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Türk - Yunan 
Mahtemesinde Bir Küstahlık 

Türklere Barbarlık isnat Eden 
Yarasimos Adliyeye Verildi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~tı aylık : : ·. : : ·. ·• : ı~gg i~~~ _ , 

--=:::-----·~__:7le~le~ıo~n:-_· _:26~9~7~..;..."'"'""--' .... } enı Asır ınathaaRııııla lıa"ılıııı~tır 
Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, sabahları çıkar slyasT gazetedir 

Sefirler Arasında .. " . Türk Sporcuları 
Rusyada Hararetle 

Dün Moskovaya 
Karşılandı 
Vardılar 

Moskovaya giden kadın yllzllcQ/erden Leylb ve Cavidan harıımlar 
MOSKOV .A, 29 ( A.A ) - Moııkovaya hareketten evvel 

Oe.Ydet Kerim beyin riyasetinde. Oevdei Kerim hey harioiye ko· 
ki Türk sporcuları, ılüu akşam miaerliği komiseri ile Odesa icra 
Odesaya g~lmişler ve akşam üzeri komitesi ve şehir meclisi reisle· 
Moakovaya hareket etmişlerdir. rini ziyaret etmiştir. 
Odesaya muvasalatlarıoda vapur Moskova, 30 (A.A) - Türk 
istiklal marşı .,.., enternasyonalle sporcuları buraya gelmişler VP 

karşılaıımış ve Oevclet Kerim be- hariciye komiserliğinin bir mii
ye büyük bir buket verilmiştir. messili ile muhtelif spor te~ ek-

Sporcular hariciye komiser- külleri ve matbuat ıoüme<s i ileri 

ligi miiıııessili M. Gailiunskin, tarafından istikbal edilmi ~ l e rılir, 
şehir moolisi reis muavini Gııef fetaeyonda binlerce PJl" ' c ııdnn 
Türk viekoneoloeu ve har~ bir- müteşekkil bir heyet hnlunuyor
liği, bedeni terbiye müess~eelerile do . .Misafirler Kief bedent ter
matbuat Ye Odesaoın spor te,. biye meclisi reiai Morosov tara 
kllatlarile müme1111leri tarafıu- frndan eelılınlı1nmışlurdır. Ma-
c.an karşılanmışlardır. -Sonu beşinci sahifede-

Türk Çiftçiliğini Fenne Bilgiye 
istinat Ettirecek Müessesemiz 

• 

• 

R.Cumhur Orkestrası 
Şehrimize Gelecek-Panayır Etra-, 
fında Faaliyet Devam Ediyor 

, 
i 

Panay11dan bir manzarn 
Belediye reı11 Behçet Salih lnnup şenlıklerimize iştirak ey~ 

bey dün beraberinde mühendis- lemesi d"rpiş edilmiş, Çeşmede 
ler hulundogu halde panayır sa- istirahat etmekte bulunan Milli 
ha11na giderek pavyon ve gazino 
Inoaatını tetkik ve teftiş eyle
ıni,tir. inşaata geoeli ve gündüz 
ili devam olunmaktadır. Panayı

rıo mükemmeliyetini temin için 
bütün fıraatlardan azamt dereoede 
istifadeye çalı~ılmaktadır. Vali 
Kazım Pş. dün de tioaret odBBıoda 
uzun müddet panayır işlerile 

meşgul olmuştur. Reisicnmhıır 
hazretlerinin çok yüksek sanat
karlardan mürekkep orkestrasının 
paneyır müddetince lzmirde l•o-

l'D.lıclafaa Vekili Zekili bey bu 
hııınaun teminine ~,aJı,acağını 

vadetmiştir. 

Denizli ticaret odası ıımumi 

mahalli mahsnlat ve wamulatı'lı 
teşhir eylemek üzere panayırda 

sekiz pavyon tutmuştur, Tire ti· 
caret odası da geçen sene oldu· 

gu gibi bu sene de panayırımız
da geniş bir yer alıuagı karıır

laştırmış keyfiyeti komite riya
~etine bildirmiştir . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hiç Bir Fark Yok Dlu? 

- Eyvah, skandal... Skandal ... 
- Hayır kocacıtım, hiç bir şey degil .. Yalmz pliija hawlıklı geldim. 
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ilmi Araştırmalar EDiB HA.BEBLEBi ....................................................... 

1 ürk Çiftçiliğini Penne Bilgiye 
istinat Ettirecek Müessesemiz Kuru Uzüm 

• ·,,.. .... - - • \. . •.1,t:-... ": ~ ~ ~ . ·-· . ~ . 

1 Borsa intihabatı Dün 
Çol( Hararetli Oldu - Baş Tarafı Birinci Sahifede -

kıymetleri olabilirdi. Filhakika 
o zamanın kötü zihniyeti de 
fenne itimatsızlığı kolluyordu. 
Ziraat mıntakalarına fen memur
larını , ziraat mütehassıslarını 
göndermeği düşünen devlet, fen 
adamlarının çalışmaları için za· 
ruri olan malzemeyi asla hatırı
na getirmezdi. Malzemesız, ve· 
saits iz çalışan mütehassısların 
şarlatanlardan ne farkları olabi 
lirdi? Köylü şu veya bu ziraate 
en müsait sahayı anlamak ıçın 

toprak nümunelerini getirecek 
olsa baştan savan tavsiyelerle 
karşılaşırdı. Köylünün tecrübeyle 
artan bilgisi, şuuru böyle körü 
körüne yapılan tavsiyelerin kıy · 
melsizliğini meydana koymakta 
gecikmezdi Hatta falcılığı an 
dıran bu tavsiyelerle alay edil
diği bile vaki olurdu. Bazen 
ayni tarlanın toprağı muhtelif 
kaplar derununa konularak zıra 
at memuruna gösterilir. O da 
her birine ayrı mahsul ekilme· 
sini tavsiye ederdi. Bu vaziyette 

çalışan bir memurun ne kadar 
zavallılaştığı kolayca takdir edi· 
lir. Köylünün fen adamlarına 

karşı itimadını sarsan bu sakim 
yola Cumhuriyet rejimi nıhayet 

vermiştir Tohum ıslah istasyon 
ları , haşarat enstitüleri Ye niha
yet Ankaranın Yüksek Ziraat 
enstitüsü hep Cumuhuriyetin 
eseridir. 

Bir çiftçi yurdu olan memleketi
mizde ziraatın, baytarlığın eşaslı 
surette iyileştirilmesini, düzeltil 

mesini kuruluşunun ülküsü sa
yan Yüksek ziraat enstitüsü, 
devletin zıraat ve baytar teşki
latında muhtaç bulunduğu fen 

edilmesine çalışmaktadır . 

Piyasanın Bu Hafta 
Açılması Muhtemel~ir 

A ilik adar makam lam gelen ha
herl ere güre koru üziim mahsnlü 
tnmam en kema le ermiştir. P6r
şc mhoye kadar pıyasaya külliyet:ı 
wiklaıda iıziirn ~elrnesi bekle· 
nı y or. Ounıarı esi gilnii JHYl\S!lnın 
aı; ıl nın~ı ınııbt0nıe l dır . Maniead<1 
ılll rnzıyet tamamen bu şeki ı. 

dedı r. 

Vasıf Bey 

Ankara· Keçiören asfalt şösesi 
üstünde iftiharla seyredilebile · 
cek olan bu muazzam müesse· I 
senin sıralanmış bina1ar, itina 
ile işlenmiş arazisi görülür. Tabii 
ilimler, ziraat, baytar, ziraat san
as:arı namile dört fakülteden 
ibaret olan enstitünün umum 
talebesi üç yüze balığ olmamış 
hr. Memleket:n çok geniş olan 
ihtiyacına göre dört fakültede 
çalışan talebenin bu kadar azlı ğı 

deruhte edilen fedakarlıklarla 
mütenasip değildır Bu raka 
mın ihtiyaca cevap verecek 
derecede çoğalması temenni Ş rhrııuızde hıılunml\kta olan 
edilir. Memlekete muhtaç ol· Moskova lıiiyük elçimız Vasıf 
duğu ilim uzuvlarını yetiştiren , bey diin •ıliiy e t e geler•~ ~I\~~ 

1 • b' • tı"kbal muavırıi Saıp, polıs mnduru mezun arına emın ır ıs ı 

t · d ··k k · t st· l lc'eyzi loeylerı ziya ret eyleuıi~tir. 
emın e en yu se zıraa en ı· 

tüsü bugünkiden daha çok fazla Z • il: h ı•• 
bir alaka uyandırmağa layıktır 1 ey tın ı11 l a su u 

Enstıtünün rektörü dünya 
ilim aleminde geniş bilgisi ve 

Bu Sene Her 
Taraf ta. iyidir 

tecrübesile tanınmış zirai iktisa· llu sen~ ııııutıtkı.,ıın her tara· 
diyat mütehassısı, sabık Leipzig fında • e lıillıassa Avvalık oıva· 
Üniversitesi rektörü ve zirai ik- rındaki z,.ytıa mrıhsolü fevkal 
tisadiyat enstitüsü müdürü pro- ade iyıdır. 8011 yağan yağınnr
fesör Falke'dir Fakültelerin reis- larııı zeyıın ınahsıılüoe çok fay-

························---························ 
Yeni 
ilk 

Seç.len 
lçtimaını 

Heyet Yarın 
Yapacaktır 

• 

leri ve profesörleri de Alman• dalı oldup;u ıniilbakatlan zirRat 
Boısa Saıayı 

dır. lçlerl.nden bazıları Üniversel müdiirlüğiine gelen baberlıırden d k L t · 1 Evnlce de yızdıgımız gibi rin e "" 1 tetki .. at ne ıceı 
şöhretleri olan ilimlerdir Her anla~ılmıştır. lzmlr tiııaret 're zabirıı boruıı ınlaşılma11 ve başkaca da mö-
profesörün yanında Doçent mua· 1 k l idare heyetinin değişme zamanı raııaat 'Taki olmadığı göriilmeıi 
vin, şef ve asistan olarak Balı çı ar gelmiş ı9a11..19s5 aenesi içın yeni üzerine rey sandığı intihap he-
Türkiye •e Anupada yüksek C • t• heyetin intihabı dön yapılmıştır. yetinin mu•aııebeslnde açılmış 
tahsillerini ikmal etmiş kıymetli emıye 1 Borsa nizamnamesine göre; ve reylerin tasnifine geçilmiştir. 
Türk mütehassısları vardır En Perşembeye Bir borsada mukayyet Türk tabauı Netloede, sandığa .. tılmış olan 
kıymettar araştırmalar Türk genç- 1 Eğ' len ti Ha.aırlad.ı birinci smıf tücııar •e simsarlar rııylerio doksan sekize baliğ ol. 
!eri tarafından yapılmaktadır. 1 L• b . . 1, 1 1 1 ını· yeti intihap etmek 're intihap olun- doğıı anlaşılarak tunil şu neti· 

. • . d ne rıınız '" ı ' ç ı ar oe 
Bilhassa zıraı sanatlar şubesın e 1 ' 1 •• •• k a mak, ikinci Rıoıf tiiccar ye sim· ceyi Yermiştir, 

ff k. ti' t ' 1 larafınılan perşem ıe ~:•mu a ş • 
mun a ıye ı ne ıce er veren . nrlu yalnız intihap etmek hak- EHmi Rey adedi 

l d b h d
·•· ını Hıılkevinde lıir gardenpartı 

verı ece ı r. 
H~yvancılığımızın inkişafı .nok: Ganlenprntide mnbtelif milli tıun onda borsa m~thalıodı. bRy· c Oevahirci zadııŞilkrii B. 96 
araştırma ar an a se ıııyor.

1 
· ı kt ' kını haiz bulondukları odao ,ııat Tiicou Mnzbar Nurullah B. 98 

taı nazarından çok ehemmıyetlı K k ı KA B 91 adamlarını, büyük çiftİikleri idare b" 
1 

h I • b ıtvalarla Jı1z bavalıın oynanacak raklarla siialenmiş masalar üze- • ır agaç ı zım • 
ır mevzu o an ayvan yem erı d d tl'I rine mühlirlü olarak 're Tiirk • Menemenli Hıhn B. 87 

edebilecek mutahassısları yetiş- üzerinde ilmi araştırmalardan ve cemiyet ttır~fın an an ı ere 
tirdiği gibi Türk topraklarının . tl k 1 • d hıra ve halık ıkrnın olunacaktır. lıayragına aarıh rey sandığı ge- Akşehir tlııaret bankuı 

memnunıye e arşı.anmaga e- tırilmiş Ye reylerin atılmaeına lzmlr şubeıi müdfirü 
68 

her köşesinde ziraat bilgisınin ğer neticeler alınmak üzeredir. y Simsar SelAmi zade Ziya B. 78 
yayılma11na, köylünün yeni ve Bütün bunlar ve bunları takip angın başlanmıştır. c Çömez zade Mustafa B. 71 
verimli usullerle çalişmasına, edecek neticeler matbaatla, bül· At D h 1 İlk reyi 9 im93alar cemıyetl 

eş er & omnınt katibi atmış ve onu reyle a?.lllığa SetJilmlşlerdir. 
baytar ve ziraat ~ubelerindeki tenlerle, hatta radyöyla çiftçinin Bastırıldı Bu meyanda töooardan All· 
ve fenni tecrübelerde elde edi· ittılaına vaz olunacaktır. müteakip te intihap hakkını 

K · d c dd b · ol ol 1 · • · ı · 1 iyeli Hallın beyin 12, Ak Osman len neticelerin her tarafta tatbik A.ll Şev-k.e1' arsotına a tramn.y a e- aız a ar rey errnı ı ı ıına 
ıinda .t87 numaralı fırında ya- eylemiştir. zade Mehmet beyin 12, Sims"r 

Z. Mektebi Mezunları 
pıııı Arif usta tarafından bacaya Rey ıandığınııı başında inti· zade Haaan Fehmi beyin 29 're 
yakın bir yere k ı• ırnlan makas hap beyetl reisi Borsa komiser simsar müfettiş oglo Sabri be· 
çatıları ı.teş alarak totnşmoş yekili uııpımi katip lhsan 're oda yln on dört kaz11ndıkları anla· • v •f 1 Ald l isede yangın derhal söndilrül . azası Hafız Ali 're Borsa aza11 şılmış ve kendileri yedek aza K amilen y enı azı e er l ar müştür . Fırın sigorta~ıııılı. Za- Izıniri zade Mazhar Nurullah olarak tefrık edilmişlerdir. Bu 

8 S 1 • K 8 l d rar miktarı elli lira olarak tes- bey hazır hulooınuşlar 're rey neticeyi alan intihap heyeti ueo. 
u ene çın ayıt aş a 1 p~~ .. ?.'.~~.~~~.:~?.~: ...................... atına keyfiyetine nezaret etmiş· len icap eden ma•batayı tanzim 

Bn sene Borno'f'ıı Zıraat mek · meteoroloji müessesesine, diirdö tır. Hu suretle we;ıınnların hep- terdir. 're imza eylemiştir. 
lehine orta mekıep mezunların· Gazi orman çif tliğlne almmış ıino iyi işler temin olunmnştor. Borsa abonmanlarının saat Yeni Boru heyetinin faali· 
dırn mllracaat edt'nlerin keyıt 'f't1 üçü de mobtelif yerlere mek· Zıraat nıektebinde weınu ta- on üçe doğru tamamen borsayı yete geçmıııi için Ticaret n Sa. 
muamelesine brışlıuımıştır. tep idareıi tarafından yerleşti· lehe için aııılınış olan meteoro· terketmiş olmaları basebile rey nayi odaeından ıeçilecek iki 

Mektebin geçen sene mezon· rilmiştir, Ml'zonlardan beş efen· loji konunda derslere deyam atma işine nihayet 'Teriimi~ 1'1! azanın da bu hafta iltihak etti· 
!arından altısı 1 ıımir Ye Mojtla di Zı raat b11nk111ı tıksper kursu . edilmektedir. sııat on beşte lbkrar işe başlan. rilmeıi iııap eyllıdijtlnden hu huıoı 
7.eylincılık miıtelıassıslarının em· na gıtııılş ve üçü de Merbeat ça- Be' Ajtnstosta korı nilıayet mı,tır. Atılım reylerin mnayyeo oda riyasetine bildirilmiştir. 
•ırıe verilnıi~ , iiçü Ankıırada lı~mak ıırzn•onn ızhar .. ylemiş- lıulaııaktır nl~peti bnlondnj?o liAteler tize- Sair senelerde niıpeten RBkin 

Telrıka No. 13 Temmuz: 31 lacık Bülendin elini yaktı bir çarpışma ile birden yuvar · dar iyiyim ki şimdi uzun bir 
Birden başını kaldırdı • Yine !anacaklarını hissediyordu. ayrılık mecburiyeti beni uzak 

korktuğu alevle çarpıştı. Bu bakışlar, bu yalvarışlar, ellere götürecek, işte seni üz 
Ülkü hiç gözlerini çevirme- Bülendin kafasını karıştırıyor. memek için süküt ediyorum. 

den: Kendi kendine: Evet artık bana ihtiyacın 
Beni Seviyor Ifl n? 

31 Temmuz ı.,J4 .-

1 Küçük Haberıer 
11<<?c}};;~~~~7~iJ 

Hasan Fehmi Bey 
HuRniji muhasebe ıuüdÜI'' 

bt1 
Fehmi bey Bergama ıııııhas~ 

• d ba'I hnsnsıye memurluğun a 
tetkikat İCTHI için dün BM!l'~· 
m"ya ı:i tmişt ı r . 

