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::Adliye Binasını Bom, 
it ha ile Uçurr ular 
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l Yenı Asır mntbaRsıntlA hıtsıhnıı:ıtır 1 

Gaı.; Hz. :farın ~fcaıaya Avr!f!LE.~i.:iaOtl~ı. 
9 Eylfil Panayırı Tahran Yollarında ····-Bütün dünyada iş h·ıcmının Tran ~ahı'n-eahı llz 1 rab ~ondan 

günden güne azaldığı muhakkak- l ~ yı . V • ,;;;· 

!:a.~~:~··_~'.~·~t'~~·Y•bi;0~:~ Gümü-~haneqe Hareket tiler 
rafta gorunmıyor Bu kadar 

1 

V 
darlık içinde sergiler.o, panayır• R 
laran ehemmiyeti kat kat artmış a. 

____________________________ .... __________________________ ___ 

Vekilimiz Haşmetli lllisafirimizi 
Trabzondan Uğurladılar 

s noptan Geçtiler 
~INOP 4 (A A) - Büyiif' misafirimiz lran 

Şahınşahı Hazretlerini hami Ege vapuru bera• 
berinde Zafer ve Tınaztepe: torpitoları olduğu 
halde, dün saat 16 da Sinop liınanında bir tur 
yaptıktan sonra, Trabzona doğrtl lyo1una devam 

etmi,tir. idam Edilenler 300 'il Balda Şabinşab hazretleri sahillere toplanan binlerce 

gibidir. Yalnız milli toprak mab· 
sullerini, ham veya işlenmiş mad 
deleri, milli sanayiin vardığı inki· 
pf derecesini göstermesi itiba
rile değil, gittikçe daha çe&uo· 
gen, daha mütereddit olan iş 
adamlarının buhranla azalan 
enerjilerini kamçılaması, muhit• 
leri birbirine tanıştırması, kay
aqbrması itibarile kalkınma ha· 
reketlerinin başında yer alan 
teıebbüsJer arasına girmiştir. 
Bugün, dünden ziyade, panayır· 
lara hayati ehemmiyet verilme· 
sinin sebebini biraz da bu psi
kolojik haleti ruhiyede aramalı· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
halk tarafından hararetle ..... lanmı,lardır. uı·tıer Rayştag"ı frtı·maa Davet Ederek 1.ıabzondan GamOfhatlf.,- Hareket Ettiler \' 

htanbul 4 (Hususi) - lr•ll Şabinşahı Hz. ni 

dır. 

hamil bulunan Ege vapuru öğl~ Trabzoaa varch. Daha Genı
6

ş SalaA hı·yetler Istı·yecek 
Şah hazretleriniu istikbal me imi ~ok hararetli 
oldu Rizaşab Pehlevi hazretJeri bir müddet Gazi 

....... köşkünde istirahat buyurankt sonra Gümüşba- Diktatör, ihtiyar Mırı,ala izahat Vardi 
itan Şahrnşa/11 hz. l e 1 eıııik Riişlti Bey neye hareket ettiler.. Harici~ vekilimiz Tevfik 1 f H l b ' (d'I d• 

Beynelmilel adını taşıyan pana· EGE VAPORU 4 (AA) - Şabinşah hazret Rüştü Beyefendi Trabzondan Şah Hazretlerini Yon Pıpan·ın stı' 181 enu·z 1 D 118 1 yırlar, bin bir tahdidat yüzünden ı · d- k 
erı un ü günü istirahat ve güzel yurdumuzun uğurlamışlardır. , - • - , • 

milletler arasında güçleşen,azalan şirin kıyılarını seyretmekle geçirdiler. Erz•rumda Hazırlık Berlin 4 (Hususi) - Şan mülikatta buludu Söylendiğine 
lüccari münasebetlerin ca7.ibe Ögw leden o'" ne e b' ·· dd t E d H l R h M h 

