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Vasıf Bey 
Maarif Vekili Mi 

Olacak? 
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Yem Asır mRthaıuuncla hıll'11lını~tı r 
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H;t/eı;n oıomob;/;ne Bomba Atıldı 

Hitlerizm organize bir mu
luJefetle karıılaımamııtır. Bu
DaDla beraber, Nazilerin mili• 
letkiJita arasında, fırkanın b&t8n 
teıekküllerinde ülkü birliğinin 
yerlefllıemiı olduğu muhakkak· 
br. lbtillii yapan fırka hiç bir 

Vali Küyım Paşa 

İki Türk Ceneralının Atinayı 
Mevzuu bahistir Ziyaretleri 

~ofya, 1 - Atıııadlln bıld i ri

Jiyor: 
Yunan h1trlı i yP, l)abriye Te 

dııbi l ıye nazırları bugünlerde 
Selan ig_, hareket edfceklerdir. 

Bu seyabatın eehelt>ri gıall 

tutulmaktadır. Yalnız Yunanlı-

ların hiirün Yugoslavya bodo
dunu, hilbaaıta Selanıği c iddi ola
rak tıtbkım etmek ıetedıklerl 

söylenilmektedir. 
lluride Selaoik birinci de,.. 

cede bir askeri mıntaka olacak• 
Cftktır.Atinaya pek yakındt hlrlıl 
erkanı harbiye relii olmak iinre 
iki Türk cenerahmn gelmHı 

heklenilmektedir. 
Bo iki TüTlr '"f'enrah ceıtW91 

.KondHiate .. rkt 'f'e garbi 1.'r·-··a.ı_ 

b11d1ttlannın tallkimi meeeleeial 

~ .mcht mauarası arzetme· 
~- Alma propagan•a tew
~~l,!,. f!""a clahiliade fikir, emel 
!Nı'bıının çok kuvvetli olcluinnu 
id~ ~t~ laalde son hlllHler 
l>u ıddıalann çürüklüğünü mey· 
cla.a koydu. Farkanın kadrolan 
aruı;ıa karışan eski mubafaza
ldıtar, uyısı pek fazla olan din· 
....._r, lmperatorlujun iadesine 
lauret çekenler, Marksizme imaa 
edea komünistler, sosyal demok-

Berlin, 2 (Hususi)- Şehirimiz 
evvetki sündenberi yeni bir 
çehre tqıyor. Üniformalı parti
zanlar kalmadı. Çelik Dritf er-
liler, hiieum koUanntda azaları Cmnal Kntlfü,s ~r1tteeekler4ir. 
liniformalanamı çıkanrak aivil •• •• • •• •• 
ıez~yorıar. ee~linde ve diaer Doçentler Maaşları Arttırılmazsa 
ıehırlerde bOyuk caddeleri po· • ki 

ratlar,Ulkü birliğinibir vahime ha
line koydular. Fırka liderleriaclea 
her biri bu karışık unsurlardan 
birine dayandı. Hepsi Hinden
burg ve Hihtlerin arkasında yer 
aldıklarını iddia ettikleri, hepsi 
kollarında Nazi fırkasının ali· 
metini taşıdıkları halde fikren 
ve ruhan kaynaşamadılar. Hele 
muhafazakarlar ihtilalin her sa
hada l<endini göstermesinden 
korktuklarını gizlemediler. Goe 
belsin nutuklarını gizli kapaklı 

lis Te ordu miifrezeleri tutmuş- lstıf alarını Verece er 
tur. Halk aoD hadiseleri sükG
net ve ketumiyetle tefsi ediyor. 

bir bolşevizm şeklinde telikki 
edenler bite bulundu. 

Kaplten RiJlım intihara 
Ceaaret Etmedi Ve ... 

Akıam aeırolunan resıai teb
liğde deniliyor ki: "Hitler Milis 
kıtalannın sabık ıefi olan kapi
ten R6hm'e ibanetkirane hare· 
ketinin heaabını bizzat görmek 
fırsatı verilmitti. Bunu yapmak 
istemediğinden kurıuna dizildi. 

Don akıam Nazi ıeflerinden 
daha on kiti öldürülmüştllr. 

.. Hilltr Vt KUtşuna Dizdirditi En Yakın Dostu RlJhm - Sonu3 arıcü sahiftdı -
pune kadar Hitlerin en kuv- ••••••••••••••••••:•••••:•••••••••.•••••••••••••••··~···~··•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

v~Uı yardımcısı sayılan bir şah- danla!ınd.an bır. çogu tevkıf olun- nın ınkışafına inti7.aren şunu kılmak üzere olduğundan bah-
aıyetin kapiten Röhm'ün Cene· du. Şımdı tasfıye ner~ye kadar söyliyebiliriz: Nazi rejiminin yı- ıedilmiıti. Fakat Musıolini pn 
ral v ş·ı 1 b. l"k .. varacak? Alınan tedbırler yalı- k 1 k . .. . 
•le .on ı ~yşe~ e ır ı te 1reJı'!1 nız sağ cenaba karıı mıdır? ı ma üzere olduğunu sanmak geçtikçe mevknnı daha fazla 
llleyhınde bar suıkast hazır.adı~ Yoksa farkanın solcenabını teı· batal~dır. kuvvetlendirdi. Almanyada ayni 

~dana çıkınca fırkanın tasfı kil eden ..Ufritler de taafiyeye Dıktatörlükler kolay teşek· halin vukuu şimdilik muhak• 
~ıne lüzum görüldu. Kapiten tabi tutulacaklar mıdır? Nihayet kül ederler. Fakat zor, çok zor kakbr •• Bitler kimlerle çalıp-
h~ başda olmak üzere Maruf Goebels • Goering - Papea - ayni yıkılırlar. bileceflni tayine 'mecbur kalacak-

~~ııyetlerden bir kacı kurşuna kabinede birlikte çalıımakta de- ltalyada Mateoti hldisenin br ve tufiyeye deftlll edecektir. 
dızaldi Milis teskilAtı kuman- vam edecekler midir? loa buhra mlteakip Fati•t rejiminin ~- Ali .. 'V'IE•• 

latanbul 2 (Hususi) - Tıp fak6lteai Doçentleri maafları art
bnldığı takdirde istifa edeceklerini Maarif vekiletine bildirdiler. 
....................................................................................... 
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Valimiz Kemalpa,aya Gldlyfır 

Mehtaplı 
Ege 

Diyanet işleri ı Panayır Komitesi 
Ve Serin Bir Gecede 1 .. . . 

Denizinin Hali... Memurları Vazife Haricinde Dun. ~ ~~ı Kazım Pş.nın 

Valipaşa bugiin Keın11lpa~a

ya giderek kiiyleıde lt>ltişlt.rde 

bolunaoııktır. 

Barut inhisarı 

S ı. G' ki Reıslıgınde Toplandı 

ı - .Ml'ktnbnnn beklNİm. apıa ıyece er ~~~--..................... ----~~-
Gırrr, Hırrı!. 

~lılyoaa! 

Aganta! .. 

- Hele mektup yazma!!. Diyanet isleri müdüriyetince 
Arkadaşlara selamlar!. Diyanet işlerinde çalışan imam, 

Ilunilan böyle Pnnayır komi
tesi her harta üç güıı möııtaza. 

men Belediyede toplanacaktır. 

Panayırın yaklaşması ıııiinase· 

heti le paoRyır işleri daha 8ıkı 

hir anrrtıe takip edile!'ektir. 

bilomnın ınıinıessillere bir tamim 
göndererek taşralarda bugüne 
kadar gösteril11n faaliyetin neti
celerini bildirmelerini iatemişlir. 

Hamt lnlıiMrı da lnhi8nrlar 

ldart'aine ba~lanmı~ ve haşınü· 

düriret bina•ırııla çalı~maı?ıı bıı•

lanmıştır . 

İzmir vapuru lzmir limanın 
da. Vinçler ıon yükll'lri de kAl
dırıyQrlar. Harf'ket bayrnj?ı di. 

reginıle """ılli keyifli dalgal:ını
J'Or .• PR'13JHırttan hir \'Ok aaıı

dl\llar vapura doJ?rn kQ~uyıırlar. 

Hepsi ıle dola •. Yolca şayet bir 
kişi iıe teşyie gelenler heıt ki~i • 
Pııaaport İ8kPte~indt'n Kıır~ıyaka 

1'apurona binen yolcular arasın · 

dan bir bırnım, yanımızdaki &!\il 

daldıı bulanan ark&daşıoa sedle-
Diyor: 

Yolcnlnk rnıı Y htıınbnla 

Ent gıdıyoı ox. 
- ~·ıı;int. 

Yolcu hanım parmajtını HRI· 
kapınar iıtikametiııe çe,.irdi: 

- Bu yas gününde ho poy
raz çekilir ıni ayol, . başlanmış 
IRtakoza dönilükl. 

Karşıyaka ya 
ufacık mendilini 
giie g11çlriyor : 

giden hanım 

aallarken gö-

- Ne bahti1ar11nız ! . Allah 
sol&met verein! 

Vince ihtiyaç 
V "pııron merdi Yenine yanaş

tık .. Fakat boradan yakan çık

mak bir meııele.. Hele bizim 
ıandalımızda bir hanımoağııı 1'ar
tlı. Yuvarlaklık vt> sıklet itiba
rile Karşıyakalı 08m&n bey" ra· 
kip Qlıır . Yalnız boyu kısa,. Sırn . 

dalda o, bı r tıuafta; hlz d .. öç kişi 
bır tnrafta Qtormo~tnk. Merdi
vtın başına gelfneA hanımın ye. 
rin•len kalkmaaı ile iiç arkada

şım "e aaud11loı ile herııber anlara 
gömii!rııemiz bir olacaktı.Bereket 
Tersin a:ındaloı Yaziyeti kn rtardı, 
'ey~e evvela biz çıktık. Şim· 

di o hanımın vııpıır" çıkmnaını 

aeyre daldık.. Diirt kişi.. Tam 
ılort kı,i on ıhkikadan fazla 
ugraştıkları haldtı hauımcngı"ı 

ınerdi•eoe alnıııadılar •. [{ailıoıo 

- Siiyledıklerim l nnutrna!. bntıp, mÜl'ZZin ve kayyum gihi 
- Oıder gilm«'7. telgrnf çek! memurların ancak vazifeyi ifa 
U!!orl,.mıtl?a gelenler çıkınca ederk"n ilmi kıyafotlerioi giye

bakiki mnvcnılumozu vaporıın bilmeleri ve bunun haricinde 
~uvarıAi Aıiz heyden ögreııdlın: omomi kiAveyi ıa~ııualsrı, şaı·ka 
Tam (4'21) yolcn ••. Birinci,ikinci giymeleri karar altına alınmıştı. 
üçüncü ıııevkilor kamilen tutul- Çok is ıı betli olan lıu karar ev
mnş.. Oiiverteler dolmu,, hele velki giinden itibaren tathık 

11mlııırd11 il?ne atılsa yere dii~· ıuevkiin e gııııı i ş bulıınayor. 

mez .• Yolculardaıı c;cııtn lzmirin lzınir miiftüsii Rahmetnlleb 
honaltı<'ı Aıcaklarındnu kaçıyor- efendi ba~ta olmak üzere lıiitiirı 

lın. c:lmil~rıle çalışan ilmi ıuemıırlar 
• • • iki giindrnberi vazifeleri hari· 

J,imArı içindıı dQ/!rnldıık . .. 
Artık Meııder kten çıkıyoruz •. 
Mendere~in a/!zına tQplanmı~. 

1<;rktık muallim ıııt>ktebinden bir 

k11lllA <ilçülii ~eslerle 

rıııı np;urlayQrlar: 
cevaplar .viikseliyor: 

ıı rkadnşlll

giivorteılen 

- llo~ - CI\ ·kalın, ıı .. ~ • c:ı
lrnlırı! 

l;jımdi l"ıuım •Rnt ·onra lıize 
ıııeııılil "e şapka sallı~·n11ları hir 
nokta gibi ~iirmeı?ıı hıı~lamı~

tık. Şimdi yarım yQlla kiirfezd~n 

ayrılıyoruz.. 17.ıııirin ve Karşı
yaka ıahilleriuın güzel mnııza
ruını do.va dQya soyre daldık. 

Giizel hmirlmizin 117.><ktnn liyle 
giizel bir kıırnlo~n var lıı!.. 

• • • 
Yeni kaled~rı ayrılılık. Lı:ıni · 

rin se .. ııuli ~ı nlın şımdı iiniı

mü?.de biitiin lııı~melile ,eriliyor, 

O hiı:i kucak lıınıı'. Bız orı•• doi(· 
ı u ko~ıı.~ uruz .. O ku«ırnıarı nte~ 

~imdi övlf'J ae .. imli bir sıcaklıklıı . -
yüzlel'iınizi ok,ıyor kil. . Bira?. 
ıonra Akdeniz r;fııklıırırııl:ı unu 

cınde şapka ı:;i)· mektedirler. 

Belediye işleri 
Tamirat Mü.tema

. diye masrafı 
Beledıye ıııroıratı miiteıaa. 

diye lagıuı ve pl\rklınla ağaçların 
bakım ve •ulama işlerine ye .. ıni
ye HiO lira m!\sraf yapınaklRdır. 

i\leronı in ye .. miyesi ile miiteah 
hitlerın vaptıldarı i'ler icin ve . . . 
rilen pına mıktar• bunnıı bari 
cınıHledır, -
Hıı·istİ)?an 

Mezarlığı 
Beledı~· e reisı doktor Behçet 

' allh im · iliııı uıiilıeııdialerlo 

lıeralıer Beledıy t> piyarıgoau için 
.'I ııst:\fa hey cnılıl einrle ve amele 
ıııalıalleeinıle yBptırılnrnkta olan 
t•vlerin inı;-nalanı ~ör.a.oü ı~rdir. 

Hohçet ~n li lı 1 ey oradan 
P:\~alııılıı;o 

ynpılıııakla 

ım · z:ırlıQı yarımda 

oln ıı llırıstıyl\o ıne-

zarlıP.ıııı g~znıı~lır.Bnndan soııııı 
kaylıetıne~e lıaşladık. Harın: iıze- lıiitiiıı Hıristı .rnıılıuın iiliileıi 
rinde artık aıe .. dıın bir lıat •. Ve nıınıık lııı 

ateşt~n lıir adacık giiriinüyorılıı, 

bir iki dllkikı. aorıra d" onnn 
Arguvani izleriııl giiklt• sularııı 

\.irleştiıtı yerde ~<·yıre dalmıştık, 

• •• 

' lll O?IHllj\ft gömüle· 
cektlr. 

!uallim 
Mektebindeki 

Diin akşam komite vali paşanın 
da iştirakile Heleıliyetle uzun 
bir içtima akdetmi' ve icap 
eilen kararlar alınmı~tır. 

Son günlerıle Panayıra işti-

rak etmek için ııllka daha 
fazla çoğalıniş~ır. 

Oiin yaklHştıkça bu 
dıılıa fazla a rtacagı 
ümit edilıuektc·dir. 

PRnayır komitesi 

alakanın 

kuYvetle 

riyRReti 

Panayır yerinde 30 • 40 kişi 

çalışmaktadır. Yerin tesviyeıi 

Ye tamirat itleri 15 giio zllrfın

da tanrnroi!a bitmit olacak içe
riye gayet güzel modern bir ga. 
zino ve önüne geni~ bir havnz 
in~a edilecektir. 

Panayır antre mabRlli tezyin 
..dilerek daha C>tzip hir ~ekle 

sok o laoaktır. 
Bazı Qyoo kampanyaları ko

mite riyaıetin" müracaat ederek 
taf•llllt Te yer iateınişlerdlr. 

llimayeietfal :Merkez Heyeti 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dolgun Bir Çalısına Velş 
Görme Planı Hazırladı 

Kamptan D6no, 

Kampa gıtıııı~ olan itse ve 

mııa ilim rnektı,plt>ri ta leheleri 
yarın kampt:ıu ıliirıecekler<lir 

Belediye ea,hektmııtı 

Şımdlye kadar Sıhhat ve Jç. 
ti mat mo .. vt>net ın iidü ri İİQ ii bina· 

rında v11zlfe g•irınııkte ola'? lıele

dlye baş bek iıu lljtl dairesi <1 ıger 
belediye ıhirl'leri gibi belc>diye 
merkezine alınmı~tır 

Cuma Günü 
m:ahim Bir Maç 

Va.rdır 
Onma giinii atletizm nıiisaba 

kalarındao e<"Yel saat 15,30 ela 
Altay genç takımı ile şehrimiz
den geçmekte olan Filistin lhı · 

ıavi gençlik takımı arasında hir 
fntbQ\ müaalıaktıeı yapılacaktır. 

60 ıakıııı tsıaolıolda Beşıkta, 
• n GAlatarayla yaptıj!ı maçlarda 

Temmuz Sonunda Muhteşem Bır maıtıo.p Qlıuıı~ı·ı. !\ll\l\ntllfih ko•· 

Gece Deniz Eilentisi Yapılacak Yetil oldnj:tn kanaAtl ıneYcnltor . 

·················· ·················· Bel d. lzınır llimayeietfalinin )"eni oin tertip ve tanzim işlerini vali e 1 ye 
seçilen ıııerkcı: heyeti ilk defıı pa'a ~aııretleri lıizzat nezaret Piyan«OSU 
diin saat on ıekizde Vali }{ı\zım ve bımaye lıuynrmaktadırlar. ;ıı;;, 

16 Eylıilıl"' l\ .. ı.,r v" lıeledı;H 

daimi enoiirueoi huzurunda çe 
kilecek olftn Heledıye eşy& pi· 
yango hiletleriaırı Ankara, htarı

bol ve di~er koro~u villlytıtler<le 

eatılabilınt'Bİ içııı helodiyece hıtzı 

t .. dhirlor &lınıuı.tır Heledı\''" 

memurl rı ı le in ı.arlnr tnr 

morları belediye • şya piyan;.:u 
biletl.-rinı tıık•ıtl<• alıuışlarılır . 