Mehmet All Bey 
Tioaı· et 'f'tı Sanayi odısı uııııı· 

mf katibi Mehmet Ali heye hil 
hafta nıezonıyt> t •erilmi~tir. 

idare Heyeti 
Vilayet idare h<'yeti dün ,;~· 

leden e•vel Vl\Iİ ınna•ini s-·r 
beyin riyaseti n<le i'; tima etıııil' 
tir. Dünkü toıılantıv" yeııi ~ıh· . r 
bat ınüıliiril dokloı Cevdet ı.e. 
de iştirak eylemi~ıır 

Rahmi Bey . 
Seyhan nııntakadı zirl\ııt 1•

111 

tebassıslıgına tayin ed ıl ıni~ ol~~ 
şeyh oıtln ıirMtçi Habnıi lıtf 

ti' yeni memuriyetıne lıl\re ket 
mek üzere vı-killrtten e ıııir Al 

mı~tır. Mumai leyh hugiin ıer•1 ' 
.AdanayB ı:idecekti r 

Manisa Ziraat MOdUrlUAll 
Mıınısa zı rBBt müdürü ,\I 

bey ehl iyet "" liyııkatırıe hiıışt' 
Mania" zirnat ıuiitelıa ••ıs lıı2 111 " 
tayin olnııruuştıır. :\1 uuıail• r 
ayni r.amanıla Manısa ıır• 

mödürliığünü de ulıd .. sın<le 11
111 

hafaza edeoektır . 

Polis Divanı 
Polis dıvaııı diiıı il~leden ef' 

emniyet memuru Silleymaıı l•r• 
yin riyaeetiode ıoplıuımı' '' 
polle memurlarına ait lıRZı ioı.ı· 
baU işleri tetkik etmışıır. 

Bayır.dır Ticaret Od••• 
K4tlpllll , 

k~' Bayındır 'l'ıoarııt oda~• bP.~ . 

tipliğiue Sahrl bı.y tayııı ediloı 1 I 
ye 'f'azifeye haşlamıştır. 

llkmektepler 
1 Eylftlde Ku.yd 

Başlıyrcak 
Şehriın i zd ııkı ı Ik uıek tqıl•;. 

de kayıt ınuaruelt>Ainin 1 J~~·lll 
de Ye derslerın dıı 15 Ey Jı\idl 
başlamasın" k<ırar vMilnıi~tir· 

Yarın 
B'lltün Maaşlar 

Verilecek .. 
Maaş horılroları bazırlıuıı• 11~ 

tır. Yarın Jıiit;ın meınorl1' 11 

ağustos pr1irı ınna,ıarı .,~r• 

leııektir. ,, 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• 

ve tabıi hır ijUrtılte cNytırı ,,ı!, 

borea intibahalı lııı eene Siııı 8't 
lar tıemiyetinin mevcudiyeti 'v 
Iayıeile nispelen hararetli olııl 0 '. 
're Simearlar oemiy11ti lıuyeti iM 
reıinde hoınalı bir laaliyet gil' 

rülmüştür. ~ 
Şu kadar var ki eimsarlM' 

bu faalıyetine kar~ı bazı ıno0'. 
d fi' 

rımııı intıhalı..tı pek lakay - ~· 
karşılamışlar ve lııı medeni b~~I 
)arını i&timaldtın adeıa istiU~ 
eylemişlerdir. ,,, 

Yeni bııyete bayırlı ıııııvıı 

kıyetler temenni ederiz. 

b'' 
- Benı dinle yavrum, ıl . 

böyle devam etmez. Senin ~aa :~ 
tini düşünmek de !:ıenim en Y11 

~rv' vazifem! mesela bunu da so 1• 
yim: e 

V .. b. h d' vet e sana ıyı ır ava ıs - Evet gözlerime bakınız - Beni se•İyor mu? Seviyor yok, sevgili Ülkü! Yani bir vasi 
• · ? D yim: • Bülent bey, sizi anlıyan sızın her mu aeaba iye ilk defa, cevap himayesi olmadan da istikbalini N d b ııŞ' 

Bir dakika gö71erin bu çar· kika_ tı iti.raf _etmektir. Ç. ü_nk_ ü du··şu''ncenı"ze sokulmak sizinle d'"" b" k ec et ey, senı arayorııt 
1'4nha:rrlr:l; Reb:la. A.rU 

vereme ıgı ır sorguyu te rar kurabilir, kendi şaşmaz mubake· Ne dersin? 
pışmasile ikisi de titredi. o bır nevı sarı hastalık gıbıd_ır. yalnız sizinle yürümek, sizi te d" d b' 

P B ) e ıyor u.. men, ve anlayışın ile en pürilz Genç kı:ı.ın gözleri içine 
- ( ol o je diyorki: Ha- Ona tutulanlıtr her halde tabıat seltı· etmek dı"leg· ı"nı· go-rmı"yor ş· d" sı"nd bü bütü t k ım ı se e s n a • süı: bir yolda ilerileyebilirsin karak ilave etti: 

kiki olan her hisde tabii kuv tarının gayrı şuuri degı· · •iklikle· ? ı· d d" - · t b"'l"kl k i•İ1 ., musunuz ıt e eme ıgı a ıı ı e son ka- buna imanım var Bunun için Belkıs ablanın' gerçe .. 
1 

..,;1 
vetler gibi iş !iyen, uzayan anla rinin önünde duramazlar. ,, y ı · b · J .. ı k h 1 f d ·ı ... a varırım sıze, ana ınanı rarını, ne o ursa olsun soy eıııe vazifemin gösterdiği bu ayrılığa emşiresi o mak, ena eg ~ 
Şı'maz bir kuvvet var. Zaten Bülent te bu anda bu kuv b ~ 1 · · b t ki d' k reO nız ve ana soy eyınız, en ar ı . iste ı: tahammül edebiliriz değil mi? Genç kızın yüzü ren · 
duygularımız tabiattan kuvvet vetin kendini zaptettiğini, ira- Sustu, Bülendin avuçları için· - Sevgilı çocuk,. yok, şey Siliyorsun ki ben mevcudiyetimi oldu, sert bir ses 'e: p• 
almıyor mu? Onlarda kesilmez, desini sarstığını duyuyordu. de duran elini yavaşça çekti. hanımefendi, bu da olmadı! kı · biraz yorucu olan, dağ bayır, - Yeter! Bülend bey. bıt t pı 
önüne geçilmez bir hızla benli· Bir kelime, ufak bir hareket Ayağa kalktı, Bülendin önünde zıyormusun? bataklık, koşturan meslegime darı artık pek çok. Yalva~ıı•' 
ğımizi yürütmüyorlar mı? Ve söylemek, göstermek istemediği kollarını çaprazlamış cevap bek- _ Ben ciddi konuşuyorum, vermiş bir adamım. sana .. Bu alayları, bura~a lı 9111 
belki bir gün aşkın ruh üzerin · hakikatı meydana koyacaktı.. liyen bir tavrile duruyordu siz bala alay ediyörsunz. Bunun için artık " vazifem kalım, görüyorsunuz ki nıute 
deki tesirinin ipnotizmeye ben Ülkü biraz daha sokuldu: Gerçek bu dakikada bir er- _ Hayır alay etmiyorum sev- beni çağırıyor ,, dediğim vakıt mil değilim. . . beP 
ziyen bir kuvvet o lduğunu . gös· - Niçin sükut ediyorsunuz, keğin her dileğine, heveslerine gili Ülküm, belki bu dakika öm- sen de sözlerimi kabul edecek- ihtimal , siıin kuvv~tını~,,1111 1 

terecek . bana söylemek istemiyor musu· · · h ı k .. . • . .• . • · de yok; öyle sizin gibı acı . ıi' s~vgısıne,_ eyecan arına arışa- rumde en cıddı bıldıgım hayatı sın. • .. • . .. · 
01 

b•'' 11 
Sebep ne olursa olsun bu nuz? Ah niçin, evet niçin Ba bılecek bır kadın, uygun anla· bir meseleden bahıedeceğiml Ülkü gözlerinde şüpheli karaltı· yuregıme gom~mıyı°rubiı' göı' , 

kuvvet vardır Seven bir adam na yalnız zevk, yalnız bolluk yışla bir kadın veka•ını takın- S b • ıı· t k d'" ·· t 1 d'" d'" t k B··ı d' d" olsun bana an ayış 1 
.• u~ • en enı tese ı e me , uşun ar a on u, ar ı u en ı ın· h h"ç dii• e 

d ·· 1 b" l k" 'k' .. · ı 1 · k 1 k · · 1 . .. .. . nız ve acıyınız , em ı e' an oy e ır a eş sıçrar ı, 1 ı gosterıyor tasanıza, acı arınıza mıştı ce erıme orta oma ıstıyorsun )emıyor, yuzu renksız, uyuşmuş d'"" d"ğıl'' • , 
ruhu birbirine karıştırır yakar ortak etmiyorsunuz? Beni hala - Bülent ne diyeceğini bile· Eğer hasta olsam elbet en gibi dimdik duruyordu.. m~ ıgı~.' vedsev,me '.çi; ôllı;ıt' 

k E k k ' ? . . . B··ı • . k mıyecegım a am arı nı • 
ve ya tırır. r e ·,eya kadın çocuk mu sanıyorsunuz miyordu. Onu bırakıp gidece· e•vel senıu yumuşak sevımlı u ent elını uzattı, onu te • ıürüyorsunuz? 
hu •;ek ki kuvvet ile lakaytı Ben ise. . ğini söylemekle, ayuı dala tu· eline uzanırdım. Fakat çok sağ· rar en yumuşak sesile okşıyarak Israrla: 
:Ca!amar Ondan •akınmak ha· Yutkundu. Kücük bir dam· tunmak iırtiyen, iki vücudun ini lam vücudum var, hatta o ka· yanına oturttu. 
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Ç,~.~.~.!:.!~~~.~~ ..... !:!.~.~~ f SON TEL G RAP HABERLER I 
Otolli() biller Yerine Hafif Tay-

yareler Kullanılacaktır 
-Ya.za.:n; -VV-iJ1y F>:ra/filı;E":r 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ıstanbul Untversıtesı Fen 
. FakOltesl Protesörlerınden 

Bu enenin I3/.ınıh d•il'<liincü 
l r · 6 a olarak uçuş ıueyılaıoııııla 
!tapalı lıir yol iizeıinde lıPyııel
IDilel uçuş için lıalıf tnyyu~ 
'"-,nntınııı en son mamnhıı hıı -
likte .. ~ ı 1 . ~orııloı ıilpc11lılir. fonun ıçııı 

~u heyuelmilel kap&lı hır yol 
U?.erin.ıe ııçuşlarııı lıusu~i ~Pya
hvt tayyarelerı11ın iııkı~,ılı bakı
mından elıeıııınıyetine dıt.kalı 
tellıetıııek laydadan bRli dP(!ıldır 

l!l~!) sen < Si1Hl~ Fı ""'"" 111 ' 
leoro kulülıij h<'ynelııııtel u.;ıış 
~Diisabakaları ıçııı c Şılaııj • ıııii 

1 ,llfatıııı vakfottigı zam:rn şu mii 

fıbalat İİ7.el'ın9 i~tınat Ptmi~tt 
ayfarenin dli!••r \"CSlllll Jloıklı 

rey . e na~arau laıkiyetıt)J lt<:-;ıkıl 

~den lıiiyük sii ratın kıJ nıetı, 
.~tedilecok me~afeler 11e l<••laı 
"Uy" b Urse o lrndar artar. Bu •e· 
eplertlen dolayı tayyareııiıı ev

•er emırdo beynelmilel mııv••• 
lada . - 1 h .. IRtınrn ı zıuureti te eyy1111 
eder, Hava ~avı ii~efer şiı ketlerı 
tarafından he;·n~lınilol h'ııtarda 
Oakledılcn yoİcu miktarının mü 
1 '1lladıyen artmasına ıııukahil 
ay . 

nı hatlarda lııısn•i b:ıv" ser-
t"' • 
h1

,
1•eferteri lı"ııiiz lııç ınevznha· 
18 olınıyacnl, deıPc,edcdiı· . Bu 

aralık spor tayyaresi rııulıakkak 
~nrette beyn .. Jmilel seyahat se
l~rlerinde oıomolıil ile yarışıı 
l(ırebilecek suretltt inkişaf giis· 
terıııiştir. lktısaddi ııoktai na
~atdan seyahat zamanının azal 

:••ı mevzulıahia olduğu haller 
6 bir ıeyabat tayyaresinin "lıın 

Ve bakım maeraf ları, tayyarenin 
Qtoıuobille mukayeseye girişmesi 
0~ illan! olacak kadar yök•ek de
lıldir, Buna raRmerı; hnsuai bava 
lleferlerinin henür: hemen hemen 

~evcıut olmamasının sebehi hal-
ın ekseriyet itibarile hafif tay

~•reye az emniyet vermemesıu
l eo ileri gelıuektedır. B"ynelmi
lel kapalı bir yol üzerinde oçuş
•rıoın vazifesi işte haf ıf tayya

;enio tüccara bava seyrüsefer 
ayYareleri kadar ~ayanı t>mniyet te . 

t 
1 tiıul\t oldugunn ıspat etmek

ea· 
~ •r. Bundan başka tayyare sa-
, 'Yii kapalı bir yol üzerinde 
'Çn~ıar dolayıaile, seyahat tay· 
)~relerinin inkiş3f1 yolunda teş-

lc edilmiş olacaktır 
Ilı bııter ııçu~ miisabakalarıııın 
eeeı.ı me•hnr Sohneiıler kupıısı 

tıı·· ' 
L 

118abakasının aksına olarak 
''ey 
t . Delmilel kapalı bır vol iize. 
1tıq . 

\ e upışlarda yalnız sür'at 
c eyr1Yetlne kıymet atredılmıye 
~ektir. Bilakis miisabaka şeraiti 
Yle ta . d 1 . . k. te nzım e ı ını~tı r ı, tayya-
'dnıu aeyrlisl'fere tevalunn temin 

en b-ı-· b ı · ı b n un ıı•sa ar ııa,.arı ı ı-
lra 

" alınıııı. hulunııy·or. Bn •çu . • 
ti ~lara iştırak eden tayyarele-
dıoıu muayen~si hı ri fenni ve 
~erı k ik· oıuıııyet ıııuay~ııo.ı olara 
I kıs L' ' , illa ayrıl111akt11dır. _,,,maı 

•eı 
.._ Dıu:ıy~nrsı, u•·u.,ı ı.-ııriık eden 
~~. 1 ') ' • 
l'ııekn e~etlerııı ekserısınden geç 
b, 11Zt•ro takriben 7500 k .m. 

·Uıı 1 U db ~uııcla lıır mesafe üzerın-
Y•pııacaktır 

\,
11 
~iisalı:ıkaııı;ı v~zifesine tevfi

''f lıı lıafıf taı-varl'lerin inki ·~~ııı _ .. 
i.1 

1 teııı;n etmektir - ıu,;uşa 
' ı r;. le 

10 eıl 1·1·11k tayyarelerin ba-
b1,.ij1. 

tıı · "' 8ıkletleri tıth•lit • edıl-
1~tı r ~l 

rıu·ı, •. ıılıtttlıf müsabakalarda 
1:.

1
·•!, 1930, 193:!) sıkletin üst 

' . tsı uı "u aıııa~ıııuan artırılmıştır, 

cak ~•rıe 560 n:~. cıvarında ola
a6~ lır. Miisabakaya iştirak ede

ler 01an tayyarelerin ~eçirecek
•• 

1 11ltıhtelıf tecriihtıleri tetkik 
'""ili' 
lat ıııı. Bnrada verilen rakksm· 
•l 80tı uıiieab,.ka şeraitinden 

<lı\ n biı·ı ıl&gari 

~ıd ı r. 

Bır tayyare 

eti r'at tecrlibe-

için yalnız azil-
mi sürRt dPgıl, a•~aıi •iiratin ıle 
nıevcot oldııgu ınyyarecılikle 

meşgnl ~lııııyanlar arnsında bi· 
lıııııı•z. TayyRre ıııevzoubnhia 

A8gaıi sürııttnn d»h" az süratle 
hareket ııttıği takdırde ufki uçoş· 
'" kalmak k•bilıyetiııi mnbRfaza 
edeınPız Bu ae~~ri sürati miim
l<iin olduğu kadar küçiik kılmak 
laytlalıdır, çiirıkii biiyük süratler
d~ hilh••S:ı güçle~en kalkış ve 
ı ıı ı ş ıııa ııevreleri bo suretle ko
layla~t ıı ılınış olur. Son müea
hnkadı<, müsabakayı kftzanan 
ıayyu~nın ugari siirati saaıta 
58 kim; ldı. 

A•gari "iir' .. ıin ynııınde, tıı

lııi olıuak a?ami aiiı"ııte de kıy
ın•t verılecektır. Son mlisaba-
1;.,Ja hu azami siiı'at saatte 
:!4 l Klm, idi ki, hir seyahat 
tayyareai için oldukça mübım 

lıı r •iir'at Jenıektır. Bu ~one 

nzıııııi siir'ııtın taıniheu saatte 
:!'35 kim. ye kadar çılıaoagı bt>k
IPııııhılir, 

lnış ve kalkış tecrübeleri de, 
asgari siirat tecrühelerine mii
şabih maksatları,. yapılruaktııdır. 

