir harp fikrinden fevkalade korkoyorlıır-
rgası k d J r . tarafrndan yapılan hücumlara 
ıııaı- da ar. ser_sem .. e~ •. ırıybor. dı. Bagiinkii Tiırkiye reieicuın- döniimii meraeimiııe iştirak eden 
nı urn ur kı koylumuz er G . ? mukabele etti ve Anadoluyu {'C S t h t• ·ı b' l'kte Tü 

~ilrt:ıan . l'd" H horu azı mnst>\ta hemnl, hntı- b. . 1. 1 k k ovye eye ı ı e ır ı r· 
verım 1 .,, er zaman . ne ı ışga in( on nrlnrmn · ııre- k. ,. b t 

nacağız. 

Kadını bl\JA. torbada 'Ye ÇI\?• 

şafta görmek iıtiyen; Türk ka
dınının insanlık hakkına ·u Tiirk 
kadrnlığınıo böyükliigöna karşı 

1aygııızlık etmi• olnr. Tarihler 
ve deYirler yaratan bn milleti, 
bu kadın yaratmı,tır. Onan i9-
thnat 'Y& ahl8.kt meTkli ne olana 
olıon hepıine hürmet etmek 'rd 

hepsine hakkını yermek borcu
muzdur. 

Bize bn söylene söylent\ yıp
ranmış olan hakikatı tekrar et· 
tiren son veeilttlerin birisi Mcr 
sin'in inkılfipçı kararı ise, <lige. 

ri de ~u aon zamırnda gfüdögü
mUz hllzı nömayi,lerdir. 

Biz hıma ( Çarşaf nürn,.yiş· 

Jeri ) adından başka bir nd bu
'"erı"'-t• h k . ratı.nda Aoaduln mıllıy~tf~ı •e tile kat't hir zRfer kazandı. ıy~ye yaptınımız son ıııeya a 
. •~ ır, er va ıt muti bır /'!. • • • • . d k T" k. h"'kA 
ıııkıı· . l'd' Ç 1 k k halaskar h~reketının ılk ba"l,.dı- Bn zııfer devlet idaresi tar- esnasın a gere nr ıye u u- 8oo zamanlarda şor&da bu· t ap tımsa ı ır. o u çocu .. 

1 1 
. 

1919 
· d 

QÜtij ı . "d d . ~ı gıın ere e, yanı " ' seneHın e zının daha cezri bir i<Urette or- metinin ve gerek Türk milletl- rada bir takım narAaf nüınayiı:ı-

lamadık. 

n yıt ımtı a ınca ısyan et· . .,. v v 
111tdcn b·· .. k ·ı·h· b' k Sultan rıcalrnden barinin yalnız taya atılmasına yardım etti. 29 nin Sovyotlere karşı samiın! bir ferini ı;üphe yok, siz de görüp 
11 ı uyu ve ı a ı ır a-

0 
. . v 

aat, derec · b. f t ' umhurıyet fıkrı mevzno bnhso- teşrinievvel 1923 tarlhinıle 'l'iir· dostlnk beslediklerine şahit ol· dikk\it etmişsinizdir. Biz bir, iki 
ftdaka"'rlık e~.ızt ır kerfagal ve iun<-a ne kauar korktuıtunu r.ok 
ç 1 gos erere ası asız P- >' kiyeue ciiınhuriyet iU\n ve Gazi duk. dört, batta altıya kadar şık çar· 
b~ ışır. Çünki o çahşmaktan zevk, fJl\Janı dikkat hir hadise ile gö&- Oiimhur riyasetine intılrnp olun· Yiiksek manevt evsl\h ile şafların bir arada ve kalabalık 
hi! d~rmaktan azap duyan hakiki tf'rmi.ştir. . . du ve ondan sonrnki in ti haplar- Türk milleti halk kütleleri .Markı1 yerlerden-bililtizammışçasına
dü"h ınsandır. Toprağa göm Fılhakıka daha Anadolu mıl- da da ayni makamı muhafaza ve Engel gibi iiatatlarımızın çok geçtiklerini şaşa şaşa gördiik Bun
ka gu ümidini tam bir mevsim, 11 hareketinin ba~lııngıcıııda mil- etti. zaman evvol takdir ve hürmetini lar çarşaf, feraoe giymelerinde yaş 
ba~ilnlık içinde bekler gibi liyetçileı ın henüz Saltanın asıleız 3 Mart 192-i tnrihin<le yeni celbetmiştir. Engel 25 Ha?.iran Jnrı itibarile mazur göriilmesi 
bı·:lan.ır, sonra aldıg· ı randımanı hftkimiyeti altında baloııdokları Tiirkiyeyi eski Osmanlı impa· l{izım gelen kadınlar dc~ildirler. 

' 1 1877 tarihinde Y. Brnoka yaz-Ci evın bütün ihtiyaçları, bari· zamanlarda ~'iirkiye istiklUlinin ratorloğnna bağ!ıyan s<ın ranta Henüz bere ve tahsil yaşında 
rne alacaklılar karşılar.. Yine padişah hüküıuclarlıgı ile knbili dahi kesildi; bilftfet Higvolundu dığı Lir ruektuptR Türk hal~ oldukları peçeaizliklerinden ve -
~a~lllnundur. Fakat in afsız bir telif olmadıgı muhakkaktı. Ec- ve din ile devletin ayrılmasına kütleleri gibi BaJ?lam bir teşC'k- çoğu bir renk Ye biçimde olao-

Pıy ap halinde olan asrı hazır nebt müstevliler olinue itaktkfı.r müteallik olnn lrnnun ilan eclildi. külün en umulmaz dar- şık iskarpinlerinden görüliiyor. 

bir as:ıarı köylünün istihsalatını bir fdot ol<luktun sonra Türk Onmhnriyetin on seııelık mev- belere mukavemet edebileoe- Qarşaflnrın rengi birclir. Koya 

bırat•gın inkisar ve infial içinde I padu~alıı ve halife mılli harekete cudiyeti yeni devlet teşkilatı~ı~ ~ini beyan etmiş ve demiştir ki: siyah. Kumaşlar da aşa~ı yukarı 
olrnu <ırak çekilir. Burada çiftçi biitün vasıınlarn hnt,ı vurarak mi.ietesna hayatiyet lrnbiliyetınl. ~Tiirk milleti yalnız sırtındaki birdir. Bi9iliş, dikiliş te birdir. 

Çşu·· d~·nı· ektir. . aınnı oluyor ve ihtılalcı Kema- ispat etmiştir. Bu nispeten kısn 
1
•
10 

Yüz bin renkli roplar arasında 
_ ağır yükleri atınca Uosya ter·ı nku onun bır yıllık alın lıetler ile çarpışmak üzere hilfi- müddet zarfında Başvekil Jamot bn kara birliktir ki, insnna bir 

o knvYet öl9üşmeRi ynpabllir. > 
tt,n 'hn~n isminde, yeni sene· fct orduları bile teşkil ediyordu. Pıı~a gibi ıni l U istiklal ınef kO- nümayiş kal'şısında olduğu ka. 
la,8 ~. tıyaçlan onun içinde, hü Zaferle televviiç eden Milli resine fevkP.Jflde Hadık ve çok Türkler bu ağır yüklf\rden naatini Teriyor. 
içi:d <>d.ünç aldığı paralar onun .......................................... tecrübeli bir deYlet adamının kurtulmuşlardır, Saltan ve Hn- Diger bir kıamı kırk elli yıl-
telll· e 

1
di!. Vergisini belki ve rak san'at hayatının da canlan- idaresi altında Tiirkiye hüku· life boyondara~ono kırm_ışlardır; lık bir ahfkanhgın mazur giirü 

dini •tecektir. Fakat yine ümi- masına çalışmalıdır. meti iktisadi Te bant kalkınma fakat artık eskı Rusya ıle kuT'- lenleridir ki, hanlara hiQ bir 

olac .. esmez, yarının daha iyi I Bu işi yapacaklar köycü olan aahaaımn blitiio şubeleriııde feT'• Yet ölçmek ihtiyacında degildir· geri fikir "Ye nümayiş atfede-

legi a~ı kanaatini bir Tanrı di· ve köylüyü seven vatandaşlar kalAde büyük mnvaffakıyetler ler; çünkü ifçi Roı milleti, meyi•. 