e v sonra ır mu e ge e Erzurum 4 (AA) - ha Şabinşahı Hazret· söJye it er, eisicum ur are göre M.Papen siyası ayattan 
~erkezi olmuştur Panayırlara bulunan ~avuz ~andosu~u~ çaldığı muhte.lif par lerinin yakında t~krar Enu::..u ıereflendirecek- ıal Hindenburgu siyasi vaziyet· kat'i surette çekilmeğe karar 
ııtırlk edenler, ekspozaolar ihraç ça~~rı takıp ettıler ve ıltıfah Şahinşabıleri ile . . . . ten haberdar ettikten sonra Tay . . 
piyaaalarile daha yakından te· taltif buyurdular Bugün !laat 10 da Trabzonda l~rı dolayısıfe, yen.ı açd~n Cambunyet meydanı- yareyle Neudeck'ten döndü. Viı vermı,tır. 
mas imkanını bul ı ı d bulunacag· ız Saat 14 te Ali Hazreti Hümayun nın noksanlarınm ıkmahne çalııılmaktadır. Şansölye Von Papenle uzun bir - Somı 6 ıneı SahiTtde 

ur ar. ' a am k K ' k d Ş . h h l . • lannın bu kayna il h araya çıkacak ve doğruca Gümüşhaneye hare· o ordu uman anı, ahıl\Şa azret erını •• • • •• •• 
tereddüt ha ımd ~ıt' ~ e ve ket edecektir. lcarşı'amak üzere Trabzona 'tmiştir. .Amerikalı •t-laasaıa 

vasını agı maga yar- ........................... ...-.. ... u ......... -

~ et poınayırlanna cihanfllmul koYU:vorlar aporun a 'l'ür)( GenÇ-
::a::~~ ç:~~;:~.~!7,.y•nn•·'ordu Başkumandanı Ceneral Friç lerini Takdir Ediyor 
nın,

9 

i;~il !:h7ı~~~~eıc:::·Y~;; Bitleri T evkifle Tehdit Etti .... 
alika uyandır-mış olması da bu 
laakikata nüfuz edilmiş bulun
~aamdan ileri geliyor. Türkiye
nın en zengin istihsal ve ihraç 
mıntakasım kucakhyan İııcirde 
açılacak olan panayır, yalnız 
Esenin değil, bütün Türk şe
hirlerinin, yakın, uzak komşula
nmızın, Türkiye ile genit ticari 
münasebetlerde bulunan mem
leketlerin alakasını celbetmeğe 
değer. Panayır komitesi, Rusya, 
Almanya, Çekoslovakyadan bir 
;ok firmaların panayırda yer _ 
alacaklarmdan haberdar edil-
aıiıtir. Yunani;ıtanla deaıiz 
komşumuz sayılan ltalyanın 
da panayıra aiakadar olması 
beklenebilir. Dünden beri Vali· 
ınizin reisliğinde toplanan İzmir 
tüccarları, panayınn jıtenilen 
•uvaffaluyeti kazanması için dii
f&•celerini izah ediyorlar. Vak· 
tin daralmasına rağmen bu di
leklerden istifadede geç kahn
mıyacağı ümit o!unabilir. 

mücadeleye girişiyor ve alikadar rin sayfa dolusu listeleri veril· 
görüyorlar. Bu matbuat isyan mektedir. Sar'da çıkan mtilteci 
teşebbüsünün bastırılması dola· gazeteler, Bulin katolik pisko· 
yısile Almanya hakkında bir ta- posu Bares ve ordu idaresi şefi 
kım manasız haberler de neıret· Ceneral Fon Friçi 6lenler me· 

• •-• mektedir. yanında gösterdiği halde, bunlar 
Halbuki neıredilen raporlar kendilerinin sıhbatta olduklarını 

hareketin bilcum kıt'aları reis· ve kimse tarafından taciz edil. 

