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Balkanlar ah HZ. tln l ve ~ s l ted e Alm~.~.r.~~~.~~~~ .. !~.,.~~.~.~.~~ri 
Balkanlıları Bitler Erkam Harbiye Nazırı Rohmu-

Draç nun7.~şinin tesirleri enclik Tarafından Coşkun yu Azlederek Tevkif Ettirdi 
~~;:~~~i,3~~~:~~:\~~~!~~:~ _ Tezahüratla _Karşılandılar Ceheral Von Slaner Ve Zevcesi Tevkif Esnasında öldü· 
:~r::::~:n :~~~~ :~~ı.!::.~~:: Istanşbul Matbuat Cemiyetinin fı.an Gazeteler~. M üm~ssili rüldUler'- Hitler Hasımlarına Ate, Püskürüyor 
lerimizi yirmi sene evveline irca erefine Verilen Ziyafette Nutuklar Soylendı Berlin, 30 (A.A) - Havas A-ı 
ettiğimiz zaman Balkanlarda Ista~~ul, 1 (Hususi) - İran Şahinşahi Hz. jansı bildiriyor: 
nüfuz sıyasetınin ne korkunç bugün Universiteyi ziyaret. etti~.er. Yollarda ha- Görünüşe nazaran hükômelin 
facialara sebebiyet verdiğini raretle alkışlandılar. Bilhassa Universitede genç- giriştiği hareket,yüzbaşı Rohm'un 
görürüz. Habisburg imparator· fiğin ~?k coşkun ve samimi tezahüratile karşı!a- istihdaf etmektedir. Yüzbaşı 
luğu ile Küçük Sırbistan arasın- dılar. Universite hakkında verilen izahata alakadar Rohm'un tevkif edildiği ve hü 
daki köklü kinleri infilak ettiren oldular cum kıtaatmda izinlere nihayet 
Sarayova vak'ası büyük harbm verildiği söylenmektedir. 
de sebebi olmuştu. Bugün roller ErktJ.mharblge Nazın 
değişmiştir. Habisburgların Sırp Azledildi 
düşmanlığını Faşist ltalya ile Berlin, 30 (A.A) - Milli sos-
YugosJav rekabeti istihlaf et· yalist matbuat bürosu, M Hitle-
miştir. rin imzasını taşıyan aşağıdaki 

kararı neşretmiştir: 
41ErkS-.nıharbiye nazırım Rohmu 

bugün azlettim. ve yerine grup 
imiri Nityeyi tayin eyledim 

ltalya Adriyatik denizini bir 
ltalyan gölü haline koymak is
terken Dalmaçya sahillerinde 
yerleşen Yugoslavyayı karşısın· 
da buldu. O Yugoslavya ki A
vusturyanm Adriyatik denizin
deki kıyılarından mühim bir kıs
mını ve küçük Karadağın sahil
lerini tevarüs etmiş bulunuyor. 

Oldıiılilcn Ceneıat Şlayşeı 
Emirlerime muhalif hareket ede- cum kıtaatmdan tardediJecekler 
cek olan rüesa, fırkadan ve hü-

~ ~ ·~----~-----------------Hi tltJr Ortalığı Tet.llif Etti 
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Rüesadan 
ueti Dün 

Yedi Mühim Şahsi
Aurşuna Dizdirdi 

7evktl Editerz Kapiten Röhm 

ve hatta hapis ve muhakeme 
olunacaklardır ,, 

ltaat Etmlgen Milisler 
1 evkif Edilecek 

Berlin. 30 ( A.A ) - Alman 
istihbarat bürosu bildiriyor: 

M Hıtler milli sosyalist hü
cum ~l Ah erkanı harbiye reisi 
M Rvıım'u vazifesmden adede· 
rek, hücum kıtaatı milli sosyalist 
fırkasından tardetmiş ve yerine 
mezür kıtaatın grup kumandanı 
M Lutzeyi tayin etmiştir. M. 
Hitler M. Lutzeyin emrine itaat 
etmiyen bütün milislerin tevki
fini ve mahkemeye verilmelerini 
emretmiştir 

- Devamı beşinci solu/ede -

B. Millet Meclisinde 
·-·. 

Cezasına Ait Beş idam 
Mazbata Kabul Edildi 

7, -
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Kazalarımız Arasında. 
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Bergama Halkevi Temsil Kolu 
Akhisarda Güzel Bir Müsamere Verdi 
Behcet Kemel'in "Çoban,, Piyesi Muvaffakiyotle 

Temsil Edildi - Mehmet Ali Bey e Diyor? 
Akhısar 30 (Hususi) - Por- zaınıuııtır ne lı1zııosa yspml'ljtl 

tembe gtinii tebrimiıoıe gelen Her ilımal etmiyoruz. Hunlıırd11n bi
ganıa Halkavi temRil koln tıırn ri d" gürdiiıtiinüz ıemıil kolndur. 
fındaıı diin ıı.kşıım Tnyyııre sı- Heniiz ikı ay eTvel teşl'kkiil 

nemuınılıı bir rnüsam"r" verile- eden teoısil kolona tıarııııılarımı. 
rek Rehcet Kern:il beyin «;ohnn• zın da girııı~~ini arzu ettık. Mli
islnıli piyesi temsil edıldı. 1 nev•er hıınımlarımızdan muallim 

Miisamere bt\şlama,lan evvel C111ibe hanımı kol reisı yaptık, 

bandoııııı/.ıın terenııiim ettijti t~ biraz .<onrıı SabirP Te I!'ıkriye 
tiklAl martı 11y11kta ılinlenilcli hanımlıırı da kolıı kByda mn
Te miiteakilı~n perde açıldı. vatfak olduk. Yakııı atide ~ebri· 

llk perde bir tahlo idi. Hnrıı miziıı mtiııeTnr tabakı1sınılnn 

da taployn canlandıran tııı fakiil- birçok ilil11 hanımlarını dayında 
tesinden Naşit bey ve muallim kayıledece~imiııe emiııiz. Temsil· 
Sabire hanım seyircılerin devamlı lerde rol alan Z.ırin bamın temiz 
alkıtlarını kszııııdılar Tablodan bir fıile kızıdır. 
ıonra pıyeain birinci perdeaı - Bn yenilij?iniz, temenni 
batladı. c Talebe • roliinde Zer• edelim ki, lıi?.e de çııtır açmış 

ıin h11nım, c Tarih • roliiode oldnn ! . 
izzettin bey iyi mnTaffakiyet elde - ~alton ga.•·emi?' koııı~ıı 

etliler. Bunları takihı>n cÇobaıı• 

rolünde aahneye çıkarı mualtıın 

Riza bey iie mnıı.lllm Calibe ha· 
nımıo göıterdikleri c&nlılık zik· 
redilmeden geçilemez. 

ŞEDlB 

Uzümler için Türk-Yunan ....... 
· Uil Oö Parafnin Ticaret Ofisi Talimatnamesı 

• 
Serbestçe ithal' l\lerkezi htanbnld& olın&k 

. 1 lizeuı teşkili Vekiller heyetince 
Soıı Eg-e nııntakaaı oılalar kon- ka!ıol edilen Türk. Yooan Ti· 

grııdinde ittibıı:-. olunan lıiı· karıu caret Ofiıi talimatnameBi .de Ve 
la munlıa~ırıuı üzüm ilıracııt.nda !:iller heyetince taıdik oloo&rak 
Uvil dii Pıuafniıı bilareRinı Te biı snreli şelıriwiz Ticaret Oıta-
ihıacat tacirlerinin garnntiıi Hına bildirilmiştir. 

altında seıbestçe itlı1<l olnoahil- Talimııtnaıneyi ayneo yazı-

me.i iktisat \"ekllletiııden iste- yoru~: 

nilıniştı. 1-- '.l'iirkiye ile Yuuaniıtan 

Hun.l:ııı nıaad:ı iiziim ihrnc:ı- arasında 9 MayıH 93:J tarihinde 
tında kullanılan ınukavvalarıhın imza edilen muTakkat ticari iti· 
da yüz ton ile 5000 ıorlıa rafirıe liitııame abkılmına tevfıkao lkti
kükürdiin ıle aerheıtc:e ithali ıica sat Vekaleti tarafından Türk. 
edilmi~ti. Yıınan ticaret ofisi • teşkil edil· 

Dlin Anlrnra Türk ofi8lıgi ri- mi~tır, Oftdın Merkezi Istanbul· 
yns~tindoıı odaya geleu bir tez. dur. 
kered11 serbestçe ithali islt•nilen - Ofiı biri lktısat Vekaleti 
yukardaki madılelerirı senelik ( reiı ) biri Tiirkiyedeki I'ııoan 

sarfıyatı hakkında mütemmim sefereıhnııesi, biri Tioaret Odıııı 
mal\ımat islenml~tir. Oda key- ve bıri lı-.mir Ticaret Odası ta
fıyeti knru meyve ihracatçıları rafındıın intihap edileıı ıııalar· 

birli;tiııılen ve saır ali'ık11darlar- dan mürekkeptir. Oh~ müzakere 
dıın sorar"'k ofise telgrafla 
ll\m:ıt göııderecektlr. -

illi\ ve meaai taızıoı kendisi tayin 
ve ittihaz ettiği makaru•ralı tat 
bik eder. Kalem işini Istanbol 
Ticaret Odası yapar. 

3 - • Trk • Yunan Ticaret 

Yunanistan 
iki Milyon Kilo Pamuk 

ithal Edecek 

Benim KGşem: 

Türk Kadınını 
Tanıyalım 

Beynelmilel kadın kongre 
Eylül içinde lstanbulda Yıld 
sarayında toplanacak .. Bu gör 
nüşte küçük fakat hakikat 
büyük bir kıymeti olan havanı 
okurken, işte dedim artık " 1 

Ankara Türkoliı riyaıetinden fantome noir " !eri saltanatı 
Odaya gelen bir tabriratta ha· karanlık mazisine gömen ülk 
riçten Yunaniıtana kontanejle mizde Türk kadınının yeni d 
gırecek mallar lıakkııı<la deni- ğan güneş gibi parlak varlığı 

liyoı· ki: gösterecek vesile.. Bu kongr 
Yanan hüktiınetinin 16 Ma· medeni dünya kadınlık alemin 

yıahıı 15 Teşrinieı<niye kadar kadınlığımızı daha eyi tanıt 
hariçten konlenj11nla itbaline caktır. Fakat burada bir az d 
karar Terdlgi ramak miktarının ıalım ve soralım! Nasıl? 
2,226,93 kilo oldngu Ati na ate· - Hepimiz faaliyete geçerek 
şeligimizılen hildirılm~ktedir. Istanbul kadın birliği b 

Hundan 2,976,093 kilosu pa· kongre için çalışmağa diğer bü 
wuk ipllgi fabrikatörlerine haiz tün memleketler kadınlığı il 
oldukları ilt niıbetinde teni muhaberata girişmekte, komis 
edilecek ve mütebaki 250,000 yonlar ayırmaktadır. Şüphesi 
kilo:m pamuk ıthal ııden tiico&ra bütün bunlar Türk kadınlığı ıçi 
taksim oloırncaktır. . . güzel ve değerli işlerdir Faka 

16 Agudtosa kadar sanayıcı· (tees.ııüfle yazıyorum) bu birli 
!ere 1,835,257 ve tifoarlara da k 1 b 1 ·· b k ı . . . anca stan u a mun asır a mış 
150,000 kıln tenı todılecektir, 'b' b' d' B .. k d . d . . gı ı ır şey ır. ugune a a 
Ancak altı ay ıçln e ıtbal edı· B' 1.•. d. ·1· ti · · 

k 1 
. b 0 226 093 

k'I ır ıgın ıger vı aye erımıze 
lece o an ış o "• , ı o k il .. · 

.. d 2" 'k M uzanmış o arını gormıyoruz 
pamuğun yuz e " mı tıı.rı ı-
aırdan alınacaktır Alakadarlara Hatta en ileri şehirlerimizde 
maltiınat verilmes;, bile ilmi ve fikri sahada görüş 

ve anlayışlartil her bucağa utan Aynı perdede iiç ibtıyarlar 

rnliinde ı;ıkaıı liıell Reşat, 

HalkeTı reisi Mf>bmet Ali, Üni· 

versiteli ·aşit beyler çok atkı' 

topladılar. 

kıı /.a lara hi r örııE>k ola bil ml'~i 
iıti hdat etmektedır. Şelı ri n i ?.e 
gelrık. Hittahi uzun yolcıılok 

"'"' lıııyli ma•raf .vaptık. Bono 
ıbtiy11rımızdalıi eehı·p hem lıal

keYinin mesai programını tatbik 
etmek, hem lıizim gıını,;lııri dKba 
ziyade alıştırmak, hemde 'fiirk 
kızlarının her ~eyde muvıılfıık 

olabile.,ekleıi inıkfrnını ~<ister-

Ticari 
Anlaşmalar 
Derhal 
neşredilecek 

of İSİ• aşağıda yazılı işleri Te Fakir 
lktisnt nkaletiııin mezktir iti-

Ç ki masını kolaylaştıracak yardımcı 
ocu ar teşekküllerin noksanını duymak 

J kinci perdenin eo ranlı ti· 
pi muallim Fıkriye hanımdı. 