Bir Ayda 
Evlenenler 

iskıırpio topugıı kırıldı. Bnr&nı Bir ııralık ortHlık kıırarır ~i- Kimsesiz Talebeler 
horıuo terler diikmü~tü . . Hir bi oldu. Fakat ho fazla devam 

paşa bav.retlerinin rAisliği altında Mesai proğramı arasında lzınire 
toplıııınıı' ve bıı toplaotıılA dol- hakikaten hilkatin bir meThibeai 
gnn lıir çalışma ve iş giirme ve kum hRalalıklarına en lıiriııci 

planı bllzırlırnmıştır, Çocukları de"" ollln !itin ınaddeai mebzul 
koruma ıuevznuna l\İt Iıroirdeki olan Şaşa! ıoynnn pek temııı ve 
çalışmıılarııı bir inli7.am ve pru;;- dıkkatli olar&k getirmek ve 
ram allıo& alınm aı çoool.: ve memlel.:etiu Ankara, lat .. nbal 

bakını müesseselerinin lıüyiitü- gibi biiyük Şl'hirlıırıne de yolla
liip kuvvetlenJirilıııe•i, şehirde yıp satmak meseleıi de vardır. 
süt işirıın halledilmesi, Yl\ıııaolar- lla~arılacak hu ehemmiyetli 
ıla lıir I\ınderlıayıu açılrnRsı gibi işler için hazırlıklara girişilmiş· 
uıiilıim meseleler hakkında kiik- tir. Pek deg.ırli ve çalışkan Tali
ten tedbirlere ve hal tarzlarına mizin memleketin hn büyük te
girişılınesi ve bu işler için her şekküliinün lzınirdeki kolnnn hn 
balta meclııırl içtimalar yapıl- ıor~tle koruması, Oamhuriyet 
ına~ı tekarriir etıni~tir. Oemıyet Tiirkiyeıinio l\n ~ok ılikkat et
vnrlılatının artması için de Tem· liği hedeflerdeu biri olan çoonk 
muıo: nilıayetleriıııle pek zeııgin bakıını ve bimayeıinin fzmirde 
ve ıııahtc>@em hir ~ecA eglencei daha şümııllti Te itinalı ~akiller 

ynpılrnuı diişünülınü~liir. Bıı almseı demektir ki bnna "'' ka
egleııce lnciraltında önümiiztleki dar sevinsek azdır. Yeni heyete 
mehtapta yapılacak ve da .. etliler aamınıiyetle movaffakıyetlerdile
npıırlıırla götüriilecektir. riz. Heyetlerin faaliyetlerini ,.e 

8on hir ay içınd~ lzınir heleılı 
yeainde nikah olmak ıc;in 9\l ıııii· 

racaat l'nlrn lıulmıış, hunlaıın 

85 oin aktı yııpılınış \! eı lera~ııt 

etmiş ve hirlsı r~dılolunınnşlor. 

Kar~ıy:ıka heledıyesi evlenmo 
daireıine 17 kışi miiracRRt elmı• 

8 nin akli yı<pılıııı~ \! si feragaı 

.ıtıoi,tir. 

aralık ba~ka hulııoaınıı-

yınca aapaoı ıı ıçerısıoe koyup 
kaldırmagı ıliişünenlerde bo-
lundu .. Nıhaytt dah:ı lıir kaç 
kişinin yardıwiyle kazamız tah
mil edikli. 

Vapur Kalkıyor 
- Çan, çan, ı,;aıı, ı;ıuıl . 
V apuraıuul!i kalkıyor .• 'l'eşyie 

geleoleriu dışarıya çılrmaeı l\•in 
çılDlar çalınıııaga lıaşlaılı .• ~·arı· 

!anlar, iipii~~ıılrr, kııcaklaşaolıir 

arıısııula rııuını . esler akıNliyor: 

Tefrika No.,2 

Radın 

etmedi. (jiinkii l"oçll aırtlarındlltı 
ay .riikaelm!'ıte başlllmıştı, Oii
Tertelere uzatılan şezlonglar iize
rinde g~r.enin lıaşmetini yaşaına
~a haşl"ınıştılı.. Hafif ve ıerin 

hir mt>ltt>m oıda-lar denizinin te
miz ve ıaf lıanaını oıgerlerimi

ze kadar nlaştırıyordo. 
l naan lıo 01nada evdeki ha

şereleri ue lıi lbaHa ıi ni sinek
leri chişürıerek bn Hallerin uza
masıııı ne kıHlnr ietıyoı!.. 

A.&ıa:n. T'l11'a:n. 

Te1T1muz: 3 

~lııarıf \' ekiıletindt>n gelen 
bir emirde ıuuallım mektebin
deki kimsesiz talebAlerin yaz 
tatiline Halıkeairde g•çirmeleri 
karnrla~tırıldıgı bildi rilmi,tir. 

Çanakkale 
Seyahatı 
t;)ı·lırimize lıiiyül.: qeref geti· 

ren biiyiik misafirimi;,. dolayı · 

Hiyle seçilmiş c•lan Çanakkale 
weyalıatı Temmuzun sonlarına 

doı?rn kııt'ı edılec<>ktir. 

Geııe ejtlencesi şimdiye ka- g<ireoekleri hayırlı ışleri oknyu · 
d11r görülmemiş yenilikler ve cularımııa muntazaman bildire-
giizelliklerfo dQlud•ır. EJ?l"nı·e ceıtiz. 

Sokakları Pisleyenler 
Altı kişi &Qk&ğa kapuz kabu

ğa ttıklarından, iki •eyyar ba 

lıkçı balık pislıklerile sokakları 

kirlettiklerinden beltıdiyere p11 ra 
c~ıııHıına c;a rptı rı lmı,ıardı r. 

zlyaretler 
Diin lı'. uoan ceneral konaolo

ın yo müteakiben de Amerikan 

ceneral kon~oloıo Yi !Ayete gele
ıek Vali P"Şayı ııiyaret etmit
lerd i r. 

---
Köylerde 
Iatanbul tıp lal.illtı·si Ordı· 

naryosıı proleeör ;J dyos Fort ve 
moarini Dııçeot doktor M nbittin 
Ali heyierın hmi re hareket et
tikleri ve köyler<lıı tetkikat ya
pRcakları V 6k:tıetten Yiliıyetıı 

bi !diril ıııiştı ı-

Süleymanın götüıüldüğünü gör- mıt ta ondan. Birden titriyerek rum, bu tatlı sesi duymak daima Uralın omıu:ooa yaklaşıyor kum-
düm. çocuğu uzattı: onun yanında olmak için dedi. ral saçlarını yüzüne süriiyord11. 

Ti• plerı• Ne bir ses çıkarmağa ne de - Alınız Allah aşkına götü- Sencan güldü. Zebranın aiyah Doktor, genç kadının sıcak, 
bir adım atmağa mecal bulama rünüz, itte yine o koku! Sanki saçlarını okşadı · yumşak varlığını bütün mevcodi 

______________ '!'119 _____ """'!!!'""-""!''!9'"'"!'""!!" dım, oraya devrilip kaldım. etimden etine karışmış, ne vakıt Haydi fimdi yatağına yat yetine sindiriyor, sallana sallana 

~u.h.ar...-ırı : ~ebla Arll Sabah şafakla gözlerimi aç alsam beni boğuyor! ve uyumağa çalış.. yaklaşan bo başı içine çeke çeke 
bğım vakıt, şaşkın şaşkın olanı, Gözlerinden uıul usul ıu:ı:u- - Peki, seni dioliyeceğim k ki ki k k 

Ben Sustum (1 Yanıma geldı. tanımıştım!. Su"" leyman Qracıg· a b" . k k d k lk 1 1 1 k k 'ki . . • 1 k t . . o ıyor, uza aştı ça te rar · ıtenı pe avrıyaına an a - en yaı ar e macı emı erının guze ur arıcım, senın ıeıın, 

Elini bıı ıma koydu da and içti. çömdü. Ne yapacaktı?· tım Sürüne sürüne yurumeğe çıkıntılarıoda yayılarak kuru- yumşak elinin başımda dolaşışı makineye sarılıyQr, siir'at artı-
Seni bir dakikalık keyfine Ben de bir bucağa yummuş davrandım. Vücudum ateş içinde yordu. acılarımı dindirdi .. Artık uyuya- yor, yüzünden ayrılan kumral 

kurban eden Q adamın kafuıoa Qno gözliyorum Görünmeğe yanıyor, göksümün sancısı hiç ÇQcuk bilmeden öldürdüğü cağım_ . • _ saçların yine burnunda, yiJ~ünde 
fırlattığın paraların hesabı gö yaklaşmağa cesaret edemiyorum. nefes aldırmıyordu. Konağa ka· anoesının derdinden bihaber Gozle~ı agır ~g~r kapandı. ıerpintisini doyarak sarhoşla~ı 
rülmemiştır Onu da ben kanile Ne kadar bekledik bilmiyo• dar gelebildim, hastaneden yu tatlı tatlı uyuyor!.. Daha hafıf ve sakın nefeslerle yQrdu. 
alacağım dedi . rum. Birden Süleymanın bir ha· karı çıkacak dermanım yoktu. Sencan onu beşiğine bıraktı. daldı.. . _ O, başım dönüyor doktor, 

Arka~ından yalvarak haykır- yal gibi kalktığını, büyük kapı Bir adım atınca oraya yıkılıp Kendi elile hazırladım ayranı Doktor Sencanın koluna gı· 
•- k d k J k bu ne sür'at!. dım Beni dinlemedi, çılgın gibi dan çıkan o şişman gölgeye yak- kalmıtıml Zebraya uzatarak: rere •farı çı ar ar en: 

k · · 1 t - ·· d- Ü d T kkü d · S Bir az yavaşlıyarak: çı ıp gıttı. aş ıgını gor um• ç ay hastanede ölümle pen· - Şim i şunu iç te rahat et - eşe r e e!ım encan _ . 
Zehra anlattıkça titriyor, Sü- Eyice işitemiyorum. Yalnız çeleımişiml O adam ölmemiş .. bakalım. Ben daima gelecek seni hanım. Bu kadıncagu:ı benden - lzmırın sıcaklarından şı 

leyman dedikçe hınçkırıyordu: Süleymanın en son: Belki yine orada, o kadınla zev· göreceğim. isterim ki her geli- ziyade siz kurtardınız . Öyle kiiyet ediyordunuz, bu serinlik 
Evet ben de durmadım arkasın - Ya öyle mi? Diye hay kindedir. Ya Süleyman? üç se- şimde bir az deha eyi bulayım .. müessir bir telkin yaptınız ki •• fena mı? 
dan koşuyordum fakat yetişemi· kırdığım ve siyah b;_. şeyı oy- neye mahküm edilmiştir. Karan · Zehra genç kadınm ellerine Dedi. * Gülerek: -· 
yQrum. nattığını ancak seçebildim. Ka- !ık hücresinın karanlık ümitsiz sarıldı: • • - Fena degıl amma, içioı 

Gene oraya, o büyük kapının ranlık gölgelere kan~an iki liği içinde kıvranıyor haliil.Şimdi - Allahıml Allahıml Niba· , Küçük lükı otomobilde- yan altüst olmasa!.. 
önüne vardığımız zaman gece · müthiş dan, dan,beynim de pat· niçin yaşıyamıyacağıını anladınız? yet yalnız değilim, bana acıyan yana oturmuşlardı. Reşadiyeden - Bu gidişle güne9 basm:J· 
yarısı olmuştu. !adı sanki... Fakat o vakıt niçin ölmedim. bir kalp b~ldum. Oh söylemek ıonrı, doktor makineye son dan Çeşmeye varırız. 

içeride yine topluluk olacak! Ortalık karıştı, içerdea, dı· içini çekerek: ve hafiflemek ne eyi tey diyordu ıüratı vermiı şehir haricinde Evet tam iki buçuk saatt.ıı 
Konağın ıçı elektrik ziyalarile prdan adamlar yetifli. Polis, - Aalqılan fV zavallı mı Sonra doktora dönerek: artık uçar gibi kayıyorlardı. plijdayi:r: · 
l•,.voulıı! Onun ınai otomQbilini polis vQk mu? Avareleri arasında sumun da çekecek çilesi var• - Artık eyi olmak iıtiyo Araba sallandıkça, Sencan SoflU var -.., 
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SONTELGRAP HABERLER/ 
Bütün Almanya. Ayakta. B11.l11.n11.yor 

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

Bitler Son 
Büqümüş 

Hadiselerden 
Olarak Çıktı ... 

Yugoslav Kralı 
Balkan Misakını Tasdik 

Edecet 

• ...................... ~ inin ebliği Istanbuldan Ayrılış 
Orta mekteplerde i\ii~~lli·;·İik Et- ~ ahinŞ'~""u~·;;~tler'f "i)ü~ ... Ege ile 
mek lstiyenler imtihan Edilecek Trabzona Hareket Ettiler 

..................... ~~·················· 
Aııkıırıı, 1 (A.A) - .Maarıf 

Veka letinden tebliğ edilmiştir: 
Oı tem~kteplerde mnallimlık 

etmek istiyeıı yiiksok mektep 
nıeznnlarındaa 1.1aarıf Vekı\le
tine müracaat etrni' olanlarırı 
ietiılalnrını cevabe~ telıliğ olu-

Bıı takı1ltolerden on ve ılalıa 

tlV1'el n••şet Nlıp '" IUUBlliınlıge 
intisttp etıucıııı~ v" yahut bir 
miiddet talim hizıuetind.ı hulun
dnktan, en az on senedenberı 
mu .. llimlik mesleğinden ayrılmış 

bnlnnaular ılığM yiiksek mektep nur: 
1 Yükıek nıez11nlarılan mez11nları gıbi iıutıb ırna gılmek • orta mekteplerde muallimlik ı.neoburiyetindeılıler. 

.'\a h il e 3 

SON DA.KiKA 
Bitlere Bomba Atıldı 

Bütiin Almanyada Tell
like Çanı Calıyor 

Nezaıet Altında Bulunan Pıensler 

- Bşataıoıı Biıiııci Sahifede - manyada neşredilen nutkunda 
Von Paden ue Ogüst Glyom diyor ki: 

Nezaret Bltındadırlar.. "Führer ( Hitler ) eyiliği ve 
Viy•na 2 (Hususi) - Al· uluvvücenabı ile yükselmiştir. 

mamyadan gelen mevsuk ha Bütün ömrünü milletine vakfet· 
berlere gore, Vis Sansölye Von miştir Millet onu büyüklüğü, 
Papen ili Pren Ogust Giyom uluvvücenabı ve icabı halinde 
evlerinde mevkuf ve nezaret al- merhametsiz olmayı da bildiği 
tında bulunuyorlar için çılgınca sever. Ehemmiyetsiz 
Sabık Kronz Prens Berltni tenkitlere aldırmıyoruz. Fakat 

Terkedemez.. kasten Hitlerin şahsına ve hükii· 
Berlio, 2 (Hususi) - Hükft mete bücumlarıoı tevcih edenler 

met sabık Kron Prense şimdi-' başlarile oynadıklarını bilmeli-
lik Berlinden ayrılması yasak dirler. 
edildiğini tebliğ etmiştir. Berlin, 2 (A.A) - R•dyo 
Hücum Kollarının Yeniden ile neşredilen bir nutukta, M. 

Teşkili.. Gobels demiştirki: 
Berlin, 2 (Hususi) - Prüsya " Almanyayı muazzam bir 

Polis müdürü umumisi Hitler teblikedn korumak için, şid· 
hücum kollarının yeniden orga· detli fakat elzem tedbirler alın 
nizasyonuna memur edilmiştir. mıştır Mürtecilerls anlaşarak 

Sutıkasttn Hedefi Hohen· iktidari elde etmiye çalışan ca . 
zollerln Tahta ladeslgdl niler maksatlarına vasıl olmak· 

Londra, 2 (Hususi) - Daily için, ecnebi devletlerle münase· 

yapmak için ..-ekillete ınüracıı.!lt 2) lmtibanl•ır taliplerin mü
edenlnin 20 ifa 30 Tl'mmuzıla racaatlarına güre, 'l.'iirkçe, tarih, 
lıtanbul üııiveraitesiııdıı imti- coğrafya, yurt lıilgiıi, fen bil~iei, 
hanlarının icrası tekarrnr et- biyoloji, riynzıye ziinıreleriadeıı 
nıiştir. Bunlardan son on sene yapılacllktır. lıntibaal\ girecek . 
r.arfıada edebiyat ve fen fakül- !erin liizımgelen vesikalarla 17 
teleriııden mezun olmu~ buln- Temmuza kadar lstanbal Üni-

Mail'in Berlin muhabiri bildiri- batta bulunuyorlardı Bu nazik 
Şah Hz. ni götüıen Ege vapmu yor: Vaktinde meydana çıkarı· vazizette Hitler tam bir adam 

Baştaıafı Birinci Sahifede - mişlerdir. lan suikastın hedefi Hitleri iskat olduğunu bir kerre ispı.t etmit· nanlar, imtihana tııbi değil · versitesi katibi nmumiliğine mü· 
dlrler. 

raoaat etmeleri lazımdır. 