Fon Papen ve Almanyayı teıke davet tdiltn Hohenzollern pıtnsltıi 
. Berlin 3 (A.A) - Alman is feri arasında yalnız kiiçiik bir mediklerini bildirmiılerdir. 
tıhbarat. büron tebliğ .ediyor: zümreyi iıtibdaf ettiğini ve bil· Halen vazifesi batında bulu· 

Panayırdan belli başlı iki M.Hıtlerin ufak bir ihtililci cum kıt'aları re1si ve efradının nan Postam polis müdürii, Kont 
ınühim kazanç elde edeceğiz: zükreye karşı yaptığı ıedit ha- ekseriyeti azimeıinin daima va· Heldorf Hohenzolern prensleri 

1 . . . . re et Alma~ .mllltecilerinin Al- zife ve yeminlerine sadık kaldı· ve bazı nasırlar ile milli soıya· 
• - .. Z·~~ahmızla bırhkte m~l- manya ~arıcınd~ çıkardıkları ğı sarih surette ispat edilmek- list fırkaımın tanınmış liderleri !1 s~naynmızın mazhar oldugu gazetel~rı pek zıyade allkar et tedir. Atmanyada yapılan idam· hakkında vaziyet ayni merkez
ınkışaf seyrini takip edeceğiz. mekt~dır .. Bu gazeteler, ~iyaneti lar hakkında manasız haberler dedir. 
YerJi malJarına çok samimi ali- vatanıye ıle mahkum edilen eı- neırolunmakta, hakikatta ha Almanyada milli ıoıyaliıt 
ka gösterildiği bir zamanda bu b~sa evv~Jce ha~aret etmekten yatta ve vazifeleri bqın~~ b~- hareketi, biç bir zaman bul'ilnkll 
netice lb tt k' b" '"k .. "ti bır dakıka gerı kalmadıktan lunan eıhas kurıuna dızılmıı kclar sa ğlam ve mattehit de· 

e e e 1 uyu umı er halde, bugün bunlar hesabına gibi gösterilerek idam edilenle• ğildir. 
doğurmağa müsaittir. ••••••••••••••• .. ••1111

•
1
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Ankara, 3 (A.A) - Memle· 
ketimiz iktisadiyatını tetkik ede· 
rek• bu husustaki raporunu ik· 
tisat veklletine veren ve geçen 
lerde memleketine avdet etmiş 
olan Amerikalı mütehassıs Mis· 
ter Dorr, iktisat vekili Mahmut 
CelAl beye gönderdiği bir mek
tupta, mütahassıslar heyetinde 
beraber çalıştıgı Ahmet Muzaf · 
fer, Ahmet Cemil, Ismail Meh
met, Reıat Ali ve Torban Sil· 
Jeyman beylerin mesaisinden bü· 
yük takdir ve sitayişle bahset
mittir. 

iktisat vekili Mahmut Celil 
bey de muntazam aaileri ve vu· 
kufları ile raporun vücuda gel· 
muinde değerli yardımları olan 
bu l'ençleri şahsen ve vekllet 
namına takdir etmittir. /lı.lisat lttkılı Ceıfıl Bey 
·····························································~···~······················ .... ~~~~~.~~ ..... ~.~~.~~----~~~ ................................. ': 
• • • • • • • • . 
• • • 

.. • • • • • • • • • • • • • 
2 - Yerli ziyaretçiler kadar kamçıhyacakhr. tabidir. Kontenjanı olan eıya-ı nin reklam mahiyetinde teyziab 

vabancı ziyaretçilerJe ekspozan· .
1 1 

.. da~hra!1ayırın açıhı ve kapanıt ile satıılannın kontenjan harici 
lara "kt' dA h . t k d . Panayırın beynelmı e unva- tarı erı arasında, geçen miid olarak yapılmasına 'LiikAmet,.e 

ı ısa ı ayahye u retı· .. k · k'li det esna d t ! ı 1 _.. ... • mizi d h . . . nına gore, ontenıan miiı ı tı- sın a sa ı mış o an arın muvafakat edilmiıti. Sergi te· 
a a ıyı tanatacak, ış adam nın kaldırı!mamı• olması bir satış bedelleri mukabilinde 200 bbll ü k' k 

