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Dolfus'ün ~ 
Cenaze Merasimi 
YA•binlerce Kitinin 
lttirakile Yapıldı 

···········································'-········· 
Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eıerlerlnln bekçisi, sabahları çıkar siyası gazetedir 

Yenı Asır matbaasında hasııım~tır 

Içe1isinde 7 eslim ve 7 esellüm Protokolu Jm~a Edilen 
Basmahane istasyon Binası 

Üç gündenberi şehrimiıde 
bulunmakta, demi1yolları ve di· 
ğer bazı nafia işleri etrafında 
tetkikat icra eylmekte olan Na 
fia veki Ali bey evvelki akşam 
gece yarııı hususi trenle mai· 
yetleriodeki zevat la birlikte 

Balıkesire gitmişlerdir 
Hattın teslim ve tesellümüne 

ait protokol samimi merasimle 
imıa edilmiş ve hat üzerinde 
F ransıı memurların vazifeleri 
nihayet bulmuştur. Vekil bey 

-Sonu btşinci sahi/ede-

Avcdar Bayramı Y &ğ
murdan Zevksiz Oldu 

Vasıf Bey Nafia Vekili Ali Beyefendi ile 
Vali Paşa Bayramı Şereflendirdi 

Hararetle istik- B'ltttln :llevsimde t9 Gurup 342 Yaban 
bal Edildi Domuzu Vur~ağa Muva:frak Oldu 

~ \1asıı Bey 
Sabık Romn ve yeni Moskova 

biiyük elçimiz Vasıf bey Onma 

günü Sakarya vnpurile şehrimize 

gelmiş ve Tapurda bir çok dost. 

Jarı tarafından hFHaretle karşı-

lanmı~tır. 

V aeıf bey İzmirpalasa misa

fir olmuş ve dün bir çok ziya-

Avcılar cemiyetinin teıtip eltif!i süıek avla11ndan bır gıuup 

Sürek avlarınm hitamı ve heyeti lzmirin mutena bir saz 
yeni av meniminin ~irmesi mii- heyeti 1emin etınış ve sun'i gö
nal!ehetile Ouma gönü İzmir ve vercin endabt müsabakıısi içia 
haTalisi avcılar cemiyeti 10 nn. (Pıjoo) makinesini lınzırlamıştı. 

oo senelik bayramını vapmı,.tır. Oama sa babı saat iiç buı;akta. 

Oemiyetin kıymetli fahri rei- Tılkilikteki cemiyet nıerkozilllleıı 
si vali Kazım pa,amo clelaletile bayrııklarlasiislenmit: 3 kamyonla 
bayramın Yamanlarda yapılması Yamanlara harekı;t eclildı. Havn-

tekarrür etmişti. Ocmiy6tin idaro - Devamı yedinci sa}'Jede -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her Yeni Bir it Başında Eski Bir Metekait 

-- Bu ne yahu, miite!wil!CT gibi gı; . : uşsın? 
- /ş aramağa gidiyornnı dal. -Akbaba-
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flhife 2 Yeni Aeır ~9 '11emmu7. 1084 

Dol/ru 

angın Yeri stıh 
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Bölükler Ve Tak lar 
Nasıl Ça ışıyo lar? 

~Büyük Bir 8fk Yapılaca~Ur 
• 
ıye g EyluA. l T)anaqırı BeJf!diye rıyaset i nce iju iiıuiiı 

.C-ı deki sene içinıle Şehir plfinırı ıı 
tedikan yangın verinde erkel: ... il... J 

Y • O b•• R J B S ı•k PJA J ve kız li116leri oıvarıodR elli bİ 11 

- 7 - enı to us us ar eş ene 1 an arının metre murahbalık sabıulA feıtl 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti mağa profesörlerini mecbur ede- N • J • • T h• Ed kJ d• h · eıte 

Ö H ti elice erini eş lr ece er lr şe ir parkını_ v. iic·ude getırın " 
kutulduktan sonra ıstılahlar için ceklerdir. z Türkçe ıstılahlarla 8 arı ÇlyOr karar vorilnııştır. 
etütler yapmak üzere teşekkül yetişecek gençleri yüksek ilim Son glinlt-rde şehirde i~lemek Yap:tlan Hazırlıklar nok Bfi.v"ft.kttlr Bu park h~lediyece tedrioeıı 
eden Istılah kolu şöyle bir tet ıstılahlarını bugünkü şeklile haz· üzere gelen otobiislArin ço1taldı- V " ağaçlnndırılaonk ve lıu uretltı 
bir almıştır : metmelerine imkan tasavvur edi- gını nazan dikknte alan helediye Vali Kazım Paşanın Beyanatı yangın yerin<leki ho,ıuklnıdsıı 

Kolun ıstılah merkezi 16 ih· Jemiyecektir. Kemer, ltşrefpıı~a ve Mısırlı oı?lo Diin saat on sekizde panayır lerinio elektrik ampullerle ya. büyük bir kısım <lRha doldurt1I· 
tisas bölüğüne ayrılmıştır. Bu caddesine de miintazam ottJhüe komitesi Vali paşanın riyaaetin· pılmış Ye ~imdiye kadar bi9 muş olı\Caktır. 
bölüklerin bazıları da, iycabına Bölüklerden mensup oldukları seferleri yııptırmuğa knrnr ver- de belediyede içtima etti. Müte· göriilmemiş portreleri paTyoo ltfaiyo merkezi itniirulen ft.I· 
go··re, kendi içlerinde takımlara ılmin ilk ve orta tahsile şumulü mi 11 .ve altıkadarlarn ha yolda nddit yerli ve ecnebi nıiiraoaat· salonlarını süellyecek!erdir. 1 1 1 1 fı4 '( .. . aanoaga < oğrıı 3ÇI uca ' o ı1u 
ayrıJmışlardır Mesela hayat ilim- olanlar bu ikinci mesai senesinde teblıga ' ta bnlonınuştıır. ler tetkik edildi. Panayır pav· Dokuz eylul Beynelmılel pa· kı8men tesviy •s i bitmiş hulnıı•tı 
leri diye bir ihtisas bölüğü var bütün gayretlerini bu karşılıkları Alearıoağa işliyen otobiisler yonlarınıo hemen kli.milen de- nayırına Gazi çiftliği ~e i.ştirAk biiyük bolva; bıı parkrn keoıı· 
dır. Bunun içinde yer alan yal- bulma üzerinde teksif ettiler. bilsbii!iin Ç<:~nldığındıı~ b~dema necek derecede tutulduğu wem· ecleoek ve pannyırda çıfthk ma· rından geçecek lir 
nız tıp takımı 40 bin kadar ıs• Bazı bölükler bulmuş oldukları bu .118

1 
tta kı~ııııı.nadel verılı?ıbyec1ek nuniyetle gfüüldii. lıninlatı zü,raiyke Te ı:ınnaiyesi ilo Belediye rel~I Jiin iSgleı1tıJI 

.. . . . . . w ve ış eme ıstıyeo ere yenı at ar -t'r •• • • • , raeı atı aca tır. 1 1 b . d .. 1 d " bof• 
tılah tesbıt etmı şbr. Her ıstılah karşılıkları şımdıdcn k'>lbaşıhga .. .

1 
kt" uzum, ınoır, pnmnlr, zoytın Ş 11 .,, l k evve >em erın e ınıı ıon ıs 

b 1 •. _ ·ık . 1 k k 1 1. . 1 d" go. torı ece ır. ,. ı · ıt . k . bi E lmend ,erler ucuz llJOCa 1 lcl /1- ! 11 . nr.ılııo ö uğu ı ış o ara arşı ığı tes ım etmış er ır. . ya8 ı, ı ı ve yapağı gı ge . . . . . er o 0 0 u ıa < e yen ı ~ ~ 

aranacak ıstılahların tam bir lis· • Bunlardau askerlik ihliBaB Cezalandırılanlar ~~rıtaknsının ihraont mahsollt.ıri <lan s=~~~a k~~lllite~~~~m ·~~lş~a~~; bul•"t~n t~:vi~e . işlerini tetld 
tesini hazırlamakla mükellef tu- bölOIJü do1Jr11dan doğruya la· 19111 hnsnıti ve zen~in pavyonlar moborririmize şn müjdeleri •er· ve te tış e:_:~1'1~t1 1,•· . 
tutmuştur. Bu listeler ekseriya tanbulda harp akademisinde Uç Lokanta Kapatıldı bazırlannı ktadır. miştir: 
Fransızcası esas tutulmak ve bu- Akademi reisi .Fuat paıamn Yedi eülçii sütlerine ıu ka· Inkılllp pRvyonu Te Hitit c.Muhtereın N•fıa Vekili Ali Ziraat 
gün kullanılan Osm nhca muka- relsUğtnde çalışmakta ve ora· rıştırdıklarıodan beş kişi evle- kövode yapılacl\klır. 
~ili ve ihtiy ri olar k Almanca, dan gelen kelimeler BOgüh rindeki hela ve vokarlara mnzot Belediyenin panayırda lel'.yin 
lngilizce ve hatta tıp gibi bazı Erktlnı Harbiyede Hllsnll Riza diikmediklerinden cezalandırıl- edecogi huıaaf bir pavyoııda şe· 
ilimlerde Grekolitin muka· paşanın relslt~lnde kurulan mışlardır. Yapılan tahlil netice- bir inşaat Te imarahnı gösterir 
bitleri de gösterilmek suretile tkinct kömlsyonda gözden ge- inde ka\'lşık olclağu anlaşılan planlnr, grafikler teşhir oluna . 
uı:un ve büyük bir çalışma ile çlrUmektedlı. beş damacana lstırnbul ıuyu be uaktır. Belediye bnnnn için şim
vücuda getirilmiş, devJet m t Bu şekilde hazırlanmış 1500 lcdiyeco imha edilmiş Te ü9 lo- diden hazırlıklar başlamıştır. 

beyefendinin lzmire seyahati çok l\ kt l • 
foyiv.li olmuş T8 bfilÜD balkın e ep erıne 
mionett rhğını kaza11ınıştır. Bt'y- Alınacak TalebeJet 
ııe~mile! 9 Itylt\l pa~ayırımızın Ba kında Bir Euıit 
muddetınoe memJeketın hertara-

baasında basılmışhr. Hiç bir fay· ıstılahın karşılıkları kolbaşılığa kanta temiz olmadıgi için bele- Sovyet Rnaların büyük mik 
dası olmasa bile bu listeler verilmiştir. Bunlarla birlikte Ri- diyece kopatılmıştı r. ynetaki pavyon io,aah ikmRl 
bütün ilim, sanat, teknik tstlh y_aziye. ve ne.bata_t gibi baıi bö · Yeni Q&şmeler edılmek iizeredir. 
salt'Umı toplu oiara.'c göster· luklerın ver~ıklerı . ıstılah ~arşı- Belediye balkın müraoant Te Rus pavyonunda beş senelik 
mek tıtbartle ilim bakımından hklha~ını':1 dbır 

1 
tekkhfb. veb"'lcrnedk ~ikf\yeti üzorine yukarı ma- Sovyet iktisat planının eaer ve 

ba b ma ıyetın e o ara ır u ten e . . . . 
:gllk Lr hizmettir. b 

1 
K 

1 
.
1 

. bal lata yenıden bazı çeşmeler netıceleri kamil en göaterı le· 
. astarı ıp uru taya verı mesı yapt m ııt B e d · 

Bu listelerın bir de karşılık mukarrerdir. ır ı ... ır. o m yan B !~01- cektir • Bo pavyonda teşhir 
bulma kısmı 9 ard1r. Oraya yeni Bilhassa Nebatat üzerinde den çeş?1e yapılan Kadırıye, olunacak eserlerin bir kısmı 
b l k T .. k k l ki ·ı · M emdrıbıye, Şavlokt\ Ye Çolak . . 

u unaca ur çe arşı ı ar ı e .-ok çalısılmıştır. Aksaray meb'- . gelmışttr. On gün eonra hu-
b. .. ld w T • • oknklarındakı çeşmeler de kı· . 

yapma ır sozse yapı ıgını ve usu Yaşar bey bu ışın başında t 1 t susi bır Tapar SıTI\ topııldan 
w • 1 WJŞ ır. 

nereden bulundaguoa daır ha · olup sevgi ve istekle çahşmak- • kalkarak doğru hmlre gelecek 
neler vardır. Listeler basıldıkça tadır. Riyaziye bölüğü de çok e tr ec}İsİ vo pavyoııda göstorilecok olan 
bölüğün tensi_p ettiği _müte~a!sıs ~~~~mli işler görmüşt?r. Bu bö- Bug Toplanacak diğer eşyayı getirecektir. 
zevata, muallımlere gonderılerek lugun başı Urfa ~busu Refet Ş . . . .. .. d Sovyetler pannyırdaki pav· 
h b. · d ı· ı d k" ı h b d" U · t• "t'b ·1 b"' ebır meclı ı bngun ogle eu er ırın en ıste er e ı ıstı a - ey ır. mumıyc ı ı ı arı e u- yonlnrınua fotoğraf sıtnttyii zi· 

k l k b • · b-1-kl · k il sonra toplanacak: ve panayıra • lara arşı ı ulunması rıca edıl· tün o u erın ve o ann ıyı . . . raiye nlat ve edev1ıtt tıulıi,,.,e 
• l ki •· l b"f" ynhıoak on bın lırl\hk t hsı. ' J , mektedır. ça ıstı arı soy ene ı ır. elektrik ınakinaları otomatik 

salın münakaleshıe kar r vere- ' 
devre · cekti r telofonJnr, Sibi ryu kürklerile 

Mütehassıslardan gelen ce- Oniimüzdekt mesakll t • daha lıir çok kıymetli 111. 

vaplarla bölük azasının kendi Binde bilhassa bu me t>p 18 ı- Yenı Ev er . 
ı hl ı ı k h 1 t nayı mamulatı bnlundurncaklar, 

çahşmalarile buldukları kı.rşıhk- a arı f ne ç?. e emm ye S hhi ][ t 1 T ve makineleri işler bir h.'\lde 
lar evvela bölükte müzakere edi- verilecek ve mumklln oldu#a 1 OD ro a a- .. t ı.ı d" p d k" 

k d ki kit lb d b. T t l t gu& ereceK er ır. avyon ı ma-
lir. Bölüğün kararı ıstılah mer· al halr me 

7
epil k. apk rlıln a ,,k. 1 U u aca ır kıneleri işletecek yedi miitehassıs 

flndan p"nayıra gelecek Te mü · 
takabilen Jzmirdeu memleketin 
dabilino gidecek halkın bu müd
det zarfında, hitısedilmiyeoek 

kadar küçük bir para ile yani 
feykalAde tenzilatlı tarifelerle 
devlet domiryollarında ıeyabaleri· 
ne ve bo ıoretle m<"mleketi görmek 
tanımak, vatan eYerllk b 818 ı-

nı çogaıtmak ve memlekette 86· 
yahat merakını artırmak i9in 
kıymotll kararlar alınacaktır. 

Ba yük1&k ve isabetli ı.,a .. 
birlerden dolayı Vekil beyafen · 
diye momleketin şükran ve min· 
netlerini bildirdim. 

Yine bnoun gibi blitün dey. 
Jet demiryolları öxerlndo köy 
ve kasabalaran korncakları p -

z r yerlcriııe köylülerinıiıin ko· 
!aylıkla ve pek ucnz olMok git
meleri ;çin de YekAletin yakm· 
da pek ucuz hir tarifeyi tatbik 
edcceginl sevinçle iiıtrendiın. 

k · d 16 b-1-v- · J • tı a ara r ~e ·u anma Sıhh"'t kaııuııun11n bı"r ınad d 1 ı lı '· k · eı:ın e o ugun reıs erı ara- b k d k t~ bi J ilk t ... • ıı eşya ar a ernuer g lece tır. 
sında ikinci de'fa görüştüler. Son a unın ani al ,_

1
r 8 ame clesi yeni yapılan hor evin saLibi Şimdilik dekora vonu yapa- kanallerini açmakla mesut ve 

1 k • k h . . vermeJre ça ı•ı acan ır. tarafınd0 n ı· ı.ıga'ı" ndcn evvel sıbht k "t lı ı h. · · k k o r · umumı mer ez eyetınm 11
' ~ Şe"Vk.ei; " ·• 1 ca mu e aeste ar şe rımız"' gel- ferahlı bnre elleri ro iijdeleme -

lnkıl8p 1'e cumhuriyet dev· 
rinin şefleri ve idarcoileri dai · 
ma balkın ve memleketin refl\lı 

kar rile katiyet ke beder. • ~ ıt• nıalızurları olup olmadığının be. mişler ve diin Belediye reisiııi ten geri kalmıyorlnr. y lediye heyeti sıhhiyeai tarahn- ziyaret eylemişlerdir. Bnnu duy"n ve 8ezco Türk 
Bölüklerden ııtal hlsn ikiye &DgJD dnn rapor verilmek uretile ika- lteisi nmbnr Gazi Hazretleri vatandaşı beron ıçin yeni bir 

ayırmaları rica edilmiştir: Dlery m Ananın metine wiieaade edileceğini ıımir- ile Başvekil lcJmet pnşa Hazret· erlndet kazanmakta<lır. 
1 - Umumi mektep der leri Kandili Parladı dir. _______ .,..._ ______ _ 

Belediye riyaseti dün büttin Temdı•t Edı.ldı• K • ıstılahları. . lkincı Kordonda İngiliz te- on eDJ8D belediye mıntakalarrna yaptığı 
2 - Yük ek thtisas ısblah· bea mdaıı Oivani oğlo bakkal bir tamimde memurların, k nu- Ke fiyet Ala 4 r· Fransaya Ne kadar Bakla 

lara •. Mine efendioinin 250 numaralı rınn yok rıda zikredilen mlldde- 1 Bil.si ·ı.si 
Bu taksim ehemmiyetlidir. eYinde yaktı"'ı Meryem an kan- ara u. 191 u. Ve Nohut Gönderecex-iz e sine nazarı dikkatlttrinl oeJbet- 5• 

Zir birinci kısma ait ıstılahların dHi parlamış yangın çtkmıştır. Türkiye - Yunanistan ticari Franea lıüklhneti tarl\fından 
miş Ye keyfiyetin ehemmiyetle anloRWB 1 Eylftl niba•etine ka- 93..ı u""nt"ı"ncu·· u··n nylık inı"n Tt"ı"r-tesbiti müstacel bir zaruret ha- Evin it katmd bulun n bir v "' it; T • ... T 
takibini bildirmiştir. dar temdit olun.muştur. Keyfiyet kiye lale esine 4.2 bin kental bıtkla 

Jindedir. Lise ve orta mektep sandık ile bazt eşya yanmış a ı dl E cOmenl 1 v 
e e ye n ktleat ekdJetınden ıJAkadarıa . 15 bin kental nohut kontenjanı kitaplarındaki ıstılahlar tespit ve yetişen itfaiye ile halk ateşi Belediye Daimi Encümeni ra telgrafla bildirilmiştir. 

edilirse buradan üniversiteye gi hRıtlrmıştır. Bin 2 bin liraya dün öğleuen onr doktor Behçet Eyltlld Yanan ıktHı t nazırı vermiştir. 
decek gençler yüksek ihtisas sıgortalı idi. Znbıtac tatıkiknta tınlıh beyin riyaseti nltırı<l" Ankaray gelecek ve bu butnıta Keyfiyet Tiirkofiıten alak • 

1stılahlarını da bir an evvel bul · devRm edilmektedir. toplanmıştır. ' rnüxnkerata hAşlanaeaktır. darlara hildirilmişlr. 

Büyii k .Millet Mool i iooe IW 

bol olunan on bir kırnun rııo· 
cibinoe Ankaroda yiiksek .r.irıt 111 

mektebinde açılan orman fakfil· 
teıioe Jise mezunu hu lnnanlar111 

kabul olnnacagı ziraat vekıile• 
tinden buradaki alfikadarll\r" 
bildiriJıuiş bundan ln\~kıı orııı11 11 

orta mektebi için de orta ıuc~· 
tep mezunlarından :l5 taleb" 
ahnacagı ilave ol ıınınoştıır. 