Fıkriye hanım, ıli~er muallim 
arkad11tl11rı gibi aahneye ilk de· 
fa çıkmış olmasına ra~men ifa
delerile n barakAtlle ha.kiki bir 
Tak'o. canlaodırıyıır, gayet selis 
koou,ayordo. Bo perdede • Rey 
kızı • rollinü alan mualli,. Cıı· 

libo lıaııım ile c Rey • rolünde 
J•'ethi, • El~i • rolünde Rafi, 
• Mnbıuip • rollinde Hilmi bey
ler ~ok alkışlarıdılnr. 

ın<1ktir, Fakat ne y:ızık ki hur" Ankara 'fıirkolıH roisllgi ba-
di\ li\zııııgelen 11lak11yı :,:iire deına Tnkuhnlacak ticari anlaş· 
medik. nulıırı ~on şeklini ıtlır almaz rn 

HuradR Mrbuıet Ali ı,eyin nilı11yet imza e<lılıligi giin pos· 
PÖ>ıiinli ktsınek ı~tedım, fakat tayıı v.rerrk lııı Hnretle tiicc11r
o birdenlııre: ı ııınınızııı tun vaktinde luılıerdar 

- Evt1t, lıuntl!I hir takım olrrrnlarını temın etıııege karar 
ma?.Oretler derrneyı111 eılPceirsi- vtırııi~tir. Vu keyfiyet lzınir 
niz, ıledi Te f11sıl1< nrnıeden Tiirl..ofıa miiıli\rliijtiiııo telgrafla 
u>.ıın ı.ovlu anla•tl ozlerioln telıliı? olnrııııuştur. 

M üsaınere meccani, ~alırn kii.· 
mileıı dolıı idi. Temsil, heyeti 

netıcesinde •hi~iinceyıı ıhldııu. 

Fıllıakik& reiı boy siizlerıoıle 

haklı iıli. -
Ticaret Yıllığı 

ıımnmlyeıi ıtibarıle çok gii1.l'l Lonılrııda baeılaıı tıcıırnt yıl · 

olmuş Te seyirciler ii~eriııde iyi lıtııııırı 1935 tab'ı içın hazırla

hır intiha bırakını~, lıılhassa n~n meınleketiıııııc ait rnalıinıv.t 
Hergsmalı hnrııınlıtrın milli v,.. ıle yapancı ıııeınfeketlerle clo(!rn
zileler u~rnna sahne lınya!ına dan dogrııya ith11lllt tiMreti )il· 

yabancı kalınıuu•ıf,.rı Akhiaarı· pabilecek vaıiyııtıe olan firma
mız 19in de hir örnek olıııo,tor. farın adreslerini ihtiT'R eden 

kısımlar teshilı edilm"k iizere Müeaınereyı wiiteakip kafi· 
leye baş olan Hergaına Hnlkevi Tii rk olisliJtiııde ~iinderilını~tir. 

reieı Mehmet Alt b11yi gör .. rek Ağ'ır Yaraladılar 
ınuTaftakıyetlerıni ve gençlik Qayırlılıııhçede eerarke~ lbra
arasıııda bu•nle gııtirdi~ı tesaniit hını oıtln Yonns ve ıtrkaılaşı 

ve yeniliği tebrik ettim .. leh met U~ııklı İ•mail sarhoş oldukları 

Alı lıey bana şunları •iiyledıler: balıle Hıısıın oıtla Alinin hara 
- Gençlerııniz dılıtınık bir kasına giderek bir pıHll ınesele. 

halde ıdı. Onları hır araya ıop· sinden kııvgo çık .. rmı,lar ve 
lnuıa~ı ve lrnzaıııızıla yeni açılan Aliyi s111? lıaldırın<lan ıııtır suretle 
Halkeyi id .• resıne alıııııgı tıısaY· ynralnnıı,ıardır. Yaralı meınle

vur et•el.. vıı ıiyl" ıaptık. gy ttt~· ket lıastarıeBiııe kaldırılmıştır. 

klU\tııu taıuııı11ı111uak ıçııı ınuıı .\liite1"avızl11r tııvkit edilmiştir. 

Bergama da 
Çocuk Yurtları 
Beı ~:ııııada ilk rucktı plerıltı· 

ki zail ve fııkir ço~ııkl~r için 
ııçılnıı Kıııclerhnyln.ı civnr köy 
ınekteplerırıden kırk çocak top· 
lanıııı~tır. Kiııderlıhviıılerin vi-• -
lliyetiıı ınııhtelif cıbetlPriııde ço
galıııa~ınıı. ~ıılı~ılncaktır. 

Ticaret 
Itilafnameleri 
Hukfıınetimizle ltalya, r~ran

ya, Belçika n diJ?er hiik0.1111<t· 
!erle yapılan ticari itili\frıamele

rin tam suretleri 'l'iirk ofisi ıoü
dürlii(!iiııce buluııınaktallır. 

MOtekaıtıerın Dç Aylıkları 
Tıılıı.:ık ıııuııınelesi biten lın

susi 11lere miitekaitlerinin birin 
oi iiç aylık maaşlarının verdiril· 
mcsı hnkkında ıliiıı vilıiy~te emir 
gelmiştir. 

l:ifnaıne ile 11lıikalı görerek levıli 
ede<ıejti diğer işleri. 

1 - Türk-Yanan muvakkat 
lic111et itilafııamesi ahkamının 

lıiisııü tatlıık edılrneıine yar. 
dım etmek vo Tiirkiye ile 
Yunaniıtan aı·uında ticari faıt

liyetlori teşTik eylemek. ~ -
Tiirk • Yıınarı mallarının miite. 
kahilen iki meııılekeıte tırnın· 

ma~ı için muhtelif suretlerde 
faaliyet Te teşebhiisalta bulao· 
mak. :, - Tı1rk v" Yıınan ılha· 

fi•t Te ilıracatçılarıııı hirllirlııri· 

111 t11nı~tnmak ve temasa koy
mıık. i - '.l'iirk mallıı.rının Ya
nan ~emilerih:ı seTk ve ilnaoı 
için Jelalet ve teşebbüeatta hu· 
!anmak. 5 - ftilfıfuıune ınuci· 
bince tedRviile çıkarılacak lıon 

dö keslııriıı tedaYül Te itfaAıoı 

teshil etmek ve bonolar hakkın· 
ılRki arz ve taleplerin kolayca 
k11r~ılaşmasına yardım eylemek. 
6 - Tiirkiye - Yıınanistan ara
sında ticarete t11alldk Nleıo lıo. 

snslnrıla aufor 
görmek. 

ınııayon bizmetiııi 

Vefat 
Tayyare Cemiyeti Ir.mir ~n 

beıi sabık müdürii Tüccardan 
Durmuş beyin refikası hanım 

müptelll olduğu hastalıktan kor 
tolaınıyarak dün vefat etmıştir. 
Durma' heye ve kedeJ"diJe Aile
sine hayanı taziyet ederiz. 

Yarın Stlnnet tayız. Fakat artık durmamalı bu 
Edilecek gün bize kadar gelecek olan 

Berberler cemiyeti tarafından bizimle elele verip İnsanlığın 
yarın bir \'ok fakir çocnkl•r sulh ve 9ükônu ve beycelmilel 
sünnet ettirilecektir. kadınlığın haklarını korumak 

Cemiyet erkAnı n aiinnııt için bizim de yardımımızı ısti 
ol11cak çocuklar ar1<bal11rla n yen yüzlerce Avrupalı beın.şire
yaya olarak hır alay halinde ler Türk kadınlığının her tııraf· 
şebrio büyük caddelerini geze. tan erişen birlik seslerile ortak 
ceklerdtr. Alay evTelA Cilmbori· olalım. Hiç olmazsa bu iş için 
yet meyılııoınıı giderek Gıı.ıi bey· faaliyete geçen (kadın birliğile 
kelin& lıiilt t koyao k ,.,. orad&o mesaisini birleştirecek bir op 
hük{ııneti, belediyeyi, kışlayı ve,lantı yapmağı düş~oelim. 
fırkııyı ziyaret edecek T<ı bura Cıcl Anne 
!arda ceıuiyet reisı tsralıodao '("LYL7-YLY7.Y7Z77771777'/L./X/fJ/• 

lıırer nnlok söyleuecektir. Küçük Haberler 
Almanya ile 

Takas işleri 
Anlmrsdnn ~elırimız tıcaret 

od&Hına gelen malftınata gilre 
hiikı1ınet dairelerile aktettikleri 
taka~ mukavelell'rine göre Al
ınan ticari ıniiesseseferi taratın· 

dan ithal edılen malların bedel
lerinden 10 Agııstos 1933 tari
bıne kadar ibra\' edilmemlt pa· 
raların ho t&ribte aktedllmi' 
olan kleriııg mnkaTelesi hü
kümlerine r,öre tasf lyeeioe ·karar 
verilmi,tir. 

Mimarı MOzesı 

Kluık mimari eserler için 
Izmirde bir miize oçılrnası Ma· 
arif Vekaletinoe tensip edilmiş 

ve bunan için biiyük hir bina 
tntnlması tekarriir etmi~tir. 

'Dü..n.d.eıı B'-.1.fi';Ü.n.e , 
'/'..u:;t!!T/7 //7//Y./'/7/~T/ LTL/.Tf.f h 

HDsnD Ali Bey 
lzmır lıılıısıulıtr hnşııııid 

muavini Hlisııii Ali bey ızıı, 

olarak lstaıılıula j!ılmi~tır. 

Re,at Bey 
Edirııoy.- ıa~·ıu ~dılen lzm r 

lııhiaulıır miifettiıi \'edat lıl'_ı· 

yMine lte~ t bey l•ylu etlıl· 

miştir. 

Temmuz Maa,ı 
D""nir nııııuurinı temrntı7. 

maaşlarını dün almışludır. BııF.ı 
memurlar da lıoglin 11l"cııklardır. 

NOfus Kadrosu 
'üfus uıi11lıırliijtii kadrosu 

dün nkilletteıı Tllfıyete telıht? 

olunmuştur. 

kinin ayniılı r. 
Knıl ıo geçen •em· 

Tefrika No • .ıt Temmuz: 2 gelınce mutlak giderim. Burası diniz haydi gidiniz Allah aşkına alntıyordu.. tık mahvolmuştum. 
bana göre yer değil diyordum. diye yalvanyordum. Sencan buz gibi elile onun Fakat ne ses, ne seda ç•lıa 

K d ı ·n Tı• pi.. ı• Odama girdim, başım dönü· - Korkuyor musun güzel sıcak başını okşıyarak: ramadan üzerime saldıran ya 
U yordu, hiçbir tarafa bakmadan kız? - Zehra( Zavallı yavrucuğum rasa, sabah olunca uçup kaç· 

soyundum Soyunurken üstümü Korkma bak, bu gece ha- haydi artık sakin ol.. Bu kadar mışh.. Artık kime dert yana-
,,.~# başımı koklıyor, bu koku nere nımın hissesini hep sana vere- kendini üzme, bundan sonra ben bilir, kime halimi inandırabilir 

~u.Jıar...tr:l : FteJr..11a ~ ... -~... S 1 
den geliyordu? Aşağı odanın ceğim. Bir deste bankanot uzattı: seni bırakmıyacağım, ü eymanı dim hanımefendi kocasile bera 

- Hanım nerede? Me-rdivenden ağır ağır çıkan k k b'T' d · · fi - Al bunlar senin, Nihalin da bulur "anlaşırsınız, herdi. Ben gece yarısı aşıkının 
H b · efendim b . . o usu u un o ama sınmış ı 