1 
b k 

ların b" b' ı ·ı k 1 t k ... b' l' k d d' . 'h şe ı a ım a ınca u arar 
• • 

1 ır ır erı e. ~rıı aş ı~ma noksan teıkil ettiği inkir adile· ın ıraya a . ar ~vız ı racana tatbik ıabaıına geçemedi Bey-
gıbı çok kıymeth bır neticeye mez. Panayuda teşhir edilmek müsaad~ edılecektır. Görülil· 1 ·ı 1 9 E l"l . . d 
•a w yor kı hükümet panayınn ne mı e y u panayın ıçın e racagız. iizere yabancı memleketlerden ff k t• . k 'il k . · bu suretle harekette mahzar se-

N 'h t E . . 'n'n ü el t' ·ı k T k' ·ı muva a ıye ını o ama ıçın 1 eli lb •. . ı aye ge ıncıs~ 1 
• g z . - ge •.r• ece eıya, Ur ıye ı e ec· gösterdiği teıhilitı kontenjanı ril mes.ey . e ette.panayınn !"a-

hlc.lerle dolu olan sahıJlerıne ıç nebı hUkiimetJer aramda mev· olan maddelere, mevcut ticari vaffakıyeb dAha zıyade temıaat 
An.doludan binlerce vatandaşın cut ticaret anlqmalan, konten- anlqmalara mlnhull' kılmııtu. altına girmit olacaktı. 
•kını piyasanın dul'jt'unluiunu jan kararnameleri b&kllmlerine Halbalri Yunan HYYIU' Hl'trl•i A...U. ••..,.k•"* 

...... ci~;;·:: .. c;;;.~n;·;;·ii•·•a•h.·hi:ii.:·aiiCi~··•:ii.imii •• Cieiii;;.··· 
.. ,,okmu7 
Erllell - Klzlnafıntz klçllk hanem. Burada bir gelen 
olap olmadı1tnı size h..,. vermek loln duruyorum. 
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lstanbul Mektupları_ 

Istanbulda Ege Yurdu 
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Bu Sene Teşkilat 
Genişletilecek,. 

Enver 
l\ıtesaisi 

Yurdun Müdürü Dr. 
Ali Beyin Meşkur 

Gardenparti 
Bu Aksam Yeriliyor 

Yııni Aıır 

Bornova Otobüsleri 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Halk lntizamsızlıktan Usanmıştır 
Belediyenin Müdahalesi isteniyor 

5 'l'eıuoz w;;t 

Küçük Haberler 
-O'Ü.ııd.e:n. .Bu.A Un. e 

ii::ıGUU'/7L//7/////////////'. r.ı 
Köpeklerin ıtııarı 

Dün yangın Y"rll'lfi ile nıl'z· 

babada 17 kiip8kle oıo7. redı 

kedi belediy~c" iil<liiriilmii,tiir . 
Vilayet EncDmenl 

llır lr.mirh 
bola giderde, .Kge 
ram&?. mıt. 

talelıe lııaıı

ynrduna uj?-

Verem ıııiicadele cemiyetinin 
senelik garılenpaı·tiai ha ak~am 

lü denk ı.:elmedigi ıçın bozup, Şehir gaziuosnnda veri111c1>ktir. 
lzmi ri mi zi n en yü ks.,k si leleri

ç.izıyorıı ın aınmı<, her haldtı lıir 

Hornova otobiislerinin aeyrii· 
seferini bir gün değil yalnız bir 
iki saat tetkik t>denler bunların 

vesaiti nakliye vazifesini gör
mekten :ı;iyade Ilnrnovalıları 

siııirlendirmıık için kollırnılan 

lıirer 1'ıtsıta oldugunu derhRI 
id rftk ederler. 

Vilayet <hınıi l'ncüm~ııı •lüo 
öğledeıı evvel ,.,.[i nııııuini Sr.· 
ip heyin riyaaetı altında toı•· 

lanmıştır. 
için oa he~er kuroştıtu otoz Belediye Cezaları 
kuruş Rldılar. Kontrola • Diin K 

ne mensup hanımlar diin akşa neticeye varacagımızı ümit edi-
ına kadar gurup gurup lıilet 

yoroıu. 