Solan din 
Ozona tör 
Çıplak ba~ları glir nçlıarlf' 

örtilliince fennin bu hakiki 
bir lıarıkaııınA teoriibe ile 
inannnlar çog ldı. Kısa bit 
zamRııdanberi ko llananJRr 
can 11kıcı kepekler ve lınş

larmın <laimi kn~ıntıeındnıı 

kartaldnklıuın ı ve saçlarınııı 
uki lelafelilc 91kmnga ha~· 

ladıklarını scvıııç ve nıin 

neıtarlıkla ı~h:H ediyorlar. 

lforniyetsizlik knlktı. fo 
rine ;"oJnndın Ozonnliir saç 
ilacının elde oltıği keramet 
denilecek kadar neticelere 
hayret ve tıtk<lir geldi. 

fhtu : Rnlııın yerine So
landin Ozonatiirü k"ullanını1. · 

Daima lıaşınızuı tomhdiginİ 
oildin tarave tini rnnhnfaY.11 
eder iniz. Saçlnrmızın kök 
leri 8A~lawlnşır. 

Eoz.ınulerdt>, hiiyiik t u o· 
Jet alonıarınd ııaketi l Ji· 
ra mukabilinde temini ktı

lıildir. 

Umumi depoırn : 

A lsnncak eczaıı., i 
011. Pa. Paer. Per. 

Tefrika No. U Temmuz: 29 orduğu vakıt kendisine müessir bulanık müphem karaltılar dol - da balkon çıktı Şimdi işte onu gibi sevdiği kadından merhaJJle 
t 

olmadan düşüncemi söyliyebili şıyordu. görüyordu. Beyaz zambaklardan dilenir gibi ilerjye uzuttı • • 

Viyor ---n~ rim. Daha doğrusu ci<ldt müna Dudakları mırıldanır gibi: toplanmış bir çelengi Şenolun Nevber gayri ihtiyari ... ağzı" 
lJI • kaşa ederiz. ~•.o b~~i, ~·.ben onu - ~lküyü. Necdete vermek! başına yerleştiri~ken, kara saç· dan dökülen şu sözleri işitti: .. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kandınr; bınmız dıgennın kan· Bu dehhk o~~ Bu kadar u~~ ~n üıtilnde yeıtl yaprak~rdan ~ Boğ~uyorum .. Beni ö~~ 
~u.harr:lrJ. : Ftebi.a. .A.r:I.~ dırdığı noktaya uymakla sevinir ciddi, içli bir kızı onun gibi örülmüı bir taç beyaz lekesiz alnı· rüyorsun Nevber.. .;tı: 

Ah k l t ı B k b"T" k f rahatlarız . O kadar... hovarda, şımarık, zevkine düş· nı gölgeliyor. Koyu kara gözleri Asil kadın her şeyi anhı1111~0, ne cana ya ın, ne çe- . en 
1
·. w. u 1 ~ u ukn nd~za eb_ ıne Ancak sizin bu fikriniz bana kün bir adamla birleıtirmek . yıldızları andll'an bir parıldayışla Bir ana sevgisile onun ~ ~ııı 

kici bir hali var, geçenlerde ınce ıgıne ragmen en ıne ıraz . . : • k . .. " k k 
H kk b"~ k 1 k t b"· b" h" bıraz da garıp gelıyor... Yapma Nevber.. Vazgeç bu yanıyor, üçüguo boyuna varma oştu. tef' 

büatünı g~:~!:~dOJk~:::t et:~~1~; :: ~e~:i u ı:;.ı~o~nak a i~ıtiy~nı::~ Nevber hanım hayretle: "Başgöz,. edicilikten.. Ben Ot- için eğilen ince uzun boyu kal- d.w:aka; bir an içinte ;ö:; gibi 

d k 1 N d t b"I k - Niçin garip? Necdet kümü kurbah edemem. çalarının bütün uygunlüğunu ıgı zan a pışman o mu •"' 
alm1şlardı Hele Piyanod çal· en açıyor. . e_c e e ı e a~· fenamı? Henüz mektepten çık· _ Ne dedin kurban mı? Ne- gösteriyordu. ondan kaçmak, bu salondan ~~ 
dığı parçalar!. Bu hızın parmak- şısıoda. ~~z ~ıbı, donduran hır mıı iyi bir tahsil görmüf bir genç. den kurban olsun? Evet ÜJkü - Ülkü, Necdet diye birbir· mak. için. kalkınmak istiyen 
larında bir şey, bilinmez bir kuv- liikay.dı gosterıyord. . 1 d". i - Asıl garabet burada! Ben· düşünceli, hassas, içlidir ve ta· lerine karıştırdığı iki adı tekrar lendı yerınde tuttu kıl'' 
vet var Bülent .. Bütün dinliyen- B ii lent sadasm a gız eme ıg h .. k b" b"t" b" bii evlenmekte aranılan en bi· etti - Artık beyhude ın 

b. 1 ki ce enuz me t ı ı ıren ır · . µıı> · 
Jeri büyüliyor. ır tatsız ı a : genç bir aile kurmadan, önce rinci şart iki çiftin ahliken, fik- unun her halıne arkasından sapma, dostum, Gapa~a i" 

Sen orada değildin, Necdeti - Ey, ne demek istiyorsun kendine bir istikbal yapmağı ren, zevken birbirine uymasıdır. bakan Nevbcr hanım da tekrar ~~ni dinle Bülcn.t, Şinıdı s:~ef 
h•ç sorma. Cözleri ondan ayrı· sankı?. Ben Ülkünün vasisi isem düşünmeli.. Fakat bazan da böyle çapkan etti: ıçın yapılacak bır şey var .. a 
lamıyor, sanki gölgesi gibi gez· de onun serbestisine, bütün is- • * • erkekleri ancak Ülkn gibi dirik Evet, Necdet ve Ülkü binayı sarmadan yanğıuın °" el 
diği, yürüdüğü yerlerde adımla- tediklerine karışmağa ne hak- - Dü ünceo doğru olabilir, ve ölçülU iki kavi elin tutacağın birbirine den iki güzel baş. Sen ne geçmek. Yani biran ev\ 
rını sayıyordu. Fakat ne garip kım var? Madem ki Necdet beye fakat sen zeoginsin Bülent. Ül şaşırdığı yolu düze çıkaracağına istersen, ufak bir işaret Necdeti Rezanla evlenmek .. U iy ~ k~ 1P~t 
şey, bu kadar serbest ve şen lakayt k lmış . gönlünü zor ile küde kızın değil mi? Bu hususta, inan getirmeli. • buraya getirmeğe yeter.. dir. Seni iyi eder, zavallı 5uleıı" 
hani hiç u!llu saymadığımız bu mi Necdete çekeyim. Hayır, onu maddi yardımına da güvenebi- Bülent artık dinlemiyor, o Bülent birden adımları üs· sevilmeyı böyle samimi anla{,ıı 
genç haşari delik nlı, Olküuün i tediğim sf.bi yetiştirdim. iyi liriz Yeter ki bu yardımı iyi biraz ötede bahçenin yeşil göl- tünde irkildi, koltuğa düştü. Bir bir kalbe başını koymağa ,,e. jıt· 
karşısında güneşe bırakılmış bat bilgisi dfü üst muhakemesi ve kullanabilecek bir el balunsun. geliği altında bahar yüzlü ümit elini güya başında duyduğu bir dar ihtiyacın var. ister pııflıif 
mumu g;b: kıvnlıyo~. yua~uşıyor, 1 sağlam dir!k iradesi var, ilerisi- Bülent ellerini başına götürdü. meleğinin çocuklara karışan cıyı dindirmek, bir delikten Kalemimin ucuna koyacağıtO ·ıs>, 
adeta eriy<01 du. \ n'=ak Ülkü ele 1 ni benim yardımim olmadan da Bakışları şaşkın şaşkın odada kahkahalarını dinliyordu. fırhyacak beynini tutmak için sözle 011u buraya getirde)'' 
anlıyam"dığım bir ~P. Y •ur Bii !Jeçebiliyor ben ancak fikrimi dolaşıyor, SlÖ:tlerinin derinli2"inde Yerinden kalkta bir iki adım· başına götürdü. Di~erini bu abla - Sorıu var -· 
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sirleri Ve Uykusuzluğun izci Kemal Odesa Konsolosu Maliye Müsteşarı 
Do~urdu2u Neticeler •• 

1 -. - • ~· • • ~ -

ıstan.,:,· Üni::::ııesı Fızyoıoıı Protesnro 32 Saaiii' 'hnbuldıı Bugün Kaçakçılık Cürmünden A11•ılNi '1 iir Jetki~ 
8. -Yazan.: :c>r. -vvi:n-ce:rs-te:1~ Muhakeme Edilecek S b · p 

hk. ır kaç zanı:rn uvve! cVar- müddetince tetlriceıı azalan uyku Ankır1yı Gitti lstanbnl, 28 (Hususi) - Kaçakçılık cürmile hakkında tabki IJI atinı ,ıkıyor 
"•l nıecınuasınJa (13.934), in· ihtiyacı ile izah edilir. Uyku kat yapılaa Odeıa konsolosumuz Rauf Hayri beye ait do11e Ih Ankara 28 (Hususi)- Maliye 
k •rın tabarriyat makBRdı ile ıbtıyaoı malnıu oldu~u veçhile AN KARA, 28 ( Hoaoat) tisas mahkemesine verilmittir. Rauf beyin bugün memlekete Bst F "k b k kı d 
ı~di liicutlarında tathik ettik· süt çocagonda en fazlıulır. Bü- Altı ıaati oykodı1 ger;imflk üzere kaçak etya sokmak cürmünden muhakemesine batlanmaaı muhte :_;ı~nd ~}· dey :~ ~. n • a.7 azan nykoıulnğnn tesirine lıığa kadar tedricen azalır. Ve otuz altı ıaatta yalnı~ haşınll bi- meldir. o u a ı ın e ır t tıı Ye 

r bir yazı yrmıştım Roafh oznn zaman lın ıeviyede kaldık- ıikletle lzmirden htanbola giden N f • v k•ı• Aı• Bey tetkik seyahatine çıkacak, maliye ::1r1 ihtiyari oı:n ve i~aanı;ğı~ tan ıonra ibtıyınlakta yine azal- izci Kemal bey -~yRhatine davam a ıa e 1 1 1 tqkilitını gözd.eıı g~recektir. 
lbazip ve .. t . l. d d" malta başlar. Bu aahah nykoaoz- ederek İıtanbol - Ankara arasın- G • Lehısf&D 

oı,, mun f'Şlr •lr er 
1 

" d k" 1 f . otuz iki Hatta Balıkesı·rden Bandır ... aya eçti e.aı Uykuerızlnktan bab~ede- lnRn muzıp olruuına rağmen a 1 me a eyı ... Baltık .6.nl 
--15 1ı. pek m»h7.urln olmayan bir te- katederek şebrimıze gcJmi~tir. ISTANBUI, 28(Hususi) - Şehrinizden Balıkesire hareket eden •fma81BI 
•ıct Sarada hekimlik ilminin ta- zalıördür. Borarlan da KonyAya gP«;-ecektir. Nafia Vekili Ali bey m~z~ur ıehirde .pek az teYekkuftan HDra Kasıl Karııl&~or 
'• •tı ayknıuzlnkların nevilerini .i1fohtelif nıntlerle uykonnn B d akşam Bandırmaya geçmıştır· RIGA, 27 (A.A) - Polonya 

.. lbahte)if tedavı metotlarını deriııli~i muayene edilmişhr. ursa a Salih Paşanın Sıhhatı Çok iyidir hariciye nazırı M. Bek düo bu· 

.. hııih 11•o.ağım. Yalnız oykannrı Mf'sAla uykudan uyan<lırmak için f .. • • . . • I raya geldi. M. V. Imaniı ile 

... •nı1ı: Hoca 1 nı· Al stanbul 58 (Huıusı) - lkıncı defa kendısıne amehyat yapı an .... l'" .. . 
illa ıyetine <lalr yeni nrnll\ tathıki Jazımgelen tahriş ölçüle &rlD 0 Salih patanın ahvali sıbhiyeai gayet iyidir. Çok yakında hastane- goroo ~.· Bugun Varşovaya dö· 
~ ~11 Y1ırdlği eerısfuı ızllh tıd~ rek salım bir insanda uykunun, v • 1 • den çıkacağı ve tamamen iyiJeşeceği tedavisine nezaret eden oeoektır. 

•ırn. uykuya vardıktan kısa lıir zaman r~JSVe eri doktorlar tarahodan beyan olunmaktadır. V ARŞOV A, 27 (A.A) :-
lb l:ryknonn vazıfosi yornfan <lı- soura en derin olduğut fakat bu Hona, 27 (A.A) -Alakadar Tallmlle gazeteciler konferaMll• 

~ı~:~;~.~hil;~·i .~~; .. :n~I~~: ~:;:;.~::.şı~:.k ı~:~: ·~:~·:!: ~·: .. ~:·~~,~::.~~·~~'":~i~~~~~~'. Muhtemel Harplerde :::.i h!:::~~~.~ .. ~~~ ::.~;!~: 
lılıtlk fcin dıma~ı yeni faahyete aonra uyku eatbileşir, ve bütiin nin bütün kHy ve kazalarında - ikam8tindeo memnun olup ol • 
... , lı: .,deoek harici tenbihlerln uykıı miiddefirıce hn Reviyede imam, hlltıp, viı~, bocalar, dini Neticelere Ordu Ve Donanma ile medığı ve mökllemelerin netice
--lllkfin mertebe bertaraf e<1ıl kalır. Eger tabir caiz ise nyku- kısve olan sarık ve latayı sadece d "'.

1 
• k leri ne oluRıo .lıakk1Dda 80rmat 

l ll~tındır. non işi ilk aaatlerde görülUr. vazıfelerıni ifa eenaemdl\ giymek egı hava kuvvetlerıle alınaca oldukları bır ınale ceyaben .iL 
td.il"Ra gayo 1ki vaaıtı\ ile elde Ve tmhah oykusuzloğunon tevlit üzere çıkarmıelardır. Bu güzel MıJleshurg. 27 (A A)- Umu - günkü dünyamn eevkülceyio anah- Beok f(jyle demiotir: 
it lr. ltvyeJA eakiden beri mü- ettıjtı gıbi uykn bakiyeıiniu teşebbüı memnuniyetle karşılan- mi harp euıaaın<lo Amerika ha· tarıJır. Eğer Japonya Amerika- cLehistan ile Eıtooya araıın-
1.,.• Oldağu Teçhile paaif olarak azafnıRsı mühim lıir mahzur mıştır. "" kıımandana olup, 1926 sene- 8 il&oı harp edeoek oloraa daki möouebetıerde her nma• 

tit~!,~•zıyete gelen hıuıci tah· tevlit etmez. A!<21am nykuımz- Ad rl aiode Amerika askeri bRva Riya- ~faskayı ele geçirmek iıtiyecek- oldo~o gibi Be~onya hiikdmeti 
'•f n. IDftmkiin mert«Jbe Lerta· lngıı büsbütün başkadır. Bonon ana a setini ltırıkit ettiğind ... n dolayı . O d d l l "t.! nesdınde tam bır anla,ma ola-

.. .:a tı r. r" an a tayyare er e .L, ev . .. . 
c, ..,.ılıneai: Bo makl!Btla oyaya- korkunçluğu yalmz uykuya dal- dıvanı harbe verilen Oeneral . cağından bıç fOpbe etmedım • 
.. ~.rruı yer'1e görültii olmRmak mamak endişesinın azabından f)k Pamuk Mah- KılyRın :Miçel demittır ki: Yorku bombardıman edeoektır. Brltık büld1metlerinin t"tritl 

1 tılt1 gözttnıiizii kapıyarak zi- ıharet deltildir. c Ordu ve donanmRlarrn fe- Oeoeral Miçel en aarf •e en meeaileri arzuya şayan olup ol· 
,.~· tahrişleri uzaklaştırır, taz- Uykuya varış hazan o ka<lnr sulü Satıldı sirlerı kolAyca berfarıtf edilebi mükemmel •oo tayyarenin haTa madı~ı soretincJeki anale oeva-
·.ı teo kurtulmak tçin elbiıemi J<eÇ olur ki, vAzife mflchoriyet- fır, gelf'cek bttrplerın netıoeferi kuvvetlerini tefkfle klfi gelece• ben de şöyle demi•tir. 
.. k ADANA, 27 (A.A) - Sen&- '( 
•- çı arır ve adAle ıü~ft.nnnu leri kısa bir miiddet sonra oyan- i ilk k h IH lii b havada alınacakhr. AIR&ka hn- ıtiol 10ylemektedir. Lebifıtao bir Baltık memle-
"'>lbtn f n n pamu m" au ' ' u or • • 1 1 • • Li Çin oznaırız. Herkes bilir msyı icap eder. Bu takdhd8 t 1 b . . tidir. JUnaenaleyh bo hükumet-
• P• J • 118ya ge ırı mıt, 'e rımızın fab . c G •• •• y W ı 
L.I r ak bir ziya, gttrültülii miin11sip hır tellavi, ınntlak hır k :. ••. 1 um unu agmur ar tere müteallik olan her eey o.na u .. lb b rı ator ve ucoar arınıo ıştıra- a 
1 u it, cilt tahri,leri ve sa- !iizum lıalıne gP-lır. Hu bnımıda k"I 1 k 

1 
ı alakadar eder • .Fakat bu tetrıkl 

re il lr . ı e ve meraıım e 1atı'a. çı arı -
b '1 tıya mani olabilir. J!akat asahi tahrışleri bertarafa, elve-

82 
k "I d lh M • • m.,sai 111basma ne gibi şeylerin 

• Q tarik ile devamla bir uyku- ri~li her tedbir muvttfık gelir. mışt1r. - · ı o b An aret ve ı- Şehrımizde Ta hrıbat yapmamış- gire()eA-ini veba teşriki mesainin 
llılnlt nadiren haeıl olur. Banyolar, mevki de~iştirmeler, 11r cınıı olan o panıuk arttı- J d S ) A Oldu ne ofdo4!onu tarif etmek san. 

lJyk0.11l bo•an tahrifleri ber- tkltmt tnirfer, ber~eyclen evt-1 nlmağ" 9ıkıualarak kıloan 20~ tır e sparta a ey ap . nedifdiğınden çok dRh" mftşkÜI• 
'-?ar .. .a lr -.:ııb· 1 1 k U k ·ıJI r •. . 1 kurottan .Milli menıucat fabrı- .................. .................. dftr. Mamafih şUpbe yoktur ki b ~ece t"' ır er a masa c y a ı ıaç aru moeeıır o or. p b .. .. .., · k k 1 tam h · 
ll•bQ haınıta H lam bir inRanda U ko ilA farı TIR&ıl teıir eder! kası tarafından Htın ahnııuşllr. ~r.şem e gunu gec·e· yar~ıın· \'u memış or unç se şe rın btitön memleketlerrmlzrn menfa-

•lı•k 1 L ~ • Y ç .. Satış bedelın10 48 lırası hı lali- dan ıkı aaat sonra lzmırın şıma - ortasından geçen biiyilk çaya atlari arıunn<laki teunfit her 
., an 111; tayanı hayret hır de- Rerkesçt'I mafdmdor ki teneffu" ı· d b r· b 1 1 k f t h" • · Ç · ·• · - .. 
r~ . . .. . ahmere, 16 hraeı da pamuk sa· ın e e ıren u ut ar eıa e ucum etmııtır. ayın genıılıgı halde nıanUkı oekhnı alacak Ye 

e yardım eder. Yem bir Teya eaır suretlerle vncoda ıthal . . t • b ı ü h. k ıs 20 d ı ·ki 
'"ele •ok .. .. _ .. . . bıhl Ragıp beye verılnııı,nr. e mege aı amıt. m t ış tara a - metre varsa a se ı yolnno bolrcaktrr. 
htı kor ak gürultusann, ot?ı:n~· edılen muayyen kımy~vı nıaıldeler Sıcakların 1alrl JarJa ini bir fırhnaoın zuhuru derenin birleımesile çok kuvvetli T"lin, 27 (A.A) - Eefonye 
aat naaıoı, tramTay zıhnı, T&1ıta9ile bayılma demlen ve ame- ADANA ,,., ( AA ) S hıssedilmiıtir bu"yiik ka a e ta 1 b . . .M 8 1· ·ı 
- ıcıJar b . . . r· 1 , ~. • - on • ve y v ı parça a· arıcıya nazırı • e ıuna ı • 
ile) ın ağırmasını bır haft" lıyatların ıorHı ıçın uzam 0 •• 1 d ki b ki · Sabaha karıı saat altlda ya rıoı sürükliyerek seri bir su akın· L h. t b · · M Bek 

ltra foitmez oluruz. olKn hiı ve hareket not.sanı vazi- gon H e ırna arın e enmıyen t k d d d b" - t t k"I tt •• d h lk bü ük e ıa an . ar~cıye nazırı . 
1'ir . . . . ,, b . bir derecede artmasından dolayı rım aaa a ar evam e en ır ısı eı ı e ıgın en a 1 Y.. arasındakılerıo hitammda neşre-

Clttnı plajda ikı gece uykuya yetı h.osnle g6hr. ~s~ı ltı arıle önümüzdeki hafta bıoandan iti çilenti olmut ve öğleyin müthiş teIAı ve heyecana dtııftrmtıştur. dilmiş olan tebliğde her iki na-
Jı, ~lan deniz hıı:ıltısı ıonra nyka ıl&çlarırnn teıurıni narko~- b h"" kA t d . 1 . d •a· bir sağnak başlamıtbr. Bu kuvvetli kaya parçalarının zırm arahuında bir noktai naaar 

ı 1110 • b . B b . d k h 1 d U k ·ıA 1 aren u ume Rıre erın e . d .1 b. . . •-Jt....A J 
'I nı ~lıne geçer. o aııııt a arama ata ı ır. y o ı ~~.a- bah ıaaı ediden on üçe kadar • Büyük gürültülerle ıımş~kle· sa emeıı e ırıncı ""t""u o an ayniyeti mü .. hede ettikleri be-
~1'tl'lla hadı11eıl bile gösterir rımn pek fazla verilmeıi ile boy-

1 
1 

b' k d 1 kt ' rın çakması ve yağmurun ııdde çoban k6krtiıltnll yıkarak g&tlir· yan ve bilball• iki memleketin 
tab i J • • . - • ça ışma ıaah tat ı " ı ece ır t" ·ı.1. t b" b f J b • n. "k' • k6 rtld tikt et r' eri bertaraf eden bari· Je markotık bır vazıyetm hnHulü- •• ane ı ave en ır a taı an erı m.., ı ınc~ _ p en geç _ an tarkl A vrupadaki tetriki meeai-

4 Palit mihanikiyetten ba~ka ne mani olmak Jazımgelir. ZRbirf Teııezzuh d&nyanın her .tarafında kopan sonra üçuecu köprtbıin pzle- ferine ayni doetlok ve aamimiyet 1
....... .• 1 kl . k fırtına haberlen balkı teıı, Ye rini bkıyarak suvn •İ•İrmiıtir . . . . . 

