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Sabite ~ .reni ftsır 

KuruİÜ~k~~in Tarihi inkişafı ŞEHlB '~Ti 
·················~·········································· ~111.1'11.J.-dıl. Gramer Meselesi Metresini kıskanç1tkıa yara• 

:_2·~ · Madam Kiryako 18 Yasında Tuzlada nı•l1:~~~b~':m.~0~:;'~~:; • • : 

Türkçenin tarihi tekamülünü \hazırlanmadan gramer işini • • • ,. .. • • • reı hayatı y11şadıgı ı.eyyar eil 

uamak Türk lehçelerini etüt halletmeğe imklin yoktur Yalnız Dün Para Kaçınrken Mahir Bir Hır- lstı.hsala"t Ve ihracat lkı' tük lbrahim kızı Şadiyoo 
etmektir· Bu vadide yapılacak bu bahiste istisna edilen cihet başkalnrt 1Je de llüşüp kalk 

it evveli muhtelif Türk lehçe· gramerin kelimeler teşkili bah Yakalandı sız Yakalandı M11' lı" ArtırılacaL gıoı gfüerek muğber olmof 
lerinin lugat varlığını ortaya ko- sadır. Cemiyet bu bahsı ön safa .. . Bir mücldettenberi şehrimizde 1 mezbureyi çakı ile liç yerind 

Yacak bir leh.-efer Jugah yapmak almagv a mecbur olmuştur. Bu da Don ltaJyan vapurıle Yuna• malt J"f ti d 1. .. lnhiearlar um om müdürlüğü yaralamı@hr. 
y ı e ı 8em er e gece ı gn n. 

ondan sonra da bu lugatta ge- daha ziyade ameli bir düşünce- nistana gitmek istiyeo madaml.:1t·ı·.,ı·· ···~ dd"t k ti toz işleri müdürü Rüştü. beyin Ahmet yakall\oarak .Adliye u ,, u ınuı.ça ı sar a ar yapa-
çen kelimelerin eu eski devir- den doğmuştur: K11·yako eşyRhuınl salon güm· rak bazı mı.gazaları ve evleri lzmire geldiğini Te tnz İ$1eri verilmiştir. 
lerdenberi geçirdikleri deg· işik· Bayag-1 veya ıstılah kelimesi riigü memnrlarınm öoüne getir- soy k' 1 d S ·ı etnhoda bazı tetkikata memor Dalgın Bir Uykuda iken 

an on se ız ya, arıo a aı ç ı b h d · 
Jikleri, tekamülü araşhrmak lü- olarak bir çok kelimeler icadına miş ve uıuayenesrnı istemi~tir. namındaki hırHız zabıtaca oiha- edildiğini yazmıştık. ayır ı a çe e tesvıyecı 
zumunu ortaya koymaktadır. ilk muhtacız· Bunu yapabilmek için Memurlar lazımgelen taharriyatı yet ele geçirilmiş Te hapl!le tı· Rüştü bey lnbisarlar batmü- oip efendi, hanesiocle uyomıtk 
abhşta :1aha ameli mesaiye ken OH cemiyetinin sayısı 00 beşe y~ptıktau ~~nra bavulların iize kılmıştır. dürü Sezai beyle birlikte Çam- iken davarı aşm"k sureti le " 
dini vermiş olan Dil Tetkik Ce· varan ıstılah bölükleri ve lugatJa rrne çıkabılır damgasmı taşlyan Sait aelen Balıkeslrlidir.Şim- alh memlehaıinegiderek tozlanan girilerek caketi Cbbinden. 
miyeti, yaptığı taramalar ara iştigal eden kollar bütün ekle· kli.gıdı yapıştırmışhu<lır. diye kadar yaphJtı hırllzlıklar ibtiya9Jarını tespit eylemitlerdir. Omega saah çalındıgrnı ul 
ı~nda. muhtelif Türk lehçel~rine rimizi ve ne mana ifade ettik Mııdam Kiryako artık j~in netieeainde elds ~ttiği bir çok Haber aldığımısa göre Tuz- eylf-miştir. 
aıt bır çok Jugatları ve ~ı.tap- terini göz önüne aJdılar. Ayni tamam oJdagona kanaat getir- kıymetli ınticevberat ve e~yayı laya ila~& olunacak yeni bazı Su Duımanı _Hırsız 
J d ta tt T d d · b ıı k t k · t · · dl k d . t•h 1 lkiçe,melik Dol.11plıkuy• an a r ı. arama ergısın e maksatla gramer kolu iki cüzülü mış ftvo arını "P" ır en 9ao- satıh parasını yediğini itiraf eıısat şım ye a ar 11 ı ıa . 
Türkçenin muhtelif lehçelerine bir kelime teşkili anketi yaptı. tanın kf'lnarından içeriye altı bin eylemiştir. olunan tos miktarıoı iki mlıil İnkılap mektebınde altı 1 

ait kelimeler vardır. Günümüz· .. . beş yüz drahmiyi atmıştır. Sait Solb ceza mahkemeıinde tesyU edEtoektir. Ec11ehi memle· 9e~me muslu~ann çalan Muit 
den 1300 yıl evvel yazılmış olan Bu anket bu~usı mab~yette olup Vazifelerini dikkat ve ebem- yapılan sorgnennda biltiio oö- ketlere daha muntazam bir tan- oğlu Hüseyin yı.kalanmıştır • 
.. 0 h ~b·d 1 . . k 1. 1 sualler yalmz mualhmlere ve . tJ .. 1 1 .. 1 .• b""lb''l .b. hi ki d t "h t b'I i d Narayı Basınca r on., a ı e erının e ımeıe- b 1 _ d "ld" B" mıye e goren sı. on memur arı ram errnı u n gt ı ç sa •· a u• J raoıa ı yapa ı mem • e t•-· l'k M b 
.. d D .d b 1 k k b"j müte assıs ara gon erı ı. ır b h k . .. d k 

1
.. .. d b' b . 1 k.. aı9e~me ı te e met o 

r1n1 e ergı e uma a ı t k d . t 1 n are ·etı goz (in açırmamı,. mağa azam gorme en ırer lrM temm o unaoa .ır. l t h 
1 

k tt ıt 

dir. Nasıl ki Anadoluda veya a l~~ı~. ant ~s en~n dcevap ar Jar madam pıısapol't muamele- anJatmı' ve bAkimin Terdiğl Rttotli hey dün latanbola git- d zze e=r 
0~ 0 

•; 
1 

nara : 
1
"' 

Kazan' da tekelltim edilen lehçe - gde ı . ır 
1
8 ımktınd.an aG pey- . sini ikmal ederek çantalaranı tevkif kararı üzerine umumi miş Te Tapurda arkadaşlar\ ta• ayn zl a• ıta5ca kyl a Ma antmışAılrnt! 

j k ı 1 d d b 
erpey ge me e ır. ramer . . . . a n z e z e ro 

ere ait e ime eri e ora a u- 'k 
1 

d almaga gelince eşyayı ikincı hır hapı"lıaneye gönderilmiştir. rafından te,yı oJanmo,tor. K ,.1 d k mi 
kolu kıyasi lahı a an a göster- ozoo,, n çarşunn a az 

luyoruz. Bununla beraber tam . . . • ruuaneye tabi totınoşlardır. Salt hakkındaki tahkikata • 1 181 ... S 1 gl U k efendi 
tarihi Jugat ve lehçeler lugatı mış ve mısaller vermıştir. Asıl Hittalıi bavul a9ılınoa sonra· müıtautiklik9e devam oJuoaoaktır Bug"day a amon °1 " : ar t f' 
iti cemiyetin gelecek mesai dev- Türkçe kelimelerin kteşkili ek- dan konulan altı hin be• yit. Rakz~ıına tg reko ırs,ız akrat ·~ı 
relerine bırakıJmıthr. ere O ugU ıçın an e n or e drahmi meydana çıkını~ Te mÜ• 1 ecme eaaııe.. Jfk k l d it ·d 

1 l ld ~ · · ti dM tt -. Jk• Ç se •• me re urşuo ren e "' 

üçü ekler üzerine yapılmıştır 'lf fı'atların Anı· Yu·tselmısı· •e omaşının 9a m .p;, 1 • eadere olunmuştur. S L ı d" · d -t bk' k t b ı Gramer bahsine gelince, Sonuna doğru mürekkep keli- k uya. aavu,an eye ığın en a 1 a " 8~ 
C b d b• k .

1 
Madam hakkında yapılaca mııtır. 

emiyet gramer itini yalnız ir meler üzerine e ır ısım 1 ive adli takibat İQİD kefil gfüıterdl· iki mahalle Muhtımeldı'r 
noktası müstesna olarak lugat olunmuştur. n-·ıııden se ahatı"ne m·a· .. a .. de edı'l• y k hııl)A. R t Usturayı YUzOne Atmıf 

k d k k 
,.. y .. ~ 11 an ma ~ nttan eş epe· KtJmerdt) SU r meli 8ok" 

işlerinden sonraya bıra mayı Tarama dergisin e çı an e - mıştir. · terde Arpacı TarlaHiJe Kadriye Şehrimizdekt alakadarlara 
münasip görmüştür. Bunun da terden ilham alarak gramer kolu Hamit oğla garson Hılmi, omo mahallesinde Belediyece yapılan son gelen malt\mata göre Ame- h . M. kh 1 . . ... P 
•ebebi şudur: bir ekler lugatçesi yapmağa te K a T 9eşmeıere dün ilk defa oıuak rika hüktimeti bnsenaki buğday anecı . a 

11 erı yuz
0

1 Bugüne kadar Türkçe için şebbüs etti. Bunu 6-7 formalık C C epe sn akıtılmıştır. . ietihealatmın neticesi hakkında ustura ıle ağır surette Y"TR a 

yazılmış olan gramerlerin hemen bir fasikülü Kurultaya kadar ha- Limanımızdan Bn mahA.lU1t halkı tarafın· bir rapor neşreylemiştir. ve d~rhal yakalanarak hllkkı 
hepsi baıka bir diJ gramerinin zır bulunacak ve tarihi toplantı· Ayrıldı d~n, çeşmelere ıo. akıhlması bü- Bu raporda buğday mabsa· tahkıkata lııışlanmıştı r. 
taklidi olarak yapılmıştır. Alman, da dağıtılacaktır. Alt tarafının ı kı gün evvel limaııımıza ge- yuk ıevio9le karşılanmıştır. lüniin çok ookıa11 olduğu ııkre- Hakaret Etmiş.ler 
Fransız, Arap grameri taklit ihzarına kuruJtaydan sonra de· dilmektedir. Kemerde f{attıtbane cıultlt' len Koca Tepe torpito muhribi 
edilmiş, Türk grameri yapmak vam olunacaktır Yalılarda Amerika bükftmetı mabalıt de arabacı I brahirn ogln N'• 
kimsenin hahrına gelmemiştir. Yine Türk dili cemiyetinin mız di.inakşam gece y~rısı li~:;~· ihtiyacan neden ibaret oldnğnnu ye arlfaitaşı Muharrem beJed 
Halbuki Türk grameri Türkçenin ı - ı mızdan hareket etmış proje or Denize Girmek tesbit etmeıte ve ondan l!lonra eeyro··eefer memuı n OemRI ef ça ışma programma gore yazı - ,.., 
kendi bünyesini gösteren kai- ması icap eden Türkçenin ta- tutmak ve düaiik ~alıntt.k ıı.ureti- lllenedilecektir yapilacak hujtclay ihracatını tan- diye vazife halinde hakaret 
deleri ihtiva etmeJidir. Bu ise ribi grameri de daha sonraya le şehri eelft.mlnmışttr. Karataştan Güzelyalıya ka- zim ve tevzin eylemeğe karar Ukierindeo her ıkisi y~ksl 
Türk kelime bünyesinin anlaşıl· bırakılmıştır. Türkçenin grameri dar olan salıilde bir çok kimse- vermiştir. mı~tır. 
masile olabilir. Şu halde Türk- ı d 'h . . Yaramaz Kanadadan gelen son baber-yapı ma an tarı i gramerınm ya- lerin memncı olmasına rağmen lerde de lınğdRy mahenlünüa 

.... ._,_ 

A cılar çenin hakild bünyesini meydana zılamıyacağı pek tabiidir. Ç ki denizde yüzmekte oldnkları gö- bütün dünyada basene ookeı& 
çıkaracak olan lehçeler lugatı .AH Şevk..e-ı OCU ar rülmektedir. Hatta bazı kimse- oldon-u bildirilmekte ve fiatlerıno " Bayram Yapnıağa 

Şehir Meclisi 
iki lKeaeleJ'İ 

G6riitecelr. 
Onümözdeli i l'az"r giioü fev. 

kalade içtimr..a çağırılao şehir 

meclhıi beynelmilel 9 11~ylfll pa · 
n"yırı için lüzumlu görülen 011 

bin Jiralık tabııisat meselesinin 
münakalesini ve belediye piyan · 
hoso için verilmekte olan yüzdP 
on heyiye miktarının da tezyidi 
keyfiyeti müzakere va Mr karua 
rapt~dileoektir. Uuznarneye ha,. 
k:.. mevat konnlmRmıştır. 

Heykel Emniy.et 1'Iil.dtlr. tl. J~ri.ndK~ratba~ oivarrndkRkı·i d ev~e- giioün birinde !ııi bir yükseliş 
T 

rını enıK anyosn şe ııı e ış· gösterecegi kanaati ileri ıüriil · Hazırlanıyorlar 
• DÖD Bır &mımı !ettikleri de tesbit olunmuştur. mektedir. ŞelırimiT. A vcıJar otnoi 

Yakında, Merasim- Emnivet müdiirlügü polis Zabıta bn gibiler hakkında t"· Hogday istihsal§.tı az olan her sene oldugu gibi hn s 
le .&9ılaoa,ktır karak~ll~rına yaptığı bir tamim- kibata başhyacağı gibi bn kısım- .A.vrnpanıo bazı memleketlerin· dahi avcılar bayramını te 
Kordonda yeni ınşa edilen de bazı semtlerde bir takım hay- daki deni;ı; soyunun gayri sıhhi de basene kıthk başgöstereceği edecektir. Rayram makıurer 

doktor .Mnstafa hey oacldesinin laz çoçuk!arın attlkları sapan olduğu noktasından da Sıhhat korknsn meYcnttor. doğu veçhile YRmanlıırda 
methaline rekzedilmesi teknrrür taşları ile elektrik Jılmba1arını miidürJöğü a)akadnrları mahke· Hiikumet spekülbyon yapıl- pılacaktır . Oemiyet IA:ı> 
eden heykel çok yakıoda. yerine kırdıkları ve nçnrttnkları 09art• meye v~recektir. maması için lazımgeleo tedbir· gelen bazırlıklıuı iknıat, 
konacaktır. Heykel ikmc\I edil· malarla elektrik tellerinde kon· Yenı Asır - Bir ka9 gün leri almıştır. mirin en kıyrn.,tli ince saz t 
dikten sonra kaide iizt1rinde 1 · · h evvel hn haaoıta yazdııtımız hir y • M 1 t · 1 · ı· A·oı tak blisule getirdik erını &hr- 6 enı emur ar ~ını emın ey emış ır. • 
monta.i yıı.pılacak bilabnra me- latmı~ ve bu gibilerin velilerinin yazının ehemmiyetle nazara alın- ogleye karlar avlanacaklar 
rasimle :\Çalacaktır. Heyk~ltn' derhal n.dliyeye verilmelerı Jii . dıgını görüyoruz. Altkadarların Bugün Vazlfele- bilahare Y.ımanlıırın 9 
eserini bitirmek üzeredir. hassasiyetine teşekkür ederiz. • B l .._1 1 kl 1 1 kle 

zumunu bildirmiştir. rıne &f IJ'&C&a al.' ı_ .arı a tınt a yeme 

Y N d• 8 T k• T•tt•Lı 1 10 23 T Bugday korumR ve istihlak yıdıkten Ronra sut ou 
UDUS a J ey 'llr 1J'8 1 la 819 - emmuz yergisi kanunları mucibince her diye kadar mobtelıt 1JJ 

iki gündenberi şehrimizde AnkaradHki Türkiye tiftik Aleşrutıyetin ilanının yıldö iki kanonun tatbiki için defter- baka Te ondabtlar yapllcaklnf 
bulunmakta olan CumhuriyP.t re- cemiyeti, tiftiklerimızin dahilde nümü münasebetile dün ~ehrimiz darlıkta yeni yapılmış olan teşki· Bu seneki bayramın geçer. 8 

l{nşadası .Jnndarnıa bfüök fikimizin sahip ve_ başmuharriri istihlak edılml'&ini temin i9in haştan başa Jonaomış ve geoe lata giren mttmorhu bugünden lere nazaran çok dalıa ;1,iik 

kumandanı ) iızh11~1 Sakıp bey Yunus Nadi bey lstanbula git· lngilterede imal ettirdiği tiftik müeseeHt elektriklerle tenvir itibaren yeni va?.ifelerine başlı · mel olacag-L tahmin e<Jılmtı 

&akıp Bey 

·me1urıen şebrımıJ. ı golmi~tir. miştir. ipliklerini satışa çıkarnnştır, oJonmnştnr. yaoııklardır. dir. 