Irmak - Ereyli Hattı 
Ereyli - Filyr s - l. atala~zı Kısmı 
. 1935 Senesinde Bitecek 

. Çankırı, 1 ( A.A ) - Nulıap Bu kı~ını ayni zamanda elek-
'ırketi tarafındaıı yapılmakta trikle hletilec~k ol k 

v an ısmın 
olan Irmak - Ereyli hattının ilk noktasıdır. Bu 17 kilomet· 
Ereyli - Filyos - Çatala~zı ara relik kıımın iıışaeı bitınoe, bu
sınılaki 17 kilometrelik kııım, barlı nakliyatın son kısmına 
dogrııılsn do~ruya hük1"1met ta- varılmış olacakt.ır. Bu kısımda 
ralıııdan münakasayll çıkarılmış- tesisat yapılacaktır. Çatal Ağzı 
lır. Bu kıııın da 1935 te bitecek ıstaıyonundan Gelik ocağına ka. 
..-e kömiir ocaklarına varmak ılar üç dört kilometrelik bir 
•nretile köıuiire kavuşaoaktır. kısmın inşası da mulasavverdir. 

halk, a'a Hazreti Hümayüna Müteakiben halkın coşkun te· ederek Hohenzoller hanedanını tir. Hitler buğün olduğu kadar 
say"ı ve sevgi tezahuratında h.. t d O k · d k · S ·k • ıs ı;.a _ura ı ara.sın a s üdara gelen saltanata ıa e etme tı. uı astın hiçbir zaman vaziyete hakim ol-bulunmuştur. Aı- H H 

Ö a azretı uınayıın ile Gaıi müretlipleri bu maksatla bazı mamışt"ı." g- leden sonra Şabinşah Hz H ı k d 
.1 R . . b H 1 • S azret eri en ilerini beklemek ecnebi memleketlerin yardımını 1 emlzleme /fi 
ı e eısıcum ur azret erı a· te olan Sakarya ınotörile Dol· · · · · 
karya motörile Dolmabahçeden mab h d da temın etmışlerdı. Suıkast ge Berlin, 2 ( A.A ) - Geçen 

a çe sarayına av et eyle- 1 " •• C 1 Von Fritz'in k d 
Kadıköyüne geçmişler, oradan mişlerdir. Reisicümhur Hazret- çen sa 1 gunu enera günkü hadisat bak ın a şu res-
otomobillerle Maltepe atış mek- leri Dofmab~hçeden Beylerbeyi kuman?asında bulunan ordunnn mi tebliğ netredilmiıtir: 
tebini teşrif buyurmuşlardır. Bu- sarayına teşrıf etmişlerdir. Bu yardımıle yapılaca~tı. Cen~r~I " Cumartesi günü asilere ve 
rada atış talimlerini takip bu gece Dolmabahçe sarayında Şa- Von Fritz vatana ıbanetle ıtt~- hainlere karşı başlamış olan te
yuran iki devlet reisi, avdetle hinşah Hazretleri, memleketimi- ham edilerek bugün kurşuna dı- mizleme hareketi, Pazar akşamı 
rinde Çamlıcaya kadar bir ge zi zıyaretleri safahatına ait ofa- zilecektir. bitmiştir. Memleketin her tara-
zinti yapmışlar ve buradaki ga- rak bazırlanınış olan fılmi sey Ragfl}er Ve Hllcum fında tam bir asayıf hüküm sür-
zinoda bir müddet istirahat et retmişlerdir. Kolları mektedir. Bu .. tün millet Bitlerin 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Berlio, 2 (Hnau!llİ ) - Rayşver arkasında durmaktadır. ,, 

Istanbul Esnaf Bankası nazırı ceneral Von Plomberg or- Heyecanlı Şayialar 
duya hitaben neşrettiği bir be- Berlin 2 ( A A ) - Havaa 
yannamede diyor ki: ajansı muhabirinden: 

( Fühler ) Hitler azım ve ce · Mareşal Hindenburgun yakı· Tahkikat Raporları Bir Kaç Güne 
Kadar ikmal Edilecek 

K U Ş T U•· y u·· İltanbul, 1 (AA) - Istanbul muamelatın idari, bnkıılıi, lkti· 

T·u•• rkofı• S Esnat Han kası muamelatını her ıadi biitün uf balarını hem ..-esi· 

saretle bizzat hainlere ve asilere nında bulunan zevat hakkında 
taarruz ederek hepsini ezdi Ordu kontrolu kabii olmıyan heyecanlı 
dahili siyasi kavgaların haricinde şayialar dolaşmaktadır. Hncum 
bulunuyor. Sadakatla bu azmini kit'aları Berlin erkini harbiye· 
bildiriyor. Fübrer ordu ile bil sine mensup Prusya prensi Ogllst 
cum kolları arasında iyi müna- Vilbelmin yabancı bir memlekete 
sebetler olmasını istiyor" kaçtığı yahut Berlinde ne~ar~t 

H üktlı.net oaıldesinde Şemsi safhadan tetkik etmek üzere kal ar ..-o defterler. ..-e be111 de 
Hakikat ncozluk sergisi ealıip- J • M••d •• hükumetçe memur edilen mül bu muamelatla alakadar hnıuei 
leı i Istnnbnlda Kuş tiiyü fahri- ZmJr U ÜrU kiye baş müfettişi Tevfik Talat ,.e resmi müeaaesata teşmil ıu-
kasile yaptıkları bueosi aolnş- beyle İktisat Vekllleti Kredi iş reretilıı yapılım bn tetkikat iı 
illada kn~ tüyii yastıkları fahri- Geliyor feri müdürü Oemal Ziya bey, ti<,vap ..-o tahkikata. iıtinat ede· 
lıanın Iatanbulda toptan ıattııtı ı t b ı 2 (H ) T cek rapurların aöratle ibzarf ı; san u, ususi - llrk yaptıkları tetkiklerin ıonnna meHaiılnefı&allyetde1'am edllmek-
tiata lamirde perakende satmllyı ofis lzmir şubesi mlldllr6 Akıl gelmı' bnlnnmaktadırlar. Han- tedlr. Raporların bir kaç gııne 

, tem;ıı etmişlerdir. Bu ııcnzlnk- bey yarın (bugün) lzmire hare· kanın ite batladıfı ırllndenberl, ndar ikmal edilme.l mahtemel-
laıı iHtilado ediniz. ket ediyor. yaııi 9 ıeaedenberl yaphtı blltBn dlr. 

Bntnn Almanyada tehlike altında bulundurulduğu da ıddıa 
lıareti •..erilmi,tir. edilmektedir. Sabık Kroprinze 

Hlller Merhametau gelince, kendisinin rahatsız edil· 
Olma•ını da BIUr.. mediği söylenmektedir. Başveki· 

Berlin 2 (Hıuul) - Dr. Go !et ve nezaretler mahallesinde 
...... cila Radyo iJe blltb AJ- muhafaıa tertibatı arbnlmııtır. 
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. ·Bir Aşk 
çok Değerıı Beyanatı Avukatlık Kanunu 

·Cellat Gölünün ''Sağlık Ovası,,na 1. 1 
A··k·t·

1
• .. y 

Valimizin 

1 Kahramanı K ıb• 8 .... k Ş ı·k y ) k ımer YU 8 lı apar, 
a ı uyu e! ı ~e apı aca Kimler Yapamazlar? ... 

-t 
1 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları ~ 

- 109 - .:ı--

Ulu Yolun Açılma Pesmi 26 Ağustostadır 
Kinder Haymler Ve Yamanlardaki Çocuk Obası 

46 Köy Yatı mektebi A91lacakıır 

Av nkııtlık kanon ona müzey· 
yel kanun diin vılayete bildiril
miştir. 

Gras Bahar Vilayetinin Vali Kansı Değil, Adeta 
Kraliçesi Olduğunu Cümleye Teslim Ettirdi 

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

Kanuna göre be' daYA nkili 
bnlooınıyan yerlerde dan. nkıl· 
li~i yapmak iizere bila imtihan 

- Baştaıafı 1 incı sahi1tdt - ıbır santim dıthi &arfetmemi~tir. .ve .yaz müddetince mektep kendileriııe ruhsatname verilmit 
Hamle verılme&i ıcap eden işle· Tamamilı milli ve içtimai hiin- tatıllerı dolayısile bo tarzda mu· olanlar baro teşekkül etnıiyen 
ri yoluna koyduk . .Muhabereyi yemizin şerkat sinesinden dl'ğ· allimler oef'i teptili han etmi' yerlerd.- delıi dava vekilliği ya· Racanın Filinden yarım Fil zaketle .sağa ıola sallanmak su

boyu yanda, hemen Raca ile retile selama karşılık Terdi 
Filbatı beraber denecek bir su· Hayım Durani ise mayfa için· 
rette Haymadurani yürümekte de son bir tevazula yerlere ka· 
'd" dar eg· ilerek adeta secdeler edi · 

icap . ettiren i'leri yaptık. Ya. mıışlur. Bu sayeda be~yiize y:ıkın olacaklardır. pabilirler. Ancak bundan sonra 
rından itıharen ticıırnt oda· çocuk l;ortnlacak Ye altışar Kliçük Mentlerea Giinli bn gibilere rnhsııtnamı verilmez. 
sında güzel Tımıirimizin Pa hafla olml\k üzere iki devre Reisicnınhnr Biiyük Gazi Hakimleı· kaııunn mucibince 
nayırla alakadar olan muktedir t k'b d kt" Od · k" ı·· .. h ı · · b" ı 

1 ı. ticaret vıı tefeiıkiir erbabının 

kıy metli f ık 1 derinden istif aıle 

a ı e ece ır. emış oy usu azret erının ızzat meşgn ol hakimlikten iıkat edilmiş olan-
iıe bn çoooklarıİı ellıise, goJıiis· doklara 'Oellat gölünii ve Kiiçük lar avukatlık yapamazlar. ·Simali Hindistan Birehmen yor, Bu lngiliz ümerası hakkın· 

l · · · ı b b k d da en iltifatlı bir selamdı. ennın re111 o an u üyü a am için keı.dilerini odayR darnt f'de· 
b • b F 1 d Ümeradan miralay Mambı ır eyaz i üzerin eki May- ctjtim, Beş gün sürecek olan bn 
faya binmiıti. Birehmenleria şanı ile binbaşı TO'mer ve mülizim istişarelArinde tıkirlerinden İS· 
elaa Fakirliğe delilet etsin diye Blont resmi selimdan başka · tifRde e<leoe~iınız gerek lzmirli 

•erelı: Filde gerek Mayfada hiç bir de hususi selim ile Haymın wnhitinin ve teşhir yap1Lhilecek 
bir tezyinat yoktu. Fakat beyaz hatırını sordular ve geçen gün bütiin f'ilayetlerimizin iştirak 
oldniu · içia Fili Racanıa Filinden yaphlı:ları avdan dolayı da kısa ı;linlari yakleşmı~tır. zaman ve 

lök ve ayakkabına nrıncnyn Mender69 b11taklıklarını iki bn· Meınnrin kanonunun muvAk• 
kadar yeni yaptırmıştır. Htpai· çuk milyon liraya kurutacak kat maddesi hiikiiınlerine göre 
nin talimatı mahallerine gön- olaıı müteahhitler grubu büyiik tasfiye soretile memuriyetten 
derilıoiştır t'e be.psinin bir kii WRkinelerini tamaıoile getirmi'9 çıkarılmış oldukları halde BÜ.· 
çüıc sıhbıyye memorn, Mıhhiyye ter ve yerinde koroıaşlardır. Tem- yük Millet MeoliRinin t2-6-9SS 
çantası ve demir baş birer grA- mnz nyındn filen kanallarıtı açıl- tarihli kararından evvel kendi· 
m11fonn nrdır. Kaym11kıunlara mıuıoa ve bataklı~m lmbaaına terine af'ukatlık ve.ya dav~ ve-
telefonla merhııtturlar. Kıt.vm11- lıaşlanacııktır . Onmlıoriyetin killiği yapabileceklerdir. 

b k b k ·ı mali nziyet nezarn alınarak 
dalıa kıymetli idi 'fe Mayfasının 'fe ça u i• teıe kürettı er. 
tLİ k&milen sandal ağacından Selim merasimi bittikten mümkün olan her 'ey v .. ktinde 

kAm beyler çocakluın sıhh.at mts'nt gliı.iinii idrak eden Aıtcllk ho gibilerden mem11• 

rnporlarını her akşam alıyor . halkımız ve asırlardan bHi riyet vazifeıini. ıoiiıtimald .. 
lar. Tiirk koylüsünün çocıııto bu yüzdea kurban veren köylü- bapıe mahk fııu olanları veya ır. 
neş'e ve şıbbat içinde temiz müıı KüQük Mendfıreıin gününü tikap ve irtişa sebebi Teya avo· 

yetiştirilecektir. 
olmuı bayağı elma•lı Mayfaların ıonra Racanın alayı biraz d.aha 

Harici ıııııhabuatııuızı, pro 
bir kaçını birden aataa almağa ilerledi. Sekiz yaylı ve dört pagaodamızı yaptık ve yRpıyo 
klfidi. atlı bir fevkalida meruim ara· rnz. JŞ·irak edecek eC'nebi rir-

··' ETTelce de ıclylemiftik: Bir bası ile onun arkasına dizilmit malar ve ziyaret bnyuraoak cloıt-
7erin Racası d-ek o yerin öteki arabalan:ı teşkil ettikleri lıı.rıınuıın memnun kalacaklarını 
prensi demektir. Bahurnnç ise hatta muvazi diğer bir hat res tahmin , ederim. 928 ve 929 v11 

ralnız bir Bahar 'filiyetinin Ra- metmek suretiyle dizildi. 933 sergi ve pırn~yırl:ırının in
c:uı idi. Halbuki Haymaduraai Gerek bu dört atlı arabanı· tizam ve şHhreti lılitün .A.vrup11 

bol hanı "e leziz ıolar yanırıdı. tes'ıt edecektir. Bn talı:Arrnr katlık kannnunnn ikinci fıkra· 
iyi gıda ile kof'vetlendirmek, etmiş ve yiikıek makamlarla da eında yazılı ıebeplerden birile 
yorgnnlngııou atmak, dirik kıl- mnbabere eclllmiştir, O giin bü· tasfiye edilmiş olanlar bu bil· 
mak beöimih için yeni iıoıını· tün o bavalinin kazır.tarı heyet- küoılerdeo istifade edemezler. 
mızın borcudur. ler halinde toplanarak orada 

k ·ı h R' ınl\tiıaatını .. ., lırii~orlarını işgal 

Bursa da 1':ylül raporlarınd~n sonra bo şenlıkler yapacaklardır, Gazi Hz. 
işle ebedileştirilecek Vh ıııtcliai Oelltı.t gi>liini\n yeni adını koy· 
omumı dahi alakadar udiıecek· muşıar ,o bizııat söyııımi.~ıerdir. B ir Fare meraklısı fİmali Hindistanın bir kaç vili· ZID öte ı er ep ışmont ve • 

etmişti. 
7etinden başka, henüz müatakil Hotrop handanlarının armalarile Hazırlıklıırı dRaa <;~k ileri-
krallık ıuretinde idare olunan süslenmifti. Her birinde de dört 

tir. lzmirdeki faaliyet komiteıi •Saglık Ovıı~ı• Son lzmiri te•· 
de YnmRnlnrda bnnlardan l>ii. rHlerinde yine SRglık Ovasını 

Borsaya Almanyadan Noy
biiyzer adlı bir matmazel gel· 
miştir. Bn hanım fare mötebaıı

sısıdı r ve Tü rkiyede yapacagı 

tetkikat ile Almaoyada doktora 
imtihanına hıızırlanmaidıtdır. 

liyen 93! panayırı i~e b11psinin 
Nepol ülkesinin de Birebmenler nefer ispir ve seyis vardı ki bun· üsıiine çıkacaktır. 

yiik çocnk obasını H imnyeietfal snal bn.vııroıu~lardll'. 

reisi olduğundan bir bakıma Ra· !arın formaları üzerinde de iki Bn azim ile biiliiıı arkadaş· 
cemiyetimizin kanalından ela kıır- Yamanlar Kampı 
duucaktır. Temmuzun onndd!l Herkedin bıldi~i gibi Yaman· 

ı:adan daha muteber idi. Hele ailenin armaları görülüyordu l11r çalışıyorlar. z~man clara 

ıenç Raca hiç bir itte Haymın . Ladi Gras, .k~casın~ edilec.ek lı rsa gecelııri sab ... ba kadar ça
emri Te rica11 olmaksızın hare· rıayetle kendısıne edılecek rıa· lışma sisteıoıni ve o kanl\lclan da 
ket etmediğinden bn halde aa 1 yetin belli olmasını arzu et- mnvalfak olmagı biliyornıı.Türk 

bu da açılını~ olncaktır. 30 lar kampı her yıldan çok üstün 
mektebi olan Tzmirılen 60 yor- bir varlık arzediyor. Verem .M:ıtıııazelin yanında bir de 
gun çocngomoıı oraya alınarak- Miicadele c~miyetinin ı;ayretle erkek vardır. Matmazel bilba111a 

H' d' t d f Ü Ü 
1 tiğinden ilk toplar atıldıiı azmi ve temız yürekten geleu 

ın 11 an a ermaaı y r yen 1 L t t" 100 ,..ffak olmRk 

tır. Çadırları, yatak 'l'e karyo- dolu hayatını ve yüziinü gülclii
laları, yemek takımları hazırdır. ren eserleri arasıodadır. O:ırden 

orman ve tıtrla fareleri aramak
ta olduğundan kendisine Til~yet· 
çe ve zl raat miiaürlüjtüne& ko· 
!aylık gösterilmi~tir. Mütehattıı, 
Soıtokpınar nahiyesine hareket 
etmiştir. Ornda üç gün kadar 
kalacaktır. 

B d 
.. d . :ı:aman ya ınız or , onun ar- gnyre ı ı~ın ~ 

ayma uranı ı ı. k d k . k k d d ı H k d 
KiJg Yatı Meltleplerl p rti ·;;coe oııra olac ktır. 

Bilirsiniz ki liu yıl açılacak Hamiyetli halkımızın göeter· 
yeni mekteplerle hirlikıe diirt digi alilkayı dinlemek ile müfte
yüz elliyi geçectgine oıouml bit im. fsınini tasriha lüzum yok, 

Ulu Yol meclisin blmmetile ıııonlliııı ade- fakat ecnebi lıir dostumuz daJe-

Ak b yil d b' asın an baş a bır atarla mu a en •r. er m:< ·am an ve 
r a91na eyar; n en ır G. 1 b d' her yerde ınt'izab•r•t "örınek· · . . ras ge mif, u suretıe ığer ~ ~ ., 

Harmanı almıf, bqına da aynı teyiı. 
kumattan bir sarık SUDllf Hay· bir top iteşi ve tranpet, boru 

mın başka hiç bir ziyneti olma· seslerile Liidi Gras ta ayrıca 

dığı gibi yanında Filbanından 
ıelamlanmıştı. 

1'atka hademe de yoktu. Ladi Rişmond Markiz de Ruz· 
berri gayet sade gıyiomişti. Ar· Haymandan sonra Bahursencin 

maiyet erkanı, onların arkasında kasındaki açık renk sarı bir Rop, 
ıuvarileri geliyordu. başında da sade bir şapka vardı 

Bunların hepsi istasyon kar Fakat ne kadar az süslense, 
9ısından bir doğru hat suretine o harikulade güzelliği bütün hay-
gi"1ikleri zaman acaip bir çığlık ret gözlerini üzerine celbedi 
koptu. Bu çığlık Fillere ve bü- yordu. 
tün alay halkına "dur!,, kuman- Şimendiferden o kadar şahane 
disı idi. Bir anda Fillerin hepsi bir tavır ve vakar ile çıktı ki Ba • 
kumandayı anlayıp durdular. har vilayetinin vali karısı değil, 

Bu tevakkuf, lngiliz askeri adeta kraliçesi olduğunu cümle
heyetinin Bahur Sene ile Hayim ye teslim ettirdi. Bütün asker 
Duraniyi mahsus surette selam· ve ahali: 
laması içindi. Askeri ümera kı· - Horrra! 
lınçlarını havaya kaldırarak iki Diye bağırarak bu bahar me· 
büyük adamın filleri önüne gel· likesini alkışladılar. 
diler ve kılınç sallıyarak onları Binbaşı Valeryan, bu kadar 
selamladılar. inadına güzel ve güzelliği kadar 

Bahar Sene evvela elini ba· da vakarı yüksek bir kadını 

ıına götürüp sonra ağzına koy ömründe görmemişti. 
mak, nihayet son derece bir ne- - Sonıı Var -

Japonlar Ne istiyor? 
Büyük Tayyare 
Kaldırılmalıdır, 

Gemileri 
Diyorlar 

lııoir ·Tire· .Aydın yolunu 
26 A gustostn açmış olmak için 
yürekten gelen hir gRyretle ça· 
!ışılıyor. Hötçe, miikellt>f amele, 
kiiylii kuvveti elııle vermiş iş 

hiiliinıü yapmı~tır. • 
Dabn gtı~<ın yıl Berg-am" ile 

Balıkesir arası açılını' oldnjtnn• 
dan bıı sayede Aydın. Tire . 
İzmir Beq(amn. Bı.lıke•ir-Rııro 
Yalova ve bir tek kelime tle Uln 
yol ııçılmış lınlnnacaktır. Bu yol 
yuvarlama besap 600 kilowet
redi r. 