,, l!'i muhtaç olduğa ıuk'ftno benzer t errne raıtmen oy n Te Eüi,ehirlllel' Bil- h d" 6 li tü ş-k B • . bid. '7 dr-r • zıbnıyeh daıretınde devam ecli-
L._ '1bek için dahiJi aktif bir mi- narkoz hakikatte tamıamen ayrı eyecadırn• ki v°'ag· rm 't rl. d u re ul flfKınne ıaeaın en mille· lecegı taarih olonmaktt.dır • 
._,,~i · · ~-h awa Gittiler şayan ' mur az• e•am ve lit uyu mahalleai cİYannda et. Jetın de balonmaın ıoap mahiyettedirler. Hatta bazı nok- .,. 7 " etmemiş ye akıama doğru bu · · t k d d M "'Jada 
-._'· Bu ikinci mihauikiyet en tayı nttzarlarJan mak4ı blrt!r Kütahya, 27 (A.A) - Bugün lutlar dağılmııtır. Mülhakattan :~~~li:d:~e yıbr~~ b~!...ı~u~;: ug 
ıı, ••ınanlarda k~'fedıloıiştir. haldedirler. Nnrkozda u.vkonon bir tenezzüh treni E8kişebirden gel~ı_ı haberlere gare Man~sa ha: hücum etmiıtir. Selden be altı Orman Y&111f1Jlllltft 
ltaı llıibanfkiyet dimağın bir kıı- dinlendirici vasfı bi9 yoktur. SOO kioihk Lir kftfıl.,yi Kütah- va~sıne de o ldakp ııddetlı ev müteessir olmq Ye e!Jerin Ve Ze~tla 'l'etJsl•I 
bı .. •da ~ aykn merkezi > denile,, Hatta Narkoz dmlenmeğe mani yaya getirm~ştir. Mi1af irler Kü yagmur dOçmlişttir. • .. alt kısımlan toprakla dolmUflar. il "la, Ti A.A - llerkem 
._ 

0•bıyede ınünd.,miçtir. Hay- olur. Onon için uyku llAçlar1 tabyanın gozel çamlıklarında • Yalnız lsparta~akı ıagna~ N6fusça zayiat yoktur. Çamur Dom:: al J ta) elik o....a.a.. 
il tec ft . 1 d k h ·tt bir aeyllba ye tabnbala ıebebı- an es n ' ,. __ tt11rı., r betinde burae1111n elek- biç bir zaman narkoza benzıyen eğ en ı te~-1~ 11tira at ettı ~n yet vermiftir• dan selden bu mahalleye ıidile mevkiiDde çıkaa yangınlar 91

8
• 

b te11btbt hakiki bir uyka bir hal orandıracak miktarda ıonra Eıkıtehire hareket elmış- • memektedir. Selia bahçe Ye bağ dtırüJmn.•tür Yanan ormanlar• 
'-•111 . • • da - ba b ..... el -t' • ct.,1 e getirir. luaanda baetaht alınmamalıdır. Uyko ilAçlarm- erdır. Isparta 28 (A.A) - Bir haf lar yapbgı ..... il,,-tlr S miktan elli hektar kadar .. 
"··~·•ile ba merk.ezın daimi te- dan gayııt .. ınır cömleeinin teneb- Hük An. et tadır devam eden bunaJbcı ... "'11 biltibı kanetile akmak~~= Merkezin Eakihiur ormanmda 
aı 8

hl1etl daimi ltir uyku va· bühiyetini azaltmaktır. Jl'azlafa. U caklardan •onra bugtin bir saat dıkd" ~aib~ dbya~ehl~~medı,ı da yangın çıkmıı ve söndürll· ,:•ti baıale getirir Rn esrar- fSD taharrö,iyet nasıl uykayadal· PewkalUe SaJA,lal- kadar sOren oldukça kunetli ~a d ~"idi ır 1 e me • miiştür. Merkeze 18 saat makta 
rıetla l6k6oet mıh~ntkiyetınin mayı göçlettiriyor1a, ba teobbbö- wetlez-1 .&.141 Y•tmar ya!.i:fbrh. Hleir ne kadabr as M~ 21 (A.A) - Sabalale· bulunan K6yceğizin askeri or-

•'reu hl i ı k " Y•rmar ya51ı ma au hn ve ıe manJ•nnda da yang1n çıkmıı ve 
bQJc)il e teair ettıRi hen6z me9"" yet n aza mAıı ov oya varmayı BRÜKSEL, 27 (A.A)-AyAn zeıerin bereketJenmeaine mllıim )'İn bi bir uğulda fiddetli hir .a dlrllJ • • • t db" 1 1 
•letı r. Bono kaba olarak bir kolaylattırır. EeM"o ba madde· hilkAm &i • t•mi ıa ga feT• )'~rdım etmipe de Beldibi ve yaimur yağdı Yağmur az devam nt mesı ıçın e ır ~r a ... 

ct1111: ~ellerınıo ihtizazını dor- terin adına nyko . ill4'ı değif, kal&Je e ı:l&~~retl:rı 0 
k:bal et- Kokçay. derelerinden gele~ ço_k et~~kle beraber bava aerime· mış ,:;~ğla, 27 ( A.A) _ VilJyet 

b it rnanıaya benzetebiliriz c ayku,ya 'Yardırao ıliç > demek . kunetb ve senelerdenberi go- mııtir. d-L:ı: dek. z t• ·ı·k ~-k 
OQr d • mi,tır. aauın ı ey ıncı ı mm ... a· 

eijthf a a11 anlatılıyor ki sınır IAzımdır. Qönkö bn maddeler • l •Jd• ~ 1 t tk·k · _.ı t .1. 
.q eıı k d 1 are,.. V I& arını e l Te icap ll:UeD ea-

te d ne kadar hassas ise iç uy oyu "ğı uykuya vuma birleri almak lizere zeytin mite· 
ltıeai'~ tabri,leria bertaraf edil- ş~rtlarım temm eden madde- NAN~l 28 (A.A) - ~a~eşa1 ELHAMRA 1 Milli hassısı Fethiye, Bodrum, lıfar· 
lıe niepette güçleşir Bu se- dır. LoUSy, dhn IR&t 23te ölmnştör. e Si maris kazalarında tetkikata bat· 

Pten ıı . U k k ı . ı •••••• ••n••••••••••••••• .. •••••H•••• .. •• KllllJplıa•e nemuı '•bıt h nır ciimlesinin gnyrı y uya varm_a .. 9an ya oız lo"a möptell olan ioun uykuya 2 btiyük filim birden takdım ediyor: lamışbr. Yakında zeytin ağaçlan 
lıa,ı, "8Baslı~ı nyknırnzlujtuo en buici de~il, dahıli sukdn lıizırn varma ıükt\ounn şn ıebepten el- • 

1 
v k• • B b üzerinde fenni bakım ve tim• 

tr.\•ebehldir dır. Uyku ıçın yataA"a yatan de edemez ki, uykuya varmamak - a ıtsız a a ameliyatı tabik edilecektir. Mer 
1'ı8 1 o1 nıu7.luk ııyko miiddetfnin adam tahıl şartll\r altında uyku oebrt taaavvoro altındadır. Uy kezin Dereköy, Yeniköy,B6yrek 
ba,~aınası demektir. Bo kısahe emeli, uyku arzuı.o ve uyku ta- kaya dahnamıyaoaj!'ı korkoıo uy- Ghzide Fransız artisti ~E.RNAND GRAVEY tarafından köy~erindeki badem ağ~~-
htrna veya sonda olabılir. Yatar eaavvoru ile ııykn şartlarını te- kuya mani olur. Onon için. bu temıil edılen Franınzca eüzlü ve şarkılı biiyük komedi. da~ haşerelerle mticade;. ıçaa. 
•datrı ı nykuyn Tarmıyan bir mın etmiş olunr. Mabaza, bir korkuyu inle edebilecek her 2 G y K ı •• b •• terdüb

1 
at albın~ııbr. ~akm .._. 

1 ın halın k b" t dbl lnı d 1 - ~ce arısı u u u ca e eye ., anaca ır nau e a şam uyko8n?.- tasavvur ıayesinde muayyen ır e r uy ya a m9'yl kolaylaş- ~ ...................................... . 

hı1ıriı" "t• ön oyknsuzlojto diye- netice elde e<lenok, bu teıiri tırır. BHylece hazan bir uyko Amerıkanm kıbar Alemlerini gösteren Franıızca aö•lö, Y A L O V A 
~n11021 ı, R&abıyetten doğan oy telkin ederiz. Bn manada uyku ilAoıoın üzerinde ha~ır bolnn- merak ve beyeoan filmi. Oyuiyanlat: .Az hır aamaoda höyük blı 
Ce•ıa u~u erken uy 111nannı neti- nun bnelan1tıoını bizatihi telkin maıı bile büyüye b.,nziyffo bir GLIVE BROOK ve GEORGE RAFT rağbet kazanan Yalova tırat ~ 
'llılr&ıt ki tekrar uykuya dalmAk edebiliriz, Ayni teılr batka blrlıl teıir yapar. Bo il&cı her JJamaq ...... .__.: çatları Şemıl Hakikat oouatutt,: 
)',,1 

11101 verm~z Bu bal ihti· tarafından hipnoz ıoretile elde ahp ayoyabllmenia Tereoeti em Vd,,.,. Bllba: 1 O-,,.,.,. llalllbll aergiıiode on bir adedi on bef 
'4,d.-tda çolr mü@ahede edtlir bir edılebilir. nl7et bir il&9 gtbl t•ir eder, .,.. 11,'6 _ 19,16 _ 11-'6 16.IO - 18 - 20,10 karata ıatalmakta Te teerft~ 

·~ir. Ve Adeti ihtıya&rlığın Bn teahürün beraklı olmaıı Ulaıa ea taniJ•.1• .ı.a.r kal• J?•ree•'- ,.. _ .. 18 te t9in nflmaneler mecca.nen Yeril 
1 hır tezahürüdDr. Hu bayat daha t•yaoı dıkkattir. U1kua• Janma tar .. a. b.adar. mekttdir. 
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Viqanada Şimdilik Hükllmet Auvvelleri 
ltaziqete Hdkim Bulunuqor 

- Baş tarafı birinci ;~;;;;;d;:.::· .... ;t;;kt.~di·;: ......... - ................. j.F~~ .. p;;~;··;;,;;;;~ii;i; .. ;~ .. f;~: .. Jii;;·;;i;:~ .. haberlerden babff 

J;. IST ~MBUL •• 2.8 ( Hususı ) - BELGRA T 28 (A.A) - Hari- holuoao miJJi sosyalist fırkasının diyor, fakat Alman matbaJD 
ıi Baıvekıl muav~nı Fon . P~-~en ciye nazırı Dün kralın tedavi yerine Alman cephesini kurmıya tarafından, Dolfusun ölümııo' 

= Al~aoyanın Vıyana sefırlıgıne edilmek a olduğu Nis şehrine muvaffak olmuştur. bir hainin ölümü gibi göstere' i tayıo olunmuştur. gitmiştir. Şimdi Viyaeaya mümessil havadisleri ve makalele.ri ı:iktc~ 
:ff . Cen~ze Al~gı Akşam üzeri İtalya müfreze olarak bir yazife ile mi gidiyor? meği unutuyor. 

V ayana, 28 (Husuıı). ~ Mos!ö ferinin hududu geçtiğine, Avus- Bunu yakın bir istikbal göste Bu gazete diyor ki: . 
Bırakın Beni! Ne Hakla Beni Menediyorsunuz? Sev• Dolfuaun cenaze merasımı bugun turyaoın Stiridte artık vaziyete recektir. "Alman 'hükümeti herb•1 
gilin1 Gözlerimin Önünden Geçirildikten Sonra.. icra edilmiştir Merasime belediye hakim olmadığına ve Avustur· Berlio, 28 (A A) - Alman bir şekilde Avusturyanı~ .dab1 

. 

........ ~ ................... :~·· ............... ~ .. ~~.............. dairesinin önünde başlanmış, bü- ya kıtalarıoın Bavyera nazileri· istihbarat bürosu teblığ ediyor: politikasına karıımağı hiçbir~ 
- Teşr1fınızden hem de boy-, gorda b\oeyo Dalreyoıpe şu tel- yük meydanlıkta top arabasına nin Avosturyaya bir hücumunu 2617 tarihinde M. Hitlerio man aklİndan geçirmeıniıtil· 

le tepifinizdeo çok memnun gratı çekmiı,ta: konulan cenazenin önünde hatip· püskürtmek vaziyetinde kaldı· M. Fon Papene yazmış olduğu Almanya Avusturyanın istikli 
oldum HeKap ve muameleleri- cOıtlonnz iki Jı,ranaız iki 1 D lf" .. h" ti · d ' · :a . • . . . "' • er o usun ızme erın en, ğına dair şayialar çıkmıştır. Te- mektup neticesi 0 1arak, Reisi- lini hiçbir zaman tehdit eldi" 
mizın n_ıHk~~mellıgı hakkında Türk, bir Hintli ve bir fil ile meziyetlerinden bahis hitabeler eyyüt etmemekle beraber ku cumhur Hindenburg başvekil değildir., Bu gazete netice ola 
edeoeğınız ıyı şehadet albette geldi Ne yolda hareketim tAzım- irat lem· r h b J B .. .. · · · • · · · ' tıı bize efendi habanıı11 n aterinini ·. . . ey . ış ır. a er er elgratta buyuk bır muavınını, M. Hıtlerın tekhf et- rak, ecnel>ileri ateşe zeytin y•~-
kazandırır. H ta!ımat verıoız.> .. .. Merasıme başta madam Dol- heyecan uyandırmıştır. Küçük iti· tiği vazifeyi kendisine tevdi için, dökmekle itham ediyor ve bl' 

D' R 
1 

t t Bır ıaat ıonra Moıyo Dal- fus olmak üzere Reisicumhur M. lif devletleri maslahatgüzarları başvekalet mümessiliği ile Sar gün süküo 've hürriyete kavut•' 
Ut m~~:ad~: ~:ld~~~~~ d:ra:~ •• rAympten gelen ~e~~rafta:. . . Miklas, bütün nazırlar, sefirler, vaziyeti tetkik için toplan komiserliğini M. Fon Papenden cak olan Avusturya miUetioİf 
mi' görünüyordu. •0.ıt.10.mon buton emırlerını hükumet erkinı, yüz binlerce halk mışlardıri Küçük itilaf mahafili, aldığını bildirmiştir. daka ziyade felaketlere ui'' 

lora edınız.> ' · t' "k t · · it 1 F ·ı t b k k 1 B · ' 1 k b · · d · 1 l dit' · İhtiyarın bn ııannıoa karşı D . .. . ış ıra e mlşhr. ayanın ransa ı e mu a ı a · unun oetıceıı o ara , aş- maması ıçın ev et ere en 
enıliyordo. Bıınnn uzerıoe C b l d. - - d d "d h ı t · w · · k'l M F p · f k l"d .. b" · k ı·•ıİ Baul onn temın için Patnaya B Ş . .. enaze e e ıye onun en ma an mu a a e e mıyecegını ve ı • ou apeııı ev a a e rust ar vazıyet ta ınma .. 

aba amooen tıoaretbaneye do- "S Et' k'l' · - .. -1 ·· 't t kt b t kd" d "f ·ı v· t 1 ·1 w • • d" g•litlnio ba,ka makaatla o1do- en ıyen,, ı ısesrne goluru - umı e me e ve u a ır e vazı e ı e ıyana or a e çı ıgıne tavsıye e ıyor. 
nertık Raula iftiharlı bir taYırla: K" "k lt'laf · b kk k t · · · B h d"' N ·ı · - ı A' ganu, .Anupada iken bir doet .. . . müş orada dini ayın yapılmıştır. uçu ı ın reyıoe mu a a ayın etmıştır. u ususta un azı erın gazetesı o an 

- Moayö Raul, beoı affedl- tt •· t d"J w · k ·A t h"k" · · 'b· 'f d' k" lf! kenaiıini ~indlıtane getir· . . .. .. . Viyana derin bir matem içinde sure e muracaa e ı ecegı ana- nvus urya u umebnın tesvı ı grı ıyor ı: 
clJ i . fili l k k lb" Dl• • .Mazor görunuz. Ettl1tım r d b 1 kt d . t . . " V' . . h 'b tç' t oı n an atara • ıoe hareket küstahlık aayıhrea da yüzmektedir. İ a ınV~ u un

2
m
8

a(AaAa)r. Al ıs eBnmı~tır. ( A) _ H ıyana ısy~nın.• er cıke,,.. 
biraı rahat verdi. . . ' ROMA, 27 (A.A} - talya ıyana, - man- erlıo, 28 A. - avas A hazırlıyan ecnebılerın alça »~ 

memurluk vazıfeıı ne oldogono lah t ü M F p · h b. · b'ld' · · ·d· Fakat tioarethaneye pllt1e· . . . . . . matbuatı Viyana suikastindeo yama! a g zarı • on a· J&nsının mu a ırı ı ırıyor: zetecılerı ır . .. 
beııd,.n eyı bılırınnus. Muhterem · • t • · · t ·b· · · h.. s· ı d d 1 B · b 1..:-•ll rini herketten gizli tatmak J&zım nefretle bahsetmektedir. Ciryor peuıoıo ayınının asn ı ıçın u• 1 eıya a ost: arının yanında u gazete ecne i matu-
bRbanızdan fO hıJrr"fı aldım! . k" t .. t t . t' b 1 M F p . b .. v· h .. d. l . u • decC •ldugunu, harada •nki ka9ak· ' . oale Dıta 'ya bu milnasebetJ di- ume e muracaa e maş ır. u unan . on apenın ugun ayana a ıse erı uzerıne, sa 

larmı• gibi gisli oturaaaklarını, ~iyttrek telgrafrıameyı Ranle yor ki: Roma, 28 (AA) - İtalyan Berline gelmesi bekleniyor: M. meçhul bir grup ile onlarıo v 
-.murlardınl bile hl9 ltlriıinin Yerdı. . . . Almanyaoın şiddet hareket- matbuatı bir Avrupa tek cep Hitlerin kendisine verdiği vazife- rarengiz müşevvikleri tarafıod' 
erada buluodoklarmı anlama. Haorı ı'ın ne oldogoou he- . h . t k'I' ·1 b h . d . k b l d' d•w. h .. l b' . Al . le1 .. . . . . lerınde de bulunmak hususunda esı eş ı ı ı e u cep enın sa e yı a u e ıp etme ıgı enuz yapı an ır ısyaoı manya a . 
malarıoı tenbib etU1ti zaman rıuı anlıyamadığı ı~ın ıbtıyarın • . • 'f h' t t 1 l d w 'l . b ıı· d w 'ld' M F p . hi •· . k ,il' gösterdığı ısrar ancak kendi da- şı a 1 pro es o ara egı, ıca e ı egı ır. , on epenan ne ısbsmar etme gaye 
ba da ihtiyarın zihnine dokundu, ~uz.une ~·~r~tle b b~~tı. Bunak bili müşkülitını halledebilmek bında fiiliyat ile de Avusturya- Viyanaya tayini ile, ayni zaman· atıldaklarını söylemekte ve dl 
Y.~ .... Aoeb" karşımd.aldltr bir erıf me1e eyı ıza ıç n: için hatta en vahim beynelmilel nıo müdafaasını üzerine a!ma da sarfedilen harici siyaset sa- mektedir ki: 
ıurn ı"bıkalı mı' > dıye veıYHe - Arkada~larınızla beraber k ki ki k k l sını "ıstemektedı'r has d k t'• b" . 1 t' l h k . ·ı ·-. . . . . . arışı ı ar çı aroıa arzusuy e • ın a a ı ır ıma e gayre ı "A manya ü fımeb ı e '1 
•tmege ~a,ıadı. . g~ld~ğınız~ telgraf Ja kendıııne izah edilebilir. • Ciornale D'ltalya diyor ki: M. Hitlerin dahili siyaset endi- olmıyan asiler arasında biç b'' 

. ÜYerrnyahlar Berenonlar y.ı- bıldırmiştım dft 0 d~ Ol\vap ola- PRAG, 27 (A.A) _ Çekos- " Her büyük devlet söz ka şelerini gösterir gibidır . rabıta olmadığı tespit edilmiştir 
bı a1b fedakar o1amaslar. Ken- rak bu telgrafı 9ektı! J h ı w l" t h"' B .. .. b"' •. k · ff M R' · · f d•• . . . . .. 