Tefrika No.7 Temmuz : 24 lanmışh . Kah ürkek çevriliyor, - Benden mi? Beni bu ka Yan yana oturdular. - Fakat siz pek bozuldu 
kah dalgın anlaşılmaz b;r mu· dar çok anl&tacak kadar biliyor ÜJkü yine anlatmak istiyor, yoksa haberiniz olmadan r~ 

Beni• 6'ıı1 •vı• yor ---u~ amma oluyor, kah yalvaran bir musun Ülkü?. sanki KJerle konuştuklarının Bü- ni:ıin yırtılması ve çok yü" 
~U l_lI_ e çocuk halile Bülente sokulmak Ciddi bir tavırla: Jentten gizlenecek bir tarafı ol· başmızıo bu küçük ellerim • 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~isti~rd~ -Eft~ aidk~~~ ~d~ma~ğ~ı~•rm~bdile: ~~~~~asıh~un~a~t 
a - Bilseniz Blilent bey, (Ar- ğim kadar biliyorum. Ne vakit - Evet Bülent bey siz bize · ? S" 1 · · feP 

1',ll:"U.b.ar~::ri. : :Fl.e:J::>:l.a A...r:l..L • • mıyor mu oy eyınız e 
_ Kendı"nı· mı aldatıyorsun b 1 d tik amca demiyordu) şımdı her· düıünsem, zavallı alil babacığı- hiç yabancı değilsiniz. h k .. k" u onuyor u. k d h emen çı arırım Çun ı 

Bülent?. c u·· Jku- orada bu aml kl kesle dost oldum, artı mek- mın yanın a ep sizi görtirüm. Ben hepsini kulerede anlattım. b" it .. k . · . d b 1 , Aç ı ar d Ç k' • .. . . . ır a ın yure ıçın e u 
Gecenin hafif serinligw i açık "çinde iki siyah yıldızlı bakışla tepte yalnızlık uymıyorum. ocu ıugumun en acı gunle· O da sızı benım kadar tanır. . . . . . d o-ih 1 

k" k" d Hele Kler diyor.. Onu ri, sizin her yıl lskenderiye, ge · Bazen bir Fızyonomi ilimi gibi ıçın resmınıze mu .ltaç eb 
pancorlardan yuzune vuruyor, onu çe ıyor, çe * ıyor u . siz de bilirıiniz. Birbirimizden Hyorum telgrafınızla ıenlenir, küçük resminize eg· ilir sanki . Bülent yanına bırakılrtllf 
Yerinden kalkıyor, bir müddet b' 1 k k 

B ~ 1 b• -*ı·k d ı ! ıç aynlmıyoruz üstüme eğilen gözleriniz, görmi- onunla dilşüncelerınize yüksek erı 0 şayara : 
ba,ml dışarı, havaya bırakıyor. eyog unu, ır ı o aşıyor ar. B h d d t takt h b" b b b 1 ç k bili 

Ayın beyaz ışığı adalardan G k -n eteği beyaz a çe e, ers e, ya a ep yen ır a anın oş uğunu dol· şahsiyetinize, bütün teşebbüsle- - acu sun yavrum. 

bl
.. .. ençk"' ~~k, ybu •

1 
.. ' 

1 
•• beraber. Öyle anlaştık, öy)e durur sanırıdım. Benimle birlik rınize ulaşmak isteriz,. babanın hayalile dolu o te 

iniyor, sıra sıra siyah gümeli, uzu, uçu eresı e oy e gu k t k k" d h" b' . · 
ld

. k' Y" M • • _ d . 1 aynaş ı ı, aramız a ıç ır büyüyen bu duygular, derinle•ti. Bülent bırden heyecanla: kalbinde bana da bir yer ..,e 
bulanık gümüşü renkle denize ze ı ı uruyu•un e gız ene k k 5 J b k l · d Y 

. • ki k f k " 
1 

sa lımız yo tur. aat erce aş- ök eşti, şım i ise··· - Nasıl fotoı?raf? Sende ğin için ne kadar sevindirn 
nzamyor. Balkonun demirlerine ~ı~en dbır ço.cu u b t ~t so~ e - başa verir, konuşacak, anlatacak Tunelden çıktılar, Vapura böyle resim var mı? sen .. Ancak bu kadarım bu i 
sarılmış, beyazlatmış yeşıl yap rm e d .. e~:" .. ,m~~ ub~ş ar, d l?k' neler buluruz? geçmek için karıı tarafa atlar- Ülkü kabahat etmiş gibi kı· dfüıünceleri heklcmiyordurıı § 

raklar, Bülendin yüzünden renk ve uşum:ı mıyen ır sa e ı Bülent gülerek: ken, Bülent bu ince sesin kuv zardı: ·ı~ Ülk""f B it adı1l 
k ·· ı 1 d 1 t d B" ' t b·· t" dd' t' gı ı u u a m nı ren go ge er 0 aş ırıyor. .. va~ 1• uıen u un cı ıye ıne - Acaba bu bin şeyden bi- veti altında yürek çarpıntısını - Evet, şey, işte burada, . · .. _. . . fllo 
O dalgm kımıldamadan boyle ragmen ona uymakla zevk du rini soracak olsaoı benim bül durdurmak için elini göğsüne boynundaki madalyonu göstere senın altın yuregmm bır 

ne kadar kal~l bilmiyordu Si: yuyordu bülüm bir anda susmaz mı? Genç götürdü. rek: Bu altın yüreğe ben na- olduğuna imanım var, 0 ".u. 
5 

nirleri çekiliyordu, ağır ağır, Bir aralık, bu kara göıder, kızların gizlisine, kalp köşeleri- Acele vapura girdiler, genç salsa ele geçirdiğim bir pasaport veren önlü asker, beniru ~çıl' 
içeri çekiliyor, like karyolanın yüzüne çevrildi, göılerioi aradı, ne yabancı bir erkek gözli so· kız yeni akrabalara gideceği için resminizi kesip yerleştirmiştim. pek yücedir tkim:z. de bııe s 
kenarı kıvrık keten örtüsünü 1 Bülent, ruhunun demi: siperlerine kulur mu Bülent bey?. seviniyor gibiydi. vteki tarafına da Artık hiç lediği son sözleri unut1111Yıı 
çelciyor, yatağa düşiiyor Gözleri! bir alP.vin sokuldugunu sandı - Ne demek? Bir: en çok - Yan kamaraya gidelim, görmiyeceğim zavallı babacığımı. 0 vasiyetleri yerine geiirlll 
açı~ bar nokta) a bakıyor hlrat 1 Sanki bu çocuğun bütün genç 'izden konuşuruz. Konuıtukla- en güzel serbest konuşuluyor .•• Derinden bir iç çekti. Sonra çalışacağız . 
Fırtıb. örmiyor rü a a dai:rıı~ •kızlık manası hep gö1.lerine top- rımıza yabancı değilsiniz ki.. Cevap vermeden itaat etti. Blilende bakarak: - SıMa l ar "' 
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!!!illerde Gezınu #. 
b_. ~~~9.~.~ ....... ~.~~.!~!~ ....... !~~.~!!~~.~ 1. SON TEL G R A E4 HA BE R LE R I 
~ ... k Edebiyatında Ne incelikler Ne 
&heserıer v aı:~!.1:~.!liz Bilmiyoruz Y un&n Tayyare Filosu lstanbul Üze- Samsunda 

t Karşıdan hır çetın çelık dı-l litkın ~u biildlmetın düşündü~ü • T •• k y B ki A • 11 '• 

tl:;,;:bi moıunor iifukta 07.anmış (Nnflıl&•dn) o~. ,~ıaa da herkesirı rıne ur - onan ayra arı tb Köycülük Faali-
' ın Vllk11unıa varıhnca OD• tarla.-ı, her ko1dn ıın1ra yapılsa .. 
llrın ne k"~"' Mı••mli ntdnto f Hn k-ö1tünön «letliği (Ka- • v. • yeti Arttırıld 
,~irtyor. \ nau yok! tleelıgım\z dHlro) iti idi ve ODUD taoili• Fılo Kumandanı Seyahabn Nasıl Geçtıgını Anla- 1 

hlor dııı?lar topra,:?ıııa a.dını istıvordu. A n • • • Samıon, 2S (A.A) - Samın• 
.. ~~.:·:·~·~de kaynayırn kaynak- WVakit ilerledi, akş••• güneşi tıyor. M kropol Gazetesının Tayyaresı Geldi ::~k··~~in ~eni ~· .. P~ln· 
•• 8 • .rııkRı>kltııtl~rt yel alaıı pınarın serin ealarıotlan eoa bir a gore bar çok koylolerı bir 
·~'11 11 rıııanlnı· uaa. ~ebir ttwlerrnd" Jaınla "tarak kıaalhKrnı kayb.. lstanbul 22 (A.A) - 3 Harp fer reısi Na)iye hanım, burada Yanan filo•unun lnamandanı anda görmek imkAnını temi• 
':\lı:ıı lıou.. hafaraıın hıhnaa•• diyor, uzaktan, dajtdao gelen tayyaresindea mDrekkep bir Yu- lu•a bir aatulda Yanan tayyR· bir muharririmize aeyahatleriııi eden bir kö1 Myahah yaplldı. 
1

1
'1?•, toprak k·akoln eerin Y•J· •01un ıiiriiaünün çıngırak Rıleti nan filosu, bugüa -t 12,25 te recileriae beyam llopmedl et- f11 nretle nalrletmiftir: Usgur klyiind• toplana• el· 
''•rı11a n" yollar açıynr! •e ha Kailılerin •jt•r 1'8 müle1'&k- Yeıilköy tayyare •eyd•"'M mu mittir. "Sellnikten blD'llY& bdar nr klHftlerle aıhbl haıbtlıaller 
to•s.r ••lhltlMrtne ••ran Juyaret- kil, J•nu areyan, batntıları, vasalat etmiıtir. Ba aatlia Yanan filo.o ku olaa 520 kilometre mesafeyi ! yapalcJı, haatalar maayene oıanaa 
1
•

1141
'• ne aa ı 1,tibalarla kucak •n••• cotkun ve yükaek bir Yunan taJJUeclleri Yeşil· maadam eenpYererek, gördllk- ıaat 40 dakikada btettilr. _Hi~ ldf eln~ ta•olr ıre boroxlann Y• 

~Jor ..... 9 eriyor. O c.ivarın au fairi k6yde, lıtanbul kamaadaalığı leri ytlksek hDsal •abale teşek- ~adaa ~deafaç •e ~e rlne i .vı cine tarntı Ye horoafaı' 
Hıi oıha hf.yJrır1n nmox l(H• A•ialerll H11kioı Ali çağıralmıt- erkinı harbiye reisi miralay kttr etmiştir. tarikile gelİJOl"UZ. Seyahatmız dağatıldı. G~ Takta kadar de-

0' .. Jllılene11 lnr arıebanan 19 111 1 ta. B• adam !'Hyledigi şarkıların Tevfik, Bakarkl, kaymalı .. ve· Misafirler Yeşilk3yden oto· çok güzel. ve laldiıHis ıeçtj. nm eden hu toplantı halk ı ... 
::.. Ar•nadan ıleri, Atyon•l•n 1 hdılyelerini bilerek •a• phyor kili Şlikrl be1ler, tayyare cemi- mobillerle ıehre inmişfer ve Gjle Yalmz ~~· ile Çatalca ara rinde · çok iyi teelrler brr,.ttı. 
1 ••tik Menc1 .. , ... Q n•l 1•1- •• ••r .-rkuJan IOnra 0 tarkıJa yeti ni8i Hma Fehmi lleJle ,emeğini tayyare cemiyetinin ..ta bir 818 ~kw ar ... daa • • • • •. 
h,~._,,._ •l•e•ynrnm. hn 0 •••d• • aıt mafevkall~r. kliaik ... ce-?-tia lata.1.ul şa~ reiai ~iri. olarak Perapalaıta ye· :;!b:"'.:b.~==:- ~ ı~yserıde 
" _._larıa nz .;ok 1eni •fılama •llarını ko1u koya dinletiyor. Nald,e .... " cemıyet mi· .. erdir. Bikre cağ O clu ·~~ • 
etıı llrbıaıuınnti tatnuaı••al Hir zamaular Akeam gazete- fetti ....... 4 sat ile Ymaa Y- filosu ile beraber şeh- ela te s':: t~ ;: ~ ••• 

'••ı.nen •rabamıaın atları ar•ha- ıinde Vala Norettın Vakıtta ltq.-iliter Ye •tafwnh. y ... ri•in 14 laan zabiti gelmiştir. gra '... gSraf .ı __ d -·~· Bir • Ser • · ,_ 
ıııoı, k 1 ' k ·• L.L.!-.-.! Lı&!u ile it' --1. T ı· . . . d ıeçec:cıız. o yaQIUI a meuuc- 1111 mil a_ . 0nıik bir ta•ula araba- IDU$!anni Münih Nurettin beyle- naa ....._. llU1llQ • .um a-,-aa emeASJD nyasetın e ketimiu ıeçecefriz. J•• .... 
1 b ıntp yü~lerine: • aanki aoh- rırı[ ı.;y benim babti1arım] f8rklıı k~~ ...... Ye ~nare balma ba 11.,.1, ,..._.. ıak lıtanbu.la ilk defa ıeliJorum. .Kay1eri, 23 ( A. A ) - Uı11• 
'-klaruııt g&b\ • üs"rınde tıd1tbi mönakaplannı zabıtl':"m ft ka .. bahk bir laalk nria. Jlabap. PotmaJuos. ,Oz- Şehrinizi yllluek fibretiae tama· rayla at ~rJi1ı&t, Yali Nuam beJ 

- Több. Allaban belilara! drnle41im, Alünür u ... Uin : klltlesa tu.ı..la ~ .... F,..,_, Jlbblıp Kaloı, men liyık olacak derecede si kofordo kumandanı Ali Hikm•t 
~,na,. tükörtmefti hak eder Ey benim Mldlg•n• lanhr. . . ,...,. .. -~~· y&z~ap Varva zel baldam. Burada kaqalqb P•'8ı meb'ualar ... e kalabal~k bir 
'' •urgunhıkla yiirtiyorlar; Se- Taldı gllnlllmde ar1111 . Yunan tanarecılerı meJd•• r~s, ~•-:ın~ı mlill~ım Kapsa~· iımız hiisntl kabulll lıusatea balkın hozorunda Pınarbq& k• ,.,•a.: il ıamezden enel Tlrk •• YaD11n beh•, bınncı mDIAzım Gurapolı, kaydetmek isterim. uunda agılmıttır 

- B.anlara neden bakınadmt Dıye okur. uyraklarile dall IMr paraılt birinci mtlllzim Stamatyo. ma- Misafirlerimiz busb mile N k • bö tı 
..._ Atat nida be111n, bay•aaa Harboki Hekim Alımla: at•lflar Ye lstaabal Afak10da lhim Karana•iyaz, mlllzim Pa· leri ve camileri aezmitferdir Ya ii . O~JOI n ınıkn ktilad •••• 

A ..... '- •-1.~ b" li t kt L t 11.ıuı • y • · aerınue tay •• ıara lar an p 
JİJ~k kalmadı. uwftu• .,...u1,,arua ır cev~ n yap 1 an 80Dra tes- p11na• asyo, mUHlzım · orgn, rın Yunan sefiriai ziyaret ede· . . 

\'., a ı k OIJnlllmde t•Alı IJUUll rar Y-•lklye dinerek Jere ı"n ml.llzjm Ta-stan mlrelrkeptir: ki li aU • • • 988 ••• 260 tane ergıye iftira• n atıyor artı •• -...- • -J- • ce er, yer m ar ıerpuıı . 
... Güne•in·, 0··ıa.u. 1.u..,.,;. 41..a11; oaa l'lldnde (JlJz lzl var mitlerdir Atmada mlatefir Akropol ki ali · k ı d k etti•• halde, ba MDe Sil •er•-' v 111 ........ ~ • • • • • • • ıezece er, v yı, o or u a• . 
ı.,""" laaran&Jer ıerptigi yayla· Saaa kim IMıktı gtırım Muafirler Yeplkö1 hava mlf ıazeteeının iki 11nıluahın de, p- mandanmı, ffalkevi reisini, Tay· bayYaa lflınlr elmlt n 98 t• 

1 
t.o Jollan dlıenk QiTrili ıuesi kame9Claabğı kararglhı- uteaia h-1 ta,,areeile filo. yare cemiyeti reisini ziyaret neel moYeffakiyet kazanmıftır. 

b '9tık, bataklık bir muhit olan A benim lıaeı garırn aıa büfeaiade İz&& edillllİfler ye nun refakatinde ıebrimiae sel- edecekler Ye re-t ziyafette KRnnan bay•anlara 6000 il• 

1~11k1aaa hutalılda doJo •e 111 Oönlll•b teeı garına ta1yaıe ceaiyeti latubul pbe- aittir. haıır bahm~archr. ra mükAfat dagıhlmıttır. 
.. Eller 6a.a •••• 

111 ~9 ••at ö&Me • bawalinia Sen bari acı 11arim "9.7" d 
'-ireal laJılaa Bulgu 4agmıo lliJe hem ·nzha ve hem. k~- ....... uşa ası Parlamentolar Konferansı ;teııade Balgaa pınarının 1anrn- f f1eyl •e•indtren düsglln bir .............................................. .. 
•na. tarria, fakat ayrı hlr bute ti& H d• • • K .. 

llil Ne pınardır J'U&bbU İki4ö- liirkiiyii 9Ö.J'ledİ Ye ~«lı, biati a ısesınıo apanma- 37 Memleketten 300 Murahhas 
~ inlik bftytlk bir topraktan n•l•ndirdi. Hele ooua mabay· G l k y ld d H 1 ki 
~1ıııyan ba pınar eoşkon ve yeleainde yarattığı; yarini aular- sından Memnun Olanlar e ec - 1 iZ a 8Ztr 1 ar 
1,/rak akıyor, akıyor. Soyun dan bile kıekanan dertli, baar.,tli ıatanbul, 23 (Huaai) - Eyltlde lstanbulda Yıldız sarayında 
4,•nde el iki daklkadr.n fazla hir çobana atteılerek ıöyledijti ıoplenanacak olu parla .. to&ar konfenn11na ait hazırhldan 
.. ~'~1Dı7or, donuyor. Etrafını <lı- masalın şarkıaı halk "deb11atıa- Yunan Matbuatı Çok Dostane Ve ti-diden humali faaliyetle deftlll olunmaktadır. 
it~' 9••1rmi'1er, birka&ç hark de- da ne incelikler ne taheaerler • A • Konpeye 37 memleket parlamentolarına mensup meb•uJ• 
l,11'Ç•11111•. aeukıerdeo ayrı ayrı oıduıanu gösteriyordu: Samımı Neşrıya t Yapmaktadır ••• ,. au••nndu •irekkep uç yaz murahhu iıtir•k eyJip-