Kinder Hagmler 

di yliz ilat'esile 925 olacRktır. 

Mul\llim •ernmlyecelı, sınıf teş

kil edemiyccek ve mek lep yapa
mıyacak kadar küçiik ve u?.akta 
olan köylerimiz için ele 45 Yatı 

köy mektebi açılıyor. Bıııılar ~u 

pland" gördüğünüz ııibi giiz"! 
mektepleri mevcut olaıı. hii.viik 
köylere gelecek, kiiyliilerin ve 
recegi iaşc, onlarrn tnlaoa~ı hn
kıcı ve aşçı k11dınlar ve ttdnrik 
edilmiş olan temiz evler içinde 
ve bnş ııınallimlerle ıılııro :'\ıuir · 

terinin nezaretinde yakılacak ve 
okutal11caktır. Bunlarda karycıla 

Memleketimiz için yeni bir yoktur fakat yarım metre yiik· 
iş (ılan Kindorhaym ( Çocuk sekliğinJe kerevetler de clö~ek 
yurtları) ın~kteplerde ve bilha•- ve şilteler ve iki yiiz yastığı, 

sa kiiyierimizde yorgan ve cılız iki el hat'losu, dı') fırçnsı ile 
diişen ve yoi<Rnl kalan kiiçiik ile sabuna demirhaştır. Bakıcı 

çocukların dinlenmesi, kuvvet kadının masrafı i~tirak eden 
alması için açılan obııcıklardır. köyler tarafıuılan verilecektir. 
Bunların her birinde 25 ten el· Bir köye düşen nıasrRI elli 
liye kadar ·çoonk bnlannr. Ame lira kadardır, Iaşe ınaddelerı un, 
rika ve Almanyada bu kindM kRvorma, araka, fasulye, yag, 
baymlerin daha ileri oldnğn söy· pekmez, zeytinyağı ve mııbrııknt 
lenmektedir. Bizde bugün açıl· gibi her köyün kolaylıkla ve 
ına şenliği yı.pılan 7 tanedir. bol snrette tertip eyledigi mad
Bnnlar da Rerıamanın kozak delerdir. 
Cıstık ormanlarile meşhur. Aşagı Her yatı mektebi kaza kay· 
Beylı koyünde, Ödemişin me,. makaminın, kaza ve beleiliye 
har Hozdagıud:ı ve mermer olnk doktorunnn idart ve sıl•hi ntza· 

Vaşington, 2 (A'A) - Va- ton yekunu 150,000 olmak şar- ormanında ( 1520 ) rakamında retindedir. Böylece villtyetin lıe
ıinglon Star gazetesine göre tile müsavat istemektedir. Hal· Tirenin Kaplan ormanında, nülll m«'ktepsiz kalan tamam 170 
Japonlar ezcümle tayyare gemi- Bııg.ıziçi nabiyeeinln biiyllk kale küçtik köyü dahi cumbııriyelin 
1 . . k ld 1 . . t k buki Londra muahedesi bu sı· köyiinde, Menemenin Alia"a kö. erının a ırı masını ıs P.me - f .

1 
. • A 'k 

150 
11 kotlu çenberi ıçine alınını, ola-

tedirler Japonya aynı zamanda :~ gemı er ıçın merı aya yü dlajoda, Kııtadaıının plAjmda caktır. Böylece her yıl bu kü 

hl ·ı d b. . . . k ld ın ton, Japonyaya 103,000 ton ve Kemalpaşa kazuının Pana çu"k ko"ycu"'klerln çocukları ceba-
zır ı arın an ırısını a ıra· veriyordu. 
cak b ti b l köyii çamlıgıodadır. Hepsinin Jetten ııyrılmı• olacaktır. , u sure e un arın sayısı· J d · it ·ı · · • 
nı sekize indirecektir. ıı.ponya c~ıza. ı gemı erını kadrosu, muallimleri, bakıcı !arı, Aılretler Okutulacak 

V . t h d . . tamamen tedafıı bır silah ola· ÇR!Al, kaMık, biçakları, karyola· 
aşıng on mua e eıı mucı· v Vılayetin yeni bir tetkiki 

bince Amerikanın sekiz pusluk rak kabul ediyor ve bu itibaıla laıı, yataklau, diş fırçasına va vardır ki o da kışa kadar Kü-
toplarla mücahbez on biner ton· Amerika ile Japonyanın 75 er rıncaya kadar malzemesi teilarik tl\bya, Vatdagı veHir yaylalara 
luk 18 kruvazöre, Japonyaoın bin tonluk denizaltı gemilerine olııtımuştur. Takdir ve bayretloı giden Karntakeli, Horzon ve Ka
iıe bu cins 21 krüvazore mali· sahip olmalarını istiyor. Halbuki söyllyebilirim ki hepsinin iaşe rl\keçili gibi büyük aşiretlerin 
kiyet hakkı vardır. Londra muahedesi her iki taraf maddeleri yüksek kalörı dahilin yanlarına yaz menim inde bir aey 

Japonya bu gemilerin Ame· için 52 bin ton vermişti. d9 olmak üııere köylii dayılar ve yar muallim verebilmektir. Bn ta 
rika için l\! ye, kendisi için ona Gazete bu planın lngıltere kaıabıı.lıı.rın bayırlı arkııdatları hakkak edene o zaman göç ya
indirilmesini istemektedir. Ayni ve Amerika tarafından kabul tarafınden teberrü edilmiştir. pan a,ıretlerlerin çocnkları da 

ti.v~yi güı üren barıımefendi lere 
demi,tir ki: 

Fareleri gece eide etmenin 
daba kolay oldnıtono söyliyen 

- Heryıl Verem Miicaılele fare meraklısı 'onları ilii.ve et-
cemiyetine 25 lira veriyorum. 
Bugiio 50 lira takdim eclıyornm. 
Çiiııkii Yıımı\nları gidip gördiinı. 

Bn kadir~inasl!k bir helıigat 

ifa ele eder. (Vali pa,anıa miisıı.. 

adelerile bu zatın Miisvö Forbes 
oldugıınıı halıer rıldığınıızı •Üf• 
liydbıii rız ) 

Bütiln fzmirlilerin .-a ecnebi 
dostlınıuıı~ın Yaın:ınlar kampını 

liitlen zıyaretlerini ve ııralıkta 

da lıizıııı ı;:a~alı nnutıu:ııu:ılını 

pek muvafık dii~er. 
lzmlr Liman işi 

lzınir TO liman niziuınamesı 
yiiksek ııınkamlardau gelmiş 

ve burada salrıhiyetli HOlll olan 
amirlere verilerek benim riya. 
setim altında tt-tkik olunur. 
Mütalealar vekalete arzoluııa-

caktır. 

Ofis Telkildtı 
Ofis teşk .ilatınclan .-e lktıs~t 

nb.aletinin yeni tenaikatındao 

sonrıı lıımir ticaret odası doğrn
dan doj?rııya Yllllyetin emrine 
YMilmiş ve iılare tarzı go~teril
miştir. Bn hafta ilk toplRntı 
yarın (bngiin) n~zclimde yapı

lacaktır. 

miştir: 

• - Şimdiye kadar Tiirkiye· 
deki fare cioıleri altıyı g~çmi

yordo. Halhııki ben yaptığım 

tetkiklerle bıı rakamı 27 ye çı· 

kardım. Bornya gelişimia aebe
bi, geç~ıı Rene Ulodağd:ı bnln· 
nao bir dat!' faresini çok merak 
edişimdir. Bo fare, cinai pek aıı 

bulunan farel11rdendir. > 

Fnre ıniitehasaıdı, yanında ve 
biiyiik bir lıavııl içindı., tRhnit 
edılnıiş bır~ok fareler ta,ıınak· 

tadır. 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
riitınenııı ıruk!lııı yoktur. Dün-
yanın lıiitiin medeni hueketleri 
y~ni ibiiyavlarla karşılaşmış ve 
büyiik gayretlerle bn ihtiyaçlar 
ezilmi~ ve hiiylece zengialikler 
ve varlıkl.ır doğmnşınr. 

lkllsad1 Hareket/ar 
Bı.n yalnız köylerin yani 

devlet ve milletin yüzünü gül
diiren l.iiylii llliminiu hareketin· 
den bahsedeceğim. 

Mübarek alın tari, nasırlı eli 
n dinmek lıilmiyen gayreti il• 
iokill\bı ve Y"niliği baştan başa 

kabnl eden aziz köylümüzde 
ııbbat vı• temizlik hareketleri, 

Ör1111k Köyleri cins tavuk ve borrıı iıta.yoııları, 
Her kazada ve miistakil na. 

.. her cine hayvanların damızlık 
biyelerde •<letleri birdtin ııçe iıtasyonları ı.Jiyebilirim ki Tili• 
kadın olmak şartile örnek köy· yeli sarmıştır. Vakıt müıait ol· 
leri ittihaz olunınuştıır. Bu köy- 111oydı ıize bilh&1ıa bugünlerde 
ler ber şeyi yapmak kabiliyetin- her mıotakadan gönderilmi• o)all 
cledır. Otekikiiyler de lınnlara ba- reıimleri verirdim, Ve lm re• 
karak zaman ile uıali ve iktiaadl ıimlerin rakam ve ifadeleri be
vaziyetlerine giire ileriliyecekler· pimize yeni bir varlık ıerpecelc· 
dir.Köyllimüzii bodrııın kaiından, tir. Yoluna. maarifine, mal v• 
nııfeı almıyan, ışık giirmiyen can emniyetine oldojtıı kadır 
karanlık damlardan kurtarmak, iktisadi mahallelerine de kavu• 
yeni ihtiyaı,;lar ve hacetler kar- şan köylüniin medeni har.-ketıe· 

şısıntla hnlondarmak milli varlı. riui takdir ile anarım, Köylünii• 
gımızın esaslarındandır. Bir iki ylikıeli•i Te birbirine benılyl". 
yiik odunla geçinen bir köylüyü rek ilerileyl'i en kut'T11tli bi 

elerle Til- harekettir. 
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Garpta fik!! hareketle i Zaro Ağanın HayatıKad~r En Büyük Endişeler 
içtimai Ve iktisadi Mesel~ler: -Tek o··ıtım""' De Hayret Verdı' Tayyare Kuvvetlerin" 
Piatlı Mağazalar - Kakıl Vası- U 1 A t 

taları Va.ziyetin Konjonktiir «Ö .. r, .,.. -·-·~·-: r ırmak Oluyor .. 
Bakımından Ehemmiyetli mrun l abıı» Haddını yenen Zaro ve· Londra 1 (Hususi) - Maliye 

remi De yenmiş Ve 157Sene Dolaşmış nazırı Nevil Çemberlayn bükô· 
Fransa J;n tıtiiı-ii nzasından 

1 

Pt:rakt>rıdo satıı:ı merkezleş- _ . •. . . metın en milbim endiıesi tayya· 
M. Trochy HAvue Politiqno et tirmış miiesseselerı taımıf eder- Zaro Aganın cesedı uzermde raber vücutte daba bazı arızalara k tJ • . _ 

1 - d - f h" • . d b 1 ö re ueve erını artırmaga matuf Parlemenıaı ie'de, son zamnnlar- sek hanların ıki ıuunyyen 'fe bir yapı acagını yaz ıgımız et ı me tesadüf etmıı ııe e un arın - .. 
1
d _ .. . 

dl\ bir<;ok tnlükAri mııcıp olırn miitavusıt tıpe ayırmak ınüıu- yit ameliyesi dün akşam Tıp fa- lümil intaç ettiği tahmin edilme- ~ ugunu. s~ylemıı ve şu sözleri 
tf!k fınth ma~azalar hakkın<]a kiirı olur: kültesi teşribi marazi enstitüsü mektedir. Meseli ciğerlerde ıllve etmışbr: "Müdafaa siste· 
pek miibim hir mrıkale rıeı;ırn- • ) Hiıyiık ma~azalar - Hun- profesör. Dr Scbvarz'ın muavini verem arazı ıörülmilştür. Safra mimi&in en zayıf noktası hava 
diyor. Bn yazının hnşlıCRkrıum· IHr, hir ldiçii!c lı•cır gıbi mua- Dr. 8esım bey tarafından yapıl kesesi yolu olan canalde kole- kuvvetJerimizdir.lngiltereninem-
1:,rını terciime edıyoruii: nıttle yapıu!ar. p.,k lıüyük olmak mııtır. Fethi meyit için. a~le~inin dok'un fevkal"de geniı ve cidar· niyetini temin etmemiz Jlzımdır" 

Fr:uısı\'ci" pernkende sal ışın Şsrlile bir tek magazaclır ve ev~el~eden ~uvafakah ıshbsal tarı kahnlaşmadığı anlaıılmıı ve Londra, 2 ( Husuai) - Ba • 
muhtelif tnzi şekilleri tetk;k ~nhesi yo"tnr. l\tiişteri, magnza- edılmı, oldugund.an ke~dil~rin- safra kasesinde bir de taş bulun· vekil M6ıy5 Mac Daaald Jsko'. 
~iJılecek olıına yalnız b:.~ırı" y3 l!elerek ıtlıecı&~ıııı alır. den muvafakatlerıne daır ımza t . • O L ç 

1 t muş ur. yaya r•ttı. Jl aeı gün ıonra 
ve patroıı sıfatiyle ticıtret ya· B) Gıtyrimalıdııt teveasii im· a anmış ır. Ayni zamanda yaıın tesirile • • 
p:tn1ardan mnrekktop hHyiik kiit· kihırnı haıı maıttazlar - Banlar, Zaro Ağanın torunu Cafer d _ _&

1 
• d ü Kanadaya gıdecektır. lngiltz Maliye naz111 Neyi/ Çtmbttlı 

· · - . f d" d·- k e marlar1n •..-ueımesıa en m • 141 yanınctı. ıermuy4"oilık şeklini kooperatıtlı ve 111.ıteaddıt şobelı e en ı ve ıger a raba ve taal- . . i d B 1 ' 
haiz birçok möe"sea~ler gorii- şırk~tler<lır Hn nrne9seseler muş- ah et ı meyıt amelıyesı .. . .. .. lük f h" . . . tevelht tesalllbl ıerayın razı a e grat ta 
ı iir ki "nnlarm başlıcaları hii- terinin oldııgn yere, şehir ci'far- neticesinde cesedin parçalana· görulmiiştür. ZlBITA VUIUATI 
yiık ma~azalar, mtileadclit şo !arına fQ lıatrn en k ii<·iik kGyler cağını zannetmiıler ve: lllt RapQr flUIİltal •ullifl 
b.ı..fj • k ti · t , .... ı. 1 k 1 ·. ı 1 l • •• 1. ' A a t ı Zaro Ag"anın muhtelif dalıill " tır e er, ıı ı :&li H(lopell • nt u gıuM er; şuoelermı ur mm- " m n cese parça anma- . Y•alacll 
leri Te son · zamanlarda tek fi- takanın her tıuafalllll\ ıtçarll\f. sın!,, diye fethi meyte muvafa. azası hakkında mıkroıkopla hur- Arabacı Ali oğlu Oıman 
atlı magazalardır. Baulardırn 1'en11ii iınlı:ıtnları • nazari olarak kat etmemiflerdi. Fakat bili- debini muayenesi yapaldıktan SıqİIİ lalWf dur"ktan geçfl~ken idar•lnd 
başk" faaliyf'tleri tamamen ti tahdıt edilmiş dtıj!ildir. Miitead- hara cesedin parçalanmıyacağı, sonra, mufuw raporlar yuı.la- ili B 

1 1 b k b 1 .._ T lJ Bezratta 22 Haziran Cuma arabayı Mehmet kızı atan caH mahlyelte olup henüz bo dit 1at111 ,Jiikk~nluı vardır. yanız i men azı tetkikat yapı ca , un ar butOn ıp emıne h f f 
'!" y - • • rllnla en itibaren, Yunanistan nıma 9arphrmıt Te a 1 ıar 

klikt lıir taımife dahil holon 0) MiitavaHıt tip: Tek fiat1ı lacağı ıoylenince muvafakat et gondenlecektır L- ı b t hi k 
ı d ma1Uu a nı et r etme llzere yaralınmaaına nbebiy.et 1' 

m11an hir teşekkülii de zikret· mat?ıtzalar - H fıkrasındaki mü- mi~ er ir. Yapılan ilk umumi muayene- heıırlanan ıerai a .. dmııbr. Bu i t" 
l 'd' ·k F th" "tt h t L b" h l t • Bel d' • m f ır. me ı ır i bu da, ekaeri.ra koo eHn&elhr gibi şohe esaın ör.erine . e •. meyı e, as anane ye ait ar rapor azır aamıt ır. ıergı .• 'ra in ticari v~ ıiyaıt Bir AlllAll DDtkanD 

peratif ismini taşıyan müsteh · teşkil edıl~iflflrdir. Fakat her hekımlerı, Tıp fakültesınden Bu rapw fayaaa dikkattlJ'. Hll mahafilimn . nuan dıkkatiai Sinekli maballet1inde Sfilti 
li'kler· mübayaa birlikleridir. mıt~Aza A fıkraınndAki tip "lbi bazı profesöıler ve talebeaen ıa--t . celbetmektedır. l 

, • "" . · ... en yaııyonu. S • • 1 • • bahçede Halil ogln t~pal b 
Hillftla ferdi teşebLüıe "bajtlı ciiyiik roaj?Aza • dir. Ten111ii bır gurup hazır bulunmuştur. .. K lb" Jdir Yalnız hali errının açıma merasımınde, . 

