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Ceza Göreceklerdir 
Tevziat ea,ıadı 

O 'W •• ı ı • El 1 t• •k s T •f ı • Malfilin ve~ t-ytarn ve erı.uıt ı Çu er Çın CK lfl m U arı e erı ıın tütün bey'i1oıerinin tevzıio• 
Büyük Millet .Meclisıncc kil 1ş1('tmde çıkacak ıbtllaflan hal- .. • • ........................ -........................ dünden itibaren başlanm1ştır. 

ba) edilen ıoy adı knııuno vill\- lctrul'k \"O kendiJıklerinden soy ltff emurlar · ıstih- Komisyon T etkikatına Devam Demirci Keçllerlnde 
yet~ tebliğ olumıınştor. Knrile- adı seçmiyerılerle anası habuı Demırcinııı Ooıcı kHyii ke· 

rimizin hemen ldltfPsin; alakndu beHi olmıy"n çocnklıHa ad tek- dan Edilecek Ediyor' Belediyeden Aza istenildi 9ileriııdo 11y112 haslnlığt çık tığ• 
eden tın kanunu ayııe.n ne reai- mak Te bir ndnı knnunon ıste- · vilayete bWhrılmiştir. 

d ,. ki 1 1 1 Bıri el~ktnk bıri mek11nik ~· llmt Bey yoroz: ı~ı f• • ~ nygmı o DJI o mac ı· ""'afıa vekaleti imti.razh şıı· ha vekfdetine gönderilcoektir. 
ı ···k 1 k k öfçüJPr müteba ısı olmak iiv.ere l _, 

Madde l - Her Tiirk öz l?• ıa" ·ınc a arar vorıutt ea. . . .. . . . . . ketler umum müdür mnaTini .*. Nafıa hat haşınüfettişi IDM 
d d b k d ı l,._h. 1• ı , -t~ ... ~ 1 1 1 n ıkı fen mu avırı, hırı kınıyaker l"l"'kt·r·k t ·r · d b b f 1 d b , k • ıu an aş " eoy a rnı < ft taşı- ıl ıye ı, ftna "'' ugun 1on utıc u~o ~ . .. mülıerıdıa Emin beyin de iştira- ".., ı ı arı esın en ımnra ey azı te ı ış er e oıunm• 

1 d . 1 .... k .. 11 . dı,..eri elektrık dıplom muben- .... · ı · c1 t b;t ~·.1·• kt· .. .A 
1 

t . k 
mağa mec ıuT ar. yerın en >uyu· mu oye memn- kile toı>ll\nan tarife komisyonun- sn 1.nrı Nn e es ı ""'ııece ır. uzere Y' ırı u•ttına çı wıştır. 

•tt · ti ısı olmak iiıore iki lfLhotatuvar 
tadde 2 - Siiyleyişte, ya rona aı ır. .. el ktl k k·r t .. t· . 20 Bu makeAtlA müeseesllt Nafıa Beledlye Encümeni 

wiıl11·11dısi ile ou beş nyar fon c.. e r ı 1 0 " 8 nere mın k · ı · d d" b ı d' ı zıııta, ımz:uta öz Arlı önde, ıoy hdde 9 - Valiler Ta kRy· 1 9 
k omıser ıJm en nn e e ıye r • 

,. d · ı rnruş otuz paradan 1 oruta . . 
adı ıonda kullnmlır. mak~mlar soy •Hllarının ııutas meınuıaııun yeuı en ışe a ına- . . . . . y~setıne yazılan hır tezkerede i'D 

Madde S - Rfitbe "Te nıo· kiıtiilderıne v-0 do~oın l\6J?ıtlarma caldan lktiııat TekllletJnclen rndırılitığıoı ve bn kararda Y"1- tıuUesi fcomisyonuna belediyenin 

Helediye d:ıimi enciiıneni dii• 
ö~leden 'on rn 'lok tor Hehcet St'· 
Hh beyin ı·iya1Atıncle toplanmış· 

mnriyet, aşırel vo yallatıcı ırk ılolduı nlmnsı lşimlo ~ıger Dovlet ınmtnka füçiiler lıaş müfetti~li · nız elektirik şirketi morahhaaı- hir a'ZR intihap etmeıi lüzumu 
ğine l·ıldırilınıştir. mn miistmıkif kaldığını yazmış · bildırilmtştir. tır. 

Te millet iıim16rile omıııni edep- dairelerinde miinaaip giirılükleJ'i •.,. 0 • • •n 
ll'on ıırnıımrhuı içiu San'at tık. Ro lııısnata verilen kilovat Haber aldığımıza göre önü· fzı•n . GeJdı• lere nygon ohmyan nya igrenç memurları i• bituıcıye kadaT ·· 

·ı k "' mektf'pleri ıncznrıları 1ercih edi ucreti tenzilat knrarı hazırlana- m\izdoki hafta içinde toplana-
Ye ~.iı ünQ olan aoy a<lları ·nl- yartlımoı oJuak nüfus dairele- leoek ve imuhanA tabi tutula- rak dün dığer axalar tarafından cak olan so tarHeıi kom1ıyouun- Salih Dün Tevkif 
Jant amaz. 1 1 1 ~h· 1 .1· 

rıtH c ça ıştlrmağa sa a ıyet ıuır· oakhr. imza edılınir:ıtir Kararı muhtevi da belediyeyi mübendiı Oahit Edı.ld.ı· Mıu'lde 4 - ~ oy adı seçme 1 "' 
Tazit.-ai ve hakin e•lWk birli . er. :Madde 10 - Ha kannnnn ta- K""' p olan rapor tasdık için buglin na- hey temsil edecektir. Ytik11ek makam Ye ricale H· 

ginln reiıi ohuı kocaya niUir. . .. azım aşa y· e· K F . aanen tecaTiizltnde hnhınao kon· . . . yın ett1ğı mııddet geçtıktcn sonra • 
E•hlı~rn fesbf nya boşanroa eoy Adlnranı değiştirmek isti en- Pazar Gönü Avdet ıne ır amyon acıası dara boyaoı~ı Üsküplii Mnetaftl 

ballernıde Ç•>60k anaırna tt'lvdı . y ' Ed cek oıtln Salih lıakkınd&, Hiiyft~ 
edilmi~ oln bile babasinın seç. lcr J{ıınunn Medfmıoin hn bap- .. e Milhıt Meolisioden takibat foraeı 
tiıti yeya •eçeee~i adı alır. Koo" tnki hükümlerine tabi olnrlnr. Ctıma güııündooberi mezone~ l\"enemen ile Bergama Arasında i in iıtenilen Tuhsst elmi •• 

· · '"l ]] 11 s dl Rnrsada hnlnnınakta olan Tah 4 
Ç g Ş 

ölmiit •e karııı eTlenmem1ş .u ft( ( e, - oy ~ arını ·r. • e· D • d. SaUh miietAntiklik9tt iıticnP 
olurY 'fflyahot koca akıl h8i!la- nüfoı kiitiiğüne 'f8 dogom kl'L-ı K.ızım ~)8~a<l~n. gelen bır tel- . ır R'" am yon e \ rıl 1 olunduktan ltOlll a tef'kif edil· 
hjtı Te akıl ııaifliği aebebilA Te- gıt 'anna yazma i~inıle ihmali gralta :~e~dısrn~n 22 Tommoz miştir. 
•ayet •ltında hulunnyor •e eY- giiriilen memurlar hakkında kay- Pttzar ~unu ~zmı~e ~Y~et etmış Diin ö1?le üzeri Bergama ile numarala kamyonun belyaoı kı&· - • --. 
lilik ıe d~Tanı ediyoru bu kftk malumllar ltir haftah~a, valiler bulumıoagı bıld•rılmıştır. Menemen araınnda ihelTacı kara- rakoluna yüz metre kadar yakın DeVBII'. Saat)arı 
"" Taaite karrnnıdn. on ht'§ günlüğe ksdar maaş ı• kola cıTarın&la feci bır kamyon bir yerde denildiği ye içindeki l 

Kocanın Teffttile karı eTJen- keıme cez11eı "Terebilitlcr. Hu Salih ıde kazası oJmuştnr. Kaza hakkında yoloulaTdhu bir kaçının yaralan- Sıcaklardan Tepti 
mif ve1• koca. e-•Yelki fıkrada kararlar kat'ı olnp ilk fülenecek BtiyAk Bir Orman ı;ebrimize beniiz tefsllıith malO.- dıgı haber Terilmiştir • .Menemen Edilecek 
zikredilfln seh plcırlA YelU\yet al- mttn§tnn kesilir. mat g"lmomfştir. l\lenemendeıı jıuıdınm& höliik kumandanı bA· Son günlerde şiddetli sıcak· 
tana alınmış Ye eTlilik de znal Madde 12 -- Kanonun tftyin Yandı vilayete telefonla, Ayvalık oe)e· diı" ml\halline giderek tahkikata lar büktim aiirmekte "" memur· 
bolmot .. ee bu hak Ye nzife ço eyledjği zaman içind-0 soy ndmı Salıhliı•in rnce .!!,edik orma- cliyesıne mukayyet altmış sekir; başlamıştır. lar 1"&1!ifeleri başında çalu~arna-
cogun haha cihetinden olan kan memo rlara bildirroiyenlerden be~ ııınua diin sn at 111 (]o bir yan- maktadır. Hunu nazarı dikkatf 

h111mlarındao eıı _yakrn nkeğe liradan on be., liraya kadar 'f'ft gın çıkmış T6 yangan dorhl\I lbtı'k~rıa Mu·cadele Adıı·ye Yaz Taı·ııı· alan "Vİiayet IUllkl\Ull mosat eaal· 
ve bunların en .vttşlısına yok iee ha İf için hiıldtmetçe 'ferileoek tevesRli ctmietır. Jı':trnftan kUyHi• a larınm teptili için bazı teşebhö· 
Taıiye ahtir. nzıfade ihmali görülen muh- ler jandarma. Ye aAkerler orına- 1 B T ı &atta bnlonmAk kRrarrna Yermiş· 

Madd6 5 - Mümeyyiz olırn tarlar Tfl ihtiyar heyetleri ııın i'.in<lfirü!mo.si için azami gny- l\Omisyon Rapor u Sene icarat Mahkemesı tir. 
re.,ıt oy ad mı seçmekte.ıerbeattir. aznımıın her birinden ve ret flfu foylemişler ve yangın bin ... --

Akal baatahgı Te akal zayif- b61ediyelerco uıemor edilenler- miişköltttla slin~iilehilm1ştir.. HaznhyıcakRltŞ Nöbetçi Olarak Çahsacaktır 
Jıgi dolsyıııile TeeRyet altına alın- (len on liradRn elli Jirayn kndnr T O Dikkatsiz Arabacr 

h f f ır apuva, lçüıer baş müfettişi Faik AdJive komisyonu yirmi tem-mıo olan reeidfn adım bab&eı, o ı para cezası alınır. ı1o ce· <1 ,, 

yok ise annesi, bu da yok iıe zalar nrnhalli idare heyetleri Bağlanacak bryin hriyaseti altında teş1-kkül muzda başhyacak yaz tatili 
Dün Tevkif Edildi 

d l eclen i tik{tr komiRyonn faaliyete hakkında kat'i kararım Termi,. ..,8eiei seçer. kararile Yerilir Te Tali Vt>ya Beledıye sınırı için e SB ıip- . ti K . . öl ti 
M dd 6 E b .. ük ül k Jc 1 d k k ' · · · d t ge9mış r. omısyon yenı Q tir. Hn karara göre bu sene ,,.az a e - o uy m - ayma amınrrn tas i i ile at J· sız crnzı mahıyetrn e o an sey- lor kanorınuao tntbik aabl\Slnl\ " 

Geçenlerde lı,evzipaşa bot..a· 
rmda vuku bulan feci kaza ne· 

tioeeinıle Mehmet oğlu dört yıa" 
larında Şedhn ezılerek iilüıniirı' 

sebebiyet Teren arabacı ıra,.akl• 

dere k<>yüodeo iBahri diirı iiçiitl' 
oii müetantildikto istioTap olnfl" 

ıuoş Te teTkif eclihniştir. 

kiye memurunun nreceği mii . 
zekker., üzerhıe Oumbııriyet 

müddeiumumisi, ii9iinoii madde 
deki memuriyete uygun olmıya 

1 · r:ı l • tatilinde Trnaret mahlcemeıi nö-eşır. rangu ı, ıarman yerı, Çllyır, girdiği giinden eTfelki ve son· . . . 
Madde 13 - Hu kanonun mer'a, bataklık ve belediye rna- raki havayici zaruriye füıtlarıoı betçı kalac:ık, kendı. Jşlerı~den 

tatlıik yollarını gösterir bir ııi- rifotıle deııiz ve gltllerdon doldu- tctbk Te te8bit f1yliyccelr Te ~~da a~u cezaya aıt lolerı de 
zamuamo yapılaca'ttır. rulmuş olatı yerlerm ve yıkılmu~ neticeyi J)ahiliye nkRJetiııe bir goreoekhr. Agır otı~anın meT-

rak 80I adı kolluoanJarrn bu adı Madde 14 - Bu knnon neşri olan kAle ve kult-lerin, metruk raporla bildırecektir. ikuflo ışleri Ticuet ınahkemeıi 
değiştirmelerini Te tarihte ün tarihinden altı ay eonrn meri- ar alnrııı belediyeni o tnsturnfnn.. - reiıi ıle iki aaliye hakiminin 

almıt olanlara ilişik anlat•n yete gireoektir. ela oldağnnu teuik için tapuda fskenderİye ilti.hakile tetekkfil edecek heyet 
"·······-Musadere Edilen Bıçaklar 

adların, bilAfmı iddia ile, kol- Madde 15 - Bo kanonun tescil ettirilme'41 ve bunların tarafından rftyet olunaoaktır. 
lamlmamumı mahkemeden isti· hlikümlerini yerine getirmege satılmıynrak ınnhafRzi\ edılmfjtıi A leşem İz Birinci Ye ikinci Hukuk 

lkiçeşoıelik caddeRiıHle Mef" 
ldt oglu Ali ve Kemerde Kaat· 
hane caddesinde Osmırn ogl• 

Salibin üzerlerınde hi ror hıQ"~ 
yebilir. Dahiliye Vekili meoınrdor. Dahtliye Veldlletinden vil&yete Dan Bam llaracat- mahkemeleri de bu .-ene yaz 

Kanonla taayyün eden on- teblig olunmuştur. 1 1 J[ t tatilinden istifade edeoek Te bo 

'Tanlar mahfuzdur. 
.Madde '1 - Bu ktrnunnn neori 

tarihinden iki yıl i9inde gerek 
ıoy adı olmıyan1ftr Te gerekıe 

ıoy adlarını değiştirmek ietiyen 
J4'r tafıyacakları adı bükftmetin 
tayin eciecegi ~dkilde nüfoı kü
tüklerine geçirilmek üzere bil· 
dirilir. 80 iş için TeriJeoek her 

nevi enak ırnl reeınindeo mn· 
aftır. 

Madde 8 - Soy Jtdı seQme -Tefrika No. ! 