y
0 

~rak kalbinde saklar. ve m~allimJerdir Bundan başka elde etmi,tir. l\lerkezf Anadolu- Türkiyeyi daima tehdit etmiş Ücönoü kııııım geri kafamn 
degit,\~: .. köylüyü ve ~iftçi~i köylümüz iş nizamını, çalışma yo Karadenize, Akdeniai .Ada- olan Qariıt Te Emp~l'yalist Roı- zorbalığı yüzünden bu kılığR 
Yttini un dünya maddı vazı intizamını, fenni esasları ve ma· Jar denizine hağlıyan 2000 ki· yayı yıkmı,tır.Bugünkü Türkiye- girmek mecbnriyelinde kalan 
hildigirn~a~san amilleri hepimiz lümatları bilmiyor; Bunları da lometreden ziyade uzunlukta nin komşuın koTntll Te doıt g0 .,.. temi11 Ye boynu bükük kuumdır. 
o1ur. l "z .en burada tekrarı fazla anlatmak zaruridir. Ben bulun- oimendlfer yolları inşa edildi. yetlerdir. Fakat Türkler knYnt- Geri kafa; analık, babal-k, yelf-
l~ııınd1 ak~ın şunu da söylemek duğum köyde bag· cı olan halka s t ·· ı b'" "t"ltü YCJ lik 11taUarına güTenerek ve· 
de\') r ı bugüne kadar alınan • , ına mueHese er uya 0 lerini, Türkiyeyi parçalamak, . .. • . 
b et tetb'ı ı . . t· k şöyle bır san at hareketi temin bugüne kadar meYont olmıyan k Tü k .11 t' . A nı kafaya kar'ı bir numa.rı• u · r erı vazıye ı nnca ıoyma Te r mı eı ını vra· H d ~1~linkü d d b:1. ettim. Köye evveli beş on, sonra yeni aanı&yl 'obeleri teşkil edil· 1• mln' V 1,. yaptırıyor, demektir. on a 

~at h . crcce e tuta ı ıyor. · . . . pa emperya us ın aea ı yap- .. . 7.aYallı 
ha a sıli tamam·ı b' h- . t beş ayda sayısı ellıyı bulan do· di. Zint iktiaadiyat ~eraitıni mak iı1tiyen emperyalist deYlet- ıoç, numayı' . yapan 

l'rağ 1 
e ır urrıye k k.h k ı ı · gençlerde değıl, yaptıranlllr illtın ının dalgalanan gölgesi uma . tez a. ımın .. so ~ masın~ ıyiJeştiren ıılAh ameltye erı 'Ye lerden mürekkep bir cephe ile y 1 ki 

r:ıa sokamıyor. rehberlık ettım.Buguo koyde ellı aşarın JAğYı gibi) birçok otddl k 
1 

k .. 1 m k b . a nıs ,a 'far , damdan 
0 u ı b v •• d Mttt ar,ı aşara 0 ç e meo orıye. dü11erceıioe ortaya çıkan hn nü-leştbb·· yıl yapılan devlet o an u iş ocagı, yarın yuz ve te birler ittiha• olundu. e- tiude kalmışlardn. Türk milleti .., . ·ı . b. . . d 

l usler' ·· h ı b" olacaktır vezin bir btit9"' Tu"ooda getiril· mayı119ı erı ır çer9eTe ır.ın e lltı b ı, rnusta si toplantı· ın · " bu işte de muTaffak oldn Te .. .., li . A 
1 1 

., 
td:. eynelmilel anlaşmalar u'"mı't Bu suretle köylü hem san'at dl Te ıon günlerde de haricf d h . gormeme yız. yrı ma ıvız. 

'-'tız. k· . banda o sonra a er icap ettigı B 1 b' k ( · b k 
2.afe 1 müstahsile büyük bir hayatına atıldı, hem de elıne ıicaret blAnçoıu aktif olarak ff on arın ır ıımı er ·e-

r h zaman yine muza er olacaktır. . k d ) 1 B k 
1 

ki . h azırJ t B f h · · · t d bı'le kapatıldı .. . . . ıın a ını 'ır. o ı ı a yonı abk k asın . u za erin ta· er zaman ıçın zıyare e e - • Sovyet oumhorıyetlerı, ııtık- . . . . 
~ı bi ~·~~ için de bütün milletin cek bjr para kaynağı almış oldu, Hant teceddtitler Tiirkiyenin lalini temin i9in Türk milletinin hır çeşnı takınıp ııazarı ılıkkatı 

\(·· t ı~?ı_le çalışması lazımdır. Toprağa gömdüğü şeyler kendi ruRnzarl\sını tamamen de~iştir- yaptı~ı kahramanca mücadelede celbetmeği Bt\naatlarına faydRh 
:ta.ğ:y u ı~tisadiyatını yalnız top- kendi~e yetişiyor. Evde de bu diler. Tal'ikatlar 18ğToiunda, ona bütün se'fgilerini Termiştir. görüyorlar. FakRt 0 bakırnon 
~ki baglamamalı. Yalnız bir tezgau çahşıyor. Bu suretle ya- tekkeler kapatıldı, dini tedrisat Sovyet Oürnhoriyetlori şimdi, da- bir nilmay!.ştı_~· lnkıldba aykırı 
~İy ille hasretmemelidir. Daha pılan küçük teşebbüsler köy ik yerine JAik tedrirat ikame olan hildeki mesaisinde Ye sulhun ida- olan her turlu Yasıtaları knllnn· 

ade k l d d b"' ··k t · 1 d ıu· ık ı f 1 · t f 1 h . t k' e mak 'Ye onll\rJa niimnyişe kalkış "Ç . oy ümüze (Poli Kültür) tisa iyatın a uyu esır er ya- u. ıua ı ·eme er re ormn yapı - meııııe ma u o aıt arı9 e ı m • 
eşıtJi k ' K.. *'l"k 1 d hb • dı. Taaddüdü zeYcat kald1rıla- ı .. lıı'od- ona butün 11e•gilerini mnk maddeten 'Ye manen yns:ık· l)ı 1• e ım" usullerini öğret par. oycu u yo un a re erı A ., u • 

• ~ 1
' UJ G · · 1 ··ıkn rak aıurJardanberi haremlerde Yermektedir.> tJr. Bn işin hallini deRerli sabı-lbti ayni zamanda mahallin miz u azının esas arı u - tamıa" bırakıyorDL 

Yar ve . 1 
1 

•• ı n' münznt bir bayat yaşıyan Türk L. Karahan 
r şeraıtırıe uvpun o a · ,muz o su ·· 

tafa zabıtaya müracaat edere 
araba ücreti meıelHindbn canba 
Ha,im tarafından yaralandığın 

iddia eylemiştir. Hadise hakkın 
da zabıtaca tahkikata batlan 
mıştır. 

Bu Nasal lylllk T 
Yeni kolonyacılar çaroı11nd 

bakkal Ahmet oglo ŞeYki efend 
ıarhoş halde Bahribaba Bllbil par 
gazino11nndan eTine dönerke 
kolona giren Te kendiıine yar 
dim eden şoför moaTini lbrabi 
tarafından yirmi lira paraaını 

Ye bir altın lirasının çalındıgmı 

Zabıtay'\ şikl'iyet etmiştir. 
SUih Taharrlyab 

lltiçeşmelikte zabıtaca yapı 
lan eilAlı yoklamasında Mehmet 
oğln Hüseyin n Bahrİ Şerift 

birer tabanca, Ali oğla Ynıoft 
l\leh met oğlu Oator, Eyüp oğlu 
Enver 'Ye Hnsnn o~lu birer bıçak 
bulunarak miisadere edi imiş Te 
haklarında kırnuni mukmeleyı 
başlanmıştır. __ ,.. ........................... -
Do~ru Değil 
Fakat Hakikat 
Olması Mümkün 
VAŞINGATON, 15 (A.A)

lngıliz, Japon ve Anıerjka ınü. 

messillerinin doniz konferansının 
miiznkeratıam Teşrinievvel ayına 

taliki için mutnbık knldıklurına 

dni r Tokyodan gelen haber lıak

k ındn nıalumatıııa mi.irncaat 
edıleıı salahiyettar lıir memur, 
bu haberi teyit eder hiç bir 
malömnt almadığmı ve fakat 
haberın doğru çıknınsı koudisini 
hayrete düşürmiyecogi beyan 
oyhııniştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dadır. Bunuıı lıallı ıçın kannu 
manevidir: Tenvir, irşat, öğüt, 

ikaz gibi Tnzifelerimizi bir da
kika ihmal etwemek. Hu vazi
feler tabi1 gerçekten inkılapçılar 

i9indır. 