k .. · · . . . . B" t o f tb• · a 1 aor•• • Kral Alebaıulr Hazretleri ile him 011man namında hır tah 09tik tıoaretıo kartı11na temer- ımkanları ehemnpyeth şehırler., ır saa s ren e ı meyıt ne· tabiisindcn b" az daba biiuAktllr t" t • M D ' • 
1 k~ . . . .. r · d z A- • ır ,.. • ıcare ve aanayı DADn • e· kar111 Sabtiye banıına sora 

uz etmış ~e ellermde ş1rket munbaeırdar. ıces.ın ~v aro. ganın beyın, E- · 1 "ad ve bağınakla- metro.iç_ ve hariciye nazır ve· . 
ıermayeıile mühim miktarda üc- Tek fiArlı ınsı?o:afar valmz kalbı, cıgerlerı, b6brekleri ve ı:r cıg:~;rı :aı t""b klll kili M Yuriç ve daha bir çok oannzde bulunmak iıtemlfH 
retli memurlar bohmdoran ae- ,ehirler<le işlernt-k iizere koral- bağırsaklar çıkarılmıştır. Bunlar rıaı a ~· ı en ma u er oı mebuı.lar ve ayan azalan, kaaının feryadı üzerine ya 
tebböıler çıkmıo bulnnoyor. mut mii.-sseıelnrtlır. üzerinde mikroskopik muayene eıerlerı olmasaydı, bu kalple Yunaaiıtan'ın Belgrat sefiri lanmıştır. 

lktiaadi olmaktan ziyade nr- l!~O ,<lR açılmaga başlıyRn lın yapılmak üzere teırihi marazi daha uzun mBddet yapmaaı M. Mella ve kor diplomatikten il $it• ÇalnHt 
gi bakımıtıdan •ücoda getiril· mağazalar, ilk giirıden itihRren laboratuvarına nakledilmiıtir. ihtimali vardı. Ciğerleri ka birç.ok z.evat ile ticar~t ·~ 1a Balcılarda Piyal o~~n ha 
•ııiş oları resmi iıtatiııtit(ler moh· bazı ticaret ziiınr~leriyle pera Fethi meyitten sonra Zara ağa· milrleşmiş bir haldedir. Ev nayı teıkilltlan mümeısıllerı ha· da Alaşehir ulu bayıı Şe'f 
t l·r ·· · f ı k .1 bh" - . 1•. l . d·-· · öt zır bulunmuşlardır. .k. R ·ı f d'l 1. e 1 c mu :n~zz1 • sını arının ar- kenue 1atıcılar111 şiddetli muha· nın sı ıye muzesı mu aı memu- vece geçır ırı veremı g s eren B b . ve şerı ı aşı e eo ı er n 
Şihklı elaemmiyeti hakkında ma- lefetine u~raılı!ar. Bu wolıalefet ru Halit bey tarafından mulaj! bir kaç tUberkllJoz noktası var- tu md iinase. ~tlb~' Betlgkrat. tıt ,~btre götürmek üzere aldık 
hl 1 ,. ' d 1 t z · care o ası reısı ır nu u ıra d 92 . 1 . 

tnat Termez er. Alakftıbrlar mecli~ hılE) akı.et t ı ve meb'nsan .a. a ınmış ır. aro ağaoın teş- dır. Fakat bu noktalar uzun mUd· etmiş, ticaret nazırı da bu ser· 15 kaaa rak1 an ... Şlfe& nı 
t~rafından kaleme aJınırn iatatiı· meolısi lıuultırırı ortadan knldı· rıbı marazi Jiboratuvarına götü- det kapalı kaldığından umumi ginin Yunanistan ve Yugoslavya lan ,oför Haun oğlu Ethem 
tıkter de tetkike muhtaçtır. Ma- nlması esa~ını kabul etti. Ayarı rülen dahili azası üserinde mik· sıhhatı üzerine müessir olma· iktisadi mllnuebetlerinin inkita· Malatyalı HüıeJin zabltaoa 
abaza elimiz<leki rakamlar mah- meclisi nıeaeleyı \'akında tetkik roskopla neıç muayenesi yapı· h B 'ti . b fına hizmet edeceğini söylemiı- 1'alanmışlardır. 
telif ıe,ebbiiı ne'filerinio ehem- edtjcektir 'lek u·ntlı ınu~azalar lacaktır. Bu muayenenin 150 se- mıı r. .u t: :::~mın ;;:,.. tir. ddl ili: Haraaz Aranıyor 
~ ••••• ta~h• •t_.k hn as ..,ergi .•&rmek volnon lmhrınş neden fazla yatayan Zaro ata ~· uvaye ~:;7 t d"IYa~ H~ri 1 .m~ er~ Alsanaakta Ak GöYe.roin 
ııaını nrmekte<lir. olmak, istıbsale ı~kte veren bir nan vücududa fazla yatamasın- b!~d~~~a~ı uzun muk de. yaKıa a· e ı hede .. o anokyenıll .:ca~~ kagında kebap9ı Ahmet ağa 

İdari ıstıHiba göre c ticaret tnzı şekli ibtlas ctmiıı bulanmak daki hususiyetleri meydana çı· ı ıgını gösterme te ır. ara mt uzda e ~slınlı çkt mb ılaıd .. r ine 'ıren hırı'z tarafın 
1 · '" c"" "dd ı k .. -ı .. · ar e ı er eme e u un ugu· e'f g 

mes egıoe meosop şahıslar ve Ye nihayet ccnohi eermave n- karacağı tahmin ediliyor ıgerı e sarı ı goru muştür. . 1 k h ' k" Alt 300 lira parıa 10 
miit&V'f&Hıtlar. denilen müe&Se- istıbsalindt-n iıtitatle e~mokle Tetkikat raporu birkaç güne Safra kesesinde iki ta, bulun- d.:~i~e r:rı m!:!:~k!:in :k~:adt ~:lık ~:hmodiye altını, yiiz l 
1<' eabipleril• memurlıuıoın ade· itham edıleoekti kadar hazırlancaktir Bu rapor muştur. Taşlar, uzun mllddet 0 ' b ti · • · k" ı.. t r . r. • k ld ki · · k . b.. •. m aase e erıaın ın ııauea e· kadar gümiiş pua Te dört 9 
c ı tlaımi surette "rtmıştır. Me· Makale sshıbi, hu ithamları yalnız Türkiyede değil, Zaro ağa- a .' arı ıçın eseyı uyütmut• rakkisine hizmet edeceğini beyan 
ıelA bunlar: birer birer totkık ettıkten sonra yı tanıyan Avrupa ve Amerika· lerdır. Prostat dümura uğradı eylemiştir. rek alhm çalınmıttır. Hı 

1906 da 7 Fransız Tilave- şo neticeye varıyor: da da fen alemini alikadar ede- ğından, idrar zorluğuna amil cProia, zabıtaca aranmaktadır. 
tinde 2,069,000 e, 1921 <le ~ 87 'rek tıatıı mnttualarm iatib- cektir. Zaro ağanın azayı dahi· olmuştur. Mesanede iltihap .. • .. 

11 1 Yeni ÖIÜm 
l!,ransız vıllıyetlnue 2,229,000 e lak üzerindeki tesirine gelince hyesine gözle bakilınce biç bir vardır. Bulgar Bütçe-
1928 to 90 Frnnıız vilavetiode bn, bır taraftan mübaynaların hususiyet görülememiştir. Hatta Böbrekler iltibaplıdır. Ve sı·nde Eksı·kıı·k Cezası 
2,31',000 «-, 1926 dA 90 Fransız artmuı dı~or taraftım fiatfarın :aro ağa Amerikada bulunduğu üreyi sllzmek hassasını kaybet· Canony vilayetinde, ida 
vılayetinde 2,515.000 ebaliğ oln- dü,mesi sureti le tecelli ediyor. saman üç böbreği olduğu iddia miştir. Ölümün sebebi budur. Sofya, 1 ( A. A) - Ba,vekil mahküm olanlar için tatbike 
yordu (1981 tahrırinin nttticeleri tek fiatli mağazrılar evvelemirde edilmişti. Fethi meyitte herkes idrar uzun zarnandır kana ka· M. Georgiyef, matbuata beya mekte olan elektrik iskeml 
lıeufüs bel~ değildir.) masraflarını azaltmak gayeshıi gibi iki böbreği olduğu görül na karıııyordu. Nihayet zehir· natta bulunarak ezcümle demiş- kaldırılmıştır. Bundan böyle h 

Muhtelif memurlar, bankalllr temin ettiler. 1\ll\lı müştfjrinin müştür. lenmiştir. Dimağda harici man· tir ki: mü infaz zehirli gaz vuıt 
sigortalar, acenteler, tiyntrolar ~virıe itHııdermek, l·edeJioi miiş- Fethi meyit neticesinde ev· zara itibarile bozukluk yoktur. cHüktimetin kahul ettiği 193ıi yapılacaktır. 
"Te ~annyırlard., ticaret yapanlar terinin ninden almak beğeni!- velce konulmuş olan teşhis Mide tabii v•~iyetten çok teves- 1935 biitçeıioin maHraf kısmında Bu ölüm vasıtası, evveli b 
hnrıç olmak Te yalnız paterıteli miveni gerı almak aıu;ünli kal- h~r~~inde. başka bir hastalık sü etmiştir. incelmiş, tekallüs dağıtılan meoliı tarafından ayni vanlarda tecrübe edilmiş ve 
lor heaaba dahil oJmak üzere 1 · 1 d ft t . gorulmemış ve ölümün üre- kabiliyetini kaybetmi•tir Bag-1..,. devreye l\it olarak kabul edilen kemmel bı"r alet oldug-u tes • • • < ırmış nr ır. masrn an emın . l . . . . ... · 
yırmı mıJyona yakrn şehir nü- d 1 1 t f d d mu en ılerı geldığı kanaati sakların da tüberküloz eserleri bütçeye nazaran takriben 550 
f .. d e ı en la nearrn oğrn ann •. . . _ .. 

1 
edilmiştir. 

knıud ıvın o ancak 370,513 pera. <lof?rny" miistelılık nef'rnedir. teayyun etmıştır. Bununla be· goru müştür. milyon ekıiklik vardır. • Canuny City hapisbaneıi 
en e satıt ynpan tiıcolir hulun- , , .. . . . . ••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••n•••n•••• .... • 

maktadır. lecnıbe ıle s".~ıt~ır kı f llltlar usulün tali ini denemeJ?e ye mü-ı limanlarda faaliyetin a'fdet ttt· tilı1al müşireıi 100, demıryollar Kelly namında bir mahküm 
Hunlara mukabil 1931 de <lıu~ns, en az __ m•_ıtaıt veya 'fHi· ca,lele sahasına atılmağa hakkı tigioi ıöylemiştik. Taridlltı 100. vasıta ile dün idam edilmitti 

istihlak kooperatif lerinio adedi yeh en a~ nınsaıt olan Te fakat vardır. • Demiryoll~rı faahye\i bak- 1930 da lngilterede sınai iı- •ı d 
üç bine çıkmış buloonyordo Ye maıı,.rı pıyasa ıçın ttlzem bolu- • * . kıodaki tetkıklerio neticeleri tlbaal müşireıi 91, demlryollar lngı tere e 
hunların 2 mılıyon 500,000 şeriki, nan tacirin ıeviyeı;ıinde karar .Aynı m~om~ıa! nakıl va.s1t~- ~ynı A.aziyeti gCisteriyor. Son Taridatı 94. Bir Seaellk O'llrll 
81570 mağAza11 var,lı. kılarlar ,.e hn mahir tüccar !arının 7azıyetı~u, u~~~i ı~tı- J1t!lti11tiklere nazaran yüklü va- 1983 de Birletik d.,vletlerde .ılııli 

D . t f 160. n da ha odan istihde eder Hal eadt Tazıyete daır bir fıkır edın- ~on adedi 1933 ıeoeıiode bir ıınai iıti'-eal müairesi 65, de- latatlatl •• 
ıger arı• tan ., nıiiba. · • { . . ,. Y 1 

b. ı · . 1 (196 bnki tatbik ettikleri oıol sayesin. mek huıoıunda t 11ta1 teşkıl et- ıen~ eYvelkı adedi yüzde 1 ni• mirwollar Taridall 49,5. 1932 senesinin cOrüm er vea ır ıgı varc ı sının ree- . · · be ı · J y 
• A • de malı daha ncnz alan Ye binneti- mesı bakımından tetk1k edıyor t nde geçmiştır. Bu terakki 1983 te Almanyada aınai iı- tatistiği neırediJmittir 
nıı daırelerde Ye 130 unnrı de- t d. k"• 1935 k l 

. oe '•h• uoıız utan tek fiath Ye ıyor ı. ıeneainla ilk ı&ylarında da tihıal mtitire1i 68, demlryollar milyana ya ın cürüm er . • 
11)1 ryolu şirketlerinde işletmekte ınaı'tazalat 1 ·b 1988 ıeneeinde iktiıAdi faali- deTam etmı, ve ilk .. . Taridatı 5~,5• iti nakliyenin ve bılb 

11 ki :.a ·kk " 'a a l\Z karla iktifa . . . .. .. . b u9 aya aıt • 0 
( 

0 ar.ı ~"zarı 1
'
1 ate ahnır· eyleınektodırler. 1eııo ıadeıı botun faahyet •0 e· yekdolar tesayiidiin yüzde 12 1988 te Franıada ıırıal iıtih- otomobil kazalarının mahke 

a lıu hırlıklerın ehemmi~· eti ko· lşte hu yiiztlendir ki tek lerin~ oami~ olma~ı,tır. Bonnn (on iki) yi baldu~uııa göıter- ıal mütlreei 66, demiTyollar 'fa lere dilıürdüğü mücrimlerin a 
laylıkla takdir edilir). DiJ?er ta- fiatlı magu:alardR satılan mal- 1ebelHni cıhao ıkUaadiyatmın miştir. rid•tı 78. di umum cürüm miktarının y 
r~tt.an 20,500 ma~Aıalı ıniitead· ların fiatı Puiste yözde )'() _ 15 par9alanmaaında 1'8 ıiyaet amil· Vazi1f't, konjoktür bakımıu- 1983 te logilteredıt ıınai iı· ıını bulmaktadır. 
tlıt şnheli 107 ~ırket 'fe nihayet Ye Tilavetlen)e yüzde 15 _ 20 fere tabi olup aralarında pek dan m'iiıait olmakla beraber bü- tlhul mütireıi 81, demiryollar Bu iatati.9tiğe nazaran, 
19H4 uısanıııd" SO adet tek fi- niıpetinde diişmiiştiir. Bq müea- hRfif bağl~rla merbut bolonao tün dünyada deml~.yolla~ı boh- ~aridatı 79. . ıene zarfında 205,673 ıoıe 
ati ı 111&~1\za meYcuttu. Reaeler, hiç olmazsa fiatları İD· mllft iktıqtların çoklogonda ranı.n bllha.,.. muteeuır ettiği Birle.oik de.Tletlerın 1982 ıe- zaıı olmuttur. Akıl ve 1 

1'icaratin erbabının Kdedi bir dirmek !mretıle faydalı olmak- aramalıdır. Mllahaza bu mölA· faahyet şnbelerınden biri olmak· neaine aıt de~ıryolları aaft Ya- hareket edildiği takdirde, 
tarAltan yirını sene iı;iode yüz d 1 hazayı izam etmemek Jıhımdır· ta her~e'famdılar. Netekim 1929 rldtt.tı ss' mılyoo dolardan 470 kazalann mıktarı bir .. 
(le 20 n· h ,. 1 t k d" ll\ ıFr -~~· 1 1 ,. .ı· 1 . t k' zira, ıtyaal amllh11rin teılri 0 ; ile 19SŞ ıenelerl araaında haaı mllton dulara çıktığı halde yi 1 1 kt lıtati 

ıs e arıt e aı aT eıı ı~er ı.ır erı Te ıauıse en a ıp 1 . at . fh 
1 

d k aza mıı o aca ır. 
bir tarafınclıuı birkaç şobenin d "kf t 1 h . t . olnr1a olıon iktlaadi kanonlar mem erıo 11n ıı ı sa .,.. e- ne 100 milyon dolar açı kal- iin bir diğe.r cephesi 
ıııii 1 • •• • e en ı . ı~a ~ı •.rın . epll, eTzı gene hükümlerini icra ederler. miryolu Taridatı mü,ireleri şu mışhr. Almanyada iıe umumi 

1 ş e~~k mu haye" usolıyle meseleıının ıktııadıyatta almağa Binaeoale h oiblk . .. Hyri takip etmiştir. (1929 Hne- maurif niıbeti yüzde iki arttığı mağaza ve. evlerden qya ~· 
:«'Şeh~uslerde .. ~e~~e~l~şme ha· hıtşlaJığı ehemmiyeti l>ilirler. müşterile:ı araım~a k~~t::~iW~ ıl e.aaı 100 olmak üzere): cihetle 66 milyon marklık açık hırsızların yü~de 33 Dntin 1 
okeı ı de bnyudn. .Mallıuım Ortaya çıkan Ye hayat hakkı k . k . ıgso da Birleşik deYletlercle 186 milyon" çıktı Jngilterede on altıdan apgı olan çocukla 

to . . . . oo aanı ı le 1 tıaadıo dent te- · n. d 22 · · d 16 ·ı 21 
{ttan Aatış mağazaıarından alan ıstıyen yem ıktı&ıtdi şekilleri, mnvü9lerinin tabi! ıeyri ara11n· ıuoai iıtihıal uıütire1i 8~, de- varidat delltm•mit takRt maaa- yuz e . sını e . ı e. y 

ıstıhlak kooperntıflf1rıyle maga• mevcut teşekkiillerin faali1etine d ö bet .. k idi miryolları •aridatı 84 rlfin yilmde iki niıbetıode kıııl· araıındakı .gençlerı teılul et 
1 • m naı• gorme •arur r. • - . • ö . B kk 1 7.1' arı nıPrkeze ti\hi sRI ış yerleri sekte TerPoegi Te yahut Bund•n blrk&9 ay eYvel ol· 1980 da Almanyada ••nal mMı u7Mlade 11.~t klr 2( mil- ~·~ı • ı ıterıyor: • u ra am ~ 

01•n mıittıRJdıt ~uheli şirketle yNleşıniş usulleri bozaoaJı ha· han deni• tloaretlnla .,. •• ıyetial iıtiu•I mlltireıl 86, Deıalr7ol· 1•• Uradan te mıl7ooa çıkmıt· ıpıdık seneJermın doğurdq 
~ın lt'~kıl ~ıtıklerı miıııal bu ha· baoetıle kabul ~tmemek kı• tetkik e4ertea lDta ecllfen f&- farı Tarldatı 86. f.'!• "'-flllR amamf olarak de acı bir İhtm:dmbr. • 