Burnova<!a 91 ar a . ODUf • mahkemelere ait miiıtacel mt"Tkt bolonarak mnea<lere olorımaştor• 

1 • K d lki gündenberl 'ehrimizde nöbetçi Ticaret mahkemıinoe 
Gençler Birliği ncır ur u bnlonmakta olan lıkenderiye görülecektir. 330 Dog" umlular 

intihabatı Mücadele Batladı ateşi Mithat bey dün kooper&tif ,.-.. ~--81!1-----
mildiirü Mazhar beyi, nıöıyö U ı ı ı A k l'k ş b i 

Hnruovada Gençler birliıti 

idare heyeti intilıahatı dün ak.• 

ş yapılmıotır. 

Yeni idare heyetine belediye 

reisi Fehmi, cczlloı Hüsnü Ke
maJ, miihendis Baha, baş mual· 
lim Mahmut, K!1.z11n Te Mustafa 
hl\ylAr Mçilmielerdir. 

Temmuz: 18 

'l'ıre, .Btngama ve Ko,adaeı .Jıro T& möıyö Tannto ile diğer .aıur raııyar de::m r a er 1 u es n-
kaznlarile Aydın vilAyetl dahi· bazı tacirleri ziyaret edttrek G · d ~80 doıtuuılu ve bu cloltum· 

1 t d ı azetemizio geoe işlerın e Eı ~ 
linde noir kurdu mt oa e esine kendileri ilo ihracat iAleri hak- lalarla uıuarueleye t~ı.. ·1 efra-" İtitihdam edilmek üzere liee 0 ~ 
başlanmıştır. kında görüşmüştür. M.itat bey bi f d. 'hf dın yakıııtla ilk "" .ıon yok-

MücadeJenin ba eene ge~en Bogiin Jiwııoıwıza gelecek de- meHnna r 6 00 ıye 1 ıya-
d m ıı· ı · t lamalarıııa başlarıacagından 

seneden daha eyi neticeler vere- ıaiz yollarrnın lskenaeriyeye gi- oımız Tar ır • ..a.a P erm ea.a. 
16 d tb wlikelteflerin vı layot barıci-

ceı1ti altikaderluoa tahmin olun- df!n vapurile memuriyeti b!loına ti en sonra rua aaya mu-
.- rnoaRthnt ne çıkmamnları ılfrn o1mıur. 

mRktndır. lıueket etl4loektır.r:sv;o-L2«2"~J~.LTi1'!ZT'...r.z;. oı:ı ._., 

kendisinden herhalde memnun Araştırmasını bırakarak do- kitabını ahp odad:n çıkıyor. na dokan'd~ırk~';~ dayanam:dı: 
olacaksınız Her suretle bakımı- labın kanadını itti. Başını çevi· Bülent: Hemen sıkı sıkı onun boyao· 
naza güvenebilirim değil mi rerek bu mevsimsiz misafirleri - Hoş kız, onunla iyi anla· na atıldı: 
madam? görmek istedi. ıırsmız sanırım Ülkü. O 8ımcacığım, Bülent bef• 

- Elbet, ÜJkü hanım bu Gözlerinde her halde rahat- - Evet bana da iyi bir em· Bnlent bey diye hınçkırdı. Şiı:O. 
Benı Seviyor Un 

yeni evini öyle çok :.evecekler, sız edildij'ine hoşlanmayan bir presyon verdi.. di hep böyle: bir amuca der•' 
::ı.v.a:u:ııa:r .... .ı..r:l : Fl.eb:la A.r:l~ az zamanda ısınacaklar ki.. hal vardı. Bülent biraz daha kaldı mll- iki iiç defa da Bülent bey de· 

- Ol Şey, amcacığım, bu Bir iki dakikada hazır olmuştu. Açık bir kapı göstererek: Mlldür gülerek: dire ile noksan muameleyi dn- mege alışmıştı. 
pek biiyük.. - Buyurunuz efendim g8rll· - İyi tesadüf Kler seni çok zeltip kayıtları tamamladılar, ve Bülent başını önüne eğ111İfı 

Sözünü keserek: Adadan vapura, vapurdan şeliD?·· . sevişeceğinize inandığım yeni ayağa kalkıp müsaade istedı, bir içi anhyamadığı bir üzüntü ile 
- Yalvarırım ÜJku yine bü- otomobile atladılar, Beyoğlun· ÜJkü birşey söylınıy~r, fakat bir arkadaşa takdim edeyim: kerre daha UJküyü tavsiye ede- kollejden ayrılırken kendi keo· 

yük veya küçük seremoni yap- dan bin türlü ufak büyük ihti bu güler yüzlü drekterısten, bu - Matmazel (KJer Derb!ey)· rek çekilirken ÜJkü hep birlik dine hayret ediyordu: 
mıyahm. Seni memnun etmek, yaçları paket, paket yığın edi· geniş havlı binadan, hele bu sık Olkn Bülent.. yürllyor ondan ayrılmağı pek güç B .. b d. 

8 
.. 

1 
t e" 

h. b ' d · b k J B .. I d h d h d'. ·· " 1 1 b · b h d k b l ·b·d· 1 t · b - en, mu en ıs u en 1 

ve ıç ır şey en gerı ıra ma- yor ar, u ent a a, a a uşun agaç ara ezenmıı a çe e o· Billendin yüzU kızardı ve ta· u uyor gı ı '· t e yıne ya ancı t' , 
1 1 . h il tt• ~. h•I" 

k k dd d 1 d k d d k 1. k d 1 d ö ı b' k l d çe an mes e c erı a e ıgını ma en mu a es i eğim ir. ül ü e i çe: şa:ı neşe ı ar a aş ar an y e mamladı. ır yere bıra ı ıyor u. . . . . . b" 
Ben bu yüce vazifemi yapmağa Genç kız: Mahcup ve çekik: hoşlanmıştı ki... Bülendin arka· - Hayır efendim Otkü Ve· Bir kaç günde bu kadar de, kend.t hıslerımı tahlıl~en .,. 
cabaladıkça verilmiı bir sözün - Yeter, Bülent bey, bu ınndan gösterilen odaya girdi. dat hanım • ahıhit ve bütiin o eski yakın- kadar icız bulunuyorum! dıyord . 

k. t ş· d. k . . ede ağırlıgını biraz hafifletmiş gibi kadan çok artık pek çok, di- Dıvarlar, bölmeler hep ıtapJar· ıki beyaz kUçUk el kuı gibi lıkla sokulduğu Bülentten bu ım ı yo uıu yaya ınıyor ğ• 
rc•hat aşırım . yordu Nihayet la örtülmüı, açık bir camlı ka- birbirinin avucunu buldu. Sonra: kadar çabuk aynlarağına acım· ta kayıyordu. Islak yoJlarda Y' .. 

Hem ben nasılsa ret etmiye - işte Bebeğe gelmiştilôlr. nat önünde: Kler ayakta kendilerine mll· yordu. mur birikintileri gümüı gibi P', 
ceğini bildigim için o geceden Yüksek ve dik yokuıu çıkan Uzun boyu kızıltılı saçları, tebessim bakan bu kibar tavırh, Halbuki lstanbula gelirken rıldıyor, bir yandan bir y•~ 
seni kolleje kayd~ttirdim de otomobil kollej önünde durduğu dar ve kısa eteğile muttasıl dö- keakin bakıtlı adama elini uza- ancak babasının ıon dileğini seken bu halka, bu manto: 
haydi hazırlan, seni yeni mektep vakıt Ülkü hayal aleminde yüzli· nen hareket eden ioce uzun tarak: . . . yapmak .için ~eliyor, dün!ada mant~ıuz, uzun .kıs~, dar ge:it 
hayatına bırakırken gönlüm ra- yor gibiydi. Hayatının bu kadar vücutlu genç bir kız: arasıra - Efendım yeoı bır arka· zavallı kımıesız baıana kımse etekh kaduım şımdı başka ,.ı 
bat ~yrılacağım. değiştiğine inanamıyordu! yüzünü buruşturarak dolaptan daıın akrabası Yeya dostu benim olabilecek hiç bir ıevgi gönlilnü gözle bakıyor, hepsine, en e" .11 

- Bonjur Bülent bey.. bir kitap araıbrıyorl. de doıtumdur kabul ederaini:ı dolduramıyacak •anıyordu!. kendini inandırmak ihtiy•Cl 
Gtaç kız yaşaran gözlerini göı- - Bonjur madam, size söy· - Matmazel Kler, daha bir deiil mi? Şımdi Büleat en ıon, kolla haykırmak iatiyordu: 
termemek içia te,ekkürle kalktı. lediiim manevi kızım 0Jkü; kitap ıeçemediaiz mi? Ve cevap belıdemedea hızla ranı aut••• dadaklaranı 1açlan· -- Sorı11 Voı -



fent AAır 'o ı~ ıenımny, uı:\;& 
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SONTELGRAF HABERLER/ 80N DAKiKA 
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Ingilizler Kuşadası Hadisesini 
Top aklarımızda Gözi~ıReisicumhur Uz.Boluyu Kapanmış Saymıyorlar Nı?I 
Olanların Gözü Çıkar Şeref endiriyorlar Sefir Buğün Telefonla Tevfik Rüştü 

Bulgar Mail uab Dikkata Şa- Yolda Köylüler Candan Gelen Bir !Jeyle Görüştü Akşam Ankaraya Gitti 

8 N • t y Sevgi ile Ga • • Ka ) kt d ISTANBUL, 13 (HUSUSi )- üzere Ankaraya hRreket eyledi. yan 8ZK eşrıya apıyor ZIVI rŞt am 8 8 lr Kuşadasınm Dip burnunda lngi- lngiliz mahafilinden tereşşuh 
l~ızılcahaman;:·j(j"(";\~A·)·:: Bu 

11

M
1

ı~;;~k~·~~;;· biHiin köylüleri liz bahriye zabitlerinden birinin eden bazı haberlere göre lngi-
sabnlı AnkararJan lınreket boyu- yol boyunca toplanıuak R~iei- ö~üm~ diğerinin yaralanması ha· Jizler verilen izahata rağmen he
raıı Hoısıcunıhnr llnzl'otlMi ıe olunbtıı· 11 ti . . b .. i'k dısesı etrafında izahat almak nüz hadiseyi kapanmış addetmi-

azre erını uy ı ıe- . . İ .,. f' . b - H . . J M f'h fi · T 
lakatlnınde Dabıliye vekili şıik- vrn v t h 1 k ıçın ngmz se ırı ugun arıcı- yor armış. ama ı se rm ev· 

9 e eza arat a arşı lamı~- V k·ı· . T f•k R- .. b ı f 0 k R- t·· b ı ·· ·· · d rii l{aya Onıı:i Antep meh'ııHo 
0 

ye e ı ımız ev ı uştu eye ı uş u eye goruşmesın en 
ır ı A• 'ı · N.ır'ı J> . 1, tar ır. Ueieicamhur lillzretleri uzun müddet telefonla konuş sonra vaziyetin daha açık bir 
~· ırıç ı, ... ı , \,ıze ml'l ı usu · b 

Oavlt, Bılecık melı'nsa Snlıh ve goocyı uradıı çamlıkta hazırlım- muştur. şekilde tevazzuh edeceği ve me•· 
Holn moh'ueıı tsmnil Hakkl boy mı~ olan çad\rlarc.1a geçirecekler- Ve akşam ekspresle de yine elenin kapanmış sayılacağı mu

lerlo ordu müfettışl .Ifıdıı·ettın dir. Ueisicumlrnr Hazrefleri ya• Tevfik Rüştii beye mülaki olmak hakkaktır. 
pa~a ve maiyetleri ohlu~n halde rın Gered~ fürnrinden Boluyn 

J{ızılc.ı.urn•nı• t·~r·' ""Y"''ı~,,~ .~·~·;t lıııyur~c.kl··d:'· Pro t es ör üniversite 
Milli ~üdaf ~a Vekilimiz 1 alebesini Dövdü Mü 

EdimMn 
8

,, Monzma Zeki'f"b';'Y"'b'u Ak'Ş~~"'J\fyon 
A1,INA, 16 (HUSU~İ \ - mnlaıı Hnlgnri~l~ndl\ IHHlhiyot Tarikile Şehrimize Ge İyor 

Ouıuboriyet gnzeteeiııin .Eılir · ılogıırmnştur . Bııııın hn me@elede Ankarn, 17 (Hoırnıti) _ MılJi müdafaa Tekili Zekai be bu 

Yeni Rektör Cen~il B. Vazifesine 
başladı -1 .. lihat Devam Edecek 

rıenin tarihine ve şarkı .J.!nrluı <'lu•nrnııyetli nokta Bulgar emel- .. (D" ) .. . . 1 
baglıyan ehemmiyetine tlair'frak- . .. .. .. guıı un oğle treıı111tj takılan hır 11alonJa Izmire barekt't ey- lstanbuf, 17 (Husuşi) - Yeni gramına devam etmek esashr. 

1• rının tf'zalıuruclur. Hu sıralarda )emiştir. Üniversite rektörlüğüne tayin Ben de bunun tahakkukuna ça-
ay mtıhabiı inin silsıle halında Bıılf.{nrisıaıı snn lirden geçıniycn y . A d f A k H k k k b 
neşrettiği yazılar BulgnriAlnnda enı sır - Zekai beyin hu akşam şehrimize mnTl\BalAtına e i en n ara u u me te i Jışacağım" dedi. 
b hır tek sntırııı hılo •"azetelerilo . t · ., .. r olun kt d 1U · ı j ··a f k'I b of .. 1 . de c ·ı b h ı t b 1 17 ( H ~) u·· . azı garip telakki vo ııe~rıynta n m ı,.... nıa n ır. Jlll ı mıı a aa ve ı imiz ır müddet ıeh- pr esor erın n emı ey ıe - s an u, usussı - nı-

ltlevzn teşkil eylemlştır. BnlgRr yer alamtyac»ğt göz iiııline geti· rınıızdo ıslırabat edecok ve im ıueyaac.la Çeşme knphoaJarına da rımıze gelmiş yeni vazifesine versite fizik şubesi profesörle· 
ınatboatının ynzılınındnrı habs- rilirse Solya ınatduntınao tıunıı· gidecektir. başlamı~tır. rinden Nalensenin talebeden 

men hiild\ınatın tasvıhıle hare · A ı k F d C ·ı b t ·ı b s- f d 0 

• d d 0 dd 
eden Atinada rniintt·.ir Estiya nı çı an ırtına a emı ey gaze ecı ere e- ureyya e en ıyı öv üğü ı ia 
gazetesi dıyor kı: ket cttığırıe lıiikmctmek lazım- yanalında" Devletin Üniversite edilerek gazetelere şikayet olun-

Holgarlor E<lırııcyo ait her gelir. Bu da Trnkya hakkındaki için kararlaştırdığı ıslihat pro- muştur. 
~eye büyük alüka gö termekte Bnlgnr fllUOllMınin E1ıırsılııı11z ve e· . p ı· o·"" • F' h f M 
devanı edıyorlar. Tiirklerın bu inhılid etmeztıgıni güsttırmek ırı o IS ıgerı ~ u a a a e-
Şebri tahkime kıtrnr vermiş '~. ~~';ııı şaynııdır. muru iki Kişi Boğuldu 

Kuşadası Sahillerinde Bir Hadise 
lııtanhul, 17 (Hutıaııj)- Diin geoo çok kısa devam eden bir 

fırtınK Jımanda bazı kazaların vukanna sebebıyet vermiştir. 
Polis memurlarından Nı•jat ve muhafaza memuru Halit beyler 

•••11•1111111• 011111111•-1111 ~11~ 1111111111111100 fırtına esna11ndR bir sarıdıtl içorııtinde bolnndnklar1ndan ıandel 
- Başta1afı 1 mcı sahıteae - 1 mesının ve muhafızlarımızın ha- . . . . 
Ank 16 (AA) 14 t k . k _ 1 ani fartıııadan dflvrılmış her ıkısı de <lenıze düşerek boğnlmnt ara, - em- re etı tamamen anunl omasına Jarılır. 