11~::~ akan ıa on, 00 beş de- A puıar ef .. puaar Atina, 22 (A A.)-Törk·lngi-,butiyeüni ıtp&t eder. • cektir • 

.. l'atııı•ferah ferah 9eYireoek.. 0.dbal ..... pınar İB hAdiı•htf böytik bir alAka Atlnalka .Nea gazetNf Türk Be-e • ··ta-e T T,• nal la-
' () .tımarant bir çimen MGl'Üll .... ,,.,,,.. ıle takip etmif otan Yanan mat- lngilız ltl«liaeainin laal .,: faale- vln v "ll/U ı 
"-ı,; ,.,;.•a. IÖIÖl ata?ları, boa- Sa ,,.,. «Jglr,.• ,,,..,. bnatı, bu lııldutenin memnonl- ditmiş olmaınnın amuml lıir · 3 "' o 
l, 4-ta ta it, arpa, 18fll bağday Jete şayan bir e11rette kapatılmıt memouniyet UJan•armı, oldajtu- ra -7 '/ilanla' n ldu 

lnt rlaları_ Kayalar kartta ltalllı olmasından mftteYellU mabzozi- ou 1azmaktadır. AJni ga•ete 1Fı ~ H 'l' 
bi 1•ruz, miaaf lriai bN:liJ• BlllbBller Made ialdJ · · ·-L k A k d' r ~I ı::. . yetanı ıauar etme te •e o ara •1or ki: Iaıaa!nıl ~ ( Haull) ~ Şehrimiade bulunmakta olan Vı1a-
tı 1 " kuileeı aruaada pana· GIJntıl '""9uı ldlUU htlkA t " · b ı d • • Hldl · h .e. ' '-ri . . me ıoın il meae e e cvı.er- c ıe1ı eJeoanla Te Al..- na futbol takımı bngöa 80• ma91nı lıtanlıul tampiyoou Beflktaf 
ru ... L a ..... tirin bar yeraae .... AnalılGr garda lcalllı •• , oldoğu ualatma zihniyetin· ka ile takip tstmit olaa Yaaaa 
~ kıJIDl&l klllm ijzeriDd•kİ o . d .1 .51i( "".ıtl d b h J kt d" fkA . . . fakt•I fle 71tpmJ' ft ta•lmllDI• 3 MJ•J& k&"I 7 golle ....... . --..ıe geceyı yer e .e11 go. er- en r "Y eme e ır. e arı umarınyeıuaia aaane.-ı 1 t 
tt ... ,1 ~e karalayorum, Mcca~e cJe, oenoeUerde g99irdim aaacJım, Proiya gaseteei, Yonaa efklrı uun bir doelhık rabttaaile baglı 0 mat ar. 

r, , ..... .,,., •• kılı~lı, ba,_tııı kad•- temiz, aıil bir zeyk)e Aoa4lol11- umami1•inio ı.11 bal ıaretiodeo balnoduga İDgilterenia J&Dl Bey'ı·ye lkramı·yelerı· 
' ~ larla aüale1ımı~ .• Dere· nau oaaa yakıa k6Jlllerinlo ae dereeMe memnun oldatnna batında olcla&u. ka•ar JHİ " 

b''ınaııd ~ haldeo, hatı~a~, araaaoda getirditf m h• pee Hk ıöylemeıe hao.t olmadıgıuı J•• fakat 99k ku•wetll Wr nratte M V k A 1 tİ H 1 G•• d rc1• 
.... 11&; &a, 7eldea, •ldıo göru- roemai. Oadan IOllta koe•k maktadır. tahkim edUmit kard ... ik ıab&• • e a e ava e OD e 1 
~ b"~ek 90k af-.tle~ oktoğcı olaoatım köylere ıtettl•, köJltl· Yanaaiıtanın1 itilAfın haıultl talarile •«lı ol4laıa TilrklJ• Ankara, 2! (Hmaai) - Harp malillerinia eytam •e en•iw 

' bi •~a hullat ı7i i•lt- ler araaında M'fkle, llı7eeaala, lehinde giltermi' oldo111 derin ile 7aa,.... elcla&uaa eö7l ..... titiln bey'iyelerindea haldar1 olan ikramiyelere ait ha..W. ...... ou:~· .~x· llıuıtı1or: HYgi ile günler ·~irdim. al&ka, ODU ıeıet hıUtereı• .... ;rellur. Maff1e Vekaleti Ziraat Bukaıı•• ilndermiftir. Ziraat Be·k• 
~ "- k ·~·· aitler bol, lla- Toll Dn Te gerekle Ttlrlll7e,e kartı"'- lngUtere ile Ttlrklye. her keyfiyeti llltlbı ıubelerine tamim eylem.pir. 
,...... -.~. iJı, ne .... kiti. c·ı &Hn -Az Wz> ...... olcl•t• ••rla ••b ... lklal ......... t lalalerladtD B \ııt 

[] l. Hep11 iy• arama Arı- ıyl. Oaztl Dt..ntitJ111ıkı- hialerinden mllhemdir. mftlhem ularak hAdiaeyi, arala- undfll l lhracatımu 

lo • • • • Vraatal 1uet..a diyor ki: nadaki mlnaeebaUw•e •falı bir ~ ~ 

zan GUDU- Yoz Bı'n 11'1 cBaa ...... ••••e iN~ .. rea. aibe ~arakmıyaoak •ntte bal- Şimdiye Kadar Istanboldan 11006 .... tf te halledilmif el•U1, INr f9ls •if .. nlir. . .. a .... __ • ı ... J l.uılJ lldL.•fd ILıL .. ,ıerıe ı.uaa.. ••tamu ı:ar. Dıaer ,...aeı.r a •J•i a.n- Ton Buğday ihraç Edildi 1111111 IUlll. lltlRI 111 1 UJU kiyeoin •••tı fikrine olan .-:.'~: ~ef11rlerde balonmaktadırlar. lata-.ı 2S (HmMI) _ l.tuWdan barice yapdan Bui.., 
11,,:d•~ne, 23 ( A. A) - Edırne L.t:Lr.. .,... s ki Al aatıtlan uemmi,.üi bir,._ balii olmaktadır. Mevaia iptida· 
ttı,l eya Loaan göoilnii kothala• ...... fi '" ıca ar manya nedanheri yabm lj•pw•.le• yapalao ihracat yeJdiDU OD bir U 
ela; ~Ciha haaarhklar 1apmakta- BBOKSEL, 28(A.A) - Bel- dıeku alh toacls. 

:: .. ~~ ... ::~ .. ~:~·j::=u~":~ ~:~:~: ":: :::~~::;:~~::: Trab~onda lnitrJIYI W.~r K_r_a_l_ı.-ç·e-··•~ .. ~·+• ··y~··1·n-a·o--F-a-b-rı·k'2 
aaı..::er:n•ahlacak ve bir de ıelde, hazırarı O!'ta •man- Tahrıbat yaptı . liad1111· a a 

t TeraJeoektir. dan talma olao 3000 cemiyet, !rrabllOB, n (A.A) - o. 11. ..... l ... Etti ,L. ·ı· Alt y 1 ' ..... 
~ tabıon, 22 (AA) - Yinai tertip ıdılea alaya iştirak etmlt- gttadir ele••• eden şiddetli 11· Bern IS ( A.A ) - Bent e.ı HllJIJI iDii ıl O U 1 IU 1 lrn 
~ . lelbnuız Lozan 1 Hal· Jerdir. oaklardaa müte.-ellit karaklık- Poliıi, Kouıtana J(ölöndeki 8la- •. 
~e p 1 L &in )[ 1 •ıbe 1 1 tan tarla mabaulil çok mutazar. ad limanında i"inae bom .. lar Sofya, 28 (A.A) - İtalya Aaverı 23 (A.A) - Beıae-

'-• ara.- surette katlala ra - r • mezarını • 1•• 1 .. _ t . . '7 L ı· ... L. - i ··"- bir f brikuı da ıl'll ;"41Eta, · . rır o mo,, leUAe ıatlerı yökıel- balana• -.ır P•i yakalamıt ye ara ıçeıt, all9fia. preDlell ~•r •-~ mum a n .-• 
·-... ... :.. ret etüktea 1ıoıua 3,000 blynk miştır. . i d b 1 _... 

1 8 
Luia ile beraber ltaı1a hükfha- kan b&yllk bir yangın zeylİllJail 

................ .. b' Sıo ki f d k b ı·· ü ı9 n e Danan .. vnıt•rya ı d polar h • ti bAVL•U ................. ,.. yu• an ki .. lill alay, . ~ ar ın ı m~ ıa un D llaaiyi te•kif etmltUr. Ba•lar •arlarınıa ya•hk lkametg&bla- ve Y•i e iDi ma vebaif r. 
Q •raya gicl.rek kral Te kralt997e idrak1Dı erkenleştfrdlgıaden OD boabal Al A rıaıa ,.,.ncı.,. auta - .Aana Yaqm a&ıdilrtllDrkea bir 

~ ... t .. ,ll Te Avrupa mamal&tı taai•l•ri•i bildlrmitlerclir. •ruı- göne kadar mahaal::..top~::a; 7a1a .::.,~~~·:•:....'::: D~ Vahl17•iJ'• Jaareket etalftlr. tluvar yıldlmlf ve itfai7enia ille 
~•l laa•la bonaoa "poak us. Alaıaa " :.ııaw -lari- :::u~~:":::.~:~1...::.tlr.lk~ larını itiraf etmitlerdir. Knl Borla ile pren• Slrtl riııe ~r .~Jlin1aıı • dik ... 
''- 1"rı en 'llouz fi"Uaıla Hii- l• bitah61&r aö1Jenmfftlr. Kral M•aa etmekWil". Ba 7&1 hacbk V'7ana 18 ( A.A.) - Polfıt ._..... ..... , llllaa7onu olu mUıtttlrk_Jki kifı ~·':J bi~ klel 

et eaatl•iatle ş.... Bald· IMa it U.ada eewap wnalt T• '*7nml _,... t* pulM ,... ..- ..- &ıalırla &ialL Mı Ma- Dnrse••= bMr tlf71 etmit ~~ çe. ıpıektedır. ç ap ''•l•k IU tepkklr .aaiatir. Dılaoaktar. " lldJr. iki laafif vanlı da yardır. 
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1. Bir Aşk 
; Kahramanı 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

- 123 

Onlar. Benim izimi Buluncı~a kadar 
KiJ'&manın izini bulup itimi G6rfi.rilm 

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

Yeni Asır 

ı· 
--------

Amerikada Kuraklıkla Mücadele 
için Agaç Dikiıiyor 

Dikilecek Ataçların Masrafı 75 Milyun 
Dolar T utacagı Söylen~or 

de~ildi. Bann hilmeyıııce hiç bir ı Amma iktıza edt-r ve ispati\ 
cüretin Rdı bile anılamazdı, muktedir olnrH lngiliz hüklı. 1\1. Rozvelt'in Bahriyeli]ere Hitabı 

Kendisi hilekıtrtıkta Haym- metine kestirebilir. Üç dört Hint- Vnşiııgtoıı, 22 ( A.A) - 1\J. 
duraoiden pttkte aşa~ı totmıyan liyi öldüren, bir de fillerini ÇK· Rozvelt tarnfından 11 Tt-mmuz 
Yambo, efendileri bir kaç gön lan bizim gibi yol kesenler ıda. tıuib~nde utar ve bugün neşre· 

dinleninceye kadar kendiıi el- ma miiıtahak degil midirler'. dilniş olnn bir karMna.~ue mu
ebtte bir haber alarak bir it Ferit - Neden yol kesen ola- oibi.nc.e,. hiild\ınet. bem~o 100 ~ıi l 
görebileoegioi ümit ediyor, bo lım! Onlar bir insanı ' yakıyor. genışlıgınde Te hıu ~nılden fazla 
limit ilede Feridi teıkine ma- lardı, kurtardık. uznnlnğunda bir SRbada ağaç 
Taffak olabtliyordn. - ~olis memuru nın idioT. diktirmiye başlıyaoaktır. 

Haymclurani mabette Ladi Ne ise şimdi söz bizde değil, 

Rişmood ile koau,arken Maya Yamboya dinliyelim. 
Niyamanın nerede Hklı o)dogu- Yambo - Bugiin şehrin iç.in
nu ıöylemedigi gibi arkadaşlıır de htiyiik bir telaş vardı. Sftbe
lbakkıodaki tertiplerinden de ha- bini anlıyabilmek için kf\lahalı
'ber Yermemi~ti. Bo ı~bepld, harp ttıo içine ziyadeoe daldım. Bn 
!heykeli yerinde duran Yambud" kftdar ibtıyatınv.lık t1tmezdim fto1-
a11I malfAbu olan ,eyi yani Ni. ma berkesin aJt?.ında M~ya N -

1 

,aman an nereye götürüldüğünü yama aözii ol.dugu için tabii me: ; 
l~renememi,u. rakım arttı da ıokuldom. Ha-

'Ru ö~reniJmedikten ıonra yim Doranin haf iyeJerinden ol-

Niyamay1 kurtarm"k için ai9bir dugo şüphesiz bir kaç Hintli Ha saha eski Kanllda hodn- ıis t>dilmiş olan 525 milyon do 
tedbir alıoamıyacağı şöpheaizdi. bent ' tanıdı. Ku}.,ktao · kolağa pa- dan<lao Tekıa.'" kadu uzayıp fardan ifraz edileoekti r. Ru gibi 

Boooo i9in Yambo arkada~ H parolaya başladılar. Yanların- gitmektedir. l\lolasavvar proj" ?.eriyat lavi9re Te .Macaristında 
)an gizli oldukları yerde iı- dı'° ka9tım. Bir kaçı arkam" kurakhltıs, fırtınalara, rnzgüra da mevoottor. 
ıtırahata terk ederek kendiıl da- dö,tii. Ben hızlandım. Onlar da karşı miicaıleleyi istihdaf etmekl N evyork, 22 (A..A) - Reiıi
\ıma dıoarı çıkar, Patnadaki hızlandı. Ben bl\reketimi agır- tedir. Tabiatın bu sahadaki bug- cnmhnr .M. Rozvelt Sl'yahat et

«erek mRmftr gerek harap iba. laştırdım. Onlarda ağırlaştırdı. day vermekte olan araziyi çöl mektA bolondogu H uston kru 
aethaneleri birer birer ziyaret Anladım ki mernmları beni tot· haline getirmesi tehlikeRini ar- l'azörii mürettebatına hitap elle-

ederek her yerinue Mayanyama- mak değildi. Beni tatmak iste- zetnıektedir. rek, AmerikA donanmasının 4. 
yı aradı. seter derhal aanp tutabilir- 1fo huıme için ihtiy~r edile- sene zarfında muaheJelerirı tes-

Yambo'non bo arattırnıaları lerdi • .Mat laka, saklanacağım Y"- cek masraf 75 milyon dolar o- pit ettiği Azami miktara Ç:ıkıuı
nekadar tebllkeli o1doto kendi- ri öğrenmek istiyorlardı. Ban- laoaktır. Bu te~cir :.me1iyeeioe laoagını ıoylemiştir. 
ıince de malumdu. dan keşfettim ki herifler ıiı:iole hemen tahsis edilecek olan me- Reisioomhor, Bahri ioşut 

Fakat evel~ de dedik yal beraber oldu~omu anlamışlarclır. ballgln miktarı 15 milyon dolar pro~ramına en geniş yardımını 
~Bllekı\rhkda Yambo a. Hl\yim Yambonoıı bo lakırdılarında- olnoak Te bn pnra koııgre tttra· esirgemiyen Amerika milletinin 
Doranl'den aı:ıaıtı deıtiJdi. Kendi fın<ıan kuraklıktan ıniitevellit ve konı?ronin donıuımasiltt itti· v ~ e ki ehemmiyeti yalnız Raol tak- ~ 
kendine: , dir ediyordu. Ferit, ne olarsa hasara l)arşı mfic&.dt))e için tab- har duy<laıtunu ilAve etmiştir. 

- Hayim, Hindiatan ın her 1 kt ·· ld H o ıon ço an goze a ırmış, Rn · 
'-t.rRfında beni sıkı ııkıya arat- 1 d b f 'k" d ı b b ' r e o ı ır e onun a ora er 
, tııı hAide Patna şehrinde bnlu- o1dnRoDdan hi9 fütar gc>sterıni · 
naoağınu en az memul eder. 1orlur, Ahmet ağa ile Beryorı 
Keındi ikamet merkezine ıokul- .

1 
f 1.1 • • .. 

1
.1 •• ,... .1 

ı e e ene ı erının o uu6 u yerue 
mak benim i9in bir ahmaklık öliip kaldığı yerde kalmak 

olaoa~mı dü~ünerek buna ihti- gayretinde bolondukları için 

mal Teremez. Bir de insan ne Ynmbonun taldşlı aözlc;rinden 
kadar fazla çekinirae yakayı o müteessir olmak ş<iyle dur-

kadar kolaylıkla ele l'erir. Işte son, bilakis alayoı alnyoı 
ben de, onlar benim izimi bn-
Jonoıya kadar, Niyama'nın izini gülüyorlardı. Hele Ahmet ağa 

bir Tukuat olsa da bir ka9 Hirıtli 
bulup işimi görebilirim. . 

D . . y 1 N ' , tepelesem dıye ense kaşıyıp avu9 
emıştı. a mz ıyama om 

1 
d 

. ya ıyor n. 
muhafaza hızmetinden kaçmı~ lt 1 · ı y b ·· k 
olmak sarerilo Yambo'n01ı bn ao 1 e am 0 muza ereye 
motaleneı ooğru idi. Fakat ar. giriştiler.Niyıunanm S:lklı oldaltn 

kadaşlarla birleştiğinin Hayim yeri <iğrennıedAn kendi i1.1erini 
Dnrani'oe ın:ı.lnm oldnğanu bil· ele vermiş olmalarına karşı ne 

mediği için yalnız bu noktada tetbir kuracaklarııu düşi.inınege 

büyük hata ediyordu. başladılar. 