"-'--..:.:•=mel rı ıh.ita,, t.. a• ,., ..... 14 .. , ___ k!i.r..ii.aJJiLl:ıiı:...aiUJi.e.!:llr._1:w:......JEA11t.1.LmJ.lal~_.MıillAla...:......_.Mlllaad.a.....L..;....JIJUtA.. ..... _.::._a.i.A_..ıa...'.:.:..U.llllıılUa..l..-~MIUJl...:)iıllmlllaı&;.:~...::....--L----.!.tdlaaıı:Mda_.G..,_.._~ 
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§ Pencereden Kayıtsız, Hareketsiz 

Baktı ~ Geceye 
- :ı:ı -

------::-
• : . 
• 

•;~n'ın h:\lini miişalıetlo Pltık yetini vermek.. O da onlardan· 

<)" lııı \"!'llj!nn, ılı•rlıııl lıııroket ılı, ıliişnı:ınlnrı ııynı diişınanlar

~·klını alııııyaıı hir iı)eolojı ilP ılı. ;\hl~z, Maf hl\rici olan, be· 

J' l~lf•lllllJ'llClljtll)I anJamı~tı. Jfıı. I )"11/.flH<'a Ve dnlıa ziyaiJe beyaz 
Jır ı~lı·nıekten malımın kalııw.ıı, lrnılııılarcı\ istihfaf edilen Kiyo 

ıLni lı•y•t onn, an.:ak ıııiırnkR unları te~lıir etmeğe kalkışmı<

lıı•rtt ~., deı nni hayııta süıiildi ıııı~tı: l•l'rıdı allamlıırını aramı~ 

yel·ılırılı; Fnlrnt ıuı1rnk11J.ı••lt•n n• l·ıılıııu~tu •Ne için çalıştıjlıaı 
igı .. rııınr.lu. Demek l,i y11~11ııınl; hılnİPılcıı ~(inlle on iki saat ça 

iı;ın ılk 011c.ı lııristıyıınlıktan kur lı~ıın lıtr ııılnm için haysiyet 
tnlınM ı liizıındı. (Kiiçiik ldiçiik M:ılıılıi olmak, hakiki bir iiıniir 

itır:ıfl:ırıfan anl11~ılıyorıl11 ld kii •İtı ııı~k inık:lneızdır • Bu çıılışı

t!i kndınlarlıı dii~iip kalkmak ~ırı hır lıoılefı olmn8ı, hlr vntan 

"' ta14'1ıe ile y:ı,amak Çeıı'ın i r:ı- lı>1l11111 ı:elınPei lıhımılı. Ş:ılısi 

desıııJ~n dalın kııvrnlli olan rı•k ıoeselekr Iı:ıyo i~in ancak hu 
giinalıı ietimnayı •eı.yııi z"ııı:ınıla, stı•i hayatında bahis mev.ınu 
durıııak•ızııı ll'l<rnrladıJ?ı iı; Rıkın- oluyordu. 

lısı v~ yorguıılıık tlııy~nlarıııı ona Hii:iin honlan Jıeor lııliyor

onıııtıırnııı~tu.) llıristiy:rnlı~a un. lliiyle olmakla beraber Kıpı 
k:u~ı ıse yeni hocası hır t:ıkıııı eve ıliiııstt ve tıpkı çen ı.;ibı ba
delilll•r deJ?ll, haşkıı tiirlii lıii ıırı: tTan;.: _ Yen • Tayı ölılii
yiikliik şekılleri g-iisternıi, "H rı•ıı :ıenııu • de•e aklıma: •Bi
iyrıHıı, Çen'ııı pnrm&kları ara 

liyorııın• g111imeAi gelirıli. On· 
ııııılaıı, yavaş y:ıvaş •e lıohraıı-

ıli\ ne kıııl:ır imkiın .-ar•ıı hen 
11z, knın taneleri gıbi kayıp ılıi-
k ıJ,, iiJlıı kııvvetle ibti?.·ı;-. eıli· 
ülınü~tü Qınden ayrılan ıliin· 

yor ki haıın ne der•e ılrsın clü
yayl\ f:Hıi olacak yerJe onılaıı 

~ıinc•ııı c llılıyorııın• olacaktır .• 
knrtıılmaJ?a çalı~an Ctun, lı:.y.ıtı 

.,,~ P~ncı .. ·cıleıı kayıtsız, lııınket-
nııı hu devresının kahraıııanlııta 
b " siz ;::<'ceye haktı c :Ft1kat haki· 

ir hazırlık devresi gibi ~ı-çnıiş 
oldn~ıııııı, Jisor sayesiııde anili- kalen "" lıiiylA tereddiitlii ve 
mıştı: Ke tanrı, ne ıle Yesu ol. korkunı; olınıyıırak bilReydım 
nı:ız•a ıah ne olur' onu kurtaralıilirdıııı • lln iiyle 

acı bir ıddia idı ki keııılı Je lıi" 
Bur:ıyıı gelince .Jısür, lıll'i~ti. • 

hi r keliıııeııne inanııııyorıln Dii
pnlıj!I\ karşı kayıt~ız, fakat (se-

şiinc~•ine inanı var mı idı' 
lıi?. yn~ından on yedi ya,ıııa kıı 

Kalktı, afyon lfpsi&ini f;ny 
dar .Juponyadl\ yıı~aını~ olılnj!o 

du,:tn hoıln r tnasıının '}ekınetü 111 
için) alilıgı ,J •ııon terbiyesi do-

çekti. Tı•p<•nin altında hır fn. 
layıeile fikirlerin düşnillmeyip togrnl•: ı l(ıyo. Aldı, sarih hir 

yaşnnılmadı liizumnna kaaiyıli. ~~y diı 7 iıııınedeıı ve hıılııııılagu 
Kıyo ciddi ve öncAden verilmi~ ı k' ., yerı e ıuı~enin artık kinı•Ayı 
bir kınarla keııdiei için taaliye ve ıanıınadıgı hllkılrntıaı zılıııınılen 

Bir ınüddetfonberi ilımal edil-

nıiş olan Basketbol ıon zaınan
Jarda yeniden canlanmllğa ha~

lamıştır. Geçenlerde Altınordu 

knliibünün, mensnpları arasında 
yaptığı mlianbakalarda bo epo

rnn cnnlıınmasında amil olmn~
tur. Oünılcn giine basket!ıo 'e 

ksı şı fszlalnşaıı al:\kayı nazRrı 

Alman Felaketinin Son Safhası 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hitler Sol Genahı Ortadan Kal-
dırmağa Karar Vermiştir 

Hitler Yon Papenle Birlik Mi Hareket Ediyor1 
Milli Sosyalist ~etlerinin Sadakat Yemini .. 

Berlia, l (A.A) - Alman ıs· 
tıhharat bürosu bilıliriyor: 

Hayişbank oıüdürü l\L Şalıt 
ile Saksonya başvekili Fon kil

lingerin kurşuna dizildikleri hak

kında hariçt.ı intişar eılen ha 

berler kat'iyen ası:eızılır. M. Şabt 
ve Killiıığer vazileleri başında· 

dır. 

Almanya Hddiaelerl 
Madrit, 1 (A. A) - Havas A-

şef lerınin idnıuı lıaşvekiliıı ~imdı 

ordunno yardımile Nazi fırka

larında ıol cenahı ortarlan kal. 

dırmaga karnr vermiş oltluğuıııı 

göstermektedir. Bo hal M.Hitleri 

fırkl\ içinıle ihtilat ihdas etmek 
teh lıkesi gösteren icrant la rınıla 

dahi maiyetine müzaherete scvk

eden hıılisaııe hie~iyatın 80tıudur. 

Alnıanyadan gelen hııbeler 

dikkate alan atletizm heyeti mın
takn lıaslıetlıol birincilikleri yllp· 
majtıı lınıar verıııı~lir. Heyetın 

kulüplere yaptıp;ı tamime göm 
bu ayın 2 sine tesaıliif eden Per
şembe giinii akşamı saat 21,30 
da her knliip ınüralılıa"ı salalıı

yııtnaınesıle birlikte Altırıoı·du 

kııliilıiinıle bnlııııacak ve oraıln 

topiıınacıık atletizm beyetile ıniiş
terek~n y .. pılacak hirinciliklerın 

f ık iatiiıiinii ba~.ırlıyacak lardır. 

Şiıuılıki halde ı!:ıb" ziyade hu 

•porla A ltınordo, Ali ay ve K 
S. l\. kuliipleri meşgııl olmak

tadırlnr. Dıjter knlüblerden işti 
rak eden olmazsa lıirınııilikler 

lın iiç knliip ara~ında yapılacak-
tır. jansıııılan: 

timdi Almanyayı bir dahili harp 

sahnesi olruakları yalııız 11Bkı-ri 

dik tatorlügiin meııedehi leceği ıı i 

goetermek tedi r. 
Basketbol Müsabakası Alnıııny" lı:ldiAatı bn sabah 

Bu akşam Knr~ıyak.. kıılii· çıkan ı~al.etelerıle mühim bir yel" 
!.iiniin Bııskethol solınRınıln A 1 işgal etmektedir. Birkaç gün
tny K •• K. t•kımları arasınılıı 

Gazele lıunuıırı •onra Fon 

Papenin meşhar nutkundau be· 

ri geçen hadisatı gözılen ge~i

rerek bn nutkun hiı; ~iiplıesiz 

M. Hitlerin tasvibiyle siiylen
dijtini kayedediyor, ve ılıyorki: 

lıir mii•ahakıı yapılnonktır. Saat 
~ ue lıa~lıyacak olan hu müsıı 

hakanın heyecnnlı olac:li!t siiy
leııııwkt••dır. G••çPn lınft:ı Altın

orılu.r:ı kar~ı ııol<sıın k:11lro ile 
çıkarnk mnt?lup ol•n Altaylıll\r 

hn ıık~•m K S.K. a karşı en eyi 
Baskııt lıolc•d:ırd:uı nı titeşrkk i 1 
bir ıakıııı çıkararak eyı netice. 
ler elıitı edeceklni iinıit adıl
mok tedı r. 

Tarsusta da 

denheri gelen haberleı·, bazı 

nazı saf farında, ho~ııntsaıılokla· 

rın nıe\"cadiyetini açılıça bildir. 
dıği için milli sosyalist fırka~ı

nı kan:• boyıyan hadiseler biç 

kimseyi hayrete diişürmeıuiştir. 

Amerika Gazetelerine 
Göre Vaziyet 

Xevyork 1 (A.A) - Havas 
a j ı n s ııı ıJ a u: 

N evyork Tı.ynıis gıızeteei Al
nı"n h:'iılıRatrnn lıasrettigi baş 

makalesınde diyor kı: 

c Alınan dahili eiyasetındoki 

buhran biı· slirü fııııiller teşdit 

edilmiş bulunmaktadır. Hu amil -

!erin harici siyasetıı dair olanları 

fevkıılaıle ehenımıyeti haizdir. 

Şeflerin Sadakat Yemini 
Bertin, 1 ( A.A ) - Başvekil 

11.Hitler, Milli 8osyBlist gurup 

şefleri ııderı eadakıı t ve ı t na t 

ve :U. yemini ihtiva eder bır çok tel-Hafriyat Yapılacak •Fon Şlayşerirı ölümü 
ı\uıer:l,Rn eHkı e.,crler t•tkik Hıtl1ıı·ııı eınrile bücıını kıt'a•ı grallıu almı~tır. 

lıflyetı Mısis oı.-aıınclaki Giilte · 

pede tetkikntt:ı hnlıınmaktndır. 

lle)'Pt lıııroıdoki ~oııdaj i~le 

rİni lıitırıııi~tır. lfogfinlHdo Tar
•u-un <lii1.liik kule ılenilen Dun 
lPped" sonclAj aınelıyhtı yttpıl

ıııak iiı.11re h:ııırlııtn haşlaııınış· 
tır b'.alı!ıkl:ırı ıııiıilıleL zarfınıl:ı 

ıkaımt tıılilcıek İil.ere hır ev te 
dııı ıkı iı;ın heyet Tnr~ıısn git 

nıi~tır. Y:ıkınılıı. hu I• pede ~OD· 
d~ı·,, ba,ııınacaktır. . . 

H:ırıçlo iş t:ıılil eılılilıjti g"iin· 
lcıtlo beyot, balrıyattan çıkarı· 

l:ııı toprnk ı~l•rin ıniizcıle yl\ 

pışıırılnııı•ile meş:,tııl olıııakfndır' 

Şarpi 
lb.üsabakaları 

Diyor Ki: Goerin 
"Bugünkü 

Bu 
Neslin Bitleri Vardır 
Bize Yeter " 

Berfin, 2 (H R) - Ceııernl 
Goering bn~ı malıafıldo tahrık 
edılen saltanatın iadesi mesele
sine temas edemi< ~u siizleri süy. 
ledı: 

- •Almnıı milletinin uhdeti 
temin edıldıjtı sıradl\ lııı mesele 

ıuevzahabs olaınnz. Rir ailenin 
veyi\ hir lı•nedaııın menfıuıtı lıir • 
milletin fevkine çıkmaz. Almnn 
milletıni birlijtiııi en kuvvetli 

haıek~t ıeçınişti, ba~kallll'lnın hiç sılıııeıleıı vo lıurııı - lıı rn~ ön· 
aekeı lıgi veya ılenizcilıgi s~çtık· ce ılinlıııııı;; oldogo - l\.ıyo'ııuıı 
!eri ).(ibi ... Habasıaı lııraknıış nı nıevcııılıyatıniu de dejtı. ııruııye 
ıiııdikaları teşi<iır•tlandırmak için cegıııo yıllardaıılıeri ölmii~ olan 
işçılik ve araba çeldcilijti ede dostları ı ııyadl\ kucaklar gılıı, 

rek, Kantonda, '.l'ienı;incle ya,a- ııynlıklRrıııı daha üwıt•ı.< kıla. 

mı~tı. Çen isP, amcası Svateu cağın·• eıniıı olarak resıııtı tıık· 

zaptedildigi zauıan ıluı:ta kalılı- rnr haktı. Fotogrnfı parmakları 

rılıp lidyeiııecat veı ıııeılıgintleıı ııın arasında tutuyordu: hır el 

ölıliiriildiikteıı aonra, yirıııı diiı t gılıı ılıklı. TPkrar çekıııeı:te lıı · 
ya~ı ıle Çın knr~ı~ıııda parasız rnktı. T~p~İyi aldı, el.,ktirıgı 

kalını~tı. Şitnl\I yolları telılıkeli ~iiııdiirüıı gaı: liımbasını yaktı. 

oldo(tu müddetçe kaınyoıı şnfiir lki pipo. Eskiıleu ilıtirnsı 

liıJ?ii, sonra kimyager çıraklı!:• tutınin olnııınnga başlar ha~ln

etıniş •e daha aonm da hir hiç mnz iıısaıılığıt eyilikle ve diin· 

balıne gelmişıı. Hor şey onu yaya da nihayelsiz iınkfınlar ~i· 

eıyasi faalıyete aüıiikliyorılıı. lıi h:ıknrılı. Şımui, benlıginin en 

Ba~kl\ bır fdeın üıniılı, aetılane ılerin yerlerinde irııldnların uıe.-. 

bile olsa, yiyecek lıulınıık iınkfını idi y .. ktu: .. ıtmış ynşındıl idi vo 

kinlerinin, düşiincelcıınin, mi1.a lıatıruhrı lı~p ıııezarlurla ılolıı 

cınııı tatmini.. idi. Çın ~ .. nalı, Jawhasıoın aıı-

.En ıyı ~pnrlarınıızdan biri surotte vüooda getirmekle meş
olan yl'lkPncılıi!ııı ilerl~nıesi için gııldıır. l\lünaeip güre.,.,kferi re

şerpiciler arnAın•la aık sık yarı~ jıını ıntıhap Tıızifesıni evlfttlıı.rı
yapılıııasını dlişiiııt>n denizoilik ınıza veyıı lıntitlerimize terket

lıeyrti on be' giindo hır miisıı- mek isteriz. Bugün ya~ayan nea 
baka yapılınıısıııa karıtr vermiş lın Aclolt Hitler'i vardır. Ve bo 

Yalnızlıgına bir maua ve- cak ııydınlaltıgı bu ınavımsi tnh

rulıılıyordıı. Kıyoda ise her şoy !olar, Çin'ın kenılieini çevreledı 
ıadc idı, Kahramanlık zihni- ıtı büıiin hn telkin medeniyeti 
yeti ona, lıa)·atın tahaınıuiile otuz yıl iince pek ince hır şe 
lityik hır ~ey ıılıluğn d~ğil, kılde istifade ettigi bütiin han· 
dısipliıı üıı,ı~ıııııştı. Şüplıelı ve lar bakkınılaki çok temiz ,.ııJa
tereddiillii ılt"Jtıldi. Hayatının yışı bagün artık, altında, uyku 
bir lıeılelı vıırılı •e lıonn dn sonunda gerineıı 11tıraplı köpek

biliyordu: ~u •ır•da bile kıtlığın, ler gıbi sıkıntı ve ölüm beyftla 

raya~ yava~ lıiikıuünü icra edon sının, uyandıkları iııc.ı bir örtü

ve ilk yarışı Ja hir kaç hafta bize yeter > GoerinJ? 
evvel yapmıştı. Geçen halta ya- _______ ............ ---------

hir veba J.(ılıi, öldürdügu ,.ıJaıu- <len ıbarelli. 
prıuııı lıer hiriııe kendi hayei- - Sonu Var -

pılmaeı ioııp adeıı ikinci müsa
baka haıı ~chepler dolayısile 

öniimiiz~eki Oonıaya tehir edil 

oıiştir. Bo Onma günü Karşıya· 
ka vapur iskelesi civarında 1aat 
on be~te başlayactık olan yelken 

müsabakaları (melek) ş:upieı 81\

lıibi Tabir bey bir kazı\ netioe

sin<le ameliyat olması dolayısile 

iştirak redemiyeceğinden yarış 5 
ş e.rpi aaıındıı yapıl11c1<ktır. 

.. .. . . .. .. 
Siyah ~işe 

oıınn rahatıui bozmıyacagını dil· 
şünerek dınaınitli RV makinesini 

lıazırlıııııağa başladı. 