ınuz günü Kuşadasının 30 kilo · rağmen bir insanın kabolmasmın f 

~·~r· cenubu~da Dipburnu ÖD · ve bir diğerinin yaralanmasının c. H. F. Merkez Heyeti 
erme yelkenh bır sandal yana- çok teessüra mucip olduğunu 
tarak, içinde hüviyeti meçhul üç d R b • R • ı• "" • Alt d laveten dermeyan e ilmesinin ecep eyın eıs ıgı ın a tdanıın çıplak olarak sahilimize 
y f yazıldığı öğrenilmiştir b •• T anaştığını gören sahil muha ız- uoun oplanıyorlar 
!arımız, mu haf aza ve gümrük Kaybolan cesedin aranmasına ~ • , . 
ı _ devam edilmektedir. lstanbuJ, 17 (U ususı) - Ş"hrımızde bulanmakta olan fırka 
"anunları mucibince bunları tev- · · b ·· · t ._. Londra, 16 (A.A) - Royter umomf katıhı Uecep bey ugun fırka bınRsında çalı•mıı:ıtır. s-
•uf k · · d"kl · · "' " 
11 etme ıs.tem~ş ve ver . ı erı bildiriyor: tanht.lda bulnnan merke~ heyetı azaları yarın (Bogiin) Recep bo-

Dur ,, emrıne ıtaat etmıyerek Bahriye nezaretinden bildi- yın ıeısli~i altnıda bir içtima aktedeceklerdir. 

taçanagv a teşebbüs eden bu meç- l h • l " k •ı • rildiğine göre 14 temmuzda Dö· n ar a 
buı şahıslara karşı, havaya silah vanşir gemisine mensup olup lS r e l l 
'lı:nakla ihtarda bulunduktan içinde üç zabit bulunan bir yel

•onra üzerlerine ateş açmıya kenli kayık, Yunanlılara ait Sı· 
lttecbur olmuşlardır. sam adası karşısındaki Türk nö· 

Buna rağmen sandal durma- betçilerinin şiddetli ateşine ma-
lttış ve ortadan kaybolmuştur. ruz ka!mışhr. 

Bilahara b=r motorun bir ce- Malum olduğu üzere Dövan· 

Bugün Istantulda bulunacak 
Ankara, 17 (Rnsasi)- Gümrük ve inhisarlar 

akşam ekepresıle lstanlınll\ hareket eylemi,tir. 
vekı li Rana bey 

Devlet O.yolları Altı 
Ray Otobüsü Getirdi 

Ankara - Çankırı - Kayseri 
Ulukışla Hatlarında Çalıştıracak ...... 

ISTANBUL, 17 (HUSUSİ)-j cek hem de yolcu nakliyatı 
Ankara, Çankırı ve Kayseri, az olan hatlar üzerinde her gün 
Ulu kışla hatlarında çalıştırmak tren tahriki zaruretinden doğan 
üzere Devlet demiryolu altı dane fazla masraflardan tasarrnf ey• 
ray üzerinde işleyen otobüs lemiş olacaktır. 

getirmiştir. Bu otobüsler çok Bu ray otobüsleri Avrupanın 
modern olup saatta yetmiş kilo· bir çok yerlerinde yolcu nakli· 
metre sürat yapmaktadırlar. yatında büyük rağbet görnıek-

Devlet demiryoJları bunları tedir. 
getirmekle sürat ve temizlik Ray otobü ]erinde hususi ten · 
noktasından hem kamyonlara zilitlı tarife tatbik edilmesi de 
karıı rekabet imkinını elde ede· muhtemeldir. 

Mallar ~erqisi 
•et aramağa geldiği haber alına· şir gemisi Sısam adasını ziyaret A J kt 
'•k, buna bizim oıubafız motoru etmekte idi. Gerrah mülizim j. Çl 8C8 ir 

IV.:etr Salem Ve F eraci Bugün Meclis Reisi Kazım Paşa 
Tarafından 

tarafından da iştirak edilmiş ve V. Robenson bir kurşunla vuru Mahkeme Rüşvet CürmÜnÜ Te• 1STANBUL, 17 ( Husast )- Altınoı yerli mallar sergisi yarın 
~en motor böylece kaçanların [bogün] Galataearay liees'l binaaında biiyiik tezahiirf\tla a9ılacalı-
ı. tarak sandaldan denize düşmüş bt .. •• M h• t• d G•• •• t•• LÇ!nden birinin kaybolduğunu ve şe u us a ~ye ın e ormuş ur tır. Rütöo bazırhklar ikmal edilmiştir. Sergi geçen eımeden daha 
11Unların Sısamda bulunduğu ve cesedi bulunamamıştır. Müli- miitekamil bir 'ekilde hal'-ırlf\nmıştır. Sergi şehrimiv.de balon-
~ ı Dünkü ııuehamız<la Ankara 
'"lerenilen bir lngiliı. harp gemisi- zim Monsel kolundan yara an· makta olan Hüyük Millet meclisi reisi Kazım pa~a açacaktır. 
llt mensup olduklarını ifade et- mıştır. Bu hadisenin ne gibi ah· mubl\birimizlo telgrafları araaııı- Rir çok ze-.ata merhıime iştirak için davetıyeler gönderilmiştir. 
llliıtir val ve şerait tahtında vukua da .Metr Salenı, Foraoinin ınah· 

H~kumet keyfiyeti Londra geldiğini tesbit için diplomatik dkftlmiyetleri neışrolanmoştu. Ana- 1 u•'rk~•ue - ~uqoslavua bıt bb b 1 1 o u Ajansı bugün kararı mn · ı 4 
l 
... YUk elçimize bildirerek, lngi yollarla teşe üsatta u unu -
it hükumetine malümat veril maktadır. faBSalan bildirmektedir. Oürttm Arasında Yenı· Tı·caret Itı·ıaA f-

teşebbüı mahiyetinde oldo~andırn 

• • • • • • yalnız; para oezaeiJe iktıfa edil- • ( 1 d 
Y 1 ••uhaf z Gu•'>cu·· mıştir. namesı mza an ı 

UgOS 8VY8 l\a .t ANKARA, 16 (A.A) - ta- Ankara, 17 (Hususi) - Yngoslavya ile aramızda ticaret mua-

JWlilli Takımımızı Bisikletçiler Karsa Va- tanbul telefon şirketinin serrua- Metr Salem ve Faraci hedesi akdi için bııylı zıtmandanbcri <levam eden miizakerat hi-
l:Selgrad& Çağırdı sıl Oldular ye TRziyetınin ve bu hnsoıta bu 223 üncü ml\dde nıaoıbınce nııfı tam bolmuş ve ytlni ticaret iti!Gfoanıesi bagUn imza e.dilmiştir. 

1 tnnbul, 17 (A.A)- Yugos Kttn, 16 ( A .A) - Muhafız rapor tanzımine memnr edilen bittonzil SOO lira ve bondan da B ğd Alı~ ı t ı 
1
"'Y• follool federasyonu, lede- ~~·,~. b~~~;~;:.•er:ıi:~::eı::;!~:: ~:l:~:,7°.,:.:··~:::; ü~::.1:. ~::~ =.:.:!ın~i!:::··~· =~·~7rii:i~0~::: u ay m s asyon arı 

; Yoıınmuzll ıııiirııcnRt ederek, bir dı~ında halk fırkası, halkavi zirni için 10000 lıra rli~'et vaid, zili ile 250 lira cezai naktiye Talimatname Tasdik Olundu 
iirk ıııilli takımını maç yap- ve belediye reisleri müstahkem öOO lira nakten vermekten maz- mabldımıyetm<•; dığAr maznun . 

lnak iizcıe Yag•·ı la .. yayn dnvet movki pıyade alnyı namına bir F . f ndıı·ı· . k 223 ANKA HA, 17 ( Hosaet) - Zıraat Vekili Mnhlls beyın rıya-'" • " " nun Salem efendinin Te muma aracı e e • n ıse eza . . 
tıt1nı ı;;tır. heyet ve spor kulüpleri rnisleri .. .. 

2
1! setinde toplanan bnj?day komısyonuııan tespit eyle<lıği şekılde 

f d i t b .. ti ilf1ybin bn fiiline tavassuttan nrıou ve 2· v ınoı mRdc.1eler de- . . . . . d · h _ y tara ın an samıuı eza ora a . . . otnz ıkı yerde buğday alım ımtını ıstasyonlRrı tesı ıne aır azır 
b ugoelavlar tRrih intihabım kRrşılunmışlnrdır. maznun Faracl efendinin maz . laletı ile 220 incı maddeye tev- lanan t~limRtnaıne tesdık olunmuştur. .Alakadarlara tebhg edıl-
ı~e hırakmışlardır. 8 d d nun hnlondnkları ef'ale mücase· fıkan 300 lira cezai naktJye mah- k .. d ' .... ur ur a me uzere Jr • 

................. ••••••••
1111

•
111

""
111 retleri ıabit görüldlijtlindon hun- kftmiyetine 'e fiilin mahiyeti K •t ·ı • F ı· t• A t d 

G.ömlek ~:.~:~1~: s~ ~i~: yıl ~·;:::n~·~~~ i=~~0!·:~~.;;:·: ı~:: ::·,~:;~1",!~~:n~~··::,:~~kio~:~?~ Bulgar om~ ecı erı a~ ~y~ iT k r ır}. 
Şık, zarıf, dayanıklı ayni za- Bnoak kazaemın ekinleri güzel- tıkan ve görülen e11babı miited- 1'ermek iıtediklerl 600 Jfranm utanbUJ, 17 (Husus~) - ~~gar komıtecılerı ra. yanın. u 

inanda 9ok oonz gömlek, kraTat ldir. Çift9i çok memoundor. Bil- did,,ye binaen 600 Jir4 nakit müsaderesine Te meTkuf kaldık- naniıtan kısmında faahye~IP.rmı . art~rm~ılardı_r. Yenı hidııeler 
~tikfimet caddesinde Şemıi ha- haeaa Kösten haTzaeına ait bug- oeu ile tecziy(4ıine, anoak fıil lan müddetin ba ceudao ınab- llzerine Yunan hükumeti komıtecılerı takıp ıçın fevkalide 

1~at ucuzluk ıer.rıelnde. day nıahıolti ~ok iyıdlr. teeebbftı h•Unc1e kaldıJtı lala. ıubuna karar Yed.JmiaüL t.atb.irlar •
1••k••ctu 
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~ .............. ~ .. .. 
_. Dır A.şk l 
~ Kahramanı ~ Amerikada Gre:iler jB&lkanMisakınınDog" u 
~ Bir Türk Gencinin ~ 
4 Heyecanlı Maceraları ~ işi Azıttılar racağı Netice Büyüktü 
~ - 119 - ~ •••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

Bunlar,Bafka.larının Ba~atınamete:ır. Dükkinları Yağmaya, Kamyon- Çekoslovakya Ha. iciye NazıtıDı 
Verme.ıer. Bea de YapaoaeıımıBiltrim ları Devirmeie Başladılar Balkanlar Hakkında Düşünces ··-·-·-Fakat Niyama dünyayı da baılamaıın mı? Polislerle Şiddetli •tsademeler Oldu Çekoslovakya Hartctge Na- rini ifade etmez; bununla Balka 
Ahireti de aklından çıkarmış, Emdikçe kanı tükürüyordu. 8 F . k 17 ( A A) 1 kı · k k ki 1 zırı Dr. Edvard Benea dQnga lılar sadece, kendi mukadderat an ransıs o - e ı aya ıza arıoın faz a sa- • 
aklını fikrini hep Feride vermiş Bu suretle zehirli kanın hepsini 8 . ki 1 k .:ı • Ok.I d'-1 t 1 h 

1 
algasetl hakkında aiJgledlll lan hakkında karar vermek • 

b k 
ID ş auı&r grevoı, an ua ı ma@ına se ep o moştnr. B ~ 

olduğu için u mecuslu içinde çıkardıktan sonra Punza taıını ~· b kk 1 d"kk~ b'' · S F 1 k k 1 Son bir nutukta alkım/ar kendilerini idare etmek içih k . ı•ır a a n "'nına uoom an ranı ı onoo seT o ceyş \ r: 
en bllyük ıztıraplarla kavrulu- toz ovalıyarak yaranın üzerıne . . . . vaziyeti huauaanda aıalıda derecepe isbatı• ı:üfdetmıı' ol .. • 

d k k b 
.. 
1 

d ederek ya1?ma etmışlE"rdır. Ma noktalarında mıtralyozlar Tar• 
yor, bele Feridin dilayada bir a til ve ıımıı ı ag a ı sonra . . ki ıaganı· dikkat ıiJzlerl BiJg- Jarını göstermekJeditler~ Bb 

Y bo
• d d ' ıaza camekAnlarını Te evlere dır. Şebrıo molıtelif yerlerınde 

nefeslik 6mrü kalsa onu da Ni- am ya an il: t b . 7000 .11• h f lemlftlr: kanlar siyaseti de bfr i ~i 
k t k . . A . . y b d d" B' krozotlo bombalar atılmıştır. a mrnen mı ı mu a ız .. 1933 . b h d A . ii! ~- _ı:;· • • 

,.mayı ur arma ıçın verece· - zızım am o, e L ır . b 1 kt 1 El kt . k f b i senesı son a arın an vrupa sıyasewn~ :ui'ruacı eler 
.x.:.. " h . 1 I k b • k İ' Erzak nakleden hır çok kam- o onma aı ır. e rı a r - b . Balk d 1 tl . d d . 1: • L3' 'ı~ • 
.... e ıup esı o mamaıı meyus u- ft ıt ıen enım canımı urta 1 Okland'da k 1 i .1 • T d erı an ev e en arasın a ce e azameti .,.aıır oı aı. 

d h 
. b" t •-t . d" d b . yon ar (lAvriJmiştiT'. n arı t91 erı emmoa ıonon an .. 

funun acısını • a garıp ır ~1'. ıak. 119t edıım 1 e en seaın- pQliıle bir çarpışma netioe1inde eTvel grn yapmRyı dü~ünme ~ 
aurette arttınyordu. &ını ur ar ım 

Y 
' b ·b h" I d 10 erkek Ye iki kadın t"vkif mektedlrler. Makıatları bo nA:1;ik 

Şimdi yeis ile &mit arasında am onan a Z«= ır enme en . . . . . . . . 
k l 1• b' h t öl · H' tl"I d" d edilmış, ıki polıı Te ıkı grevcı vazıyette şehri zıyaıız bırAkma-,o e em ı ar azap aya ı ya,ı mesı ın ı er nez ın e mu· 

1 
k 

N' am h .ı... ld k hakk k "k N" rı yara anmıttır. IDa tır. 
!ancli ıky d~ . er _,.m 0 u ~ k tuta 1 en d ıyalmkanı~ e 

1
1 ke San Franıiıko 17 (A.A) - Gazeteler 19:?6 Ja lngiltere-

aen ea ısıne: ar ması on amut a a ınsan 1 M T • )' l ' f .. d 8 ı · o1onıonon ~a ı or°'va a er- nin umumi greve kar•ı aldıkları 
- Bugün de akpm o da. bir kuvvet· Ye kudret olduğuna · " " 

11--A- d b" llm"t ll in bllk clil • r kele1de •öz Jöyli1•cegt içtima Yaziyeti hatırlatmaktadırlar. 
,.....ecl-. B-~- lır 1 

r zı lleı• Vmek myıt 1
· b k t-ıd H poliıin her hangi bir hAdiae kar- M Jonıon tayyare ile boraya 

m ı. .... ım yana mev ne a ıa am o ur 01 u. em . . . 
..a.te . r d H d . ·ı .. • tısında bimttye eclemiyeneğani gelmıt T8 ıük'ftno ıade etmek 
•- rır e ayım uranı onun v ecegın· . . . . 