- a er vereyım eyın se.sı: . ~ Bırden arkamdan Fatin be yokluğunu seninle gidermek is- Süleyman ismile, gerilen ada- odama ge)işine ne kulp takabi 
Yukarda başı ağrıyordu da Nıhal ınme yavrum. Ben yin sesi: tiyoruml.. lesi gevşedi. Kızaran yüzü yine lirdım. Yapacak bir şey kalma-

Cevap beklemeden r.ıerdiven geliyorum • _ Zehral Zavallı basta yine o geceyi soluk mahzun halini aldı Sen· mışti. 
!eri çıktım Yüreğim ağzıma gelmiı, an· Şiddetli bir çığlık kopardım. görüyor gibi idi .. Ani bir örper- cana baktı: Genç yaşımın bütün taze 

Ne olursa olsun parasını al lamadan bakıyordum. Daha bey Kocaman eli ağzıma yapıştı: me ile gözleri yerinden fırlamıı, - ilk ve son defa size ba 1 •1 • d' .• b d -ı-
d • b k d f ı ·k it k d d · d F t' b · S k k 1 k il ~ımın bu kara yazısını açmakla umgu arı e gır ıgım u ev en ° u ıgım u a ını e a e en ur o a an gırme eo, a ın eyın - us budala ız!.. sesi boğazında ısı mış, o arı • 

N f d 
. . . 1 d' B' k d h gibi sürüklenerek çıkmak . 

tarmalıyım diyordum · e es ne şişman vücudu yan oda a kay Korkudan ne söylediğimi bil- bir hayali itmek istercesine ileri ıçım serın e ı. ıra ınız a ep-
fese: bolmuştu.. meden: uzanmış çırpınıyor yalvarıyordu sini bitireyim.. Fakat bu koku? Beni yakı 

- Şey. şey .. beyefendı, sizi 1 Hanımın yüzüne baktım, ah - Demek bu koku sizden? - Of! .. Gidiniz, bu kokudan - Yorulursun Zera.. Hem yor, bütün vücuduma yayılmı 1 

soruçor ve şimdi geliyor, dedim. ne kadar fütursuzdu. Ne istiyorsunuz? Buraya niçin tiksiniyorum. Beni bırakınız .. ötesi artık belli.: boğuluyordum Entarimi parçalJ 
O O'.ayet alışkan bir taV'lr ile:• Bir dakika evvel kocasının geldiniz? Gülerek: Paranızı alınız, istemem, ıste· Sen hincını o sefilden ala mak, etlerimi didik ederek bu 

"'· D k b • d · ı d b Ü mülevves kokudan kurtulma Ovle mi? Aksi şeytan ne· girdiği bu kapının yanındau aşı - eme enı görmeden mem. Anam, yetiş Süleyman!. ma ın, nışan ın a u suçsuz g 
k k ld · k h "ki tt' istiyorum. Her nefeste buru" reden çıktı? Bu akşam gelmiyc gına yol verdiğine inanacağım o umu a ın, senı urt yavrusu Sencan yerinden fırladı dok· na ının cezasını sana yu e ı ... 

ceğim diyordu.. Yoksa senden gelmiyordu.. seni. Al öyle ise!. tora endişe ile baktı - Hayır, Süleymanı kötü kanatlanma sinmiş onu duyuyo 
şüphe mı etti Fatin? - Haydi sen de git Zehra. Cebinden bir şişe· çıkardı, Ural sakindi. bilmeyiniz. O ne temiz yürekli ruml.. Süleymana artık berşey 

Tuvalet oılasının kapısını Bey, yorgunum, başım ağrıyor, yüzüme, kollarıma, üstüme saçı- - Merak etmeyiniz ani bir dir bilseniz. Ne çareki. suçumuz anlatacaktım Onu aldatamazdım 
açarak: yemek fılan istemiyoruz dedi ·yor blltün vücudumu ıslatıyor, heyecan; geçer. içinin zehirini olmıyan bu günahın acısını ben, Ben söyledikçe ağzından köplik 

- Haydi sen içeri gir, ko- Dışarı çıktım. Yavaş yavaş ben kaçtıkça o, yıkayor, yıka· döküyor rahata kavuşacak .. Hem cezasını da o, çekmeğe mahkQm ler saçarak, ta, şuracıkta do a 
cam buradan girerken sen ora- en yukarda tavan arasındaki yordu. söylüyor hem de hastanın dudak oldu.. dolaşıyordu .. 
dan çıkarsın, d'!di: odama çekilirken artık Slileyman Beni bırakınız, of yeter, gi !arından beyaz bir iki damla Evet söyledii!'im gibi ar• 'io ıı ı ar -
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Sah Ve Gazi Baaaratı Atış Talimlerinde 
· .................................................................................... Bitler Bu Teşkilitı Da 

1 atbikata Bir 1 ankla Bir Dağıtmak Niyetindedir 
1 al/l/are De ~etı·rak Lftı• Berlin, 1 (Hosoai)-Rayışoer zabitleri siyasolte lıiç bir değişik-

-()elik lllğferllle:r 

'~ .l..:J lik kabul etmiyec~klerini ve mareşal l:lindeııhurgta Şansölye 
--------------- Bitlerin emirlerine inkıyat edeoekJerini hildirmişlordir. Nuynnal 

ADANA, 30 (AA) - Şehri. •• E J T b H k l Ed• ıosyalistler memleketin bütün büyük saıaayii üzerinde kootr«>l· 
mi• .g ...... nı•hk•ın• ind• Jn- Şah Hz. Bugun gey e ra znna are e ıyor- ••rıııı sıkı snr•tt• ı.ıbık •ttıkıerınd•ıı umumi ıatili işgaı ı•h•i· 
ro.maları biten Ye Cumbariyet 1 1 ş h. 1 •. ş fi • • J t•' b ı H lanıy~ r kesine ihtimal Yer.ilmiyor. 
möddoinmuwisi tarotrndaıı iaaın· 8f • f 80 e lr efJ e efJDl S l ~ a e 8Zlf Bükılmot ç<>lik nıigferlller tefkilitına meıııuıı olanların teın· 
lorı i•t•non A ~rıda~i suçluları muz içındo üniforma tatımılarını monelmiştlr. Bu l•tkilıl.tın da hakkında karar evvelki gün geç tamamen dağıt.ılmap dilfünülüyor. Tnkıt aıılaşılnıışlır. ti' k 

Karora giiıP, sıı9lnlrnlaıı 9 E ylut Panayırına iştirakler o 
Eıuiıı ııaş" o)lln Ünıer, Marul Jstanbul, ı (Hususi) - 9 Eylül beynelmilel lzmir paııayınna ogıu Şiikrü, karıl•, teri Yusuf •• lstanbuldan iştirak edecek mağazalar ve müesseseler çoktur. Pana• Kerem, Su ilan uj?lıı Y;uıııı, H nim 

oğlu Haso Ytt kardt:'şi .l\Jıuııo yıra iştirak edecek müesseseler haftaya lstanbul ticaret ve sanayı 
idama, Hüsoyııı nt?Ju Ali k Pzıı odasında bir toplantı yapacaklardır. 
id•m• ıakaı Y"Ş'"""" ••• ı ka. Zirai Programın ıınnundaıı ieıifadtt Pdernk yedı 

•ene "•rl• "'""I""" ~·rııılıııış- Tatbikine Baş)anıyor )ardır. l::iuçlulıııtl.ırı Hiisryırı o,zlu 

Akif hakkrnllıı lıır iki şnlı : dın •· 
.ANKARA, 1 (Hnın@i) - Zini pro2rnmın tatbikine bu sıme 

· Ş R" Ş h P hJ h ş hl ı inde baı:ı!anaoaktır. Zeytinoili"'in, bsltcıh"'ın, nıeyvRcılıgrn inkiş•frnı dinlf\nmesi içln ovrakrn ayrılına. Istanbul, 1 (Hususi) - ahin· ıza a e evi azretleri ıran e r er ,. o o f.; 

sına ,.e durnşıuarıın clevauıına şah Hz Gazi Hazretlerile bir· memleketimizde yirmi gün süren lstanbul, 1 (Hususi) - Tah· temin için esasla tedbirh~r alınıyor. 
d h b 1 ö ..... 1 •••• n geçenki celıede Ouuı!ıuriyot likte Maltepe atıı mektebini zi- ikametlerinden sonra yarın Egey ran an alına~ j, ed ~~e t '~ ) A d 8 1 d• 

müddeıumnmıeı laraliııdan yine yaret ettiler. Atış'arda bulundu- le Trabıona hareket ediyorlar Şah ~azretlerıne ku du anb-t' Şumni Ote i y ID e e ıye idamları iıtonen 17 kiıi nın ho .,,. 1 T tb"k t b. 1 k b · • lıyara T ahraaa a ar u un • 
etine kar~r ırerilnıişHr ar. a ı. a. a ır .an H ve ıJ~ Şah Hz ve maiyetleri Trabzon Iran şehirlerinde büyük istikbal Cinayeti Bütçesi 

tayyare ışhrak ettı. aşmet 1 
dan geldikleri yolu takip ederek resmi hazırlanıyor. Bilhassa Tah-Tenztliıtlı 1'1ad- misafirimi>'. Maltepeye giderken 1 d b k randa yapılacak fevkalade şen- lstanbul 1 (Hususi) - Miid· Ay<lm, SO (.A. A) - Beledi1•· 

deler Cetveli d .. ·· t h t ft d · b" rana av et uyura<-.a Jardır. d 1 ·n f · Tk ş · ı· f ·ıı · oin 193' mali aene bütçesi Tila. ve onuş e ~rl arlak ~ derlJD ır lstanbuldan Hududa kadar teş- Ji~ler aynı zam~n a liran mıd~w !· deıu~um~ ı umnı otke ı aı ~n k 
Ankara, 1 (Hususi)- iptidai saygı ve sevgı e a ış an ı ar. . . . nın bu mes'nt zıyare. n ve! ''1: için ıadeı muhakeme aran ıs· yet ma awrnın taodi.klne _iktir&n 

maddeler tenzilitlı cetvel: An Şah Hz. Gidiyor!• yı merasımı de çok samimi ve neticeler münaııebetıle sevıncuıı 
1 

d" etmek anretile koıpı katıyet et-
karada kabul edildi lSTANBUL, 1 (Hususi) - parlak olacaktır. ifade adecekür. e '· oıiftir. llülç<> yektlnn 150,000 

Sıcaklar liradır. Şehrin fenni hır ınrette 
Iran Şahinşahi Serefine . ş h H .. . ·ı d "'ı·ddetlendı· elf'ıktrikle tenviri ve içıne ıuyn-........................ ......................... a z. unıversı e e ~ nnn yedi kilometre mosafeden 

Yapılan Fener Alayında ..... ;.................. ........................ lstanbul 1 ( Hususi) Sı· demir borular içine alınmak ıa-
G ) k T f d Ç k caklar şiddetlendi. Hararet de retile ııbhi bir şekle Hragı be· enç 1 ara ID an OŞ UD recesi gölgede otuz ikidir. 