1 
. lovakyanın Avusturya hududun- a a ıgınıo ve uzumsuz eza ur- ugunku uyu bır muva a - • ıntelın nazıler tara ın 

dılerı bır tehhkeye duşeoeklerlne Dedi. htıyarın yaptığt bu . . ı · A k kl w 'Ik k' 'h · · .. · ·k b k. k k ,. ;iP 
b 

•. üı.. doıtlarını du"Ao··ru··p 
0 

... _ b k • . b··ı·· k d 
1 

da askeri ıstıhzaratta bulunmak· erın vrupanın arışı ıgına ı ıyet ı tımalı gostermıyen nazı aşve ıl olara at ıyen . 
en uy .. ... ..- ona Ç• ışın u un ar a aş arı . b ld w h t 1 k k b' 1 . . h . d h 30 d'l d' ·ı b'"k tıO fiılerini kurtarma.ıtı intanhıta k d kt t .f lü ta olduğu haberı, salahiyettar se ep o ugunu a ır ıya~a a- ır mese e ıçın arıce, a a e ı emez ı ve ası er u iilııe 

e e ne a ar sı ığını arı e zum h f'ld k d'I . . da d A A b cesa H . d .. h 1· k -ı k t d'w . d k d s• en uygnn ıııaydıkları gibi en ., ma a ı e te zip e ı mıştır. r me ena ve manevı ır - azıran a şup e ı g ru ere ev· ıger azaıazına o uoma ao 

akıllao .. da bir harekettı"r d .. r. Tar mı LONDRA, 27 (A.A) - Loo rete sahip olmahdırkiBüyük karı· kif edilmiş bir adam gönde dece M. Dolfusu öldürmüşlerdit·' 
.. v Hanrinin bi<ldeti son derece- e 

Jer. Bu ıebeple baba Şamonen dra Paris; Roma arasında, Avus şıklıklar tehlikelerine ancak doğ- riliyor. Şrası muhakkaktır ki Bundan bir kaç gün e•", 
ıini bnldo. Raule döoerek: ~ı 

cAcaha gidip !ogili• noliıine l turya vakayii muvacehesinde ne rudan doğruya kat'i bir uaziyet Nürburgteki nutuktan ve aka Angrif gazetesi, bir Alman if .. ~. 
r-. - ,ıe 'imdi yakayı ele vtır· ı k • ı d t1 

haber veraem mib diye bile dü- a· . . .. b 
1

• 
1 

_;ı 
1 

gibi bir hattı hareket ittihazı a ınma la ve kati hareketlere binde M. Göbels ile olan sinin gazete yazı işleri mü u ., 
ıjtımıze şnp e "A mauı k k ) b'I' Al h . M · d · d w b1 

'

ünmüt fakat birdeobir. bÖyle D d' H 
1 

B . .. 
1 

. muvafık olacağına <lair noktai arşı onu a 1 ar. manya er kavgasındanberı .Fon Papeo yetme gön ermış ol ugu 
• e ı. e e · er yem n goz erı d · d t h" t 1 · · e:~· bir ihtiyata ihtiya9 olmadığını d.. .. l " lbti b .. nazar teatilerine devam olun· zeman an zıya e eza ura a • üçüncü Almanyayı ıdare edenle mektubu neşredıyordu. Bu 1JJ 

onmuş n. yar orıa.ıta mu- k d t d b l d l l d H" b' . k . . d Al . . . .d. -r" 
görerek eabretmi'ti Yaloı• Raule· k 

1 
b' d k t k . . ma ta ır. ın a u un uruma ı ır. ıç ır rıo ayıtsız ve şartsız ılıma ına tupta man ı~çısı, gı ıp yu'"' . 

• • emme ır aya a ma ıçın . . k' · . w. . . w k ·çıO 
_ Efendim bugünü ve ge- t°t . d K d. . d tt' M Vıyana, 28 ( A .A ) - Havas emrıva ı tanımıyoruz ve ıcap sahıp degıldır. Bır müddetten- gunu suratlarına yapıştırma ı . 

oeyi baradR mı geçirecekılnid 1 rfı!horb u. kehn 
1 ~f1. 29~ 6 

• 1. ~- Ajansından: ederse Avusturyanın istiklalini beri artık emniyet edilmiyen Berlinde bulunan ecnebi ınub• 
ma ı nna erı ın uıerıne vu· A ·ı h kk d . ·ı~hl "d f k . k d' . . d h·ı· . h b 1 . l . . . . d Diye sormuştu. Heryen, he- .. k • • sı er a ın a açılan tabkı- sı a a mu a aaya arar vermış en ısının a ı ı sıyaset sa ne- ir erın adres eranı ıslıyor u 

rifin lıu terbiyesizlittine de kız- ruyare u·ı b 
0 

. 
1 

! katla sabit olmaktadır ki. milli bulunuyoruz. sinden uzaklaştırılması için her Nazi iş cepheıi naşira ol•' 
e - ırn Byvan Yerıoya ı . . . . M F p · · · Al . . . e· dı. LAkiu Rant ooa meydan nr- n· b 1t d Ef d" d . 

1 
sosyalıstlerın Vıyanadakı hare- • on apenıo tayını, • hangı bır çare aranıyordu. Der Dhyç gazetesı. ltalyan gaı . 

ıye afıır ı : en ı ZB enı e e t 1 ·ı·v • · b' "k k k ·bt1' mfyerek· . . 
1 

.. keti Avusturyada iktidarı ele man or a e çı ıgını ır yu' se Bu itibarla bugün ü gazete- telerini Romadan gelmek ı 
· , Termek ıçın te grafa ne ]uzo m ' k · ı· w b. · Al h" • · 'b 

- Galiba f'eni korkuttuk ha d ' D Jl 
1 

1t t d d 
1 

geçirmek için tasavvur olunan omıser ıge, ır nevı man U· ler M.Fon Papenin umumı harpte mali farzedilmiyen idi bır ıı 
b b ~ ' M k va~ 1

1 
• d e, a 9aoır say ın a ıa suikastlar zencirinin bir halka· kameti şubesine tahvil etmeğe Vaşiogtonda oldugwu zamanlar niyetle ittiham etmekte ve de 

a a yamonen era etme. eyı 0 ur u .• b . 
Aldanmıyorsam bu akşam Hna lbf b k . 

1 
lt • • sından ibarettir. enzıyor.,, göstermiş olduğu diplomat me- mektedir l<i: 

Vfldaa yine çıkaoagız. k d ıfyar 
1
6

.1 ç~ yap 
1
"
1
1 clışınp~e Belgrat, 28 (A.A) - Stirdeki Diğer gazeteler de Almanyaya ziyetlerini, yapma bir lisanla Alman hükumetinin Viysıı• 

a ar ena o uuhnno an a ı. ı ş- . 'dd ti h"' t k d" . \lif Deyince ıbt iyar bek9i derin d ld B . h k asılerin Yugos:avyadan yardım şı e e ucum e me te ır. methetmektedir. M.Fon Papenıo hadiselerini temenni ve tas 
ınan a o a. eryenm R ·Rre- PARİS 28 ( ' ~ 

bir nefea aldı. Bunan marıa1ı: t • d t h Jd t t ld . gördüklerine dair Avusturya • A Aı - Avustnr- Viyanaya gönderilmesinin sebe ettigwi, orada açıkça söylemekte 
ıne e ena a & u u n ıse · · F 

- H emen şiınılibile defo1up de kabahatlının nefsini Jevm et- menabiinden çıkan haberler yanın vazıyetı , rensa, ltalya ve binin, onu tutmakta devam eden çekiniyordu. 
gitl!eniz fena olmaz! mekten başka alacak öoii otma- ile son Viyana hadiseleri lngiltere arasında noktaı nazar- Mareşal Hindenburgu zorlama- Almanya matbutth Avustı>'1 

D ernek oldognnn arkadaşla dığından sesini kest i. dolayısile, Avusturya hududunda lar teatisine sebep olmakla be- dan kendisinden kurtulmak ar· ya hadiselerinin beynelPlile 
rrn hepsi anladı lar. - Arkadaşlar, 

0 
gün öğleden Yug oslaya kıtaatının bazı hare- raber, şimdiki halde her hangi zusu olmak ihtimali vardır. ehemmivetinden gitiikçe eodi~e 

]~er i t, H i9 Ae>t isiui 9ıkarmı- evvel lngilız polisi tartl h ndan katta bulunduklarına .dair olan bir diplomatik hıuekete vesile Diğer taraftan Avustnryanın eder gibi görünmekte ve baŞ~ 
yordu. Bn kadar müşkUIJerin teYkif olunacaklarını hükmet. habeler' Yugoslavya aıan sı tara olmıyacağı g ibi görünmektedir. tasvibini bildirmeden t!Vvel25 1 delilleri kalmadığı için ecoe 
belaların hep kendiıi için ihtiyar mişJerdi. Vakıa Yambo efendi- fındao kat'i olarak tekzip edil- Fransa, 17121934 beyanatını ısyanının mesuliyetlerini ortaya matbuatına fevkalade hücunı et' 
olnndugonn görmekten zavalh lerini teselli etmeğo çalışıyorea mektedir. im?.aJanıış olan diğer iki devletle çıkarmak isteyip ıstemiyeceği de mektedir 
delikanh 

9
ok mahoop oluyordu. da t ehlikenin hn derecesini o da Bern, 28 {A.A) - Hükumet sıkı bir münasebet muhafaza et- belli değildir. Ayni zamanda matbuat 1'· 

Baba Şıunoıı en misafirlerini inkllr eclemiyorılu. topraklarında yapılan mevadı in- mektedir. Şayet b1T teşebbüs Belgrat, 28 (A.A) - Havas Fon Papenin fevkalade vazife1e 
dt-rhal keıı <!i hnsuai daireıioo Mamafih yeiı mi getirmek iilakiye kaçakçıhğmı Alman hü yapılmak icap \!derse, bu üç ta- ajansının muhabiri bildiriyor: tayini, Almanya ile Avustor1' 

ldzımdı. Bo kadar büyüyım teh· kiimeti nezdinde protesto irin rafından müşterekeden yapıla · M. Fon Papenin Viyanaya arasında tabii münasebetler ti' 
götürdü . lı e rbıri ne mümkün o} . ... a 
d k d b

. tikeye karşı alınacak ıedbir, bn· gönderilecek notanın metnini caktır. Avusturya meselesi bey· tayini burada büyük bir hayret sisi ve Viyana hadiselerinin b~ 
ogu a ar ırer yataoas: yer ı-

"IÖaterdij?i gibi yiyip içecekleri· lunacak çare yok ınnyduf tasvip etmiştir. ~~Jmilel mahiyettedir. Fransa uyandırmıştır. Siyasi mehafil tün dünyada uyandırma~ old11 
1 

ni de tedarik etti. Şiipbeıiz, güpe ~ündüz oradarı ViYANA, (A.A) - Cuma ıçın yalınız başına hareket et· bunda Almanyaya, Avusturyada şüpheleri yatıştırmak ıçın >- . 
Fili 

06 
bi r nhıra çektirip çıkmak en büyük muhatarayı günü sakin geçmiştir. Bununla mek mevzuu bahsolamaz. Italya Anşlüs lehine propagandaya manya hükumetinin kat'i ar•~. 

önüne yemini de miikemmtıılen davet etmek değilmi idi.Her halde beraber Almanyadao gelen mek· ile İogilterenin de · bu gôrüşe tekrar devam vasıtalarını veren sunu bir kere daha teyit ettı 
koydu. akşama kt\dar tioarethan~de kal- tuplarda, başvekil muavini prens ittirak ettikleri mennediliyor. yeni bir manevra ihtimali gör- ğini ispata çalışmaktadır. J 

Geceyi ge
9

irdiler. mak ~aha bayırlı idi. . ~tare~b~r~e . s~ikaatlar yapılaca- . Piris, 28 (A. A) - Havas A- mekte ve bu tayinin Hitle!İ en· Berline~ Tag~b!at gazel ı' 
Sabah 

0 
<luktan sonrA, t ica- Bınaenaleyh ltaol bekçı1e gı bıldırıldıgınden başvekilet ıansından: dışeli bir komşuluktan kurtara• Fon Papenın tayını AlmaDY~·~ 

retbnne memurları d" birer iki- ııkı 11kı talimat ver<Ji. Kapıdan binası askeri kıtalar ve polisler Eski Alman başvekil muavi cağını kaydetmektedirler. Politika ahenginde tam bir dei' 
oer g tjlmeye hllşladılar. içeri kiruaAyi k•>yınamaaını, şayet tarafından kordon altına alın· ni M. Fon Papenin Viyanaya Almanların Cevapları ıiklikle ve Almanyayı id•~ 

A ralral!lr, atlar, dveler, filler, 
katırlar, kamyonlarda ticaretha

nenin iç ve tı ş avlularını doJdur
ınu~, giidi ltii pl\tırtı , kıyamet 

kopuyordu . 
Baba Şarnonen, efendi Zl\de

ıinin akşam verdiği temidattan 
6piyce m ii terıh olmuştu. ].,akat 
bHyle şüphey i clavet edecek bir 
ıor ette t icarethaneye gelip sak
lanmasın ı bir tiir Jü zihnine e ıg

dırarnıyord o . .M e rakı da gi ttikçe 
arttJgınd aıı t ıııam misafirler 
iotirabata vard a gları zaman üst
lerinden kapıy ı kilitleyip doğrn 

telgrnfhQıı~ye ko~ nınş, Şandarn"-

İngiliz polisi gelipte kendilerini mıştır fayini dolayısile herkes şu suali Bertin, 28 {A A)-Havas ajan- edenlerin irade ve intibak kab'0 
sorocak olıırea 0 &l\bab ticaret• Karintide tenkil ameliyesi de- sormaktadır: Ne için Fon Papen sı muhabirinden :• Jiyetlerine delil telakki etnıe~t 
baueye uğradıklarını, fakat bir vam ediyor. Hükumetin tayyare- tayin olundu? Ve yine niçin mu- "Elzem bir tavzih,, serlevhası ve demektedir ki: i 
kahve içtikten ıonra yine hemen leri, nazilerin işgalinde bulunan maileyh adet olduğu ' veçhile altında earı resmi Korespoudans "İhtilaf bir Avrupa mesele' 
yola çıkıp gittiklerin i söyliyerek yerlere Hit~erin M. Fon Papene hariciye nezar.~!ine merbu~ ola· Politik E Dipl~m.atik ~~zetesi, olmuştu. Almanyanın omuılat•:ı 
polıHi kandırmasım g üzelce ten- yazmış oldugu mektubun ko~ya· cak yer~~ dogr~dan dogruaa so.n A.v~stur~a h_adı~~ler~mn mes- daki diplomatik yük, tahalll~r· 
bib etti larını atmışlardır Fakat nazıler fırka reısı M. Hıtlere merbut ulıyetını Nazılerın uzerınden at· etmez bir şekilde ağırlaştır•! ·~ 

Am~a banoo dil faydAh bir silahlarım - gine . bı.rakm~mışlar- kalmaktadır? ~~ğa ve wb\! mes'uliyeti Dolfusa du Italya ile .. müna~ebetler~~· 
QRre olamıyaoağını Raol bizzat dır . Garbı Karıntı daglarında Zannedildiğirie göre Alman yuklemege çalışmaktadır. bundan çok muteessır oluy0 

5• 

keaıdiııi de takdir edt)rek arka· ordu harekata iştirak etmekte ricali siyasetlerinin akim kaldı- Bu gazete şöyle yazıyor: Dünya efkarı umumiyesi, A~ıJ 6 
d"şla rı na: dir. Vilaş civarında muharebe ğını görerek Viyana ya, cevval "Beynelmilel matbuatın şim- turya lehine vaziyet aldı . M0~1., 

- Bnnlarin biç birisinin tay · ler olmaktadır Bu akşam her bir diplomat olarak tanınmış diye kadar görülmemiş hücumla Hitlerin kararı aleyhimize ~~.,i 
dası olmadığını lıen de itiraf tarafm sulha koşmuş olacağı olan Fon Papenin tayin etmiş rı, Almanyaya karşı bir kaç haf· bütün bb kuvvetlerin gerginflı~-
ederim. Şüphe yok ki telg raf ha- tahmin ediliyor. lerdir. tadır yapılmağa başlayan tahri· ortadan kaldırmaktadır. ~· ı.it 
ne Hayim Dnraninin yahut p<ı· Roma, 2~ (AA)- Salihiyet: Hatırlarda ölduğu üzere Sar- kamizneşriyatınbirtenevvüünden Papenin rolü, sadece bir o:ıu'd,-
liain dikkat nazarı altıudadır. tar mehafil ltalya kıtaatının hu · da naziler şiddet hareketlerinde başka bir şey değildir" rolü olmıyacak fakat doğrd 

- Sonu Var - dudu 2'eçtiaini kat' ivven tekı:ip bulundukları zaman. vine oraya Bu yarı resmi ~azete nesre- - Sonu 5 dinci sahifede -
) 



t" ,.. 

"- Ae9 Temmaz 1934: Yeni Asır r· Deniz Yolları işletmesi Viyanada Hükômet 

HARP OLACAK MI? K~!!~.~!~!.! ..... !!.~~im 
~nıe ·k J 1\1 ( l · K · k b k ' ı·h · J dogruya müzakerelere girişmeği nı ·ve tedbirlerini ehemmiyetle 

· Acentelik Topçuoğlu Nazmi Beye 
Verildi-Tevfik B. lstanbula Gitti 

~'"a 1z~~.,z~~2J!:,~}J.~S;~~~.r~. ~~~-!!!Jl?M ~.,,,.,.,,,J_.,_.:.1_,,..1_,J.,,.,,,_.,_,__,_,_,_....,,,.-.-~.->#J."iıi.iN,;:,,..,;;;:~,;;;:;;~- diişünecektir." kaydehnf'ktedirler. Deniz yolları işletme idaresi lJenız yolları i~lelme idare-
- 8 - rıoktRı ııazana<lan ne haldPdır7 Döyçe Alemayn Caytung MatbaRt biltaHl!I" .A.vnıtorya şehrimiz acentaaı Tevfik hey ıinin şehrimiz acentefigi 1.'opço 

ViYANA Üçünciiıii biiyük devletlt" ne diyor ki: hAdiıelerini mübasıran dahilt für idarenin ticaret kllmı müfettie ogln Nazmi beye Terilruıştir. 
Doıtoıt r•ıdene verinf< milli rol oyoıyorlaı' " Hitler Potsdam günün mel!lel~ oldu1tano tebarüı ettir• }' 1t' t · dil · d" Q ,... · b d .. h'' •o~.raı· 1 ~ J • "" • • ı,,,ane ayın e oıış vu un a· ı1azmı ey " omomı ur-

aosy~1'.R~1er geçec~klerdlr. Milli ETvela şnrıuunı ıöytiyeyinı de gösterdiği gibi, dünyaya mekte Vft zamandanberı ıilkftnet nakkale Tapurile yeni vazifesine met Te mnhl\bbeti kazanmış, çok 
ber h.