N. b da L-LI d .x.:ı d • ol k k" k d. btldırmeaı yllı1önden tehir edıl- fçın her teyi yapmaga buır ol 
ıyama un 1111& ı e.. en emın ara ope ıye . . 

• eli? z. aJI F •t t dl kö t bk" t · d d mıttir. .Mtinakal&t greYi teker dafono bildirmıttir. 
mıy v ı en e oaa - nan rce a ır e mesın en o· 8 • • • • 

flamiyor, takip •• taharri •t layı Btlrehmenler reisine ne ka · lraktakı· Asurı·ıer 
miyor, adım adım ,.Jdqmakta dar gilcenmipe, mukaddes Bl 
Wunmıyor miydi? Elbette bir ıGn kirin zehirli kanını emip haya 

~ ·-·-·· olacak: aeygiJi kocaıile aeYp tını kurtarmasından dolayı o niı- • 
wd·ı•ann•• •e sadık adamı.- bette bir sevinç ile kurtuldu ki Başka Memleketlere Hıcret Et-
nnm kartancı elleri ona ulqa· Y ambo için canı teninde oldukça k Is • 1 y 1 M •• 
cakb. ba eyiliji unutmak kabil değildi. me tıvor ar. apı an uracaat 

Bb ıabah Y ambo, Niyama· Y ambo, kalbine hücum eden 
11111 oduını ıllaliyen çiçekleri ta· hislerden hiç kimseye renk ver· LONDRA, 17 (A.A) - Hır dıu etm.,gi taahhüt etmişıir. 
zeleyip yerli yerlerine yerletti· medi. ıuale cevap veren Sir Jon Si· Irakta bulunan Asuriler için 
rirken kocaman bir blketin p- Ancak Hayımdurani Yambo- mon Irak hüktlrnetinin Aıori· milletler cemiyeti Asoriler ko-

l ' 
1 

k tt e miteai bir çok memleketlere mü-
1et pzel kokua tahammlllntl nun dışından lnlbine bakarak ere yapı aoa oıoaTene •m v 
..... ,_ . . , racaat ederek mobıoir kabnl 
umetmif, oaa koklamağa mec- o hisleri tamamile gördil ve omnıyetlerınden ıne11 ol o~makta edı·p et diki i 1 t M. Btnts Ailtsilt Bi1/ıktt 
L-- me er n sormoş ur. • 
.,... olm111ta. keneli kendine: deYam ettiğini bildirmiştir. Bu meyanda İngiltere bü'kftme· ~ır Balkan granti mis~k~ a~- öyle bir .hidise ki, • . 

O aabah Hayımcluaai ele san - Pek bnynk bir hata ettim. lrak bHkt\ıneti Milletl.,r oe· tine de mllrAoaat edlldigindeo ti meyzuu babsolmakta ıdı. Bı- ten . ıo!'ra.k~ muuır ısttbal 
inciyi ziyarete ıelmifti. Brab- Heriften nmidimi kesince tah- miyeti Asnriler 1'omiteslni bo İngiltere htikftmeti bn işle aıA' lindiği gibi bu baptaki mDzake· meyıUerı ıçmde maatıltl 
maya neuedilmiı mukaclclea bir kirde bulundum. Halbuki onu vadide alman tetbirlerden haber· kadar olmağa karar Yermiştir. reler, M. Tituleıko'nun Sofya, surett~ ye~ ~lm~k~adır. 
1aaa keneli sibi mukacldu ~p- cennete koyacak bile sözde ben Ankara ve Atınaya vaki olan öyle bır hldııedır kı, ılk anların 
iiai koklamak, ktıftlr •erecuia idim. Herif çok içlendi Bunu Al il F ıeyabatinden, Kral Alaksan· da. bazı zorlukları,. müp~emiyet 
tle bir kabahat oldaön i .. in Ha· asla unutmaz. Artık bundan manya e ransa d B lk 1 d t .. d 1 lerı ve tereddütlerı mucıp olmu .- ... rın a an ar

8
a . ~ap9ıgık 

0 aı bulunmakla beraber Avrupa si 
Jımdurani tam Y amboyu tekdire sonra Yambo bize sadakat eseri .. _ • _.. madan, Kral orısın ü reı ve t• · t•d k. . k" f d A 
L--I k" y b lind ki •• B . yase ının a ı e ı ın ııa ın a v 
-. amışb ı am o e e röıtermiyecektir. Jkt• d,. M •ı U • d p • elgradı zıvaretinden ltnra bin rupa sulbunun yeni bir temina 
...açek demetini can bavlile fırla· Hayımduraninin bu hükmü 158 1 eS81 zerlD e reDSlp 934 senesi Kinunusanisinin so- t d z· b k d ı ı ..- ı ır. ıra üyü ev et er ara 
bp atmıt: ço~ doğru idi. Zira ş~. feliket Noktasından Anlaştı 1 ar nuna doğru bir Balkan mi- sındaki rekabet olmasa Balkan 

- Aman yilzilmf Aman ya- habnde Yambo Mecuııbk ne ol· . . sakı hazirJanmasına müncer oldu hlar arasında da rakabet olmaz 
uğun! duğa, yani ahmakça bir zan ve BerJin, 16 ( A.A ) - Alman tarzda ha.ilme yuıyacak hır ve 9 Şubatta Atina~a inızalanan işte bu takdirde mahut "Balka 

Diye bağırmııtı. Meğer de· evhamdan ibaret bulunduğunu iıtibbarat büroıo . tebliğ ediyor: mukavelenın. 0~~mt hatları hak- bu misak ile "Balkan anJaıması,, lılaşma" tarihi tabiri bütün ma 
met içinde bir zehirli örümcek anlamıı, o vakta değin içinden Bcrlindf1 üç haftadıtn beri kınd" prenllp ıtılılfı hasıl 01• namı altında Balkanlarda yeni na ve medlulini kaybedecektir. 
bulunup adamcağızın yanağını yaptığı o mütaliaya mukabil Fransa il" Almanya arıtıında moştnr. bir devletler manzumesi teıkil Balkan devletleri arasında he 
aokmuttu. Yambo da içinden ıu hükmü devam etmekte olan iktisadi Bo meselt-ler~6? hir tanesi~i ofuomaktadır. Bu misak Balkan- hangi bir mevzii ihtilaf, bu ıe 

Bu örilmceğin ıoktuğu insan vermiıti: müzakereler ııetioeıinde, onmar· D~n ;e !ung 1 •.tıkrazl.arına aıt lar ve alelOmum Avrupa siyase- rait dairesinde, Avrupa ihtilaf 
•atlaka helik olur. Ancak bu- - Eğer bu heriflerin doğra tesi giinii eaaıh mesailin her iki taızlerın odenmeıı teşkıl etıoek- tinin atideki inki7afında vaktile larım mucip olmıyacaktır. 
aaa tedbir ve panzehirini bilen- bir uıuUeri olsaydı arkadaşlarını mflmleketi memnun edecek bir tedi '· küçük itilifın vücuda getirilmiş Bulgaristan da bu anlatma 
ler pek nadirdir. Ve bunu her yalmz havatında değil mematın · 1 • • • • S olmasının yapmıı olduğu muaz· ya girmek suretiyle bilyü 
kese açmazlar. Bununla beraber d d h: d l d' H lb k" · 30 o•• ıu•• rosyaıı•stler zam tesirı yapacaktır. menfaatler elde edecektir v 
aokalaa adamın yüzde doksan b• 

1 
a ı~al ye .e ker edr. ı. lla. ud 1 

) Bulgaristan bu misaka iştirak göriinüşe. b~kıhrsa yeni Bul 
al . k dd d' un ar a emı en ı e erın e t . t' B " d B lk gar kabınesı, komşu meml 
mesı mu a er ır. , e memış ır ugun e, a an 

Binaenaleyh Hayımdurani, za· bir ~e~ ~larak kulJanırlar.Yalnız 60 yaralı Var Komünıstlırlı Anlısıyorlır a~Jaşması ruhunu na~isedar e~- ~e~~rı: dost bir surette an 
ten Yamboya karı• hasıl olan kendı ıstıbdatları sevdasındadır- Kalkôta 16 ( A.A) - Tirı· . . mıyecek ve Balkan mııakının bu ş y matuf olup Mup 
lıuaına binaen bir de borifcağı- 1 lar. Bafkalarının hayatına mete· velli yakınında bir mabette çı· Parıs _16 (A.A~ .- Sosyalıst tiin Avrupa muvacehesinde ih· nof kabinesi tarafından bat 

. • . . l'k b·ı 1 B d be fırkası mıJli mechıı blltün gün d t · - · · k d lanmış olan siyaseti takip et 
DD mutlaka ölecegını zammede- ı ı e vermez ar. en e n kan bir yangın neticesinde otuz • • . as e. tıgı sıya~d . arşı~ın a mekle beraber bunu çok iyi aa 
rek büyük bir tehevvürle hiz- iıem yapacağımı bilirim. kiıi 6lmllf ve 40 kiti ağır su ı~tıtma fıha~anıde kaJfmıı1 • vet kb?m1.~: ~hulglarıst~nı mkenflı bıbr. vhazılyete ladığı görlllmektedir Bunun içi 

• O da y b Bür b 1 nıı r ının aa ıye ır ııı ıt a etmıyece o an ır a ça • 
•etçı kadınlara bağırmııbl n n sonra am o, e • rette yara anmııtır. t kl"f"ni müzake t . t• . b 1 k B 1 • t 1 k Herde yapılacak müzakerelerİll . • . . • • • e ı ı re e mıı ır. resı u unara u ganı ana om· . 

- Kaldırın şu kCSpegil Brab- men dıaı aleyhındekı husumetını lkı AJm&D y • ... -ır Dn kü . 1 ul d k ol t . Bulgarıstanın komşularile yakıa· 
enı na - n •Janı ar f arı uaıın a ya ı atma emı· 1 al 

..... kutıiyetine hürmet etmi· pde rllne artırmağa baıladı. ıoıyalistleria faşizme karı• ko· minine çalışmaktadır. ··~···01 ve bu yakın~aıma, B . 
J8 blyle cür'etli bir canı iıte Buna karp '1•yımdurani d~ Sandalla Ok~aD08a mllniıtlerle beraber çalıımatı Balkan misakının baıhca ruh garıstan~n. Bal.kan ~u_ak•n• ta· 
blyle derhal cezasını bulur. Kal- Y ambo hakkındaki emniyetsizli- &eqtller kabul ettiklerini bildirmiıti. ve medlulil, Bulgaristan aleyhine ~amen ıltıraki ıeklını aı....-
-.n ıunu, bir tarafa atin da ğini arlttrıyordu,. RlO Dö JANEBIO, 16 _ llf •ı K • matuf ve Balkan devletleri hu- ~ıl~h ~al·k~ar~ ~mı~ ol~ 
•ada kendi kendine gebenin! Y~bo, içindeki hiyaaet~ Şarkt Pruıyada kAln ufak bir it. &&rl ODgreSI dutlarma mllteaJlik bir siyui ve ~~n:mif:. 1 ma e eceji il•• 

Hayımduraainia yerdiği böyle ıakladıgı ~il~det .,Hayımduranı yelkenli ile hareket etmi' olan OeneYre, 16 (A.A) - Bugün yahut askeri anlaıma telikkt Balkanlardaki son hldiael•• 
Ls • k' de ıiipbelerını herı e anlatmadı .. olunmaktadır G f · aak . 
•I emrı ım yapmamazlık ede-

1 
k .. ~ iki Alman 9 ay ıliren bir eeya- ti9önou maarif konferanıı, otuz · aran 1 mı 1 rın mana ve mefhumu budar. 

Wlirdi? yanız uza tan ;zaıa nezare hatten IODr• A.tlaı okyanoıuou memleket miimeuilleri hozurile eser altında vücuda getirilen ıey bu ıiyaaetin, ayni prouipl.,. 
Ancak Maya Niyamanın mu- albnda bulundur u. g99erek boraya gelmt,ıerdir. a9ıımıttır: ve şümulll fevkalide bilyilk olan mlle11eı bulunan ye ayni ~·· 

- Sonu Var - b k •'"' bddeslik derec.eıini bilenler • 1 • 1 • ir şeydir, yani, vaktile llçtlk leri takip eden kilçnk itilaf d• 
takdir edebilirler ki ba emri bli l(,rşılıklı iUjpımWaıpııllpD~ •lflP•DlllflB1119llllHll""~lllJilılU~NlllllWWa lllll itilifm baıhca medlilü no idise birliği ve bu ıiyasetin meyil .. 
•ımden düıürmeğe yalnız ıan O !! e • j ve bugün de ne ise ona benzer: gayelerinin Fransa ıiyaae~ 
laci muktedirdi. t I.Zl.\l.[IE l i ) E , Balkan anlaıması "Balkan Balkan· meyil ve gayretlerile ııhriyeti 

Niyama da bu iktidarın de· AıLın• YI fflll AlaŞBllrl' it;. R SE ~ lılarındır. Prenıibinin ameli bir bunda mündemiçtir. A-a· 
receaini bildiği için hizmetçilerin 1 UI ~ EBIK YEB .,. surette tatbik mevkiine vaz'ı de- Geçen sene sonunda •• 

baıı olan zenci Zolimaya bağırdı: BulundıracıLlır ~ Sehir Gazinosudur 4 mektir. Balkan bu misak ile IOD pada his~I ~lan ıerginli~ bat•:; 
- Dur Zolimal Emri yapma. 1 g- ~ rh d ·ık d f 1 ak k retle yenı bır mefkCire, 11yaıe 

= !!!!! aıır za n a ı e a o ar en . b · r · b ı -
Bana bir Ponza tqı getir. MOSKOV A. 16 (A.A) - M. ıa. J di kendine milaalemetkirane bir mt ab~~vıyt~t ~r ~ği vü~at~ uBmb•I 

N' ba ı b" · L ' t · f ·ı ı ir fi · Lo d .~ k'I a n ne ıcesıaı vermış ır. u 
• ıyHama d ye . ır ekmır ~e: Q~I vıoo Mı ek ogd •:

1 
ı; r~J r ~!!! teşk ıdit vücuda getirmekte ve bil- orta ve şarki Avrupada çok 111t-

nnce. ayım uranı arh ıesını ı et(), oı oya a ng Is Ye 15!l yll evletlerden Balkan millet- him neticeler vermiştir ve ver•· 
11kar~madı. Londradakl Ra1 1efaretbaneleri- lerini 'kendi baıına terketmele- cektir. 'Ve ıu miltküllt ile dol' 

Bır de ne görülılln? Mukad- ne ata,emllUer ve hava ata,e1i rini istemektedirler. olan devirde Avrupa ıiyaıetİllll 
urı inci evveli Y ambonan tayinini hakkında memleldlerinlıı Bu hal Balkan milletlerinin muhtaç bulunduğu biiyllk ... 