'fuyyare, yerden kalktıktan aon
rıı, 8 metre irtifada ı!«rılmiş bir 
ip iizerinden geçecek ve yerden 
kalktıgı nokt" ile hu ip arasın 
ıla k ı mesafeye eheıumıyııt Teri· 
lec..J<tı r. Son mii~ahakada, lııı 

ııagari mesai<> doksan metrtı 

idi, Ayni siiratte yere iuôrlıen 
• de bu ip üzt>rinden geçerek tl'-

vakkof ettıgi not.ı.. ıle ıp arll· 

sındaki mesafe ölçülecektır, Hn 
tecrübeııin şiıudıye kadar elde 
edil~rı •n iyı netıe~si 98 metre 
idi. İniş vu kalkışla, t11yyareye 
lazım olan mesafenın kiiçüklügü 
bilhassa hu.ıusi tayyareler için 
çok mühimdir, çünkü bn tayya
reler yalnız uınıııni t11yynre mey
danlarına du~il, aynı zamanda 
nispeten kü\ük olan sabalarıı 

inmek mecburiyetindedirler, 
Ekseriyetle, bu•u•i tayyare

lerin mubafazıı tıdıldikleri yer 
mahdut hulunftcagı ıçın, müsa
bakaya i~tiralc eden tayyarelerin 
kanatlarının güvdeye katlanması 
suretıle 3,5 wetre arz ve 3,5 
metre irtifada bir kapıdan geçe
bilnıeleti llhımdır. Tayyarenin 
bu suretle yukarda mevzoubııbs 

kapıdan geçebilecek hale getiril
mesi için icap eden zaman tayin 
eılılir; en kısa zaınırn 50 saniye 
bulnnmu~tur. KezA, tayyareyi 
uçuşa aalıb bir bale getirmek 
için lazım zaman tayin edılir. 

Nihayet tRyyıırenin 100 kim. 
uçnş içın sa ı !edeceği ibtirı'l.k 

maddeleri de ehemmiyetle nazarı 

itibara alınacaktır. Asgari ihti· 

rak maddesi sarlıyatı 6 3/4 km. 
idi. 

.Müsabaka şeraitinin çok mü· 
nak"*ayı mucıp olan bir noktası 
tayyarenin techızatının tayini 
ve takdıridir. Buna ait madde 
tayyarenin rahatlı~ı, oturacak 
yerlerin mün118ip surette tevzii, 
pılot mevkiinden ıııaniııiz rüyet 
o!ahilnıesi ve ),unlara benzer bir 
çolı noktnlnrı ihtiva etmektedir. 
Bıtt:ılıi bıı meselelerde, diger 

tecrühıılerde oldugu gibi mubık 

l'e adıl lıir biiküru vermek ko 
ley degildır. DigH taraltıın bn 
bassalar bir sttyalıat tayyaresi 
içın çok miibim bulunmaktadır. 
lor Te bınaenateyb, borıların 

takdir VH tayıninılen sarfınazar 

etmek kabil degildir. 
ıoııııştı r. Miiaabaka ıızıın meeafe açn

şn ile nıJı,.yet bıılıır. Katedile· 
l'e~riilıelerin on ıııiihimlerin- cek olan 7:i00 kilometre me 

. ,, .... 
_. .. . ı ~ - ""! - - • • • •. • • • • 

Hila)iahmer Cemiyeti 1 Nafia Vekili Ali Bey 
Yardım Dernekleri Ankaraya Avdet Etti 

························~~~························ 

Geçen Sene Teşkilatın Mesaisi 
Ne Netice Verdi? 

•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
Bu Sene Yapılması Diiş11n1llen işler 

A ıı kara, 29 (A . A) - Geçen ı göııderernlı bu husuıta yardımda 
senesi içindeki faaliyet hakkında bulunınuştnr. 
Hilaliahıııer cenııyeti 

lıeyeti omuın! kıi.tıbi 

Ajansına şu lıeyaııatta 

moştur: 

merkez 
Anadolu 

balon-

c Şim<liye kadar nizamname 
mucibın('e memleket dahilindA 
42 Hilatiabmer gençlik dernek 
şnbesı korolıııuş n gerek bu 
dernek şubelerıne lııo~lı ve gerek 
müstakil olarak dürt ytizü mü 
tecavız dııratk kolo teşekkül 

etmiştir. Hu teşkilata işıırfık 

eden talebeye Tetilmek üzere 
şımdıye kadar 22,300 liralık pul 
ve maktu makbuz ıal<'p edilmiş 

ve ders sonesi nıhayetine kadar 
bunnn aşagı yukarı yarı!ından 

fazlası sarfedılmiştir. 

DMnek şube ve kolları vari 
datlarıle fakır çocuklar& kitap 
leTazıını kırtasiye, elb•a<', ı.yalr 

kabı ve iaoe edıfmek snretıle 

yardımlarda l•olondukları gibi 
ayrıca oınuml merkezce dh lın 

busuNla mııaverıettl." buluıınl· 

muştur. 

Merkez heyeti nyrıcıı Anka 
ra Halktıvi ıctıınai muavPnııt ko
lıı ıle mü~terekeo yalnız Anka· 
rada ye.-ııııye 1 007 çocuga iaşe 
temin etmış ve fakir talebeye 
ı-ıtap, iş verınış ve bazılarının 
giydırmış ve ınül!ıakatta fakir 
wektt·p çocuklAr1na kırtA~ıy6 

Bu ftene ıçın faaliyetimiz 
dere senesi ba~l .. ngıcındııo ıtil>a
ren daha geni~liyecektir. Mer
kez heyeti şimdiden bono naza. 
rı itıbara alarak hazırlıklara 

başlamıştır. M üınkün olduğu ka
dar kırtnsiyeciligi herteraf ede
rek ameli bir tarzda dernek ve 
kollardan gelecek talepleri bir 
ııu evvel is'at E1ylenıek içın bazı 

tetlıirlere mürncaat eylemiştir. 

Her halılıı 1931 - 35 senesi zar
fınılaki faaliyE'tımiz, şimdıki fa 
alıyetıınizin ü9 dört misli fazla 
olacaktır. 

Düşiindiikl11rimiz tahakkuk 
ederse, gençlik Hilaliahmerine 
mahsus kliçlik bir mocmna çı

kar11caıt1~. Hu sene z11rfıoda Ame· 
rıka Japonya ve Lehiıtao, Yn

ıııınıstan gençlık salıbiahm.ır teş

lıılatile albüm teati edılmiştır. 

lln allıiiıuler memlektıt yavrula
rına, memleketimizi tanıtmak 

hususunda çok faıdeli vasıtalar 

oldıığuııa kanaat getirdik ve bo 
lıusueta teşvık eylıyorıız. Bütçe
miz ınüsaıt oldugu takdirde bey
nelınilel salıbiahmer birliginden 
çocuklara mahsus filinıler 1(6· 

tırtmelı ve ucuz fiatle talelıeye 

göstermek ve lıo suretle onların 
ıtıni ve terbıyevi ihtiyaçlarını 

dR IPının eyleıııAk niyetiodeyız. 

Iran .. Efgan Hududu 

Bandırma - Kütahya· E~ kişehirde 
Tevakkufla Tetkikat Yapıldı 

ES KlŞEHlR, 30 ( A.A. ) -ı Banılırwa, 29 (A.A) - Nafia 
Nafia Tekili Ali bey dön şehri- nkili Ali bey beyefendi refakatle

mize geldi. Şııneodifer fabrika- rinde devlet demiryolları erkanı 
sını ve tlemir küprüler atelyeıl- ile bugüıı Bandırmaya gelmiş· 
nl gezdi. ferdir. 

Öğle yemegini n.gonlarında 
Vekil belediyeyi ve hiik~met yiyeu Tekil bey, vilayet, kolordu, 

dairesini, cumhuriyet halk fırbelediye ve fırkayı ziyaret et 
kasını ziy11ret etmiştir. Bandırtikten ıonra, şeker fabrik111ını 
ma limanında ihracat Ye ithalAt lfezdi, 

Vekil bey dün saat 
Ankaraya hareket ettiler. 

16 da emtia ambarlarını tetkik etmi•· 

.AN KARA, 30 (A.A) - Na
fia vekili Ali bey, dün akşam 

saat 2:l de hususi trenle .Anka. 

raya gelmiştir. Vekil beyi istas
yonda, vekalet ve Devlet demir 
yoll .. rı erkanı ile dostları kar . 
şılamıştır. 

ler, gerek bat giizergahında Te 
gerek şelı:r ve kasalıada halkın 
dileklerini ô inlemişlerdir. 

Banılırıuada uzan tetkikler 
yapılmış, icap eden kararlar ve

rilmiş ve akşama ılogru Külah· 
ya istikametine hareket etıuit

lerdir 

Türk - Y nuan Mahke
mesinde Bir Küstahlıli 
Türklere Barbarlık lsnad Eden 

Y arasimos Adliyeye Verildi 
lstanhul, 30 (Hususi) - Türk - Yunan muhtelit mabkem•sin·ile 

bugün dıkkatıı şayan bir hadise cereyan eylemiş, bir şahit Türk 
milletini tahkir cürruile müddeiumnmiliRe giinderilıniştir. Mah· 
kemenin bogiiııkü celsesinde ş•hit sıfatile dinlenen Yaruimos 
ifade verirken •üç barbar Tnrk geldi • tarzında bazı tefevviihl\t
ta bulunmnş, mahkemede Jerhal bir zal•ıt tutularak suçlu cnın· 
horiyet müddeiuruomiliğine tealim edılmıştir • 

Kadınlar Kongresi 
Proğram Haz rlanıp Gönderildi 

lstanhul, 30 (Hususi) - Gelecek seııe hıanbıılda toplanacak 

• v • olan beynelmilel kadınlar kongl'esi için llızım geleıı pro,gram ha-
TÜrkİyenİn Hakem)ıgı f!e Dos• zırlanmış ve bütiin kadın teşekktillerıne, mnrahbaslara gönderil. 

tane Halledilecektir )Amiştir. k y·· ·~ d Jk • K 
Ankara, 29 (AA) - Bugün dost hiilıı1ıoelın, Cumhuriyet hü- ş uzun en ) a-

i\gledeu sorora Afgan ve İran kil.ınl'ltın:n hakemlij!;ine tevdi et d ••ıd•• K •ıı 
b~yiik elçılerinin Haric~_ve __ Ve- tııti_ Afgan - İran ha•lut ihtilatı ın O uren atı er 
kılımız doktor Tevf ık Ruştıı bııy ı~ının koııoştılclugu haber alın-

nezdınde toplnnılıldarı v~ ıki mı~tır 

Ulu Dağın Meçhul Te
pelerinde Yürüyüşler 
Bursa 29 (A.A) - Dağ spor yürüyüşten sonıa lnegöle girmiş

cuları kulübü Ulu Dağın R'arbın !erdir. Bursa ve loegölde hükı1-
daıı şarkına kadar uzayan ve met ve halkça büyük alaka ile 
henüz meçhul olan 60 kilomet takip olunan bu yürüyüşün mu
relik kayacılık sabasına tesbit ve 
dağdan İnegöle iniş yolunu tayin vaffakıyetle bitirilmesi sevinçle 
etmek üzere ilk defa kulüpten karşılanmıştır. 
sekiz dağcıya, çok uzun süren Dağcılar İnegöllüler tarafın• 
bir ke~if yürüyüşü yaptırmış ve dan karşılanoıışlar ve belediye
bu yürüyüş sis, yağmur gibi fena nin verdiği ziyafette bulunduk
hava şeraitine rağmen muvaffa tan sonra otomobille Bursaya 
kıyetle başarılmıştır hıı.reket etmişlerdir 

Dağcılar zirveden sonra müş
kül ve zahmetli bir yürüyüş'e Kendilerini belediye reisi Ali 
birbirlerini takip eden pek çok beyle lnegöl gençleri teşyi et
tepeleri aşmışlar ve 18 saatlık mişlerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rate ınu .. yyytın ıuınek mevkı- lugılıMe en Herde geldıklerı ' lıal· 

lstaubul, 30 (Hususi) - Büyükdered~ 
mı öldüren Arif hakkındaki muhakeme 
on sene agır hapse mahkum edilmi~tır. 

sevgılısı Mühlek>l hanı· 

hitam bulmuş ve katil 

R1iprü üzerinde Sazan hanımı öldiireıı Anadolu Ajanst telsi:ıı 
memuru FedBi efendi hakk-HJdaki kararın da beş Agusta tefhı· 
mıne karar verılmiştir. 

Şantajcı Mahmut 
Dolandırıcılıktan Tevkif Edile

rek Hapishaneye Gönderildi 
htaııhııl, 30 (H nsuıi) - Dahilıye Vekaleti son ııüıılerde türe

yen bnzı şantajcıları ehemmıyetle takıp eyltıınektedir. Kendisine 
dliriist bir gazeteci eüıü vererek neşriyat yapacağı vadile bazı 
t .. cirleri dolandıran Mahnınt bey müddeiumumiliğe verilmiş Te 
hakkında tevkil kararı ısdar olunarak tevkıfhaneye giioilerilmıştir. 

Orman Yangınları 
Vekalet Şiddetli Emirler Verdi 

lSTANllUL, 30 (Hususi) - Son gıinlerde Türkiyenın her 
tarafında hüyük orman yangınları çogaldıRından Zıraat Vekılleti 

bütün orman miidürlüklerine şiddetli tamim göndererek dıkkatlı 
davranmRlı\fı lüzumonn hatırlatmıştır. 

Panayır Komiseri 
İstanbul, 30 (Hususi) - Izmir 9 Eytfıl beynelwilel panayırı 

komiseri Baba bey lstanbul sanayi erbahile temas ve müzakere· 
• !erini ikmal eylemiştir. Yarın lzmire müteveccihen ~ehrimızden 

ayrılacaktır, 

Dinamit Patladı 

leri ve g~celeme istasyonları de, 1932 de ltalya ve Polonya 
olmak üzere altı günde katedi- ıleri gelmi,lerdir. Son mü~aba
lecektir. Bn esııada, bir taraftan kanın galıbi olan t11yyare, Var
uçaş progrnınının ne kadar in- şova Politeknıkum tayyare gru
tizaınlR ifa edildiği, diger tıuaf- bu talebesi tarahııdan ı•lanları 

tan ise ozon mesafe rıçoşunda yapılmış ve inşa edilmiştir. Tay
elde edilec.ık vasati sür'at nazarı yare in~aatında ilerde bulunan 
dıkkate alınacaktır. Müsabaka, memleketlerin tayyare inşa eden 
bir sür'ı.t müsabakasından fazla fabrikıılarının bol vasıtaları ya
emniyet müsalıRkası olıı::aRıodan aıoda, ınesleklerıne meftun hu-

dolayı saatte 210 klıu yi ıecaviiz ıunan bır .ı.:a9 kişinııı çok feda- Beş Kişi Yaralandı 
eden vasati sür'atlH 210 klın . kilrane çalı~maları kendilerini lSTANBUL 30 (Husu&i) _ Kııçük pazarda bır dükkanda 
imiş gıbi kaydedılec~ktır. Şayanı bu neticeye isal etmiştir. Bu dinamit patleını~ ikisi 3gır olmRk üzern be~ ki~i yaralanruı~tır. 

:~!~ı:tt~;:ik~~- g;:i
8 ve

1

~;~2 d;~ ~:::~:::n:ey~ş:::i~eıe;::~ ;Ü~: Isviçreye 400 Ton Buğday Gönderdik 
saatle 200 kim. ye 9ıkarıldı. Bi- suretle Heyahat tayyarelerınıo te-
ııaen;leyb, vasati aür'atın mnu- kamülüne hadim olan memleket- lSTANBUL, 30 (Hasnsi) - lstaolıuldan muhtelif memleket-
i ti ğ ·· ··ı kt d' fer adedı·uı'n artmasına aaı·k ol- fere bo"day ihracatı artmaktadır. Yalnız fsvıçreye son ızün· azamen ar ı ı goru me e ır. " ~ 

llk uçuşlarda Almanya ve maaı temenni olıınor. ferde 400 ton buğday ihraç ölnnmuştur. 
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11 Bir Aşk 

• • -- , T,1 -· Kahranıanı 
Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

Estonya ıMussolininin Almanyaqa li.arşı 
Yadırdığı Çok ~eri Bir Makale 
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Ya Niyamayı Babur Sencin 
Sarayına Niçin Götürüyorlar? 

Bunda Almanya Siyaseti Ağır Kelimelerle Ithadl 
Ediyor. Berlin Gazeteleri ·Lisanı Değiştirdi 

Feride aiikunet gelmiş, aklını 
oaşına toplamıştı. Mahcup mah· 
cıop arkada~larına baktı. Ken
dinden gec;erek yaptığı çoookJn . 
ton derecesini anladı: 

- Affedini~, dedi. Bir dakika 
için deli olduğuma lnımınız da 
bana merhamet ediniz!Benim içiıı 
.. ktiğinlz zahmetli'r blteYi art
tığı halde bir de bn deliligim ile 
ııiıi zahnı~te soktum, affediniz 
Jı:a rdetleri m. 

Raal ile Hanrl Feridin ellerlııl 

tutap böylı: bir muhabbetle sık

tılar. 

- Af iatiyoreon ha karde
tlm. Ba affa neden mecbarsoo. 
Biz halden anlamaz mıyızf Bir 
Ckkilı:a ıı;ıın ihtiyarın elinden 
!itti. Eğer bn bir lı:nıor iae onu 
h itiraf ettigin içın lı:uıornon 

~ffetmek mertlik iktizuıdır. He
k ,imdi metanetin, oeaaretin ye
J"inıiedir yat Ona bakalım. 