Dördiiocii Jmıım, işin ıiyast 

tarafıdır. Her siyası nümayit 
mutlaka bir DerYiıt Mehmet 

bayrRRı, bir gürültülü miting, 
bir el bombası ile yapıJamaz ya. 
Fikirleri fitnelemt-k de~il mi t 

İpekli, 'ık, kara ç~rşaflarla da 
olnr. 

Gerçi bunlar ge9miş büyük 
bir fırtınanın ölü dnlgaları gibi 
iee de her halde ölii dalga hrh
nadan çok mide bulandırır. 

Fazla tafsiUU nrmege yeri
miz möasit olmıyıın bn işin hal
lini inkılApçı teşekkiiller va mfı· 

essc11olere lıırakıyoruz. Bn vnzi 
le onlarındır. 

Biz yeni salondn yeni tek
keyi de biliyoruz. 

Hem kırk marn lusunan. Onu 
da yazaoagız. Bnnları yazıp 

bildirmek de bizim vazifemizdir 
AKaGOndDz 
"HalamiJ•eı. 
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; ~azan; A-na .... ıv.c .. ıro ! rinde T enzi.it K&bilse... Zirai Hasılit Ve 
- Birinci Kısım - - F 
~Ne Yanahihdil<? Kuvvet l'arşısınuda Boyun~ unu.;""''Mii;t;··~siiI~;d·;; .... Gayri-' armasonluk Mesele 
1 Eğdik. Henin1iz lh~net 33E:n1ediğin!ze Şahi1 !iz. f sinin Kesesine Akmasi Şimdiye kadar yapılan tsh-
• • kikat ·ve tahminlere gör., Yuna-

- Belki ... clf-ı1ıkteıı sonra l@-ısairo gotirıyorlar<lı. Yazık Ve Künahtır niıtan'm hu ıeneki hasılatı şu 
kaıuhıllerı dnj?ıttı. Qen: merkezdedir: 

- Fnkııt ınnjtlfıp olnrlarEıa - Aliilfıı:iıu Şooytuıı içi11, Nafıa Veklll AH Beyefendiye ne olurdu' Buğdayımızın Arpa- Trakyada: Buğday baulatı, 
bello ılıauet ettiğımız iddıa olu- dedı. Mulıteram hey(ıfen<lı, mızın, İncirimizin çok ucuz 1a- geçen senekine nispetle yüzde 50 
nnr. Sekiz kişi gm;erken son kn- BE•mleniz Aydının Germencik tıldığı bir zamanda nakliyat ta- ve arpa hasılatı yüzde 60 azdır. 

- Ne yapabilirdik1 1\tıvvct lan iki i de lıafıfçe itışmeden nahiycsınde oturur bir incir rıfelerinin de bn ncuzlokla mü· Sebep, yağmor noksandır. 
1rnrşısııııla hoyun eı,tdık . Hepıını/. ! fırsat bularak nHhetçılerle da- rnii t:ıhsılıyim, Aydın dcmiryolu tenasip olması iktiaadi bir zaru- Şarki Makedonyada: Bnf.tday 
ihanet etmeıgimizo şnlıidız. k l\ 11mpaııyası hakkındaki zirdekı ret ı'oabıdır. bıuıılatı geçen senekine nisbetle 

.. .. .. 
1 1 

vnr arasına · aymago. mn1'affak 
Dıı~uııuyor anı. şikilyetımi Hitlen nazarı dikkate Bn sene kampanya bilmem yüzde 10 daha iyidir. 

• 1 d 1tT oldnlnr. .Asiler koridoru girer 
- nıe u e,..ı ız . alırsnni~ beni ve birç.ok miistah· ne kadıır ton pamuk nakliyatanı Orta .Makedonya'da: Hnj:tday 
Hep dirden horıu ta dık et- girmez nöbet9ilorlo kalnırga ke- 1 1 d 1 sı yarlfnş anıuı sevın ıruıiş o a Trenle yapan lzmirdeki bir, iki hasıHltı geçen eenekiııe niııpetle 

tiler. Fakat kalkıp oyunlanrıa mıkhırine rovelver namluların111 k ·· d 20 d b d 
ca ·sıııır.. tioaretbınıeye navlundan yüzde yoz e 8 a iyi ir. 

cil"ardaki bir diikldinı.Jıı de· tlaynndığınt <luydolar. 81lalıları .1 .Aydın cfomiryolıı kumpan otuz nispetinde tenzilat yapmış- Epir'de: 1933 ııenesioinki gi· 

Tnın etmeye gıltiler. DükkAnın nın alınmasına 8Nı çıkarruachlar. yası 932 - 933 senesinde lrnm- tır, bn niçin' Bız rençberlore Te bidir. 

sahıhi bnnları kovmnga cesaret Sefil meslektn !arından clahrı parıyaııın vesaiti ynni trenle in- riJmiyorda bir, iki kişiye tahsis Giritten Gecen senekine niı .. 
edemedi. !\lerkAzin ortnsıııtla fazla para olmakla beraber ha- cir nakliyatını yapıınlnra, ınüıo ediyor. Demek ki 0 bir iki ti· petle yüzde kırk daha azdır. 
yulnız bir küme huılorma kaldı. yatlarıoı feda edecek lrndnr da tnlı ıllcro mevsim sonunda nav- carethnnoye mal gönderıoiyenler Ege adalarında: Geçen sene-

Meınnoıı Te ~üpbeli, Qen par" kn?..andıklarını sanmıyorlar· hından bir miktar iade et- bu tenzılattl\n istifade edemiye- ninkine nıspetle yüzde 40 daha 
' . 1 

merkezi postalardım birine c1og. dı. Çen'rn adamlnrından dördii miştı . Geçen 933 - 9;J4 senel!lin- oekler. Beyefendi, çoluğoruozla az< ır. 
de iRe bun b ı-k ııekilde 1 1 Ç k Heyeti umumiyeei itibarile 

ru ilerliyordu. cHer şey yolun· okaıta çıkıyormuş gıbi yaparak 0 a, 3 " çocn~nıunz n ça ışıyoruz. o 

da 81)) ., banlar tla bı·zıer kadnr 1 1 1 
b tklhık etlerek biz müstahsillerin tt /t il h. bu ıene için 715 - 720 bin ton . ... ıan arı < nYıtr oynrıc:ı alıp azak- acaza sa ı0 ımız ma arımızı ıy 

varlıksız ... > diyorclu. Beyaz H.us- hakk1111 başka elhıro verdı. f~Wylo olmazsa lıu ı.orloklR mütenasip hıuııtat tahmin edilıaektedir. Ge-
laştırdı lar. Pcn~erelerden hıçbi r h 

larla zırhlı trenin efradı döğii- kı: 'l'rcnlo Jnoir nakliyatını bir ş11kilde, ucuz bir tarifa He Çfın seneki asılat ise 780,000 ver 11örülnıemis,ti. ton ı·d· 
şeceklerdi. Zabitler <le öylfl, 0 taahhiit edenlere mevsim eonon- b b ı. 

Qen ı~orı··1orn •·ı·rı·nce tı··ıtek- nakledo ilim. Zntı alinizin n T " t·· B k' t •·t·· h 
U k · •t·ı • t·ı"k · u l" • • • • •• u un: o sene 1 u un a· zn tan uzaga ışı ı en ın ı aı • da yüzde sekiz buçuk nishtttin<lc gibı meırnfıı uınomıyeye mute- J t . k' . 
J t h . k . Jcrü• sıralanmış oldngu tüfeklik • . . . 11 a ınıo geçen senanın ıne JJıe .. 
ar ıavayı, şn rın mer ezıne bir fıırkı iade etu, takat hundan allık meselelerde gö terdığıniz ti "d 

30 
t b ki . 

do .. ıtrıı, do .. kt.iyordu. leri gördü. Bunların bulundoıtn b k . b ' d t l 1 . b.. .. 1 k .. pe e yu e ar ması e CDI· 
0 b aş a rn cvsım ı ny~ ınc en ıo. ıı.ısasıyete ntun mew e et mu-
Hı r köşe başıııda kıtn - bü odada, otomatik rüvelverlerinı nana. kndar trenle hın ton fnch te~ekkırdir. yorp. k G 

ama · enen "Oneniukine 
li.in adamlar, batta teneke ta .. kapalı kınlnrını\ sokmuş altı po- ma1?uzıı ııın gelmış lzmirdekı ko- Yeni incir mahsulümüzün . b 

1 
d ·b "'S k " 

nıs et e a a ço ha~ılat ümit 
ı 1 mıst·onou tüccarlara .lyrıcn yiiz<le ıdraki rek yakın<lır, Aydın de-

e.ııH ~. " ı- olanuyor. 