[fallajına ıBzel dadaklannı ya moYafakatlarını bildiren mek· bOytlk devletlerle miilalemet teminabnclan birini ricucla 
hnp zehirli kuıaı emmete taplar teati etmltlerdir. khane İf birliti iıtemeclikle- tirecektir •• 



.., 18 Temmuz 1~34 

AVBUPADA 
HARP OLACAK MI? 

Y.eni Aınr Sahife 5 

Celi Beyi 
Beyanatı 

• •••• 



. . . . 

:-atııfe U 

Birinc i kalın ınnı1iven Mhan 
Jı!!ıııdJtkı hır kapı ınnrtlıven 
hR SR 111Rk1 R rt ıın lı iilnnedE'cok VI\ 1.İ 

y erı e ıdı . Asyu u nliine tf'vfıknn 

lıir ıııuhnvere memuru mu gihı 

cl.-ı nw k IJ\iı:ıındı' Ç e n kı uclırıdeh:ı 

lıiı111ıı <'ınlı aldıselıın•mlt>n iı?re . • 
ıııyoıclıı . Mcrdıveni biicumln al 
mak ı :-:u ırıtıbnr etmek elemekti: 

Heı lıh l du polıslerın el homhlllan 
olmak Uizımdı. A keri konıı te. 

aıın .Kıyo tarnfıııdon getırılen 

tnJııunlrna göre ıuuvııflnkıyetsız 

hı-?e u::trnıııldı~ı takdırde yapıla 

cnk şey, binayı ateşe vermek, 

kouı~n evlMde vazıyet alıp hu· 
!Ul!İ lntalıııdaıı yurdun ıstemektı. 

Yapılncak bn~ka Şt.'Y de yoktu. 

- l~ezleri tutu turunuz! 
l'tıtrol tenekesı taşıyanlar 

k<ıvadan Bil döker bibi gaz dök
mek istedıler, Fakat tenekeleriıı 
dar agızlarından ancak bt rer 

parça petrol çıkıyordu. 
Hııııun için, petrolo ya'f8~ 

yavaş ve dul'arlıu boyancıı, met. 
ruşat iizerine dökmeye mecbur 

oldular. Çen pençeredeo haklı: 

Kal'şıcla kapalı magazalar ve 

merkezin kapı,.ına bit.kim dar 
peııçtıreler; iist tarafta 9in evJe
rinın çiirülr ve d"lgalı damlara 
Tc ıırtık hiç bir dumanın çizği· 

Jcmedi,:ti gök yiizünün bitmez lÜ· 

kcıımcl; dorgunlngu Loş sokağın 

üzurindeki tanışık ve alçnk gök 
yüzü ..• H or bangı savaş manasız

dı, yaşayışın karşısında l.ıiı; bir 

'ey var degildı; Çen bir yaylım 
ate~e knrışa11 billlir çatırtıları 

ara rndn camlarla Ponçerelerin 

yıkıl(lıgını taoı zamanındll göre· 

rek keudıne geldi: Dışarıdan fö:er
Jerine attş ediliyor~a. 

lkınci yAlım ateş. Şimdi, za
manında haber alıp ii t kata hG· 
kıın ulan polislerle görıııedıkleri 
yeni miihııcimlcr nrnsrnda - pet-

rolun sızdığı hu odada - hapse· 
dıluıişlerdı. Qen'ın hütün adam-
)A.rı yere yatuıış, esirlor ise iplere 

haglanıp bir tarafa bırakılmıştı. 

Bir hom ha po.thyacak olsa hep i 

,.alevler 19i11d~ kül <•laoaklardı. 

Y Me yüz üstü uzanmış olanlar· 
dan biri homurdanarak parmağı 

ile bir istikameti ~österdı: Dam. 
}ardan birinde bir adanı nişan 

almıştı TO pen9erenin ıol nonndR 
aa dıkkatle saklanmaga çalışan 

bir omazun aı·dındn bır çok ha

eıbozaklar vardı: Bonlnr Asıler<lı, 
orılardandı. 

Qen keudı kendıno: c Bo Per

ıenıler bir öııcü gönderıp ue 
olo[) rıt'I hıttı~ırıi anlayacaklarına 

ğelışi giizel ateş adıyorlar. > 

dedi. Oehııule Kııomıntang'ın 

bayra,:tı vudı Oııu çekip aoE11e 
acele korıdorn çıkh. Tam dışarı 

çıknoagı ır adn, karıııoın içine 
kadar gırt>n ıniifbış hir l!iiriiltii 

ile lrnsıklnrwa doğrıı • inen kuv · 
vetli ve hoguk bir darbe yedi. 
Bütiin hızı il~ kollaraııı aılrnya 

do~rıı alnrak kcndıııı tutmak ıs

ıedı ve yara bnyg111 hır halde 
cWşAınclerin üzerine yuvnrJıuıc.Jı. 

Ses kesıhJi, sonra madcui bir şe
yin düştiigii işidildi ve derhal 
koridor duman ve iniltilerle dol

tlıı. Kalktı: vorolmamıştı • .Aııln · 

.,ılmaz patlayıştan açılan kapıyı 

:,ralıyarak sol koluııu dışarı uza
tıp bnyrn~ı erdlııdı elinı ıJelE'ce k 

hır kur~uo onu şaşırtmıyacaktı. 

Fnknt bayır, ne,.e ile bağırışılı
rordu. Attır aAır peuçeredeu çı · 

kan duman 801 yandaki asileri 

~örmesıno engel oluyordu: h.lrnt 

sag yırndakıler kendısıni çağırı 

yorlardı. 

Yeni bir patlayı,. la az kaldı 
yere yıkı/ıyor<lu. Eı rafı kıışatıl

mış olan polııder lıirıuı}i kattan 
el hombaları arıyorlardı. ( Nasıl 
oluyordu da sokaktan kurşun ye· 

meden peuçorelerini nc.;ahıliyor· 

lnruı "l) Qen'ı yere yrı-rnrlnmış 

olun ilk patlayış binnmn (;nüııde 

ol m uşt o ve honı ha pa rçn la rı <la 

açık kapı ile kırık peııçereden 

içeriye doluıuştn. 

şam 

Yent Asır 

Civarında Evvelki Ak
iki Aile Dö~üştüler 

Evelki . ı kşam Asansörde konuşuyorlar ve tahii çoonk 
t ını•n snkııgı:Hla .Masta fa oglu meacl~sinden bnbeediyorlardı, 
t1nbag Yonos ile amcası Mehmet ben de atılarak: • 
o~lu Halı! İhrnhim efendiler Te - Ne kouoşoyoraanız Tiirkçe 
Halıl lhrnlıimın rttfikaeı Şekibe konnşon da ben de anhyayım •. 
hanım ve aynı 8oknkta otnrRn lcnp ederae gi~e cenp vereyim, 

Y ako ot?lu Dnııynlın evi önüne dedııu. 
gıderek çocukları yüzünden kav- Şmnel hundan son derece 
ga çıknrmışlar birbirlerini döv. kızıımk bana doe?rn geldi ve 

mli .. lerdır. Güıiiltüyü işiden ve elini hnrnnma getirerek Türkçe 

kavgayı gHren komşular bacliee konnşmıyacajtız, san!\ ne oluyor, 
nrnhallino toplnnmışlar v~ bu dıyerek goğsünıdeo itti. Öteden 
kalnhalıgı gHrenlerde heyecana biraderimin ojtln Yunns geliyor

lrnpılmı~ lardır. Koyfiyett_,n hR· do. Bono gören lsak bir eli ar

berılnr olnrı polı,. derhal haditae lrneıadaki SOJ'ayı tuttııı.ta halde 
nınlll\llıııe gelınış kalabalıgı da- Yunosan iizerine hücum etti. 
~ılarnlc kl\vga edenleri knrnkcıla H.efıkam .Şekıl>e hnıııın İeakın 

götiirıııüştıır. Dtin bu vakanıu arkasıncla sopayı gc.Srdüğünden 

muhakemesıno sulboeza mahke- - Nedir lıo sopat Utl\nmuyor 
ınesırıd~ hsşlırndıj?ından Jın<lıs~yı mnsannz1 dıye lmRırdı Te bu 

ayrıca yazmıyMak ınolıakeme arada başıma ıki sopanın indiğini 
tafsılatını neşrodıyoruz: duydum va yere düştüm. 

Hfıkıın Saıt Jı~y, zabıtacn ya- Hakim Sait bey - Si~ on· 

pılau tahkikat netıcesinde hadi lara Türkçe konnşun diye ihta

seye sebebiyet vermekle snçlo ralta bulundunuz uıu' 
olarak o<lliyeye -çerılenlerden Ha- - Hayır. 

lil 1 lırah im, Y nnas, o~mal Ye - Ne va kıttan beri orada 
Ali N ı lınt efeııclılerle Şekibe La· otııruyorsanuzf 

nınıın alelusul lıiivıyotlerini tes - On ıekiz senedonberi. 

bit fl}'lı>dıkte rı sonrn mauınnlar- - On ıekiz 11eııedenberi kom· 

<lan <lebtıag H ıılıl Itırahim efen· şnlarınıza Tiirke ö~retmeJti dü
dıden hadıscniıı nasıl ol<luguno şünwe<lmiz de şiwdi aklınıza 

hanıma tevcıh edildi. 

sormu,ıuı'. geldi. 

Hıılıl Ilıınlı i m ofendi kavga- Miiteakiben sualler Şekibe 
yı ~u uretle nul:ıttı: 

- Benim S ulAmi adınclB 6 SokıLe lıaıııın da • 
ynşlnrıııda lıir ı.;ocuj.taıu vardır. kocasının anlattığı gıbi nakletti. 
l\oınşunınz olnn .Musevilı·rdl'n Ve nözilne vurolnıı yumrnğnn 

hadiseyi 

o 
.• eııııwl, Dnrıynl ve lsak eftındi Danyal tarafrndnn vurulduğono 
leriıı <le hızım çocuktan bıraz ıjöyledi. 

biiyiik çocukları vardır. Ynrıus efendi <le hadıseyi 
Bunlar miitemadiyen bizim amcası gıhi anlnth. 

çocukla k:ıv '" ı dıyor ve çoon ı?n l\1aznnn Ali Nilınt ve C emal 

CT![!!fC 
iki Amele Arasında 

Şehitlerde iplik fabrikasındR 
çalışan Kiimil oğlu Maksut ile 
amele Kıizırn oglu Yunus Rl'll• 

aındıı kaTtta. çıkını~ ve maksut 
QBkı ile Yonuso sag oınnzundan 
yaralamıştır. 

A'çı DOkkanı Mı Açacak? 
Karşıyakada So~akkuyıı tram

vay ca<ldflsinde Şükrü ogtu Sey
fittin efendinin evinden iki ten 
oere ve bir gaz ocRgı çalan Ah
met Oltlu Ali tntnlmoştur. 
Geçinmenin Yolunu Bulmuf 

Zevtinlik mevkiinde Halil 
ogİu Mazhar efendinin evine gi
ren hırsız tarafından mamatley. 

hin bir kat elbisesile iki lira 
paraııı çıılınmışilr. 

Yalnez iki Lira Almış 
Komerde Zeyıınl•tepe mev-

kiiode :Mehmet oğln lbrabinıin 
eTine giren hırsız iki liraıanı 

çalmı,tır. 

Eıblse ve Paralar Uçmu,m 
Kemerde zeytinlık mevkiin

de Osman oQlu Tevfık efendinin 

eYinden bir kut elbi8e ve 950 
kuruş para çalmmıştır. 

Bodrumdan Glrml.ş 

Burnoya Mersinlııinde bat 
boyunda oturan miitenffa Kadri 
bey zevcesi Bedia hanımın eTioe 

a9ık bırakılan bodrum kapııın· 
dan ginn hırsız tarafından bir 
dürbiin, bir ut, bir miktar gü· 
müş ça.tal Te kaşık çalınmıştır. 