öpeklerini ağızlıksız gez· 
on iki hoçuk koroş idi, hııgön dirdikleri görülen iki kişi bele 
vine on beş olmuş neden>dedim. diyece cezalandırılmışlardır. Köprüden tramvRya ııtladı

dınız mı, çemberlı taşııı önünde 
ineralniz. Artık ıag" sorar, sola 
orar Nnrııosmanıya oadıle8ıne 

ulRştınız ını • Eg.ı yurda> cazip 
(mor - 81\rı) levbasile kendini 
göıterir •. Dört katlı mükemmel 
bir apartman lcvhaıında şo bu f. 
ler ııralanmı~: 

Ro eenaıll\ geçen aene fzınir tevziatilıı meşgul olmuşlardır. 
erkek lıeeıinin fızık ınnalliıni ve BoRenoki gsrdeupartiuin şimdiye 
r,!=~======~~~~~ kadar yapılnnlarılan daha iisliin 

Kontrol memoronnn eöyledigi Yalan Yere Yemin Etmı, 
şodor: cF:fendlm ıiz nıı kadar Sulh malı~oıııeaııula yalan ye· 

- lıımıır lıBeainden yelişenler 

oemiyeti .. Altında irı harflerle: 
- Ege \:'urdu. Yı.ır.ılı. 

• Ege • ""' Egelı çocnklar ... 
Üzüm ""' incir didarının çocuk· 
farı ... 

Onlarla biran evvel kucak
lsşmak için merdivenleri acPle 
çıktım •. Fakat her nedeoae od>ı· 
lar pek tenha. Yalnız dördiiıı· 

oü katıs tsoıdık birkRÇ aeıı 

kulap;ıma çııhndı.. Raeamakları 

üçer üçer atlıynrak çıktım .. Ve 
birarı ıonra buknkıan Oelal 
beyle earmaştık. ~Giiröltöye oı

vsr odslardan da göründüler .• 
Tıbbıyeden Ahmet, Hoknk· 

tan Ömer beyler de ko,tolar. 
- ll<'rede <ihür arkadaşlartl. 

- Nerede olacak, imtihanlar 
bitti, bepıi de sna knznsa, l z. 
mire gittıler .. Tatıli ge9irmege., 

- A .. Sis ana knzneo değil 

miıiniz, ne diye kaldınırl 
- His mit Bir kaç gön aoııra 

gelseydin, bizi de bolRmıyacak-

lın •• 

Dr. Enı•tr Ali Bey 
bıltılıare iinıversıtsye doçent ola· 
rak tayin olanan yine lıaenin 

kıymetli bir A"4'noi olan Ali Ui. 
za bey geldı .. Oiiıü~ın .. ge daldık. 

• * • 
Dikkat ettım .. Eı;e <;o.,ııkları 

çok kadirşinaR ve kıymet bilen 
çocuklar oluyorlar. Yurdun ıe

eRsiiaönde yardımını eaklamıyan 
İt.mir 1'aliıi muhterem K:izım 
paşanın agrnndısıııan bir fotOjt· 
rafını en t"peye :ısuıışlar, onun 
bi raır. öte~ıntle de H aoi ııı 1\1 uh ı t
tin ı,eyin \,iiyükc;e bir lotogrnfı 

var Liıenin biitiin nıııallıcııle· 

• rlniıı reslml11ri d l'> tıiiyiik bir 
•• 

Orada "d · d levha halinde nlonu hiısliyen mn örıyet o aRına gir-
ıl . k " d ··d·· .. D E çer9iveler arasında holunulor. 