Zeytm: Z eytin a~n9Jar 

bilhRssa lıalyada bir hayli 
rara ngranıaaına ra~men 

zengın zeyti o bası latı uelıl 
mektedir. Bilhassa Girit ve 
loda haeılt'it çok ru iieaitli r. 

Geçen te.,rinit'vvelde ın 

rnhani tııraf m<lan farmaaoll 
hakkında Vf\rilon ve hütiiD 
liselere tebliğ edileıı knrar 
kında 1 hen<leriye patrikli 
den gönderilen bir ınektO 

ilerıde ı·ktedilccek <flan rob 
meolis tarahndlm tetkiki 

pi~ olnnmoştur. 

Apo Yemati diyor ki: 
·c Revi~i bale nazaran far 

sonluıtuıı bıristiyan dinine 
gayir olup olmadığ• ve ba 
iyete ruhanilerle ruhnut işi 

miHevekkll olan cismani a 

rın kayıtlarrnın huistiyan11 

lıir mani teşkil edip etoı 

meselesi gfüiişülecektir. .At1 

daki darülfiinun iU1h ıy t mek 

müderrisleri forma on lnttall 
hinde Te ruhanilerse alcylıİ 
beyanı mfüaH\a eylem i ı;ılef 

Hatta bu karrır pa ı riklıf\11 

tebliğ edilmekle beraher bn 
sata miitloaları alınmak ii 
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azalarına da havale mlılmiştif ta ıyanlar bile dimni tıiJAhlı idi - Jie vardı. Çen rüvelveri 

bir dakika tereddüt etti, et- tüfeklerin öııiine fırladı . 
bq~ ıkrnnıiye ödedi. Ha ne de. nıiryolo kumpaııyasinm basene 
mektiı Yli.umpany& lzuıir<leki bir do biz rençberı zarara ·sokacak 
knç tii c<'arın hasmı mıdır! Kum- tarifeler tatbik f\tmcııne meydan 
pnnyaların yapncaklnrı t1ırifeler verm~mek için bu işe de möba 
şahı lnrııı, tıcarctlınrıelerio men rek elıuızi atmanızı bütiin müs 

fnntıııa <lrgıl, mennf il amumiyoye tahsil kardeşlerim nanıma l!lon
uygıın bıı· şekilde olması ıtızımdır euz enygılaruula yalvarırım muh-

. . . ... : . .. . . : ~~~., : . 

ruh tnrnıRot etti. Kruvazörler- Şayet pohslcr karar verelıi-

tlE-n ve artık mallarını dışarı lecek kabihyette adamlar olsay 

çık11rmıyan tüccar vapurlarıu- dı teşelıbüs ho~a. çıkmış olurdu 

aan gök yüzüne doğra dim· Jfalrnt hep i Ol!(•rini bn\'RYf\ kal-

dık fırlJyan dumıından direk- dınlılar ve hemen bollcrinclou 

• 
lnşaatını?.için ati<leki ihtiyaçlarınızı pek oouz f iatlarla 

temin etmek isterseniz Halim atta çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethane~ino müracaat ediniz 

ÇiMENTO lerı ı üzgar, eu.nki ha•ada isyan- siliıhları alındı. 

fa beralıermiş gibi, asilerin ko

'aşlukları tarafa dagıtıyorda. 

Çeo,ln adnuılar111dnn 

daha içeri giriyordu. 
sırnb tevzii ha~lndı . 

geçen srıııo tiiccnrlara ikramiye terem beyefendi. 1 
l>ir kaçı r;ıeklınde verilen yiizde beş fark Aydıııın Genuencik nabiye- Çubuk demir ve her nevi çiçekli 
1'ckr r anının tarifelere nüslıet edilip eınde mokirıı incır müstah 

Çını ve levazımı sıhhiyeden tavhalar ve bunlarıtı 

te/eflüatı envaı banyolar ve ter mosıf onlar ve he1 cıns 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boruıaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Qen ken<lı kendıne : •Şu sı 
Yerıi merkez, bir katlı, kırmızı 

tağladaıı yııpılmıe eski bir ko· rnda bizimki gilıi iki yüz gruıl 
naktı ve süngülerini tnkmı., iki ~elıirde faaliyette bulannyor.~:J.?er 

bıror mıktar tenzılM ıcrıtsı eu sillerınden kara Ali ogJn 
retilo biz rençberlere verilseydı Mehmet 

eni E8erler 
... 
Ulkü 

A nknra Halkevi tarafından 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BUtUn M•Pkalar 

En Miisait Şaraitle 
Mağezamtzda Satıl•r 

neşrnlnn ıuı < Ülkii > meoınoneı
nıo on yedırıoı Hyısı çok zen~in 

miinderecat ve tRnrnınış kalemle

rin güzel yıızılarile çıkmıştır. 

lektaşlarırıı deJ?ıl tatbikatı itiba
rile istıfade eden ilimlerden kor
makologlnr Te kimya ıle uğraşan • 

fen 'Ye ıanat erbabı için de tav-

sıyeye şayan olduğunu okuyucu 1: 
1 

nöbetçi kapısının iki yanında onların da bizim kıular tııliı 

bekliyordu. Qen hııensi polisin Tarsa .. > dedi. Daha üçiiııcü 

üç güııdenbHri, gü1. kırpmadan tüfegi eline almamıştı lu merdi · 

iş hn~ında lınlnndoğıına ve po- venlerden aoele acele hirının 

Jis memorlarrnın da bu devamlı çıkhğt işidiJdi. Qıktı . Knpırıın 

işten hitap oldngnua hiliyordn. eşiğtni geçerken birinci katta 

l3urndn birkaç zabit, mavzer bir eilah J>atladı. Zabitlerden 

kullanan ve iyi para alem elli biri aşa~ı inerken ôsileri gör .. 

kaJar polis ve on tane de nefer müeı, mcrdıvenden bir el taban· Bn kıymetli mecmuayı biltün 
münevverlere tanıye ederiz. 

'""m'..•• ~~~;~" I"' Brlstol Oteli 
Turk kooperatıf91 lık cemiye. 

tioin aylık mecmuası olan cKa- J E 
vardı. Hiç olmazsa sekiz gün 

aaha yaşamak kabil olsa! Çen 

yolan köşesincle <lnrınoştu. Si
Ulhlar, mahakkak, alt kattaki 

rnflarındn idi. Qcnlo adaınlnrnı

dan ıkısi, hafta içinde birkaç kuro 

bu rayn giri (l vaziyeti tetkik 
etmı ,lerdi. On kişı ayırıp rovel
veı leri ni gfünleklorinin içine eak-

lattı vo oıılaı in herRbor ilerledi. 
kö"o başını di>ııüuce nöbetçiler 
hıııılarrn goldıklerini gördüler. 
Her şeyden şiiphe ettikleri için 
artık hıç hır şeyden' şiiphelen

mıyorlRrılı. I .çi uıurahluuıJarı 

gelıp heı zıunaıı z11bıtle konu-
şnyor, .. ı.srrıya ona h&lı ış ve 

ca atarak, hemen merdiven 

sabı.rnhJ?tnı holmuşt11. 

ıdl. 

Mubarobo haşlamak 

- Sonu var -

Sölan'İn 
Ozona ter 

iizere 

-
Dökülen saçları yeniden 

çıkartır. Saçların <1Hkülme. 
ıneııine, k~peklerin izateaine 

yarıyan en miikemmel ilfı9tır. 
Umumi deposu : 

A l&anoak eczanesi 

Ou. Pa. Pa er. Per. 
(46) -
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Son Kısım 
140 -

n. .. to umulmnz haberler, ke-
1Hlcrle karşılaştı. Hele takip 
edılen 1rndının ele geçmesi Kont 

Kamof sırrının anahtarını mey. 
dana koyacoktı. Gen9 kadınla 

karvılnşıııca ha.yretıni izhar eden 
bir çıghk kopardı. 