Vakia Y:rnıbounn tek başma .Fakat bi9 bir tetbire yol 
PatnA şelıriııe girmesini Hayim- bulamadılar. 

aurani ihtimal dairesinde bol· Geoe çoktan ermiş, her tarafı 
mıyor, onu uzaklarda arıyordu. karanhk kaplamıştı. 

l!"akat arkadaşların Niyamayı - Sonu Va/ -
aramak gayrctile mutlaka Pat- r7J.7J.7JLLZZZ//..E/7./.ZZ'?Jr7!ZHiZ7ZJ 

naya geleceklerine, Yamboyo da Kirahk Hane 
beraber "etirecekleriııe göre en 

'biiyiik dikknti Pntnaya nrnceği lkiçeşmelikte şadırvan yanın 
tabıi idi. daki Şerif Ali sokağında 10 

Nılıeytıt hu hakikatı Ynmlıo nornarah hane kiralıktır. Sekiz 

da nnlndı. Ziri\ bir akşı.nı kulü. odası ge'nie bahçesi daimi Osman 
beye t;elince çehresi uçmuş, ağı& ıuyu vardır. Teşkilı1tı iki 

Dilingei- Sinamadan 
Çıkarken Vuruldu 

l\'Ieşhur Baydu t Nevyork Haydul
ları Filmini Seyir için Gelnı işti 
Şikago, 23 (A.A) - Ameri- fenalıklarını gösteren bir film 

kalılarm bir numaralı halk düş seyretmiştir. 
manı diye andıkları haydut Di Şikago,23 (A A)- Dilingerin 
linger bir sinemadan çıkarken vurulduğu sokağa binlerce kişi 
Polis tarafından öldürülmüştür. toplanmıştır. Hatıra meraklıları 

Polis, Dilinger sinemadan çı- mendHlerini veya gazetelerini 
kar çıkmaz ateş etmiş ve onu haydudun kaldırımlar üzerine 
başından ve kalbinden vurmuş - yayılan kanına bulamışlardır. 
tur. Haydut bir kelime bile söy- Morgta yapılan tahkikatta Di-
lemeden ölmüştür. Birisi hafifçe lingerin tanınmamak için yüzün 
yaralı olan iki arkadaşı otomo· deki bereleri bir güzellik müte
biJle kaçmışlardır. Dilinger si- hassısına müracaat ederek izale 
nemada Nevyork Haydutlarının ettirdiği anlaşılmıştır. .......... 
Joresin Heykeli Açılır
ken Söylenen Nutuk 

Tardiyonun Hürriyeti Kaldırır· ak 
Teşebbüsüne Karşı alınan Cephe 

tavrına peri,anlık gelmiş bir ayrı daireyi muhtevildid. Kalaba- lstreı 23 ( A. A ) - Joesr 
halde arkadaşlarına dedi ki: lık aileye elverişlidir. 1'alipler heykelinin açılmaHı uıiinasebetile, 

- J~lmiz snrpa sardı. Bagün lki9eşmelik kaTeleriode emtnk .M. Leon Blum bir nııtnk söyle. 
},en takıp cdıldim. Hayimdorani aimnrı Ahmet agaya müraoaat mit ve Dnınerg kabinesinin ay. 
bir kcırru izimizi boldaktan ıon eylesin. 2-15 (106) nen devami ile, bir değişiklik 

niıtler araımda son giinlorde ya
pı lan hareket birli~ı ınisakından 
memnuniyetini izhar etıni~tir. 

ra yerin di hine geçsek bizi B: 3 Pe. 8a. Per. S: 3-4 yapılarak devamının RZ ehemmi-

yaknJnrl ıım•••••••••••• yetli bir şey olacağını söylemiş-
}j.,erit - Nerede oldağıımuzn Solandin tir. 

bulur da kafnnıızı mı eziverir' Ozonato··r Ha~i~ iki'.l~ecllisi~~ <le ftı~~e-
Aşildir ııavaşmıı:?a gelirse Allah dilmesınıa şıuuet 6 azım o u-
~eri m! Dökülen saçları yeniden ğunu ve Jhansaya, balkın iclare-

H:uı ri _ Hay bay. çıkartır. Saçların dökülme. sini açıkça temsil ederek ıuesul 
Ynmlıonun Jflkırdısına dahi\ mesine, kepeklerin izalesine olacak yeni bir rejim vtırmek 

xivade ehııınıniyet veren Ranl, yarıyan en mükemmel ilA9tır. i9in yeniden intihap yapılmasını 
kahramau Feridin şn oüretli taT· Umomt deposu: istemiştir. 
rına hiizünlii hir tebessümle mu- Alsancak eczanesi M. Lcon Blum M. Tarcliyo-

kabele 1-!Östordi, tledi ki: Oa. :~ Pa(;~) Per. nan idaresinde bir faşist reıımı_ 
- J{ı,famızı kendisi keıwez. •••••••••••--!ne kartı SoıyaliıtJer il" Komü· 

Miicadelenir. kararlaştı rı lrııış 

içtimalardan ba~ka hiirriyetin 
kalıhrılması teşebbiiı!iine karşı 

muhafaza tertibatı alınması ve 

bilhassa. bnlırnndan mesul olan 
kapitalizme miitevcccih olması 

icap ettiğini taRrilı ı•tmiştir. 
.... Cı!'O .... 

Harbiye Nazırı istifa etti 
I"apaz, 23 (A.A) - Harbiye 

nazırı istifa etmıştir. Bolivya 
ordusu başkumandaııı efrada hir 

beyannnme neşrotmiş, eesaretle
rioi nıetheder~k, zaferin pek ya
kın olduğnau bildiı m·ştir. 

24. Toıomaz 1931:1 

F ransızBaşvekili Bugiiıı 
Parise Dönüyor 

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

Dumerg Kabinesinin Mukadde· 
ratı iki Ay SonraAnlaşılacak 
Tulus 23 (A.A) -

Dumerg ile 15 dakika 
görüştükten sonra M. 
Şeroo dün otomobille 
Parise hareket etmiş· 

tir Mülakatta başka 

hiç bir kimse hazır 

bulunmamış ve hiç bir 
tebliğ neşredilmemiş· 
tir. 

Tuluzdan hareke
tinden evvel M.Şeron 

sadece vazifesinin ver
diği neticeden mem
nun olduğunu söyle
miştir · 

M .Dumerg Parise 
Sah sabahı döneceğini M. Dunıeıg 
ve ayni gün saat 17 de topla- nan11yacağına teessüf ederek ... 
nacak olan kabineye riyaset ede· dece demiştir ki:' , 
ceğini teyit etmiştir. "Ötedenberi düşünmek iti' 

Başvekil "Le Temps" gazete· yadımdır. Meseleye etrafile ••~ 
sinin bir muhabirine, kabine iç- olmak isterim, arkadaşlarılll" 
timaının ertesi günü bir nazırlar görüşmekliğim de lazımdır. lJO' 

meclisi toplanıp toplanmıyacağını dan sonra bir karar vereceiİ' 
henüz bilmediğini söylemiş, va ve bunun ne olacağını öğreoec~ 
ziyet hakkında beyanatta bulu· sinız." .......... 
Amerikada Sıcak F ali-

keti Devam Ediyor 
Her Gün ölenler Fazlalaşıyor 
Mahsulatın Gördüğü Zararlar 
Japonyada Blfi.thif Bir Seylap Old• 
Nevyork, 23 (A.A)- Bütiin ve Aınel'ikan kadın ve çoonkl•~ 

memlekette şiddetli sıcaklar hii- Musrto Armuelesi tahliye eder~ 
. kiiın ıiirınektedir. Ouwa giirıün- PıtnRmaya do~ru hareket etı~'~ 
derıbcri 256 üliim Te vi.izlerce terdir. Puerto-Arınueleste ot 

. giineş çaı pınaıı vak 9&ıH oİmuştnr. idare ilıin edilmi~tir. Riit\iO ~ 
40 senedenheri bn kadar ka · mıntaklarda tıık ınk zelzeıel 

rnt~lık olmamıştır. Mahsul teh olmaktadır. Halk korka içiod' 
likededir. Binleroe hayvan iil- dir. 
mekte binlercesi <le mezbahalara Japonyada Seyl8P 

~'okyo, 23 ( .A.A ) - J{ur' sevkedilmekteclir. l!'iatlar düş- t 
nın CcnııLu Sarkisinde P~kll 

miişWr, biHiin ı>iyasalıuda tenez- ' :ıtf 
ko nehrinin ta .. Rması y tiziiıw, ziil vardır. · e• 

Sentloi, 23 ( A A) _ llinıı 500 evi o basmış y iizleroe ,ı 
mahvohnoştnr. Birçok ötorı 1 

ada SıHingilt'de 41 derece hara- o 
S k 'd vardır. 1.'elgrnf vo telefon ıı>~ 

ret kRydedilmi~ t i r. ~. ı ·ngo a, haberatrnın ıuunkati olması ! 
Ouma ~iinii vedi, Ouurnrıesi gii- .. 

1 
f 

1 1
.. t 

1 
.. ıJJ' 

• •• 
1 

zunl en az a ma uma a ın ... 
nii 21, Pazar g ünii 21 kişi o - wnktadır. 

miiştür, Bir l!:ı zetenin yazdııtın& ~ 
llinua'tll\ 61, Oklnhomx'dl\ " 0 b• 

37, Ohyo'lln 12 kişi i>lmiiştiir. re, 5,000 kışi kayptır, fakat 
A rkansas'ta mahsulde yii zde 25 rakanı tazla görünüyor. r 

1'0KIO, 23 ( A.A) - J{or, 
ten ylizde 50 ye kııdar, I.ıu izyn· 'ift 

deki sn hasınnsınclnn ?.arnr gı r 
nn'dl\ yiiz<le JO tan yiizde 50 y e halk yiı;r. bin ki~iden fazlıtd• • 
ka<l:ır zarar vardır. W 

Yiiksekçe bir yere sı~ınmış 0 , 
Yuvarlanan Otobiis 1. k . . . k ' b 

1
. boıao 

,.. y k '>S ( A A) _ 
1
• un ışının a ı e ı meç --"' 

.. ,ev or '... • ng •oo . .. .. .. t •• :ıov· _.,._ evı sa gotnrmuş ur. 
Sing hapishant-Bi beye bol mnçı- . 

.. 1 "c] 40 o vı su hasmıştır. 
nı bir otoburı e sı-yre gı en~ ~ 

kişi ıniithiş bir kazaya uğramı11 · ·L t d 
!ardır. Otobiis 40 metre yiikaek· e ODYB 8 ~il 
Ji!ite bir hen~in dt'lposunun iize- Higa, 23 (A.A) - Baş•"b,. 
ıine diişmüştür. Uenzin deposu M. Ulmaniş 4.0,000 ki.ınin cır• 
patlamış, 15 - 20 ki~i kavrulmuş- znru ile milli bayramı a9ıı>•:,f 
tur. 20 kişi de yaralanmıştır. HaJk IJetonyaoııı kurtnloŞ 1-ı 

Zelzele Felt2ketl ramını tazizen milJi şarkıl•~,. 
Panama 2::J ( A .A) - t ngiliz hfl:p b!r ağızdan söylemieterd' 

w ·ıı rru ij'ttıtl. ı~~;ıııı n ıijıJ u .. ı ı~. ·ııı~~ıı ı ~lı~Prı: ı1~ ıı.ua. ij~JıııJn ıı~ ıwn(ılı,jillıDli~!lılillliUı ı~.ıııwn 
- .._~~Z7./.7/.//./Y/7Z!/ZZ/.ZZ7Z7.7J~Z7Z7~//7J'-' ~ 
§.. • • 

r~ IZ:ıv.cIFt ı >E .1 
. ~~ EN SEBiK YEB 41 
L~- ~ Sehir Gazinosudur 

-=ı.~ Son giinlerin yakıcı sıcaklarından lzınirde iltica ' .tf, 

, - ~ edilecek serın, bol ağa9 gölgeleri 

altıncla 
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Toros8por Galip Dikiş ve Biç l\'J• ........................ .. ..................... . 
•safirler Güzel Bir Oyunla Kar- dan Dipl ma 

şıyakalıları 2-1 ü. a~lôp Ettiler 

i Yurdun
Alanlar 

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

~ Karilerimizin Dilekleri ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aydın Belediyesi 
Fransada ---Sabık Reisicum
hur İçin Abide 

Cunıa &fi;4···.Aıtayİ·; .. ·3··a·;cft. Ve 
Son Ma9larını Yapacaklardır 

!\ 1~ ltırıoı·du, A ltny, K. S. 1( 1 kttydelt ı. Bnndan sonra Torosln· 
teu •ıplerıle iiç mnç yapmak iiz- ların ınukahil akını hiç netice 

1 ş lıtırnıırn gelen vu ilk maç vermedi ve devre K S.K. ın 
arıııd A 

01 ı\ ltınorduya 3-2 mn!?ICip O - 1 galıhiyetle neticelenJi. 
aıı To I 

ili'" ro spor tnkımının ikincı klnı:J. devre: 
llıu alıaka ıuı dlin Şılt şam Bn d~vrnde 'l'oroıdolar daha 
ı· Yorıu ı· .., I~ 
... '· l. . .\.. ıle yrıpmas; atak oyoiyorlar Te her hulde ga-
••Jllı>a 
r." trcrdı. llavn yine Ouml\ lip rtelnıf1k gayretile çalış1yor. 
cıUrık" " ın u gılıı sıcak olmasına rag lardı. Karşıyakalılar da zayıf 

eıı Ka t 15 h ld b ın a · lt•ıı itihar~tı ftıthol kıHlro iln ~ılctıklıHı a e u ga· 
tn eraklıl,lı ı stad_ruma ak111 yap- lihiyeti ka9ırıunrnalr için biitün 
il~ haşladılar. · _gnyrf'tlerini sadeylıyorltudı. Top 

81 aat 17 de ıuısnfıı l~r lfıcıverr, ıniitemıufiyen K. S. K. kalesi 
l>ı:: formalrrılo stadyumun ka öniinde dolaşıyor T•>rosfalar fe. 
llı nda ~Özliktiiler Jı~vveloe hu na halde ~ukı~tırıçorlıır. 25 inci 
ı 6'9~n hakGmi hakkında ıki ku dakikfldıı IC S. K. kafesi önün· 

p ıclareciieri mntnbik kalam!'· deki karnnşalıktıın istif•de eden 
lllışı, • q 
bııtd f<Jır. ÜJ ıııı ycrinıle, lcıtnn- 11oros muhaoimleri topa. Karşı· 
tn aıı ha usi Jşlerı için şelirı· yaka agların°a hKarak ber"berli· 
beııe gelmiş olan Refik Osma11 gi te.min edıyorlar .. Bundan son
"' 

1
.
1 

görüooe lıer iki taraf mn~ ra top ortalıktR dolaşmaıta baş 
... •lleyı.ı · · 
~ ın hakemliğim rıcaya ladı her iki takım ıla mnlıakkak 
ltar 

t'klır verdiler. netık bey b~ galip gelmek !çın çırpınıyorlar. 
, 

1 uıeınnuaiyette kabal ettı. Toro~l ulllr dıt.hf\0 
faik, Kar~ıyakR· 

g111 ~aten bu sırada maç eaatı da lıları · çenber altına aldılar. Mü-

dij~~.~i. Kelik l•ey elinde dü- tı·mııdiyen tazyik ediyorlar. Ba· 
•U~r· u. bir az ıonra sabada gi>- ııun neticMi de hemen göründü. 

da ;,~uden Toroslnlar arkadan 32 iııci dıtkika<la .l\lelihin. yüzün· 
O .K. sahaya çıktılAr. d~n Kar_şıyakaya hakem hır penal 

ile baYıuna Karşıyakalıların akını ·lı cezası vtırtli. Toroslolar bouu da 
~ea ş •nıldı. Toroslnlar bo akını r 1 tahvi 1 ederek ı. 2 <•alip 

erek b·· fi Ş. a· go e ,., 
top lr S ı~ıcoma.. ~~? ~.er. ım 1 vaziyetine geçtiler. Bir müddet 
'ıy • . • kalesı onnnde clola- sonra Karşıyakalıların tazyiki 
'h ~t. Iraleci Oemal tehlikeli 
q~'Yett karşısınd" Toroslulnr miidllfaaya 

a1L
0

1 
• e • Toros sol açığının 

tt h geçtiler Te oyun da 1 - 2 Toroı-
6at lı.öır .şato kale direginin fuların galibiyetile ne~icelendi. 
lts Şesıne çarparak geri geldi. 
he .{{. nıüdafü önüne dlişen topa Misf\tirler uçnncü maçlarını 
cla~1.,:n. açıklara verdi. Toros ınü. Onmıı giiiıii Altnylılarla ynpa· 

0rı caklardır. A ltııy - Torosspor ı9ı0 .rerler.lni tutmadıkları 
'<>l sıkıştılar. 22 inci dakikada mftçın~an ovel de Manisaoın Sa-
t" açık Şe'fket müdafileri atla- karya takımı ile Altay H. takı· 
ı tak kl\leye okulda ise de ka· mı urasıııda bir müsabakR yapı-ec\ .. • 
~e . guzel bir kurtanşl.ı tebli 
~ Yı atlattı. Miitemadiyen top 

Oroa k 1 ..... d 30 r datr a eeı onun e.. uncu 
e~ ~11,.~kada Neodet yine sol açık 
i~ ki\ etten aldığı topu a~larll ta• 
rf1 rl\lc R.S.K lehine ilk sayıyı 

laoaktır. Bo mnç ayııt zamanda 
revaoş mabıyetinde olacaktır. 

Haber aldığımıza göre pazar 

giinii de lıınirl4por takımı ilfl 
misafirlerin !.ıir maç yapmaları 

ihtimali vtuclır. 