ı · .. ı ur on mu uru r nver 
Ali hey nıakanııııda otoroyordn. Ayda yslnız lıeş lira vermek 
Elindeki kalemle öoönd&ki kagı· earetile burada lıarınalıilen tale
da bırşeyler yaıuyor, yine çizi· be ~çin,. şimdi <lok lor Ali Enver 
yor beaaplar yspıyor reaimler beyııı bımmetıle yurdnn Rlt ka
üze~inde oynıyordo.. 'rzmir er- tına lıir de asri motlıalı yapıldt 
k k il · · t • t' d'ıt' h Taleba boradan da sıhhi 1'tı ka e aeıının ye ış ır ıbı ve e · 
oüz boaene Tıbbiyeden doktor löriai lıeııaplaıımış ucuz yemek 
çıkan Enver Ali lıeye yort ar· tedarik t'debiliyermoş.. Zengin 
kadalluının lie1<oile hıtap et• bir kilttipbaneııin ilk temelleri 
tim: de atılmış .. llmt ve fenni mec· 

_ Env.ır ağabey. . Hayrola moalardao ba,ka gıızeteler de 
gelıyor .. Arkaılaşlarılan biri an· 
!attı: 

ne yazıp, ııe boıııoyorau n,. 
Tevazu ıle ayaga kslktı. 

- Poıla<"ı cYeni Asır> ı geli· 
rir getırmez yurtta bir ka,.gaılır 
başlıyor •. 

- Ne diy~' 
- Ne diye olncak, ben oku-

olabilmesi lçio büytik hazırlık· 

lar yapılmıştır. 
Oarılenpartide muhtelif 110· 

marnlar ve eglenc.ıler s!\baba 
kadar devam edecektir. Bahçe. 
dıı fe.-kaHl..Je elektirik tortibalı 

bazı rlaoırı ıştır. 

Benim gibi nispeten ı~yrek, 

baftaıla bir veya iki defa lıirıen · 

!eri bile nnbıle~tirmek için en 
birinci bır vasıtadır. Herı.:iin 

parasıle bu otobiiılorin oynnoagı 
olan r.avnllı Bornovalıları kendi 
hesabıma çok J\Ctyoı-om. Sırf oıı

iarın hakkını müdsfaa için bo 
IB!ırlıırı yazınat:ı bir vicdan bor
bu hi J.lim. 

hiliyor'lrnız hen de o kadsr bili· min etmekll' ıuoırınıı ıUnıaffer 
yornm, patronlarımız höyle is- bey bakkıııJa ıotıılaıı talıkiknt 
ı ıyorlar.> evrskı birinci mi\stırnllklige 

O günün RktRmı biraz hava verilmiştir. 
almak için şehir gazınosonda GOmrDk Hisseleri 
oturılam. 8,15 te g"zioodan Giıuıriik lıid•e. ıııdcıı lıeledi· 
çıktı i.. Burna va otobiisiinii bek- yelere ayrılan ıliirıliiocii iiç a1-
ledil:, HBkıkaterı biraz ıonra lık blssel~rin liııteleri vekf,letleo 

Sıhhat Müdürü 
Sıhhat mlidiirü doktor Yti-

"o otolıüalt'r 
şam sa11tlarınd110 

sabah V<> ak· 
mnada bir ke· 

nu~ ve Hakkı b .. yin Balıkesir 

eıbb1<t nıüdiirliigüııe ve Denizli 
sıhhat miidlirü doktor Necnti 

re gRyri muntazam işlemek le 
ID Üd ii r-

d i rler. Ru otohiislerden vaeaiti 
beyin de lzmır ııbloat 

Jügiine tayiu ı-dıldıkleri 

bir Bornova otoböıü geldi fA· 
ks dolu iJi. Dıırmadan geçti 
gıtti. Artık son oıobiiıe binmek 
için Kona~a kl\dar tramvayla 
gittik. Hiikftoıet önönıı yak
IRşırkeıı heniiz Bayraklı Hnroa
va diye bir otolıüse rastladık, 

hap;ırarak durdum. 
ıüy 

lenmekteılir. 