• 11 •• 1.. • 

18 Temmuz ıv:>4 

Türk Dili 
-~-

Birinci Kurulta 
Zabıtları Kitap 
Halinde Çıktı 

ANKARA, 17 ( A .A )-f· 
T. Cemiyeti umumi k fıtiplı,1 

. den: 
Birinci Tlirk dili kornlt• 

r.ın zabıtları kitap lıallnılA 9 
mıştır. Birinci dıl kurollsY1 

~za ııfatile iştirak etmiş bolull 
)ara birer nuııha takdim edıl 
oektir. J{urultay azasından r1l 

na beyefendilere, üniversite ıı:ıe 
soplarına, Jıse mııallim ruekte 

ve orta meklep, 1' tirkçe, ede 
yat, felsefe woallimlerine 

stajyerlerine ait nuııhalar M~ 
r ı f Vekaletince kcndılerine go 
derilmiştir. Hu zntlarm barioİ 
de kall\O kurultay azasın 

Ankaradn bnlunnnJann ce01i 
merkezine, lstanhulda olaıılıı' 
htanbul maarit idBrcsi altwd• 
devlet matbaası &atış yeri 
müracaatla son adreslerini kıt 

dettirerek kitaplarını almaları 

başka yerlerde buhınanlrın 

bir meh.tapla hüviyet ve ıı91 

adreslerini kaydettırerek tıı• 

hütlti posta üoreti olan 35 k 
rnşluk posta pulunu gönderıue 

saretile Ietanbuldl\ Devlet nııt 
baası müdürliiı?üne müracaat e 
melori Jfizımdır • 

Almanya ile Yeni l\luka- Milli Jnkilap 
veleler Yaoınıyacak M 
Vaşington, 17 (A.A)- Ame- eCmUaSI 

rika bükumetı Davcs ve Yung ~lemleketin ~lifli Vahd 
ıstikrazları hamilleri için ınüsl\• d 
Tİ muamele elde ed.lmedıkçe Al· tini Bozucu Neşriyatın ~ 
manya ile tiçari imtiyazlar Te Dolayi Kapatıldı 
ya takas için anlaşmalar Y~P· Aukarı:ı, 16 (A.A) 
maıtı reJdfltınişlir . balda 91kan nıilli inkilap ıue 

"'ZZ7.7....zT/JJ.ZZ7..U-../7J.zz.7.7..7.T.ZZZ- ın u asının, neşri yn ti le mem 1 ek~ 

İKTiSADİ içinde ve dışııııla fenıı lıi r cer~ 

HABEBLEB 
.,, 

yan hosııle getirmek ve 1111 

Adaınlarındıtn ölıneyıp ı1tı

maniıır arasında dışurı lırhyan

lar olmnşto. Bunlnı<lnn ıkisi, 

pençeroden ateş edttn polislerin 

knr~nnlarılf1 sokağın ortftsııı:ı 

yovarlaıımı,lnrdı. D ö rt nyngı 

bir arnya getınlıuı~ tav .. anlnr 
gibi dizleri kıtrınlarrnda can çe
kişiyor Te bir üçünciisii d6, bur
Dll knnıyormnş gıbı, yüzü k.ıuı 

içinde çırprnıJOrdu. Başı bozuk 

Jnra gelıncc: oıılnr keıııh taı-af. 

tarlnrııu tan11mş!nrdı, fnknt nrn
lar111clan Çeu'ı çngırarılarw yııp 

tıkları hareketler zn.lııtl e ro bıua

dan birinin çıkmak :iizeı e oltlogıı · 

nu anlattığıııdan ikıncı bombayı 

auııışlardı. Hu borubn sokakta, 
Çeniu eol yf\ntndn patlamış vıi 

oradhki duTıır is" Qeni bunclıw 
korumuştu. 

diiviiyorlardı . Beş altı gün evvel 
J>anynl ve lsakn tesadüf ederek 
ogullnrını hı lııy o etmelerını ricn 

attım . Aldırmadılar. l~vvelki ak

ı;;ıuıı y cm P. ıtırni yedıkten sonra 

evimin kapısı önüne çıkarak 

oını muş sı ır ıunıuı içiyordnın. 

Yanı hnşıınızd11ki evin Unünde 

<iuran Şomuel, f sak Te Danyal 

e~ııdı ler mfise";'ioe sert &eslerlo 

bir şeyl e r arılnlıyor ve hepsı 

bana doğru bakıyorlardı. Hnndıın 

efoııdılcr t1e kavga ıle aliikaları •• s t 1 
hofunmndıgım ve kalabalık ara I uzüm a ış arı 
sınd" poJiMin davetı üz• ırine ka- ~ 

Tahdeti boz mak gaye ini tak• 
ettiği arılaşılclı~rndnr,, rnııttııı ıı 

ka.nnııunun ellınci m~ddesi 111 11 

cihinoe tatili icra ve killeri b6 

yetince kahul o l nnınuştor. 
rakola gıtlıklerını sc)yleılıler. ~ 

11.,ılhnkıka dı~er maznuular<la hu Ça . Alıcı Fiat 

1ki efcndıyi gfü·üp tanirnadıkla. 24 Trifonidıs Deh 8 25 8 50 

nnı kavbada l\lfıkalıuı bulunma· 24 Yekfın 
<lığını teyıt eylediler. 

6 336 
E l . 

Bonon hzerıne hakim rnaz- 2 4 S {I satış 

Çen koridorclAn nöbetçi oda

sını tetkik etti. Duman, toparlak 

nonların seruest hırakılmasına 

ve evrakın Müddeiauıumihğe 

belli idı l<i henim al~vh ı mde iAlİflsin A karar verclı. ......... ,.. 
~:d:~11~u~::1t.~e~;ekı:~;~r ıa:ş:;. Arnavutlukta Kral Zogo 
iniyordn. nöşemeııin iizerınde Aleyhine Tahrikat 
Cesetler var<lı: Köpek bKvlnnıa· 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
sına benziyen hır takım ioııuıer Papaslar Tedrisatın Ellerinden 
odayı aoı.turuycırau. ıGışetıe ba- Alınmasından Memnun Değil 
cagı kopmuş e ıı lerı.len hı ri Belgrat 14 (Hususi) - Politika tolik mebafili; halk arasında 

364360 Umu mi satış 

Zahire Borsası 
Qo. 
266 

95 
1000 

90 
800 

Oınei 

Hu$tday 
Arpa 
Bakla. 
Kunıdarı 

H Pamuk 
kilo Y llpıık 

3 
Fıat 

8 45 
2 44 

3 37,5 
5 20 

37 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket Hastanesi 
Dahi/iye Mütehassısı 

.l\lnl\y enchane Bır111ci B oy

ler sokaaı numara 36 T ola· 
ton 3956 
ltvi Karantina tramYay cnd· 

desi luuakol karşısın ıla No. 596 
1.'elefon No. 2545 

(3G3) 

polislere bagırıyordu : < Artık . · T" d ld ~ b' tahkı"kat yaparak kral ile bera-
gazetesınm ıran an a ıgı ır 

silah atmayımz l > Hıı bacaltı 1 kt K b "f .. h (lva 
kopmuş, uluyan adam böyle hağlı h.ahere ~öre Arnavu, t u a a_to er maarı nazın mosyo • 

J k h 1 k l Z a ve bugun nay) ın da yıınhş yola gittikle-ka lamazdı imkansızdı bo. Fakat ı a a ı ra ogo Y • Bristol Oteli 
yuai bir bombanın atılması bek· kü rejıme karşı mücade_Ieye gi rini iddiaya başlamışlardır. 
lentz mi irlı7 Çen : c Bana ne, bu rişmişlerdir. Bunun sebebı Nisan Katolikler daha ileriye gide-

_.,,...... dan 'itibaren tatbik edilen bir rek cemiyeti akvama da müra-d ilşmatı l > dıye diişih.. ~ Diioman 
takat haoak yerınde kocaman kanun mubibince ilk tedrisatın caat etmişler ve bugün Arna· 

kanlı bir yarası olan ipltıre l>ağ- milJi mekteplerde yapılmasının vutJukta hüküm sürmekte olan 

l · mecburi tutulmasıdır. reJ'imin gençliği muhtaç olduğu 11\nmış bir c iışmırn .. 
- Sonu var .._ Arnavutluk hükumeti kabul tedrisattan mahrum bırakacak 

Istanbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
Brl.SfO[ Olelı• . 1.'cp~haşı hah9eei karşısıdna 

• Halıce ve .Marmaraya nazır 
havadar hir ycrdeclır. - -· ....... . edilen bu kanunla memleket da- ~adar h~ks~zhk yapmak~a .. oldu 

Bristol Oteli : AHnsörii, her odasında sıon k 
souk 11uyu bulunım banyolu bilinde Arnavut olan ahali ara- guou ıddıa ederek şıkayette 

1 bulunmuşlardır. 
sında ayrılık gayrılık o maması H tt -

1 
d' v. .. K odaları havı lstanhulun birinui sınıf lüks konforla bir otehı.lır M .Oum ergin Mühim Beyanatı; Amerikelılar Teklif Ya pmaüa 

- Baş ıaııı/ı bumcı sahi/ede -

l\IUt!J ı> Bartnnun Londra ae 
yahatrnı telmılı eden başnkıl, 

bir çok devletlerin Fransanrn 

ıullıuıı mohafazu ı yolundaki 

projelerine hak verdıklerinı kay 

deyledıkıcn sonrn oihan iktıadi 

bulırnııına ve pMa meselelerine 

teıııas f'y lernı. tır. Doamerg diin · 

yayı çok istırap içindo bır,\kan 

cıhsn hubrannun iyiliğe doğra 

gıttığini iddin edf\rek demiştir ki: 

- Nasıl amomi buhran 927 
ıenesındc bıışlamıo, milletler en· 

eak bunun tesiratını birh..,: sene 

1tOnra ansızrn daymaRa başhı 

mışlarsa bugün do iyiliğe do~ru 

lnkışaf eden lktisadt Tııziyetiıı 

Deticelerıni anoak birkaç ıene 

Değil Oinlemege Gelmisler .. 
- Baş taıafı bırınci svıllıedt -

İngiliz planının vnzoh hohnası-

nı, Jııponyanın lngiltore hiiktl 

metıne fıkirlerıni bildirmesini 

bek l cm ok tecl ı r ler. 

. .. . 1 a a soy en ıgıne gore a 
ve mıJlı ahengın bozu maması tolik kilisesı bu busustakı müca· 
için Katolik, Ortodoks ve Müs· delesine devam edebilmesi için 

lüman mekteplerini kapatmış, ilk meafaatar olan diğer bir ecnebi 
tahsil talebelerinı her türlü di- devletin de himayesine sığın 
ni tedrisatta nazada ve hükôme mıştır. 
tin mürakabesi altında müşterek Rejim aleyhinde ve bil· 
ve bir tek milli tedrisata tabi hassa Kral •• logo " nun şah· 

sına karşı mücadeleye 
AmerıkB ıniinıessilleri ancak tutm~~t~r. • . .. v mış olan katolikler bu 

B • f l Ol ı • • Hütiin rahatlıklarıııa ilaverlS O e l • ten en tomi;r. bir aile oteııaır 

B • t } Ot ı• • lzmlrlileriiı buluştukları bir 
rıs o e 1 • mülakat yeridır. 

D •kk f • Fıyat hasusonda Biristol oteli btit ii n 
l Q • birınoi sınıf otellerden ucuzdur. Yl\tnk 

ücretlerinde yeııi fevkalfı.de tenzilllt yapılmıştır. 

7-26 (792) 

ileri süriilen tektıfleri tPspıt et- Hukumetın Mılh varlıgını ko müslümanlardan muavenet gör· Aydin Demiryolu Un1uW l\lü<lürlüğün<len: 
mok ve fıkirlorini lıükftıncte bil· rumak ıçın aldığı ~n tedbir medikçe muvaffak olamıya 1 . ıızıl 

bilhassa katolikleri telaşa dü· caklannı anladıkları için katotik Jl2/7/93l Tarihinden 31. l2.934. tarihintt kaclar aşa~ıdıı o ~fe;et dırmek salalıiyetıai hl\iz Luluıı · t ı !J ı· · t k 1 ı tıı.bi oJacan-ı tarı şürmüştür. erkanından bazıları ileri gelen ıs asyon aruan zmıre aşrnaoa asa yanın " ö 

makta idiler. Binaenaleyh, In Müslümanlar bu kanuna ko- müslümanlarla temas etmişler ve herveçhizirdır: Korfl' 
giltero y~uı lıiç bir teşebbföıte :aylıkla itaat etmişlerdir Kato- onların da bu mücadeleye işti- Cellat, Kozpınar, Selçuktan t~mire beher tonu 308 
bulnnmndıgırıdan, müzakereleri likler ise şimdiye kadar bu ka· rak etmelerini istemişlerdir. Fa- Söke kemer;, M.orah, Sökeden c c c 375 

ilerletmek A nıerika mi.rnhhasla· nuna ahşamamışlardır. kat müslümanlar bu teklifi red Germencik ten c • c :~~ 
rınca kahil olamamıştır. Katolikler, tedris salahiyeti- detmiılerdir. Erbeyliden c c c 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• d K d c c c '66 
soura 1ıı81edecekler Te ıyıııgo nin kilisenin elinden alınması Katoliklerin bu vaziyetin en arapınar an 

620 dogro olan bu Ani tahaTvüldtm üzerine bugünkü rejime karşı haberdar olan hük6met şiddetli Aydından c c c 

hayretler içinde kalacaklardır. mücadeleye giriımiılerdir. Ka- tedbirler ittihaz etmistir. Umnrludan c c c 

' 

' 

620 
' 



.. 18 'l'euun ıı~ J93f 

llzYILLARI ~LETMESI 
:-llheiı Birinci Kor
on Telefon : 2674 

Dotlru llllallhl Yola 

l3:: G E 
Peıtembe 17 de kalkar 

1 -19 2901 92) ..__ 

Yeni A11r 

lzmir Ziraat Mektebi Talebe 
Kabul Şeraiti 

A latehir lora Daireaiodeo: 
lzmird• AJbayrak tlcaretha 

nMi ıahlbi Ali Baydar beye iki 
kıta ipotek 1enedile bta bet ytiz 
liradan bakire bt11 yft• elli Ura 
lMır9la Tal:Nat Haoı Omer efen
dinin abdeeinde makayyet .... 

1 - Orta mektep meznon olmak. 
2 - 19 yaşından yukarı olmamı.k. 
S - Hiivfyet cilzdanı veya taıtikli ııareti. 

4, - Çiftçi çonu~a Teya aralli aahihl eYlacb oldnğana dair ~ıda enaf Ye mevkileri yazılı 
. . gayri menkuller a91k arttnma 

5 - Her türJü illet Ye marazlardan 1Alım TII sıraat itlerin .. ile Htıh~a çıkarılmıttır. 
resmi vE>sika J..tÖBtermek. 

müsait hünyede oldojtom' dair taıdikli d3ktor rapora vermek. Bu gayri menkullerden: 
6 - Hüıniibal aanibl oldoRun• dair vealka11 bulunmak. ı _ A latebirin Dikili taş 
'1 - Ancak kadroya göre talebe alıoaoagından ıoöraoaatlarıo mevkUnde k&in mayıı 982 tarila 

bir ao ıevvel yapılmuı ll•ımdır. ye 1'1/18 numara ile tapuya 
8 - Müracaatlar yakarıda ya.zı~.' Yeefkalara ba~ı bir iıtida merbut tarkao Beyoğlu Hacı 

I ile ya Hnrnon.da mektep midilrltigune 'YeJ'a bnlunulan mahallin M.uatafaya eahlaa atfrea ba~. 
en yüksek m"kamına yapılmahdır. garben Mfialre hanım naftfrez 

11 !Mtehaat81 t8-28-S0-7-t7-29-9-t7-2S-28 (89) ~800 haa-ı T• Maıtafa Allm efendi 
'•tal"' ını Her ~ün ÖJ?leden " 

loora Heyin - Hacı lmam· lzmı·r lthala" t Gu·· mru·· gw u·· Mu· - miHre• balı, tlmalttn Tabak Ali 
ı bey 01ttu Hael Ali bey baflı, cenu-

"- ftr ımkajtanda ı 
" ta • 'ifa Yurdunda du•• rlu .. ~u·• nden•. ben arnir Jola lle mahdut olap 

'--'ve tedavi eder ._ mabfallind• yapılan ke,if ve 
lFLEFON No. 3331 Zirde müfredata ya~ıh eışya 218/93( tarihine miisadıf Pertembe takdiri kıyGM& mnameletlnde 

-e~=ı=.-,=-~·=Ll:i =ll=f=) =)==~:.'7=! güoii t.4atıJRcaRından hlliplerin satış komııyoouoa müraoaatleri bi1meaaha '163! mblre morabba-
i ilin olurınr. ınd•cbr. l9lncle lıanp bir barata 

... lia•tn rak Keıtell ı cadde 
'-4. 42 namarah anıayeae
..:::ade her «1n Aat S ten 

haatalanıtı kabul eder. 