Burnovada Açılan Sergide Kız· 
larımızın Eserleri ".:ok Beğenildi 

Yurdun muallim ve talebeleri biJ arada • işaretli mDdıre Seniye Rüştü hamm 
*" işaretli birincilikle diploma atan Necmiye Salih hanımdu 

Burnouadan }"azılıyor: mallarından yııpılao elbiseler 
Hornovada ıniitevaziane ça· yastıkları büyük tl\kdir hislerini 

lışıuı çok kıymetli bir müessese toplamışlardır. 
vardır. Her •ene birçok lianım Yurtta hu sene bir de tathi
kı~lf\rımızı hayat sahneıoa çık"a- kat .sınıfı açılmıştır. Bu sınıfa 
ran bo miieesese dikiş ve biçki az çok dikiş bilenlerden iştirak 
yurdudur: lld Stnahan ibrret bu edenler mlihlm bir yekftnl" balig 
lunan bu kıyme~ll yurttan bo olmoştar. Un sınıfta sınıfla.rmı 
sene .mektopten . be@ baıum . kız bir ıume ~l\t'fı'rid~ tekamül etti-
diploma almıştır. - '\ 

D reolere cliploma verilecekiir. Se· iploma alanlar Fahriye 
Osman, ltal<at Sl\it, N~cmiye nelerden beri memleketine değerli 
Salim, .Mehpare Hüseyin, Oe qizrnetler ifa eden Ynrdan mü
mile Hasan hanımlardır. es1111 "" müdürü Sttoıye RüşLö 

Bu sene açılan sergide yerli hanımı tebrik ve takdır dderiz. ....... 
Antalyada Avusturya 
Belediyeler Aralarında ltalya Matbuatmdan 

Birlik Yapıyorlar Memnun 
Antalya 23 ( A.A) - An- Viyana 22 ( A.A ) - A vus 

talya ve miilbakllt belediyeleri turya gnzoteleri İtalyan matbua. 
kendi şehir ve kasRhalarıam hl\· tının Almanynya ve bilbnssa. A· 
ritalarını ve istik bnJde planlarını 

vuaturya aloyhiııdeki tahriküta 

karşı kullanmakta oldnkları şid· 
belediye yapı vo yollar ahkfunınıı 
göre ynphrnıak için bir hirlik 
teşkil edeceklerdir. detli lisanı memnuniyetle karşr-

Bu birligin etıas nizamnamesi lanıl\kta<lırlar. 

vilayetçe hazırlannrak bu bele 
diyeler ıneolıslerinin tetkiklerine 
verilıoiştir. Beledıye meclisleri 
nizamnamenin tetkik ye tasdiki 

için 1 Ağustosta fcvkatade i~ti

nıan dnvet edilmiştir. 

Yeniden 
Beş Gazete Daha Kapatıldı 

Sn rbruken 22 ( A .A ) - Ha
vas ::ıjansı bildiriyor: 

:; l~nıirde Tenis Faaliyeti 
&tt Zevkli Ve Sıhhi Oyuna Alika 
lJ" k z G 1 • t• Dlıntaka Heyeti "andırma amanı e mış ır istifa Etti 

Tralızonca 
Hükumet komisyonu, yeniden 

beş gazetenin intiaşarırıı menet
miş ve bn suretle neşri moınnn 

~111 ~6lllloketimizio en geride' lut kendine mahsus bir ç.alışma TU.A BZON, 22 (A.A)- lki 
ti dan Spor hıueketl~rinden bi- yapıyordu. Hunların içinde en sporcu hnkkında vordiı:ti cezanın 

gazetelerin ndedi 25 e çıkmı~tır. 
Gazetelerin meni sebebi zikre. 

bir 
6 teıııstir. l'eniR gerek temiz ziyada zikre -.ayan olan Karşı· ittifakça reddi iizerine, bura 

c0d 
0Yuıı olması ve gereksı, vü yalrndır. Karşıyalrntla yeti~en mıntaka heyeti toptan istifa H p • • 

tlıe il teıniıı oyle<li~i fa ide itiba- tenif!ıçiler bugiin lzıııirin en gü· etmiştir. ava ro Je erı 
:ıg~r sporlıuın fevkmdedir. zide oy.unoulıır~dıi-lar. . Müzakereler Gazetelerin Yilrüt-

d i lruemektec1i r. 

ııtı eıııs oynıynn lnrın viicntla lzmır şnınpıyonu: Febo, Erık, ttlft.- M .. t 1 l 
fiıı'.'a görülen nlastikiyet ve ha- ve Em. Erik bn sahanın mabsulii Yeniden Başlamak & u u a, ea, ar 
h.. •k lıu 91,0 1 t b diir. 1etnnbıılcln kadınlar arasında üzredir NBV YORK, 28 (A.A) -
'llt""'t . • rıın .ıyme ve e em- N u m ı · I 

rf "~~nı anlatııınga kafidir. yapılRn teuis nrnçlarında f inala V AŞINGTON, 22 (A.A) _ .ev ıork ıBY~ s gazete~ı . n~ 
e' hil' rllpada ha por fevka)Ade faik sureti le eyi bir oyun göste- Ruı Amerikan boq~larına ait gıl~~~enhı yen~. hava proJelerıoı 
1t ~al:tbet giirmektedir. ren Fahire hanım da bu ıneyan· olup, Moıka'fnda bir çıkmaza tet ı etmeJde ır. 
.9 • uaba h dadır. Göriiliiyor ki tenise şeb- girmiıı olan mfızakerelere, pek Gazete bu projelerin Alman " 'tı b' eııiiz 13 yaşına ba. 
ıı' •aQla ır ı;oouk 50 yaşında rimizde <le raglıet gösterenlerin yakında Vaşingtooda hariciye tehdidi karşısında yapılmıt ot. 
~ t rı aA ekeeriıi ecnebidir. Yalnız ıon nazarı .M. Hol ile müıteşarı M. doğu vo E'rRn&a tarafından ali\· lltıi 8 k arınış lıahaei le hern her 

leri 01ortJın 10111 en iyi nıedaviın- birkaç sene zarfında geııçlerimiz Mur Te Ros sefirı M. Troya- ka ile karşılandığı oetioeıine 
ı,l'if Urlar. Genç matıuazAller ve hnnımlarımız da bu spora novski ara1mda ba~lıyacaktır. varmaktadır. 
le h,, f karşı küçiik hır temayUI uyan· tit6 • .ı\ elleri n 11akrak neşe-

1 • ten· v mıştır. .. .. 
~i t1yirC)İle ıs .sahalarına öi r çok ..... 

1 (1<_ı r celbcderler .J{.a~şıyaka kaluhü teni.il ŞO· ı Brlsiol Ote ı 
" • Cukı ı · besıaı ıdıue eden All Halım ve ~l\ı.ııar u <tıuı bu spora haşh 
b · " ı Siireyya heylerin miidayimleırine ıı lıir · ıtş ar ileı·Jedikçe en 
~lltl\ıı teııı çi olınak şerefini knrşı gösterdıkleri iyi moamele J l b ) E M••k 1 V 
ıl lth l V0 teAVİkkflr hareketler istikbal s an u un n u emme e t• 'llltı ı 'r. :leran tekamüle gi- v 

ller , 1 Ot Y<>lıı teniste bulunıır. için iimit vericidir. En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
t ııe'"sı ı Karş•yaka tenis şubeMi; tale-

--·--·-
Dük~an1ardan Su Vargisi 

Mi Ahyor? 

Orilak, 22 (A.A) - Reisionm 
bur Al. A lher I.ıiHn'ön, müteyef. 
fa reisiourubnr M. Pol Dnmer'in 
hatırasını tcsit içiu dikilmit 

Aydından Yazılıyor: olan abidenin küşat merasimini 
Aydın bel~diyesi 934 SNıe yapmış ve gerek miiteveffanıo 

sine ait tanzifat, ten'firat rüsu- ,.6 gerek onun neşet etmiş oldu· 
mandan haşkn diikkanlardan bir go J\öylii sıaıfının sitayişinde 
de sa parası nRıoile bir vergi bnlnnmnştnr. 
tnhakkak ettirmi~lir. Bu münasebetle şimoıki ıiya-

Halbaki bel.,,diye kannoanda si vnziyetten bahseden reisicam
diikkanlarcian tto parası almaca· bur, memleketin kemali itimatla 
t?ına (bir bir kayt yoktur. Act\- l\t. Gnston Damery.in arkasından 
ha Türkiye cumhuriyeti dnhl- gitmekte olduğuna söylemiştir. 

liode diğer 'filayet beleı1iyeleri Klerman ıı~erand, 23 (A.A)
ticaretbanelerdcn su parası na- H.eiRicamlıorun treni dün akşam 
mile bir para tahakkuk ettiri- 19,30 d" haraya ~elmi,tir. M. 

' 

A d b l d . . . IJöhrHo, Al. Marn ile maLalll 
yor mu y ıo e e '"eaı şı m-a · k d k .t f ı memurlar tarafından lıııraretle 
ıye 8 ar •9 me re enn karşılanmış Ye halk tarafından 

ş~kılde ea yola inşa etoıiş ki iddetle alkı lanmıştır. Şehir do· 
hıç olmazsa tamir karşılığı ola• !anmıştır. ş 
rak böyle vergiyi tahakkuk et- • ı • ı • 

tirmeğe karar versin. Bugün rovyetlerı·n Teblı•gvı• 
Aydıu halkı içeceği soyun tene · ) 
kt:1ine heŞ kuru~ vererek pınar-
dan getirtmek •nretile ihtiyacını Sark Misakı Teminatı 
temin etmektedir. Şehir soyu ' 
wombaından şehre kadar üzeri Bedin, 22 (AA) - Rus ee-
tamamlJe açık toprak içeriıin· fifi M. Sfaçuk bugün hısriciy~ 
den gelifor. Piı bir haldedir. uezaretine giderek M . .Fon Nö
Hele 'u aylarda gelen anyon rat ile gaybubetine binaen müı
içeriıino hay'fanlar da gıriyor teşar M. Fon Bülov'a Rua hU· 
sa içiyor c1aha ileri giderek kftmetinin şa~k miaakının natık 
diyebilirim ki bazı kendini oldn~o ~emınatın Almanyaya 
bilmfyen kimselM memlekete teşmıl edı~m~sJ . a~zuaoııda ba. 
gelen sn içinde yıkanıyor. Bu lnnıluğ_n bıldırmıştır. .. . . 
aod:\n da fakir halk kollanmak Sefır, SoTyet hukft.metıonı 
mecboriyetiode kalıyor. Arza bn kararındlln Fransız ve lngi
buyuraluraa Aydın anyoııun ne liz hükuınellariain haberdar 

halde oldoRann bir şişe içersin- edilmiş olduklarını ilave etmiştir. 

de takdim etmek iizere emrini- Kral Namı"edı· ·' ze amadeyim. 

Belediye bir 86nelik tabak- f 
kukn dört takıitte ,.e her !uksiti Üçüncü Mevkide Mevku 88 
vaktincle veremiyenlerden yiizde 

on ceza ile 'fe tahsili emval ka- Nakledildi 
nnauaa tevfikan hareket dece· 

ğini bildiriyor. Bir senelik ta 

bakkoku senesini geçirirse ceza 
almak <loğrudnr. Fakat senesi 
i9inde Te her ü9 ayı geçirmekle 
cezalı olarak tahsil etmesi doğru 
mudar' Di~er belediyeler bir 
senelik tııbakkokuna defaten ve
renlere iskonto yaparken Aydm 

belediyesinin şa buhranlı znmnn· 
dn halka yüklediği vergi ve ce
ZA bütün Aydın halkının mağ

duriyetini mucip olmaktadır. Ha 

mektubnmu alakadar ruaknmln· 
rın nazarı dikkatini celp için 
halkın terci.imanı olau muhte-

rem gazetenizle neşrini rica eıde

rim. 

Karilerinizden: Aydın H iikft
met Bulvarında santçı 

Hacı M. Cemal 

Burnovada 
Belediyenin Kara
rı Balkı Sıkıntıya 

Dfi.ştlrd a. 
lki seoedenberi Bornova ilE' 

İzmir arasında i'leyen otobüsler, 
le miicadele m.,aeleıi güniin en 
mühim <ledikodu mevzuu olmak· 
tan kurtulamadı. Halkın 11bhat-

Bareelon, 28 ( A.A) - An· 
dor tabtıua nnmzet olduğono 

iddia edon Birinci Boris1 bogiln 
Mıu1rit'e ııaklcdiJecektir. Fakat 
Birinci Boris Uçüncii mevkide 
nakledilmesine razı olmamış, 

me•kiirıiıı ancak birinci mevki 
ve yataklı vagonlarda seyahati 
icap ettirdiğini siiylemiş, birçek 
lıeklediğini ve tren parasını ken· 
di vereoegini beynn etmiştir. 
Fnkat 9ek beklenildiği halde 
gclm11miştir. Birinci Boris bo 
sabah üçiirıcü mevki ile ve Is-

panyol Hiild\ıneti besahına nak
ledılerektir. 

ispanyada 
Yeni ihtilal mı 
Hazırlanıyor? 

:Madrit 22 ( A • A ) - }foe. 
hnları miisaJere edilmiş olan El 
So yalist ı~azetesi Kral taraftar
larınm 011mhuriyet rejimi aley-
hine miiteveccih bir hareket ha· 
zırlamaktl\ olduk>ıırmı bildir· 

mektedir. 

Grevcilere 
Karşı ihtiyati 

Tetbirler 
Portlııııd 28 ( A.A ) - 1000 istirahat ve hozaroou temin için 

Mil1i muhafız grevcilerin hakem lzmir bolediyeainin aman!ız ta-
k . , t · d b h nsoliinü kl\bnl etmemeleri ihti· 
ı!}a ı 1ayeaın e u uzar Te . . . 

· t· H lk k d t mali ıle lımao oıvarında boloo-
ın ı~am a apınara a ar e- . 

· d·ı · ı. B h d d dnrolmaktndır. Fakat greYcilerıo 
mın e ı mış"'en ornova u o 11 • 

d b·ı· d k. 1 1 ki 't fer bakemı kabol edeceklerı mohRk· a ı ın e ı yo 1011 a ara aı • . . . 
t ·1crı. ti i . 1 kak gıbıilır. 

ya ve ~· "'ye er mız c ttvam •••••••••••n•••••••••••••n•••• .. •••••••• erlia nıtıo l.ibnr muhitler.de 
~ tu helerinin de kortdan istifade ede 

e li rnovaluı tertip edilir. 
~ rı hı .. 
b1•arak ıı~utnı oyuııcular çar-

bilın61erini temin m:ıksadile dn
huliye iicretlerinde tenzilat yap 

mıştır. İzmirde bngiio teoiı oy. 
nıyanların adedi arıoak elli alt-

ediyor. bır vesile teşkıl edece~ını kabul 
Brl.SfO[ Ofelı• • Tep~başı bah9eei karşısıdna - Bornova belediyeainin bir- etmek zarureti vardır zannede-

• Halıce ve Marmaraya nazır 

lr 'lliil·?etıcede şaınpiyoıı hiiytik 
·~Otu,, ' 11 fa t la taltif edilir. Bn 
'~la 1 , Avrııpadaki rnevkiini 
h· llak ı · 
•r lını ıızunısuzdur. Malfım 

k <•kattır. 
C" •ıııe t . 
''tı11 erıı ınnalescscf rnl'l-het 

f 1Yor '"' 
1
1\tl\ 

1 
' cılız vRzıyt•lırıi mnlı -i • ( 1 

\ı. ~I: 1 J or. Bir knç ıırne evvo-
.- tnııl\ 1 

t"., r ınıi rde A lsnııcnk ve 
' ''!il?. l ' 11 l\n ~ !iorı olo lıaıı<' ı arkasıncln 
l~t IŞıı··k d 

t 11 • '1 R n hiı< r tcnıs kort 
•()vcıı t•, u O zaman lıor mo 

mış kişidir. KooA memleketin 
tenıs9ilel'inin yokfııııına ifade f1· 

den bu rakamın ue kadar cılız 
ol<lugu ınt1yd11ndndır. 

J1~11 kıllar vo en sıhhi bir 
oyun olnn tenise alaka uyandı
racak haı·okctler yaratmak tenis· 
çilerin ve por teşekküllerinin 

ıh mnl kabıı 1 otınoz bir va:ı-ifesi 

olmalı<lır. S. O. 

h den bire bir enoümtm kararile oto. rinı. Bornova Belediye enoiim•-av~<lar bir yerdedi~ 

A .. b c1 d k büılere durak mahalli oluak iı· ninin bo Aekilde halka ıztırap B • t 1 Ot ı• • sansorii, er o asın a sıoa Y 

rıs o e 1. eook suyu bolnnan banyolu taeyonu &öıtermeıiodeki kerameti ve yorgonfnk verecek bir karar 
odnları havı letanbolun birinci sınıf lüks konforla bir otelidir. anlamaktan Te bunan ıebeplerioi ittihaz edişile iki •enedenberi 

Brl.SiO[ O/e[ı• . Hütiin rab~tlıklar.ına ıı&.ve.- tahlil etmekten Aoiz kaldık. fcrystlarımıza karşı lıaraketsis 
• ten en temız bir ıııle otelıdır. Hn'faların şiddetle hiikiiın sii. kalmasındaki tozndı d" bir tiirlü 

B • l J Ot ı• • lzmirlilerin buluştukları bir ren sıcaklığı karşııında otobüse tahlil od~miyornz. 
rıs o e 1 • mülakat yeridir. binmek i9in Jetaeyoaa kadar İD· Heledıyo kararları halkın 88• 

F . h a B" • 1 t ı· ' mek bu baoaltıoı sıoaklar kar- yahatı, hıtirahatrnı kolaylaştıra-n •kk l • ıyat osusun a ırısto o e ı l>üttin 1 . .. · l a • b' i · t t il d d y t k tısında meoaJııiz kalmak ve tatıi- oak şekılde olmak mevkımdedır. ır noı sını o e er en oouz or. a a 
iioretlerinde yeni fevkalAde tonzildt yapılmıştır. ri maheuıile ıao.~k gibi terle~.ek Hatanı~ ta~bib edileceğini ümit 

11-26 f792) s 6 n ıonra da otolıuste alacağı ruz. etmek ısterız. 