- Ona şüphe etmeyin, Artılı: 
eTYelki gibi delilik etmem. Fa
kat Niyamayı, zeTcemi böyle 
gözümüzün önünden geçirip gö. 
türdükleri halde bana eeı çıkar
mıyacak mıyız!.. Bir tetbir bııl

mıyaoak mıyızt 

H11ori ile Ranl derince bir 
düşünceye Tarmışlardı. Feridin 
bu suallerine cenp Termediler. 

Maya Niyamanıo böyle göpe 
gündib Te nereye gitti~lni Te 
bo kadar depdebeli bir alaya 
.. den ihtiyaç görüldüğünü bir 
Mirlü anlıyamıyorlardı. 

Acaba o gece şelıriR girip 
sıkacak bütün yerlerine aaker 
konmuş olması bo alay için mi 
idi! Maya Niyamanıo bnkadar 
'iddetle mohafazau acaba kimin 
aleyhinde idı!. Raol bono Yam• 
boya ıordu: 

- Bakalın hona ıen oe der-

Kurultay Hazırlığı 
ıSTANPUL, 30 (A A)-Türk 

Dili Tetkik cemiyeti umumi ka· 
tipliğinden; 

Türk Dili kurultayı hazırlık· 
Yambo da bu muammayı çö· 

zecek derecede malumııt vaktu. lan bürosu umumi katip ıbrahim 
Necmi beyin reisliği 'lltında, Ça 

Ne ceYap Terecegini bilemeyip 

ıin Yambof 

nakkale meb'usu Ahmet Cevat, 
eneeıioi kaşıyordu. 

Ordu meb'usu Ali Canip ve Dr. 
Ancak kafa ka,ımak Te hay-

Aali Sami beylerden mürekkP.p 
rete dü,ınek bu işte bir şeye ya-
ramıyııca~ı için ·ı,0 alayın ıebe- olarak dün öğleden evvel ve 

sonra iki toplantı yapmı ştır . Bu • 
bini her halde öıtreomek Hizım-

ıd . · · ıı · kk t ld iki toplantıda da kurultay için 

Dünyanın En Büyük llngilterenin Müdafaası 
ge ı~ını ı ·a nazarına a ı. 1 1 . k"kl .1 • 

Alay t 
r. h t .. .. kt ge en tez erın tet ı erı e ugra- Balonu Havalandı gaye a es e yuruıne e · şılmış ve bunlar hakkında karar 

iıli. ...................................................... 
Yamlıoııuıı, ticarethanedeki 

kü9iik bir kapıdan gizlice ~ıka · 
rak alayın en gerisindeki fakir 
]erden Maya Nıyamanın nere.re 
götüriildüğünii alamaaıoa karar 
Terildi. 

Zanllı Yambo bu kararı 

7apm'\ğ:ı ıla miiaaraat etti. Her 

giin k~udıeini hin ç~it tehlike.ıre 

atan Y aınbo içiıı lıny,ünkü teh
like eıı fevkalade idi. 

Qiinkii Patoa şehrinde ne 
kadar fakir Ye rubırni memur 
•arda 1ı .. psi ayakta idiler. Yam 

boy 11, o b:ıin fakiri tanıdıkları 

anda hin P'" ça edecekleri şüp-
heeizdı. • 

Yamlwnnn bo fedakıirlıkları . 

nın artık sadakat iıpat için 
ynpına birl'r hareket olm1111 lb
timali yoktu. 

Artık böyle fedakıirlıklar 

Yanılıoorııı ıkinci bir tabiatı 

verilmiştir Merkez bürosu 1 
Ağustos Çarşamba günü saat Rus Alimlerinin Kurban Gitli~i 
10 da yeniden toplanacaktır. 

Trabzonda Irti.f~ Rekoru Kırılabilecek Mi? 
Rapıt Sıtı (Aınerıka ) 29 (A. dirmiştir. Hareketinden beri ba

Kuraklıktan M:ah- A) - Dün burada haYalanmış ıoo bir çok müşkiililta maraz 
aulat Tehlikede olan etratoııferik balonu dünya. kalmış, ezcümle OD altı lıin ka
Trabzoo, 2ü (A.A) _ Kaç nın eo büyük balonndor. 85 bin dem irtifaa yük~cldigiode lıir

güodür sıcak Ye kn!aktan mah- metre mik!lbı hacmindedır. Safra denbire on dört hin kademe 
eollU tehlike geçirmektedir. Yağ- olarak 2700 kilo saçma taşımak· dü~ınüş Te aaatlarce bıı ırti
mora ~iddetli ihtiyaç vardır. tadır. lçerde bolonanlar sıcak fada kaldıktan sonra yeniden 
Kuraklık bir lıafta daha devam elbise Te 7 ton agırlığında yiye- yükselmiştir . Binbaşı Kopner ha 

ettiği takdirde, 
nacaktır. 

lı lonnn uıtradığı hu arızanın ne. 
ma solf\t topl11- cıek T& sair leTazim götürmek. "' 

den ileri geldiğini anlıyamııdı· 

Odhnın neışrettiği rapora göre 
rekolte Çoruh lıavaliai de dahil 
olmak iizere dokuz lınçak mil
yon kilodur. Geçen sentı 11 mil· 
you kilo idi. ' 

Afyonda 
Tabii Soda istihsal 

.'Edilecek 

tedi rler. 
Bu balonla 

bin başı Vilyam 

uçanlar pilol ğını ifade etmiştir. 
Kepoer, fenni Daha sonra saat 20 ye dogru 

rasıt yüıobaşı Alber Sten ve 
moavJn pilot yü~başı OrTil Oıı 
denon'dur: Bunlar teşeblıüelerioe 
kıırb11u gitmiş olan Roı alim. 

binbaşı Kep:ıer 18,850 kademe 
eriştiklerini fakat ra~adatta ba 
!onmak üzere muhtelif irtifa
larıla dolaşacaıtını bildirmiştir. 

ba!ıne girmişti. Onu bundan ANKARA, 29 (AA) - Hi
menctmek istemiş olaalar bile laliahmer cemiyeti nmomi mer
imkanı yoktu. kezi, Afyon Karahia11r maden 

leriniıl elde etmiş oldukları irtifa 
rekorunu kırıp, 24 000 metreye 
yükselmek iiıniıliodedirler. Doa
doğro gökyiizüne yükselen balo
ııun hareketi esnasında 30.000 
kişi hazır bnlonmuştnr, 

RAPID SlTI, 29 (A.A)-Bin 
başı Kepner bindiği boloıınn 

16 kilometreye yükseldiğini bil 
dirmiştir. Bundan sonı11ki telsiz
lerde balonun altında miiteaddit 
yırtıklar hoıule geldığini ve in· 
miye kadir olamıyarak lıulnn· 

doğmakda kılımvdan dnrd.ngııno 

haber Termektedir. Balonda lıo 
lonanların akibatindeıı endışe 

edilmektedir. • 

8~dık adam gidip gelinceye snyo membainda tabii soda İ8· 

kadar ıu kadaşların ne büyük bir tiheafi için icap eden ilmi Te 
meralı. i9iode beklediklerini tarif fenot tPsisatı yaptırmış ve tet-
mii;,nklin Jeıtildir, 1 kikaıı yaptışını~tır. 

Saat 18 i 4 geçerek binbaşı 

Kapner bir telsiz göndererek 
stratoıferin mıntakaya 40,200 
kadem irtifaıoa 11riştiklerini bil-

Silahlar Azaltılamayınca Çoğal" 
tılması Pek T abiidirr 

Londra, 30 (A.A) - Luisol 
şir muhafazakar kongresinde söy 
lediği bir nutukta Sir Filip Sa· 
son, hükumetin hava siyasetini 
hararetle müdafaa etmiş ve de 
miştir ki: 

" Bana bir taraflı s• !ahları 
bırakma siyasetine girmekle, İn 
giltere yanlış hareket etmiştir. 
Sadece motör ve tayyare· 
!erin evsafı: Tayyarecilerin ih 

Sof yada 
Zabıta -Yeni T evtifat Yaptı 

Solyn, 21) (A.A) - Hulgar 
ajansı bi idi riyor: 

Zabıta dön birtakım bina· 
!arda taharrıyl\t ynpınış ve bir
çok kimseleri tevkıf etmiştir. 
~1akedonya ıbtilill komitesile mö-

naselıatta bulunan Oikatorf ta 
ınevkoflar arasındadır. 

l\1oskon 29 (A./\) - llim 
akademisi azasındaıı Sanıoiloviç 

Ye Mesaninof dil kongresinde 
hazır bulanmak iizero 30 ~'em· 
muzda Tiirkiyeye lıarnket ede
ceklerdir. 

tisas ve cesareti göz öniiPıl: 
tutulursa, bizim havacı!ığııJl1 

dünyanın birincisidir. ~ 
Fakat adet itibarile son~Jldi' 

vaziyetteyiz Bu nisbetsizliğı ~· 
ğer kuvvetlerin seviyesine )'il., 
selmekle veya onları biziın se1

1~ 
yemize indirmekle olur. Seııe:..:. 
ce ikinci vaziyeti meydana lıİ' 
tirmeğe çalıştık. Şimdi ise ft' 
rinci vaziyeti tahakkuk et 

1 

meğ'e mecburuz. 

Diktatörlük 
Halkın Arza.s••"' 

Dinliyemes 11 
Berlin, 29 ( A.A ) - M0111

0o 
diyet mecli~inin feshini ın 60~1-
bahseden Korespandan dip1° 
matik gazetesi diyor ki: JJJ' 

• ihdas olooan Taziyet l~~I~ 
edilemez. Memelde i bdas e ıt" 
yeni direktoarın halkın eıJIP ~P 
tini haiz olmadığını ve bi~' 1 ;• 
aleyh vazifesini terketıne•• 

11
11' 

zımgeldiğioi, millet parlaıll~ıJ•'' 
DUO ağziJe söyJıomekte h8~ aır 
flokokoıı bu yeni iblAJiodero,v 
layı, alakad11r devletler n° 
rrnı göstermeliılirl.er. > 
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liARP OLACAKMI?~Sıyası Vazıyetı Karış- Yeni Bir Yol Veriyor 

,ınerikalı ı\tuhahir Knickerhocker'in ihtisasları 11 tırmak isti yenler... Sovyet - Bulgar Siyasetinin 
01 Zaıu.;ZZ'X;au;axxzz7.z7~zzz7r.c,,r~KLZY.ZZ'#~:mırwrrrres •• 

hp la ol~a hunu Yıtlındıler g-eçı·ctık o ıırlarıH\ ılk ışlerı 808· Vatan Sevaisine Bagv lı Olanlar iadesi Uzerine Yapılaıı Neşr,iyat 
t,b';1~r. A vuet uryada 220.000 Y"li~ı leri tflmizlemek olacaktı. ~ 
•ı•lllıd~~ardır. Bunların büyük Dolfus son rııut>ketirıclen do !\~illi Birliği Tutmaia Çalışacak Zarga Yazıgor: ··-ik~r~-;~çe kucaklaıtıJar. Dill~r!I• 
leıj Yanada ya~ıu. Yahudi layı yalnsz lıalyıuJa şuref ka- · Hariciye nazın M. Batalof bırbırıne yakın, asırlardanberı IS• 

tuı 0 1t-gahıe iimı{lı. A vos zandı.' lngıltere ve Fransa efkarı 'fan Yazıgor: madı ve olamaz. Radikal fırkuı ile Sovyet Hariciye komiseri M. tiklll ve hürriyet duygularında 
ao.:•nın Danzig gabi bir milli umoıniyeeırıin nRzarında sukot M. Andre Tardiyönün Sta· şu veya bu mümeuilinin taba;. Litvinof arasında teati edilen sulh ve çalışmak terakkisindeld 
dır. ~~nı kisvesine l·üriinmesi .,ui. Dolfuırnn dahili . ~arpt~n viski tahki~at. ~~~is~o?un_da~i yet~le kaim vdeğil~ir. Pek fena tel~~aflar. bazı c.ihetlerin tebarüz telakkide birbirine yakın iki mil· 

70 1 
•bodıler honn limit edi· sonrR dah" zıyade kovvetlenıp beyanatı begenıldıgı gıbı buyuk netıceler dogurabilen biyle yan- ettırılmesıne saık oldu: let karıılaştı. 

hı: •r, fakat iiyle olahilecı gıoe kuvvetlenmediı?i tiiplıelldtr.Efkı\- bir heyecan uyandırdı ve bu hı telikkilerden kendimizi kur- Hnkiimet, Rus Te Bulgar Halbuki hükumetlerimiz bir-
0~1.J0rlar. ra umoınıye Dolfua bilkdmetini heyecan borsada fiatların düş· tarmahyız. M, Tardiyöniln, aley· milletlerini birleıtiren asırlarca birlerine düımandılar 

4i' 4 •nıturyanm dahili barbı bir faşillt biildlmet t~lakki edl- mesi, memlekette endişe uyan· hinde miltemadiyen yapılan is· sllrmilt dostluğu ihvaya karar BugUn artık bu düşmanlik ta 

1:1':0gü~ dtivaın etti. Avropa yor. Madem ki fa~izm ltalyada ~·~~ v~ siya:si mebafil~e bira~ natlara karıı. kendini mildaf~a vermiş bulunuyor. . . tarihe ka~ışh ve jki de~let ~r~· 
llıa don giin teblik,; gf!çirdi. ve Almanyacl" totun<lo niçin sun ı bır telaşın baş gostermesı etmek arzusıle yapmıt oldugu Rus ve Bulgar mılletlerı ara- sında yenıden rabıta tesıs edildi. 
bıa kınJı dı&bili harp neden zo . Avostorya<la totonmRsın denilt- ile tezahür etti. Bu beyanattan beyanat hiç bir veçbile Radikal ıında asırlık bir dostluk olduğu Utro Yazıyor 
. '•tti. yor. Fak~t Dolfos ıdareel faşist doğan vaziyetin M. Dumerg ta- fırkuına müteveccih değildir. hakikaten doğrudur. Ruslar daha 23 Temmuz Bulgaristanın yelli 
lart'nıtoryad" iiQ tiirlü ordu midir! rafından baıl~nmıf olan kalkınma M. Şotan biran başka türln dil · hınstiyanlığı kabul ettikleri za· tarihinde unutulmaz bir glin ola-

~:·. . . 'Faşi~~in A<levamh bir ku1"ret hJreketini durdu~mesı. ve bu fır· ıünmüş olabi!i~. Ege~ M. Şota~ mandan itibaren sliv kardql~r~ ~ kalacaktır. Bilb~~~- Bulga· 
*'•da r .. ı ltalyanıo lıhnftyesi al- olması ı910 lılzım olan eeaah ele- kalar mütarekesıne nıbayet ver· fırkasını ıahsıle kaım telakki olan Bull'arlar haklunda en ıyı rııtanla Sovyetler Bırhgı arasm
le . olan muzaffer ordu, zftbtta manluı şunlardır: Ririnolıf, bir mesi mümkün mlidilr ? Hakiki ediyorsa çok bliyük bir hata duygularını tqaclılar. Rus mille- da diplomasi mllnasebetlerin ye· 
""1 '-•liı ttıtlı.ilatı, ikincıei Al- ~rdn gi.bi diıiptine: edilmit .. Ye tehlike. burad~d.ır,. ve bütün e~i!o~, ç~nk~ bu takdirde kea· tinden hiç ~İl.' za~a b~r fe· niden tes!si. dolayısile M.Batolo! 
1blH1a t~rafın<lan himaye edılen lıderlerme Radık hır fırka; ıkın· hüs.alinı.yet sahıbı msan~ann. ~u dıs~ - ~ıyası. bır .kalka~la mildafaa nalık görmedık. Yem denrlere ile .M. Lıtvınof arasında teati 
9'k 1 

IOtyali•tler Ye ü9iincöıü de cisi lidere ayni di•iplinle 111adık netıcenın 6nüne geçmek ıçın etbgı ve şımdıy~ kadar taraf- gelince ihtililcı Rus münevver- edilen samimi telaraflar Balp
'illOıl.lo,akya tarafından him1tye hir fırkı. ordu111; Uçiinoiisii mat- ittifak ettikleri muhakkaktır. tarhk etmiı olduğn birlik Yuİ• teri arasında bizimkilerle bera· ristanın harici politikuında yeai 
la," 'I017alistlerdir. Bn ordu- l..ıoata Te ıalr umumi iıtibbarat Milli birliğin sarih muhalif· yetini şimdi bizzat kendisinin ber istikJilim"z için uğraşanlar çığırlar açıldığına g6steriyor. 
'her biriıi diğer ikiıinin teaiıfttıoa kat'j surette hükme· leri, hangi firkay-a mens.up olur· inkir ettiği zannına doğuracaktır. yetiıti. M.Batolof telırafında Balgar 