- Bo ne madam Nadya ... 
Fokar daha az hayrette ile 

tiJd,. 
- N., .1iyor..::rnnd 

Evet mııeam Nndya •. M:a
aam baııa dikkatle bakrnız. Beni 
taıııdız mı' 

Gonç kadın hi9 bir şey aula
malJJ ış gibi etraf ana bakın ıyorcl o. 

- ZaTnlh aklını kaçırdı ga
li bn •. 

lfok!n' emniyeti umumiye 
miiıliirü Morheki keşilldrindeıı 
hal•«>rdar etmek ietıyordn. 

Uato: 

Fenni, llPr"i 
Bir Mecmua Daha 

Çıktı 

nnca> meslekt birçok malftmat stanbulun n Mükemmel Ve 
ve kıymetli yazıları ihtiTa ey- En Ucuz Ve Rahat Oteıı·dı·r 
lemektodir. lkıoci eayıaı da 9ık· 

Ankarada te:ııdkköl edeıı yeni 
Tiirkıye kımyakerler ceıuıyetı 

larnf ındırn (Türkiye nıuam kim
yakcr ocııııyeti meomuoaı ) na· 
wıle bır mecmua çıkarılmağR 

başlllnınıştır. Mecmuanın gayesi, 

çalıştıgı Te yetıştil?i sahaları 

aprdetmeklizin weılekta~larını 

bir araya toplamaktır. 
1nti,"r aahaırna yazettigi kıy

metli Te btlba1ea mündereoatıle 

ilmt mo•zoları ta,ıyan ilk tayHı 
Afth~a konnlmn~tnr. YAinız mPI 

.mıştır. Kooperatif ortakları, te-

şekküller ve iktisRd! maltlmat 
toplayan münevverler için çok 
kıymetli bir eserdir. 

:tl afia ı,ıert 
Nafta Vekaleti neşriyat mti

dörlöıtli tarafından neşrolunan 
c Nafıa işlerı mecmuasının ilk 
sayısı çıkmı~tır. 

Qok kıymetli resimleri, nafı
•yı alAkadar eden kaoon, karar 
n emirleri muhtevi oldoj:to gihi 
içinde D\eslekt makaleler Te ha
berler de hnlnnmaktadır. 

Brl•stol Olelı• . Tep?bıtşı hahçesi karşısıdrı" 
• Halıce vo Marmaraya nazır 

havaclar hir yerdedir. 

Br•ıstol Ote)ı• • Asansörü, her o(]asında AJc&1' 
• eouk .toya bolonan bırnyolO 

odaları havı lstaııbnlon birinoi sınıf Jöks kooforlo bir otelid1 

Brl•stol Oteıı· . Bütiin rab~tııklar.ıııa Ha_f~ 
• ten en temtııı; bı r aı le otelıd 1r 

B • tol Oteıı· • rz.?1irlilerin .h?ıuştuklRr• bi' 
rıs • mulakat yerıdır. 

D •kkaf . Fıyat hoausunda Ririetol oteli hUtiiO 
l • birınöi sınıf otellerden uouzdnr. Yal•~ 

ücraUerinde yeni fevkalade tenzillit yapılmıştır. 
6~26 (792) s 6 

- Aziz Foku keşfini:di ta- ı ayı Rnlattı. Nadyayı ne halde yiin bize daha fazla teselli eden bir cılıot vıırd~ 
da Sonya ile Ratonan taıni• fll mıunhyalım. Mfldörö daha P.onra baldngono, cebindeki siyah ,i- bir mal<ıınat Terecek degıldır. 

haberdar ederiz, Vakit geçirme .. ,eden ne kudar ürktüğünii an· Bunlar Hindin eerarlı mobitlR aşak&11 •• 
den Doktor Pıkin evıne ko- lattı. Ve ~işeyi doktora göster-
şalım. mek i9in cebinden çıkarıoca gen9 

• • * kıulrnın gUzJeri yerinden tırlıya· 
Yarını l!IBat Honr Rato, Fo· cakmış gıbi açıldı. Öyle titri .. 

karla bir genç kadrnı hamil olan yordn ki tarif cdılemez. 

etomohil Doktor Pıkin kapısı Doktor Pık - Arkadaşlar iş
önünde durdu. Doktor ziyl\ret· te Kont Kaınof esrarı hep bn 
çılerden haberdar edıldi. Büyük şişo içindedır. Bunan ihtiTa et· 

rinden alınmış esrarlı knTvet

lerdi r. Fen hiç bir zaman iza· 

Rato vazifesinden ieUfl\ ,,t 
Kont Kamofon yanmdıı yt~ 

t . K t l · k .. 1'11 
hına muvaffak olmamıştır. Hiç mış ı. oıı ur aç gııne 

şiiphe ctmıyorum ki Vasiliyi dt- kızının saadetini ikın:ı? edece 

bu zavaJlı kadın gibi şuuru elin· 'Döglio hazırlıkları yap1ld 1
• 

* den gitınış bir halde bolaoa~ız. • * ~ 
1930 senesi mnyısınııı d 

Haydı Kont Kamofa haılıse
salona nldınt.1ılar. Doktor zıya· tıgi mayi nedirf lhtimôl ki brı. den haberdar edelim. 
retçılorini bekletmedi İçeri gi nn biç Öj'.?reuerIJiyeoeğiz . Yalnız 
riııoe N adyayı görmekten ıniite- l(ont Kamofuu bonnnlR uyuta· 
volht bir sevin9 aayhaeı çıkar· larok. kendiıinden geçtiğini me9-
ılı. Fakat çok g~çmedon lıa hol kuvvetin, Petrofon tesirine 
sevirıcı teessüre inkılap etti. Gan9 tabi olarak hareket ettiğini, 

kadını moayorıe etti. Nadyanın ayni ıoretle ka9ırıla-

güzl'll biı· güniinde ltato ~e "'1 
1 

d " ı.·· 1 . .. seb' 

- Emsaline pek az tesadiif rak eıir edildiğini, Vaıı linın 
edilen lıir hal, dedf. de bu ınretle uyatuldııgo mu· 

Fo'ı:ar birkac Hatlık mactı. hakkaktıtr. Bu ~işedekl ma-

* 
* * Kont Knnıof, Sonya, betbabt 

Nadya ile hirlikte köşklerine 

yerleşmişlerdi. Kont blitiln gün· 

ferini zavnllı karııının tedal'i&l· 

ne basrediyor<l u. Vasili o da bir 
timarhaneye yerleştirilmi,ti. Bu 
karanlık leYhB içinde .Kontu 

yanın Ut;ıUO erı UJUllP l 

oznn yazılar yuzan gaıe ı 
(J ı_ 

sıyah şişe esrarının aydıfl llll 

" ~i kısunlarnn da. kaycledıyor. iti 

muvaffakıyetin asıl eııbib1 

Rato hakkında takdırlcı' 1 
rıyorlardı •. 

Son 



~üzüm Satışları 
l''ı~t 1 

ı )ııı ır lıohubat 6 50 7 2t> 1 

ııı 57,5 Yekü.n . 
ı; 4278.5 Eski abş 

433 llnıunıi satış 
rı ahire Borsası 

Cııı , ~,11\ t 
9 Hııl?<lny 3 
8 Arp~ 

ı 
O Huıçuk 3 7 l!uıudnn 2 75 5 
O hak la 

O l>ı\lnıııııt 331 50 l B Pıtlnıunt 37 

' Doktor 

Kemal Şa~ir 
't•nıteket Hastanesi 

tı 1\t ahuıge Mütehassıaı 
le ııay(!nohıuıe Uirioci Bey· 

r •ok fon .,9 ,.~, nnnıarn 36 Tele· 
o\ 56 J.:,, 1( 

~ 1 k llrantina tramvay ı.;ıul 

1 arakhl kl\rşı mcla No. 596 1 

'l'elefon No. 25'5 
" (363) 

lıını 1 
11 .1 r kınci lora Memrlo· 

ı uaıı: 

ı 1.Qı. 
11 

ltde Şet· roi ler çarşıasoda 
uıııaralı ıliikkft.nda mukim 

f ıı eı., 
" 0 'tıı ikawet"Ab1 meçhul 

ercı li' 
~l •z1l efendi ıaıahna. 