' gArJa lıaatn olınat" miikernmel Burnova: Hikmet ---
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Türkiye - Yugoslavya Ticaret Mukavelesi 
20 T;~;·~·~ ....... f;;ihi~.d~· .. ····M;;;iy;t··· .. M;;kf i~;·....... Giren - ~ ~ = ~ = ~ = "Yazan. ; .A.:n.d.3~e ~a.1r~ ~ 

~ Tü..:rk.çey~-Çe-v:i.:ren.. ! 1'7a.s~ ::Esa:ı ~ 8 Yeni Ticaret Anlaşmasını Aynen Neşrediyoruz E - Birinci Kısım - ~ - -
1üıkıyc ıle Yut:oslavya aıasmdalcırnıhirı<len işbu aıılaşma, inkı;m

ımzalanan ve üç gün evvel mer 'ıyet sınuan hir ay evvel hRhor v~

meııkıinc guen ticaret mukavelesinin rilmek şa.rtıle Jeslıedılmediği tBk
esasla11nı evvelce yazmıştık. Bıı deta 11· ele " 1 t şa ı k l · ·· d .1 t . . . . c r .. ı r ay ı ıır mu ue 
mu/(eaeleyı aynen elde ettı~ımızden 
ehtmmıJ•etine binaen neşıedıyoıuz; için keııdilginden tecil.it ve tem 

Ttcart Anlafma dit olanmuş eddeJıleoektir. 
'l'ıirkıye Iteisıcumburn Ha?.· Tasdiken hlıuanl Manıhbaa 

r• ı lt>ı ifo HaşmotlU Yu~osJavya lar işbn ırnlaşuıayı imza ve mü· 
li rt.lı Hazretleri r~oıuleketJeri h;irJorile temhir etmişlerdir. 
arasım1nki miiııaeebatı iktisa Ankarada 3 1'em:::!oz t93d. 
diyeyi tevsi Te t::ırsin etmak tarihiııde iki nüılha olarak tan· 

maksadıle bir ticui anla~ma zim e<lılmişlır. 

aktina karar -verınişler ve ha M. NU1'1AN 

hıı us için: A. Listesi 
'Tthkiye Reisıcumhuro Haz A~ağıdakl numaralarda zikre· 

rellerı, dilen Yugoslav menfelt eıga 
Haricıye Vekaleti Oclıleu hiç bir tahdit ve takgtde ma-

kfltıhi Umnnıisı Büyük l~lçi raz kalmak&LZtn 1ilrklgf!l}e 
Numan !Ufa HeyefeniJiyı; ithal edUeC6ktlı· 

Vo Ha meıln Yugo lavya Türk tarıte J\şyanırı cinsi n . 
Kralı Hazrntlerı; No. nevi 

Tiirkiye Oumboriyeti nezdın 73 c, ı. -ye 2 Kum <lerile,i._len 
veya tüysüz sığır ae l\turnhbaeı fevkaladesi ve orta memiş tüylü 

elçisi Müayö doktor Miroıl1.t v oi ıısi 
Ynnkovıtch Oenapluını; 126 Şapka taehıgı fötr, yRlııız 

tıiurnhbas olarak tayin .,yit}· terkek, kadın ve çoouk ıçin tlo~) 
rui,lerdir. 183 b ve o ]->enJelik ıiif(bobino) 

1\Hişariinileyh Murahhaslar eleklik, ipek voya sun't ipekten 
nsul •e '.'ekli kanon5Mi dahilinde ve diı,!er mevadch lıfiye ıle ka 
tanzim edilmiş olan salt'lbiyetoa· rışık. 

melerini teati ettikten sonra ati· 244. c ve d Boya, terzi ve leke 
deki ınftddeleri kararlaştıroıış· sabunu, her nevı, Horike, Aliae 
tardır: rinli, katraııh ve eıu ~ alı tıbhi 

Maclde 1 - YugoslaTya bu sabunlar. 
anlaşmaya merbut A listestnde 250 Omür ota (bira ~içeı?•) 
zikredılen Yngosla-Yya menşe Te 27l Tabahetıe müstamel nebatat 
mevritli eşyayı hiç bir tabdit 't'e (her nevi her şekilde) 

takyide maruz llalmaksızın 11er- 288 a Reııde talaeı ( yumurta 
best bir surette Xörkiyep~ ithal aınhal•jı için) 
edecektir. B. Hstesinde zikredi- 289 Hıııırlanmı-:; fıçı tahtası ve 
Jeıı Yugoslav t1şyasınrn it bali her 
eşyanın hizaaımla yazılan mik
tarla mnhdottur. 

.Madde 2 - Türkiye Türk 
monşo ve mevrit!i eşya ve rnah

flnHeri için bi9bir takyit Te tah
dide maruz kRlmakeızm 11erbeı 

bir snrette Yngo ltnyaya ithal 

agaçtaıı fıçı çeıııtıerı 

290 .Agaç isçı, (pozisyonun ta· 
mamı) 

29t ~ ,.e b Her nevi agaçtan 

fı91 çemberlerıııden manda çem
berler (mevsddı saiıe ile nıiiret

tep Te gayri mürellep) 
296 b Amele Te sıua'atkarlara 

edecektir. mıhsoı atat -ye edevat sHpları. 

- -kısmen deri, kadıfe ve ipek men· fak takımı, ıofra takımı, kabn EBilirsiniz Ki Ben, Burada il eyi Telll1 - .-
sucat ile ciltlerımiş ( meTaddı' Te çay talcımlnrı, lamba Te ak- 1sil Edi~orum? Fransız Menfaatlerilll~ 
saire ile mliretlep veyi\ "'ayri samı, titü, kahve değirmenleri, • • ı:- • - 38 - ıs 
miirettep) mnslnk, kova, et makinesi, banyo • dedı·. e bll 

V .. kı't kaybetmilim nı1 Liçbir ı;ıey yok. Resın1 ... 
415 Yalnız her o"vi balık ağ abtlestbane levazımatı, ateş, kö· .. ' k "f ~lf 

İki kişinin yardımı ile atları şey yo · .. 
l I\ rı. 
417 Keten kendir, jot, rami 't'e 
tarifede gayri mov.kQr sair me
vaddı bebatiyedeıı mefümcat, ka. 
ha bez ( tabıt renkte veya bo

yalı. 

rek Te ma,aları, bayTan çanll\rı bir kenara çekti. Kamyon geçti. Moderıı yazıhanede konoş•: t~s 
üzengi, ~işe kapanlları Te eDl8ali Basamaklardan birinde duran lar, Klnpik'ın taniyeai1~ sh"• tııı 
mamolAt. Qen, yoluo sonunda arkaya baktı n Jısorca'da eahte sanılan '!•~ •k 

Adileri; boyalı, oll§.h, ıırh t k lbt" h 1 . "·ii•a ' • . )a tı: ıyar ara l\Cı, o~ ıo- sülalesi zamanrna nıt, 11 ; 

veyahut &ait madenle gahanızlı. k k 
1 

. d •. etr• a ta ce•et errn arasın a, şup· siyah mermer bir masanın tıı 

64.8 b Bahar kuanları, kalori- hesiz , ağlayıp oflaml\kla devam fında ayakta dnrnyorlardı • .Jttf; Sil 
( poziıyo- fer kazanları dahildir. ecliyordn. rık borunln ~eoç bir uıi~~ı:~ itr 

65' Elektrot, bale (poai11onun Saat beş olan ve önü baştan aşağı ı1• ~ 

496 Pen9ere cRmları 
ırnn tamamı) 

505 Yalnız elektdk Rmpulleri. 
511 c ve ,d Sotre, tnvalet "fe 
salon, ya211hnne için eşyayı zile· 
oaciye (adi, düz <Vf'Ytı kabartmalı) 
mevad<lı saire ile miirettep veya 
gayri mürettep renkli veya adi 

yaldızlı. 
519 Halis çelik (pozisyonu ta 

mama) 
523 a 1 ve 2 Demir saç ye lev
halar (düz •~ya oluklu ) ve çtım· 
borlık, adileri. 
528 B 1 Kalınh~ı 3 milim~treyo 

tamamı) cOenop iıtaayonn düşmiiştür.• lıir siTil giymi~ bulunan Qi1111 
si' 

66\l . Her neyı. siraat makineleri Ferral telefon o kaptı. Ran- ,r· a 
Te zıraatta müstamel alit Te . k (B J ·ı 1 .Marıiyal'a balia!'ak, başını .. ot Yü 

devüJer verır en eyne mı e kaya do~ro atmıf, güliioı&ı.11 b .. 
e~evat ve bnnlarrn aksamı (po· tıcaret oilHının bir kHıım aza. idi. .. 
zııyooun tamamı) herhangi bir müdahaleye . &I' b~ 

. 81 - b"ırkam namına sıze " 
711 Sodyom ve emtah1, dığer· taraftar değiler idiyee ae kendiıi · . ·eti" d 
1 · d "d' ütk t'k .. .. . . -kkür ederim... Komtill• 
erı meyanın a a ı s oe ı , Şırngba'ın en buyuk gazetesmın r ıoi~ • 

· · . . . . . . . 9ok kabpedirJer. Bir; udık ıı 
Glauber em!Rbı ve saıre ve saıre aabıhı ıdı) ısyamn terakkısı ae a·rl" 

· ) . tefiklerine ihanet etmekte ' _J 
(po~ısyonuu tamamı dikkatıni celbediyordn. Yalnız . . . . . tiılP" 
.. . Elblrhğt edeceRımız T6 19 . .ı 
'12 Amonyak Te emJAhı {po• ba@ına telefon başına etmek ııte-

1 
i d L Q' birlW 

) . . T . a·· a·· meae en n e ancaa. ın .... 
~isyontın t_aruamı mıştı. ekr~r yazılıanesme ~o u. fahakkuk ettikten ıonrs lJell'" 
718 Kalsıyom Te emlahı, di~er- Orada Masıyol, Şankayşek'ın bir 

1 1 1 .tı-" · .. b" ) .. . . . koonlacn~ı karıu aştırı dl " 
kadar yalnız beptl. demirden. lerı meyanında karbur (kar ıt mumeseıh ıle konuşuyordu: Şan- . b d b imdidef . 

' d 1 ·· .. o k k . ··a·· - .1 Ha1bnkı onu a a ş tJ 1111 
538 Her nevi de oirdtın el aJAtı ya~ .a mo(am~ e gormu~ c y)a. ~!d'~ l"ekmnıyet mud ukru d~ e _ne ortaya ahyorlar. Mu'kavelelJJİ ~ 1 
(saııh -y~ya sapsız) (pozisyonun nanııt > pozısyonun tamamı mu nr u te ve ne e en t eTın- . . 1 0 1 l\iJ ' 

) 719 H d · t J<lb · ( · n d b 1 k • . 1• btu·met etmıyor ar. n ar Y ,L d' 
tıınuuuı n ı em tı ı pozııyonu e o uşma ıeteınemış ı. . jıt•r 

•. dettil SoTyetlerı korumak 
f>51 Demir bitlllıı vo fıçı, üstü- tamamı) Kapıyı açmadan, Ferral tufek 0 

.. •• 61e, Ilı' 
vane, gazometrf', lıazıue, §aman 7rlıi HazımJar, uz-Yi gayri uzvi ateşine rağmen, şöyle denildiğini yorlıtr. Ordnda. dogu~ere~ ;çl' h 
dırn ve emsali: ( mEıvntlılı saire (pozisyonun tamamı) işitti: . ler Sovyetler içın degıl, QıD ,r ki 
ıle mürettep vo gayri mürettep 812 lı, c, d, f, Uçan ya.ğlar (ta- - Bilirsiniz ld b9n, burada ölmüolerdir. Komünistlera~n ~1ı k 
(po?.isyoıınn tamamı) bı1, ımn'i, bR1it) Te itriyat9ılıkta ııeyi temeil ediyorumt Franaı~ ştıy beklenilir ve bnnnn 19iıı ~ • 
f>5:! a, b Tarifenın haşka yer- müstamel eceamı k1myeviye mab- menfaatlerini... ki, müdür lıey, ıize ıornyor0~ ~ 
lerınde ~dkreiHlnıiyen cleınirden liilleri Vf\ elerler (ispirtolu ve Çinli yamoşhk bir urarJa ce- Fıran1ız polisi ceneralin ~9) ~g 
lıurJ"vatçı eşyası, ezcüıul"; mnt· iepirtosaz). ""P -.eriyordu-: masuniyeti hakkında bir jtir'~ 

B. Listesi - Fakat ben n"ııl ~ir . mü- dermeyan etmek niyetinde oıtdi~ ~I 
AşalJıdakl Numaralarda Ztkredllen Yugoalav Menfelt zabaret Tadinile bnlunabılirımt Ayni hizmeti beynelmilel f ' 
EftJa Hlzalarındakl Mtıagyen Kontenjanlar Dahtltnde Efendi bizzat bl\nların listen de istediği belli idi. ~~l 

1 ürklyeye ithal l:.dllecektlr: teslih eıtilmeıini 11öyledi. Qön· M . 1 ~ ars1ya : ı 

1'üık tarife No. E~yanıu cinsi ve nevi Kontenjan mik· ki memleketimizi Te onun lu- _ Memnuniyetle, Cb~a~ı; ~~ 

24 & 

276 d 

28 l -O 

tarları Kg. sanlarını pekala tanıraınız. verdi. Bana Polis müdiirünii , 
~0.000 y l\Ztbanenin telefonu çaldı. d . H"-1"- Ko""nı"g ae Ka,lrnvnl 

Masi huliisalar (kebrako, kathin
dı, kfl~tııue, mimoza, ıhlamur) 

gön erinız. u" 
40 000 Matsiyal: mi? 

- Rel~diye meoliai düsıtü, ·bl 
Y - Gene o. Roml\ tarı 

ıledi. b y? tetkik ettiniz mi, müdür e 
Sonra ta nm ı değiştirerek: 

- Tabii. rf 

Sellüloit, gRlalit ve emsali mamu· 5.000 
Jfitı, (mevaddl saire ile mHreltep 
veya gayri mürett('lp) 

Madde S - Yogo laTya ile 297 Yalnız yazıhane e t.·aııı (po· 
J 28:l 

Tiirkiye l\fliSmda ~aki olacak, zııyooun tamaoıı) 
Odo:ı ki>mürü 5.000.000 
}{a pi amalık ağl\Q, yaprak -ve şeritler :l0.000 

- Bo memleket Te alelumum 

inaan lar hakkında oldukça ruhi 
Ferral diişündü: « Geoe de 

!erinde olacak 1 , ~ Ilı 
~85 a 

ytipılacak para devir ve hııTa1e· 298 Ağaçt1trı alatı fenniytı (cet 
]eri Yagoslavya M.i11i Hırnkaeite Tell.,r, gönyeler) 

286 
Türkiy... Oıımhuriyet Merkez 300 ..A.$?aç kalıplar, mevkii ıner-

291 
Hankneı arasında mün'akit Te ıyette olun kontenjanın A Jiate· 

~96 a 
iı;bu tıcaret anlaşmasına meTbot sindeki kayıtlara gC.iıe 

klirıııg nıukavelennmui abku- 802 Ağaç kondura çivisi (ke· • l)S 
mına tevfikau ieru eaılecflktir. silmiş veya şirit halinde) kiirdan s.. b 

Madde 4 - Gümrük vt:rgi kür oıey. 
329 a,b 

ve muumelatıle resıınler antrepo, 806 Agaç çerçeve çubo~u, kor· 

'imendifer ve tarifeleri 1uansit, nı@ ve ietor takımları (mevaddı 
ıeyrisefain, 8eyyahin -Ye ıeyyar aaire ile nıiirettep veya gayri 

tacirler münakaJAtı bakknıda mürettep) (pozisyoııan tamamı) 
yiiksek akit taraflar wütekalJi· 807 b.,ırça ve eiipürge (pozısyo-
Jen en zıyade naili ınüsaauo nun tamamı) 
millot ınoomeJesini bahşetme,ği 820 a, AğaçtRn, kamıştan baston, 

833 
taahhiit ederler. Selanik tarikile şemsiye Te kam91 deynekleri •e 
Yug<d1tvyayn dobil olan Türk sapları, { tnslalr, boyah, ciJalı 837 
mahsullerıJe lıu limandaki ser- Teya Jlt.ke) · 
beat Yugoıtlav mınlakasında der 232 b, Sel1Hoz v•) her ne-Yi me 
anlıar fHJıl~ııler biçhir suretle Taddı nebatiye bamoru ( beyaz 

Ü'jiincü hır memleket mabsoHl- ıatıhnı,, beyazlatılmam•~, boyan-
hna tnthık c,dilen ınu1tmeleden mış, yaş Te koru) 838 

daha az ıuusaadekı1r bir mna- 32~ Sargılık kl\gıt ( poziı.ııyonun 
meleyo ıilhi tutnluuyaoaklardır. tamılmı ) 356 

.l\Jnclılt• 5 - Türk c~yalarının 825 Katranh. aaf•lth yahut lifj 
Yugoslavysy., vo Yugoslav eşya- m"-yat Ue miirettep ka1tıtlar. 
Jnın ın Tfı rkiyeye ithalleri ec· 326 A bajo1" ( knp ) ka1tıdı. 
nebı menş"lı mnllarm günırükteıı 328 a Adi matbaa ka~ıd1 
ihraç muamelelerinin icra edil- 330 b Kömür kağıdı (iç kapak . 

dı~ı lıiiıihı Türk ve Yugoslav tarın sıkleti c.lahlldir) 
Jiııııuı ve ı tnsyonlıırı vasıtasile 331 Yalm?. ı.ııüzge9 kağıdı. 

yapılabılecektır. 84l c Te a Oilası~ aıli mukavva 
Maılcle 6 - Yüksek akit ta- (oluklu voyn düz, kagıt kaplı 

ratıardan bırıi dıger tarafa mü- ny" kapsız; katranh, asfaltlı, 

259 a 

862 

teaUık ıbraoat maddelerinin do- kumlu Te emsali dam ve aargı 368 a 
bol ıu u ınmıu tezyit ettiği tak· için mnkavvalar) 

dırde bu tarafm iı:bn anlaşma· '342 Oilah A.lft mukavvalar (be
nm udılini talebe hakkı olacak- yuz veya bir renkli) ( pozisy•J· 

ii63 b 

tır. Bu ho~mıtR bir itilRf hasıl nan tamsım ) 414 

olmaz a mutazarrır olan yükıek 357 a K8ğıtan yalmz çimento 528 c 

akıt tnraf hu anlaşmayı fesihte torbaları. 