]) ı idi. . . dehilm~k, ~lördilnoöeil ~ençli.gin l~~a o~sunlar, . ~eclis ~beriye- ~akika~ ~r~nırken, hotbinl~ği •. Çarl~k R~!asınıa boğazla~ milletile Ruı milletinin ası~larca 
tak olfoı soıyaliıtlerle anlaşa merbutıyetı , Ye gençlaran taoızm tını dagıt~ak ıçın Radıkal Fır· ıahşı hotbınhğı ve farka hotbın· ıçın takıp ettaıı harp gayelerı ıllren dostluk rabıtalarına 11&ret 
~t Onlara D\illi ıoıyaliıtlere fikri le yetiştirilebt'lıneıi. kasanı felaket verici bir muha- liiini bertaraf ederek yalnız Tardı. Fakat bu gayelerine erit· ile, M. Litvinof da her iki mil
~' •ıl~h kullanabilirdi. Fakat Dolfosun bir faşiıt fırk~ıı lefete .v~ yalnız e~ki mlltte~ikl.eri memleketi dlifün~elidir. m~di. ~cak ~tlrkiye imparator- leiin yeniden miina~ebet teıia 
J1 ~til&haa11alar y,alip geldi. yoktur. Ouuu fırkası klJiıedır •. SosyalatJerle değil bütün ıhtılil Franıa ıu dakıkada uyan· luguna ılla edılen harp sırf Bul etmiı olmasından nqı Rus hl· 
ı.1:0hni Taziyeti başka türlü Dolfoııon hrka11 orduıo . da yok- ve k~rıııklık "u~surlarile tqr~ki ?.1ak~a ol~ bn_ynk, bütiln. en~r: gariı~nın iıtik~lli içindi. Ve kiimetinin memuuniye~ini müker
~. kt ederek Dolfnıa iki cep- tor. HaimTerher teşkilatı dogrn- meaaıye sürukhyerek bu agır Jılerı hidııelerın milstaceliyebnı netekım Bulgarııtan da kurta· reren izhar etmektedır. 
~ı~:. kar·~ oıüoadele edip ikisini dan do~royı& Do1fou de~il, ku hidiseden istifadey.e kalkı.~ac:ak- ispat et~iı olduj'u bir k~lkı~- nlmıtb. Topraklarımızın parça- Her iki devlet arasında dip
l>edi n .bitırmeeini tavsiye etti. mandanları olan prenı Starlı.em- l~rdır. B~1 Cumhurıyet. Reıımı v~ m~ya ~ogr~ t~veccüh .etmıı ~IJ' )anmasında ve elyevm esaret lomaıi münasebetlerinin normal 

kı: berge merhutlnr. Heimverher teş- nızam dü,manlarının rıya eserı mıllettır. Şımdıden, liyık oldugu altında kalmasında Ruılann tak- bir ıekle ifrağından siyasi Te 
ili ~'":"".Eneli\ ıosyaliıtlerin iti- teikilı\tm~ menınp olanlar milli olan biddetlerinin maskesi al · istirabattan ayrılarak it baıınaa siratı yoktur. iktisadi menfaatler doğacaktır. 
),1• hır. Ondan sonra milli ı-08• ııosyalist muhitlerinden alıoan tında sabırsız bir sevinç, uzun gelmit olan büyük bir ihtiyarın Rus milletinin hadsiz hesap· Küçük bir slav devleti olan Bul-
•aıııtıerle ugraşmak için serb('st kimselerdir. zamandanberi beklenen fırsatın idaresi altında miihim gayretler sız kan kurbanlarına malolan garistan, kendisine istiklili veren 
~o. , . Vakit - Sonu var - nihayet ~le . geçmi~ olmasından sarf~dilmittir. ~akat bu har~k~t ~ya.ıtaf~nua'tv~' ~içbir vakit d~ büyük Rus mille~i. ile . do~-

b'llllll lfne bu bnıyeyi muvafık • - : - mll~evel~ıt. bı~ sevı~ç görülmek· h~nuz ~liı~ünli ıspat. etmemııtı~. gııtıremıyecegımız mukaddes bır tane rabıtalar tesısı bidısesı• 
oı 0Yorda. Fa.kMt müşavirleri Mugla tedır. Bırhkçı Radıkallere karşı Şıddeth bır darbenın, yanlış bır vedia aldık. ni soğuk bir görüşle telak-
ıı:" başvekil muaYini Fey B .. .._ . B'" S pek mültefit olmayan Marksist manevranın bu kalkınmaya dur- Daha sonralan Rua kanile ki etmiyor• Bugün Rusya 

lie· aaa.evı ır e~a.- " ü t k h bilt" R d'k l d bil v• · b k ' • t9" ıınverber a&nilen miliı m ş ere cep e,. un a ı a ura ecegını ve unun anca hllrriyetine kaYupıUf olan Bul· Dilnya politikasında mühim bir 
8ta 

11Atının kumandanı prens lıat 'l'erilp Etti · fırkasının hakarete maruz kal- beşeri kavgaların dışında bir garistanı Ruıyanın diğer idare· lmildiri Avrupa'd• ise onun ma• 
ta .. tbelllberg o f ikı-iıı hararotli Mngla, 29 (A.A) - HalkeYi mıı oldupnu ve bu haka~ete birlikle kabil olclağuau lıiuat .. cileri vatanımm bir Tana Till Tafakata olmadaa hiç bir feJ 
bıı ''t"rıdıJar. Fakat h&dieeler reiıfnln r1yasetlnde temall ve tahammll edemiyecefiae herkesi memek milmkln değildir. Birleı · yetine çevirmek ııtediler. Kab 1 mıyor. Bu da bilhassa bu· 
ta ra.~arı oldoRu kadar Romayı moılki kolları Te diğer komite- inandırmak istiyorlar. "Müşterek meleri bu birliği milmkün kılmıı t' ld .. k d y~pı a dostlugvuna verilen feT 

Q&• .. 'f ramanca ve çe ın o ugu a ar gun onun · 
"- ~ rete dii~ürdü. A. vuıtorya le re menso p zevattan mu rekkep cephe., adamlan, Sosyalistlerle olan fırkalar ayrılmamak vazı e · h kk k 1 k f .. k 1• d h mi yet ile sabittir. 
'' '~••tleri Atman ıosyaliRtleri- heyet bogiin Köyoegiz yoJn ile komünistler milli birlikle teşriki sile mlikelleftirler, çünkü baıka m; d~kt o an m.,~ av~me ımı;ı B a ab; le e; ca Bulgaristanın 
la,

1 
tııerniyen erlerden oiduk- Fetıyeye hareket etmişlerdir. mesai etmiş olan bir fırkaya türlü hareket ettikleri takdirde g tr ednil sonral k ıze l"t~krşı nte • Ru y ~I dunsta~e münasebete 

Ilı i . . b- _ b' k 1 k re ve ıman ı po ı ı ası a- usya ı e o 
~- ·~.at 4'ltiler. HalkeTi heyeti ~o~da ~eşhor yapı~dığını iddia ettikleri haka· utun ına yı ı aca tır. kibine koyuldular. 1912 _ 13 girmek istemesine diger büyük 

te too Y~zden çıkan dahil! harp· ~onos ba.rabelernıı tetln~ ve relin avukatlığını yapmak isti- Bütiln fırkaların iistünde bek- barbını kaybetmemiz sırf Rusya· devletlerde olduğu kadar onun 
''dar kışı kadar öldü, 2000 kişi zıya ret ettıkten sonra Fe_tıyede yorlar. Ne büyük bir tezat! liyen, ümit. eden, . ve itimadı nın harici politikaıında bize müzaheretini hesaba katmasına 
tir.. Yaralandı bir de birçok konser, konferans ve temııllerde Fakat millt birlik ve fırkalar farka reislerıne deg"'ıl fakat bü k t k d v dü t h" l alıdır Şark Jokar 
~ -.ııeıer . . . .. . . . .. _ • . arıı a ın ıgı ımanca avır· ıç şaşı mam · · 

lra.ı1919 •dam edıldlJdi. Bir çok bn.l~ndokt~n sonra . Bodrum Te mutarekesı harıcınde ne vardır? tun fırkaların buyiik hakemı dan ileri galmiıtir. nosu etrafındaki görüşmelerde 
te~etin r ~e mahpustur. Bu ha· M.ıh~sa gıdeoe~_ıer.dır. Gençler Yalnız bugün Marksist taburla· telikki ettikleri adama, hükii· Büyük harpte milletlerimizin gösteriyor ki Rusya'nın Avrupa· 
4tllıtQ •ıyıuıi neticesi şu idi: mıllı şarkılar soyhyerek .Mu~la· rın sıkı birliği, Fransız inkılibı mete müteveccih olan memleket hiç bir suçu olmadığı halde or- daki nüfuzu daha ziyade kuY· 
tıı'-ıtt."ada &oRyaliıt fırkası da- dan 

3.!rılm.ışl~9d~~ A) _ M 
1 

ümitlerinin yıkılışı, karışıklık ve vardır. Onun içindir ki bu ağır dularimizla Rus orduları düşman vetlenecektir. Slav Yugoslavya· 
~'li•tıe • Fakat Dolfos milli sos- Kozcjız~ · k .. 

0~ 8 
belki de dahili harp vardır. fakat kabili tamir hadise Baıve- gibi karıılaıtılar. Petresburg bü- siyle anlaşmak istiyorsak deniı 

f '1bet~~ haıum olan hır fırkayı Hb alk;vı etı~e{: d7ıtme ozere Radikal fırkasının ıerefine kilin hakemliği ile halledilebilir kümetini ihtilil devirdikten sonra komşumuz olan büyük Rusya'y• 
a, ... ış ol 1 B' d D J ura an geçnuş r r. k k B'' l b' 1 d'I l"d' hır hUkttrneroyor< n. ır ('\ o - FETl y J~, 30 ( A.A) - MnJtla ast yo tur. oy e ır şey o . ve e ı ma ı ır. bizimkilerle Rus askerleri tekrar lakayt kalamayız. 

~tl 1 0 kadar ga<ldarane Halkevi •en9leri Halkavi reisile ..... 1 •• ... 
hı rette ha k . r k. g ' 9.t.1\11 re ot etmış 1 1 ~,e t i yeye geldıler. Biiylik mera-1 ı t d 
::ı.i,lle~ ~:leo ~.wele milli so~- si mle karş&landılar . .Mnğla genç- spar a a 
1 

tı~,... rnayoldeo başka bır Jeri bugiin istirahat edecekler 
' .... çar · ' • ı ı ı • • •• ı ıı • 