8 
Telefon: 198'1 

7 (248) 

Kilo G:rm. Pı11r9a Nevi Oınıi 8'1" Yardır hali huır hodada iM 
1065 500 10 Çuval Toz teker ,arkan Heyojtlo Hacı Moll'tafa, 

3 3 Kntn Domateı pelteai garben Be7oğlu Ali Te Münire 
n '2 Qa•al Pamuk hanım, timalen AH bey oRl• 
~ il Deme& .Möıtamel keeilmit otomnbll dı' Hacı Ah be1, oenaben lıımir 

Jleti«l cParça halinde• 701• Ue mala4at olap •ld 99kir 
320 

2 200 
2 too 

70 
7t0 
190 
11., 
300 
570 
300 

l adet 

1 çift 

M.iatamel yön -örme pmlek dekai• ba•ı olan ba _,.. httrett 
c ağaç 99r9et•eU neia amami7•i•• 460 Ura kıymet 
c hasır yfto elW1e takdir ecllhaiftlr. 
c •A•9 temılye kılıfı t - Tetrialenel 132 tarih 
c pomuk gömlek n 87 ••••ralı tap•J• merbut 
c boyalı poralen A.ı.,-rıa A.alaa lakı malaallft• 
c çalgı böylUI fleriHt _. ... Wa bir bap .... olup 

Pamuk p6fkir taraftarı: Satı ııal•at Sarı og-
Yön örme faaile laa otla Mehmet ftl'mala mllf-
:M.öetamel yön ka•ket rea haneei, eola Baeı İbrahim 

111."-men icra Daireıinden: 
t,._••nfJrnenin Boz köyönde m•
ıı~•tı~ Etem efendinin M.e
"- d, mukım 1aRurtçu Mne-
ıb· ~lteliye ipotek eHMi ma- 10 
•rı'rıce iıtıkra~ eylediği 300 li· 
t 111 

tem.ini iatifaaı i9in meb. 

670 
260 
800 
185 

c vidalayösll erkek a7akblnaı miifre• baneai, arkau denhane, 
1 pek menımoat oephesi tarlkilm Ue .aWat olan 
1\1 iiıdamel içi pamok yfiall G. rutık ba hane mahallinde 7apılau ke-

Pot llıiiddeahıa&en 100 lira i9in 
abek edilen Seyit Nasrullah 

10 
.... n4e kAin 1&fı yol Ye 

lb ka .. bar HRlil n arkaın 
,1 '·' !Ce•oeei Ayşe laaoım ha· 
llf~rı •"plaeei yol ile mahdut bir 

• 
1 tahanfarı Wrinin talata 41-
•niı toprak iki o4a Te bir 
'- 9• hamamlığı Te ıoyu i9il· 
'bir knyn ve 62 metre mu

'4 •oda haYluya ınüştemil Te 
•rı '25 lira kıymetinde bnlo-

•bt ~· ıte yiae tlO lira mu
iıa ~n~e ipotek edilea Meneme
''1 Phk paaa1'ada kiia •ğı 
•ta 0tl• Ahrueı ve Mhı ethuı 
it l•yyi~en Yorgiden met-

' "• kala bak la .Mehmet 111ta 
""" iltkkt\nl• arkam Mclem-

•;: tepM.i tarik iJe mahdot 
~ta bir otluı mltt•mil 

" ~ D mamul ve balen 700 
1111letinde bulunan 10 nu· 

960 
85 

22 S~lO 

!}60 
400 

4 820 
450 

440 
800 

1 400 
1 390 

150 
dO 

i 260 
5 'S~ 

1 iO 
240 
170 

80 
250 
150 
590 s; ~tlkkanın 19/&'Ui tari· 

ı, ltn ._._.if Pa•r ginö uat 2 
4,1 ou aiti bn9oga kadRr 

14 

210 
60 

•c,:•lllııde ayrı ayrı arttırına11 
)',

114 
'dilecekti:r. Artbrma bedeli 

950 

1 , 
.: • .... 

21 nde& 

1 adet 
1 c 
1 • 
8 çift 
8 adet 
1 c 

Pa.muk mendıl tlf ye ta'kdırl kıymet maRmele-
c çorap ıiode fevkani iki odaıı bir ıalon 

M üatamel ipek çorap Ye semi• katı bir oda11 ve &Tla 
l pek karyola ört ileü k11mıoda bir abdeıhane bir hay-
Alçıdan mamul heykel c biri kırık vao damı Ye bir motbak vardır. 
Por1lendeu mamul heykel, mermer Miktara klfl bab9eai olup bir 
lpek mensucattan eabahlık gömlek erik blT karaıı iki ayTa bir 
lpet mendil 

c ..,, •• atlteı 
•rDUa&. •ltt'-rU• -1 tiuaları 
Yardır. Bir 4e k~mllrlflk 'Yardır. MeraMize p=ımuk me01•11cat 

lçi yön ytizü pamuk yaıtıt .Evin içinde kti91lk bir 98Şme 
Basma halinde pamuk menıuoat olup maa teferruat · heyeti ama· 

İpekli pamuk m~neooat raiyeehıe 1610 lira kıymet takdir 
Haeır örme perdelik edilmittir. Bilmeeaba 20S metre 
Mantol cKutodu 
Yfin kadın tııtAnhğı '12 eantimetre gelmittlr. 
Müet•mel p11mnk yü•lft 1organ Ru gayri menluılleda tart-
1 pekli pamuk menauoat nameai tanaim edı~mit T• her 
Margiget pamuk mensnoat paJ'9&ları keae açıktır Y• arttuma11 18/6/ 
Sun'ı Urme ipttk çek.et 93' pasart•i clntl uat li te 
Köhne ıpek başlık 
Keçe şapka gnTeli Ala~btl' lora 4airHi ön&nde 
Müstamel ipekli pamak1u bo111nbafı yapılan birinol arttırmada bata 

-c yün etekhk ıtirölen 260 Ura ere ıaröle11 
Beki pamuk 90rap 
Sedef teebih 760 lira pef arttırma beaell 
Galalit tea'bih mut.ammen kıym .. tia yttde yet-
Şıpde kolonya mit betini bAlmadıtınc1an ea ~ok 
Haki Hakie oeke&. antınam tealalathla akı lla1mak 

2872 (91) 

'"iit~ ~G ini baldoğn takdirde "
""ot1t 'llerı nbdelerine ihale oln- • 
ı, lir. A kıti takdirde arttıran-
ı._,, ._..ttlwt tııakl kalmak 

11._ 26/8/934 tarihine müeadif 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNFR BANK ŞUBESi 

IZM:iB 

• 
f&rtile artın•• oa .... gl• c1aba 
tasatılarak iJdHi •rUırma7a bı

' 

rakılmııt1. lklooi arUırmada 

miişteriıl Uzerlaie bıralnlmı, ite 

de ikınci arttırmanın on dör
Jl.ERK.KZ l : BKRLIN 

Almangada 116 Şabeat MetJeattıır 
Bea·aaye ve ihtiyat akçesi 
1t5,000.000 Raybemark 

Törkiyede Ş.beleri : 1STA BUL "Ye lZ.MIB 

dünoü gibi yapılmıt olma11ndan 111 ,~rteıt giin ı .. ı ora dörtten 
1\ til~ı botu~ kschr 'hsteei ic
"~ tı~lecektır . Arttırmaya ıtti· 
'"Jti inek ıstiy6Dleri• mezktr 
'"'-1ı1 lbeo~nllerin kıymeti m•
'ıı 'Denın yüacle '1 buç•ik ka-
ıı: P't ak~ni nya mıUi bir Mıınrd.~ Şubelerl : KAHİRE 'Ye lSKENDERlYK 
~~" temrnAt mektnb•u11 

1 
Her tiirlu banka maaıoelitnı ifa ve kabul eder 

meroii• kararile tizerinde hıra. 

k ı ima m1lameleıl f ('ıbed il erek 

tekrar ildooi arttırmaya kon

••ft•l'. 618/98' pazar glloti nat 
ea bette A&a ... blr icra daimi 

önünde lkinoi arttırmaıı yapıJa

oak ve en 90k arttaramn iise
il~ '-•1nrımaları lazımdır. c ALMANYAJ>A eeyahat, ikamet, tahsil ve uin ltla 
llııh " ••ınıı ıci11el'ile sabit ol- ea ÖYen teraUle RKGlSTERMARK satılır. > (la-1) 
te .. ~A'Potekh AIRCKkhhula eli· ~ 
"'''• \,.dar)Rrın irtifak hakkı .... 
'ile ""'" bu laatlarıaı ve bu ,; 
·~._~'••.. 98 murafa dair olan lnpatınııtiçin atideki ilatiy.açlanauı pek unu ı laU.rla 
'"- 1 "1

•1 tlilo tadhiAden itil'8- temin etmek iıteraeniz Halim a~a 9&rtWnda 

~.e~·~"". z~r110<1• ~vra~· m~s- Kavalah Hasan Nur·ı 
"'""1t'ı ı._rhkte da11emıze hal 

~ .. , IA 

rinde bırakılaoaktır. 

Satıhta cıtarılan b11 gayri 
menkaller iserinde ••kkt olan

larıa 'feya bak iddia edenleri• 

••ra lais ft ... rafa datr itldia• 

elaalarıa ba mttdde& l~indıe 

YAZI FLA.I >OST.A 
Gnller Adasında Geçiriniz 

AdrlaUca Kumpanyası vapurtarlle muntazam aeyrUaeter 
Dokun gön müddetli gidit geliş hıletleri : 

Blrlllel mevki MJ, lklnd 111eokl 3.7, UçanclJ mevki 
17, oaosrü 11 lira 

-GRANDOTEL DES 
IlC>SES 

de otarorıaa: Aeri kontur, ltikı ıntieHe,1e, en 1yi miielffM 
Ho1Dıl plftj, GOLF, TENiS, AV, GEYiK S'ORKGt 

Her tf!Y dahil dört buçuk liratJ11n itibaren 
Aileler T"e t1san ikametler için temıilAt 

460 kilometrelik mükemmel otomobil yoln - Bill 
l'Mİ• ve depo munkkaten otomobiller ithal edilir 

Gara/lar - BlnldUk - BOglllı Ga.dlto 

18 dan 88 Ağwuto.a kadar 
Btl7tik Spor Batt&llı 

8oo metre irtifaında Profet dağında Dağ şubesi 

OTEL Di SER 
Qam ormaaı - ıdeal lkUm Teniı, tenezzüh, a•, aileler 
i9ln i•eat yer her şey dahil i~ liradan itibaren panıiyn 

A•telfıf -ve azun ikMaetler l9in tenstllt - ..•.. 
ŞARKIN KARl..SBA Ti 

Kalltea Kırali Kaplıcaları 
Kanoiter, Böbrek butaları, Er&ri& Ye Şeker hutalagı t9ia 

mlMlir tedavi her konf11ra cami bir 90k oteller 
ı - S liralık her pyl 4alall paali7oa. Muauam 
•an'at Ye aıııanattka senglnlikleri - Ad"d" 
oefiı teoea•ölater • Balolar, Kenatarler, Spor 
toplantılar• - Şenlikler, einemalar T ... ire 
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....................................................................... • • 

i TAZE TEMiZ UCUZ i 
• • 

.. • • • • • • • : • • • • • 

• 
IL....A.C:: ..... 

Sıhhat Eczanesi 

• • • • -. . 
• 

• • ....................................................................... 

Osmaniye Oteli 
0.•aniye oteli htanbalda Sırkeeide tramvay cad~eein

•eaır her tarafa yakindir. Möhterem lsmtrlilerin 'Ye ha· 
Taliıi balkının ·re muteber tücoaraaıau•ıa miMf ir o14ok
ları otel İltaobutda 011maoiye oteli Ye tahtındaki İzmir 
Aakeri luraathaneeidir. Muhterem lamirlllerin Ye muhte
rem havaliıi halkını• balaoduklara Ye baluftnldarı yer 
Oımaniye otttHdir. 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabak mü
essis ve müsteciri ve lzmir ve havalisi balkının 
yakından tanıdığı ve sevdiği Omer Liıtfü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh
vendir. 

1 ki çeşmelik 
Eczanesi 

ALIM OOLl.J 

e. CBBAL 
Ta7'e. Temiz, 

taceJ 
lkt~m•hk cafideei 

Ucuz 
ilaç 

No. i99 

Ve Gayet Müs
Yapılır. 

Telefon : 307 l 
23-26 ('120) s '1 

............................................ 
'4k llıundır. 

t~ııı:' lakılırde baklr.rı tapu 
"'dtılı ."'hıt olmıya111ar ntıt 

''-ı rıırıp ayhı.-.. .a.n laal'İÇ 

ticarethaneıdne mlıacaat edinls 

Çl•E•TO ••nıu mft•pitelern. birlikte .o... lzmı·r v·ı" t• N ı· 
aaıreahıe miiraoaatları akli tak- 1 aye 1 a ıa Baş mu-

lt ,:'· 'l'el'akiia •erci Ye ıdel
~~- f:U~unıu miioteriye aittir. 

ille, ı " ınalimat •1mat iıu. 
~ ~ı. h• ... 'Oltn g6re1tllmesi 

'" 
1'-'ı1~e açı'k balandunı

~I 0 1an artu..aar 805 nu-
S ~ .toeya•-.cJa meYeut "Ye 

i •' -.JaatHa nal ftlRire11i 
•atıeı Ye takdiri kı1m•t 
.._ IWip aalı7ahileoeJi 

917 lN\ 

Çubuk demi• • lw nevJ ol9ekll 
Çuıi • lnllZln sıhhiyedMı ta.balar ve tnmlann 

tı/erıllatı envm banyolar w termosifonlar w her r:brs 
ınasbıldar w lcanaUzasyon için duılr dJJ/cau boralal 
w /11gillz ldinldNi ve baların te/erıaatı ffSlllre ... 

Hyatlat re/tabi ka6al dlnf!Z · 
Y ... I Çl•e.tal• .. 

Em ...... 

• 

dirde ı.akıarı tap• •iouı.rne .... hendisl 1 ğinden : 
•ıt olmadıkça •lif ltNeUadea til56 hra ltra 38 t•rDt k .. lt bedelU lsair - Berpaoa 74Na-
barh} kalaoaklardn. naa ......... cinrıM& S66ı8 ...are t•IAacle Gedis •• •rlıl 

Arttanaaya iftir&k eienekle- Var,-ant 1elaa•n teprak ıent,.-. ... w. at0al l•afMa ,., lan 
ria •alaammen kl7meüa ,. ... rlrmi gfto mlldcfeUe .,. b.-Jı ekaiUme uaolti ıle mlıı"'- 141~ 
,_at b119ak •lllpe&i .. e ,., aqNl l .... ı ..... i.tekUlenn 881 •yılı kanana Ye .. fta U • uık•• 
ra&a-. hn ..,. ........ 1-a- ••••• ,... ••• rsre bas&rbJ'80&kla11 ........ t .. ...... n~·· 
bma tın' t ...._, ..... _... alan lle Wrltkte ihale «8•1 ela• 6 ataıtoe ~ ~r cn• 
.. a.n " • .,.... 111"' .. t•t ...a••i• ........ ı Wlltriffr • 

... (il} 



f eni Aeır 
LE Y ===== 

Zararlı böceklerle 

Fratelli Sperco 
Acentası 

htaobal Sürat Yolu 

SAK.AB YA. vapuru 

Her pazar 

DALYA 
Latit, ıabit, tabii kokuıuyla az uman

da büyük rağbet kazanmtştır. 

mücadele menimi geldi. 
Bu &ene f iyatlarua ten
ailat vardır. En keskin 

Royale Neerlandau 
Kumpanyası 

sATUR~US vapuru 14. Temmuz-
da beklenmtılıte olup hamule 
11ini tahliye ederek HOURGAS, 
VAHN A ve KÖSTRNOE için 
yük a lacn k t ır. 