18 
er ~eli rıe 011l1Hla bera· ki biz mukavemet edebileceği- tekrar bir sulh adamı olduğunu bnlmıyan A vuaturya milletine başlamak üzere latan bola git- sevilen tiiccarhuımızdandır. Tef'· 

d ır kft.rışlklık, heıld bir harp miza kani bulunoyoruz. Zaman- göstermektedir. muhabbet hisleri izhar eylemek- miştir. 
8 Çıkacaktır. · '" g'Rlip gelec.,l!'ız. Fakat iktiıa- Viyana, 27 (A.A) - Başvekil tedir. TeYf ik bey şehrimizde bo· f ik beyin lzmirden ayrılmaeın-

b Avoıtorya meselesi A napada di noktai nazardırn. ihracatımızı M. Dolfoıou cenaze mer&1imi BERLlN, 27 (A.A) - Baş- londoğn mü4det zarfın~a kendi· dırn mütevellit teesıürlerimhıi 
e:·ı noktl\i nazan gUre tetkik ıslah etme~., m.,cbnruz. öğleden ıonra yapılacaktır. vekil moaTinl M. :Fon Papen, ıini herkese ıeTdirmi' Te bu izhar ederken Nazmi beye Te 

1 
1 

rnektedir. Hitlerin Avn"tory• Avoıttarya iıtıklaline ınuanz Paril!I• 27 ( A.A. )- Gazetler feTk1'lado murahbftl sıfatilt, Al· ıeYgiıpe idareye müfit olmnt idareye bayırlı işler temeDDİ 
ı: almak istemesinin sebebi -He olanlar her ştıyden evvel ikti1t.- büyük devletltirin ATosturya Ta- manyayı Viyanada temıil etme· blr arkada,tır. ederiz. 

1 ".
1.Yanın Fr:ınsırnın ve müttefik di vaziyetimızi silı\h olarak ile· ıiyetioin inkişaftnı hU1uıi bir gi kabul etmf,tir. Binaenaleyh, •• .. • •• .. 

,erınin Avasturyayı Almanyftya ri ıörüyorlar. Avntorya yalnız dikkatle takip etmeleri ve Anş- muvakkteu bkşyekil mnaTinli- Nafı•a Vekı•ıı• Du••n -Gı•tti 
d~tlllek istemelerinin ıebebi hir. yrşıyıtmıyacagint ve Almanya ile löı tehlikesi baş gösterir göıter· ginden ayfrlmit demektir. . 

~~· Bu <i~vletler Avaeturyayı birleşmesi lAzımgeldi~inl aöylli- me11 miidahAleye hazır bnlun- Loodra, 27. (A.A)h-b' ~ybtielr - Baş Taratı.._B_it-in_c_i_S_a.hi.le•d-e .. _ ... _ıt .. eMk"""r ... ar_t_e_b-ri_k_v_e_ Cemiyete yüz 
ini ~•nyayA vermemeye Azmet- yorlar. Fakat bu doğra değildir. maları )azım geldiJ?i husaeonda a~a~sının Berlıo mu a uı - Cuma günü refakatlerinde vali lira teberru eylemiılerdir. Vekil 

'erdir.. .tlarptenhnri lm hl\lde yatı· ittifak göstermektedir. dırıyor: . • . Klzım paıa C.H F. reisi Avni bey~fendi,, Cuma g~nü. akıa~ı 
,, Orta A vrapRda tek bir adam yMoz ve bu halde deYam ede- Bertin, 27 ( A.A) - Reımen Mahdut b1r zaman ı9an. Al: bey, kalemi mahsus müdürü Sü Şehır gazınosunda yırmı bet kı-
,1~~·; ~i Bitlerin Avusturyayı miyecegimize dell\let eden bir tebliğ edilmektedir. manyanın Viyana orta elçilıjtinı ruri bey oldağ1a halde Yaman• şilik bir ziyafet vermişlerdir. Bu 
tı uıttııne8i ıuznsa kadar me- bal yooktur. . Alman htik1\meii, Avusturya kabul etmetti için M. Fon Pa- lara. gitmiıler ve akşam üzeri ziyafette vali paşa, Cumhuriyet 
llı:l~~:.n bir Termemek arzaearıa Dahili Taıiyetimize gelınce hAdiselerile doğrudan doğraya pene yazmıt oldnğu bir mektup- avdet etmitlerdir. Halk Fırkası viliyet idare heyeti 

ır. Rn adam da Doltoıtur. şunu ıHyliyehilirim ki bütü~ ~· veya dolayııile her bangl bir ta, M.. Bitler Fon Papene tak- Vekil beyefendi, Yamanlarda reisi Avııi Duian bey, Mosko~a 
k Büyük dnletler Almanyadan voıtoryAlılar yüzde yetmiş ııhk- Alman makamman iştirAk edip dirlerini bildirmekte ve kendi· Verem mücadele cemiyeti reiıi aefir,imiz V~ıf bey,. ~alıkuır 
'd
orktular. lı.,akat bo ku··~uk boyJn lal lehindedir. t d" ,.. · t ·ı · · d h ıine kar•ı ttn •ükaek bir itimada doktor Mitat bey Kamp müdürü meb uau Hacım Muhıtbn bey, 

>' • e me 16 101 eepı ıçın, a a ev- ,. J • ' • • • • • 

4 "Ilı korkmadı. Dolfaı olma1ay- Siyaai nz!y.etimiz noktaı na· Telki geoeden tahkikat yapılma sahip olduğunu temin etmek- Nizıme hanım, Kamptakı halk beledıye ~cısı dokror Beh çetSalıh 
1
• biiyu··k d ı ti A t zarından tlc·1··u··nı·~~ec~k olnr&R tB· · · B .. b·t t'"'dı"r ve civar kö1liiler tarafından sa- bey Vekalet erkinından bazılan t eT e er TUi aryayı '" l!llnı emretmıştır. agun ı en v • • k' v b h . 

1 
t 

L •ildi haline t .. rktttmeye meclıar bii bliytik devletlerin mahalefet b t hkik t t· . d bit M. Hit1.-r M. Dolfnann kat- mım1 tezahüratla karşılanmıılar• ve eı ı ~a~ a attı •t e.~e 
illi "' • . a a a ne ıceean e sa d V k·ı be y ani d b- müd6rü Mosyo Odvan ve dıger ac,klardı. Umidinin de ~aif olaoagını ıtirat olmuştur ki hiç bir Alman linin, e"aaen gayri mii•takar ır. Ke 1 • Y .•r ~ 

1 
• u 'f 

1 
. .h t .

1 
F 

'Onnn ATuıtur1ad" iki Tazite8i eylemek lflzamdır.Hepimiz .A.vos· makamı bn ~Adiıelere karışma- olan Avrapaoın Vt\Zlyetine 1•- tllnv• ~mkpı gulmkaıt er ogde ye· vazı e erınel nı ahye ver:,:~n~::: 
''dı B . . ,. . . .. megını amp 0 ntuın a ye· sız memur arı azır _. 

' 
... r. irinciıi zabıta kuvntile tnryanın ııtlklah u~rana canımızı mı• Ye hAdiaeler haber ahnır P"bileoeAt tttirlerı teel8ufle kay- • 1 d' 1 d z· f t kta kadar 
v ıkr •. . bi Y • mıı er ır. ar ır. ıya e geç va 

ısadt nzıyeti 11lah etmek r .. da etsek bıle yıne bundan r alınmaz. ittihaz olunan tedbirler detmekte Te Taziyeti hafifletme- ı· be f d" Ka t • tam bir neş'e içinde geçmiştir. 
•1trerı 1 1 d T b"t h.. A ı ye en ı mp a aynı 
li t 1 e A vostnryaya ıoilli ıoıya· fayda hail 0 ama.z t. . a 1 

• 
0

• de yerine getirilmiştir.Hadadao ıine yardım arzoıuou izhar tezalaürat ye laalkıa yaıal sada· Vekil beyefendi ile maiyet-
ll 

1 
letlui iktidar mevkiinden tün kö9iik devletler aynı va~ay~t- geçilmesine mani olmak ıçın, eyliyerelı', ATaıturya ile Alman ları arasında döaerlerken bede- terindeki zevat buradan doğruca 

,:~k: bulundurmak, ikinciıi tıü- tedirler. Ya!aız Avnatorya ıahk- A.vasturyaya giden bütün yollar münaaebRtının tabii mecralarına nen hafif olanlann kuvvetlen· Basmahane istasyonuna giderek 
d devletlerin tehditlerin- lalinin muhafazasında bir çok ııkı sıkıya kapf\tılmış Te Avos· avdetint temin etmektedir. meıi için vücuda getirilen Kam- hususi trenle Balıkesire hare.ket 
~n istifade ederek Alman büyük devletler alfLkadardır.> turya mültecileri kamplarından VlY ANA, 27 (A.A)- Vatn- pın tesisindeki isabetten ve sarf- eylemişler ve istasyon~• ~xa· 
'" 'Yalistlerioi Avnıt.uryaya yak Bütün bu iimitleriniz bo'R dışarı çıkarılmamıştır. perverler cephesi müdüriyeti, ed.il~n hayırlı me~aiden ~emiyet fette .bulunan zevat ıle dıger 
... 1 ,•tır·tn.amaktır. Bu ikinci Ta- r.ıkar&a elinizde son bir koz ola- Binaenaleyh bo hadiselerle bütün azaların ü9 ay başTekil reısı doktor Mıtat beyı tekrar bazı kımseler bulunmuşlardır. 
~ ~ ....•................................................................................... 
, 

68101 ifa etmek için A· rak Habsbnrglalar bu1andağo alftknılıu olabilecek hiç bir fert Dolfuıun yesıni tutmasıoa karar hosuıta hüküm Tereoelı oJao di- 1evkif Edilen Sefir 
Ustu d • . t· .!. rya istikli\li meAeleıioin Aöyleniyor. ba dot?ru mn ar. ne daha evvel ne daha sonra nrmış ır. vanı harbı vazifeye daTet et- Viyana, 27 (A.A)-Avoıtar-

trı vrnpa için bir harp Teya tmlb - Hn mPsele yıllnız A voa- hududa geçmemiştir. V AŞlNGTON, 27 ( A.A) - miştir. yırnın Italya sefiri M. Rintelin 
dıt&eleıtinden ba,ka bir şey olma- turyayı alakadar edemez. Avni!!· Anoak Münib radyosnnd"n Hükômet Avuıturya meıelesinl Mahkemenin kararlıuı tem- bir kahine içtimaı ntlticeıindct 
.,}

1 hl\kkında miitemlyen ciba- tnryı& Habnnrglulnr için çok sıhhRti tevsik fldilmiyeo haberler çok çiddi olarak teHikki etmek· yis edilmiyecıek Te derhal tat· tevkif edilmiş ve bir müfr~enio 
n nazarı dikkatini oell>ediyor. kUçüktür. Fakat belki bHyük verdiren müfettiş hagün vazife· tedir. M. Roıvelt bütün Viyana bik edlleoektir. nezareti altında Milli Miidafaa 

d lı.~itlerjn AYnaturya hakkın· bir Tuna itevle(i te.-iı edılirae sJnden a~letlilmiştir. haclist-letinden muntazaman ma- Roma,ı 27 ( A . ..A. )- Sefani nezaretine ıeTkolaomaştur. 
>..' 1 

hl\kiki maksatlar nedir! mevzuu habsolabilir. Berlin. 27 (A.A) - Reisioom- ltlmattar edilmiştir. M. Ronelt ajanıı tebliğ ediyor: M.Rintelio bo sabah intihara 
., ~llıtorya başvekili ınHRya da- .A.vuıturyadski milli sosya· bur Mareşal Hindenburg, A vns· İr.giltere ile Fran1anın akeüla· Başvekil M. Dolfoıon katli teşebbüs etmiş ye kendisini göjt-

'narak dedi ki: lizm, Almanya tarafıodan gör· turya Reisicumhura M. Miklasa melerini bliyiik bir dikkatle bildirilir bildirilmez, saat 16 da sünden yaralamı~tır. 
•ıt c_ Av01torya istiklalini na· diiğü teşvikten dolayı yaşamakta şu telgrafı göudermiştir: takip etmektedir. karışıkhklar ihtimaline mebni VIY ANA, 27 ( A.A) - M. 
,. llınbafaza edebileoeği me1ele d6vam etmektedir. Her halde c 11aşvekil M. Dolfusuo şa- HERLlN, 27 C A.A ) - Al- haya ordolarının huekete geç- Rintelin ağır bir bald~ bıudaha· 
~ni üç kııma ayırmak Jıbımdır. Hitler fikrini degiştirmemiştir. yanı takbih bir saikaste kurban mım biiki'uneti, son Viyana ha· meleri i9in emir verilmi,tir. neye kaldırılmıştır. Bırakhğı 
ı,~~eıa A.Toıturya iktiaaden miiı- Onun bir A vnetaryP.lt olduğa gittiği hl\berini derin bir teessürle diıelerinden dolayi kapatmış ol- Brener Karioti hudutlarına bir mektupta zannedildiği gibi 
lııı· '1 

olabilir mi7 Jkinoisi, A vuı- anntulmamalıdı r. > aldım. En samimi tazı yet hisle- doğu A va&turyR hududanua9· gönderHen kuvvetler her ihti- suçlu olmadığını ve suikaetçı-
Yanın df\hili yaziyeti ietildflli Vakii - Son11 var - riwi zatı de•letlerine arzedel'İm.> m1 ştır. male kar'ı kAfidir, Bununla be- larla alakası bulunmadığını bil· 

4'7rupaya 
'1"irm.i Etendi 
Gönderilecek 

z 
1 •rant VeldUetıııce ormRn 
~letnı . 
ş b esı ve muhtelif ormancılık 
il eleri ı' . "h . h ·ı· 

1,. çın ı tı@as tn sı ı yap· 
~ak ·· 
0

• 112ero hu sene yı rıııi talebe-
tıı .A. 

1 vropayıı göndorı lccegi an· 
a~ıı ttı ıştır. 

,.... Bu efendiler viiksek orrnırn 
~ı~k . . 

İ~htrıhı 31 32 33 VO 98{ Se• 
ilesi ' , 

lUezuııl~rı ara ıııdt.n ser.ile-
Cekti r. > 

Yarın 
Borsa. intihabatı 
Yapılacaktır 

Borsa idare heyeti intıhabatı 
yapılacnktır. Iotihahata saat 
oıı<la başhrnncnk ve akşama ka-
nar devam edecektir. 

Akş>un reylerin tasnifinde 
ekseriyet kazanan zevat ayın 

birınde vnzifeye hı\şhyacaktır. 

Viyana 27 (A.A) - lngil· MQsademeler Devamda raber ATuıturyanın vaziyeti ta. dirmiştir. 
tertt kralı M.Mikalaea bir taziyet Paris, 27 (A.A) - Viyana- biiliğe doğru gittiğin" göre. bo VlYAN A, 27 ( A.A) - M. 
telgrafı göndermiş bıı alçakça ~an bildirildiğ.ine gö.re, Stirt de ihtiyat tedbirlerinden daha iler- Rintelin ciddi surette yaralan. 
cinayeti tel'in etmiştir. ~c~a ~uvvetlerıyle nıılli ıosyall~t sine gidilmesine lüzum kalmıya. mıştır, fakat Taziyeti endişe ve-

Ankara, 27 (A.A) - Yarın asılerı arasın~a vukubolım. mu- cagı ümit edilebilir. rioi değildir. 1\1. Rintelinin ea-
eaat 12 de şehrimizdeki Avus· sademelerde, ıora knfvetlennden VİYANA, 27 (A.A) - Mü- mimi clostlarından bir kısmı tev-
tnrya sefarotbanosinde, mi.iteTaffa 62 kişi ölm~ştür. . . teveffa 1\1. Dolfos110 zevcesi diin kif edilmiştir. 
başvekil M. Dolfosiin istirahati Son dakıkada haber verıldı- saat 13 de boraya gelmiştir. Viyana 27 (A.A) - H.intle-
rÖbu için bir ayini ruhani ya ğine göre, ı:ıabah iki tuaf ~ras~u- Madam Dolfu11 Vlgannda nin mesai arkadaşlarından. Avus-
pılncak ve flyinde biitün Anıs· da huıl olan anlaşma netıcesın- VlYANA, 27 (A..A.) - Ma- turya tayyare cemiyeti reisi oe-
t k 1 · · lı J ktır de asiler yarın sabah bütiio si· k'f a·ı · t' orya o onısı \U unnca · • . . daM. DoUos boraya gelr golmez, neral Vagner tev ı e ı mış ır. 

Ayindo Türkiye cnmhariye- lablarının htikftmete teıhm et- h v· 27 (A A) BaAVe zevcinin tabutunun aşucona ıyana . - v • 
tini harioiy"' vekili Tevfik Rüştü meği kabal etmişlerdir. gitmittir. kalet dairesi, her tarafta ne~r· 

Sıhhat Mü~ürlÜğÜ bey temsil eyliyecektir. Viyana, 27 (A.A)-Reiıicom· Reiıicomhar M. Miklas, bitap edilmiş olan haberlere rağmen 
Verilen Kararlar huron riyasetind& toplanan Ve- bir halde olaa :MAdam Dolfa•e M.Rintlenin Tefat etmeınit oldo. 