" ... :"~~tlerine
8

~i~"~~n:~:~:~ ~';~ ;::~:8 a~~r~~eı:~:~\',~
00ser, kon- Seylibın Yaptı· 20 Sene Sonra Kulalı Ahmet Mersin Vapurunda 

~~~:'.~:!::1:~~· :ı~:;~:: ~:~: ..... Kirai~k"H;n; ..... ğı Tahribat ,, Vatanımıza o!.~!~~ ..... !?..~!!~? ..... ~!~ü 
l) • Isparta 29 (A.A) - u9 saat o•• d••ı · h' · bk 'k t · ~ 01ıu,·· lkiçeşmelikte şadırTan yanın 1 

.. • • • OD u er Menin Yaporonda çok feci ılınde yapılan ta 1 a oeuoe· 
a:dlt tid~ıntlllo11yal i stlere karşı bo daki Şerif Ali sokağında 10 kadar deYam eden dunkii büyük A 29 (A A bir karıa olmut ve akıl hastalı- sinda denize düşenin Kulah Ah-

rı h~ 6 e hareket etmeain . S ki eel şehrin muhtelif semtlerindeki o kara, · )-Hili\liab- d met oldago vapurda bnlooaa '.a ti olan h" f d numaralı ~ane kirahk~ır: e z e• baıt bah e ... e tarlalarda mer Oemlyeti umumi merkezi, gına mttptelA bir gen9 enize d•yııı Alı· ve kaıde•ı· Mehme" 
"' . ır "Y " varsa odaııı genış bahçesi daımı Osman .. , et 9 .. . • Hudeydede umnmi harpten beri dö,erek boğulmuştur. "' ,. • 

4et11• trııııt sosyaı · 81 ı ı ı. t d T k· ıA_t i"'i haıar yapmışsa da mıktarı teıpıt eftıodilerin ifadelerile teıbit edil-
" 1 te . 1 ere 11 r 1 vre aği' suyu var ır. eş 1 ı& 1 .. k"lmı• olan 87 oılrlmfzi bu det:a HAdiH hnkktnda ald1ı1t1mız -v,)lf rınış olıo 1, ı;- k t K 1 b edilmemi,tir. Beledi1e bu i•lerle v • • ı;; miş ye gencin akıl bastahgına 
t ı:ıı dti .. Rsıyl • .ı:: a a Ryrı daireyi mubtevildid. a a •· ... letanbula getırmı' Te kendilerini tafıilAta göre ayın yirmi betlnoi 
~t'"d•ki ~11nnıüyordo ki, A voı hk ail.,ye elverişlidi~. Talipler yakından alikadar olmakta Te köylerine kadar bütün maeraf· iintt lzmirden Antalyay" hare- müptela lıulaodugu da anıa,ıl· 
~~le ,..,. . ııosy11lisleri imh" et- lkiçeomelik kavelerınde eml&k teıpU itlerile uıra,maktadır. )arını temin etmek tll g mıştır. 

'bet .: .. •ili lltı8yalistlere bir biz- simsarı Ahmet agaya miiraoaat Belecli1• tarafından 1aptırılan ketmı,ur. ıure ., aeY- ket eden Mersin Vl'poro Dikili Keyfiyetteu Tapur ıütarisi 
'-ııııı; aprnış olnyordn. Çünkü eylesin. 4_ 15 (l06) büyük köprüyü de eel almıştır. agıklarına gelince Tapnrda yol- Dikili kaymakamını haberdar 

oa""'i ı 3 P ... Muhafızgu••cu•• oular arasında bir heyecan kop· eylemi' ."'e bir buçuk saat ka· 

r 
· s f'r iktidar mevkiine H: · •. 8a. Per. S: 3-... E J ) rzurum U 8f mot bir gencin deıılze düttöğH dar denızde ceıet aranmışıa da 

'l'ı-abllODÜ iki Gila görülmö,tür. Ve Yapur derhal bulunamamış ve vapar yoluna 
Gea9lere Ya.ıa41• Kaldılar tevakkuf eylemittir. Vapur dft· devam etmiştir. 

Şehir Gazinosunda- Btleoek Trabzon, 29 (A.A.) - Mnha- • • • • • • 
Erzurum' 29 (A.A) - Hal- fızgüoli biılkletçileri ba sabah 

Çece Eg" lencesı·... keYI, Erzurum Jiıeainde yeti.en Gorele harelret ettiler. lkl gön- 1 u··rk S~no ... cula•ı 
geo9lere ya~dım ve lıtanbolda dür Trabzon halkı Te gen9ugin f' 1 1 1 ı 
tahsll~erini temin makıadlle bir miıafiri bulunan biıikletçiler oe- - -

4 AöuslOS cumartesi günü 21 de Şe• çay ınyatetl tertip etmietir. Ay- refine firka, belediye, halkevi - Baş tarafı birinci sahııede - defa &elen heyete yüzme mü1a-
t. ~ akşamı saat ni zamanda gençlere yardım ziyafetler verdi. Misafirler aehir 0 K baka1arı aampiyonları olarak lllt 1 · ı · k v maileyhe eTdet erim bey v · gazino d mükemmel bir gece eğ· ç~n. nr owiıyon teokil edil- ve ıayflyelerde gezdirildi. Düo . LeylA v" OaYidan hanımları• 
~ • .l ... 1 un a lenceıi tertip edilecektir. mıştır. gece HalkeYindfl spor eğlenoeleri cevap vererek, '"pılan harar•~ ... i,ciraklni ehemmiyetle kayde&-

:·li. t ,,,': gıcıı.:~yi memlek~tiu Türk ve ecnebi yüksek tliccar, Teklrdağıada tertip edildi. kabul reaminden dola7i tetekkur meUe ye •poroa Türk banımla-
!'ı .1,ırı , ·huKat ve ~ankac•larından mürekkep bir komite TEK1RDAcl. 29 ( A.A ) Dk Az-•& etmittlr. rının ilk defa olarak Törlriye 

, •rn~kf<ldı.. .,--
.. Tekirdağı bükft.met konağının ao KUl'llfll Satlldı Ttlrk ıporoaJarının muvaıa- b d ti k M k 

ı" ... · ·~ .. ,kı~ l-< :-tdı1r ,\evanı edilecek ve şıklık, zarafet ve • o '' arını ••"ra 0 • ovaya 
.. , tamiri i9in 10,000 lira tabıd1at ERZURUM, 29 ( A.A ) - I t t b h•eclen .M01ko.-a ga .{ü u h k I · r k 

·~na:. b-.tk ?. I ... :;, ~uir~rizler v5 .. n .. ayrılmıttır. Konağın bu seae Bagtl11 ilk arpa mall•all pt7a- • ın• an • . - ~me m 18 8 a arın• ış ıra • 
:Oavetl~eler l9iade tamiri Te natamam lna· •7a 9ık•ıt T• kU•• 80 kar• •telerl, Tflrk kadınının ıtllA110- gelmı, oJdoklarıoı yazmaktadır-

mıaın tkmall malaakt~tır. •tılm..Ur. dan balasetmekt• •• bilbana bu lar. 

37 Esir Feci Bir Akibet 
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Karışıklıklar Devam Ediyor 
ölenler üç Yüzü Buldu 

Temmuz Aymda 
Belediyenin inşaat faıt 
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-

~Orada, işçi 

=: - Baş ıaıafı bilıncı sahifede - Mumaileyhe göre bu korku 

1 

kilisesine götürüldii.Sonra oenaze 
:= ıltalya hükumetinin M. Fon Pa· ların yeri yoktur. Çünkü bugünkü bir top arahasına konarak Hitzig 

Kıtalaı-ı Tttenk Kul --= penin Avusturyaya gönderilme şartlar 1914 tekinden başkadır. ınezarlığma konulda. M. Dolfus 
Belediyeoe Temmuz ııyı İ91 

de ikmal edilen inşaat i~teri 
=; lanma~ı öğrniyorla.rdı.. f sini kabul etmediğini Avusturya O zaman Avrupa silahlı iki ta· orada defnedildi. 

- 43 - : bükumctine bıldirmiş değildir. rafa ayrılmış bulunuyordu. Hal· • Kilisede suretle tespit edilmiştir: ,.t. . . . 
Yttlt·ı •, uııuıı nıalık olmıya·ı Gfüderi iistiinde ol:ın top dur 4 - Teeyyüt etmiyen diğer buki şimdi bütün medeni dünya Viyana, 29 (A.A) - M. Dol-

cnl?ı lınlua ve üımtlori nyku:m <la, ateş etti. Buna cevap olarak bir şayiaya göre, ltalya Avus• nazilerin bu alçak cinayetini tak- fü@ün oenl\Z~ merasimi dün Vi· 
ııtııı po,imlt>n sürhkloyip götiir· ta zırhın iizMindo hir ynylım turyada nazi nüfuzuna karşı bih etmekte beraberdir. Hiç bir yana kilisesinde 10,000 kişinin 

Katipoğln şosnsıuın tatn1 

eıasiyeei, }1~şrefpa~ada Krırdi 
eokag, IA,:?ımının teınizlentll 
Hacıali efeııdi cadd6sinio j{A~ 
oğluaı.lRn Teızi sokağına k• 
olan iki kilomttlrelik kısuıı 

kaya tesviyesi, l\lakarn, l{tt 

ç1, Dayıemir sokaklarında i• 
nat duvarı ve adi döşeme itJ 
Kestel1i · oadde11inde Müftü•' 

mıyoıılıı O :uıcak onuıı zevki- ateş çatırdndı. koymak için, Habsburgları tek millet medeni dünya efkarı umu· lştirakile yapılmıştır. 
nin titt-ki kntbo ıdı. O yaşamı.. Bır kuriye IOyo,ya birçok rar Avusturya tahtına çıkarmağı miyesi aleyhine harekete cesa- Kardinnl !nitze müteveffanın 
hır l.ıulın değıldi. O hıç bir vn- evrak gotirdi. düşünmemektedir. ret edemiyecektir. Bundan başka yüksek meziyetlerini meth 
kıt hır kii9ük km olmamıştı l\iyo: LONDRA, - (A.A) - Röy- Avrupa 1914 facilarının tekrar To sena ettıkten sonra, tıpkı 

Gene to<l ıe leri, zırhlı tren - Küınitcde ekseriyetimiz ter Ajansının Brüksel muhabiri !anmasını müsaade etmiyeeek Hazreti Isa gibi yalnız öldügü-
Aıeşe •e.ıı., hnşlıyordn. yok, dedi. bildiriyor: milyonlarca eski muharip karşı· nü ıöylemiş ve dökiilen kanının 

Erle&l Giin Saat 4 lhtıl:'llclen iince kouıninhg Salahiyettar kimseler nezdin· sında bulunmaktadır. boşa gitmediğini ve Avuı~torya· 
ttoka~rnda adi dö~eme 

Kuantina Asansör eokA~1 

mecra inşası, Salbnne ve $• 
taş arasında kesme ılöşeıoe · 
nilenmeei, Bahrihaba parkı )I 

şısında eeylAp sularmın dell 
akabilmesi için tesisat, Kar•• 
nada lilllepli sokat?ıodll ıı>eC 
ve dö~erue ioşast, Oguz @ok• 1 
da meorl\ ve döşeme inşaı1, 
<lı~tepe, Danışbey "Ye daha 
sokakların dö~eme in~ası, ..A.I 
cakta Şahamet sokagıoda f 6 

1 
tün fabrikası öniiode döşelll8 

R,ı&Sı, erkek Jisttsi arkasınd 
dabakbane lfiıtımının kısınen 
şası, Alsırnoakta .l\lesadıye 

Gayret sokaklarının lağım te 
lenrneei, Ba~clurnkta tnkJ 
Şırn ve Nesibiye solrnktarı 

gımlarının temizlenmesi, Bıt 
rak, l\lıaıroılar ve Vakıfb 
lağun tarının temiz len mesi, lı 
paşa bulvarile panayır arıısıJI 
ki yolda keıme döşeme iO 

Kıuargalı halıne getlrı imi~ fırkası tarafınilatı gizlıce top- de yapı'an sıkı tahkfkata rağ· Yenl Kabine da ıtiikunetin iadesh;e hadim ola· 
bir alçı ııınğazaaııı<lan Kiro lırnılnn murahhastRr heyfıtl on men, bir çok kimselerin Cuma Viyana 30 (A.A)- Yeni ka- oağım ilfı.ve etmi,tir. Dini me-
zırhh treııı gözetıliy<•nln. lhti- hef! t:rnesi koınüni t • oı. künü Stinua Kerzil'de bulanan bine teşekkül etmıştir. Başvekil rasimden sonı·I\ cenaze alayı Hit-

rnak iiıertı yh·mi altı kışilik A 'd .. k O · t A ı:.ıcılcr onun ıki yü?. metrn iitıiin· . . . . . rşı u toyu zıyare ve vus· M Şuşoig ve başvekil muavini zig mev.arhgıoa gitmiş ve Dol. 
den ve ardından rayları eökmiiş- bır . ruerke'- koımt 81 • ıntıba_p 1 turya tahtına çıkmağa davet et· Prens Starenbergdir. füsün cesedi oraya ~ömülmüştür. 
Jenlı. :t~~~tı; . f~k;t "Lhu komı~e -~eb"ıtikleri teeyyüt etmemiştir. Viyana 30 (A.A) - Yeni ka- Taziyet Telgrafları 

Yoln k3pıyaıı hareketsiz ölii- b;~ i;;:t·~~m~~s/'~n;:~~~ 0':~e:: . Tethlş Devum Edecek bine şu suretle teşekkül etmiştir: Ankara, 30 (A.A) - Avaa. 
treıııul{iyo yalnız birı bir lı:ıyvnn .. ·a· T . Vıyana, 30 (A.A) - Havas BaşvekiJ, milli müdafa, maa turya baATekıli M. Dolfüeilo 

uzeru ı ı. e ıı· d heı> lıu ko A" b"ld" · v 
il b ... ı ··ık ıansı ı ırıyor· "f dl" MŞ · f i 1 · ·ı h · na' ıye vagonu gı ı -.apa ı, o e ·- mite<le idi· lıallmki bu komi 1 de . . · rı ve a ıye nazırı , uşnıg. ec ölümü do ayısı e arıciyo 

b. t ı b · b ' e HıtlercıJer Avusturyada tet- B k"I · · · • k'J' T R · b ı A ır pe ro azıoesıne enzıyeıı komümstler akallıyolte hhlA • aşve ı muavını aynı za ve ı ı evfık öştiı ey e, Tns-
TC içinden, küçük çapta bir top . b k 

1
. . r. hış hareketler ne tekrar başla- manda da emniyeti umumiye iş· turya hariciye nazırı arasında 

Hır aş a .urıyo ıçorı gırip k ·· "d" J ? R b"l 
çıkan iki vagnoanu g<>riiyordu. ma uz ere mı ır er esmen 1 Jerini idare edecektir. Prens Aııanıdaki telgraf far teati edil-

kApmrn eşıı?ınde dnrdn. d" ·ıd·· · ·· d- k L"" v "' :Efrat yokta: ""' iyice kaJmh lmı._ n• 1 d ırı ıgıne gore un a şam us· Starenberg. mhılir: - Lersane n ın ı. . .. • ,. 
zırhlar arkasında saklı mnb ur- x· d teno ve Salzburg vılayetı Bav- Hariciye nazın, u. Bergar Baricive nazırı hazretleri ne, 

Vi1ana 
Başvekil M. Dolfüsün feci 

ölümü mönasebetile oomhuriyet 
hiikftınetinin harare~Ji Te samimi 

ıyo eor u; d S l h k d P" J 

Jar ve rıe de denıiryollar lıoyunca l'anklar nerede. yera arası~ a eza ıyıların a Valdeng. 
tıırnlaıım• evlerde kopalı malıa· Nnııkin'e hareket ettiler. bulunan Oberndorf hudut istas Dahlliye nazarı, devlet umumi 
sıt'lar •.• Kiyo'oon arka tarafında Ordudnıı mı ~clıyorsuıı'• yonunda bir Avusturya jandar komseri vazifesini idare ede-
Jıos kiliseıino doğru. ticaret - Sonu Vaı - masına Alman hududu tarefın- cektir. M.Fey. 
mathaasma dogrıı yaylım Rteş -·- dan bir el ateş edilmiş ve jan Maliıe nazuı M.Bureş. 
dorınııyordo. Bir Şaki darına yalanmı~hr Ticaret nazırı M.Stoşinger. 

Sıhlblarmı teslime hazır bui ller Ta.rafta Sıkı Sterde Nazilerle icra kuvuet- içtimai basiret nazırı M.Nus 
Junan askerler babiR hrrioinde leri arasıuda çıl<an bir müsade- tadeter. 
idı; hunlardan haşkaları iıe Aranıyor mede bir nazi öldürülmüştür. Zıraat nazırı, bu makama hiç 
ölüme mahkflmclorlkr. lfütün Geçenlerde Mnnısa küylerin· lhttldll idare Edenler kimse tayin edilmemiştir 
R&i kıt'alurı şimdi ıilahlanmıştı; den birinde Uç ~aki ile jırndar- Belgrat 30 (A.A) - Pravda Cenaze Alayı 
cepheleri yarılmış olan hüku malarnnız arıı~ında hlr müsaıle- gazetesinin Avusturyaya gönder v ı y ANA, 29 (A.A) _ Mü· 
met kıt'aJarı doğra dürüst me Tnku bnlmn~ vo ~ıtkılcrd~n diği husu i muhabirine göre, Ka- teveffa Dolfoson aandokası öniin· 
işlemiyen trrınforle, Çl\mnr de- biri cildiiriilnıii, vo hırıeıdd ya ı'rinti ve Stiride bulunan asiler den dün Hiakal 100 hin kişi geç. 
ııizi halindeki yollardan, ya,.· rah olarak tutulruu ta. Qet~ ef Münihteki Hitlercilerden mnha· ·u B kT . b .. 

e radmdan AH de kaçmağa mn. b . ·ı 1 • . • 'b. t J mı şr. aeve ı tıı oenazesı U· 
mur altında, Nankin'e dogru re evı tatı etme erı ıçın ır e • yük ıneraaimle kaldırılmıetu. 

Taffak olmuıştu •. Manı.sa zabıta raf alını lardır Filbakik tel · · · ·· ·· · knçıyorJardı. Koamintag ordaeu sınca fırari .şaki şıddeı le tnkıJ> g .. ş . . Belt-dıye daır~sı onunde pıyade 
l · k t k d ş h ' grafta şoyle denılıyordu: ·· · ' k t' ı h Jkı l>ır ·aç saa a a ar aııg aya olunmaktadır. Ou·ıll' vıl:iyetlero suvarı, ,opçu J a arı a o 

t . h J k · b el k\k h" "Allo Kampfe Emstelen har- " b j · d ye ı._e ı ece ·tı : er a a ır de müteyakkız lrnluııması içın umum1 eyeoanı 91n e cenazeye 
k t ı· d bı durdurunuz k ı · · ·ı t · aç pış nr ge ısor u. tamimler J"l\l'ılınıştıı·. uıı ... ürı ya- . . •. " . Arşı o am resmıoı ı a e mış· 

Q h •·· ·b· ° Karıntı asıl en Bleyburgu tah · ı d on gene er zamanın gı ı rın şorırın a<laletın poııçe mo er ır. 
· · 1b· · · · ı · d' liye ettikten sonra Yugoslavya M · · ı· 1 :ı .. ışçı c ıeesı gıymış, çerı gır ı, geçecegıno mulıaklrnk ııa.ıarıle craeıme ış ıra c euen reemı 
Hıyo'nuıı yanına otur<lu ve trene bakılmaktü<lır. lhtJdudu yanındalci vaziyetlerini şahsıyctler pek çoktu. Hususi 
baktı. Aclamları oradan yüz met muhafazada devam etmektedir mab:ıhlde mülki ve askeri hiikft 
re kadar ileride, bir barilrn<lın Maarif Vekaleti Jer Birçok asiler hükumet kıta· met erkanı, sefirler beyetı, Haş· 