1 

le<liyenin bu sene yapacagı mü-20 Bin Kişi v &rdı •• - Te.tahüratla Karşılandılar 1 bim ı,ıor araeıodadır. Her iki 

sveç i in projtileri muoilıincc\ yapıl-
Gece Yansına Kadar Süren Mes'udl Bey Şerefine Bir muhabbet tezahüratından doğan laeaktır. - 'Blataraıı Biliızci Sahi/ede - Jrine karşı gostermiş olduklan ma~l8rJmJZ8 ması yakmda münakasaya konu· 

B Ziyafet iyi hisleri anlatmıı ve gör- Xöm:tonjam .&TdıalaJa.ıa BJem U Eylenceye Ait Tafsililt . 1•tanbuı 1 (A ·~». - Ir~n Şa- dDğll bu dosııaı. ... 1uırc1a,hk tahdidi TenezsD.Jat .................. .................. bınşabı hazretlerının maıya tle-
1
• k 1 t Le • ld L 

IetanbaJ, 80 (AA) - lraa .Egn, İzmir, Bartın vaparhırı, rinde memleketimize gelmiş olan ~ a a~b1?1 .;and gazde e !.1°.e ~la:~ kOJ'DUJ'ae&-. 
1 

Aydın, 30 (A. A)- BalkeTl-
g h" b H I ı · ·ı· I ·1 t gu gı 1 1 a e e ecegını 1 t b 1 1 ( Hosusa ) - s- ı Efez hare v• •nAa ı azrollerinin şerefle- araba vapuru deııılrlemişti. B•ş· ran gazote erı mümessı ı ttı aa t . f a an • . nln terli bile. me' ıur • 
rine ba gece bir fener alayı ya- tan ba..:a birer zira tufaoı haline gazetesi sahip ve başmuharriri e mlışk_ır. l k t t le 

1
• ara veç hüld\metile ya&pılan Klerıng belerin& hlr tetkik gezintiai ya-

., . ı meme e geze e r · . . . 1 b-k6 ti pıldı. I>enlzde yapılan hu alay gelmi' bu gemilor i91nde bilhasaa Mes'udi bey şerefine lstanbul sında sıkı bir irtibat tesisi hu· ıtılAfın• göre ove9 ° me pılmı,tır. Otobüslerle yapılan 
htanlıulou pek az giirdli)lii de- Yavuz harp gemimizle, Ertuğrul matbuat cemiyeti tarafından sosunda Türk gazetecileri tara- mallanmıxa biç hır kontenjan bu gezinliye 120 kiti iştirak •t
,.e•de parlak •• eğlencoli oldu. yatı pek miik•mıııel eureıte tez. bugün Parkotelinde bir öğle zi fından gösterilen arzunun tama- tahdidi koymıyaoaktır. mi,tir. Avdetle Kupdaaı Ye Sö
Belediye tarafından alAkadar yin •e tenvir edilmişlerdi. Halkı yafeti verilmiştir. men ıran gazetelerinin de arzu- Hiikilruetimizle İHoç btikil- ke kaub•l•rı da aiyaret olun· 
makamlarla birlikte tertip olu - getiren ••purlar wiikomınelen Asım BeJln Nutku lanna tevafuk eylediğini söyli · meli arasında haziranın 19 oda mu,ıur. 
nan bu fener alayına yirmi bin aydınlatılmış, Rabillerden dolaş•· Bütün matbuat mümessilleri· yen hatip Anadolu ajansı gibi Aukarada bir ticari itilAfname Balır.alorya. 
don fazla halk işlirnk ediı-ordu. rak yeniden enrayın iinüne geldi- nin hazır bulunduğu bu ziyafette !randa da milli bir ajansın teessüs aklolanmnştnr. Bn iti!Afname "h ları 
Akşamla bora her ea h illerıİe bir !er. Dol mahalıçenlıo ön it bu sırada Artvin meb 'usu Asım bey s6z etmek üzere bulunduğu bu suretle dünden iti haren mer'iyet uıevki- Im tı AD A) B 

b b r 1 . b ı "lk d d b "k" .. . ANKAH.A 30 (A. - a· fHliyet başlamıotı. Deni;-. yollan ma şer a ıne ge mış o onoyor- alarak Türk gazetecilerini Iran Tı - ka ım la u ı ı ~ue~s~se?hm ine girmiştir. Ho hoımeta malf1- '· J imtih:nıarı münasebetile 
idaresinin, Akayıo sirketi Ha'-·· do. Süalenmiş ve yekpare birer t 1 .. t s·ı etmekte olan ur ve ran gazetecılermın ı - t lruak iıtiyenler Türkofiı "'a orya . k·r· b 

' ' J k b r 1 . 1 d gaze e erını em ı f J b"l ki . ma a b z~toler maarıt ve ı ı eye tlyeııln, Hali9 şiıkelıniıı kalka '
1
' a ıne ge ""' vapur ar an Ittilaat başmuharririni aralarında ıyaç anna cevap vere 1 ece en müdürlügüoe müracaat otmeıı. •zı ııa' ı d. y 

tahsis etti~i vnprırlar, elektrik- ınnd~ kh.~1slıııi mobtörller dolaoıyor, görmekten du dukları büyük ümidinde bulunduğunu kaydey IJazı l•eyant\t atfetmiş er ır. ~~ 
romor or ere ag ı donanmış . . . ~ . !emiştir. Mes'udi bey iki büyük dirler. tığımız tetkikl\ta nazaraıı, 'Ve 1 

lorle donanmış hir lı.ıld• nokta- ınavıınalar, knıanlık •• ıarın ii•- memnunıy~tm• ışaret etm.,. vd~ ıefin idaresi altında bugün tesis Kayserı·de bey kimaey., bu huırnata bey•· lnrına gelmi' ve daha 20,30 da tiindo ışıktan birer zoncir gibi seyahatlerı esnasında Mbs u ı t . I k d 
1
.k b wl tt bulnnmamıı:ıtır. 

b · f ka · 1 k . k e mış o an ar eş ı ag arının oa a " taınamile dolıouıın. V •ııurl:11· uzaıııyordn. Henkli maytaplar, eyı ~e a ttne a ara getırme bir kat daha knvvetlenmesi içia G l'k H k t" K tl"d' HaJeyı•kte 
""at tam 21 de Köpriiden kalk. bava fişenkleri atılıyor, T•pur- surelıle Türk gazetecilerinin lran iki dost ve ko 1 k t enç 1 ıre 8 1 UIYI 1 ır tı) E .. d ı 1 . - "li mşu meme e t Dl 1 rl ar. n on • Akayın Kalamı' lardaki hallı:, mnzika arın su•- gazete en mumessı tanışmıı ve gazetelerini kendilerinden bek mam'll f e 
vapuru gidiyor, oııa ıliğer şiı·- tuğu zamanlar hep bir ağızdan dertleımek fırsatını veren Şa- Jenen vazifeyi ifada k" . e- KAYSERİ, 30(A.A) - Kay- Balanda 
keti · ·· ·· h" h p hl • H k · n çe ınmıy Aeride ueonlik hareketleri gün-ere monaup yedi npur takip Oumburıyet martını aoyluyor- 'llfll e evı z. ne lll'f' mın- ceklerindea emın bulundıığwıu ~ • . . 

80 

(A.A) _ Pmar· 

ediyordu. Fener alayının ııkleti lardı. Bu gglenoe f(ece yarıaına netlerini ifa ederek iki memle· sliyliyerek allzlerini bitirmiıtir. den güne ~~tmakl~dır. ~roıya' K•r:::~ın Haleyik köylintl• 
merkezi, Bıyaıotlcumbur ••rayı- kadar devam etti •• aaat 12 1• ket arasındaki kardetlık hı.le· Necip B8'1n Sllzlerl ıpor knlabu namıle bır ıpor ba'ı kaa ı· u-.nnlağall-
nııı •inüne ••••dül edıyordn. lln- Jogru npnrlar hareketle wev- rini kuvvetlenmesi ve bir kat l.taabnl m&m-ili •ekili Ne- kulübü daha t°'elı:kül etmit •• iki metre 

00 
aa~ ımk trunda iki 

rada harp gemıterlodon mada, kilerine döndlil•r. daha artmaaı yol11Dda iki mem- cip bey Tilrh gazetecilerini kar- nlaamnameaini •iliyete .. rmit da •
0 

otuz ıantı~, 0 eri mtize. 

• • 

1 

•• .. 1 k b t dü "f d 1 ı· B l "ki ıpor kuliibö dit buloomo' .,.. ~ayı - e et mat ua ına ıen vazı e et ran gazeteleri miimeuilini ır. onan • 1 

1 1 
ti Bo di•leria O 8 • T • t• l · k d J • • SözJ • H lk ı ılne getiri m • r. ,. n ır urıs l. erı ay ey emıılir. enne aralaruıda gkmelıten dııydnldarı TUoada gel mit oluyor. a •• 1 a .. mıe Mamut 

devam eden Alım bey iki taraf ıeyince bu defa daha tercüman Eeroiyeş dagma çıkılmak i9ln tari~ten b eYTe ny di•leri oldut• 

Buğday 
Mahsulümüz Y ld V d • • k • . a· den1len ayYanl "( 1 ırım ur u g~zetelennın ea .. ·b~e en._~erı olmllf Ye Ana~olu Ajuuıım iki hir ıoyahat tO!hD ... :,t:r:rktt ır. mtiteba11ıelar tarafından söylea-

lstanbul, 1 (Hustosi) - Bazı Parl•, ı (IJuıoei)-Stokbolm- bır surette olap ıten ı,.er- taraf ga•etelerı menauplan tara Bu •eyabstta, Eroı .., ... :..... .,, mektedlr. 
haberlere göre buğday mahsulü- dan biMlrillyar: Ueaontıon da· den haberdar olmuı :raru- fından iıdıar edilen arzayıı kar· •i<Teaine lı:adar 9ıkıl:::ıttır-?lr Ad da Sıoalılar 
müz iki milyon tondan fazladır. ğında 1'72 ınetr•ye çıkan on reli züerine bilhassa tevak· şılamak için daha geniı yardımı balta kadar ıürooek olan b •ıo- ama b lmizdO 

Yunanl•standa turist fırtınaya tntnhnuşlardır. kuf ederek bu hususta ilk esirgemiyeceğini söylemiştir. yahata her yerdeu fştirAk edi.1· " k~~nna~ !O o~r~:~:~;.: tekrar 
SeYJ'•hlam yıldırım ioabet et- salta Anadolu Ajansının tavas- Ercamet Ekrem Beyin meıi i91• prop•ganda •e neşrı. ı ı uç g n e ıoğak 

\
! · , t N . J ,. • miştir. lçlerinden biriıi ölrnüş sutunu istemiş ve yüksek idare- SGzlerl yat yapılmaktadır. Bo işle uğra- başlamıştır. Bn yüzden 

1 
azı)e OJ nıa 011 . . • • f h Er " t Ek b "k' . i . .. d . k"I b z earfıyah norma lstanbul 1 (Hususi)- Atina· ikisi ağır olmak üzere otnı lerı altında ıkı memlekeh r~ a a 

1 
ckumten •. r~mtl . e! bı. 1 şan komite faalıyel o~ Egon. eıı 19 ı1 er ve 0 k"rı çıkarak bas 

d ' .. yaralanmıRtı r. ve saadete kavuşturan Şahınşah meme e munaseue erının ır giine uttırmııktadır. roıyeş vaz yetten yn ~n gelen h~be~lere gore Yuna- e' d hazretlerile Gazı hazretlerinin tarihçesini yapmıı ve bugDn iki ıoyabatinin Temmuz ıonlarıua oatışı giinde 450 kal'.hı h~lm:i ~ıstand~ _vazıyetın norm.al _old~- a Va a adlarını bUrmetle anmıştır. memleket araaında tahakkuk dogrn yapılma•ı düıttn ü imek te tur. Sıça k lık dorooeaı bugu~ gde -
gu, dahılı karışıklıklar ıhltmalı: Londra Beledi e Reisinin Mes'ndl Beyin Cevabı eden dostluğu ve buna yaratan iaede, heniiz kat'i bir karar ve- gede azami 80 •• aıgari 2 • 
he karşı ordunun_ kısmen seferı Y Mes'udi bey verdiği cevapta iki büyük devlet reiai Şabinşab rilmiş degildir. rece idi. 
ber. hale konacagı hakkında_k- Oğlu Yandı Türk gazeteci arkadaşlarının hazretlerile Gazi hazretlerini ma.ha.:tız ileti. Franaamın Demiz 
ş~yı~om tamamen asılsız oldugu L~ndra . ı. ( A.A ) - _Lon~ra kendi sahasında lran gezetele hürmetle selimlamışbr. r T llh tı•Programı ıldıriliyor. beledıye reısı Lort Koletın oglu •• • •• Garzamda. es A , iuı 
.......................................... müfreze kumandanı Stanley Ko· Denizlide Temsil Çankırı Te11ezz'llktl Garua, 80 (AA) - Maha- P_a~is 1 (AA) - e!:~ ;;

34 ff A V L U Jet' Bemdonde r•sıt olarak uç Denizli 30 ( A. A) - D•n izli Çankırı 30 ( A. A) - Dünkü fı0«Uoa biaıklotvııerı Sllrtıen bn- medm Hne -llD~. 
6000 • tugu sırada bindiği tayyare ka- . • . .. teneHüh ı:aaile phrlmlze 1200 '"Ya gelclller. Upklaa allılar ta- b.ııri propamı macıbmce 2 . 

y °' lı • e A.," Jl • ma mu I • t \ paklanmış ve Kol et tayvare ile Ha Ik... te '."" 1 •• ııuae I aanat. den fa ala yolca gel mı,. bn radaa tuıdaa ııa.,.ıandılar. Şehir tını -metinde bir zırhlı, bir 
' on; bav in Bornoz •e çocn_k beraber yanmııtır. Mlteveffa lar şube!•rı Balclanda Saraykll- da Ankaraya SOO don fazla yol- :.ıhallacle kaymakam. ıalıo ret- diahoyer, iki deniaaltı gemiainia bornoalorı en ucuz f ı ati arla bu- harbi umumide tayyareci olarak 7• gelmıtlor •• ba g- k~la~- en gidip gelmlttl r. ToneHDh 1 .._ erkiat tarafıa4an lılllı:· denin inclirilmeai 120 reye kaqa 6.ıııot <•dd•sinde Şemsi Haki. hizmet etİıtiıti. Hen&z 38 J&fın· hk bir halk bazuraacla lk pı- troalne raıııeı glltl•ge artaıak- • 'ı .ıuaıı 4:15 rey ile taario etmitti. 

at ncuzlnk 861 gıtıinde. da idi. yeı temsil etmltlerdlr. tadır. llA •r. 
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Bir Aşk 
Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

- 108 -

Asıl Hindistanda F ern. anı 
Yürüyen f{ aymadurani idi 

Yenf Asır :.? Teınoz 

HARiCi HABhRLhR 
Ofis Kadr 

Goebbelsoiler Ve Papenciler Ezildiler 

"Alma~y~· .. R;yş·ve;i~ ..... E.ii~d·edir Ve 
Hitler Hakikatte Bir Esirdir 

rına ait tafsilatı kayıtla iktifa 
ederek henüz mütalea beyan 

ticelenmiş ve şauranun L 
idare edecek ,t}kilde i 
lJ bbı "d li raporıJe a 
beraetine kıU'ar .,.erilm 

Kararm teflJ!uıinde 

tabibi adli ~. akir lıe 

ceza kanununun mftdde 
asına tevfikan ifadesin 

CllBt eclilıui~, sar'alı o 
ııunun tedavisinden son 
bırakılması telrnrriir e 

Kardef Kavga 
Ali oğlu Snlih ıJe 

ovki Te Galip efendıl 
lınliler knvga eclerken 
Galip taşll\ Salibi başı 

raladıklnrrndan yaka! 
dır, Yaıalı hnetahanoyo 

mı,lır. 