Doktok Cevdet B. Geldi Viyana 27 (A.A) - Dolfü- killer heyeti, Mösyö Doıtnsun keıadi namana Tti Avuetorya mil· tunu temin etıoektodir. 
Balıkesir sıhhat ıniiuiirJüğüne ıiin fırkası olan, Vatnperverler ailesine geçim teminine karar Jeti · namına derin \a~iyetlerini Viyana, 27 (A.A) - Matbuat 

N · ıı•d tayin olunan şehrimiz sıhhat cephesi, nazırlar mMliıinden vermiştir. bildirmi,tir. müme!!!ıHlerileyaptığı görtişmede, .. az' ı en 21 
() ıniidiirii doktor Ynrıus Vasfi bey atağıdaki kararların alınmasını Viyana, ( A.:A. ) - Prenı Vıyana, 27 (A.,.A)-SaH\hiyet- matbuat börosa şefi, M. Rintle-
<lenıişe Bir ~renezzüh jtlün Balıkesire gitmiştir. Mama· talep etmil\ltir: Stabrenbergin riyaaetinde topla- tar bir ltalyaa menabiinden nin ölmediğini ıöylemiş Te Etiri 

·rreni H~!zırlanıyor ileyiıin yerirıe İzmir 11bhat mü- 1 - BıışyekAlete hücum eden nan kabine 25 temmuz cütüm- bildirildiğine göre, ınöıyö Dolfns de nazi asilere karşı bareklta 
Avd • diirlii1tiiae tavin olanan Denizli katlii ve cAnilerin diyaoı harı• lerini mo~akeme ~tmelr iizere ölmeden eYHl nasır .M.Feyden, başlandığını bildirmiştir. 

i1 A. • ııı H ıl:"tlıahıaıtır oemiyet! sılıba; miidii;ii doktor Oev<let tarafından derhal mahktim edil- teşkil edılecek dıvanı harbıo karııı Te 9oonkları ile rneşgol .M. Dolfosnn katilleri teıpit 
~o ~ 11 10

• Onıııa r•iirıii ~nzilli- meıl. komüniıt tahrik9.ileri ve kadroıon_ o kab.ul etmiş.tir.DiTanı olma1ı inin M. M.oBAolini ney.- edilmiştir. Katiller Almanyadan 
ıı lın 1 1 bey d~ ~ehri ınizu gelerek dünden il d ~ 

,~ e \Ol 1-'lıııı·k ve 1'ireye hükftmetin tanınmış düşmanları- harp hır reıı Te 9 aza an dinde ta'faHutts bolnnmaaını gelmiş olan Valter markalı ta· 
l\ı rl\ınlik iı~ere Öılt-nıı::e lıir tren itibaren vaziftısine haşlam1ştır. nıo şiddetli ıorette takip edil- mürekkep olacaktır. Azadan hl· rioa etrnlştir. baucalar kullanm1,Jardır. 

rıe:.-~ 111 •• meleri. riıi ıiTil b&kim olaoaktır. t 
, , • '

11 lt•rtıp oyleınıştir. H lk d 
l 1 •ıı, . ··ı 8 8p1D8r 8 3 - Derhal ve hi9 bir şey Viyana 27 ( A.A ) - Dün . .,;. b· ~nı ıo lıiitiin lrnvalıclen v 

11 ~ok 1• Bir l"!oouk nazarı itibara alınmadan, me- öğleden ıodrR Prenı Strenbergin Ş h• G • d 
letı lın}:llllı!l'((lflll i~tırnk edPCek v morlar ar&llBda taafi.re yapll- riya&eti altında 0ZU0 bir kabine ' e ır azınosun a 
••••••••••• ~: .. aıınnııı;;tır Cesedi Bulundu ması. i9timaı olmnştur. G E" J • 
K'ra'ı"ı•k••• 11H• .. ··a···n· ·a··11

••

11 H.,ıkaı>ınıtr <,·a.nnda zabıtaya ş ece g encesı .•. • 4 - Orman müıtabdeminin Prenı, na11ır uşoigden işleri 

1 yapılan ilıbar iizerine vnkobolan tahlifi Te jandarma emrin-. Te- deTir aldıktan sonra, Avastorya 

tl&k kıı:ı·şınolıkte ;ıaclırvıuı ranııı araştırmada bir bAftn evnl çaya rilmeleri. hiikdmetine, Doltüa hükftmetinin 4 Av tOS cumartesi günü 21 de Şe• 
1
11111

1
• ~t-rıf Ali • sokağınlin 10 atılmış bir çocnk cesetli bulun- 5 - Vatanpener ceph~nin üzerine almış oldoğu işi gayet gJJS akşamı saat . • 

1
•
1
•· 1 ı mu>ı.t k h• • d mükemmel bır gece eg ıııt .. ı '

1 
l IRllP kiralıktlr. ._ekiz v ur. bir miimeBIİIİD nuarla:- meoliıi- sakı bir mücadele Te doıtlo ır gazıno un a d'l kt' 

ı _ Jencesi tert.ip .. e ı ec.~ ır. ıır.~ ~ı·:ıiı;ı lınl1<;e i .l:limi Osman 17.mlr Rehberi ne kabnlii Te vilayet müşavirle içinde takip edeceğini Ti mak- T k b k k t ccar 
"'" "ll Bu eğlenceyi memleketin ür ve ecne ı yu se u ' "Yıı '

11 \nrılır. Tf',kıl:ıtı ıkı Vılfıyetçe ltıtanbulda bastı- rinin, vilayet idare heyetleri i9 tftl başv~kilin mira1 bıraktığı doktor, avukat ve bankacılarmdan mürekkep bir komite 11
n11

·" ı k .. l · ti 1 ı · ti t m l ,. bildi 111, Yı ınn ıtevılclid. h:alaha l nlma in olan ~ "•n&ızca zm1r ma arına a ınmaıı. vazıye a am ıy~ca~ını r-
. a 1 hazırlamaktadır. 

lk · 
1

'')
1
' t>lverısliılır 'l'nlıplt'r rnhberırıln tah i~leriı:ıi tetkik Alman Ga•etelerl mittir. Geç vakte kadar devarn edilecek ve şıklık, zarafet ve 

liirıÇt·~ · ;ı(l lık kın·:ılt•ı i;ıde emlilk ctınek iil~ere vilılyet iıtatiıtik Berlin, 27 ( A. A) - Alman PrttnH Stabreoberg teşkil&tı dan• müubakaları, sürprizler vs .. vs.. 1 
t> ;~"a 1 ı ,\ lıııH t "l!"Y" 111 i.i rııcııaı müdii rii Nazım lı 'f bugün Sa· gazeteleri A voıtorya b&diseleri· esaıiye kanunu maoibinoe 'J6/'1. Parasızdır 

111 :~-15 ( 106) kaı ya vapurıle İs lan bola gide- Dİ tafıiJ&tile D8frtıderek, .A.lmart ll]'&DI ile alÜ ... r 1a9Jarl 'H 

11: :3 Pa. 8a. l'er .• : 3.4 cektir. bilktmeUoin mahtellf beyanata- M'6Mleri teıkik .cleoek Te be ••I · ~ .. ..,.~;:CT -

er 
t 
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= - sırıncı Kısım - :: Altay ikincileri Manisanın Sakarya Takımını 2-1 üzüm Satışları 
8§Gülii.msemekOnaZevktenGelen BemE· Yen.dı· - Denı·z Mu··sabakala ·ı-ı Nı·çı·n Yapılamadı? Qu. ~ 1 Şiddetli Hem Canlılığı Veriyordu f \ A ııc:ı Fiat -

• - · b' 77 . H z . .Ahmet 7 ıo d ••• - 41 - : Cuma gu''nü havanın daha verdi. Toros sol içi bunu Altayllacaktı. Her vakıt olduğu gi ı 9" 
70 Kırk KU.zım 8 50 tcy siiy lt>nııHni~tı. Şimdiki haya- hnaknıış bir kedının hali hasıl sabahtan bozarak yağmurun fa ağlarmatakarak takımına bera denizcilik heyeti Liman şirketi- ıo 

1 F B 5 • S Siileymanov 10 trnı ııı"yılllnn g*'tıreo engeller o uyor<lıı. •erral, insanlarla uz- sılalı yağması spor meraklılarını berliği temin etti. Artık oyun nin yardımını istemiştir. u se· 
••nu rwvgıye uegil, şehvete sii- laşmak için gurnrn fazln olan- epiyce telaşe düşürdü Öğleden heyecanlanmıştı her iki takım da fer de yine Tahmil Tahliye mü- 152 Yekun 
1 Hkliiyordu. Artık genç olm1ı· ların hepsi gıbi, hayvanları se- sonra yapılacak Toros . Altay galibiyeti temin için son gayret· dürü lustromalara denizcilik hey· 365378 Eski satış 
ılıgını hiliyor Te hakkında si>y- viyordo: hele k~'1iloıi. ve Manisa SakaryasiJe Altaym Jerini sarfediyorlardı. Bu sırada etinin istediği iki Şatın veril- 365530 Umumi satış 
ionilf'n şeylerin bu eksikli~i ta- Valeri'yi ()ptü, O tla dll(lak- lik ve şild şampiyonu olan ikınci hakem Refik beyin düdüğü dev· meşi hakkında emir vermiştir. Z h• 
lllRtııiıulıgını biliyordu. Oııa Fer- larırıı nzattı. Şehvetten mi, yokaa takımı arasındaki maçlar yapıla· renin hitamını bildirdi. Sabahleyin erkenden yarış ma· a ıre Borsası 
mi derlerdi ve o kadınclan an· ınüşt ık görüıımek korknsandaıı mıyacağı zannını uyandırdı. Ôğ Jklncl Devre halli.n~~ icap eden te~tibatın a.lı~- .Çıt Oınsı ~"ıat 
)ardı. O kadar ki, bn hu asta mı' Hem hana kenc.Ji kPndina leden sonra yavaş yavaş güneş Rüzgarı aleyhlerine alan Al· ması ıçın şatları ıstemek ıçan 68 Rııgday 
zibı:ındeıı geçPnlerin hiçhiıine soru)or, hem hanyo odıuını!a gösterip te bulutları dağıtmıya taylıların bu devrede her vakit gidenlere növbetçi lostromo Enes 1341 Bakla 
liendi de inanmazd1. Bir giin t1oynnayordn. Ampul kırıktı Ye başlayınca futbol peveslilerinin ki güzel oyunlarmı oynıyarak havada yağmur var belki lodos 100 Nohnt 

s 87,5 

Ynlni'den, hakkında diişiin(Hik- yang-ındarı ny<lmlıuıan tnT:llet yüzü de güldü Daha saat 13 te galip geleceklerini ümit ederken olur iddiasiie şatları vermemiş· 15 Knmdarı 
Jerıni ~ormaş Yo cErkokle en eşyası kıpkırmızı imi~ gihi gUrii- seyirciler küme küme sahaya iş aksine döndü. Bugün Altay tir. Bir müddet havanın ne şekil 3150 nrl"t Kuzu del'isi 
kıl\ ıayıcı oey kuvvetle zaRfın niiyordıı. Pençeretlen <h~ıtrı hRktı: akın etmiye başladılar İlk maç takımı bir türlü anlaşamıyor ve alacağıoı bekleyen heyet azası ~~Zl:MZl!li'2'il1!'Zill•""'I 
bıı aracla ınovcııt -0luşnc1ar . > MeyclR~lıkta kımı.ldan:ın bir ka saatine ı:-.~dar tribünler hemen fena oynuyordu. Her nedense poyrazladığıoı gö~ünce tekr.ar iZ JA ABllJA YUKUAJI 
cevahrnı almıştı Hiçbir kimsf•- laltk; sımaıyah hır sayan salla- hemen do'muştu Saat 15,30 bugün en güzel oynıyanlardan lostromo Enese muracaat etmış-~ 
nın, bayatı ile kendini aıılatamı· nışı içindeki milyonlarca balık birınci oyun Göztepeli İsmail biri olan Küçük Mehmet bu se de yine ben şat filan vermem :UZZ!i6Z; •• m~aa~r.al_.. 
yacağuıa ınaıuh~rndan, lıu cüın- gihi •. Hirı.lehire, bo kaJ~.halııtı~ beyin idaresinde başladı deyrede çıkarılmış yerine Şakir cevabile karşılaşmıştır. Yüzme· Park Uzerindl 
leyı, kendı hayatına dair 3nlat. ruhunun, uynyanluın ruyadakı Manisa Sakarya - Altay getirilmişti. Defans hiç hır işe leri ve yelken yarışlannı yapa-
hklarınrn heı•eindeD faıla ak döşiinüşlerinde nhlugn gibi, lk/ncllerl yaramıyordu. Buna mukabil mi· cak heyet ne motor ve ne de ZorJa Çantayı AJıu~ 
lrndıı totmnştu. ktmdiui terketmiş oldugunıı Önden Manisalılar arkadan safirler herhalde galip gelmek şat alamayınca yarışların tehi· Afyoaln Mustafa oghı 8 

Bu büyük terzi kadın para sandı ve on" e.,·ıerın çi?.gilerini da Altaylılar sahaya çıktılar için çalışıyorlar. rine karar vermiştir. Bu Cuma yin Bahrihaba parkı üatiifld 
aşıkı degıldi (yahut beniiz do- ıtydınl&tan ıert sleTler 1trnsıııc1a, Manisalılarmda formalaları siyah Uzun ve kuvvetli vuruş yüzmeler için lazım olan şat ile evine gitmekte olan Mo 
~ıldi). 1ddia ediyordu ki pf}k çok nt-ş'eli hir enorjı ile yamyorınaş beyaz. Yalnız bunların siyahlan yapan defans Altay hücumlarını yelkenleri takip edecek motor kızı Fatmah anımın önüne 91 

kadıolarırı cimli inhimaki, icçıiğı gihi geldi. kollarında ve yakalarında oldu· neticesiz bırakıyor. Bir aralık alınırsa yarışlar yapılacakbr. r11k kadını yere yntırmak ,. 
eıke,\'!in karşısında soyuııınakll\n Geri d()ncliil?ii Z:lman Va1flri ğu ıçın Altaylılardan farkedili- Vahap Jsmail Hakkı anlaşması Kaptan tile eiinden çantasını almıttır 
ve ının msnasilo ancak bir kere lrnyalafll dalııııştJ, artık güliim- yor Oyun daha ziyade Altaylı da bir netice vermedi. Kaleci /j(}O Lira Geldl Gasıp kaçarken .zahıtao• 
DllK aıt olmRktan ibarettir. Huuo seıniyordu. lfadelerdeki bu do- ların hakimiyeti altında cereyanı güzel bir kurtarışla bu tehlikeyi . U~un zamandanberi lzmi!~e tolmuştur. 
ıc'.>ylerken kendini mi dü~ünü . Jtişiklığe ahşık olmakla lrnraher, etti defetti . 31 inci dakika tehlikeli bır yuzme havuzu yapılması ıçın Tramvay ][azasa 
yordu! Halbuki üçüncü defadır onda bir çilgınhktan kurıolu- Manisalılar zaman zaman Al-,bir akın Altayın üç müdafii de mıntaka denizcilik heyeti tara· Vatman Ali oğlu Meb 
ki onunla yatıyordn. Ferral onda yormuş zehahı basıl oldu . Aca. tay kalc~ini sı~ıştr.rdılarsa da b.u ıska geçiyor. Altaylılar bundan fından federasyonla yapılan mu· Güzel yalı tramvay 
kendininkine müea•i bir gurur ha onun büliirı istedijtı, giiiiirn- tazyıklerın nehces1 yaptıkları bır sonra hakim vaziyettedirler. To habere neticesi olarak idman idaresin<1eki tramvay arah 
duyuyordu. Bir gün nnl Valer ıemiyen ha kAdının 01111 hır go dan başka· bir şey olamadı k . . k 

4
,. .. .. 'tt"f kJ • k · 1 · lJ ı.ı M h d " rptır 

ros aJesını sı ıştırıyor. -t uncu ı ı a ara umumı mer ezı zmır· yas ofl u a mu a ya cerkeklerin atıyabatleri, kadınla- yabanoı gibi ay_ırdıgı, giilünıei- ve oyun Altaylıların 1 - 2 ga'e- d k" d I k .. ha ı b b. t 
. . . a ıka top kornerde Vahap çek- e yapı aca yuzme vuzuna Vfl yara anmasına ee e ıye 

1 rın da ıe•giliJeri vardın demişti. y~n kadm tarafındaıı ıovilmek be~nle netıcelendı. meye hazırlanırken hakemin dü· sarfedilmek üzere mıntaka de- diı?inden zRbıtaca yakı.lanııJJt"_, 
AcabR diğer bir çok kadınlar mi idı7 Zırhlı tren, eanki hir .. .. Tor?.B~por- Al!:Yr düi ü devrenin bittiğini haber nizcilik heyeti emrine 500 lira Yıualı memleket hast .. b~n.,.J 
için oldugn gibi, bir yandan zafer içııımış gilıi, dRkılrn<ln lıir Gunu~ ~n ~~ıhım ve ala a ı veriyor ve bu suretle oyun 1-1 sarfına karar vermiş ve bu pa- kaldırılmıştır . 
kahahgı Te öteki yanclan da ateş cdıyerdıı; o lo-:l:ı, tenmııc maçı bu ıdı. Dıgt!r maçta oldu r 1 . d . Tk H f .. Musadere Edilen Bıçall•",, 
güı;ıterdiği batırşina~h~ı arasın- ve Rnı kilisesi ıle lıeniiı hiikô ğu gibi bu maçı da Milli takım ne ıce enyıyaor. MQ b k l rdayı . t~nızcı 1 eye ıne gon· Çorakkapıda zabıtaca yaapıl 

. . zme sa a a arı ermış ır. ..• dakı tezattan dolayı m> onun wet taraftarJarınıo elinde ıdı. ~zalarınd_an Refık Osman bey Neden Yapılamadı? Baaketbol Blr/ncillklerl HilAh yoklaınatırndıı 1\1.ehmet S 
boşunA gi<liyordu. Bu işte guru· Valeri ııor<lu: ıdaıe edıyordu. Oyan 17,42 de D . ·ı·k b t' . .. A 

1 
i b t ' · t 

3 
Haaao. Adil oglo Mehmet, 

b I d H 'k' k enızcı 1 nye ıoın yuzme t et zm eye ının yap ı,,ı .. ıuııun - yani hayatınrn başlıca - Azizim, 1\I. dt; Klapif<'ı a_ş a ı.b erk ı ı ta ım a~as~ ı birincilikJerinden evvel bir kaç (ikıııtüre göre bagön akşam Al· 1an oglu Hüseyin Mehmet•• 
noktıısının - ortaya konulmuş tekrar gördünüz mii! muıatk ayra verme. ~e~ads;mı sefer yapmak istediği yüzme tınordu Voleybol va baıkethol Osmaıı . v'e Mehmet oglu ~ 
oltl ugıınu unutmuş değildi. Şanglıay'daki hüti\n l!'rallfinzj yaptı tan sonra yerlerım. a ı ar. I müsabakalarının birincisi bu haf- sabasıoda lıirinciJiklerln ikinci mutta birer bıçak bolun•' 

c YRvram, hi9 bir erkek kolonisi Klapık'i tanırdı. Valerı . Toroslular en kuvŞv~tklı _taksım· ta Karşıyak banyoiarında yapı· haftaıınna devam edilecektir. muıııadere olunmaştur. 
kadınlardan bahsedeıınez, çünkü bir giin evel ona hır skşam ye-ılar~le, Altaylılar da u ru, arı Parayı Qalmıf 
her erkek anoak yeni makiyaj meğınde rasllrunıştı. 1'ııhallıg1 ~lıden mahrumdu. ~~nlaran ye·IA d d 9 E 1A1 p Dlterl De Ondan Kaprnıf 
dırn, yeııl elbiseden ırnlac1ıgındRn pek boşuna gidıyoı du. rmede llyR~·a Nıya~ıyı UZUQ ~·- y ın a y u anayı- lkiçeşmehkte Yang10 ,.,. 
lıiittin bunlar yeni bir ruba -...~ t 0 1 K , l mandanberı hastalıgı dolayısıle dii 

- ıı"'ve nn ıı.na anın· fonda bakkal Muıtafanın 
iltizam eder.> dıyen ba kadına b' k ·t . . .. kk lı. futbol oynamıyan lsmail Hakkıyı ı • H ı k B ı d kA d ı ı tl b. ır 

JllU ır ttr. ftOfl, Çilli IHUf'6 el rı Çın azır 1 aş a 1 n.nlD a IU unma )ltt ır 8 
ka rıı bu, teb lı keıiz hır ıey ile yapı ı::.ı, levha•• n 1 al uııı~a almışlardı. Bu •·azi y~le gllre Al- Ji içeri giren H 

8180 
•kızı 

11 
1~ 

deJ?lldi. memur ettım. j tay takımı şu şekılde sabaya •• - • - •• larıoda Feıtıiyr, çekmecedeP 
l!"erral odaya girdi Vafori yat- çıkmıştı O E Ji 

- Bunlardan antikacılar ~ıa loray Bı·r inek zdı· lira çalmıştır. Fethiyenin e nıı~, saçlıuı tostoparlak kolonun CemıJ, Niyazi, Jlyas, Baron ~ 
var mıdırcr den de parayı Yusnf oglu .ı., 

1 boşluguna dolmuş gülüwsiyerek _ Hayar. Jı"'akııt J{ama Av- Feyzi, Güçük Mehmet, Dogan, .Aydın 27 (Ha .. usi) - Aydın )arı da bitmiştir. Bugün sabah metti nkaparak ka"mıt1tar. J'O 
ona bakıyordu. D 1 ·ı H kk V h ... Y ı 

Gülümıememek ona, zevkten -. rııpa'dan geJıyor. On be.- güne B oga. n,K_sm .. kaı H kak 
1
• 

8 ap, Ticaretoda-.ı "Vilayet naruuıa 9 intihap hakkını haiz TatandaR. takibat neticesindtt her ikİ8 
kadar boradan ,,6çecek. Klapık as0rı, uçuT a 1

• k ·ı Eyl(U beynelmilel panayırına iş- ların esamiıini gösterir defterler de yakalaınıı:ıtır • .ıtefeu hem •iddetli ve hem m üh- " • ı " 
" Y yuna oros.u arın a ını ı e tiruk edecektir. Haşerat miioa- talık olunmnştnr. zorla Alacaklı mel oanlılııtı veriyordu.Hareket yorgondu. Yalnız iki ~ane giizel b I d V h d h l k 

e aş an ı. a ap er a a ını dele reisi Nadir beyin reiıliıı Sıcaklar Kemerde Çeı:ııue sokağıO 
.'··keo Valerinin yüzu .. ndeki ı:ıef hıkaye anlattı. biri, tıoydol!u em k · - il d ,. -'"' 

" ' " • eslı ve lopu sağ açıga yo a ı. altında TicaretodRsı reisi Oıner, Sıcaklar bütün şiddetile de- bir alacak meselesinılen Oı~ katli hir keder ifadeıi idi ve niyet &andı$tına riihap hiçinıiıı. B d b' "'dd ,. 
~"erral hatırlıyordu ki 0110 ilk deki bir delikten gıreıı hırsı;, ırı 1 d d 1 Alt J I •• un an sonıa top ır mu et ba~katibi Mazhar, Zıraat odası vam etmektedir. Her mahsul karısı Bedriye hanımın tütliOI 

orta ar a 0 aşta. ay 
1 

ar ruz· reısı Ek rem Oemil, fahrikaoı keyfiyet ve kemiyet itibarile dükkanma taarruz ederek bl ırördütli zaman c karmakarışık hikayesi ve öteki de 'o: Meşuor • d · "f d t k · t• 
111 ,, gar an ıstı a e eme ıs ıyor· Hallı.o beylerden müte•ekkil faal · 8 tnoı'r r.eken lamail otUn Yuna• to bir nebrtııi var> demi,ti. - Bu Fazilet yirmi yıldnnheri tavşan 1 d T . 1 " miiteeHırdir. ıoakların ... 