,; ushtfa Ş ban efendinin ala.. 
ll•n 2"7 ı· . . Sili "* ıranın tcwını 

t l ttlJlrincle 517/984 tarihin· 
a 1 J ha 

e cıe alınan motör ve 

1 
r ka\'&ııoııarile şeker tabak· 
;ın Sıthlnıaeı talnp edılmiş. 

b Şb~ il DlD ne rı tar binden 
lton tıç giin sımrfmda geti-

d~ltayı teslim etm tıiz ıı 1 " 
•rae tnahcuz parnyll <' 

f'ı:ti . • 
ıltrn oltıırnr 2910 ~;) 

hııı.uyf\lı111 ~ühmgen darül . 
fi• •nunu l~p fakültesi 

lr .mİiÖİÖnli" Ali 
Cilt s F . ilet ' aç, rengı ve 

SOukluğu ve tenasül 
~s~lık1arı mütehassısı 

11
1\Yenehanesini Birinci 

••r i 6 s ııema sokngıncla 2 
·•uaı· 1 

f ('ni Atıın ~ııhi' . -

ahibinin .. ,,., 
EN SON ÇIKAN TüHKÇE PLAKLAR 

SEYYA~ I-IL\Xl\I 

A 1169 Yeşil Melek lfok trot 

1 unutma Bi!.ni l'uogo 
J\IAHMUBI~ HANDAN HA?\D[ ve MU~ TAVA HRY 

Aı 1770 

Ax 1711 

Ax 1112 

Aı 1713 
Aı 1774 

f ıkrmıce (Da et) 
MAHMURt. RAfvDA/\ llA!YIM 

Ktlh Allrsm Aucot)a 
MÜŞERREF HA!vJM 

llüaegın 1 iirk.ü.: Sevda beni 

Hicaz Tllrkll Bakımz Şu Geline 
2.AlilDE HA \JM 

Şt.ı datJın ardın<!-a Siyah dunıatı var 
Türkü l.Jzun Kauak 

SlJllEYLA BEDRiYE HANIM 

beyobıu GüzeU 

Mahur Şarkı Sazına tel balladım 
HUSF'iı/li HÜSlvÜ BEY 

. :~ ... ,.: .. -r~=--~~ ,.f- ·~ ··: .:~; ·'·· :;. - -~· .'ıl- : : t . . • ··:.Jt -· : . . 

• 

·····································································: 

TAZE TEMiZ UCUZ ~ 
• . . : 

IL.A..C .... 
Hamdi Küzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Hiiyilk 8aZopoiot?lu han knrşa.rncla 

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

Türkiye Ziraat 
Şubesinden: 

an kası 

Mevkii 

Karşıyaktt. 

Burrıov" 
Karşıyaka 

Bnoa 
Huyraklı 

lkıçe~mnlik 
Karşıyaka 

Turan 
Kar••1aka 
Daragaç 

( 

Soka~ı 

Hengl\ın 

':l1opuz 
l,ovzıy{1 

Oıns\ No. Muhammen .K. 
hane 16/31 5400 

" 87/29 6500 
hrın S9/;J5 5100 
hnne 2 10~00 

c 2t 6000 
diikkfın 1175/153 0000 
ha"c 44/3 7200 

c 243/52 10000 
4 7 5100 

Mochlıye 

Menemeıı O. 
Aemalimeı9it 

Hengflm 
Menemen O. 
Mtiydan 
Deınırl11uıe 

Sepetçi 
kete.le kntn fab. 83/35 97800 

52400 

HEPSi BiRIBIRINE BENZiVOR .. " 
HEPSi DE AYNI VAiTLERDE BULUNUYORLAR •• 

HANGISINi iNTiHAP ETMELi ? 

Bir ~ogu~ hava dolabını satın olmazdan evvel bunla" dusunuyorsunuı. 

Fa1cot pıyosodo butunan bütün morlcolora gordükten sonra büti.ın bu 

soğuk hovo dolapları orasında yolınıı bmnın temayüz ettiginl 

görecelcslnir. O do .. Frıgıdoıre .. dir 

FRIGIDAIRE 
c .. u ...... ,., '"''"'"''" 

BOURLA B İ R A O E R L E R ve Ş.. 

Makin• Ve ın,aatı Bahri~• Bltltehaasısı 

ETUP UEKA.L 
MAKINA iMALATHANESi 

Halim.ağa 0.A.RSISI NUDl.&BA 60 - Izmir • 

şubat 93!1: tarihli 
bertttlnı haizdir 

Hn bftmur makineleri gerek metanet ı,!0· 
rek sadelik vo gerek kullanış itibarile Avrupa 
makineJerine foik oJdukları gibi fiat ha u-
sunda da nouzdur. 

'Bu makineler 150 260 350 4.60 kilog· 
ramhk olarak yapılmaktadır. Husasi eiparı, 
verildiğinde istenilen boyd" da yapıhr.Busoet 
çiftlik, pastane ve ~alr yerler için (50) kilo
gramhğa kadar el He mlitebarrik hamur 

GAZOZIYEN . MOTORLERI l~IN 
On boygır kuvveunden ~50 b yglr kuvJe· 

tine kRdar cıhav.lar ımal olunur. Daha bü
yükleri içiıı bueasi sıpariş kabul olunur. Bu 
cıhazlar Antrasit ve odun kiimiirii jçiu ya
pılmakta olup arzu tıdıldigındo r,tnit kö
uıiirleri için de tertibat ynpılır. 

iMALATHANEDE 
Yaghaııeler i9in haekı, Pouıparıya (Hny

dnrlik tt1lumbas1) zeytin ezme t:nkımlan ve 
ber çeşit yag ve so tanklarile makino ile 
miiteharrik bütiin kuvvet vo kudrette (Saatte 
500 tona • 500,000 kilograma kadftr) 11u 
c.;ekmek Üz»re garl\Dtİ ile tulumbalar ve dür· 
-binler imal edilir. 

Un değirmenleri, asan ör teşkilıHluı •e 
her kudrette sabit, eeyyar •e m\itC'haı rik 
vin9Jer yapılır. 

makineleri de yapılır. Moıorbot, Dok, Layt~r ve yiiz tona 
Arzu oderaler ha makineleri gerek fırın. 

Bahriye İşleri 
larda faaliyette ve gerekse atelyemizde göre- kadar hamule teknelerile gemilere u.ıotör 
hilirhr. ,A.telyeye müraoaat edildiğinde fazla v,.~, -ve muhayyer pervane imali 

•ıaklet a 1 bnımsi ılairesine 

ır;:::=;ın;ıe;uir ·;;:c:ı:1:4 =r. )=h :s::! Daragaç 

O&TOB 

Pırina Te pamuk 128/127 
1a$? fabrikası 

paralı köprü lstımatyadı un 82/30 
fahrıkaeı 

82600 
Jzabat verilir. Uariçteo .kataloğ talep ~oku- ııe .. i inşaat ve tıunirah teminatlı 
unda gönderilir. tnl\bhüt olunur. 

Maltınelerlmlzl faallgette görmek lstigenlu .Kestelli cadde.inde Boınak Mustafa e/ell· 
dinin Yeni fırın, Kestelli caddesinde Emin efendinin, lklçeımelık caddesl11de Osman 
Nacı efendinin, Mallızlarda Cemal efendinin, Tepecik Kağıthane caddesinde Hayrullah atip Oğ. [sat 

Dahllt Haıtalıklar 
lıastaı MUtehassl8ı 
ıı~ı.ııra ~tını Uer gün Ottleden 

~0Ylor - Hncı 1 mam · 
.. O. tl~r olrn,:tınıla 
kab\lı '"' Şita Yurdunda 

lFve tedavi eder 
LEFON No. 333t 

l ~ - ' G C Hl ) H. 7 

Degirmendere nahiyesi Gökaga9 QiUligl 
mevkii Foıkolo < Seydıköy Mazgaga 5/l H. 