al'kusıııda ıı<ihet bekliyorlardı, Ziraat ~1ektebi ~lezunları atınm gelmesini bekledikleri vekalet vekılı Prens Starenberg 
faknt taarruz etmemek nıf'cbu- H kl ' s· 1.. . Dravograt civarında hududa yüz ilehiHün ka.bıoe azası, belediye 

a <ınaa ır an1 111 metre kadar yakında bu:unmak . . b ,.. rıyctınde idıler. reıeı ve nı ayet reisicuınbnr Ju . 

1'reniıı topunun hareket elti- kMaba!if üdv~k1~.1:!inden 1 Zirab~t tadırlar Miklns ve maiyeti erkanı mevki 
me_ te ı m u~ ugune ge en .ır 1 Hudutlar Kapalı almı"lnrdı. 

1?1 yandan görünüyorcla Sönmfış emude memurıyet ve askerlık ViYAN 30 AA) S .... 
olnn y~ngının son canlılığını hususunda Ziraat mektebi mezun· A, ( - ali- Dıni fıyini ViyRna. baş pie-

larının Lise mezunu olarak ka- hiyettar Avusturya menabiinden kopo u KardınAl Nıtzor bızzat 
te.şkil _eden 'lunıan tabakal11rı, but edilmeleri bildirilmiştir. teyit edildiğine göre, Avusturya- ıcra etti. 
gayet alçak lıalutlar gıbi, topun VJIA t Bildi Udi , ...... b. ye e r Alman hududu sıKı tr şekilde M. Mussolini tarafrnclan feT· 
öniindeıı J{eçiyor!ardı. Muvazzat vıl{ıyet ıdııro heyeti kapatıJmışhr Sade diplomatlar, Q klllfide murahhas olarak göntle-

oıı: R;-,ah1?ınn Kı7.ılcn Hnuınm kny-,beynelmilel biletlere sahip yol- rilen .M. Dö Martino son daki-
- Fazta miktarcl cephane- makamı ,N, ııt beyın tnyın olurı 1 • mu-saad d"l cu arın geçmes.ne e e ı kada yetişerek bükdmct erkanı· 

]eri kalını, oJdnganu sanmam, dugn Dahihye VetdHetıııdcıı vı mektedır. na taktlım olunda. 

tlo<.lı !ayete bıld~~ı.ı~ı~~t·.~·... LONDRA 30 (A.A) - Roma· Rcisioumbor M. Miklas irat 

Top, bir rasathane <lürhünü Berıı·n - londra dan Royter Ajansıne bildiri!iyor: ett1gi nntnkta şöyto tledi: 
~ıbı, kult:ı ınderı çıkıyor Te ıh S ı-h· tt it 1 h f·ı· a a ıye ar a yan ma a ı ı • Sade lıüyük bir A vustor-
t~y,,. t lı bir lınrekethkle saga, so· A t d k" · t• "k. vus urya a ı va'tıye ı su un yalı değil, ayni zamanda lıüvük 
la c.Wııiiyor \'C bu hareketteki u·· s tt K t d'ld' b 1 b b b"t . ı k ., Ç 88 a 8 e 1 1 umuş ve u ranı 1 mış te i bir A vrnpalı olan 1\1. Dolfns11n 
'-:ı ı·eddüt, zıı hlal'll rn~ıne:ı onu k. t kt d" lt 1 k t ı e me e ır. ayan ı aatının vasiyetinı harf iyen icra edeoeğız. 
nazık hır ı;<'yuıı., gıbı gösterı- Beri in, 29 ( A.A ) - Lorıdra b" k - · · d hudutt · ır aç guo ıçın e an gerı Avostarya onun diledıği gibi 
yordıı BerJin posla ırıı ynpmakta olan alinmaları muhtemeldir, en sağlam içtimai esAelar üze-

l(ıyu: Alman tayyaresi dtin hın kıto 
Londra 30 (A.A) - Royter rine miltıesee hiir ve mfütakil 

- Bızuu toplnr buraya gelir metrehk bır mesaf~yı üç saat h b ajansının Viyana mu a iri bildi- bir devlet olacaktır. :Müt .. veffa· 
gelmez.. d<•dı. on daktkft<ll\ lrntetmı~ti r. 

•• , ..:t,.t . . • • 

IsLanbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 

Bristol Oteıı· . Tepehaşı hıthç si karşısıdrıa 
• Hnlıce ve .Mnrıııaraya nazır 

lıa\"ıulnr lıir yerdodır. 

Brl•stol Otelı• •. Asansörii, bor odasrnda sıcak 
soak tıtıyu bulunan bnnyolu 

oda: ırı havı 1 tanbulan birınoı sınıf Hil<s lionforlo bir otelıdır 

Brl•stol Otelı· . Hütiin rnbatlıklarınn. Hav~· 
• ten en teımz bır aıJo otelıclır 

Brı•stol Ote)ı• • tz.ı_nirlilerin . b~ılu._tuklnrı bir 
• mulftknt Jt'rıdır. 

Dl.kkaf •Fiyat hnsa unıla Hiristol oteli hiiliin 
• birinci sıuıf otellerden ucuzdur. Yatak 

ücretlerınde yeni fevkalade tenP.iHH yapılmıştır. 
17-26 (792) s 6 lL.1.____. ............. ~~ 

rıyor: 

Şimdi de Haymvehrenlerin 
bir isyan çıkarmalarından kor 
kuluyor Asker ve polis tarafın 
dan her türlü tedbirler alınmı~· 
ur. Resmi binalar kuvvetli bir 
n:uhafaza altındadır . Alman hu 
dudu kapatılmıştır. 

Korku Yok mu? 
Londra 30 (A A) - Harbiye 

nazırı Heylşam söylemiş olduğu 
bir nutukta M.Dolfusun katline 
temas etmiş ve demiştir ki: 

"Dolfus cesur bir vatanper· 
ver ve temiz kalpli bir hükumet 
adamı idi. Ölümü kendi memle 
keti iç'n güçlükle doldurulur bir 
boşluk bırakmıştır,, 

Nazır ba:ıı kimseler tarafın
dan Saraybosna cinayeti ile tam 

1
20 sene sonra yapılan bu cina
yet arasında görülen yakınlığı ve 
buna denzer bir facianın teker 
rür etmesi kokularını hatırlat-
mıştır. 

nın arzuları, bizim de arzoları 
mızi.lır. Bizi artık hiçlıir şey 

ayıramıyacnktll' ve yine hi9bir 
şey başvekil M. Dolfüsün baş· 

ladığt eseri tam bir ittib1&tla de
vam ettirınemıze mani olamı 

yacautır. M. Dolfüa Avueturya
nın ma~l(im şehıdıdir.> 

Bn sözlerden ıonra reisionm
bor, hu ş ni cinayeti cihan vic
danı boza randa tel'ın etti. 

.l\1. Mık lası mfiteakip PrtınR 
Klahrenberg, M. Roytt1r ve bele· 
<lıye Toısi de ruütcl'f'tfauın f8erini 
takır ve A vu ıoryırnm istıklahnı 
mnlıııfazuyn ant ıçtller. 

Oenaze nıeraHimi, matem 
marşlarınıo ahengi araeınd" yola 
düzüldü. Mııdam Dolf na Prens 
Stahrenberg ile nazırlardan .M. 
Stogingerin arasında kooal'ının 

tabntunu takip ediyordu.Yollarda 
bir milyon insan dizilmiştir. 

Alay Viyananın meşhur Stefan 

taziyetlerini ve aynı zamanda 
~ahsi teessiirlerimi arzederim. 

· Dr. Tevfik Ra,ıa 
Barioiye v"kill Tevfık Rüştü 

beyefendi hazretlerine, 
Başvekil M. Dolfiisün vefatı 

dolayiaile vaki taziyetlerden do
layı gerek zatı devJetlerioe Te 
g<'rek cumhuriyet hükftmetine 
hararetli teşekkürlerimi arze
derim. 

Batvekll Muavini Starenberg 
Gazetelerin Neşrl1Jalı 

Vl YANA, 29 (A.A) - Vi. 

Oamhuriyet meydanında ıl 
arsa önlerine mnbl\fız dııf' 
inşası, A lı:ınoata 64. noın• 
ada sokalarının molozlarının~ 
dırılruası ve Batipoğlu sok•~1 

da dö,.eme ioşaıo, itfaiye ile 
sancak araaıııdaki caddenin 

1 

yana matbuatı Dolffütüo cenaze Yiyei turnbiyesi işleri TerJJ 
merasiminin bütiin halk arasın- znrhnda ynpıtmf;ltır 
da bırak t ığı ele ri n intibaı m iit t e- r(..D:-Y..Yr.LZZZLJ!ZY:Z7.:.T17.7JZ 

fıkan kaydetmekte ve bu ölli-,~ Adl•y de 
mün, .Avusturya vataapervedi- ~ 1 e 
gınio tam bir kemale ge1mesirıi rL7..7.7...7.7-7.IL7ZLb!!YZJ&..Y~"' 

temin edeceJ?lni yazm~ktadır. Zor la 
Dığor taraftRn Vıyıına mat-

buatı AvuRtorya kahramanının Komşu Evine 
karşısında .A iman matbuatının Tecavüz 
oivanmertlikteu mahrum olan o 

Seydiköyünde oturan "' 
battı hareketini nefretl4' kaydet-
mektedir. oğlu Hasan ayni mahallede 

ran Ali karısı Zeynep ha01 

Vayner Oaytong diy~rki : . . . ·"'i 
c Dolfüa feoi ölüınü ilfl A vas- evıne zorla gırmek ıstedıg 

turyanm dıger kısmını da bir- hakkında tutulan tahikat e. 
leştirmişt1r. • üçüncü müstantikliğe vcrilr0

1 

sakan Avdet Eıu Kara Kaş 
BelgrRl, 29 ( A. A ) - İltalya • :N4 

kuvvetlerinin A vuRtnrya toprak- Açık Gözl'fllii.5-
larıoa girdigi haberinin yanlış Sapmış 
oldugn anlaşıldıktan sonra ıiyR· Süleyman oğlu Kara kal 
si mehat ılde sük(inet avdet et- mal namında bir muakkip 
ıni~tir: kimseleri kendilerine iş ~ ., 

Kabul Edildi ğından .bahisle dolandırdıg• 
tSTANRUL, 29 (A.A) - üçüne~ müs~anti~likçe ha1'1' 

Alman istihbarat hiirosunon şeb- kanunı takıbat ıcrasına b 
rimizdeJti mümessili Berlinden mışhr. • • 
atdı~ı şnbaberi vermektedir. Tevkıf Edildı 

Vıyana gnzetf'leri bu sabah Gülüstan hanında otur•., 
neşrettıkleri lrnsuei tabılarla son küplü kundura boyacısı 

snıkastan eonra AlnıRn baRveki- Reisicumhur hazretleric\P l 
linin AvusturyayR ittılrnz ~ttığı teşriflerinde atılan toplard' 
yszıyeti bir sulh teşebhiiıü te- zarak büyüklerimiz hakkı~~ 
lak ki etmekte ve bunan A vus· fevvübatı Jisaniyede buluıJP~ 
torya tarafmdan büyük bir mem- dan Büyük Millet mec1İ5:e 
aarııyetle karşılaudıgıaı yazmak· veriJen mezuniyet üzerine 
tadırlar. A vstnrya kabinaaı er- edilmiş ve hakkında OÇ 
kanını.lan M. Ftıy A iman hal"i· müstantiklikte tahkikata bll 

' rıye nezaretinp bir telgraf çeko- mış ır. 

rek:M. 11,on J>apenin Almaııya. ~1enıurlara Hak8f~ 
om V ıyana orta elçılij:?ıno tensi - Buca eski posta ve te 
binıltın doloyı hararetle teşekkür· müdürü Sabit beyin oğlll ~ 
lermı lıildırmıştır. bey zabıta memurlarına b~IC 

Nazilerle Çarpıımalar etmiş ve üçüncü müstantı ıı> 
Vıyaua, 29 (A .A)- lnslJurg hakkında tahkilcata başlaO 

emıııyot miidörüııiiıt katlı ve • • • 

Vıyana hadiseleri üzerine, Tiroı Seferı·hı·sardB 
halkı ve ıorR kuvvetleri mıUi 

soayalistlere karşı ge.erek, bun 

lal'ın aleyhinde do~rndan doğ 

ruya harekete gf\Çmişlerdir. 

Hususi haberlere göre millt 
111oeyalistler son ü9 gün içinde 
iki yüz ölü TO bi r~ok yaralı 

nrmislerdir. 

Belediye intihabatı 
d f 6 Seforıhisarda Bele 1 ııı 

habatı hazırlıklnrına de"" 

mektedir. . 
1

, 1 

lntibRbat deltP.rlerı IJ 
1 . . ı ı: ~e' 

mış ve keyfiyet vı 111 

«1irilıniştır. 
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Yeni Eserler 
Ayın Tarihi 

Ayııı tnrihinin MayJS nüshası 

her zaman oldugn gibi çok zen

"! gin möndereoatla kiltiipbaneleri 

aliıleyen bir eaer halinde çık-

lABlff YUl~R "-ii;'fS~ 
Q 

S&n:r,';n Bir Kin HABERLEB 
Qkn '"" •• k ... şıne oaınu cı "aTanda 

-~: 0~10 Ahmet eaki bir bn
R ruıtıoesi olarak Mehmet 

hıt erıızıye tabanoa ç.,kmiş ye 

üzüm Satışları 
•o• k ~ .,_ va alnnmıştlr. 
"'41-9• Qıı. A l ıcı Fi at 
l~lber(.)~1~ Sonu Budur 15 Y 1 TalAt 7 50 10 

11,, 1 rrna çık ma~1nda 12 H z Ahmet 11 l 1 
b ıı Ş"l<ır ogJu Mercan ile 6 Jroop İttihat 7 25 7 25 ""t ()ı .N çık u eolp araamda kav- 33 Yekun 
bi ba~·:~ Meroım so11a ile Te· 365782,5 Eski satıs 

mıştır. Vekayii yeaıkalarıni ve 

ııkiıteriııi bir arada bulabilmek 

için mutlaka kütüpbaııeniKd6 bo 

e11erin kolekıiyonnno bolondo-
TUDUZ 

Hukuk Ga•etesi 'ok "11 yaralamıştır. • 
lıııı • Yapmı,ıar &allba 365815,5 Umumi satış il ıılink ~azete IDID beşinci 

oıı,h 161 111'~a lıtıdeshrnıncta Ah AFYON sayısı çıkmıştır. Saim Ali, Mos· 

ııu11 °~1ıı Alı ılo 'Hf'!lıHH oğlu tafa lteşit, Fahrettin Kerim, 
ıtr l{ ı lo r\ J ı c ı Fıat 

il h n llıd<\ kl\vga çıkmış, 478,5 Uyu~ • .M. lobi. 80 80 İrfan Eınirı, OeYat Hakkı beyle-
"-11a:tukıa Emini d{iı?erek 13,25 morfin dorp,cel i rın ılmi yazılarım ihtivA etmek-
lloı lln Ynralnmı.,,tır. 812 Uyuş. M. lnbi&l\tJ SO 80 ed k.,b•v Geçinmenin Yolu 13 morfın clercoeli t ir • .HukukçularıımzA tavsiye 

.. , raınurılarda Yuanf oRlu z h. Borsası ' ederiz. 
ır ~•etıdınııı evıııo niren hmnz a ıre Fen Ve San'll!!l-t 
~ket · ı . 0 Q < • F -·~, ' 1

1{ 1 pantnlorı ?6 hır çıtt u. ıı ı sı ıat ı 
"l>ın ~ahııı l . 2790 Bcıı:?day :J 3 85 .1 ım 11t•k t1 ~ ııo::myatı a&ra&rnda 
o,n. ıı. 5 Arpa ~ 60 müb11n bır bo,luğa dolduran hu 

racak Bir Yer IO" - B ki ..ı d .... 8uıarna 1 ... .:> R " • eğerli teknik mecmuasınıo on 
~tç601 mı, ar 333 Kumdarı 3 35 ü 75 . . 

••rı.ı, ler\lo lsrnet paşı cııd- 1:395 Palamut 1 5 25 370 50 bırıncı &ayısı da 9ıkw,,tır. 
••dıkı yol kenarıoda kaınar ~~LX777.ZZ77.7.:7.Z77..7~.7.Z"~I iş ve sau~t sahasında slln'nt 

kt, •e~ göriilen Haean o~lu Talebe Velilerine 1 mektepleri mezon lan, Kadro 
bt.\iın Jyar eataoı Ömer oglu mecmuRsırı<la çılrnu iş kanunu 
.. , ..... ?."hıtaca totulmoşlanlır. İlk veya orta mekteplerde t tk k .1 1 1 

""'"9red . e ı llluen >azı fıkralar y~nı Qa en Giren Htrsız oknyan ve bar hangı bır ' 1 
1• ~trhbabçede AH kızı H o- dt1rsteo geri kalmış çocukla· metnllorjı, radyo bil gitti, elektrik 

il •_nuuın uykuda bulunma- rn ders verilir ve imtılrnna derrıleri, troınf'j naolü. elektrik 
il lttifade eyliyerek açık bn- yetiştirilir. kaynngi teknıgi, 9ehkleri aert-

.,,Peooereıioden içeriye gi- Terfii sınıf etmiş talebe· le\'tirme nıalü, iş9i defteri. jşçi 
"a •ıı bir ıaat ile dört lira ler yeni eene d~rslerine ha· 
# 

1 
ve tekrıiayen &utunu, aorolan 

...._ 9a nııştır. zırlanar. Muallim deıelerinı 
~z sıı h suallere cevaplar ve daha bir çok '6b . a Tafıyanlar evlerde verir. lı:ıtiyenlerin 

'tlı, .. rı~ ınubtelif yerlerinde gasetemiz idare müdüriyeti- pratik •e iıtifadeli san'at Te 

Çocugunuzun güzel ve kuv
vetli olması icin içeceği sütü 

sıhhi bir taze ve 
ııJah k 1 .2 A ogı yo amaaanu& h- nfi ıııiirnonatları. 5 5 ılıtieH makaleJ.,ri Tardır. 

'h .. ·, 11~ M_eboıet te bir tabano• - :;.r..2J22±'.7..: .M ı k · "' ., h -, em e et ışçilik 'e aaoayi surette •~ •r bıçak bulunmuş, G"o·· Z Tabı.bı· -.g t Sl~minin bn biricık f'AeTirti ehem-
.. , tatı:· aşıdıklarından bakla. 

ıbata haşlanmıehr. miyetle fı\vfl1N• •
1 

;;::;i!LJ::WWW 

11d, " ça ışan kuk ~ş yaşla-

1 
del!l Pıeı u tası Azız ogln Memleket hastaneaı göz 
'•orn~"'d 1 .,.6nd~n düşerek va- haatalıkları miitehllll8tBı: 

Acentesi: Birinci Kor-1 
don 1~,.,.\.fon : 2674 

"" Ştır. -
.r.•ra1ı İkinci Beyler sokağı o. r.-

ldıtıı.... roeıuleket ha11ıaııoesine .., ~l1eJefo• · 
~ h...1

1
• •e ~abıtaca tabki· 

.:-, anını-tir. ill•••••••-..:....,--, 
• 

Sahibinin Sesi 
EN SON Çilli TüRIÇE PLAKLAR 

Sl~YY AN HAXTl\1 

lı 1169 YBfll Melı!k Fok•'"' 
i{4.li l.Jıudma Beni T n ıı • 

lı1 UUE HANP • 

lı ıno 

1ı mı 
lr nı2 

f'/ttı ıı .. .... - -·'I 
MAHMUR!:. HAJVDA!v flA!vJM 

Kdh Alırsın Kuca(}a 
MÜŞERREF HA!VIM~ 

Hllseyin 1 llrkll: Sevda beni 

Hicaz Tllrkll Bakınız Şu Geline 
ZAHiDE HA ~iM --

Şu dalın ardında Siyah duman var 
Türkü bzun Kavak 

lı 
_§UHE'YLA BEDRiYE HA!VIM 

ITT3 1:1eyoğlu Gazeli 

lı ln4 
Mahur Şarkı Sazına tel balladım 

HUSF'rll-. HÜSNÜ BEY 

Ne/u 
Sevgiliye Ninni 

. ---~ 
Ooyçe Oriyantbank 

l)RESDNER BANK ŞUBESi 
IZM:iB 

.J~lERKEZI : B.lUtLl.N 
~lmanyada 11:; Şubeai Mevcuttur 

Soa maye ve ihtiyat llkçesi 
1' . . 165,000,000 lbybsmark 

~ lırkıyede Şnbeleri : fSTANBUL ve 1ZM1R 

ft ... 11
t4•rda ŞnbeJeri : KA Hl RE ve ISKENDERlYE 

"r l{i r· b • AL\r o . anka mnauıelatm ifı& ve kabul edeı· 
~ıı ,b l AN -Y AU.1 seyahat, ikamet, tahsil ve saire i9to 