• arsa a oros.u ar oyunu uzun komisyon işe başlamış •e -.il&- muAtur. 
nehre onuo açık mavi gözlerin• besliyor. Oklona güwrügünün l la ı Alt rekolte11ini de azaltacağı aöylc- " 
• vuruş ar açıyorıar ,.e ay yete ilk rRpornon •ermi,tir. Ha- H1raız Aranıyor deki tatlılııta pek uygundu. l"al bir tıuafıoda evi, öteki taratın f 1 f · 1 niyor. 

~ orvet erine ırsat vermıyor ar. zuhklara devam ediliyor. Kemerde Sepetçi çıkm••1 kat l·,e ke ııliııı· u""1tendı"rme ıne da da tavt1an kaliibeleri var. Hir B B · · d Bir 'l'a ... ı·lı f 1 
"" v u sıralarda asrinın yerın e Bir inek E~lldl • ıuabacı Hüseyin efendinin • 

Hleei karı~ıııcıı ve gülüınıeyiş te kere daha değiton gümriik ıoeJ çektiği ıutun nenicesini herkes Her aabah 7,20 de tehrimiz . S~eyman efendinin oldtralmesine den bazı eşyası çalınmıştır. 
dudaklarını ·kısa ve dalgalı bol muıları onun orKdıua h•'r giın d b ki k t T daır ılk aldı&. ..... telgrafta Tapucu 

gol iye e er en op oros de bulonau Söke - Aydın moto- 8 .... 1 f &d ........ I d .
1 

fa~: Halb k" Hırsız aranmaktadır. ıa9ları lo ıutı hak eden bir ka- geçtıghıi hRletlerine söyJeme~i müdafiine çarparak avuta çıkı· rayı bn sabah on be' dakıka b~J"ehyman el en hA:ı~nı em !""t • tal ·ı,..utt ı Para CDzdanına El Uzanıllo' 
risle çizgıl~yıııcr, yüz çizgile- unutuyorlar. Otlarla dolu ıep.,ti .. . f' I .. l ı ... are ge en auıseye aı sı ıı a Jıl' 

yor Bugun mısa ır er en guze teebbiirle gelmiştir. Sebebi nıo Saleyman efendinin tapucu değil tefeci Sabıkalılardan Aydınlı " rinin zuı ıl diizgü11lii~iine rnğ· kolundR geliyor B' Udd d-" 
' _ Sonu Voı _ oyunlarını oyniyorlar. ır m · et torayrn 129 uncu kilometrede olduğu tasrih ediliyordu. Mamafih lata, Elhamrl\ sineması yanı~ dl 

onıla kendıni g.,lişi giiz Altav kalesini sıkıştırdıla~sa· da bat güzeegı\bırıda othyan bir Aydın vilAyetinden gelen tavzihi tekrar yaploılar hlrliğinden tahsıl 
1 fil. Altay müdafileri bu tazyık çen- ineği ezınesidır. neşrediyoruz: TalAt efendinin parR oihıd•111 

l t ı Ot ı • ~ 1 berini kırmağa muvaffak oldu. felldllnr c Muhterem gR?.etenizin 25 çaJdı~ı sıradR tntulmo~tur. Br 6iiiııı. O ft } 21 dakikada Vahabıo çektiği Ş h . . le b ti h Temmuz 93.J, tarihli nüshasının Alacak YOzOnden ,,,. ~ U e rımızc ro ea ı "Ye ra - l . . :. k .o~ 
sıkı bir şutu rakip takım kale- b' k k . 1 t ltıııı k üçüncü sahife ve ü"ünoii ıütn- kıçl"şwzlıkte Şavlo a ' 

sahız ır ço ımse er e ı:ı ı ~ d H k S · b•o' 

k 1 V cisi kornere attı.Kornerden topu yapmaktadırlar. nundl\ •Aydında bir cinayet> gıo a asan ız~ anaye dl' tJI' Is~anhulun En Mü emme e 1 B . . ·ı K" "k Ja kebapçı llırahım arasın - a an asrı gerı pası ı e uçu Halbuki tıcaret ve Hnayi odRIRrı serlevhaeile çıkan yazıdR mKktol .. .. ıkıll1 
E U V R h Ot ı•d• Mehmede verdi O da havadan . · · 76 81 d alacak ynznııden kavga ç " n Cuz e a at e 1 lr nızamnaıoeaının - ıncı ma Süleyman eten<linin tapu me- lb b' 

1 8 
. h811ı 

Brl.SlO[ Olelı· . 'fepehaşı hRlıçesi karşısıdıın 
• lialıca vo Murwaıaya nazıt" 

lınvıHlar hir yerdedir. 

B • f J Ol ı• • A11ansörii, hf\r oclaeındR ~ıcn k 
rıs o e l. aouk tıuyu lıuluııan banyolu 

oclnluı hnvı lstanbulun birınuı Eııaıf liiks lrnııfd'tln bir otelıdır . 

B • l / Of ı • • Hiitiiıı rabatlıklarınR ilAve· 
rıs o e l • teıı ()il tomız hır aıle otalıdir 

B • t 1 Ot ı• lznıirlılerın hulu~takları bir 
rıs 0 e 1 : miiJftfrnt yMidır. 

D •kk f • }"iyat lıusucıundR Biristol oteli hiitiin 
l Q • hirinci sınıf otellerdeıı ucuzdur. Yatak 

ücretlerinde yeni fevkalade tenzilat 

15-26 .. 

k. 1 t T ~)arına tak ra nu ta~ a anı ye r çe ış e opu oros ag · deleri tellallık Pvsafını haiz bo- ld n ·ı ·u·n· ._ ı~fl 
h. Mehmet Altayhların ilk go- murn ° Dr;n "Ye vazı oye gı 1"'1 başınılan yaralıyarıtk kaçın 
lünü bu suretle yaptıldan sonra loırnıılaı m yedinde vesikaları ol sırada k"tleJihJıgi gösterilmiştir Ruhsatsız Balık Avcııar• t•ı' 
Toroslular derhal mukabil akına mıuıını meobnri kılmaktadır. Tat Halbnki o iki &f4ne evvel vazife. Hıriuci kordundB rub9'ıelı 
geçtiler Cemilin hatalı bir çıkışı bik edıJmiyen ml\ddeler ahkAmına den çıkRrılmıştı. O zamandan- balık RAladıldarı göriilan Qe1ıııı 

d b . d k"k d ticnret oıla11ının ehemmiyetle 1 k 1 J!ll 
yüzün en otuz irincı. a .ı a a beri faizcilikle me~,rrnl olmn.ııtur. oglıı A vram, sa <>~ ıı ,..b•' 

k 1 Alt 1 b b ı nazarı dıkkatıni celhederi?.. r- "' '1 b " .. 
az a sın ay a ey me ır go Hatta hndiırn de bu yüzden mey- ve Çelebi oglu .\ onlo llY •o'' 
oluyordu. Fakat Toros sag ıçı· Hukuk Reısı taca tutulmu~ ve ellerind6P 

C M b 1 b k k · · dana g('Jmi•tir. Hakikatın ayni nin mütereddit vaziyeti emiJin ezan ° una o lı ·n reısı v taları alınmış~ı r. •" 
hatasını tashih etmesine yaradı Ali Rıza bey yarınki ektıpre!! sahifede ve bn suretle tavzihini Naslhata SllAhla Muk8., ıııJ' 

've bu suretle Toroslular ilk fır tirenile Dinara Te oradan Afyon rica ederim. > Halil Rıfat paşa caddef8 "'' 
satı kaçırdılar. Bundansonra mi· tarikile Ankaraya Kideoektir. Zehlrll Gazlar Mebnıet oglu Rahmi, aife'f 

1
,J 

~afirlerin satğdan yaptıkları bir Mumaileyh mezuniyetini Anka- Aydan, 27 (A A) - Halke. meseleden dolayı kendisine '~ .. ,, . o•.,. akında baron Feyzinin rakip ta· ra -.e htanbolda geçirecektir. vinde •ehirli gazl"rın tarihi ve hatta bulnnan eniştesı ,.,, 
kım oyuncusunu yere dilştlrmesi Defterler Asıldı mahiyetleri hakkında değerli bir efendi sildb çektiğinden Y 
yüzünden hakem penalh cezası Beleaiye intihabatı hazırlık· konferRnı verildi. lanmıstır • 



iQ Tt1mınnz 1!\34 Yeni Asır . , ~A hifn r 

Fethiye Sahillerinl! So
kulan ltalyan Gemileri 
~ııh~f~~i-;;-;;;-~~;;-·v;;diği'' Emir 

1 

Aman .. • • ne sıcak .... 
~ 

Zerıne Balık(ıla r Uzalaşmıştır 

Bun·onıa beraber evinize geldiğiniz zaman• 
soğuk bir şey icmek imkanını bulamıyor .. 
sunuz ! Fakat komşularınız "Frigidaire " · 
sayesinde bütün meşrubatını gece gündüz 
soğuk· olarak içiyorlar. 
Siz de sıcağa daha fazla tehammül ede
cek misiniz ? 

Ouına · 
~tin glinkü nüshamızda kaptauı, havanın ıuııhnletelind t). 
life a ıı ·ı z e teleriuin neşriyatına ılolayı ilticaya m•clıur nidokln

n l·ı ı .. lt•I Rrı •Oy sahillerırıde bir rını if ıı<l e Ptını~ ve ellt>rıııılekı 
Yau "•mı· s · .. , .. · ı 1 k k 1 ·· •eı ,., 1rı10 o uuıı e neli~ ha ı ~ • v~sı a arıı:t qo~t e rını"}-

• enen . ' 
hıııı hır hldise oldu~onu lerdır. 
•ıa~ ~Şlık. Dün A nadolo ~j•n~ı ı Hunun für.erint", nefe rler kR(' 

~ Rkı tebligi ııeşretmıştır: ltıİrıa oıvarda hıılnnaıı l!'etlıiy .. FRIGIDAIRE 
2t . ııkara, 27 (A .A)-Bu ayın lırnımıııa ~itrnelerıni ıııv~ıye ed<' 

J 
1 ııc1 ·· -· . 

'"e• gunu Fcthivenin 30 kılo 1 P k kPnıl ı lorıni ıf'rlıest ! • ırakmış. •• tte ~ 

hb C•nıılıonda Kalkan •e tar ' " ""iler tekrar yola çık 
111 Ii 

15 lı' al:ınıakya lımırnından 
den ılonıetre mesı.fede Çayagzı 

en 
İlnij ınıntakada Zeytin!ınrnn 

nııe •ki t·· ı·· 1 ı . Y~lk mo or u şare aız 
en ge . 

2ona .. nııeınin gelıp dnrdo-
da ı::oreo sahil muhafızların · n ık· 
\ 0t 1 nefer, derhal boma 

arak diidu··ı. ··ıt·- k ı · ı ~, .... 
1 

" o ıırme ıure ı e 
' "''er· 
ç'Rı ın kaplanlarıuı &1'hile 

rıııışıa rciı r 
rı . 

ı n işaret üzerine gü'ferteera. d 
lar, . nrao mürettebatın aobar 

mışlar.ıı ı. 

Ayııı 2~ ı " ' ~iinii Rodos 
konsoloRlojtu ııı ıı zda n gelen hi r 
haberde, o lllbRh Roılo~" gelen 
hir yelkenlide bır gemicinin lıa

vıınııı rnnbalt"feti ıehebilA sahil-
J e rimizılen Kalamakya cı•uıoda 
bir yere iltıca ettigi •akıt, sa
hilden atılan siH\btan Tefat et · 
tij?i •e kı-ndisine otop~i ameli
yeıi yapılRcagı konsolosuınııııı 

bRhıedi lmiştı. 

Bonon ii:r.erine böyle bir ya-
r!llı •Akasından haberımiz olma· 
dıı:tı ve vekayii turib eden vtsi-

le gıttıkleri müşahede edilmiş 
ibat:elerferden biri, tehdit ."e 
•tın lnaksadile ı.... el silAlı ca """ katarın hize •eriloıPsi Te oodao 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket Hastanesi 
Dahillge Mütehassısı 

Mnayenobane Bırınci Bey
ler sokaı?ı nunııırıı 3G Tele
fon 3956 

Evi Karantina tr:unvıı.v cacl
desi lca rakol lcar~ısınıln No. 596 

•.relefon No. 254.5 i 1 dirıı . geınilerdeo bir ka,·ık io-
tıı sonra •akanın derhal mahkeme-

geıııı ış ve üç kişi aahile dogrn ye Terilecegi mahalli hükftmeti- ~== 
(303) 

1 
Emerge kırnçnk lrn

yı~ları endüstri trıtıı8· 
ınısyoıılnrı .-e ıı:ırnııt 

ın:ıkıııelerı ıçııı ideal 
kllyışlı r. 

Emerge kayışluı 
çok kuvvetli olınıı.~ına 

raj.tıneu iııcedir . Bn Rıı
retle tıansmisyonuıı 

kudretıni ve iimrünii 
~oıı,.ııaa hir yuıuıışak
lığı vardır. 

Emerge ııcaklıga, 
rutubete mııkaveoıet
lıd ı r. 
Satıf Merkezi: Peıı

neıı Pıırrnııte dır. 

9-12 (761) Hl Pa. 

BOURL.A BiRADERL.E.R VE Ş• 

,... ....................................... ._ .......... -.:;~ lı.ı/~e ba,ıamı, •e gemiler no beyan edilmek üzere konRO· D Al R 
,, }i •n bandıraeıoı 9ekmi,lerdir. loıluı?a bildirilmiştir. r. i ıza 

~1.er,eferıer gelenleri görmek Şıındiye kadar yap:lau talı Aydın Den iryolu Umum .. 
MOdOrlDğDnden: ı ~ ~-····· ı1~r,g.y::ıa1 ~ına gitmi,ıer, gemi kikatta hadiseoi.o cereyan ettil?i Oog"um Ve Cerrahı· Kadın 

ı~ te.. . ıınau olmıyao bu ye. zıı.mao, sabile çıkanların sabıl 

" ı~,d~:. ıçin geldikleriııi ıormo,- muhafuılarımrza aralarıoda hir Hastalıkları Mu"tehassısı 
A gustos 1934. tarihinden 31 1 

Temmoz 1935 tarihine kadar 
hil'ıımnın Benziıı, Ga:r., Motorin 

11 Sah 
1 

yarRlı oldnğnodan aıla habaet-
n,nı 1 e gelenler içiode bala- medikleı-ı teeyyüt etmiş oldııgo 

ardan • gemilerden bİTioin öjtrenilmi~tir. 

4vcılar Baqra mı 
Raştnrak Kestelli cadde

sinde 62 numaralı•ınnayeue
banesi nıle her gün saııt 3 ten 
sonra baslal:nını kabul eı!er. 

Telefon: 2987 
r ~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . S 7 ("48) . • ş ıu I b - , 
ı•' .. , v ııı ı ilinti sahi/ede - tıa vokilı Ali beyefendi ile Kfı- ~==:;;;;;;;:::::~ 

ve mahrukat yKglarıoı A !sancak
tan Aydın demiryolu kumpKo
yasının servis yaptığı mahal ve 

mınlııkalarl\ Te mlinhasırau Ay-ı 
dın Demiryola vasıtalarile na.:
liyat yapmağı teahhlit edenler 

1 
borveçbizir tarifelerden istifade 
eder • h. •zıyeti h . . k tı· 

. ı 1 Ya er an 19ıo DTTe ı zım pRşa aToılarımıza •eda ude. DO-TO._ 
' 

ğınur ,. ,. ·· 1 · .-. -ordu ya.,aca.,ını gos erı• rek otomobillerıne bindiler. Ha- A - Tam vagon dolu~u Ben
zin ve Gaz: 'Yrıld• Elakikaten Dedebaşındao vaıııo dah& lazla hozulacağını H t' o w ( t 

~agllt~:~n l az bir müddet sonra tahmin ederek, gençlerimize de a ıp g. sa 
tiddetıi .8 ş adı . Yngmur o kadar ya•aş yanş avdeti taniye eyle-
lı:,da _şıoışekler, yıldırımlar o diler. Az bir müddet sonra ba
ki ı,: ~rbiriui takip ediyordu rekete g&l&o aToılıır Dedebs,ına 

Yıız aylarında beher ton kilo. 

metreeiodeo 7 kuruş. 
Kış aylarıııda beher lon kilo· 

metresinden 9 J, u roş. 

~Uıa . !lnzRra karşıaında kli.ou-
nıden ıı · gelmişler ve oradaki avcı kar· 

~0 · ıabned· ı· 1 
r güo yaoaoıldıgı deşleri ni n arzusu üzeri ne bir 

~, lıtı 1 
'Yordu. Dedebaşına ioen 

ii · huıon ınevıiınde koro bir halde müddet teukkof eylemişler, saz 
d• lıir an çay yarım &aat gibi kıea çalarak zeybek oynıyı.rak egleo· 
Jl llliidd •kıııaıı et zarfında oiddııtle mlşlerdir. 
ıı ,, a baoladı. Oeıniyetio beşyiize balig Tiirk 
jf "••t . llıa 111 redı raddelerinde Ya-
el d ara • 1 •ıı · arı dı. Orası da •id-
Iİ' 1 Ya" • 

Te ecnebi azası araeındao ayrı. 

lan üç grnbon bu dııoe mKrt hl-
ı,1. ı;IDnrlardan haylice mö-

iO l · r ol ''t k nıu,tu. A!kadaşlarıo 
dayetiodeo temmns gayesine ka
•lar tertip Te ldıue ettikleri BÜ• 

rek avları hitam bıılma~tur. Bi

ı·inoi grnp Mostaf1' Hurhanettin 
beyiu idaresinde 16 sürek tertip 

ederek 73 domuz, be' 91\kal Te 
bir kıırakulak vıırmuştur. İkinci 

1. 
1 'ını 

••ııı çardaklarda bir kıamı 
Yoıııa 

''Rtıı tda oturmak aoretile 
(}~leytıroıı din meai ni beklediler. 
•nıı ~e dogro kıymetli miaafiri-

'e \ı "'" V skili Ali beyefendi 
1 aJj [{· 

u' lereıı azıın pa'a Yamanları grup M. Şarl Barelioio idareelo• 
ilt· 6ndirl'J lfatı 1 1 er •e avcılarımıza de 16 sürek tertip etoıiş Te 95 
lıı a hu 1 1 . 

•' r laıa unı ular. Sabableyıo domuz •nrmnştur. Üçöoeü grup 
k~lib· ~e~meden cemiyetin ta ıf k 11110 . mösyö FranHuva Korpioio 
'Pi Unıı~; ve ıiirek aTları 

b 'ııı •• idaresinde 19 siirek tertip ede· 
eYle •u uıı,.fa Burhaoettio 

.\, ee 111 • rek 174 domuz Yormuştur. 1934 
tlh ıııetın reisi a•okat 

el " ?.aıJe 0 ıeneıi domuz a•ları menimiode 
-ı· an ,, eydet bey yarı yol-
.~1 ''ar 342 adet yabao domuzu öldürül · 
" ltıecıı . Şıvakaya avdet etmek 
&' tırıy t . müt deınektir.lzıııirin sistematık 

doıııoz avcılığı eidden tııkdire 

şay,.odır. Bu yüksek Tarlıgı 
.~' 

Cellıiy t· 
11 ınıJe kaldıklııri i9in 

.ı e ın 
•eıtiıı ıılare heyetinden Vec 
C •e sa 

.hllıiYet 1 aç .Mehmet beyler 
,,1 11 göstt>rmege nıuvalfkk olan gerek 

~-· •cıııa aınıııa miaafirleri kar-
ıJJ' l r. Avcılar cemiyetini •e gerekse 

1~ 

ı~' 

tı 

,,, 

, 

a ııc., • k İ 'ttıı hz takımının çaldığı onu yaşaran ıymetli zmir aT• 
~ ""'aln cılarını tebrik etmıııti bir bor" 'cıı,tr r dinlenildi. Geo9 " ~ 
'•r lıtıı~ 111 bi!ir;z. 

tını~, oyna.ıık ıa Ti mi ııi /7/./.l'/7.alze"b"e'LLZ.Vzen:lı'"L/J?,lerıP.n!"?.eZl 71 ••ef ita '-•·•kle seyredildi. ;\laal 
tı •aııın l . 
'~cıı ıun ıı,lefetı program 

lr. 'llı(•tt b 
(
• 1"1ıı 1 • ep birlikte yemek 
'ık '"•ııe · " -.~ k . ıınkılan lıırakmadı 

ı,, v lı 
blı~kk ve heyecanlı olacaıtı 

,,, . 'lk 1 " 
• 

11 •aı,,k 0 an günrcin eııdıht 
.... Ilı dh ' 
1 cıı~,, a ı 1•pıl11madı. 