Ecnebi tebaalı 
Kızlar 

Dahiliye vekftlelınıll'ıı vila 
yete gelen bir owirde evlenecek 
ecnebi tebAalı kız ve kadinların 
belu1r nldnklRrın" ve ılişiklik

leri bulonınadıklsrına ılair ma
hlllli konıoloaluklRrııuları ıbirer 

vesıka g6tı rilmt'sıne u~ul itti· 
baz oluııınası hildıı ılnıi~tır. 

Ikiçeşmelikte 
Bir Mahalle 
Susuz aldı 

lkiç~şınelikte Şerıf Ali çık 

mazınılaki Umumi çeşmenin 

belediye ııırnlından kııpatılıiıı?ı 

ve ora hRlkının büyiik ıuii~kli 

lata ıııarıız kaldıkları şikayet 

edilwektl'dir. Belediye rei~i Dr. 
Behçet Salih heyin bilhR•sa ınya 
tullıık eden bu meselede nazarı 
<iikkatini oelbetmı-gi faideli ho
loruz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nRkliye melhunıo namile bırşey 
aramayını:r,. Çiirıkii ıniişt11riyi 

ruuay yen saatte, istedıp;i yere 
yerleşti rem !yor. 

Hiiyüt. mi11firlerimizin tz. 
miri teşrifleriniıı arife~inde idi. 
Burno1'a yolu o gün kıı.panıvıştı. 
Akşam lzmirılerı Bornoosyı. oto
biiale diinüyordüm. Biletçi 15 
kuruş isledi, ve Bayraklı yolun
dan gidılecegini ve yoıun daha 
zıyade bu auretle uzamasınclRn 

bilet bedelınin arttırıldıj!"ıııı söy
!l'di. Yine bu bıılta içinde bir 
QarşamhR günii bilet bt'ıl~l

leriııin on beşten 12,5 kur11şa 

indirildi~ıni gördiiın . Fııkat ge· 
ç~u !(Ün yine lzınire iuruek Jl'i.. 
zıwgeldı. Rı-likam ile ke11<1ım 

lçeri~iode Bayraklı mii.teri· 
feri ıle almışlar. işte biz ~a.ııino· 
<la aldıp;ımız temiz haHyı kııaa 

kosa 8Ayrnklı tozları yolanda 
i~kenceye tahvil ederek evimize 
gelelıi ldı k. 

Birinci dereoedıı şelıirlerdım 

t zınir, otolıiislMio bu iotizıımsız 
gidişine tshıuomül edebilir mi7 
Otobliı ıabipleri fiatları iıtedik· 

!eri gıbi nuıl yök~eltiyorlar. 

Bele<liye alakadar olmuyor mu ' 
Geçonlerde rekabet kiikiim BÜ· 

rerken ıı .. ~ kornşa kadar adam 
taşıyan hu otobiisler şimdi pat
ronlar hiıleşti diye biletlerin 
on beş knruşa satılmaeına 

<;ııkarmıyalıru nıı f 

A. Refet 

ıes 

Dikkatsiz Şoför Vilavet 
Çocuğu Yaralamış Dahilinde 

Ve kaçmış Kaç Ağaç Vardır? 
lkiçeşmelik caddesinden geç- V ı layet dalı ilinde 390,000 

mekte olan Akhisar belediye· ıne,· vesi"' aıtaç, 103 hin meyveli 
sinde kayıtlı on numaralı kam "lt"'> ınevcııt oldngo mıntaka 
yon Kasım oğlu on yaşlarında zi rııat miidiirliiglinoe tetpit edil-

ıni~ti r. 
Mehmede çarpmış ve sol aya-

sene mtı•ıun oldııgu ıçııı latan· ğından yaralanmasına sebebiyet Ceza Görenler 
boldan ayrılması ihtimali var. vermiştir. Şoför vak'adan sonra 
uıış!. otomobili ile kaçmıştır. Ve Takdir Edilenler 

Bnnıon için çocuklar endişe Altı belediye tabsilduı, iki 
ediyorlar ve lstanboldırn ayrıl- Türk Tütünleri zahıtsl belediye memuru, iki tan-
mamHını candan temenni edi- zifat muakkıbi, bir park RUlele· 

Kahı.re elrilig"imizden Ankara ıi vazifelerinde gev•eklik göıter· 
yorlar Bugünlerde 11emiyetin " · · ' · T" k f' · t' ı b' ılıklerı için teozüye olonmnş• 
rei~i lise müdürü Hılrni b.,y de ur o ıs rıyase ıne ge en ır IHdır. 

aUıkRdarlara lıılılirilınişlir. 