~--------.. •9""• .. •+••·~· .. ~------~~ 
Alman Ordusu 

Hindenburgun Arkasınd 
Berlin, l (Hususi) - Voelki · 

seher Beoloehter bugünkü sayı
sında Rayişver başkumandanı ce· 
neral Blomberg'in bir makalesi
ni yazmaktadır. Ceneral diyor ki: 

- Ordu tamamen devletin 
emrindedir. Silahı taşımak ve 
milletin hudutsuz emniyetine 
mazhar olmak hakkını ona ve-

ren devlettir. Alman ordusu Al-

Almanların Doyçlant zuhlısı 

man milletinin renesans timsali 
olan nazi armasını çelik miğfe
rinde ve üniformasında şerefle 
taşımakta olup büyük şefi Hin · 
denburgun ve kendi safların
dan çıkan Şansölye Hitlerin ar · 
kasından gitmektedir. 

Vılheım,aftin, 30 {A. A) - Yeni Döyçlant ııieteminlleki Almaıı 
zırhlısı bugün denize indırilıniştir. Bu gemiye Amiral Fon Splç 
ismi verilmiştir. Alman Ordusu EaşkumG 

Ctntıal Blonberg 

BalkD'l.fmanı Bay
but Ele Geçmiyor 

Şikago, 1 (A.A) - Bir noma
rRlı halk düşmanı Diliııger, bir 
bankayı soyup 20,000 doları bir-
likte alıp gfüiiren beş haydutla 
polie nral!lın<la silah teati edildi-
ği ıırada zabıta memurları tara
fındaıı te~hiA edılmiştir. Polisler-
clen bir ki•i ölmiiş, dfüt kişi ya· 
ralanmışlır: Dılingerin de yara· 
lanmış oldago zannediliyor. 

Fas Sultanı Bir Tayyare Dtft'll Trentin &lpleJ 
Parise Gidiyor Parjs, ı (Hosıııti) - Bir to. Kar Pırtını 

Peris 1 ( HuıoRj ) - }.,as risw tayyaresi Polooy" ormanı- Roma, ı (Hasust)-
Sultanı Seycli Mehmet oglıı Mol- na ılüştii. Üç yolonım telef olda. Alplerine bol miktarda 
layı Hasan .,.e biiyiik ... eziri ile ı~-l•&D B.a+.-eıinde wa ., u.vy dı. Dağlık mmtakada 
birlikte l!'ranııaya ruüteTeccihan 
Rabaitan hareket etmiştir, Açık fırtınalar oldu, ular 

Zamorada 9 Kifl Roma 1 (A.A) - Bütçenin st1ylAp teblik!.s:_ 1:şgöett 
Boğuldu 2 mılyar 900 milyonluk açığını Silah Arattlrma 

Zamora ı (AA)_ 100 metre kapatmak maksadile, 397 milyon Kemerde yapılan eil 
yükseldiğinde bir su seddi yı· liret kıymetinde hazine bonosu- tJTmatında kah veci H üs 
kılmıı. Sular taımııtır. 9 işçi nun tedavüle çıkarılması kabine kamıt, Eminde bir biçal 
boiu1muıtur. tarafından tasvip olunmuştur. mut ·re ahnmı~tır. 
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Türkiyedc 
.. Bir seyahatin tesadüfleri siz\ 

9~ir gün Semplon Oryant eke
n reste lııtanlıulılan ayırınm Sir· 

eci istaByoııurnfa giirurilk mua 
enesine girmeden ünce Fraı:nzca 

ramerinden hi\la neler biliyor-
ADIZ hepsini hafızanızda topla
rnız. Ha tedhi ri aldıgınıza 

pişman olmarbanız pek ınüm
kündiir. 

ne mutabık bir Franıuzoa kona
tny"rdu. Kelımeleri teJAffaz et
mek ıçio oiddi bir gayret Hr· 
fettigi fa rked ili yordu. 

- Vallahi, dedim; Fransızca
yı ögreomiştim; fakat iyi bilmiye 
gelince! 

- Zarar yok. Bileceksiniz. 
Lütfedereeniz sizden bir izahat 
rica tıdeceği m. 

Hana pasaportn iade etti, 
fazla düşkün göründüııü kitabı 

n tekrar aldı, işaretli bir sayfasını 
açtı Te bana uzattı. 

O zaman hu kitabın bir 
Fransızcl\ gramer oldoğunn gör
düm. 

Bani\ elile bir 'iir göstere
rek: 

. . . 
Ben Ln hakiki Te şahitler 

de bulunan bıkfıyl'yi c.1!,ransız· 

canın kullaoılmaııı gitgıde kay 

botuyoı • dıyenlere ithaf etliyo-
ruın. 

Bu kalıil<len iruıırnlarin htan
hU 1 ve di1ter Tiirk şehırlorioio 

Fransızca 
sokaklar1111 tloltlur<laganu "Ve 

hiitilcl Tiirk g~irnriik memurları· 
nın .l\1ont('l8kiyö'yii Rslından okn
ılaklarrrıı iddıa edecek değilim. 

Fakat .FranR,zcanın Tiirkiyede 

en ın iilı ı m nrnvk tı hı.iz old agımn 
süylıyebi !irim. 

lstıuıhnlda Stanlml ve .Jur· 

Yeni Ar111r 

Alman ihtilali lfe lVlaksatla Bazırlanı:yordu? 

Sayife 5 

Bitler 
••• 

Ortalığı Tethiş 
Etti 
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İKTiSADİ ' 

Reis 
l\fali 

Türkiyenin iktisadi Ve 
Bahsetti Vaziyetinden 

1 

HABERLER 

,- üzüm Satışları 
-- - ----------------- 1 

Paramızın Sa~lamlığı iürkiyede Sermaye Yatır- 1 çu. ~1 
mış Kimseler için Emniyeti Artıracak Mahiyettedir 11 8 sHı•vmnnn ıa 1:1 50 

I~~ı·r lııı ~"A ınel lo lı:t~hn-::a ya 

~aıırnl. ıı;yetın<lo i"•n yapacnıtın 
~PV uıııı IJaskalarııııt d:ı IPll<in . . ' 
~tıııPktır 

Falrnt hır<l~ııbire öliiniin me~'· 

ııınlnj!ıı ii1.Nine çiikmiiş ı,:ihi 

knrkııı c .. ıı'ın kenılisinıl~ıı iste-• 
ıııış oJ,tıııııı yarıhnıı onılan ıı•aıl 

Ü•lllRlllı lıankR~ı Jı111eıla1Ja 
rıııın 67 nci ıımnnıi lçtlmnı diin 

Iıonılın<l•• Sır Horhert !ı"wreıı

cıı'ın rıy•~etinılıı nkteılılıaı~tır, 

lttıiı, irat eltıAi rıutkunıli\ ez 

~ümlo ılenıi~ıir ki: 

ettirmek ıstaılıklerinı bildirmiş etmediği 

lerdir. On iki ay zA.rfında J\ler- siyaseti, 

k~z Banka.ı tc<laviilde bulunan biik6met 

sahalarda, bıı snnnyi 
hiç olmazsa bidayette 
tarafıadan teılvir rıli-

('ı·ıı "Pile Ji•lerıııin arn•ııııl:ın . ,... . 
(ı•ılılıpıı :ık ~ordıı: 

- llnrH\ kım l:iyıklır? 

bn ciıııılole-rirı lrntırn 

gelırılıj!ı hiitiiıı iiliiıııler odaııın 

lcin•le ıını• ı:ılıi hava "lfli),re -, • . t') ... 

aj!ırl•~ıyordıı. Jı•ııı'ıııı artık •İiy· 

Jıyecek ıii1.ii kalıııamıeıı. Her 

kelııııerıiıı ırnlıtP, çııcııkı;:ı, huıla-

dHıJ! eııııı~ oldn,:tnrııı, ii!dürımirı 

ııa•ıl y:ılııız kaldıAını, lııı yürl'k 
darlı,:tı yii:dirıılen Kiyo'ııon kl'n• 
dısıııdttıı ne kRdar uzakla,tıjtını 

tlııyıııııj!ıı ha,lndı. Sık sık tekrar

lnıııı~ o ılrı~ıı: c Inaanları lıilınek 

ı!ıııı yokıur, • cilmleei, ilk ılefa 

ul:ııak, ,,ı1ıııirıde oglanun çehre• 

•iııe t•kılılı. 

l•ca lıir rnıına'ı olnııı~ nlAcıılifı. Çeıı orııı tnrııyor mu idı7 lla-

<) .. n: tırnların ın ~ıılıırı tnnımaga k:lfı 
- '.l'eşekldir rderıııı, cleclı .• J - g-11lılıgırıe lııı; inanmıyordu. ç~ıı'

eorun öniiııılo ıııı'' elt ıle ıloknıı- 111 ıı.lılı,:tı ilk terhiy11 dini 
maınRyı daha muvafık gflriiyor· idi: J{alagıın yap:ınaıındn ak-

ma~ gibi - Qlnlılere rnalı•nı la· rnhaRı iilılllrillıoüş 011111 hn 

vırla, viicndunuu biitiiıı ii•t kı~- y 11 tını çocukla alakadar olmaga 

ruını l'jterek aelıim verdi "" çıktı. lıaşladııtı zııınan Qen, elli yaşıo-

.J ısor dönüp gene yeriııe ge· da p•pulıgll başlaıuış mütever

çerek muhayyel eıgarasını Mr· rıuı lıır prnteıtaııın lclare ettiıti 

mal!a başladı. Birinci ılAfA ola- Liiter lrnlll'jınden gelıyor<lu. 

rak eavaşın dejtil, kırnııı başında l'apaı Qen'e çok baglannıı,u. 
bl!lnnoyordu. Ve b~r z11ma11 ol· Ç<>rı'ı kenılııine göndıırmiş olan 
dııjlu gilıi Kiyo'yu diişünüyordu. vası amcanın hundan makıadı 

Kiyo, Çen'io içinde dönüp do- çocııgun Ingilizce ve Fransızca 
laştıjtı aleoıde nefes bile alıımaz· ögrenrueıl degllmie gılıl kendi
dı. Fakat hn da acaba mubak- sine yalnız prot~ııanlıgırı folae-

fcsi n l i)jtret ıııişti. 
Gilutin birinde amca melıte

be gelıp bunu görünce ınenıuaıı 
olnıu~ gibi göründiikten ıonra 

mildiire ve papa&a bir knç keh
ribar ve hıllôrden yapılmış lıe

ılıyeler giirıderılıği nden bi ı· halta 

1llrklge Ve Borçlar 
l!l:J3 ~eııoeı ıull~klilı\t ltıba. 

rll11 geçen '"nelerıleıı pek farklı 

olmamakla horaboı· unıııuıi vazi

yette nfıık hir toır~kki ~seri gö

cnakı ııalıdiyenin tam altın k:H

şılığıııı yiizde 12.30 ılıırı yiizde 
l!i.87 ye çıkarmıştır. 