Huca Giil ha.ne 11/9 
c 

c 

c 

Heşadıye 

Darağa9 

c 

c 

İtilasyoo caddesi c 17/:ll 
Halk c 2'J/' 
lstasyoa cad<lcsi c 8U2 l 
13ahçelcr arası hann ve bahçe 8 
1'rawvay caddeıi 2.J/7 bısseli 128/121 

Setnınet 

c1epo 
ır hisseli ilepo 123/101 
c '2/3 hisseli magaza 88/SS/1 

ve yazıhane 

arı.ııa Biltl 
14 

87:.!00 
9700 

10000 
1'1500 
16000 
20000 
10500 
15000 

40000 
8ı100 

efendi biraderler fırınlarında giJreblllrler. fı-13 H 3 

Dr. Ali Rıza 11 
Donum Va Cerrahi Kadın Osmaniye Oteli 
Hastalıklan Mütehassısı 0doıamye oteli 1 huıhulda Sırkeoide tramvay onddeein

dedir her tarafa yakın<lir • .Mlibterem lzıuırlılerin ve ha· 
vali i halkrnm ve mutober tiiccaranıuıızı:ı misl\f ır olduk
ları otel lstaul>ulda O ·maniye oteli vo tabtıadaki 1 zmir 
Askeri kıraatlıanosidir. .Muhterem Tzmirlilerin Te muhte
rem havaliaı balkrnuı bulunduklar~ Ye buluştukları yer 
Osnıanıye ot.t-li<lır. 

Bu otel lznıirdeki Askeri otelinin sabık mü-
essis ve n1üsteciri ve lzmir ve havalisi halkının 
yakınJan tanıdığı ve sevdiği On1er Ltıtfü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh
,·endir. 



.~nlıi le 8 

Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandais 
Kumpanyası 

SA TUR~US vapuru l! Temmuz
da heklenmekfe olop hamule 
sini tahliye ederek HOURGAR, 
V .A RN A ve KÖSTENOE için 
yük nlacnktır. 

OEHES vapuru on ıliirt tem· 
muzdan 18 ll'mnıııım ka<lar dogrıı 
A~VEHR, ROTERDAM,AMS 
TEHDA~L ve HAMBUHG li 
manlarına hamule alacaktır. 

Istanbul Sürat Yolu 

SAKARYA vapuru 

Her pazar 

--;:::::>günü eaııt on 
• altıda limanı 

mızdan hare
ketlıı dop;ro 
1 stan bu la gi
der. 

FHzla nıalfırnat almak isti 

vPnlPr Hirinci kordonda VA

PUROULUK ~irketi acenteli 

'tine miiracnat. 

TF.T,EFON 3658 RATUR"' US Vıtpurn 28 fonı· 
muzdaıı 1 Ai!u•tosa kadar doğrn 
.A!\VERS,ROTERDAM, HAM- N. v. 
RUHG ve için hıtmule alacaktır. W. F. R. Va.n Der 

Svenska Ortent Ltnten Zee & Co. 
HEllLAND motörii on beş Deutsche Levante Linle 

ternmoz<ln beklenmekte olnp AQUtr,A vapuru 21 temmnz· 
ROTTERDAM HAMBURG,00 da hekleniyor . AN"VERS, 
PEl!;HAGEN DANTZlG ROTTERDAM, RAMBURG ve 
GDrNlA, GOTEBORG ve IS~ HREMK'.11 limanlarına haınnle 

alacaktır, 
IOA1'iDINA VYA limanları için 
.hamule alacaktır. UL:\l vapuru 26 ti>mmuztla 

bekl•miyor. BREM.EN, RAM· 
Service Marltlm Roumain T!URG ve ANVERS ten yük 

Garbi Akdt•ııız için ayda bir çıkardıktan sonra BRSGAS 
Gıuntazam sefer V ARN A. ve KÖSTENOE için 

SUOEA VA vapuru on ağns Hamule alacaktır. 
ı toota vürut edecek ve ayni giin 1HEEXPOR1 S7EAMSHJP 
·Hat on Pekizde MALTA, BAR· CORPORA1 JON 
OELONE, MARStLYA, OENO- KX.OEJ,SIOR Vaparn 25 
VA, ve .N APOLlYE hareket tenıınnz" do~rn heklenmPktedir. 
edecektir. Yolcn ve hamule ka- NRVYORK, BO:'ITON ve Ft-

LADEJ,FIYA. için yiik ala. 
bol eder, caktır. 

PRLES Vapuru 13 eylülde JOHNSTON LJNE LJMJTED 
gelecek ve ayni gün saat on se- J "'SS'lOI>"' V 6 " 

.ı·, n \.P.J aparn n~ns· 

l:izile JIJAL'lA, RAROELONE tosa <lojtru hflklPniyor.ANVERS 
tM ARSJLYA, OENOV A, ve ve LTVERl'OOf, dırn yük çı· 
N APOLl içiıı yolcu ve hamule karılıktan sonknıil Bulı:aristırn 

l
alac.ıktır Te nomanya lirnanlarınıı yiik 

JGNAZJO MESSJNA & Co. alacaktir. 
J1ALYAhattına onbefgilnde Vnrut tarihleri ve vaparlınııı 

isimleri üzerine mesaliyet kahul 
• bir muntazam sefer edilmez. 

AUDA0EYapnrn25Temwnzda N. V. ,V, F. Hanri Van Der 
beklenmekte olup fılALTA, OE- Zee & Oo. 
<NOVA, LlVERNO. Napoli, Ririnci Kordon Telefon Ko. 

t
:MESSlN A ve KA.TANYA için 2007 • 2008 
yö k a 1 a ca k tı r. -~iliiiiliiiiliiiiiôiiiliiiiliii,_;;;;;;;;; ... ;;;;;;• 

Holland Austalla Ltno Olivier Ve Şü. 
ALMKERK Vapuru 21 ey- LJMl1E1 

t
liilıle beklenmekte olup BOBAY Vapur Acentes"ı 
AVUSTALYA ve YENI ZE-
LANDA için yük alacaktır. Cendelt han Btrtnct Kordon 

llanilaki hareket tarihlerinde· 1 el. 2443 
ki deği,ikliklerden acenta mes'n Dhe Ellerman Lines Ltd. 
iyt1t kabul etmez. 1 ahllye için beklenilen vapurlar 

Fazla tafıilit için ikinci Kor· LESBIAN vıtpnrn on sekiz 
lc1onda Tahmil Tabliye Şirketi temmo:r.da LlVERPOOL ve 

1 
binuı arkuında FRATELLl S\V A NSEN'den. 

ALG.Iı;RİAN Vapuru 20 tem · 
SPEROO acenteliğine müra•ıaat muzda HULL,LONDRA ve AN-
edilme1i rica olunur. VERS'ten 

Telefon: 200.1-2005 Deut11che Levante Linte 

Continental 
ORIENT LINE 

Türkiye Umum Acente11t 
DABKOVIÇ VE Şsı. 

ISTANBUL 
1ZMİR ve ROTEl-!.DAM, 

BAMBURG,ANVERSlimanları 

araeıuda muntazam ıeferler: 
Danimarka bandıralı TEKLA 

Tapum 25 temmuzda yökliyı>· 

cıek tir. 
Alman b"nilralı };ORBUJtG 

Tapuru 9 aguıtosta yükliyecektir, 
Danimarka bandıralı OLGA 

S. vapur 22 ağustosta yükli· 
ı yecektır. 
1 

Alman lıandıralı HANS-
' BURG vapuru 29 ağustosta yük· 
Jiyecektir. 

'.l.'ROYA Vapuru 10 temınnzda 
HAMBURG, BREMEN ve AN· 
VERS'teıı 

NOT: Viirut tarihleri ve va. 
pnrların isimleri üzerine mes'u· 
liyet kabul edilmez. 

Muktedir Bir Muhasip 
Aranıyor 

Muamelatı tüccariyeye tama
men vakıf tecrübeli bir muhasip 
taşrada vazife almak üzere arnn
maktadır. Talip olanlıu onmarte· 
si günleri ıaat .i şifahen Teya 
talıri ren aşağıdaki adrese müra· 
caat etsinler. 

Yahya Ktırim ticarethanesi 
No. 7 Yemiş çarşısı fzmir. 
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ienf Asır 

DALYA 
Latit, ıabit, tabii koknsııyla az :ııama.n

ıla büyük rağbet kazanmıştır. 

Eczacı başı S. Ferıı beyin her kolon
ya Te esansı gibi hakiki bir şaheserdir. 

DALYA üııerine nefis, latif, sabit ko · 
ku yapılamaz. 

DALYA kokıılu Ferit tuvalet sabu
nu da yapılılı. 