1
11•t1. 11 ı"ıız havanın mnbalete 
'lini 'olayı kıymetli miııtfir-
tıı, •ızıı 1 · L llınu 11 e lıklerl derllcede 
't tee .. ed~ınedikleriııden lıüyiik 

~" 'ur ılnydohr 
"~~, . 

1111 ı,, ~ rl\llılelerıııılıı ~,;\ 

İlk veya orta mekteplerde 
oknyan ve bıır hangi hır 

dersten geri kalmış 9ocnkla-
ra dere verilir ve imtihana 
yetiştirılir. 

Terfii sınıf etmiş t"le'tıe 

ler yeni &eoe ılerılerine ha· 
zırlanır. Muallim derelerini 
evlerde verir. ht.iyeolerin 
gazetemiz idare roüdüriyetı-
nı~ ınii racaatls. rı. 3 5 
'/''J'V77.l'T"/7r/'777'77'%T/7~ 

Dahtit Hastalıklar 
MIUehassısı Ufak Parti Ga~ Ve Benzin 

Hastalarını Her gün Oıtleden Yaz ayJ11rında beher ton kilo-
HOnra Beyler_ Hacı lmam- metresinden 8 kurnş. 

IAt' sokagınila Kış aylarında nmnıni tarife-
No. 12 - Şifa Yurdunda nln 3 örıoö sınırı umnmi tarifesi 

kabul ve tedavi eder dahil ncuz tntarı iıtasyoolara 

• TFLEFON No. 33~t gönderilecek ga:r. •e benzinlerin 

':::::..:ı3:::.:>t:i:r:J:0:):::-;:':.7:.:ı üereti nakliyesi 3 noii sınıf tari· 
- feyi umumiye iizerirıdrn hesap 

Göz Tabibi edilir. 
B - Tam •agoo dolusu ve 

lu .. tf u· Kır~ar ulak parti motorin ye mahrukat yagları yaz aylarında beher ton 
kilometresinden 7 kuruş 'fe kış 

aylarında belıer ton kilomoıtre· 

Memh!ket hastanesi göz 
hastalıkları ml1tehauu11: 
lkinoi Beyler sokağı No. 65 

Telefon: 3055 
2!l-26 h: 3 s. 7 396 ......................... 

sinden 9 kurnş. 

Umumi tarifesi daha ncoz 
tutau iıtasyonlara gönderilecek 
motoı-io Te mabrnkat yağlarının 
ücreti nakliyesi 2 ııoi sıoıt tari
feyi umumiye ü~oriudeu hesap 

ı•••••••••••••-- edilit. Almauyanrn '.lülııogeo darül 
Yaz aylan !1Kyıs iptidasıo

fünunu Tıp fakültesi 
moa•inlerindeo dao Teşrinisani sonuna kadar ve 

O O 
ı Al' kış ayları da Kanunu11vvol ipti-

r emir 1 
dasıodan Nisan sonuna kadar 

1 

itibar edilecektir. Müteabhitl11r 
Aydın demiryolu ~irketioe 500 

Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve tenasül 
astahkları mütehassısı 

Muayenehanesini Biriooi 
Beyler - sinema sokıtğında 26 
numaı·alı hususi dairesine 
nakletmiştir. (114.fı) b 3 

ızmlr Beledlyeslnden: 

25 Temruuıı 1!13t tarihiııden 

itibaren birinci neTi ekmeğin 
kilosuna 8,20 •ekiz bnçnk ikinci 
ueTi ekmeğin kilos~na 6,10 altı 

kuruş oo pan fiat konulıuuşlnr. 
alakadarlar bilıio. (163) 

- Elli lıin Bandırma ta'ı 

pazarlıkla 14 ağn•lo• 1934 d• 
uat 16 da alıoaoııktır. 

3109 (165) 
- Yös oamlı 'enlik feneri 

lira teminat vereceklerdir. 
-1.8.934. laribiııdeu 31.12.934 

tarihine kadın Söke, Söke ke· 
merl Te MorKlıdao lzmire taşı
nacak borçagın beher tonundRn 
357 kuruş ücret alınıtoıı.ktır. 

- 1/8/193-i tarihinden teş
riulcT•el 193.l souooa kadar Di
nardan Denizliye taşınacak unun 
beher tonundan 500 kuru' ücret 
alınacaktır. 

Yukardaki tarihler aruında 
Hgaıi 100 ton'on naklettiren 

ıntirsillere ton başıoa 100 kuruş 
reddiy"t yapılacaktır. 

kırk kaama 150 kürek 2 balıkçı 

ıepetile yirmi el teraziıi 16-8-934.1 
tarihinde perşembe günü Hat 
doknzda yeni mü:.ıayede bede•te
niode Hahlaoaktır. 309' (164) 

Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN TüRKÇE PLAKLAR 

~ı_;; yy AN H ANil\l 

A 1769 Yeşil Melek Fokstrot 

x unutma Bent TaO)(O 
l\IAHl\IUH!<; HAliDAN HA~IM ve MUSTAl<'A RRY 

Ax 1770 

Ax 1771 

Ax JTI2 

Aı 1773 

Ax 1774 

Fikrimce (Duet) 
MAHMURE HANDA/\ HAl\IM 

Ktlh Alırsın Kuca(Ja 
_ 4.!_ÜŞF.NRF.r HAtvlM 

Hüseyin Türkü: Sevda beni 

Hicaz Türkü Bakınız Şu Geline 
ZAHiDE HA \iM 

Şu daiJın ardında Styah duman var 
Türkü uzun Kavak 

SUHEYLA BEDRiYE HANIM 

Beyo(Jla Güzeli 
Mabur Şarkı Sazına tel baiJladım 

HUSF'rıl\ HÜSl'Ü BEY 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
TAZE TEMiZ UCUZ 

• 
I~.A..C:: -
Ha.m.di lif iizhet 

Sıhhat Eczanesi 
Haşclnrak Hii,•iik Rıtlt'pcioj?ln han k:ırşısında 

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

... - - _ ........ _ - " -- ... ' "' ' .. 

•• • 
ŞARk HALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

ızm:ıa 
Yeni çıkao yazlık ve nı"v•ıınlık bu çeşit lr•ıım ı " " 

toptan satı~a arzedilmi,tir. Gayet saglaın, ''k ve zarilııı 

Salıf De~: 
Yani Manifaturac•larda 3 numaralı 

cad. •o. 8 Telefon No. 3N2 

• 
1 

ar 
fidd 
den 

da 
ik 

er 
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f~a.hife 8 

Fratelli Sperco 
Acentası 

Rogale Neerlandals 
Kumpanyası 

UJ"YSSE8 vapul'u 14 Temmaz
ıila beklenmekte olup hamule 
eini tabJiye ederek BOURG AS, 
V ARN A ve KOSTENOE için 
yii k a 1 a en k t ı r. 

SA 1'URSUS Vapuru 28 tem
muzuarı 1 A !!astosa kadar doıtrn 
.ANV ~EHS,HOT.EHDAM, HAM· 
BUHG ve için bRmul~ Rlacaktır. 

Service Marltim Roumaln 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer 
SUOEA VA vapuru on agas 

tosta viirot edecek ve ayni giln 
ıaat oıı sekizde MALTA, BAR-

Istanbul Sürat Yolu 

SAK&B.Y.& vapuru 

Her pazar 

mızdao hare. 
ketfo doJ.?rn 
l stan bola gi
ıl fi I • 

lnönü Vapuru 
30 temmuz pazıırtesi gtinii 

Çanakkale, Gelibolnya uğrı
yMak Tstanbola gidecektir. 

F>tzla malfiınat almak isti 

yenlf'r Birinci kordonda VA· 

PUROUTJUK şirketi ac.,nteli· 

!?ine mliracaat. 
OEJ"ONE, MARS1IJYA,OENO-
V A, ve NA POJJl y E hareket -----•T•E•""I.JR•~•F•O•N•T .=-3.6f.>8•• 

fenf Aaır 

PLATT 
NAMDAR 

edecektir. Yolcn ve hamole ka-
bnl Pder. K. V. 

P.ELES Vapura 13 eylülde W. F. B. V&D Der 
Pek yakındı\ en ufak yedek parça~ariyle beraber aşağı· 

daki JZMlR UMUM .AOENTASINDA stok balundorn· 

ıelecek ve ayni gün SBat on se· Zee & Co. 
.kizde MAL1A, BAROELONJi~ Deutsche Levante Ltnle 

lacaktır. Atlres: 

G. D. GIRAS 
MARSlL~A, OENOV A, v~ AQUIIJA vapuru 21 temmuz· Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

P. K. No. 234 IZMJR liAPOLJ içiıı yolcu ve haınnle dl\ hekleniyor . ANV.ERS, 
alacaktır. ROTTEitDAM, HAMBURG ve 

.J 
. · .. ~ - .. 

JGNAZ/O MESSJNA & Co. BREMJ1~N Jimanlarına bamatei D ,& L ~ ,& 
nALYAhattına onbef gllnde alacaktır. 1 ~ I ~ 

bir muntazam ae/er UJ.JM vaporn 26 temmuzda . . .. . 
.AUDAOl~vapnruSOTemmnzda bekl1111iyor. BRRMEN,. HAM-1 Latıt, sabır, tabıı koliusuyla az ~aman-

beklenmekte olnp .MALTA, OE· BURG ve ANVERS ten yük da büyük rağbet kazanıu1ştır. 
liOV A, LlVERNO. Napoli, çıkardıktan eonra RRSGAS, Eczacı başı S. Ferit beyin her kolon-
)t}:S lN A ve KATANYA ıçtn V ARNA ve KÖSTENOI<J için ya ve esansı gibi hakiki bir şaheserdir. 
yük alacaktır. Hamııle alacaktır. , 

Holland Auatalla Lino 1 HE EXPOR1 S1 EAMSHIP j DALYA ii.ııerine nette, ll\tif, aabit ko · 
ALMl<ERK Vapurn 21 ey- CORPORA1JON . ka yapılı&mu:. 

ttilıle beklenmekte olup BOBAY EXOELSlOH. Vaparu 251 .. 
A VUSTALYA ve YENt ZE- temmuza dogro beklenmektedir. DALYA kokulu .lierit tuvalet ıabo 
LA:NDA için yük alacaktır. NEVYORK, BOSTON ve Ft-ınn da yaplılı~ı. ı·k .kk t 

t . . .. sam ve e ı ete dı a Natlonal Steam Naulqatlon LADELF YA ıçın yuk ala.· ı 
Co. Ud. Of. Greeu. oaktır. 

PiRE JOHNS10N LJNE LJM11ED 
Şıınalı Amerikayd J ESSM ORE Vapura 6 a~oıı-

muntazıaw sefer tosa (logrn bekleniyor.ANVERS 
~'RANSATLANTlK vapuru ve J.JİVERPOOf, dan yük çı-

1BYRON> 25 agostosta doğru kar<lıktno sonkmil HulgarietAn 
N.EVYORK ve BOSTON.A. ha-, Te 1'omanya Jimanlarırıa yük 
reket edecektir.10 eylülde NEV· a)aeaktir. 

YORKA ağrıyacaktır. 1 Vurut ta1'ibleri ve vapurlaum 

Yolcu ve yük kabul olunur. ısimleri üzerine mesaliyet kahnl 
llanılaki hareket tarihlerinde. edilmez. 

ki değişikliklerden acenta mes'o· N v \V E~ H · v D . . • • anrı an er 
Jıytıt kabul etmez. z .a. 0 ee « o. 

}.,azla tafeilAt i9in ikinci Kor-
d d T h · ı T hl" ş· k ı· Birinci Kordon Telefon N o. on a a mı a ıye ır e ı 

20 binası arkaıında FRATELLl o7 - ;2008 
SP .EROO acenteliğine müraı)aat 
edilmesi rica olunur. ı 

Telefon: 2004-2005 
, .................. ..a 

Continental 
ORIENT LINE 

________ .... __ iilliiil ____ _ 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1ET 

Vapur Acentesi 
Cendell han Birinci Kordon 

Türkiye Umum Acenlesl 1 el. 2443 
D BK il'! V Ş Dhe Ellerman Ltnes Ltd. 

.& ov y E sı. A DJU1'.AN'r 30 temmuzda 

Merkez Depo: 

S. FERiT 
ŞiFA 

Eczanesidir 

Eczacı Kemal Kamil 

Kolonya ve esanslan 
lçi11 lzmire, lzmirliJere reklam yapmağı 

fazlalık telakki ediyoruz. 

Bütün T ürkiyede 
Şehrimize şeref veren bo 

Liiyiik eserleri 

ISTAlfBUL Loıı<fr.., için yük alacaktır. 
lZMlH ve HOT.EHDAM, .AJ;.GER[AN Ay sonnn<la Yeni Zait Şi,eler 

HAMHUHG,ANVl~RSlimanları IJONDI<.A-ANVERS ve JIUJ~T.J 
&r8811Hla muntazam seferler: içinde Göreceksiniz 

Danimarka bandıralı TEKLA deıı gelip tahliyede bnlunacak 
ve ayni zamanda HULL için 

vapura 25 temmuzda yüklly~
yiik ttlacaktır. 

cektir. 
Alman bırnclralı NORAUH.G YVONNE Ağustos haşlangı-

vapuru 9 a~ııetosll\ yükliyeoektir. cıncla LEt'rH i9in yük alacaktır. 
Danimarka handı rafı OT"GA ROU1\1ELİAN 16 ngastoR 1 

8. vapar 22 agostosta yükli- LtV.BRPOOL ve SwANS!iJA 
yecektır. dan J.{elıp tl\bliyede balanacaktır. 

Alman lınnclıralı HANS- Deutache Levante Ltnie 

Bahar çiç.,ğl, AJtınroya, 

Falya, Leylak, Yasemin, 

Amber, Menekşe, Ak· 

şamgüneşi Gönül 

kokuları 

:BURO .vapuru 29 n~usto~ ta yük· ANGOH.A vapuru 6 agostos 
iıyecektı r. BRgl\1E.N-H A~lBUB.G ve AN- Taklide esasen imk'ıin yoktu, 

HEN, lS l{AN D iN AV YA ve V ERS'teıı gelip t1Ahliyede hnlo olamıyordn, ve olamıyacaktır da 
BAJ/l'JI{ liınnulaıı ilo DANZIG nacaktır. 

M:E~JdEI.J vek GDl.KYA Jimnnln· ... 10T: Viirnt tarihleri ve va. 
rına OlZru ·onşımeoto ve müsait 

fJ 
u; 

) I 
~ 

P nrların isimleri üzerine mcs'u· h 
,eraille mal lrnlınl ve nakleder. lzmı·r Mu asebeı· 
SOVTOBGl'LOT l~et kabul edilmez. 

FUA~Z l\loring vnpuru 22 tem- Müdürlüğünden: 
Hususiye 

lzmir Sicilli Ticaret Memnr-
mnzı1a heldenmokte olup Selfmik No. Oinsi Mevkii . Sabık bedeli 
ve ODESA i9iu yolca ve yük loğundan : 136 Mağaza Peştemaloılarda 80 L. 
kahnl edecektir. c Fransova Oziyani > unvanı ldarei husasiyo vi16.yete ait mağaza icara verileceğinden 20 

ÇICEHIN VBpurn 25 tem. ticarisile lzmirde Dndn sokağın- gün müddetle müzayedeye konolmuştnr. Taliplerin 15/8/93' 9~r· 
muzda/ bek lenınekte olup PIRE da 8 ve 10 numarada ı agnstoa şamba günü saat 9 dan 12 ye kadar enoumeni vilftyttte gelmeleri. 
YAFA vo POH.1'SA1T için yük 934 tarihindeıt itibaren itbaHit 3072 (161) 

ve yolca kabul eclcoektir. ve ihracat ticareti ve komisyon- Devlet Demı·ryolları 
]) l l\KAT: Yukarıdaki tnrih- en lak üzerine moamel*' yapan 

]er i ç ıu mes,uliyct knbol edil· M. Frnnsnva Oziyaninin işba işletme Mu·· fett•ışıı•g'W ı·nden·. 
mez. unvanı tioareti tioaret kanunu-

7 nci 

}'azla tafsilflt için : nan 42 nci maddesi mucibince İdaremiz için bil' listesi Ha.Jknpınnr mağazasında bnlunan 
G. HA.ı:" AYLlOGLU sicilin 1251 1mmnrasına knyt ve muhtelif malzeme cPamnk ipliği, Çhh süpürgesi, gemici feneri 

ve J. HOAlANO tescil edildiği iJan olonor. şişesi, Standard lfımbası Jğnesi, gömleği, glop vo sair.e> mübayna 
Acentesine mi:rnonn~ oih~~z 1 1 zmir Sicilli 1'ıoaret resmi edilecektir. · · . 
Bırınci Kordc.n, HlZ farba· mühörii imza H. ııel\mi Pazarlık 1/8/934 Çar~awba günü saat 10 da mezktir ma.g:a. 

nesine Telefon 2356 SlOıi (167) zada yapılacağından alikadarlarm müracaatları. 8102 (166) 

29 'J'emmuz 1931 -

Ağrıların ve soğuk algınlığının seri ve 
kati tesirli devası, ' a~balaj ve lcompri;,,e
lerinde Eİ) ali\meti f~rikasını taşıyan ha
kiki ASPiRINdir. 

Zeogio ikramiyeli öküz • 
baş Kolman çivitlerile 
c Brasso > maden cilası

nıu piyango bi !etleri gel
di. Elinde be~ cila ku
toan veya ~iviı etiketi 
olan hemen depomuza 
müracaatla biletlerini 
alı10lu. 

Asker markah hakikt 
flit, Fayda, Kilıekt, Ati
li, Blak Flag, Flayozen 
ıinek ilaçlarının her boy
da kapalı kotaları var
dır. Dökmt•einio Jitreıi 

yalnız 100 kuruştur. Son 
parti naftalin geldi heniiz 
tedarik ecfemiyenler bira:ı 
acele etsinler. 

ARTı• kumaş hoyaJarımııın tecriib~sini yapmıyan k•' 
madı 15 knrnşla rttngini atmış ip~kli pamokll

yünlü elbiseleriniv;i ietediJtiniz renkte boyarsınız. 
Re&mi rnbdatnameyi haiz LEYLEK mukah rastık IRQ boy•· 

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz . .Usoaf için toptan satış IDer 
kezi depomuzdu r. 

Taran tuvalet sahamı ECE vim toza, KaoJ Rrasso, pire 1otııl1 

karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kıLkao, kolonya, kolı;., ,tıı 
kal, demir hindi, limon tozu, her nevi aait, Jaıtikten waşar.11ıJl'' 

mustarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için soda, tor~ 
leke tozu, sabun toza, lüks Mabanu, fare zehiri v.s. 

TELEFON : 3882 

I! - ?f 
ZONGULDAK 

• • • • • • 
~01\lı:UFtU 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( ZEHO DlZ ) ve sair kaliteler: 
Bu defa getirdiğim yiiksek kalorili ve fevkalade teııziJRUı 

.Z O N G U I" D .A Jt kömürlerini satı~a vazetrim.(ZERO 

~~~) 1~~~;ı~a (10,5) Liradır. 
Adres: l\:laltızlarda Yalı cıuldı~sinde ~fo. 12 

ZOROl GANOOl 

HARAÇÇI ZADELER 

• 

ucuz ve şağlam sandaıyeıerı 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres: İkinci Beyler sokağı No. 102 

Telefon No. 3778 -"' 

Borsa intihap Heyetinden: 
0

, 

Borsa idare heyetinin 193!1 - 1935 senesi iııtılıabntı 3o;rcııı1;,ı' 
1934 Pazartesi giinli ynpılacaktır. lntihnp etmek ht,kkı 111 .bt' 
bi rinoi ve ikinoi sınıf tiiccar ve ı:ıimsarlanınızın ıırnr.ld1r tıırı 
reylerini istimal eylemek üzere borsayı teşrifleri. 

25-29 3023 (t4ô) 