Emnlyell Arttıran Vaziyet 
il u rn k kanı, mem iskete ser

mnyo yatırmış olan lıiıııseler için 

eınniy•ti arttıracak ma!ııyettedir. 

Ve hakıkııtın da hu ınerl•11z<le 

riilnıeıi ~ayanı menınnniyrt oJ. old•ıj!nıııı hılılirılıgııuiz için b11 
muştur. iktisadi lınlırana lwy· maılıle ii7.rrirııle isıar eıliyorıız. 
ııelıııılel ıısullerle çııre lınlmaga Ziıaatlmlzln lnklfafı 
çıılışarı Jıonılrıı JrnnfornnRı ıııu- Zırııat ıııiisıııt hava şernılin-
VKlfAkıyetaizlıge ugrnılıktan •orı- ılPn idtifKdo etıuiş, "ynı zaman
ra, her ııınınleket Jrnnıll meınha- ıla lıiilıfııaet te ıhtıkfıra maııi 

lanna istınat etmek Jiizumunn 

biısetti, ve hn yoni eeraite oy
mak ta m ıı valfa lıı yet ı;iistcren 

memleketler de v .. rılır. HillıasM 

Tilrkiye, diger memleketlerle m•
IJ ve ticari ıuiinasblıalını tan?.im 

ile işe bnşlaııııştır. 1933 ııisa

nınd11. Üdmanlı impıuatorlııj!u

ııuıı alacaklıları ile yeni bir ıuu
kavole lmzılıyarak, bilciimlo e, 

ki borçlarıla yüzıle 7,5 faizi" 
yeni eebama tahvil etmiş vo lın 

sar11tl., senevi 700,000 altın 'l'ürk 
liraRı kıyıııetınde tedıyutta hu 
lunmajlı kııhul elıniştiı·. 

Tl•!aret Muhvuelelertmfz 
Ayni ır,aıırnııpa Frnnu, Al

manya ve Ynnaniıtan ve sair 

b:ızi ıle'fletlerle ticııret miivaze· 

olarak vo sılolnr iıışası içiu kre 

di açarak çil tçi511 yaıılımda bu
lııuuıu~tıır. Hu sone yalnı7. zey 

tın ve pamuk istıbsalinde ıhi~ük

liik vaıdır. Hnğdııy ve arpa walı
sıı 1 leri pek mebzuldür. 

:\leyve, lınılık, iiziim, incir 
eski seviyelerini ıuubalaza et. 

ıuektedir. Tütiin ıuabsulii geçen 
senekinin iki mislidir ve afyon 

ıııiktari 117,000 den 266000 ki 
lnya çıkmıştır. Pancar zeı·'ıyatı 

lıiikı1ınetin yardıınile 500,000 
tonu bulıııoştur. J\laraş taratln
rırııla yeııi haşlanan pirinç saha

ları 40,000 ton mahRttl vermiştir. 

Sanaglleıttrme lfl 

kak lıi>yle mi idı7 Çen de avcı· 

lıktan iı!reotyordn, Çen de. daha 

öııct<. kandRn iirküyordu. Bu 
derııılıklere inınce oğlu hakkın· 

d:ı bildiği ne idı' Ona karşı 
beıledigi ~evgi rolünii yapaınl\

mıyl\ baelayınca, bir çok hatıra
Jardan ku,•vet alamayınca Kiyo. 

yn taıııyamadıgını bildiriyordu, 
Kiy,,•yu bir kere daha görmek 

istegıle kıvranmaga ba~laılı.Oiii

lerini son defa olıırak görmek 
isteılij?i gibi bir ~ey. Fakat onan 

'l'atruiş oldugunn da bil<liriyordn. 

geçnı<'mrdeıı oııu yanına çagırmış n~ıi vo eoııebl nakit piyasası 

ve derhı\I Pekin üniversitesine prensipleri iizerine kıırıılmuş 

yollnmı~tı. ınukavoleler yapmı~tır. Türkıye-

Bu oıabsiilleı·i saturnk zor 

olmamıştır. Fakat fiatler ) iiksek 
olmailığınd11H lıöylii satın alma 
•e taşarrııt !ıuHusiindıı isıifade 

eılem11ıni~ti r. Hiil,ı1ınet hir ta. 
rsftan menılek11ti eanayileştir

wck için geniş bir program tat
bıkine bft,ifttnıştır, Hu progra 
ının gayesı; memlok"tte ynlaız 

iptidai nıev!lt ycti~tirm11k de4il 1 

aynı zamanda lın maddeleri ken 

di fabrikalarır.ıla işlemektir, Bu 
maksııtla demiryollarının temdi . 

di limanlllrın teçbızl ve sıı işle 

rl için Büyiik Millet Meollelıı

den birkaç senelik salahiyet a· 

Nereyıı gimiştil Çen'in mev

cudıyeti odayı hi\1:1 caııladırmıık

la ilıi. o, katil alemine kendini 

atını~tı. ve bir daha dl\ o alemd~n 
çıkamıyacaktı. Tetbişçılik haya

tına, giiıü kapalı, bir hapiehane

Y" girer gihi, girmıştl. On yıla 

varınıyacalr, yalıalanıp i~kencıı 

eılilec~k, öldiirülccekti O zaıııa· 

na kadar da cın çarpmı., lıir 

adam hali ile karnr ve iilüm ftlo 

mınıle yaşayıp gidecekti. Vaktile 

oıın düşünceleri yaşatıyorılu, şiıu

dı de onu o dü~iinceler öldiiıo
cckti. 

.J ı•or da zateıı lınnuıı ncı

@ıııırı çekıyordu . l(ıyo iilıliirtelıi· 

lirJı. Oııun rolü lıu idi. Esasen 
burııın elıeııımiyeti de J oktıı. 

}{ iyo'ııun lıt<r yaptıgı iyi ıılı 

N eşriya.tımıa 

Jie~or dlzleriniıı tlzeriade si- ııin başlıca alaoııklı!nrı <ılan 

garasırıı snra sara, nğzı yarı açık,' Frnıısa vo Almanya, Tiirkly~ye 

dii~üacelerinden iirke ilrke, hep karşı miilııın ıoiisa:ıılolerde bu 

o zamanki genci batırlaıuaııa ça· lunmaAa razı edılmişlerdir. Hn 

!ışıyordu. Fakat onu lıo~ünkii Suretle Tflrkiy<', borçlar milıııı
halindeıı na~ıl ayırmalı, nasıl kalesi ihtiyacı için ol<lo kçB 

tect ı t etmeli id ı7 •Ün on di ndaı· m iisAit bir vaziyet el de ~ tııı iştir. 

zihniyetini akla getirmemin @e- Cumhuriyet Merkez Bankaaı 
bebl, Kiyonun din nedir, biç Oumharıyetin Merkez Han· 

bir vakit bilmemiş olmuı v11 kası s~nelik rapornnda müı·11e• 

ıkisioın arnsıııda gördügüm her 
hangi farkın da hooi sıkıntıdan 

kurtarmakta holonmasıdır .. Ne
den ılolayı onn oğlumdan daha 

iyi tanımıyormuşum sanıyornm1• 

Çiinkii ona hsngi bakımdan de

ği,tirmiş ol<luğooa daha iyi gö
riiyordn ve hendi eseri olan bn 

ddgi~tırnıe sarıhti, tehdit edebi· 
JirJi, ınsanlara keodiuden ver

miş oldaguno da lıer şeyden da 
ha vuzuhla lıılmesi liizım ge
Ji rd ı. 

- So~u Vat -

Kaçakçılık 

aemiz tnrı1fından hazineyi ecııebi lııımı~tır. 

parası olarak yapılıın avansııı Sümerbankın fiaal/getl 
para piyosıısın<la iyi tesir- .Millı toprakları!a yeni saııa-
ler yaptığını gösteriyor. lmtiya· yiin inkişafınR yudıın için hii

zıruıı1 tecdit edildiği zaıııaıı giis- kfıınetin teşelılıüsü ile ve kendi 

termiş ol<lagamuz teşriki mesai kontrolii altında bir banka tesis 

arzumuzun Tiirk parasının istik edılıııiştir. Tedizat aiyasetımizin 
rarını teminden mes'ul salıihi- müsaade ettı;ıi hudutlar dalıi
yettar makamlar tarafından bu linde bu baııkay~ kreıli açarak 

suretle tanıoınası ııyrıca memnu- teeriki mesai etmek bizim için 

oıyete şa_vanılıl'. mucibi memnuniyettir. Bu yeni 
1ür.'c Parası Sağlamdır plıtoda ıneıısucat sanayii, bil-

Var~""' J'ilk•ek tıcari tetkik Kemerde kaçakçılıkl~ tanın-

Bılıyorsunnıı ki 1930 Eyi il- bassa pamuk . sanııyii, deri, kö

liinde bizim vaeıtamızla ıhtiyat sele ve şeker saııayii ön safı iş

evrakı ııakdiyenio ihracıodao gal ediyorlar. Köıııiir ietihııall, 

itibaren hariç memleketlerden müterakki madencilik oeulleri 

Tiirkiyeye ecnebi paraları akma- ve nakliyatta kolaylık vasıtasile 

ga başlaaııe ve bo müddet zar teşTik edilecektir. Yün fabrika· 

fıoda,Tiirk paraeı 12 06 frank Jarı ietlbıallerioi azaltmak mec
olarak ıııbit kalmıştır. En yük- boriyetinde kalmışlardır. Di~er 

eek Türk makamları muhtelit taraftan, çimento memleketin ih· 

zamanlarda Tlirk liruınıa altı- tiyaoından fazla temin edilmek
na nlıpetle kıymetini muhafaza tedir. Hususi sermayenin kifayet 

ıııtktelıı kiiıiıplı&nesi müdürlügü mış Edremitli eminin evinde 

HarıeıyH Yekiıletiıııizo miiraca- kaçak eıoin bıılondaAu haber 

alla ı lıııi 111 iir""''H~lerimizle içti 

mai, iktisadi, lıukuki ve ibdari 
ie~ek k ii ı ı~rı mızııı n~şrıyafıadtta 

bırer ııııoh" ı~teıııiştir. 

alınnrak gümrük muhafaza me• 

murlıuile birlıkte yapılan arnş· 

tırmada bir miktar beyaz toz 

hBlınde eroin buluomnştnr. 

lecektir. 

ihracat Ve ithaldi 
Ne Kadar Azaldı? 

Ticaret bakımından harici 
ticarette bn sene nck san 1 ık var

<l ı r. J\Iiklar itibarile tıcnretin 

artmasına rağmen tiatlardRki 

dii,kiinliik ı1nlny11il11 1925" na 
zaran ibracl\t yihde 60 v11 itlrn 
li\t ylizıleı 70 azalmıştır. 'l'iirki
yerıiıı ihracatı ithaldtına nazn 

rnn ~O milyon lira fa?Jla ise ele 

flatlardaki diişkiloliik ıııııaml 
fakrı zarureti göstermeye k~fi 

ılir. Memleketin vardatı 19:13.:l4 

~eneAinıle hütçe tııhmindeıı 6 
milyon lira ekıik ı;ılrnııştır. 
~1amalib, her hal ve karıla lıiit

lıiitçesiııi tevzin ettirnıPk itiya
dınılıı olaıı Tiirkiye biikı1mctiniıı 
bazı masraflarının iktısat ederek 

bu açıgı sene 8onuna kadar ka
payac .. gı ınulıakkaktır. [1] 

l'euzt Pı- · Dlgarıbeklr Yolu 
J~evzi paşa • Diyarheki r de

ıniryolu h[lttıııı Ergani bakır 

uıadenlerine k:ıdar süratle tem· 

dıt edebilmek içlıı yilztle beş 

faizle on iki milyon liralık ıla· 

hili hir istikra?. ynpmı~tır. 