\'"erı ~eraitıe HJ.GISTERMARK satılır. ,, (h-1) 

... goalık Yo/11 

MERSiN 
Vıipurn Sa lı ııa.ıt l ~ ll t · k a lkar 

Pire · 1Rkenderlge Yolu 

IZMIR 
T&paru 9ar~amha saat on 

seki~tle kRlkaT 

dir. Orada saklayınız 
(177) BO~RLA BİRADERLER ve Şsı. 

Dr. Ali Rıza 
Oogum Ve Cerrahi Kadın 
Hastalıkları Mütehassısı 

Demirci tasarruf Türk ano· 
nim şirketinden: ı 

Şirketimizin 933senesi alelade 

1 

senelik kongresi 3 9 934 pazar· 
teai günü şirketin merkezi olan 

1 

Demircide aktedileceğinden asa· 
Haştu rak Kestelli oadde- leten ve vekaleten liakal on his· 

sinde 62 numarala muayene- seye malik bulunan müessis ve 
hanesinde her gün saat 3 ten hissedaranın yevmi mezkürda 
sonra hastalarını kabul eder. teşrifleri ve bulunmıyacakJarın 

Telefon: 2987 ıirket merkezinde bulunan mües-
S 7 (248) •İ• Ye hiasedarlardan birini tev· 

._ ___________ ,. kil eylemeleri ve içtima günlln· 

.. --D!!!!l'!!!!IO~K~T!!!!!!IO~B!!!!!ll--111!!!! den bir hafta evvel asaleten ve 
veklleten ' bimil bulundukları 

H ti o w ( senedat num.ralarının şirketi• 

a ip g. Sa mize bildirmeleri ilin olunur. 
Ruznamei müzakerat: 
1 - idare ve mürakabe 

Dahllt Hastalıklar heyetleri raporlarının kıraat ve 
Matehauuı istimaı . 

Hastalarını Her gön Ogleden 2 - 933 ıeneai be:.abat ve 
sonra Beyler - Hacı lmam· muamelltanan tetkik ve tasdiki 

lar aokaRındR ile idare ve mürakabe heyetle-
No. 12 - Şifa Yurdunda rinin ibrası. 

kabul ve tedavi eder 3 - Mukavelenamenin 71nci 
TFLEFON No. 33St maddesine tevfikan tahakkuk 
25-2G (10 ) 8.7 .. ________ İlllll•lliıml eden temettuun teıbit ve sureti 

-----••• tevziine karar itası. o oktor 4 - ıdare heyeti az•••nıa 
altıya ibllğı iJe mllddeti hitam 

Kem ' 1 Satl•r ~:;a~0:h~;.~abe heyetinin tek-

s - idare ve mürakabe hey
etleri ücurat ve tahsisatının tayin 

Memleket Hastanesi ve tesbiti. 3137 (180) 

' Osmaniye Oteli 
Oso1aniye oteli htarıbnlda Sirkecide tramvay oaddeain

dedlr her tarafa yakımlir. Mühterem lzmirHlerin ve ha· 
valisi halkının ve muteber tiiccaranımunn miMfir olduk
ları otel lstanhnlda Oınnaoiye oteli ve tabhodaki İzmir 
Aaker:i kıraathaoeeidjr. Muhterem ı~mirlilerin ve muhte

rem hava1isi balkrnm boloodııkları ve buloştııkları yer 
Osmaniye otl-lidir. 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabık mü
essis ve müsteciri velzmir ve havalisi halkının 
yakından tanıdığı ve sevdiği Omer Liitfü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh
vendir. 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• IL.A.C --

Hamal Ktızlıet 

Sıhhat Eczanesi 

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

. 
• • • • • 

Hsşdurnk Biiyiik 8alepoio$tln han lrnrşunnda 

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

Dahlllge Mlltehauuu 
Muayenehane Birinci Bey

ler ıokaıtı numara 86 Tele OILtı'lo Hıaıı l"DIJlr Tıcaret mabktımeıin- 984 PaZRr günü eaat 10 1 18 den: cı kordonda kre,Jı lıyorı• , . '" 

Fraııaızca a "ina bir telefo SeJa\oik baokRlı lxmır tuhe- rıa•ııile marnf SelAııik b"ul..l" ı •"• 

".::in-

fon 3956 
Evi Karantina trKmvav oad-

deel karakol ka11ıe1nda No. 59 
Telefon .N o. 2546 

868 

. y ş k t zıvesın<le açık "rttırma ıle • tı 
nı11t • daktilo hanım aranmakta- alnı merbun olup açı art ırmıt 1 d ı k: • 1 . Roaa?ırı an sıma uıtıyen erin 
dır. 171 numaralı poeta kota1ana il• pa~aya çe~rılmeelne karıu yazılı gürı n 1'.l11tta arsıyeıle 
tahriren mtlraoaat olnnmaın. Yerllmıt olan ıkl ka1ada o.,ıuan hazır bulonıualarJ ilan olunur. 

et re be az bazenıo 5/8/ 3141 ( HH 
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~ablfe 8 

f;ratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandals 
KumpanyaBl 

ULYSSES vaporn 14. Temmuz
a beklenmekte olup bamnle 
ini tnhliyo ederek HOURGAS, 

V .ARN A ve KOSTE~'OE için 
yük alacnktır. 

SA 1'UHNUS Vapura 28 tem
muzdarı 1 Agustosa kadar doğrn 
ANV!ı~RS,HOTEHDA.M, HAM
BUHG ve için hamule alacaktır. 

Istanbnl Sürat Yolu 

SAK&BY.A. vapuru 

. 

Her pazar 
günü saat on 

... ,..~ altıda limanı 
mızdan hare
ketlfl doJtra 
f stanbula gi

' der. 
Fazla malumat almak isti 

venl~r Hirinoi kordonda VA· 

PUROUTJUK şirketi actınteli 

Service Martttm Roumaln ı?ine mUraoaat. 
Garbi A kdcniz için ayda bir 

muntazam sefer TRTJ'li~FON : 3658 

SUOBA VA vapura on ar,ns· N V 
1o ta vüı ut edecek ve ayni giin • • 
nat on sckızde MALTA, BAR- W. F. B. Van Der 

\lELONB, MARS1LYA,OENO- Zee & Co. 
VA, Te N APOIJlYE hueket Deutsche Levante Llnle 
edecektir. Yolcn ve hamnle ka- AQUlLA vapura 8 agaetosta 
bal eder. bekleniyor. 

PELES Vapuru 13 eylülde 12 ağustosa kadar ANV.ERS, 
gelecek ve ayni gün saat on se• ROTTl~RDAM, HAMBURG ve 
kizde MAL'lA, BAROELONE HREMEN limanlarına hamale 
MARSlLYA, OENOV A, ve alacaktır. 
NAPOLl içiıı yolca ve hamule ATTO vapuru 25 RğoıtostR 
aJac ktır. heklf1niyor. 30 aA-~sto9a kadar 

:Makina }.,abrikasının 

NAMDAR ÇIKRIG-1 

Pek yakındR en ufak yedek parça~ariyle berabeı· aşağı

daki 1ZM.1R UMUM .AOENT.ASINDA stok bnlanduru-
laoakhr. Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokAğı No. 8 

1 ele/t1n No. 2413 P. K . . No. 234 IZMJR 

JGNAZJO MESSJNA & Co. ANVERS ROTTERDAM HAM 
11ALYA hattına onbeş günde BURG ve BRKMES, için s. Ferit ŞiFA Eczanesi 

blr muntazam ıe/er Hamule alacaktır. Memleketin ~n yüksek sıb~ 
A UDAO Evapora 80 Temmuzda DELOS Vaµuru BREMJ1}N .. . . 

beklenmekte olnp .MALTA, OE- BAMBUllG ve ANVEH.Sdun ht mue1&eeesıdır. 
NOV .A, L1VERNO. Napoli, ylik çıkarmak üzere 1 eylülde Sıbbt koral\ 
:M:ESSIN A ve KATAN YA için bekleniyor. 

ylik alacaktır. · SOFIA motörii 10 eylülde 
Holland Austalla Llno . .. 

ALMJ(ERK V 
bekltınıyor 16 eylula kadar 

. aporo 21 ey- .. 
ıtllcle beklenmekte olop BOBAY ANVERS, ROTERDAM, AMS-
A VUSTALYA ve YENl ZE- TERDAM HAMBURG Te BRE 
fJANDA için yük alacaktır. MEN için hamule alacaktır. 

National Steam Navlgatlon JOHNSTON LJNE LJMJT ED 
Co. Ltd. Of. Greece. JESS.MORE Vapuru 6 agoe-

PIRE tosa. doğru bekleniyor.ANVERS 

Fenni gfü;lük 
Barometre, termometre 

Qoouk don moşRmbaları 

Bilumum tnvalet çeşitleri 

Yerli ecnebi mustabzarlar 

Ender bnlanan ilaç ç~şitleri 

Daima 
Şıuıali Amerikaya ve LlVERPOOL dım yük çı· 

muntazam sefer .Mevcut V6 her yerden 
'l'RANSATLANTlKcBYRON> kar'1ıktnn sora tekmil Bulgaristan ucuzdur. 

çok 

rapora yirmi beş ağustosta ve Homanya limanlarına yük 

Jimanmıızdan hareketle dogru alaoaktir. 
NEVYORK' ve BOS'.fONA gi- Varut tarihleri ve vapnrlKrrn 
eoektir. 10 eylülde NEVYORK- isimleri üzerine mesnliyet kabul 
TA balonaosktır. edilmez. 

S. FERiT 

ŞiFA 
Eczanesi Yoloa va yük kabııl olunur. N. V. lV. F. Hanri Van Der 

1 Jlindaki hBrekat tarihlerinde- Z & 
0 

Hükftmet Sıraııi 
ki değişikliklerden acente. mes'u· eo 0

• 

Jiyet kabul etmez. Birinci Kordon Telefon No. 

}~azla. tafsilAt için İkinci Kor- 2007 - 2008 
donda Tahmil Tahliye Şirketi 

binası arkasında FRATELLl 
SP .EROO acenteliğine müraoaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-200r> 

Continental 
ORIENT LINE 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1E1 

Vapur Acentesi 
Cendell han Birinci Kordon 

1el. 2443 

Türkiye Umum Acentesi Dhe Ellerman Ltnes Ltd. 
DABKOVl(JVEŞsı. ADJUTANT SO temmuzda 

NASIR DAN ŞiKAYET 

Zt 11gin ikramiy~Ji öküz 
baş Kolman 9ivitlerile 
< Brasso > maden ci lbı
nıu piyango biletleri gel
di. Elinde beş cila ka
tosn veya yivit etiketi 

hemen depomuza 
mii racaa tla biletlerini 
alsmlu. 

Asker markalı hakiki 
flit, Fayda. Kileekt, Ati-
16., Rlak Flag, FIR.yozen 
sinek Haçlarının her boy
da kaplllı kotaları var
dır. Dökmcısinlo litresi 
yalnız 100 kuroştnr. Son 
pRrti naftalin geldi henüz 
tedarik eclemiyenler biraz 
acele etsinler. 

ART•ı kumaş hoyalarımızm teorüb"aint yapmıyan ~ 
madı 15 knrn,ıa rengini atmıt f pekli padl•7 1 

yünlü elbiselerioiv.i istediğiniz renkte boyarsınız. 
Resmt rnhıtatnameyl haiz LEYLEK markalı raebk sa9 ttof 

sını ihtiyacı olanlara tav11iye ederiz. };snat ı9in toptnn satıt -' 
kezi depomuzdur. 

Toran tuvalet 11abonu ECE Tim to.zo, Kaol Braaso, pire t,
kaupit, 9~y, ~ın~, s~kız, diş m~ounları, kllkao, kolonya, kola, ~ 
kal, demır hrndı, hmon tozu, her nevi asit, JAetikten moşılll 
mastarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için soda, tıfl 
leke tozn, sabon tozu, lüks "abunn, fare zebiri v.s. 

TELEFON : 3881 

~ -
ZONGULDAK 
::K: ö 1V.[ Ü R. u 
Tuğlacı ve Kireççiler 

( ZERO DlZ ) ve sair kaliteler: 
Ro defa getirdiğim yüksek kalorili ve fevkalAde tenzi1Atl1 

Z O N G U L D A K kömtirlerini aah~a vazettlm.(ZEBO 

DİZ) tonu nra (1 O S) L• d 
haya teaıım • , ıra ır. 
Adres: .MaJtızlarda Yalı caddesinde No. ıt 

ZOROI GAN001 

HARAÇÇI ZADELER 

Ucuz ve sağlam sandaıyel 
Haraççı . ~adeler imal eder. 

. Adres: l kinci Beyler sokağı No. 102 
Telef on No. 3778 

Türkiye Ziraat banKası 
şubesinden : IST Jl!fBUL Londra için yük alaoakhr. 

lZMlR ve ROl'ERDAM .ALGERlAN Ay sonunda llah•lll 

B AMHURG.ANVERSlimanlıır; LONDRA-ANVERS ve BULJJ n!":;:~i ~:':!tr .Mebmetcik ~~~~An N;· 
arasıuda muntazam eeferler: den gelip tahliyeda bulnnaoak < MarkeJA < 12 

Danimarka bandıralı TEKLA ve ayni zamanda BULL l9in < Tramvay cadde11i < '19 
Tapum 25 temmuzda yükllyfl- yük tt.lacllklır . < Şark ahır , 11 

cek~~·man bıındrnlı NORRUltG YVONNE Ağustos başlangı· : 'f::~:~f caddeti =:~: 27-~~ 
vapuru 9 aJtııstostn yükliyecektir. oında LElTH i9in yük alacaktır. Rahat İskarpin Giyememek Günahtır Hatta Ayıptır Çünkü < Tramvay caddesi_ < 

129 
Danimarka bandıralı OLGA ROUMELlAN 16 ağustos Kemal Ki.mil BeJ'İD < Demir Mebmetcik < 4 

8. vapur 22 ağustosta ylikJi .. LtVERPOOL ve SwANSEA ( NASIROL KEMAL ) 1 ••r < Tramvay caddesi DükkAn 78-58 
Lafa, lakırdıya nebaoet. Nasırı (4) giinde yok eder, lzmlrae 9 yeoektir. dan Kelıp tRhliyede bnlnnaoaktır. 10'000) leroe ~ahtdi vardır. (Nasırol Kemal) JIAf dejtil tlAçdır. • Ko'"p<ru··ou·· • hane dükkAn 113-87-115/8 

Alman bandırah HANS • /5 arsa 3-S 
• Deutsche Levante Ltnle 

BURO vapnro 29 agastosta yük· Sag"" o·ıısı·z Ve Ko'' rler Mu'' es- . Tramvay cacldul dl.ikkAn 84-128 
fıyecektir. ANGORA vapuru 6 ağaııtos lr • < < < 77.48 

REN, lSl{A~DlNAVYA ve BREMEN-HAMBURG ve AN- sesesi Müdürlüğünden: . Piyade l anı:\ 38 
BAiıTl K limanlatı ile DANZfG VERS'teu gelip ttt.hliyede hula. 

193
! . . 

1 
t l'hi kmıyan < et süt : ;~;~:~~ ıirkeci arsa 42 f 

MEMlEL ve GJ?lNYA limanla- nacaktır. yo1tart y~~!reteane:eib~~tı~~:~tı:~:ü;ü n;e ~~k ~~mtirü > 19/S/93( • e < 116·121·82 1 
rınn c ogro konı:ıım t .• •t Eı , , .. , b d ı\ Tramv~y caddesi < 

. '" en ° ve musaı NOT: Vürut tarihleri ve va- tarihine müaadif Pazar günü saat 11 de verilecek olan e el t c Demir Mehmetcik 1-1 
şeraıtle mal kabul ve nakleder. . . . . . ' haddi ldyık görüldüğü takdirde Qıkacak talihine Terllmek tlzere • hı'n•e 28.20 
SOVTOBGPLOT purların ısımlerı üzerıne mes U· ld .. k k ı:.t Tallplerin şeraiti görmek üzere Köprcii 

. . yen en muna asaya onma" or. d hbi ·· Alıancak İzoıir bahçeleri c: 7/1 9 
FHANZ .l\lerhıg vapuru 22 tem- lıyet kabul edılmez. her glin müessese idaresine Te yevmi mez~ftrda a ıı ye. ~u- c ıÔ' 
mazıla heklenmekte olup Selllnik · döriyetlocle teşekk\iJ edAoek komisyona muraoaat eylemelerı ılan R' . . K d Küptci ogıu du" .. kktı.u 

Al 111•• t. d ı 81 3 7 10 8128 (179) 1 rınoı or on l1 ss2.2so 
ve ODJ~SA için yolcu ve yük maııynoın ..a. 0 1mgen artil 0 uour. - - - • Tepecik S&kızlar Jllle ' ' 
k b J d kf fünumı Tıp fakültesi 2 b• ahır ve kahve 3 :t 

a ~11QeE;~~~·r~aparu 25 tem muavinlerinden lzmı·rAmerikan Kız Mekte ınden: < su··r.meıı· lı .. ıı· 1/5 hisseli hane 1121/g ".{ o o ı Al' • · hane dükklin arsa 68 72· muzua beklenmekte olup PiRE r 
1 

emır 

1 
Mektebe talebe kaydilkabnlline Eylülün (lO)u~da başlanacak- • Tepecik ars:\ 2/'J 

YA FA ve POH'l'S.A.lT için yük tır. Kayt zamanı Onma ve Pa:ı-.u.rdan başka her gan saat 9 ·12 ve Karantina Bülbiil hane 52.82 
ve yolca kabul edecektir. 3 6 ya lmılaTdır. A • Karataş Halil Rifat paşR o. < 302-272 

Dl KKAT: Yukarıdaki tarih- Okutma ücreti {l)nci (60), ( 2) ne!. ibıı:~rı sınıfl.ar Içıo ( SO ), Ayavakla Mahfi Arsa J 
ler içın mes'uliyet kabul edil · ı Cilt, Saç, Frengi ve di~eı· sınıflar için (100) liradır. Leyli uoretı (375) lıradır. Mektep • Sinekli O 1/2 h" ..ı• ti' 

i.icrcti umumiyetle üç taksitte ahnır. . · . ıs e arsa .-• :-.; 
mez. Belsoukluğu ve tenasül İkmal imtibnnları Eylülün 13, 15 inci günlerinde saat (9) da Yuk~rıdakı e~Tal peşın para ve ya gayri mübadil b~: a•~ 

Pazln tafsiUı.t için : hastalıkları nıütehassısı yapılrıorıktır. açık arh.rmn usa.ille srıt~lnca~tır. M."Jın satıldığı seney~. aı ,t 
G. BANA YLIOGJJU Eski talebelerin kayıtlarını yenileme zamanı fil Sob Freshmcn- ve beledıye. vergı ve resımlerı ve saır m"srnflar ınütterıye1, vo J. UO.MANO .Munyenelltlnesini Birinci ler için Eyliilün 13 tinde, yüksek sınıflar için 15 inde saat 9 12 Satış bodeh nya muhammen kıymetı iki bin liradan fal 
Acentesine mürncnat ediniz Beyler sinema sok.ı\ğmda 26 3·6 ya. kadardır. Bu mliddet zarfında_ ~H~l ta~~~~ i~l adetkarto~s~z e~vnlin .ihal~si istizana ~~hidir. llıalo 22/8/934 Qarşaoıb• ı 
Birinci Kordon, R t z fer ha. numarnlı hususi dairesine fotoğrafla mektep ücretinin Jlk takıntım mudurluğe Termeeı Ja. dür. Talıplerın mezkftr gunde yiizde yedi buçuk temloatl•' 

ne ine Telefou 2356 nakletmiştir. (1145) h 8 zımdır. 81-2-5 _Q.78) likte ımat 14, 80 da bankaya müracaatları 3034: 