: : Halıklar için pek tehlikeli olan . . 
: : bo makineyi nehrin dıvara eıı ya-• : 

• Büyük Sergüzeşt Romanı : : km olan kısmına yerleştirmek 

ııiyetiııde idi. Ht1zı rlığını yapar· 
ken birdenbire teş!Jirbane bina

sında açılan bir pencerenin gü· 

röltüsünü işitti. Gayri ıhtiyart 

Son Kısım. 
-130-

8.ll'Stıkları, horııunun ıçıni gı

dıl,;lnrı lınlıle l:iiçiik bir hareket 

giieterıııeılı. Yiizüne bıırdaklnrln 
ıu Attılar. Kafıle •• Hiç l\91laua
ğl\ hPazemiyordo. 

eıı nehrinde kıaçalı:çılıkla 

Kiiraklerin ıes çıkarmllması- başını kaldırdı. Tam Seıı nehri 
nR çok dıkkat ediyordn. Sahil. üzerindeki pencoreJeo hir gölge 

ıleıı krıfi derecede ayrılınca Bali• görönmü~tii. 

dlllın ıki neona baglı olan agır- İhtiyar kaçakçı kendi kendi-
lıkları nehire sıı.lıvı-rdl. Etrafına ııe söylenMek: 
bakındı. Şimdi imdat teşhirha· - Vay .• Vay.. Acaba beni 
nesi karşısında bulonnyordu. Bi- mi gördüler! Binada telefon da 
nan111 önünde yüksek bir divar y,.rılır. Şimdi nı-hir şirketine ha· 

'ardı. Pencerelerde ona gören ber verirlerse motör takibe 91 

Meç ul 
istikamete 

Par is, 
ajılll8101U 

dıriyor: 

2 ( A .A ) - HavaH 
Balgrııt. muhabiri bıl-

Heniiz Drııçla bnlonan Ital

yan gemileri, meçhol bir iıtika

mete dogrn giderek limandan 
nvrılmışt•rılır. 

sırad,. gölge pencereye gitti. 

Acaba maksadı ne idı' 

Çok beklemedi. Herif bir kaç 
defa eajta aola 11ğildi, öyle ki 
Lıaba Pıke hllkikaten kendisini 

aradıgını zannetti. O böyle dü

şünürken gillgtı kollarını havaya 

uzatarak gerindi sonrn lıirden 

kollarını ileri azalarak boşluk 

içine atıldı. 

Sod" k'lyıktan ancak iki 
ın11tre mesafeye düşen bir vücu
dun boğak lıışıltısı doyoldn.Ka 

çakçının ~anılalı ıallandı, herif 

söylendi. 
- Artık hiç bir Ş"Y anlamı-

· Polonyalı 
Tayyareciler 
Barlın, 2 (A.A)- Palonyalı 

Adamoviç kardeşlerin tayyıı.resi 

benzinleri bittijli için ıliin Groe 

sen Od~r civarında yere inmiş 
tir. .Poioyalı tayyareciler diin 

tekraa Varşovı<ya hareket etmiş 
lnrdir. 

20 metre uıesl\fede bir adl\ru HU 

yüzüne çıktı ve söratle yiizerek 
Bağ 81<hile çıktı. 

Babapike homurdanarıık: 
• 

- Tam işte şimılı bir şey 

anladığım yoktur, lhrlıalde mu

hakkak bir şey rnr bu aılaınca

gız henim mııavenete nıuhlaç 

değildir. Öyle ise kenıli işini 
kendi görsün başkasının ışıne 

karışmak hiç iyi dejlildir. Znten 
gecemi de kaylıetmek istemem. 

Bu mantıki muhakeme iize 

rine omuzlarını kaldırdı. Agır

lığını çekti ve agını atmak ni

yetinde olduğu balığı çok kö~eye 

doıtrn kayığını ç.ekti. 

* • • 

Balkan 
Konferansında 

Müzakere Edilecek 
Meseleler 

ATINA - Balkan konferansı 

Yunan azasından M Spiropulos, 

Bulgar Balkan milli grubuna 

miiracaatla, Istanbulda toplana

cak o!an Balkan konferans•nda 

müzakere edilecek akalliyel 

mesele!eri hakkında Bulgar nok· 

tai nazarının neden ibaret bu

lunduğunu tespitile gönderılme· 

sini rica etmiştir. Bulgar milli 

grubu bunların tespitini azala· 

rından M. Yenof, Panakof, Pet · 

kof ve Siskol'a havale etmiştir. 

Balkan konferansının İstan 

bulda toplanmasından evvel 

muhtelif milli grupların mürahhas· 

lan Selanikte toplanacaklardır 

(P10ia) 

Varşova.ya. Ha.re· 
ket Ettiler 

Liilıuıje, l (AAJ-L~lıli Adıı 

mo•iç karde~ler a:ı.at 10,20 de 

Leorııe'ıltııı buraya gelmişler ye 

taıııirntı ikmal ~ılerek ıneTritle 

ri olaıı \'ar~ovaya hareket et· 

ınişleıdır. 

U'(.///////./.LL///L/,:'./////.h"/4' 

iKTiSADI 

HABERLER 
' 

üzüm Satışları 
~ 

l
<'u. .\11<·1 l!'ıat 

~4 S. Süleyıııno lll 50 10 50 

24 Yekün 
363892 Eski satı~ 
363916 Urnunıi satış 

Zahire Borsası 
.li'ıat Çu 

323 
Oı ıı•ı 

Ruıtday 3 20 4 

100 
450 

2422 

Arp" 
Sısarn 

Bnkln 

Hl Kı... Ih. • 

2 25 
9 25 
;J 25 
( 50 

Aydın Demryolun 
mUdOrlDIUnden: 

Umum 

1/7/34 torıhiııdeıı iş'arı alıire 

kadl\r Sökeılen 1 'llınire nakl~di · 
lecek bugdayın beher tonunılan 

500 kurnş ücret alınacl\klır. 

§ - 7 .7 . 34 tarihinden 

31 -12- l!l34 taribiıııı kaıla r 

lzınirıleıı Nazılli, 

ÇıTrile nakledil~cek 

Denizli, ve 

şekerin tabi 

olacAJtı tarifeler b11rvnçlıi zırdir. 

he her 
lzmirden Nazilliye tonu 880 1(. 

• 
• 

Denizliye 

Qıvrıle 

• 1305 • 
• 19:J5 • 

den ayrılnıışlarıJı ki telefon çald 

telefonnnu elıne alan doktor şu 

eiizleri işitti: 

- Kont Kaınof c~naplarına 

lıir ştıy siiyleınek isterim. Ren 

konagıu mulıafızıyııu hurada 

f11vkali\ıle şeyler olu.vor. 

Doktor Pık tel:1şl" sorllu: 
- Se olnyorl 
- l\liisyü Vaeilı tekrar uy-

k nya ılaldı. 

- .\nedel 
- Benim odanııla 

- S" dıymsuırnzl Onun uru· 

<la ne işı varılı. 
- Hi1.1 ziyarete gelıniştı. Kol 

tıık içindtı oxuya kaldı. Kendi· 
sini uynılıramıyoruz Kont oe• 

naplıtrına ne yapmak l:izıııı gel• 

küçiik bir ay seyranı için ka

ranlık geceyı mühim bir fırsnt 
~ddııd11n ihtiyar Pıke Sen ıalıi ldııue 1'8r mı piye dikkatle ~ak kııcak, Tt1y halime. 

yorum. .Aceba teşlıirhanıı me
murlarından biri mi intihar etti, 

yökaa kAfi derecede ölmemiş bir 

ölü karşı~ındayım. Doktor Pik ve kont Kamof ıli~ini sormak isteri". 
ada ka ıktan takrihıın atmak üzere henüz hhhirlerin· - ')o~u l'oı -
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Yeni Asır 

Liret Sarsılıyor 1 J?evlet De~irY?lları ve ~~~~~~~~!~!!~!!~ 
Bir fransız gazetesinin Lımanları 7 ıncı işletme don T_:;:~~~ ~~7,,4 

"Le Jo!ü~~~BSI üf cttişliğinden: Va~o ~ft~l8~e ~a~r 
"M. Mussolini, şayanı tak- ·ı . den Ankara a e 2-3 2662 (999) 

dir bir gayretle 1taıyanın milli zmır Y V -G.. Tab·ıb·ı 
:::t:d~:.an lireti müdafaa et mütekadilen Ankaradan oz 

u.,.,k, •••• .. ğm·· u ••• • Lüttü Kır~ar 
~;~sıl~:~::!;r· ~:t~~~: d;,;~: lzmire gidip gelmek mec-
frank id" b d 1 1 1 ı Memleket Jıaıtaneıt göz .~~şis

1

. iıükümetinin ittihazı uriyetin e o an yo cu a- hastalıkları müteha38181." 
ettıgı gayet vahim bir tctbirin lkinoi Beyler eokagı No. 65 

s~b~bini de işte bunda, yani rın daha rahat bir vazi- 11-26~~ı;ı~n:7:l~~~ 
mıllı ltalya paraaının sarsılma- ·~~~~~-~~~==~~~ 

~:~aıt:ı~:m~~t~:ne~:in:~::~~= yette seyahatlerinin te- or:ATI Rıza--
~~~li~ı!i~~::İi d~::aıa:7a .t;;ii;: 1mini lüzumuna kani olan Do"um Ve Cerrah·ı Kadın 
edılmek uzere ıhraç ettiğı bo Y 

:.O~;:ı j~~:,aet::~ne:~ne :::::idaremiz bu kolaylığı da Hastalıkları Mütehassısı 
dahili bonolarla tebdil etmek- P,a,turak Kestelli oadde· 

d h 1 t tb.K k . tedır ki, bu dahili bonoların 
fiatları ltalya hükumeti tarafın · 
dan tesbit oluoac:ak ve hakiki 
kıymetlerinin çok fevkinde bu· 
lunac:aktır. 

F aşit hüküm eti ya liret fi· 
atınin iiatı yüksek paralara nis
peten düşmesinden korkmakta· 

dır ve yahut, elde kayııakların 
verimine nisbeten ağır bir yük 

halini alan ltalyan dövizleri 
tamamen müdafaa etmekten 

farig olmaktadadadır. 
Mussolini dahilde yaptıkları· 

nı cebri surette yapmakta 
ve bu suretle hariçteki taah · 

hütlerinirinıo miktarını azalt-
mak istemektedir. Bu bal, cid 

di bir vaziyeti ifade etmesine 

~ağmen iyi bir siyasettir. Biz 
ltalyao bUk6metiaia bu faaliyet 

planını inkişaf ettirerek tatbik 

er a a 1 a arar Ver aind" 62 numaralı moayeue-
• hanesinde her gün saat 3 ten 

miş ve aktarmasız dog., - sonra h;~~~;~~ı2~;~ul eder. 
S 7 (24R) 

ru yolcu katarları ihdas 
etmiştir. ilk katar 7 tem
muz 1934 cumartesi gü
nü İzmirden hareket ede-1 
cek ve müteakip katar-

Doktor 

Ali AGAH 
ÇO<.'UK HASTALIKLARI 

.MUTEllASSISI 
ikinci Beyler sokajtı No. 68 

Telefon No. 3452 
b :~ 11320) .,..,.. 

lar bu suretle devam et- Alber Karmona 
ir ir. er m hal 

~~~es~:~li;oe;;;1ı bir sabırsız- kımıza keyfiyet ilan olu-
Bu faaliyet planı,. acaba 

Be ne/m l#'l kulnr aka 
demilılnden me.ıun ve Pa· 
ı·/s Şeref madalgeatni haiz 
iradın 11e erlı·ek ter.ılsl 

En şı~· modtlleı i bilylik mDvalJa
kıyetıe ış/iyt11 lımırin en marn/ 
müessesesidir. Zatı/ 1:iyıniyoıum 
diyebilmek için mııtlaka eibiseıeri• 
nizi burada dıktirmek ıfııımdır. 

nur. \!68! (2) 
Mussolini ve Hitler Stra mülii· 
katında başbaşa neler konuş· 
tular?" sualinin cevabını teşkil •-a:ıı-------------------=ı:aı-ı::;::ı:ıı:::::a 
etmektedir.,. lumir Defterdarhğından: ına~~n;~~re8 i kııt'ıyen unut · 

S"hihiııin f"ergi horoundan ılolııyı mahoıı7. hir adı>t kuyruklu Alber Karmona-Kuzu Oğlu 
çar,ır.ı. Yeni Kavaflar No.2 Anıerikao pıyaou 8/Teıuınm~/!l!lt taribirıcle ıııiiz.•yede ile satı laca· 

4
_

5 
(S 

7
) 

gıodaıı t"e isliyenlerin yevmi mezkur<la ~aııt 17 buçukta Basmane ~==:;;;.;;;:;;:::::= 
şalı sine ıuiirncaatları." 2680 (3) l!! DOK.TOR 

Maniwa fors Memnrlnjtnndan: 
Hüseyin efendiye 14.35 kliaor 

l ira vermel:e borçlu Kara Yonue 
ınahalleoinden Haj!oı hacı Oı 
man efendinin Kara Ynnua ma· 

balle~inde ayni sokagında IBj!l Riyazi Dersler ızmlr Beledlyeslnden: H t' o ( 
1 - Halimaj?a çarşında yeni a ıp g"' sat •o arkaeı: Hafız Şevki vereseıl için 

hanel11ii. Solu: Sabık nüfnı me· 
yolda 6 N. lı ılökkl\nın nçık mii· 

1 :ı:ayede ile 31 Teıum11z 93( le 

' Osınaniye Oteli 
O•manıye oteli lstırnlıalda Sırkeoido tramvay oad:lesiıı

dedir her tarata yakındir. Jl.lilbterem lzınırlilerin ve ha· 
valiei halkının ve muteber tiiooaranımızın miHf ir olduk. 
Jatı OteJ Jetanuulda Ü~IDl\Diye oteli Ti\ tahtındaki İzmir 

Askeri kırıtallıanesidir • .Molıterem fzmirlilerin 'l"e muhte
rem bat"aliıi halkının bolundııkla.rı t"e Lulu~ttıkları yer 
Oımaniye olı·llılı r. 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabık mü
essis ve nıüsteciri ve Izmir ve havalisi halkının 
yakından tanıdığı ve sevdiği Onıcr Liitf ü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh-
vendir. :.!:.!-26 (852) 

lkiçeşmelik 
Eczanesi 

ALIM OGL& 

H. CEMAL 
Taze. Temiz, 

taceJ 
lkiı;l'~ınelı k ca•lılesı 

Ucuz 
ilaç 

No 299 

Ve Gayet ~lüs• 
YaPtlır. 

Telefon : 307 l 
12-26 (720) s 7 

·····································································: 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
I::ı:......A..C ... 
Ha.nı,ai lf ilzbet 

Sıhhat Eczanesi 
lln ,d11rak Bıh·iik Sal11pcıni?ln h;ın kuşı~ında 

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

NGULDA.K 
• 1 • • • • 

::K: C> :ıv.ı: "'C.J" Fl -cJ 
uğlacı ve Kireççilere 

( ZEHO Dl;t, ) vt1 ı;a.ır kıılıtııler: 
Bu defft l(elirılıgim yiiksek kalorili ve fe"rkal:iıle teozıll\tlı 

Z ON G U [, D A l{ kiinıiirlerini Aatı~B uzetıiın (ZKRO 

DiZ) tnnıı :ıra (10 5) t• d 
haya ı ... liııı , ıra ır. 
Adres: , laltıv.larıl:ı Yıılı cadd~sinıle 

ZOROt HA~OOl 

lstanbut Liseler Ahm -Satım Oorıa mektep rıyazi der~le
ınurıı A11m efendi vereeHi ha.· 

riaden ikmal imtihanırıa talehı.yi 
ııeleri: Ônii yol ile nıabdat iki bir muallim haıııırlıyabllecektir. 
kanatlı tabı .. ciimle kapısından Knr~ıyaka Müsavat sokagı No. 

saat 16 da ihale edilecektir. 

2- İsmet pıışa bolt"arında 
yeni açılan kıııındaki iki katlı 

Dahı!at:',,:::;kıar Komisyonundan: 
l{ıriliııce zeıııioi Kamile toprak (5) e muraout. 8 .6 1_ 3 (7) binırnın icarı ııçık müııayede ile 
hır avlu iizerinde kapı arkaııtıda 4 -m±- _ = 31 Temınoı 934. te 1aat 16 ba 

f"iran bir lııı) varı damı ile 

lıell\ ve bir IH·ıık kiimesi 

bir yııtıniş beşini bnlınak ~artile son ihale eclileo~ktir. 

ve 
müşterisine ihalesi knt'ıyen iorn 3-13 \!666 (!J ) 
edıleuektir. Allei halde satış 2280 
numaralı kanun ahkamına tev-

iı:etıy~ 'lot?rıı g-ırilinca tftvanı 
Alçak ve zeıııirıi toprak bir ""· 
k"f altınıl:ı yaııy:ııı.1 're ıtvlnya 
nazır kahili siikna olıuıyan ıki 

oda '"" hıınl"ııı bitişik kezalik 

Z AV 1 
fikan geri bırakılacaktır. 15/7/ lmzamı tatbik: mührümü :ııayi 
934 lıuihinden itlhuıın arttırma ettim. Bu miilırü yalnız banka· 
ş"rtııaıoesi berkt>sin görebilmesi lıı.r ile olan woaınelatımdan baş.
için açık halondarolmak iizere 
ıora diunhaoesine asılacaktır. ka hiç bir yerde kullanmadım, 
Her ki · ı f"e biç kims~ye borcum yoktur. 

Zl'ıninı IOJH:tk f"e lllf"anı kıAmeıı 

kiiçiık lıı,. lıılH ve bunlara karşı 

yıııo favaıı•ı~ ve zemini tı•prak 

kii~iik hır ııınthak ve k:1fi ınik · 

ınııı •ıı haneye lrarşı bir 
hakkı edı1 Ye itira;ıı varıa satı· Bundan biiyle bu mübriio lıük
şıııdıuı yırıui giin et",.el evrakı nıünii iptal ederek zl\ti iıuzımı 
resmıyolerıle hirlık tlair&mize knllanaoagıw. 

t:ır avinsıı olup aTluda. bir ın miiracaatla dermeyan etmeleri '.l.'iicoardırn [brahim Destan 
kuyııöıı lııı ! ıııınn işbu haneye ak•i talHlirıl.ı Batış bedelinin 2677 (5) 

elıli vıık uflar ıar:ıfıadıın iiç yüz ııayla•masından ıRtifade edemi- ı•A~-------••ıİııİ-' ımauyauın 'J:tilııngen darül 
lıra ~ıyınet ı:.kdir e<lilerek açık yt>oeklerılir. SRlıŞ ııe,in para ile fiinunu '.l.'ıp lakültıısi 
arttınııa nsıılıle miizayedeye ko- olup ayni zaınanıla ferağ haroı muavinlerinden 

lın ı aı a k İ/8/9:J( tarihine miisaılif ve yiizde iki boçıık tellaliye Dr 1 Dem'ır Al'ı ı riisıııııu kıymeti ıııulıamnıine 
•:ı 1 giıııii .saat on he~tıı kıymeti .. d 

ıızerııı eıı alııı"oı<ktır. Satışa 
ıııubıınııuenen .. d t · . 
1 . ıu yıız e ye mış ıştir(ılı: f'dtcekleriıı yii:ı:tle veıli 
•e.~ını hıılılııgıı takdirde en faıııla bo~nk pey akçedi ,.