Banlwcılık lşlert 
Umumi vaziyelin hu derece 

gayri miisait olılugn ımıuaıılanla, 
hnnknı:ılıgın ıll\ terekki eılenıe

mesine hnyret etmem11lidir. Os· 
mnnlı bankııR: meıolekPtteki han 
kaoılık işlerinde azıımi teşriki 

mealli göstermege ~alı ınıştir. Bu 
lrnreket lazall ınaaratları ıla 

keemek şutile iyi n~ııcoler VH· 

wrğe başlamıştır. Bnnıınl1< ber11· 1 
her yenioanıi, Galata, Ankara te 
11.ıııirdeki şubeleriıııi1.ın giist11r 

dikleri .viiksek faaliyet, rekııhe

tin hu ılercce çoğalmndıgı z:ı 

ınaıılarda ıkiııoi, iiçiiııcii dNeco
<le açmış oldoğunıuz ~ulııılerdo 

k•ybettıgimiz temettiilMı lıeııiiz 
dold ıı rmam ıştır. 

Bir Kaç Şube Kapanıyor 
Demi ryolla rınılak i ı n ki ~,.f, 

dahil olan münakalatı kolııyla~

tırınış olmasına rajtnıen, Tiirki

y~deki mesaimizi yeniden tan 
zım 'fe temerkiiz l'ltİ rnıek 

istiyoruz 8011 mnlrnvolemizde 

hlze bahşedilen lıaktnrı istifade 
ederek bir lıa9 küçiik şuhemizi 

kapamak ilzer11 Maliye vek/lli'tı

oiıı mu•afakatını i•tedık. Ru 
kiiçük şubelerden bazıları istik

balde ter"kki ümidi kalmadıAın
<lı.o dolayı, dıgeriori de merke~le 

olan irtibatlarının tenıininıl11 
müşkülat oldojfu için kapanıyor, 

Hüktiır.etle yapmış olılııgıı· 

mnz anlaşml\da lıonıl~u başka 
zikre şayan bir vaziyeti yoktur 

Maliye vekl\leti Te .Merkez Baıı
kası ile olaıı münasebatıınızdaıı 

çok memnunuz ve lın milnascbalı 

daha eamlml bir 'ekle sokmak 
l9lu vüe'atımız nlepetinde çalı-

•
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cebinden çıkadıgı şişenin koka- gömülen Vasili derin bir uykn· _(_J)_J-93-3-m-a_l_i_senesuıdeki umıım 
1he 1lmes 

•• .. . . 
• • . . . 
• 

Siyah Şişe • • . . 
• • -. • • . . 

Büyük Sergüzeşt Romanı 
• • •• •• 

Son Kısım ••• 1111 ••• •!•ı ~:ii2'J ···········•i - 120-
Kapııoı rııüteeısir çebresıle 

acınacak bir halde olan Vasili

ye ~11 cevabı vermişti: 

olan kapıcının karısı cevap verdi: 

- Haydi haydi Vasili. Böyle 
kara fikirlere ncf~inizi bırakma· 

yıııız Hnyalta hiraz betbinllk

ten ıılkiomek lazım. Mnhakak 
ki ald•nıyorsunaz. 

ıoon ıaoki peşinden duymuşlar- ya daldı. Kapıcı karısına: tahsiltıt mıkiarının 1932 malt senesine 
dı. O vakt" kadar biraz emol- - Haydi bakalım şimdi de 

yetıizlikle gördükleri Vaeili bu nykuya dalıyor. Dostu Petrof ile 

ciakikadao itibaren son derece bu kadar şişeler içmekle tefabur 

te'f6ocühlerini kazanmıştı. e(ltın bu herif pek yaman bir 
ihtiyar kapıoı kadıp aleldde içiciye hiç te beozemıyor. 

bir tirlıoşon getirdi. KadBbları - Ne bilirsin. Belki yalnız 
11raladı. Bir kaç dakika sonra her iken de içmi~ti. Elbette cebinde 

üçü birlikte itrete diyorlardı. Ar- yalnız bu şişe yoktoya ••• 

tık mevzuobalıe olan Petrof d"Jıil - Uyandıralım. Kendisile sa· 
lezzetinin methiııi bıtıremedik- mimi olmamazı bize o kadar 
leri şaraptı. Fıllıakika yirmi ıe· ta•@iye ettiklMi halde bu vazi

oe kalarak fevkalAde oefaeet yette balaaması mnnfık değil
keıbedeo tütö oöf şarabı idi.. gildir. 

nazaran 5 mllycın 
Anlaşılmıştır . 

Matbua/ 

llıa ıazla olduf!u 

Umum Müdüılüğü 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket Hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane Birinci Bey· 
ler eoka,:tı numara 36 Tele 

6 Ahııı•I rnKell~ 1 :ı 

17 Yek ün 
3638t5 Eski satış 
363892 Unıumi satış 

Zahire Borsası 
()ıı 

56iı 

sı 
100 
204 

Ü>llSI 
Bngılay 

Arpa 
Kumıluı 

Bakla 

Fıat 
:ı rn 

Ken. alpaşa 
Armutlu Maçı 

3 75 
:? 37 
fı 

:ı 25 

Kenınlp•~ıt, 1 (Hıısıı•i) :- Dıin
kii Cıııııa ~iinii Arıııatlıı Gen~ler 

lıirligi spor tnkırııı hah11rsizce 

Kemalpıışaya gel11rek hlr ınaç ya
Jlllıııasıııı teklif etıni~tir. Bu ge 
lı~in anilıgıno r.aJ!:ınen vaki tek
lıl i - göz kıtp•nakRızın ve seve 

eev1> • kalıul eılen Kemalpa~a 
Rpor birlil(i deıhal ılıınoi takı

mını ılcrft,yerck sahaya çıkar· 

mıştır. Arınntln takımında ki· 
ra.1, paııayıı ıııdııki maı?lılbiyBtin 

intikamını almak cluygo•n heli· 
rıyorda. 1 Iısan b~yın bakonıliği 

idaresinde saat altı lıuçukta. oyun 
hn~laılı. l\laç Keıııalpıışanın sıfı

ra kar~ı ıkı ""Yı galıbıy .. tile 
n etı et'! Bn nı iştir. 

Yolcuların Alabile
cekleri Par~ 

l\lıılı_ve vek:iletııııleıı kambiyo 

ıuiiıliirliigiine golen hir emirde 
lınılenı>l JOlcalnrın lıerah~rlerınde 

yıı mı lı•~er lıra ~iitiirehılmele· 

riııe müııaaıle •ılıldıı:tı hılılıriJ. 

ıni~tir. 

Alber armona 
Beynelmilel kesim aka 

dem/sinden mezun ve Pa
ı·ls Şeref madalyeslnl haiz 
kadın ve erkek terzisi 

En şık model/eıı bfiyük muvalfa
kıyelle ışliyen lzm1tın en malllf 
m/ies•estsidir. Zanf 1ıiyıni}•Orum 

diyebilmek içın nmllaka eıbı.meri• 
nizi buıaıta diktırmek ıtızınıdır. 

Bu aılıc•ı kaı'ıyt>ıı uıınt 

ıııayınız. 

Alber Karmona-Kuzu oğlu 

1 çarşısı.Yani Kavaflar No.2 
:l-5 (1-'7) 

DOKTOR 

Hatip Oğ. Esat 
Dahllt Hastalıklar 

Mütehassısı 

Hastal~rıııı lltr gün ÖJ!;leıJpıı 

•oııra Beyler - Hacı imanı 
lıır snkajlııııl:L 

No. 12 • Şifa Yurdunda 
kabııl ve tedavi eder 

TFLEFON No. 3331 
ı -:rn ı 1'.7 

lzıııır lkıııcı Hukuk .\lalıl<e 

ıııesinılcn : 
tzmırıle mukim Feri,te b, 

ııını tıırafıııılan hınırd .. ı:;;aıulı 

sııkal!ııııla 2 ~ııııınrnlı ılükkfuıtl" 
ıunrango?. Alı<lullnh t>leııdi ııez• 

dındc l\lelımet :ıgıı malıılııııın 

Ismaıl eleıııli nlPylıine ikame 

olunan <lav" ve icrn 
11111 lı;ı keme ıı eli ceqııııl o 

kılıııarı 

tıuıır~y 

11ınsarı fJ 

kııı 11~1111 

nin bo~l\nınalxrına vo 

ınulıakcrno cılnn 1455 
tarııfeyııe aidlyetiıı" 2sıoı ı n::ıl 

tarıb111ıle ıniiıldeMlı•ybııı :;ıra 

lıırııla kdrar •erılııu·kle il, G.)I. 
kauuuuuun ıııaddtq ınalısu~asırı:l 

tevtıkarı tırnzıın kılıııan ıblı:H" 

ııaıııenın uıii<ldeaal~ylıııı ık:ııııet· 

g:ilııııı lerkeılerek gnyhulıet ey· 
lem iş ve elyevııı lııılıınılııılıl 

- Do tnnu"' avdet edecektir. 
Vasılı kirpiklerinin ucmıda 

titr11y~n gözy .. şıaı silerek heyhat 
dedı. Heyhat onu tekrar göremi 

ıecegı ınden eod işerıaki m. !ıleş' u ııı 
bir lıiesi kalıielvukunm vur, ÖJ

:nüş olma~ırııha koı kayoram, 

- ln~aallah bnrlıaldıı b~ni te
eıılliye çıalı,ıyorHıoız. Eyi kalplı 
kiınsel.ırsiniz. Sizin için eski bir 

eişe şarap geçirdim. Beraber içe· 
1 im. 

Şarabı yudum yodnııı i9erken dn- - Pek doğru uyandıralım. fon 3956 nıaballiıı arılıışıl"nıamıe nlııınBıll'' 

Bıı ~iizyaşlarınclnn uıiiteessir 

daklarıoı fapırdatıyorlardı. Hu ikiıi uyuyan adamın 

Birdenlıire şişe nihayete yak- saıı koluna yerleşerek onu aalla

laoırken iki kapıoının talımiİı mağa ba,ladılar. Fakat o kadar 
edemedikleri bir hAdiıe baeı:öe- - Sonu Vaı -

Evi Karantina tramvay caıl- nıel>ai telılig ııı:ılrnnııım kRiııı 
desi karakol kuşıeıoıla No. 5\)0 olııııık iizNc mahkeme ılırnııha· 

Telefon :Ko. 2545 lnesıue talık kılınılıı:ı iliın olunur• 
(363) 

-------------·· '.!1)5!1 \ !J'l ) 



Yeni Aen 

Türkiye Ziraat Bankası lzm rj,f!~ J . S • 
Şubesinden: Oınoı Ko. Mub•nıınen K.ı Sahibinin esı 
M.eTkiı Sokagı 

Mec!diye bele~iye ~~~;~·:n 2~ 
1 ~~~ EN SON ÇIKAN TüRKÇE PLAKLAR 

500 
300 

c 

c 

c 

c 

Bornova 

c 

c 

c 

c 

< 
c 

c 

c 

c 

c 

« 

c 

c 

c 

< 

« t 

Kiiprütii 
lfoleıliye oıHldes{ 

'l'eThk U'tkret 
8ullı 

Bityiik çarşt 
Topuz 
Şnd&nanh Q. 
BedaYf\ 

Hannrdı 

Yat?bane 
Kiiçiik ça1 

c 

lsı:uıhulla o~lu 

Mtıuorueu eıuhhısi 

« 

4 

c c 

Şimendifer c 

Merumıen ( 

c 

c 

Şimendifer c 

Menemen c 
c 

• 
c 

hruıo 

di.ikldin 
c 

lı :uı ... 
diikkan 

arsa 

« 

bıuıe 

21/~} 

10 
3117 

7/i.'J 
:111 
14 
6 

1 l 
6/i 

!l/1 / I 
43/51 

< 2!Vl 7/:H 
• 11111/t:ı 

diikkı\rı :l61H>5 
b 1

, ... , 
Jift Q6 IU'dU 4 ol 

ana 20U/8 
h:rne !)2/4 

c 8!)/4. 
c 202/ 143 
c 93/2 

a l'EIR 91/6 

• 20~/8 

c ta9/59 
« hıffl 

hane dttkklin 165/16!1/9( 
c c c kahvehane 246/73 
< İskele < 7 /96 H. kahve :!.;ll/'!. 
c .Menemen < bata6 197/~l2 

Ynknrıda evsafı yazıh Yananla emnli gayri mü!Jadil 

,·f)yA pttşin parn ile 2 Temmoz 9:14 tıuihrn<len itibaren 
çıkarılmıştır. 