ıerbe t olacaktır. 3ô9 b Tionret defterleri, cep 

Msddt- '1 - Altı ay müddetle defterleri ve eair defterler, blok
•ktedilen işbu anlaşma 20 Tem- not, buvarlar, yav.ı alth (tınmen) 584 

muz 1984. tarihinden itibaren klasörler, kitap ve ~vrak için 
mer'ı olaoaktır. kaplar ( adre111i ve numKrah olan- 585 R ve b 

Tıuafoyni ikidiynden hiri lar d" dahildir) k&mi)eu Yeya 

eıhnnı 2 milimetreye kadar 
YRlnız parke tabtRBı 
"Yalnız tahtadan pen(Jere panoorları 
A ~ııçt&n kaba allıt ve edevat ve 
maınnlatı 

}(csılnıı-: yazı kA.ğıdı ve iyi matbaa 
kagıdı 

Kestlmiş yazı ki~ıdı, mektnplok 
kagıt Te zarf (19 eargt Te zarfların 
sıkleti dahildir) 

a - beyaz, renkli, çizgili, yaldızlı 

b - ınlltba, resimli, veya meTaddı 

1aire ile mürettep TeyR mü
z•ıyyeu 

Resim, siioger ye kağıt Tatka 

Mücellit kigıdı, tebeşir, iistübeç Te 

emsali meTat He sathı tıla edilmiş 
klğıtlar (Papye kuşe) bir yüzü 

boyala veya Ternikli Teyabat yal-
d1zlı k&~ıtlar 

DıYor kağıdı Ye mnkaTvaları Te 

•erıdi (Po3iıyonun tamamı) 
Kağıt Te mukav-Ya takTimler (Ar-

kalı ve arkasız) (MeTaddı ıaire ile 
miirettep veya gayri mürettep) 

Ticaret defterleri, cep defterleri" Te 
1air defterler, hez veya mokavTa ye. 
ya kaat ile cıltli Yaya ciltıiz ( me. 

vac'ldı saire ile mürettep ) 
Kfıat ve mukavvadan mamol eşya 

( mevaddı 11aire ile mürettep Teya 

gayri mürettep) Pozisyonda zikre
dilmiş ohm bütün eşya 
Y~lnız papye de enva 
Kaat vtıya mukavvadan kuntolar, 

kıhtlar ka"t veya mukavvadan ka
paklı veya kapır.keız 
Sıcim, ip, balftt (poziyonon tamamı) 
D~mır aç ve levhalnr ( düz V6ya 
olukla) ve çenberlık: resimli, ıstam
boyalı, boyalı Te 11\ke ( kalınhgı ne 
olursa olsun) 

Kalorifer üstüTaneleri (radyatör) 
-,e aksamı 

Demir soba, ocak, mangal 
a • petro: ;ob!'ları 

10.000 
15.000 

5.000 

25.000 

6 .000 

1.000 
10 000 

15.000 

5.000 

1.000 

20.000 

4.000 

500 

2,000 
20.000 

15.000 

16.000 

2.000 

tecrübeler sahibi olmadıjtını iddia Gene telefon çaldı. MarsiY ·a 
etntiyornm. Psikoloji Te faaliyet, mikrofonu eline aldı. 

6
f 

işte benim sanatım bodur. Btın- Onu yerine koyarken: « 1t 1' ~il 
don dolayıdır ki... riiler tutulmuş > ded!. Bir ~e t 

_ Fakat memleketiniz kadar rege kalmaz ihtilal şehri ele f 1il 
çirecektir. 1 

Çinli, sanki bu eöz1eri İf1 m~mleketimiz için de, medeni
yetin selameti için de tehlikeli 

adamlar, her Takit otdo~n gibi, 
imtiyazlı mıntakalara aığınırlar
eat Beynelmilel polis •• 

memiş gibi de-yam etti : ~ ~i 
- Benim dö~üncenı şudor r 

Roma imparatorlo~unu ıntıbf 1 ilt 
den ahlak boznklnğu olınu~10t 

İçeri girmekte olan Feual: kı>'' 
• tam ü&lUne bastık, dedi, ara- Sanma.zmısıoız ki fuhşu te 1 

ları açıldı~ı takdirde komünist tıurette teşkilatlandırmak, N°~. 
~etlerin buraya sııtınmalarına şttfleri değerinde olmıyao JJ• 
Maraiyal'm mn!afakat edip et- ken şeflerini mahvetmez mi' 1 cıı 
miyeoegini anlamak istiyor.> _ Bo da bir dö,ünoe.Ji"•~' \' 

.. k 
- ••• .Bize karşı hüsnüniyet hunun tatbik kabiliyetinde ol6 

Tadetmisti. Franıız Polisi ne "ı:ıUf 
ğnnu ummam. Bunu çok dU• , 

yapacak. :ı 
- Anlaşırız. Yalnız ştına mek icap eder. 61' d 

dikkat ediniz: Ruslar hariç, be· - Avrupalılar, Qinde keıı ııi' 11 
yaz kadınlarla iş çıkarmayınız. lerine bemıiyen tarafları bl9 li 
~o bue~sta kaL'i tımirJ~r aluım. surette anlıyamazlar. b 
JJ akat sıze tekrar edeyım: Res _ Sonu Var - ,,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

b - 8aır soba Te ocaklar, vantııa. 

törlü ooaklar, mangal 15.000 

587 a 1 Te 2 Demir kutu, 1ade ve boyah, yaldızlı, 
sırlı, Te saire 3.000 

541 

563 

567 a Te h 

632 b ve d 

653 o 

703 a, d, T 

Qıliogir mamotah ( pozisyonun 
tamamı) ıo.ooo 

Mutbah ve sofra takımları (pozis-
yonda zikredılen bfttün manıulflt) 2.000 
Düğme, toka ve saire 1.000 

Vezin al6tleri: adi teraziler, el 
kantarları adi hR&kiiJler 

Koru piJJer (elektrik cep fem\rl ori 
için piller ) 

Matbaa. mür~kkepleri ( her nevi) 
Istampa boyaın ve emsali, kurşun 

3.000 

ı.ooo 

b 

1 
1 

kalemi ( her renk ) 2 000 ıı· ı:ı 

Elçi h_azretleri; dahilinde umumi kontenjaı:J ~· ' 

işbu tıcari anlaşmanın imzası kamının tatbik edilmesini 1 ~;· 
anında merbut A ve B listele · kiye Hükumetinin kabul eyJe 
rinde zikredilmiyen Yugoslav ğini arzile kesbi şeref eyleti:o 
eşyasına bu anlaşma müdde- İhtiramatı faikamın kab~ 
tince Türkiye gümrük hudutları rica ederim Sefir Hazretler•• 
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Ttırk Fransız ittifakının ~~ 

Doktor 

Tari i Hadi~; -Baştan 
Garip Bir Maceradır Mnayenehane Ririnot ee1-

ıer sokaJtı numara 86 Tele· 
~ f oo 3956 

. tam dlrt aaır enel,,Daba tamamile iyiletmemit ola· Evi Karantina tra&mvay oad-
"--~ınde, ilk defa o•rak rak SuJtan Süleyman'ın yanına deei karakol kartı•ında.No. 696 
~ lalim dey)eti ile Hı- vasıl olduğu zaman Padiıah Bel- Telefon No. 26•~ 
Jla devletlerin en büyükle· grad civarında idi. Koca Os <368

> 

biri araamda bir ittifak maalı Ordusu iki aydanberi yil- tür. Osmaah do::ıanmua Meai· 
'la.itti rüyordu ve onu durdurmak ar· nayı tahrip ve Napoli krallığı 

ll&te. · k b kk b· . •aaıp Frauız ımparato- tı Padişahın elinde deiildi. nın aa illerini ya h tan •onra 
ltiaci FransuTa'nın Kanuni Padışah Renkon'a dedi ki: Tunus'u zaptetmiıtir. Tilrkler bu 

Sül 1 w b - Şimdi arbk aeri döne- suretle Fu'a kadar bitin o ha· eyman a yaphgı o _ e 
3 zaman btltiin d&nyayı mena, korkmuş ol~ugumu ~nne· valinin hikimi olmutlardı. 

e~- d J f k t t ı ı t Tnrk gemileri bir gece için· ~ dil ii .. J't"k er er, a • aarruzunu ı ere · 
f rmut ve po ı 1 a de Sicilya'ya varabiJirlerdi. Bu 0

Dİ al • . ..,... mecli ve Güu kalesinin ahnma· 
tüst etmııtı. uvrt . . . . donanma ıtalya'daki ispanya e-

"ıld: ü ii ""' be •1 sile ıktif a etti. 
I un m munaae ti e . . . yaletlerini ve hatta Sultan sn-

la&L:_ • ~ • • • Daha şıdeeth hır taarruz kor · . 
. -... taribı ıttıfakm bangı k F k 

1 
d . 1 ıe1manın muhasara etmek nıye 

. usu raosız ra ının esıse e-
1 

• 
Uca.ile akteclilmif ol- . d b"dd 1 b#> k hnde olduğu Roma'yı bile teh 

nn en ı et enen ır ço dit d. d. B · · tizden geçirmek fayda p t __ 1 • • Ş lk 'J e ıyor!ar ı u teblıke aynı 
..__ rotea an preıaaer1m ar en e umuda F ı k 
~Jaeaktar. . . . • • . ranaız arın OlllfU 
li.İltd F • bırlqm ye aevketb. Bırınca Fran· memleketlere karii meydaa 0 

ransova 1525 te Pavı suva'nın buna çok canı sıkıldı ku "d' uhar · · . ması ı . Çiinkl her tarafıa 
----.: ebeııaı. kaybedin- Fakat Alman Protestanları üze· Barbarosun Fransız Hükftmeti 

e acıkh bir mektup rincJe bitin itibarın~ kay.b~ttiği nam ve hesabına hareket ettiği 
. ~ğlunu -rettea km- anlayınca son endıtele11nı de •&Jleniyordu. Bu itibarla Şarl · 

• •çın cehennemden bile bir tarafa buakarak Türklerle ken'in harbı Afrika kıtuına 
t._ lltemiye karar vermİf o açıkça ittifak etmeğe karar ver- nakletmekte iki taraflı menfaab 

ha anneıi Osmaab Pa- di. BununJa berab"r bir zaman vardı. Bu takdirde Birinci Fran· 
• bir murabbaı 16nder· daba kararını gizli tuttu ve Ba ıuva ne yapacakh ? 
Bu 111nrahha11n ismi meç bıili murabbası Yunus beyin Kralın vaziyeti eyveli müte 

· · YalD1z refakatinde 12 Fransa'ya gelmesine Venedikli redditti. Fransız parlamentosu 
Lıd w b"l" F 1 . · 1 . tt• nun islimlann ml1t\efiki o1ma-....... upaa ı ıyoraz. a· enn manı o muını temın e ı d 

1 
k d" . _ 

1111lrabbaı he eti Boeaa ci- Lazar da Baif bir osmanh s1ndan ° ayı en _'11~e yapbgı 
Y •• muahezelere CSnce ınkar ederek 

a eıkıyamn taarruzuna memuruna Fransa kralının mu k b 1 tti F k t t h 
'"-k tamamen katledildi teassıp hıriatiyan diye tamldığı· l~ku a. e ed el : a a. sonrb~ e 
~ · . . . . ı e zıya e eıınce rıyayı ır ta-

dı Savuanın ümidi kı- nı ve Türkle ı~bf ak etme~ının rafa b1rakarak efkarı umum iyeyi 
~ Ve ayni sene içinde bir kol~y. olmıyac~gı~ı " ı6yleyınüe yendi. Kendisini ziyarete gelen 

Fran11z murahbuı lstan· berıkı de dedı kı: it ona kal- müslüman murahhasların1 kar
"••d oldu. Bu mmabhu sın, sefirJerimiz kendisine mu- şdamak üzere 11 gemi gönder 

·" l\zerine çekmemek içia kaddC:- eman~tler götllrürler." di, Marsilyada karaya çıkan bu 
bir becliyeyi llamil d~ldi, ittifakın bır müddet teebhu· heyet teırinisaoi ortalarına doğ· 

kund •k . d ra Iran'la harp etmek iıtiyen ru kralın yanına vasıl oldu Bu 
. llrHIDIQ v ÇlllD e . 

ola k d' b b. k pacliphı FraldlslarJa inceden heyet zeagin hediyelerden bq 
ra pa ıp a ır me - 1 ~ Al ı ı h d 

16tı B k b an aşmauan man ara mua e e ka kaplanlar ve aralanlar da 

te...
riiyordu. u me tu un . . k · B ı · · d 
in T "b ü . Sol k ımza etmıye sev etb. unun a gebrıyor u 

L· ı arı n vıı a za- · . . 
"'t.bına t S d beraber Sadrıazam Ibrahım paşa Murahhas padışabın " hüsnü 

. yazmıı ır. a rıazam A 1 .1 . d d' k" d' b bb · ık a. P•ta d ak' d 8 vusturya e çı erıne e ı ı: niyet, tak ır, mu a et, ınsan ı 
ıonra A at v a af~. " Padiıah fransız kırahoı çok ve hürriyetperverlikle dolu ,, 

.._1 vua urya ıe ll'ıne .1. b' k d llkk" k '"O••- uht • l bn. sevgı ı 11 ar eşte ' etme · mektubunu getiriyordu Fransız - m eva11nı fvY e u · . . . • etaa· t" ted11 ve bunun ıçm Barbaros • Türk ittifakının 1534 kanunu 
"t\ .. -1 lf ı:F k 1 •- kendiıine olduğu kadar Fransa· evvel ve kinunuaanide yapılan , -vı u111 ransa ra ı, .. pan d · k · · ı ltr 

1 
ya a ıtaat etme emr1nı a mıt· bu müzakerelerden bqlamış ol-

EVET, ~FAKAT Y/A İKİ SENE SONRA' -
--~ .. 

Fiyati aayef ucuzdur diye bugün almak isteditiniz ElelC; 

trikle sotutl'l')a dolabı yarın ne olacak ? 

Dikkat edinjz ,, •. ucuz bir fiyat ekseriya iyi ve güzel bir 

cins ali.meli detild!r .. 

Elektri~le solutma dolabmızı kısa bir müddet sonra tebdil 

etmek mecburiyetinde bulunmak te hlikesine maruz kal-. 
,maymı~~ Bir karar vermezden evvel ahpaplarmıza danı,ımz •. 

Hepsi de t' frjgidaire " c iddid ir d iyecek lerdir. 

S_iz <!e o.,!llilr g ib_i y·apınız ve Frigidaıre tcşkilatma·müracaat 

ediniz. 

Geatt.ı M•'"' ...... .ıl• 

BOUR~A· BiRADERLER vı $• 

Hatip Dü. Esa 
Dahlll Haatalıldar 

Mlltehauıaı 
Haıtalarını Her gün O~leden 
sonra Beyler· Haoı lmam· 

lar sokaRmda 
No. t• • ,;:•• Yurdunda 

lla•ut we avı eder 
TFLEF N No. 3331 
20-26 (10 ) 8.7 

... ., =~' 
~ 

Sahibinin Sesi 
EN SON ÇllAN TüRIÇE PLAKLAR 

8.EYV AN HANIM 

Al 1769 Yeşil Melek Fokstrot 

unutma Beni Tan~o 
M A H M U RJi; HANDAN RA •• IM ve MUSTAJı'A REY 

Aı 1170 

Aı 1771 
Aı 1Il2 

Fikrimce ( Duet) 
MAHMURE HANDAh HAh/M 

Kdh Alırsın Kuca(Ja 
_ MÜŞERREF HA!v/M 

Haıeyln 1 UrkU: Sevda beni 
Hlca• T/Jrlta Bakınız Şu Geline 

ZAHiDE HA ~JM 

Şu dalın ardında Slgah duman var 
Tlirkn l.Jzun Kavak 

SUHEYLA BEDRıYE HA!v/M 
• ı Şart tarafından esir br d w d"' ü 111 b"I" T 'h ·ı 

İft" " ugu uş n e 1 ır. arı çı er R•ştnrak Kestelli cadde· 
ır. Serbeatisini kendisine Barbaros Hayrettin Türkiy_e bu noktayı ihmal etmi•lerdir. Aı 1173 Beg<>iJlu Güzeli 

Mahur Şarkı Sa•ına tel balladun 
HUSFtl!-. HÜSNÜ BE Y ~ ed 1 F d .,. ıinde 62 numaralı muayeue-

eceğini ilmit ettim, fakat i e . ransa arasın a temas temın Ç&okn çok gı"zli tutt1lan bu itti· b d 16 T 1533 hanesinde her gün saat 3 ten 
~ 1 tınu yapmadı •e oğluma etmıye başla 1• ~m~uz fakın metni herhalde yok etmiı- sonra haetalarmı kabul eder. 
'i '11& muamele etti. Satveti- de Barbaroı ve maıyeb Pilyde terdir. Daima dikkatli olan Ye ... Telefon: 2987 
't .ter111en için ıana miraca· büyük merasimle karıılandı Bi eyi malumat alan Venedikliler s 7 (248) 

~1onaz, büyilk imparator,, rinci Fransova oğlunun Papanın bu hususta yanılmamıılardı. Ve· ============= 
' iade ve acıklı istirham· yeğeni l<aterin dö Mediciı ile nedik mllmeuilinin memlekeüae AlmauyRoın '.l'öbıogen daröl 
li~ Suttan Süleyman• bir if· evlenmesinde hazır bulunmaya yazdığı mektuba ı&re Tilrkiye ile fiinunu Tıp fakttlteei 

'

te 111 . t eli p giderken vukubulan bu ziyaret Fransa araaında bu mllzakereler muaTinlerfnden 
de b 

1 1
. . . cı en ıayarn ı attır. raD9lz nebcesın"e uç sene m et ı ır emaunıye ver • a · "dd d'kk . F . . .ı n tıdd ı· b" 1 1 ı Al' 

cıw.... r a rana ılin etm•t • . d b k b 1 . "tt'f k kt d 'l . t" r 1 mır 1 ._,, ı.. .. _ arııvJer1n e u a u resmıne ı ı a a e ı mış ı. 