İsim ve etıkete dıkkat 

Merkez Depo: 

S. FERiT 
SIFA 
~ 

Eczanesidir 
..ım::::ı 

1111'; 
,,. __ . . . . . . ' ,, 

PI~ATT 
hlakına Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

Pek yakında en ulak yedek parçalariyle beraber aşagı
daki JZ:UIR UMUM AOENTASINDA stok bulunduru· 
laca k tı r. Aclres : 

G. D. GIRAS 
Yeni flhnifatnracılal' çal'şısı Saffet •okağı No. 3 

P. K. No. 234 JZMJR 

Hilaliahmer Eskişehir Ambar 
Müdür.yetı nden: 

Eskişehi rın Karaoaşebi r köyü civarında kilin Hı H\liahmer 
merkez ambarında bulanan fazla bakır - Kazan, Tep&i, Saban, 
Tencere, Tava, ve saire edııvati Te ayrıca üstübeç, vernik, 11eft, 
çiriş ve alimünyoın, toz boya 19 Temmuz 193.! Perşmbe günü 
saat 14 ten 17 ye kadar açık arttırma ınretile ıatılacağından 

alı\kaıiar olan taliplerin yevmi mezkftrda bakır eşyaıının 

Zararlı böceklerle 
mücadele meniıni geldi. 
Bn sene f iyatlartla ten
i ziJat vardır. En keskin 

ı Flayuzen 
: markalı dökme ilacın !it
resi yalnız yüz, hn~nki 

1 şişeleriıni:ı: otuz kuru~tur. 
Çeyrek, yarı ın Te bir 
kiloluk tenekeler vardır. 

1 Qok sap;l1<ın ve z"rif 
tulnmbaların mevcuda 
az kaldığından ihtiyacı 

olanlar şinııliden tedarik 
etsinler. 

17 Temmıı:ı: 1934 

Seyyar satıcılara taze 
ve müessir pire to~un11 
her yerılen daha nou:ıı 

j Yeriyoruz Toz ve topan naftalin fiyatlarında rekabet kabıı 
etmPz. Vakit vark"n, balılarırıız Te kıymetli yünlü elbieelerini 
için naftalin alınız . 

Meşhur ve tecriiheli 

..A.FlTI 
Knınaş boyalarııoızı onntnıAvınw. 

TELEFON : 3 8 82 

.. ZONGULDAK~ 
• • • • • • 

~ C> ıvı: "CJ El "C.T 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( ZJ<:RO DİZ ) ve sair kaliteler: 
Ha defa getirdıı:tım yiiksek kalorili ve fevkaHlde tenzilatlı 
Z ON G U L DA K l<iimürlerini satı~a vazetıim.(ZERO 
DlZ) tonu l\Ta (10 5) L• d 
haya teslim , ıra ır, 
Adres: .Maltızlarda Yalı caıldı•sinde No. 12 

ZORO[ GANOOI 

HARAÇÇI ZADELER 

Ucuz ve sağlam sanaaıyele 
Haraççı zadeler imal eder. 

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

muhammen kıymeti olan 132800 koruşan l'6 dip;er boya malze- ------------------------~ 
mesının kıymeti mnhammenesi olan 67 200 kuruşun yüzde 
on niebetinde depoıoıito akçeleriie ambarda teş.,kkül eden satı~ 
komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Gerek müzayedeye tştirak edeceklerin ve gerek satılacak diğer 
malzemeyi giirmek ietiyenlerio ,.mbara getirmı.k götürmek için 
her gün saat 13 te köprübaşında hakki\! Latif biraderleriıı 
dükkdnı önönde ambara ait bir otobüı hareket ettirileceği lldn 
olnnnr. 15-16-17- 18-19 2850 (76) 

Eczacı Kemal Kamil 

Kolonya ve esansları 
lçiıı lzmire, lzmirlilere reklam yapmağı 

fazlalık telakki ediyoruz. 

Türkiye Hilali~~mer Cemiyeti Bütün Türkiyede 
Merkezı U mumısınden: 

Eık i~eh i rde H i lı'i. lıahmer amb,.rında fa zla miktarda bulunan 
muhtelif boya lar, bakı r takımları , 9i Yi, oam, a t kıh , galyani 1a9, 
otomobiller, hay.,,.n ör tüleri , inşaat malzemeıi , ege takımları ye 
Maire az Ye çok knllanılnı ış , yünlü, pamuklu, keten eşya 15 Tem
muz 1934 tarihinden itibaren Eıkişehirde merlfez ambarında 
k11ım kuım açık arttırma snretile BBtılacaktır. 

Bu eşya ve malzemeyi görmek ietiyenler istedikleri zaman 
Esklşehirde Hılı'i.liahmer ambarındıaki aatış komiıyonuna, aahla
cak eşya "" malzenin neyi Te miktarını anlamak iıteyen-

Şehrimize şeref Teren bu 

büyük eserleri 

Yeni Zait Şi,eler 
içinde G6reoekainiz 

/ 

REN, lSKANDlN A VYA ve 
BALTIK limanları ile DANZ[G 
.ME:\JEL ve GD1NYA limanla
rına doğru konşımento ve müsait 
,ernitle ıııal kabul ve nakleder. 

------------ !er de: Bahar çiçeği, Altınruya, 

Falya, Leylak, Yasemin, 

Amber, Menekşe, Ak

şamgüne,i Gönül 

kokuları SOVTOBGFLOT 
Jı'RA~Z hlering vapuru22 tem
muzda lıeklenınekte olup Seldnik 
Te ODESA için yolcu ve yük 
kabnl eılecektir. 

ÇfQERIN vaporn 25 tem . 
uıu11b beklenmekte olup PlRE 
YAI!'A n PORTSAlT için yük 
ve 1olca kabnl edecektir. 

D 1 KKAT : Yukarıdaki tarih
ler ıçın mes'uliyet kabul edil· 
ıııez. 

Fazla taf~ildt için: 
<-t. HA N.AYLIOÖLU 

T6 J. RO.MA.NO 
Aoeot~eine müracaat ediniz 
Bi rin'1i Kordon, ItlZ ferha-

:oe~ine Telefon 2356 

İzmir t!ulh Hnkuk Mabke· 
mesinden: 

Müddei lzmir inhisarlar ida· 
resi vekili tarafından Esrefpıışada 
birinci çıkmazda mukim sabık 
Kemalpaşa tütün inhisarı sabık 

tahrir memuru Cihat efendi 
aleyhine ikaıno olnııan alacak 
davasından ılolayı gıyap karara· 
rının ildnen tebliği snretile icra 
kılınan muhakeme neticeıinde 

meblağı müddeabih 65 liranın 
nıaa nıasarıf tabsiiıne 11 Hazi· 
ran 934 tarihinde karar verildı 
ğinden müddeialeyhin müddeti 
kannniyesi zarfında mahkeme
ye müracaatla tnrukn kanuniye
ye tevessül etmediği takdirde bn 
baptaki hükmün kat'ıyet kesbe 
deceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ildr.en ihbar olu-
nur. 2630 (87) 

A- Ankara yenişehirde HilAliahmer merkezi nmumlıi muha-
sebesine. 

B- fstanbnlda eski zaptiye caddesinde Ak8arayhlar hanında 
Hilı'i.liahmer oyun kı'i.j!ıtları 1atış depoın müdüriyetine. 

O- Izmirde Hilı'i.liahmer merkezine müracaat etmeleri ilnn 
olnnor. 9-11- 13-15-17 2772 (44) 

Inkisaf Dökümhanesi 
A. Sadettin ve Recep Şükrü 

Kestane pazarı Sefahet sokalfı No. 7 • O JZMIR 

Her nevi maden, kızıl, pirinü, 

Taklide esasen imkan yokta, 

olamıyorda, ve olamıyacaktır da 

makina aksamı kabul Te günç f 
gününe te81im olunur. T. C. D. D. 7 nci işletme Mü 

Alalı ziraiyeye ait 

maden pulluklar toptan 
ve perakende olarak sa· 
tılmaktadır. 

6-7 

~~~~~~. tişliğinden: 
İdaremiz için bir listesi Halkapina~ roağzasında bul~ 

mnhtelif eb'atta Meşe, Çam azmanile Gökrıar kereste Te 11 

en fıçısı mütıayaa edilecektir, Pazarlık 1917/93! Perşembe , 
saat on beşte mezk1\r mııgzada yapılacağından aldkadartarııı 
racaatları. 2928 (86) 