;JOO 

2400 
üOO 

240(l 

:l300 
1800 

300 
300 
500 

1000 
1000 
:3300 
4500 
5000 
~00 

üUO 
4000 

600 
800 
200 
noo 
600 
;{00 

3300 
2200 

200 
2300 

Malın satılclığ1 aeneye ait Devlet ve Heltıdı,.e vergi n reE!İDl· 

lerile sair masrafltu müşteriye aittir. Satış bedtıli Taya kıymeti 

muhammeneai iki bin Jirayı tfJoaTüz eden eınnlin k1't'i ibale-leJ'i 

ietizana tabidir. lbale 28 Temmuz 9:J4 PazarteHİ günüdlir Talip 

lerin me:i!:kftr giiode ıaat l'/30 da Zirftat HankRBJDK ıuüracaat
lıu·ı. 2657 (997) 

lllnlaterem Doktorlarımıza. 
Ademi tlıtldar, erkeklerdeki umumi zafiyete 

karıı miieulr blr lldç 

ROBllOBiN 
T a bletle ri foonio en ımrı nazariyeleı ine teTfıkan ihza l' 

adıJen bu çok faydalı müstahzar bakkrnda. faıı:la izahat ve 
meooanen ııümune almak istiyfln doktot beyler lstanlıulda 
Karaköyde Ziilfarna aoka~nıda ( 17 ) ıınmal'ada 

Hayri Rifat ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat 

~-ilirler. 

d! 

şirketine mektupla lütfen müracaat 

11--26 (853) H 3 

Jlm4U4 

SEYY AN HANIM 

A 1769 Yeftl Melek Fokstrot 

1 unutma Bent Tau~o 
1\1"\H.MUHE HA1'DAN HAKfM ve 1\IUSTA'fı'A RRY 

1770 
Fikrimce ( Duet) 

Aı MAHMURE 1JA1\DA/\ HA!v/M 
Kll.h Allrsml<.ucaoa 

MÜŞERREF HANIM 

A 1771 Hüseyin 1 ürkü: Sevda beni 

1 Hicaz Türkü Bakanız Şu Geline 
ZAHiDE JJA \iM 

Al JJJ2 Şu dalJın ardında Siyah daman var 
Türkü l.Jzufl Kavak 

SUHEYLA BEDNIYE IJANIM 

A 1773 Begoğiu Gilzeli 
1 Mahur Şarkı Sazına tei btılladım 

HUSF'rı/\ HÜSNO BEY 
~~~~~~~~~~~~~~---

A x 177 4 ~::;;lige Ninni 

.. 
~ZON.GUI:i.AK~ 

• • • • • • 
K C> ıvı: -cJ ı:=t U 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( ZEHO DiZ ) ve s~ir knlitoler: 
Bt1 <lofa f.!elirdiltim yliksek kalorili ve fevkalfıde tenzilatlı 

z o N G u r, DA K lifimiirlerini ~atı~a VAzetrim.(ZEHO 
DiZ) tonu arn (10 S) L• d 
haya t eslim , ıra ır. 
Adres: Mn l tı:ı:larda Yalı cad<lı•s i ndo .No. 12 

ZOHOI GA.!SOOI 
' ~ \ .:.~~ ~· r• • ' ! "• '-., •,. ' 

DENIZYOLL~RI l~~ET.M~SI I '~:~.~.. ~~~~~=u 
Acentesı: B1r1ncı h.or· saat 20 ae liıuaııımızd ırn hare

don Telef on 267 4 ketle f(iilliilc, Bodrnm, RocJos, 

Ayvalık Yoltı 

MERSiN 
Maı·nııuie, lblyauı, Ft.•thıye, Kal
kan, Karı:ı, .lfonike, Aııtnlya, A· 
lonyfl, ..'ller!!hıe gitleoektir. 

Sadık zade Vapuru 
V ıtııuru Salı 18 de lcallrnr 2 · Teuımuz Puzarteı-t giinii 

~6G2 (909) 
SLtat 20 dt3 limauıınızd:ın hare-

•aklaa Ve inşaatı Bahriye Bltlteha.ısısı 

ETUP fJE:rtlAL 
MAKINA iMALATHANESi 

ketle ()anakkRle, lstnnbnla gide· 
cekti r. 

Birınoi Kordon ~2 numara 
acentesine mıırnçaat 

'l'eleforı ; 3648 
•<mas us M a 
lzmır Betedlyeslnden: 
1 - Bin teneke benzın 14 

QABŞISI SVlWl.&B.& &O - Izmir Temmnz 9~H te sı•at 16 da kapıılı 
zartla miinalr.aaa ile alınacaktır. 

GAZOZIYEN MOTORLERI iÇiN 2 - Rin iki yü,; metre hor 
tnm 14 Temmuz 934 ıe saat 16 
da kapı\lı zRrf lı miinakasl\ ıle 
alınacaktır. 

YAZI R.A.:OOST .A. 

Gnller Adasında Geçiriniz 
Adrtatıca Kumpanyası vapurıarlle muntazam aeyrDaefer 

Doksan giio mfültletli gidiış geliş bıletleri : 

Birinci mevki fJO, lktncl me'1kl 33, Üçllncil mevki 
17, Gii oerte 11 Ura 

CiRANDOTEL DES 
RC>SES 

de oturuıııız: Asri konlur, liiks miie88eıııe, en ıyı ıniie88efle 

Huııosi plfıj. GOLI!', Tfi~N IS, AV, O gy f K SORRÖ t 
Her ı:ey dahıl dcirt hııçuk lı radan itibaren 

Aileler "" n.ın n i kKmet ler içi ıı i enzilA t 
450 kilometrelik ıoiikemm.,ı otomobil yolıı - Bill 
rel!lim ve depn m o nkkRten otomobiller ithal edilir 

Gara/tar - Binicilik - Bllgllk Gazino 

19 dan 28 Ağustosa kadar 
Btytlk Spor Battaaı -. 

800 ınetre irtifaında Prof et dagında Dağ şubesi 

OTEL Di SER 
Çam ormanı - . ıdaal iklim, 11eo111, tenezzüh, AY, aileler 
i9iu idoal yer h4'r ,,ey dahil ii9 liradan itibaren paoıiyo11 

Aıleler "El uznn ik&metler için tenzilat 

SARKIN KARLSBATI • 

Kalitea Kırali Kaplıcaları 
Kaıaoi~er, Böbrek hast1&lar1, Jütrit ve ~ekM hastalığı için 

mliessir tedaTi her konturu cami bir çok oteller 
2 - 8 liralık ht>r şeyi dahil pansiyon. .Mıı11zzam 

sa111at Ye aRsrtt\ltka ıenginlikleri - Adada 

11Af ıs tenezıiibler • Balolar, KonE!Mler, Spor 
toplantılan - Şenlikler, eınemalar Tesaire 

3 - 20 H.3 (960) 

"P'JE 

Osmaniye oıeıı -------Osoııwıve ot~li hıtaııhulda Sıı keoide tramvay caddoein

dedır her . tarafa yakındir. l\tlihterom hmırlilerin ve ha· 
valisi halkının ve mutelıer tiıcc:ıraııımızı:ı misRf ir olduk
ları otel f starılıu f <fa O,;ıwıniye oteli V" tahfındAki fzınir 
Askori kırnatlıımesi<lir. Molıtereru İzmirHlerrn ve muhte
rem havalisı h11lkınnı balundııkfarı ..-e bnlu~tııkları yer 
Osmaniye ot~lidı r . 

Bu oteJ Iznıirdeki Askeri otelinin sabık mü
essis ve rnüsteciri ve lznıir ve ha valisi halkının 
yakından tanıdığı ve sevdi.~i Omer Liıtf ü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh-
vendir. 21-26 (852) 

'faze. 

-
lkiçeşmelik 

Eczanesi 

ALIM OULCJ 

B. CEMAL 
·renıiz, 

tacel 
\ 1 e Gayet Müs
Yapılır. 

lkiçe~melık caduesı 

Ucuz 
ilaç 

~o 29!t l'elefon : 3071 
12-~6 (720) s 7 

On beygir kuvvetin<len 250 beygir kavve· 
tine lu\dar cibıu:hH· imal olunur. Daha bü
ytiklerı için hususi sipariş kabul olnnur. Hu 

3 - Elli hin Randırnıa paket 

taşı 14 Temmuz 934 ele Mat 16 -------------------

17G3 ro. ve 20 şubat 934 tarihli ihtira 
beratı m ha izdir 

Bu lı:unar makineleri ger~k ınetauet ge
rek sadelik ve gerek kullanış itibarile Avrupa 
makinelerine faik oldnkları gibi tiat hu~ın-

ımııdn <la noıız<lor. 
Bu makineler 150 2fl0 3jO 450 kı log

ramlık olarak YllJ1ılınaktadır. Hususi eipariış 
verildığintle istenilen lıôy<11' da yapıhr.Hasue1 
çiltlılc , pastane ve sair yerler için (50) kilo
gram lı~11 k11dar el ile miitebarri k hamur 

cihazlar Antrasit ve odan k<>mitrti için ya
pılmakta olup arzu t:<lildiğıncfo Linit kö-
mürleri için de tertihat yıtpıhr. 

iMALATHANEDE 
Yaghaııeler i9in baskı, Poınpariya (Hay• 

durlik talnınbası) zeytin ezıue tl\kıınlan ve 
her çeşit yağ ve an bnklarile m•ktne il6 
müt"barrik bütün kuvvet ve k ııdrette (Saatte 
500 tona - 500,000 kilograma kadar) sa 
çekmek ÜZ'tre garırnti ile tulumbalar ve rliir· 
binler imal edilir. 

Un d•ğirmenleri, asansör teşkilatları ve 
her kudrette sabit, seyyar ve müteharrik 
vinçler yapılır. 

Bahriye İşleri 
makineleri de yapalır. Motodmt, Dok, Layter ve yiiz 

A nm t•deııler hn mRkineleı·i gerek fırııı
kac.lar bamnle teknelcl'ile gemilere lartla faalıyette ve gerekse atelyemizde göre-
vaıı ve mııbayy.,r pervane imali bilirlır. Atelyeye müracaat edildiğinde fazla 

izahat verılir. Hariçten katalog talep vukn- nevi inşaat ve tamiratı teminatlı 

unda giirıd6rılir. tRahhiit olanor. 

Makinelerimizi faaliyette giJrmek istlgenler Kutellt caddealnde Bofnak Mustafa efen· 
dinin Yeni fırın, Kutelll cadd~slnde Bnaln efendinin, lklçefmBllk caddesinde Osman 
Nacı efendinin, Mallularda Cem.al efendbıln, TepecUı Kdj/ıthane cadd~lnde Hugrullah 
efendi biraderler fırınlarında glJreblUrter. 13-18 H s 
~ 

da kaplllı zarflı nıünakasa ile ... ~~? 
alınacaktır. 611;-~"ii/ij 

4 -- 9 Ey itil panayırında yap· ı 0 

~·:ı·.
14

:ı~~1~:~~.n:"k~i:~:;;':rTe~:. r .... T .... A .... z .. ··e:···;:e·M·iz··'"üCüZ ... 1 
ma?. 984. da ımat 16 da ihale 
e<li leoekti r. ı 

5 - 87 adanın 85 numaralı IT.A.C:::: 
arsası 14 Temmoz 93( ()., saat ..__. ...-
16 da açak mijzayede 
edilecek tir. 

6 - 68 adauın 20 numaralı 
arsa&t 14 Temmuz 93( de saat 
16 tla kapalı zarflı ıniizayede ile 
ihale edilecektıı·. 

19-2 2485 (909) 

or:An Rıza
oo~um Va Cerrahi Kadın 
Hıstalıklan Mütehassısı 

~aştorak Kestelli oadde
ıiude 62 numaralı muayene
hanesinde her gün saat S ten 
sonra ha1talarını kabul eder. 

i'e)efon: 298'7 
8 7 (9'8) 

Bam•i Ktzlaet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdnrak Bii.,•iik Salepcioıtla han kllrşuunda 

••.............•.•.. , ............................................... .. _ _,.,. 
Iataubul Sıhlıi Bileaaeaeler 

alma Komia~ona. Beiallt-iadea: 
40,000 ın"t.re yerh A mMikan b~zı . 

Satın-

6 000 metre yerli HRki renkte elbıeelık bez 
4'000 metre yerli Oümü'ö renkte ftlbiıelik be11 

fa;anbnl Aklıye Te Aaabiye h•ıtaoeıi için lfümm olRD yoka 
r ıda mikt1trları yısılt yerli bc•zlerı olbartaki nümuoe •• tartna• 
meai Yeçbıle ve 17 Temmuz 984. Salı gıiniı saat 14. te kapat~ 
sarf uıulile ihale edalmek Ü7ere möoakaaaya konına,tor. İltekh 
led• mftraoRatları 24.-28-2-6 2516 (9f8) 