8 
yalı~ o 

l\fltır:11 ııı ıidtiinıle lıırakılaoatctır.lni;pette baııka ıtılıar rul\ktubu 
~ay~ı ıııulıanıınPu kıymetin ytia ibrnzına mecbur oldukları da 

e J<•tıııı~ lıe~ıni hnlınar.ea mii me~rnttıır. 'l'aliplerirı dairemizin 
zayoıluııirı ılRba on lıft• giin 

1

9:JJ/870 numaralı doıye iladeıile 
'"llldd . 1 ıte :.ı:uvıı:ı-t tarihine mii· H nıiirıadl .:\loetala Remzi Et. 
•ndtı ·•ar ı ·· li · ·ı " ti ı·ı • ~Rlll '" gıın •ynı ıaalta f"aııtuı e mııracaa arı t :ı:ııınu 111

"1 ııııılınmıııon kıymetin yiiııı!ef ılihı olıınıır. 2671 (6) 

Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoulduğu ve tenasül 
astalıklan mütehassısı 
Muayeoehıınesini Birinci 

Beyler. sinema ıokıt~ında 26 
nnmaralı lıosoai daireııine 
nakletmiştir. (1146) h S 

Hastalarını Her gün Ôj?leden Haydarpa,a lisesind" yıopılaoak Aptı>~ırne ve denhaııe tadihitı-
eonra Beyler - Heoı !mam· nııı 15, 21 'l'eııımoz 9:H taribleı·ınıle ıha.l<ı eclılınek iizere lı:ftpalı 

lar ıoka~ında ı ı 
No. t2 • Şifa Yurdunda zari ııaolile ıııiiuakaoaya konolıluQ'ıı t7/6/!l3,t t11rıhli ı<•..ıete ere 

kabul ve tedavi eder ilfrn etlılmiştı. Ahırı·n göriilcn liir.um ii:ııerıne her iki mlirı im,.. 
TFLEFON No. 333t ııın dl\ il ıeınmo..: !l;U. Pa;ı;art~eı ı:ıirıii ~aa.t ili ıla yapılması t~-

:.l-2fi ( lO ) ... 7 k .. 

i:~~~~~~;:;::::::·:..,·:::ıkarrıır l'tmı~tır. Talıplerıo k94ıl n şarıııamel .. ri gôrıne ıızere 
..__ • ht .. nbul Erkek lise~inıl .. ki knını•yon k:oleıuırı<ı ~~ ıııiirıakasllya iş-

QoktOr tirak edeceklerin de ıhale "ti,ıii t~mıııatı ınııv11kkato ınııkbnzhı-
~ Kemal Şakir ,;,, "'"'" .. m;., ......... ,,;, .. ~;'.'.~._,,,_, '""' """ 

Memleket Hastanesi Verem m:o.cadele Cemiyetinin 

. ' : . ~-· . "- - .,. ' . 

Dalıllige MatehasstBı Büyük Gard en partisi 
Mnayenebene Birinci Bey· 

Jer eokal!ı nomarıı 36 Tele· 5 teııııırnı peışNuloe ~iıııti .. k amı •.. ,•·bir gu:ın••sunıi,,_ 
fon 3956 Bii.vök lıa/.nlıklnr t"ar . Her ene oldııj?u ~ıhi bu •eıııı dfl 
Evi Karantina. tr,,mvav ead- çok giizel çok mobte*eın obeaktır... l ı!lıtelıt eıtlenceler ... 

deai karakol Jıar~ıeıncta No. 596 Uaoı rı111•11lı:ıkaları .. Hıı ıı~IPnoe tır alını knçıı ıııayını7. 
Telefon No. 2545 2:!-:!4 -26-29-1-3-4-5 (!>17) 

(363) -. . 

ZAYi Türkiye Ziraat Bankası lzmir 
Oıii zHı·ıın Yiizbaşı Recep Şubesinden: 

beyden bana k11lan maaş cıizda- _ 
k _ d" . d 20/6/9!U tarılıiodeıı ılıalelerl •arulacaj?ı :lO/a/H;lt <le naıloln 

oımı azseıı tı•) ı 1>yle ığım en • . • 
diaerini 1:ıkartmak iizere maka· (/6/931. de Yeni A'!_!r tl/ll/934. dtt Tıoaret ı:ıu~eteleıınıte ıla11 edıle1J 
mı aiılind müracaat edildiği ci· Yııoaıılı 61llYDlıııın rııiizayedeleri l(J Tenııııo~ !):it Paznrı~sı •üıııı 

betle ıımyi cüzılaoın hiikmü kal 1opılacaktır. Af lın ııatılclıJ!ı aeottye • aıt De•let rn heledıye Yl'l'ı:t 

ınadıjtını i14n ederim efendim. -re ruimlerile •ıtir m r. flllr mıişt .. r11e ıultır l{ıymet v+ı atı~ 

Adres: Nıımıızgıth met"let"i 80• bedeli iki bin liroyı tecaYiız t'ılen enıf":ılin ıh ı .. ıeri iıtııı 011 

No. 27 .Ayte tahidir. 'l'nllpl riıı IM11ın"tlııril1> bırliklıı ılıalo giirııi ıuRt ı.ı.ııo dıı 
2678 (4) Zıraat bankHınıı rııörııo"atları. 2547 ( ) 

... 

l 

t 

l 

r 
1 

r 

• 



!Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandals 
Kumpanyası 

TELAi\lON Vapuru elyenu 
ılimanımızda olnp 4 Temnınza AN 

VERS, ROTERDAM, HAM

BURG ve için hamule alacaktır. 

SATURNUS vapuru 12 Temmuz
aa beklenm~kte olup hamule 

ıini tahliye ederek HOURG AS, 

V AR1'i A ve .KOSTENOE için 
ıyük alacaktır. 

O.ERES vapuru on dört tem

muzdan 18 temmuza kadar doğru 

l.Aı'V.EHS, UOTERDAM, Al\18-
' ITERDAJ\1 ve HAMBURG li· 

ı manlarına hamule alacaktır. 

Suenska Ortent Llnlen 
HE~LAND motörü on sekiz 

r 
lstanbul ı:lürat Yolu 

SAKARYA vapuru 

Her pazar 
,. günii eaat on 

altıda limanı 

mızdan hare
ketlıı doJtro 
Tstanbula gi
der. 

:Fazla maliımat almak iRli 

nnlM Hirinci kordonda VA

PUROULUK şirketi ac~nteli· 

tine miiracaat. 

TELEFON : 3658. 

Zararlı böceklerle 
miicadele mevsimi geldi. 
Bu sene fiyatlarda ten
ııilı\t vardır. .En keskin 

Flayuzen 
markalı dökme ilacım lit
resi yalnız yiiz, hnHu~i 

şişeleı-iınL~ otuz kuruştur. 
Çeyrek, yarım ve bir 
kiloluk tenekeler vardır. 

Qok sağlı<m ve zoırıf 

talaınbalaı·ın mevcuda 
az kaldığından ihtiyacı 

olanlar ,ııncliden tedarık 

etsinlPr. 
Seyyar satıcılara taze 

N. V. ve müessir pire to;ı;unıı 1 

W. F. H. Va.n Der her yerden daha ucu;ı; ı 
Zee & Co. v!'lriyornz, Toz ve topan ıı"ftalııı fiyatlarında rekabet kabul il 

Deutsche Levante Linle etınflz. Vakit varkıın, halılarıuı.: Te kıymetli yiinlii elbiseleriniz. 
SMYRN A vaparn 23 lıazi· için naftalin alınız. 

rancll\ bekleniyor. 27 hazirırna 1 
~Jı-~lınr •e tecriiheli kadar AN\ERS,ROTTI<:RDAIU 

HAMHURG ve BREM~:N' li-
ı*enııuuzda beklenmekte olnp manlıuına hıuııııle alacaktır, 
~OTTERDAM HAMBURG,00 HRRA Kf,EA vapuru 7 tem· 
~PEN.HAGEN , DAlliTZlG , muzda hekJ.,niynr. 11 temmuza 

..A. :R.. T I 
Kıımaş boynlarırnızı 'nnutmnvını;;. 

r TELEFON: 3882 

iktisat Vekaletinden: 
ı 6Dl'lli1A, GOTEHORG ve IS- kadar ANVRHS, ROTTERDAlll 
~ OAlliDlN AV y A limanları içın HA ~lBURG ve R Rl•::UE~ için 
f Hamule alacaktır. hamule alacaktır. GAf,ILEA vapıır•ı 11 hazi-

Serulce Marltlm Roumain randa AN v EHS H A:1111U ItG Ülc;iiler ııızamııaınesıııin 2 ııci kıKmının 4. iincii faslı hiikümle-
Garbi Akdeniz için ayda bir ve HREJ\11•:.:\ ılcn } iik çıkar- rina göre boyları 74. iincü madd~de yazı it biiyüklüklere uygun ol-

pıuntazam aefer mı~tıı-. mıyan her tiirlü i~pirtolu içkilerle, gazoz, soıla, maden suyu, mem-
SUOEA VA vapura on ağ us 1 HE EXPOR1 S1 EAMSH/P ba suyu ve siit şişelerinin ve binlik dal!lacana ve kaplarının kul

' tosta vürut edecek ve ayni giin CORPORA110N lanılabilme•i ıçin ınıntakK ölçüler vtı ayar baş nıüfetlişlikleri va· 

laaat on ıekizde MALTA, BAR- EXMOl'H Vapuru lO teın- sıtasıle vekiiletirnizden izin al111ması ve bo şişe ve kapların silme 
, OELONE, MARSİLYA, OENO- muzda bekleniyor, N EVYORK, olarak veya çizgi konmak sııretile litre veya santilitre cinsinden 
IVA ve NAPOLlYE hareket ~OST?N ve FfI,ADRLFIYA bıılııııacak hacimlerinin iizerlerine yazılm&aı 1§.zımdır . .Açık vepe-
-" ' k . ıçın yuk alacaktır. 

, -ece tır. V t .11 . 1 r .. kende içki satılan lokanta, birahane, gazino, bahçe, bar gibi , .. uru tarı ı erı ve vapur ı.rııı 
PELES Vapuru 13 eylulde isimleri üzerine mesuliyet kabul Y"rlerde kollanılaıı snralıi cKarata. bardak, kadeh vesair kapla-

kizde MAL'lA, BAROELONE N. V. ,V. F. Hanri Van Der zılınası ve bn hacimlerin çizgi ile gi)sterilmeıi icap eder. 

3 Tem uz uı:ı-ı 

1 n~aatınıı>.için atideki ihtiyaçlarınızı pek ur.uz 
temin etmek isterseniz Halim atta çar~ısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethanesin11 müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neı•l çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden Uivhalar ve bunların 
tefenüatı envaı banyolar ve termosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngillz künkleri ve bunların tef enuatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BUtDn Markalar 

En Müsait Şeraitle 
Mağazamızda Satıl•r 

HARAÇÇI ZADELER 

Ucuz ve sağlam sandalyeleri 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres: ikinci Beyler sokağı No. 102 

Telef on No. 3778 

Eczacıbaşı S. Ferit l
gelecek ve ayni gün saat on se· edilmez. rın <la en g .. ç 1-1-935 tarıhine kadar üzerlerine hacimlerinin ya-

JılA RSfLYA, OENOVA, ve Zee & Oo. Yııknrıda yazılı mecburizetler hakkında fazla malt1mat almak 
:NA POLt i9i11 hamule alacaktır. Birinci Korılon Telefon .No. istıyenlerın soııradan zarar veya ceza görmemek için bulundukları 

2007 • 2008 · b ı ld k ··ı ··ı b Kolonya, esans ve puılraları JGNAZJO MESSJNA & Co. . yerııt ağ ı o agu mınta a o çu er ve ayar ae müfetti~liklerine 

Ş .. h ·· ti ı-· ·ır. J 2 3 4 2il28 (1) cittı birer san'at harikasıdırlar. 11 ALYA hattına onbef gllnde Qlı"v ı·er Ve U. emen nıııracaa arı uzumu ı an o nnnr. • 
Benzerini yapmaya imkan kal-

blr muntazam sefer LJMllEl E K I K ,. .1 BORZOLtYapnru 18 Temnınzda ezacı ema amı mamıştır. 

beklenmekte olup .MALTA, OE- Vapur Acentesi Bahar, Altın damlaaı, Yase-

MESSlNA ve KATANYA. için Dhe Ellerman Ltnes Ltd. Muhabbet çiçejti , Fal, Dalya 

yök alacaktır. 1ahllgelçlnbeklenllenuapurlar uı iıimlerıni taşırlar. 
Holland Auatalla Llno FLAMlNIAN vapuru 27 ha- lçiıı lzmıre, İzmirlilere reklam yapmağı Yakın isimlMle yapılan tak-
L ERK 2 zirırndaJ,lVERPOOL ve SVAX k. 

t 

A MK motörü 1 ey- fazl11lık telak ~ı ediyoruz. lltlerini ret ilıı daima 
lülıle beklenmekte olup BOBAY SEA'dan 

•AVUSTALYA ve YENl ZE- LESBlAN V;ıpuıtı on sekiz Bu·· tu·· n ru·· rk·ıyede s. Ferit 
LANDA · · k ı temma~da LlVERPOOJJ ve !sim ve etiketıne dıkkat bu -ıçın yö a acaktır. SW ANSEN'ılen. 

ll&ı:ıdaki hareket tarihlerinde- ALGERlAN Vapuru 18 tem-
\ ki deği,ikliklerden acenta mea'ıı- muzda HULL,LONDRA ve AN-
} Jiyet kabul etmez. VERS'ten 

Detıtsche Leuante Llnle 
Fazla tafeilAt için lkinci Kor-

Şehrimize 'ere! veren ba 

büyiik eserleri 

TROY A Vapuru 7 t11mmuzda 

~
donda Tahmil Tahliye Şirketi HA1\1BURG, BREMEN ve AN- Y eni Zait Şişeler 
binası arka1ında FRATELLl VERS'teıı 1 • • 

: SPEROO acenteliğine müracıaat NOT: Viirut tarihleri ve va- lçınde G6recekıinız 
edilmesi rica olunur. pnrların isimleri üzerine mes'u-

Telefon: 2004.-2005 liyet kabul edilmez. 

lzmir Defterdarhgından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsill içın Karşıyakada 

Sogukkuya mevkiinde .Menemen caddesinde kAin 54/2 numaralı 

hane ile bahç.ı tahsili emval kaıınnuna tevfikan lıaczedilmi' ve 

tarihi ilandan itibarım 21 ı.tün müddetle müzadeye çıkaı·ılmış 

oldugaudan almak ve müzayede şartlarını öğrenmek i~tiyenleriıı 

Defterdarlık tabsillit kalemine müracaatları. 

27-3-10 2573 (961) 
) _ ........... ----. ............ ---. .......... oiiiiiiiiiiiıiiiiiiii-----ı 

Güneş 

Bahar çiç~ği, Altınraya, 

Fulya, Leylak, Yasemin, 

Amber, Menekşe, Ak

şamgüne'i Gönül 

kokuları 

Taklide esueo imkan yoktu, 

olamıyordıı, ve olamıyacaktu da 

Ziyasını andıran 
Bir ışık altında 

1 
vl~tinizi geçirmek is
ti yorsam z ? 

idareli ,.e ömrü 
uzun olan Platt Brot~ers & Co. lt~. 

METALLUM 
Lambalarını ter

cıhen her satıcıdan 
arayınız. 

Deposu: 
M ehmet 

Tevf ik 
Her çe~ıt elektirik 

telefon malzemesi de
posu. 

Ticaı ethanemizin 
mühendisi 

ORHAN 1EV
rlK Bt.Y 
• -eıareti tahtında 

fenn1 elektrık ve mo
tör tesisatı deruhte 
edılir ve her nevi hö
yük tesisat için pro
!e yapılır. 

Peştemalcılar 77 • 'iO 

Tesis Tarihi 1821 
OLDBAJa:,, Ing~ltere 

Yiln pamuk ipliği ve mensucat 
makineleri fabrikası 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

lZMlR AOENTABINA müracaat ediniz 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar. çarşısı Saffet Mokağı No. 3 

Telefon Jro. 2413 
• 

P.K. Jro. 234 I ZDllB. _:__ 

yurontll<. 

V . Depos u : 

S. Ferit 
Şifa Eczanesi 

1 LAN 
Devlet Demiryolları Yedinci 

işletme Müfettişliğinden: 

Sebze Ve Meyve Nakline Mahsus 
Tarifelerin Tatbikine Başlandı 

lzmir ve Havaliıinin kıymetli mahsulüuü teşkil eden "bze 

ve meyvenin boznlınadan her mahallin piyasasına arzedilehilmeeioi 

temin için Devlet Demi ryolla rıoda tatbik f'dilmekte olan ucuı 

sebze ve meyve tarireei 1 Temmuz 1934 tarihinden itibar~n 

tatbikine başlanacaktır. 40 numaralı olan bn tarife ile ıelıze ve 
meyve seyriseri ile gönderilir ve fakat tenziHitlı ıeyribafif ücreti 
alınır. Meyye 

Meyyenin ton ve kilometreıi: 2,25 kuru~ 

Sebzenin de Ton c : 2,75 c 

Fazla izahat ve malftmat için mnhtereın halkımızın ivtaayoıı 

müraııaatları rica olunur. 

1-2-3 2651 (993) 

Do yçe Or i ya nt ba nk 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZMiB. 
MERKEZi : BERLl.t\ 

Almanyada 175 Şubesi Mevcuttur 
Seımaye ve ihtiyat akçesi 

165,000,000 Rayhsmark 
Türkiyede Şubeleri: !STANBUL ve lZMlR 

Mısırda Şubeleri: KAHlRE ve JSKENDERlYE 
Her türlü banka muaınelıltnı ifa ve kabul eder 
c ALMANYAI>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

eii'° ehv~n ~eraitle REGISTERMARK satılır. > (b-1) 