'~tlttiıı . ....-Ptan vazıeçerek ku• ait tafıilihn blltiln izleri silin O zamandan kalan bir vesi-
1 k'tti. ' ~acarlar lzerine ıeY- miıtir. kaya göre ittifakın iki maddesi 

'1"-Sekız ay sonra Osmanhlar 1534 teyiz. Akdenizde bir ıunlardı: 1 - Fran11z memleketi Cilt, Saç, Frengi ve 
d'-a laalıadelerini Mobaç mey- fırhna hazırlanmaktadır Şark ile Osmanlı 11lk11leri arasında Bel ki ğıı te - ı 
d·-a -..._,ebeıinde ezerek Ba- aahillerinde binlerce amele hum· ticaret ve münakale serbest ve SOU U ve nasu 

'- t · 1 k 2 F stalıklan mütehassısı 'tcL.a~P ettiler. 1529 da padiıah malı bir faaliyetle çahııyorlar. emın o aca hr. - ranııı 
tiı;"' V!yanayı muhasara et· Toplar d6kl110yor, kurıun ve ba· kralı, Barbaros Hayrettin'in ku· Muayenebıoeaini Birinci 
' •e Tiirk ak1ncıları Ratis- rut istif ediliyor. Barbaros Hay mandasındaki Oımanlı donan Beyler · sinema ıokRğında 26 

() lcadar akınlar yaptdar. rettin 84 ıeminin batında olarak maa1ndan istifade edebilecektir. numaralı baınei dairesine 
d~1•rın etrafa salmıı ol- Çanakkaleden çıkmııtır. Akde· Birinci Franına ile Sultan l•n•a•k•le•t•m•ioİlt•ir•.•~(l•l•'•Giııı)•h•S-mil 
~e,,. ~ deb,et ve korku Şarl nizde korku ve debıet o dere Stıleymanın ittifakları Avrupada Acele Satılık Hane 
~): l\.aınbre muahedesini im cededir ki Radoıta mağlup ola- o zaman bOvtlk bir iskandal 
~~ p Burgonyadan vazgeçmiye rak Maltaya kaçmıt olan Viliye uyandırmıştır. Şarl Sagllgo 
'~bııı kraliçan1n oğlunu ser· da lil Adam kederinden CSlm&ı· LI Tan'dan 

"""'- ':kınıya mecbur etti. Bu-
~'t'•t eraber TUrk tehlikesi '' 
tı"d, t •nları Şarlken'ın emri al 1 
'tt,,d 0Pladı ve onun kuvvetini 
'dU111~·k .. 1532 baharında icra 
~'trul uıere yeni bir Osmanh 
t'"•u u hazırlanırken birinci 

1tt1 \' \'a buna maui olmaya ça· 
,")o eR bunun için padiıaha An· 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• IL.AC:: .... • 

Bam.dl R'llüet 

Bayraklıda Muradiye oadde
ılnde 68 numaralı hane ve dört 
odayı, koridoru, tara91' Te güzel 
bir bab99yi baYi ve içilmege sa 
lih bir tulumbalı koyuıo da 
vardır.• 

Acele satllacaıından talip 
olanlarm Millt Birlik gaz&teıi 
ıermUrettipllğlne mtlraaaatları. 

2-2 

Kiraiık Hane 

Aı 1774 Ne/e• 
SevgUJge Nlnnl 

Osmaniye Oiell 
Oı1maoiye oteli Ietıuıbolda Sırkeolde tramHy oaddeıin

dedlr her tarafa yakınilir. Mülrterem J zıuırlilerin ve ha · 
Taliıl balkrnın ve muteber tiiooaranımızan miı"f ir olduk
ları otel htanlmlda 011maniye oteli v., tahtındaki İzmir 
Askeri kıraathaneıidlr. Muhterem hmirlilerin ve muhte
rem bavaliıi balkınao buluodnklara ve buluştukları yer 
Osmaniye ott-liilır . 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabık mü
essis ve müsteciri ve lzmir ve ha valisi halkının 
yakından tanıdığı ve sevdiği Omer Liıtf ü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh
vendir. 

Devlet Demiryolları 7 
t'~h, enkon iıminde bir mu 

Kar,ıyakada Kemalpap oad- letme 
desinde Beledi1• aotaııada be· 

Müfettişliğinden: ,.. ' gönderdi. 
\ \-Ok ı 1c· 
'" b c ı ve kurnaz diplomat 
~u ad~mVenediie ancak Ni· 

Sıhhat Eczanesi MIYA.N KOKO · T AB1.l!'.B81 
le(liye dai reei kartıaındA dört . k • '" 

d 1 j b b · b 1 ·· Kar••ıtanlı lıta•yonandtta nalrledıleoek mtyan uıdttr ı ' 
~ Re~ebildi ve Ragisada, 

le •lca: bir cılvesine uğrıya
endiaini birkaç hafta ı• 

te" kızıl hummaya tutuldu. 

Bafdorak Btiytik Salepcio~lo ban kartı•ında 
...................................................................... 

o a ı •• gen • a çe1ı aY mu- -ft y /'l 9<>... bi --.11d t ı' 1 ._1 1 .. ıA ... 8 v 018arala Tarife ••111 ibdaı edUerek 15 I .- tarı ll\t e 
~ e numara ı ey a ra ••· v- ..., 
tar. Görmek iaUyealer •T•l eo- ltibAr•• tatbik me•lrtloe konnlmoftor. Bn ıoretl•. mı1an lıök~nde 
katta 28 numaralı laan•T• mil- 1048 n•maralı tarifedeki Qobaatu - Mürad•y• .. ıamı ö"reL 
raeaatlorı IJ&a ol-ar. ,_. tabıU edUtettktir. 2S-2'-2ö- (183) 3030 



Fratelli Sperco 
Acentası 

.1l.oyaie Neerlandat. 
Kumpanyuaı 

ULYSSE8 Tapum 14 Temmuz
da beklenmekte olup hıı.mnle 
ıini tahliye ederek ROURGAS, 
VARNA ve KÖSTENOE için 
yük alacıtktır. 

SATUHNUS Vapuru 28 tem
mnzdaıı 1 Agostosa kadar doğra 
ANVERS,ROTERDAM, HAM· 
BURG ve için bRmule alacaktır. 

Service Maritım Roumaln 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

Ietanbnl Sürat Yolu 

SAK.&BY A. vapuru 

Her pıı.zıı.r 

mızdan hıı.re

ketlto do~ro 

l stan bula gi
der. 

Fazla malumat almak isti 

venl11r Birinci kordonda VA· 

PUROULUK ~irketi acenteli 

~ine müracaat. 

3650 
mnatazanı sefer ._ ___________ • 

... v. 

Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

Zararlı böceklerle 
mücadele meniwi geldi. 
Bu een0 f iyatlardıı. tea
zilat vardır. En keskin 

Flayuzen 
marlı.11lı dökme ilacın lit
resi yalnız yüz, hnHUMİ 

şişelerimi:ı: otuz knrn~tur. 
Çeyrek, yarım Te bir 
kiloluk tenekeler vardır. 

Çok sağlfım v~ Z>\ri f 
tnlumbaların mevcudu 
az kaldığınd11n ihtiyacı 

olan 111 r şi ıu•liden tedarik 
etsinler. 

Seyyar satıcılııra taze 
ve müessir pire toz11n11 
her yerden daha nouı: 

SUOEA VA vapuru on agos 
tosta vürut edecek ve ayni giin 
aıı.at on 8ekizde MALTA, BAR
OELONE, MARSJLY A, OENO-

W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

VA, ve NAPQJ,IYE hareket Deutsche Levante Linie 
edecektir. Yolcu ve hıı.mnle ka- AQUlLA vıı.pnrn 21 temmuı:· 

Vllriyoroz. Toııı ve topıın nattalin fiyatlarında reka~ 
etmez. Vakit varken, halılarırıız ve kıymetli yiinlil elbiseferin1' 

için nııftalin alınız. 
bul Pder, dl\ bekleniyor • ANVERS, 

PELES Vapuru 13 eyliilde ROTTERDAM, HAMBURG ve 
_gelecek ve ayııi gün saat on se- BREMEN limanlarına hıı.mole 

Pek yakındR en ufak yedek parçalariyle beraber aşağı
daki IZMlR U.ıUUll AOENTASINDA stok bnlnnduru-
lacaktır. Atlres: 

iizde MAL'lA, BAROELONE 
iM.ARSILYA, OENOV A, ve alacaktır. G. O. GIRAS 
ıNAPOLt içiıı yolcu ve hamule UL!\1 vıı.pnrıı 26 temmuzda. 
alllcaktır. bekl.,nıyor. BREMEN, HAM-

JGNAZJO MESSJNA &: Co. BURG ve ANVERS tso yiik 

Yeni Manıfatnracılar . çarşısı Saffet sokağı l!i o. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

11 ALYA hattına onbef günde 
bir muntazam sefer 

çıkardıktan sonra RRSGAS 
VARNAve KÖSTENOIJ; için i 

.A UDAO RYapuru 30 Temnınzdıı Hamule alacaktır. DALYA 
beklenmekte olup MALTA, OE· 1HEEXPOR1 S1EAMSHJP Latit, sabit, tabii kokusuyla az zaıuan-

1NOV A, LlVERNO. Napoli, CORPORAT ION ıla büyük rn~bet kazan ınıştır. 
/ :MESSlNA ve KATANYA için EXOEJ,SlOR Vapuru 25 Eczacı başı S. FerıL beyin her koloıı-
yük alacaktır. temmuz" doğru beklenmektedir. ya ve esansı gibi hakıki bir şaheserdır. 

Holland Au&talla Lino NEVYORK, HOSTON ve Fl-
ALMKERK Vapuru 21 ey- LADELFfY A için yük alıı.· I DALYA ii;ıerine nefis, IRtıf, sıı.bıt ko 

ltilıle beklenmekte olup ROBAY cıı.ktır. ku yapılamaz. 
A VUSTALYA ve YENt ZE- JOHNS10N LJNE LJMJ1ED 
LANDA için yük alacaktır. JESS..\IORE Vııpuru 6 8~ 08.j DALYA kokulu Ferit tuvRlet eıı.lın 

. 111\~~a~i harektıt tarihlerin~e· tosa ıloğrn bekleniyor.AN Vl<~RS nu da yapı lılı. 

l ~ı degışıklıklerden acentıı. mes U· v LlVERPOOI dnıı ük . Isiın ve etıkete dıkkat 
lıy11t kabul etmez. e '. Y . çı 

.Fazla tafeilAt için İkinci Kor• kardıktan sookmıl Bulgıı.rıs!Rn 
ıltında Tahmil Tahliye Şirketi Ye Homanya limanlarına yük 
bıoası arkaıında FRATELLl alaoaktir. 
Sl'EROO acenteliğine müraı)ıı.at Vnrnt tarihleri ve vapnrlı.rııı 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Continental 
ORIENT LINE 

Türkıgt; umum Acente11l 

isimleri üzerine mesuliyet kahul 
edilmez 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007. 2008 

·DABKOVIÇVEŞsı. --------

Merkez Depo: 

S. FERiT 
SIFA , 

Eczanesidir 

iv 

3882 

• • • • • • 
::le C> ıvı: -cJ Et "'CJ 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( ZERO DİZ ) ve SBir kalit0ler: 
Bıı defa getirdiğim yiiksek kalorili ve fevkallide tenzill\tlt 
Z O N G U L D A K kömürlerini satı~a vazetrim.(ZERO 

DlZ) tonu ara (10 5) Lı·radır 
hnya teslim t • 
Adres: Maltızlıı.rda Yalı caddesinde No. 12 

ZORO( GANOOt 

HARAÇÇI ZADELER 

' 

Ucuz v~ sağlam sanaaıyeıer1 ISTAlfBUL 1 Olivier Ve Şü. 
lZMlH ,~ HOTERDAM. LIMl1E1 

NASIRDAN ŞiKAYET 

BAMBUH.G,Al>iV J<'. H'" .. . .. .. ı,,, • 
~ ruında muntazam •. • . . . . Vapur Acentesı 

nanimarka bıı.ndıralı T.KKLA C nd ll ha BI i cı K d .. e e n rn or on 
... puru 25 temmuzda. ynkllyı" 7 /,. 2'""" 
oektıı· e .,_ 

Aı°maıı l»rnılralı .NOH.HUJtG Dhe Ellerman Lines Ltd. 
"apuru 9 a " 1 t ··kı· kt" 1ahlige için beklenilen vapurlar ,.us os a yu ıyece ır. L"SRIAN k" "' vapuru on se ız 

Danimarka bandıralı OLGA temmn~ıfa LlVERPOOI ve 
El. vapur 22 agoetostıı. yiikli- SWANSEN' 1 ' ' 
yecektı r ' eıı. 

Ahn~n lıandıralı HANS- .ALGERfAN Vıı.pnrn 20 tem. 
BUH.G va.puro 29 aıta&tosta yük· mu.ı:dıı. HULL,LONDRA ve AN-
iıyecektir. VERS'ten 

REN, JSKA.NDlN A VY A Te Deutllche uvante Linle 
BALTIK llmıı.nlıı.rı ile DANZIG TH.OYA Vapuru 10 t<ımwnzdıı. 
ME.MEL ve GDINYA liuunla- RAMHURG, BREMEN ve AN
rına dogro kooşımento ve müsait 
'eraitle mıı.I kabul ve nakleder 

SOVTOBOFLOT 
FH.Al>iZ .l\lerıng Vllpuru 22 tem
muzda lıeklenmekte olup Seldnik 
ve ODESA için yolcu ve yük 
.kıı. bn 1 edecek tir. 

VERS'teıı 

~OT: Viirnt tarihleri ve va. 
pnrların isimleri üzerine mee'u· 
liytıt kabul edilmez. 

ler içia mes'uliyet kabul edil· 
mez . 

Rıı.bııt İskarpin Giyememek Giinıı.btır Hatta Ayıptır Çünkü 

Kemal Ki.mil Beyin 
( NASIROL KEMAL ) i war 

Haraççı zadeler imal eder. 
Adres: ikinci Beyler sokağı No. 102 

Telefon No. 3778 

~- ~ 
Inşıı.ıı.tıaıziçin atideki ibtiyaçlarınızt pek ucuz t_iatlarla 

temin etmek isterseniz Hıı.liro aP;& çıı.rştsında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethaneRinfl müracıı.at ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden lô.vhalar ve bunların 
tef errüatı envaı banyolar ve ter mosıf onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boru/at 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yarli Çimentolar, BOtDn Markalar 

ÇlÇERIN Vllpnrn 25 tem. 
nıuzda beklenmekte olup PlRE 
YAFA ve PORTS.AlT için yük 

Fazla. tafsilAt içia : 
G. HANAYLtO(}LU 

ve J. ROJl.1ANO 

Lafa., lakırdıya nehacet. Nastrı (4) giinde yok eder, lzmirde 
10'000) leroe şahidi vıı.rdır. (Nasırol Kemal) Hat deP;il ilaçdır. 

En Müsait Şeraitte 
Mağazamızda Satıhr 

'.,..: 

Acentesine mürıı.oaat ediniz 
'fe yolca kalıul edecektır. Birinci Kordon, RfZ ferha-

DIKKAT: Ynkıı.rıdaki tıı.rib- nesine Telefon 2356 

Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumisinden : 

.Eskişrbir Hilı\liabmer merkez ıı.mbarında 11atılıga çıkarılıı.n 

eşyadan Siilüyeıı, yağlı boya, yeşil toz boya, mukıı.vva, ıı.mbıı.laj 

kaJ?ıdı, karlıit 26 temmuz 934 per,embe gnnn Te 
in~aat malzemesile marangoz edevıı.tı 28 temmuz 934. oumarteıi 

f{Ünii saat 14. ten 17 ye kadar açık ıı.rttırmıı. ınretile ambıı.rda 1 
aatılac:ılıtır. Boy .. ıarın kıymeti mobamweaui olan 88294 kAğıt· 

Jıı.rın muhammen kıymeti olan 83.t56 ve karbitin 52500 inşa.at 

malz<:ınesile marangoz edevatının kıymeti mnhammenesi olıı.n 2966 

kuruşun yüzde onu nispetinde depozito akçıılarile tıı.liplerin mez

kur giinlerde ambıı.rdıı.ki SBtış komisyonuna müracaıı.t eylemeleri 
illin olunur. 24.-25-26-27 (144) 

Satıhk Zeytinyağı Preseleri 
l'oınparyolıı.r, zeytin taşları Polimler veSBir bilomom yıı.gha· 

neyo müteıı.llik malzeme, buhar mıı.kineleri, Dizel motörü vesıı.ire 
baL1r olar11k Yabyıı. Kerim ticıı.rethaaesinde bulunur. 

Yemiş çıı.r~ısı İzmir No 7 Telefon No 27 - 73 
.L!l - 15 (47) 

Ucuzluk 

Temizlik 

Sür'at 

Kolaylık 

Bilgi 
Matbaasının 

Prensi~i~ir 

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

• 

Bllg-1 Datbaası 
lrgat Pazarında Azizler SokatJında 

Ege mıntakasının en büyük ve en temiz, en serı en ucuz 
iş yapan matbaasıdır. 

Defter, Kart, Mektupluk Kağıt, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, Risale, 
Afiş Ve Sair Her Türlü Evrakı Matbua Basılır. 

Bir Çok Şirketlerin Hisse Senetleri Bilgi 
Matbaasında. Basılmıştır. 

,, 2640 ,, Numaraya 
Telef on Edilince Sıpariş Kabulü için ~1enıur (iönderilir. 
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Bilgi 
Matbaası 

Müşterilerini 

Memnun 

Etmekle 

iftihar 

Eder 
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