ORRRS vAparu on tlört tem
ınozdırn 18 temmuza kadar do~ru 
ANVEHS, ROTERDAM, AMS
TEHDAM Te HAMBURG li · 
m anlarına hamule alacaktır. 

SATUHNUS Vapura 28 tem-

•
_

1111
,_,_ günü eaat on 

altıda limanı

mızdan bare
ketlf' dogro 
f stanbola gi
der. 

Fttzln mnlfımat almak iRLi 

venler Hirinoi kordonda VA· 

PUROUT.ıUK şirketi acenteli 

~ine müracaat. 

muzdaıı 1 A~ustosa kadar uogrn Jf 
ANVERS,ROTERDAM, HAM- • V. 
llUHG ~e için hıunale alacaktır. W. F. R. Van Der 

Svenska Orlent Llnlen Zea & Oo. 
H El\Jl~AND motörii on beş Dl'utsche Levante Llnle 

teııırnnı<lu hoklenmckte olnp AQUffıA vapura 21 temmuz· 
ROTTERDAl\1 HAMBURG CO dA hf\klf'niyor • ANY'ERS, 
PENHAGRN , DANrrztG , ROTTE .. RDA.M, RAMBURG ve 
GDYNl A, OOTEHORG ve IS- BREM EN Jımanlarına bama le 

alacak ttr. 
OANDlN A VYA limanları için 
hamule alacaktır. ULl\l vapuru 26 temmuzcla 

bekl,..niyor. BREMEN, HAM-
Servlce Marttlm Roumaln BURG ve ANVERS ten yük 

Garbi A kdcnız için ayda bir çıkardıktan f!Onra BRSG AS 
muntazam ıefer V ARN A ve J{ÖSTENCE i9in 

SUOEA VA vapuru on agas Hamule Alacaktır. 
tosta vürut edecek Te ayni giin 1 HE EXPOR1 S1EAMSHJP 
1aat on tıekizde MALTA, BAR- CORPORA1 JON 
OEJJONE, MARSlLYA, OENO- EXOEIJSlOR Vaparu 25 
VA, ve N APOL1YE lıareket tenımııın do~ru heklenmektedir. 
edecektir. Yolcn TO hamule ka- NEVYOltK, BOSTON ve Ft-

LADI~LE'l YA için yük ala-
bul ~der. cakıır. 

PELES Vapura 13 eylülde JOHNS10N LJNE LJMJTED 
g~lecek ve ~yni gün eaat on ~e· JESSMORE Vapuru 6 a!!'oR· 

lkızde M ALlA, BAROELO.N E tosa clol!'ra hek IPniyor.ANV ERS 
MAHSlI.1YA, OENOV A, ve ve LlVERPOOfı dırn yük çı· 
NAPOL1 iç~11 yolca Te hamnle karilıktan sonkrnil Bulgaristırn 
alacaktır n Homanya limanlarına yük 

JGNAZIO MESSJNA & Co. alacaktir. 
/1 ALYA hattına onbef günde Vorut tarilıleri ve vaporl~rm 

isimleri üzerine mesoliyet kabal 
bir muntazam Befer · 1 eılı mez. 

.A UDAO E~aporu 25 Temmuzda N. V. \V. F. Hanri Van Der 
heklenmekte olnp .MALTA, OE- Zee & Oo. 
NOVA, LlVERNO. Napoli, Bırinci Kordon Telefon No. 
:MESSINA ve KATANYA için 2007 - 2008 
yük a 1 aca k tı r. -~--iiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiail .. --• 

Eczacı başı S. Ferit beyin her kolon
ya Te esansı gibi hakiki bir şaheıerdir. 

DAI.ıYA Ül.erine nefis, 111.tif, sabit ko · 
ku yapılamaz. 

DALYA kokulu },erit tuvalet 
on da yapıl,h. 

laim ve etikete dikkat 

Merkez Depo: 

S. FERiT 
ŞIFA 

Eczanesidir 

aaba 

' 

1 
~-ıtD 
ır; 

PI~ATT 
Makina Fabriliaıınııı 

NAMDAR ÇIKRIGI 

Pek yakındR en ufak yedek parçalariyle beraber aşağı
daki JZMIR Ul\1UM AOENTASINDA ıtok bolonduru-
lacaktır. Atlrea: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifator~cılar 

Holland Auıtalla Ltno Olivier Ve Şü. 
ALMKERK Vapuru 21 ey- LJM/1E1 lele/on No. 2413 

çar~ısı Saffet Mokağı .N o. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

Flayuzen 
markalı dökme ilacın lit
resi yalnız yiiz, hoırn'1i 

şişelerimi:6 otuz kura,tur. 

1Çeyrek, yarım Te bir 
• I 

l
kiJolak tenekeler vardır. 

Çok sağlf\m ve Zl\rif 
tolum baların ınevcoda 

1 

az kaldıgmuan ihtiyacı 

: olanlar şiıuıliden tedarik 
' etsinler. 
\ Seyyar ıatıcılara taze 
ve miiesair pire tozanrı 

1 her yertleo daha ucuz 
ı . T 1 1 Terıyoruz . oz ve topan naftalin fiyatlarında rekabet kabO 

1etmez. Vakit varken, bahlarırıız Te kıymetli yünlü elbieelerioİI 
' için naftalin alınız. 

1 A'biit~iI 
Knma, boyalarımızı nnutnıRyınız. 

TEL'EPO:rr : 3882 __,, 

~ .. , 

ZONGUI""DAK -
• • • • • • 

:le C> ıvı: u ıt. u 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( ZERO DiZ ) ve aair kaliteler: 
B11 defa getirdigim yiiksek kalorili ve tevkallhle tenzilatlı 
Z ON G U L D A K kömürlerini satı.,I\ vnzetıim.(ZERO 

DiZ) tonu l\ra (1 O S) L• d 
baya testim t ıra ır. 
Adres: Maltızlarda Yalı caddı,sinde No. 12 

ZOROI GANOOt 

HARAÇÇI ZADELER 

Jiilcte beklenmekte olup BOBAY Vapur Acentesı· -
.A VUSTALYA ve YENİ ZE· H·ı"' ı· h E k• h• A b 
LANDA için yük alacaktır. Cendell han Blrlncl Kordon 1 a ta mer $ IŞe lr m ar 

İlandaki harekat tarihlerinde. 1el. 2443 Mu•• d •• · t• d $. 
ki değişikliklerden aoenta meı'u· Dhe Ellerman LtneB Ltd. ur.ye in en: 
liy«'t kabul etmez. Tahliye lçlnbeklenllen vapurlar Eskişehirin Karacaşehir köyü ciTarında kain Hilaliahmer 

Fazla tafıiJAt için İkinci Kor- LES Bl AN vapura on ıekiz merkez ambarında bulunan fazla bakır - Kazan Tepsi Sah 

d d T b ·ı T hl" ş· k t' temmuıJa LlVERPOOL ve T T . d . .. .. b' ' an, on a a mı a ıye ır e ı SW \NSEN' 
1 

enoere, ava, Te aaıre e .,vatı Te ayrıca uıtu eç, Ternik, 11eft, 
bina11 arka1ıoda FRATELLl A .. LO.KHl~~·Vaparo 20 tem· 9iriş Te alimünyom, toz boyıt. 19 Temmuz 193-! Perşmbe gönü 
SPEROO acenteliğine müraoaat mu~da HULfı,LONDRA ve AN- saat 14 ten 17 ye ~ada~ açık arttırma ıaretile aahlaoağından 
edilmeıi rica olunur. VERS'ten al~kadar olan talıplerın ynmi mezkdrda bakır eşyasının 

Ucuz ve sağlam sandalyeleri 
Haraççı zadeler imal eder. 

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

Telefon: 200!-2005 ~n~che Levan~ Ltnle muhammen kıymeti olan 182800 kurutan Te di~~r boya malz• ~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~ 
TROY A Vapura ıo tAmmuzda mesinin kıymeti mohammeııe&i olan 67200 kuruşun yüzde 

Continental 
ORIENT Lt•E 

BAMHURG, BREMEN ve AN- on niıbetinde depozito akçelerlie ambarda teş~kkül eden ıatı' 
V .ERS'teu komiıyooona müracaat eylemeleri. 

NOT: Viirut tarihleri ve va. Gerek müzayedeye tştirak edeceklerin ve gerek satılacak diğer 

TUrklye Umum Acenteaı 
D.&BKOVIQVE Şsı. 

pnrların isimleri üzerine meı'u· malzemeyi görmek iıtiyenlerin ftmbara getirmtık götürmek için 
Jiyet kabul edilmez. her gün aaat lS te köprübatında bakkRl LAtif biraderlerirı 
------------• dükkAnı öniinde ambara ait bir otobüı hareket ettirileceği ilAo 

ISTA.KBUL lzmir Birinci lora Mbmnr-
lZMlH. ve HOl'EH.DAM, lugundan: 

HAMHURG,ANVERSlimanları Bir borcun temim iıtıfaeı 
araaıuda mqntazam ıeferler: ICJiD tshtı hacıe alınan yuıı ma-

Danimarka bandıralı TEKLA kinaaı, telefon aleti, halı Te buna 
Tapuru 25 temmuzda yükllyt1· 
eektir. mümaıll eşya 25/Temmoz/934. 

Alman bJ&ndralı NORHUH.G Çarşamba günü 1aat 1( te yeni 
"faporu 9 aguıtosta yükliyecektir. müzayede bedesteninde aleni 

Danimarka bandıralı OLGA müzayede ile aatılaoagından ta-
s. Tapar 22 aguetoıta yökli- lip olanların yevmi mezkfirda 
yecektır. hazır bulunmaları ilan olonor. 

Alman lıandıralı HANS- 2938 (94.) 

BUH.G nporu 29 ağustosta yük· -----1111111111-----•ı 
iıyecektir. G •• T b.b. 

REN, lSKANDlN A VY A Te 0Z a 1 1 
BALTIK limanlau ile DANZlG l f K ~ 
MEM.EIJ l"o GDINYA limanla- u• t u• ır ar 
rına dogru kouşımento Te müsait 
~eraitle mal lcahnl ve nakleder 

SOVTOBGFLOT 
FHA~Z Morıng vapuru 22 tem-

Memleket hastanesı g6z 
hastalıkları mütehauıaı: 

mozıln heklenmekte olup Selanik lkioci Beyler sokagı No. 65 
Te ODESA için yolcu ve yük 
kabul edecektir. Telefon: 3055 

QIQERI N Taparo 25 tem- 19-26 h: 3 S. 7 396 .................. 1-
m n zd a beklenmekte olup PiRE 
YAFA ve POH.TSAIT için yük 
ve yolcu kabul edecektır. 

]) 1 KKAT: Yukarıdaki tarih
ler ıçın mes'uliyet kabul edil· 

lzmlr Be1ediyeslnden: 
1- Yüz yetmiş bin kilo la· 

ınan kapah zarflı münakasa ile 

31 Temma7. 934 te saat 16 da 

• mez. Klınaoaktır. 
·Fazla tafsilfıt ic;ıio : . 
G . HA.NAYJ,,toGr_,n 2 - Doksan altı hın kilo 

,. 0 J. ROMANO lkalıo kepek kabalı zarflı müna 

Acenteal11e ruöra~·ut 1"1ini:1 ı kaea IJo 31 Temma1. 934. te eaat 
Hırin.); ){oıdnr·, U.l:t; t~rh•-(16 da Q)ırıAO!t.ktır. 

:o"aio ~ TtoJt-1011 :286'1 1 8--18 27o5 (8&) 

olunur. 15-16-17-18-19 2850 (75) 

Inkisaf Dökümhanesi 
A. Sadettin ve Recep Şükrü 

Keatane pazarı Sefahet MJlıalı No. 7 • fJ JZMIR 

.AIAtı ziraiyeye ait 

maden pulluklar toptan 
ye perakende elarak sa
tılmaktadır. 

7-7 

Her nevi maden, kızıl, pirinü, 
makin& akaamı kabul Te gün9 
giinüne teslim olunur. 

,... ™~ 

ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRIKASI MAMULATI 

ızmıa 
Yeni çıkan yazlık ve movsimlik her çeşit kazmirleri 

toptan satışa arzedilmiştir. Gayet &ağlam, şık ve zariftir. 
Satış Deposu : 

Yani Manlfaturacılard• 3 numaralı 
cad. No. 8 Telefon •o. 3942 

(502) h 1 
..•• - ,- • . •. -,4 . .': . . 

Satıltk Zeytinyağı Preseleri 
Pomparyolar, zeytın ta;fları Polinıler veeair bilumam yagh:ı 

rıeyo mütMIJik malzeme, buhar makineleri, Dizel motörii Teeairo 
hazır olarak Yahya Kerim ticarethanesinde bulunur. 

Yemiş çar~lsı lzmir No 7 Tclöfon No 27 - 73 
8 - 15 (4i) 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdür' 
lüğünden: 

Zirde miifredatı muharrer e'ya 2317 /934: tarihine müı•cıJ 
Pazıuteıi günü ı&tılacağmdan almak iAtiyenlPrin 11atı~ komiıyoooıı' 
müracaatları ilan oJannr. 

Adet Kilo 
225 2'8 Mü&tılmel kapaph bo~ ü~üw aepeti 

1 parti Demir parmaklık Te aaire 
zobnr edecek miktar üzerine 

4-8-13-18 2693 (12) 

Fenni Gözlükcü 

Hilal r 
Eczanesi 
Gözlük çeşit ve 

cinslerinin EN 
ucuzu EN eağla
mı, EN ıon mo :f ~ 
dası, EN kiiçük teferruatı, EN bol şekli, EN yttni marka"'' 

EN, EN,JijN iyileri EN bilyiik deposu 

lllnhterem Doktorlarımıza 
Ademi iktidar, erkeklerdeki umumi zafiyete 

karfı mUesalr bir lldç 

DOBJIOBlN 

~ 

Tablotleri fonnin en ııoıı nazarjy.eleriııo tevfıkau iM~I'' 
adılen bu çok fanlalı müstabznr hal<kırıda fa zln izahat ~il 
meccan en nümu~e almak istiy('ın doktor beyler lstanuold' 
Karnköydo Ziilfarus sokaguıdl\ ( 17 ) ıınmnrnda 

Hayri Rif at ve Münir Şahill 
Tıbbi :ni.istahzarat .,irketıne mektnpla liitfen mürf\oaP' 

edebilirler. 19-26 (S53) H S 

.. 