Yabancı Dilde Satı' Yasak 
İki kişi \"nbndıce •RtıŞ ynp· 

tıklarından lıeleı\iy~<'ll ıecır.i1~ 

olnomoştıır. 

incir Kurdu 
M ii cadelesi 

Bn •eııe Tı ı ~. Oıltııni' ve 
Kuşad ~wı ile A yd ıııd" yapıla('ak 
incir :rnrdo nıiicaıielesi İ\'111 z, 
raat Vek:~IE>liııce :l nın"kk i p kı< 

hol olunınu~tıır. 

AlakMIRrlar lıu i~iıı iı\" mu 
Rkkiple yapılıırnsını< imkı'\ıı ol 
madıgını ve g .. çen sı-ııe yalnı 

Ödemişte ıniicndele işinde ılo 
koz muakkip 1"libılaın cılıındıı 

gıı ıı o süy lemek tedi rler. 
Zırnat ıııınıska ıniiıliirliijti' 

Vekalete nıür:ıcA<••lıı ıuııakkiple 

rin adedinin ~rttırılmasıııı ricı 

etmiştir. . -----
n Ahmet 

Dla.hkum Oldu 
Menemenin Yanık köyünde 

Hasan oglu Halili Çifte tüfeng 
ile yara!ıyarak öldiirmekle maı 
nun aynı köyden çoban Ahmedi 
yapılan muhakemesi dün bitmiş 
tir. Halili Çifte tüfı!ngi ile öl 
dürdüğü sabit görülmüş olduğun 
dan suçlunun yaşı nazarı itibar 
alınmak suretile 12 sene aiti a 
ağır hapse konulmasına ve b 
yüz lira tazminatın kend.sinde 
alınarak vereseye verilmesin 
karar verilmiştir. 

Tenezzüh Tehir - Oooo ho~ geldin kard<1· 
şim, ne yapalım ibtiya9 her 86· 

ne daha fazla artı)"or. 1 lk ham
lede bu sene ancak 15 kifiye 
yer bulabildik. Şımdi önümüz· 
deki ıene için ~adromozo biç 
olınazH 25 ki~ilik yapuıağa 

ç-alışıyorom •. F .. kRt 1. 

yacağım, aeıı okaya"aksın ıliyl', 

Izmirden geleceı.. haberlere İz· 
ınirlller öyle ııuamışki 

Diger bir arkaclıı' fena 
b"ber ..-erdi: 

Yarıl• gelrli. O geldikten Hoıırl\ mektupta memleketimiz: tütün- Bir zabıtat l•eledi!" memu-
1.aılro göriişölecek ve her hRlıie !eri hakkında tetkikat yapmak ru, bir tıtozifat muakkibi ve bir 
k:ıt'i bir neticeve baglanacaktır. ve bir miktar da mübayaada tanzifat ameleıi de vazifelerinde 

bir Hunılaıı bilaha~e yine bahsede- bulunmak üzere Dimitrino sigara gsyret güsterdiklıırind11n beledi. 
cegiz. fabrikası müdürünün lzmire ve ye riysıetiooe tskdir edılmiş-

Verem ıoiioadele ceııııpıtirıı 

baloıu ılolı'\ .fıaıle izhRr eıllle 

nmoınt arıuyR ıttıhaeo imtıyul 
şirketler memuı n 1'6 işçileri bir 
ligi tuafından 6 Temmuz fJorn 
güoii için tetıp edilen Selçuk 
Aziziye tenezziılıü tı.hır ••lılmi 

tır. Mabsl va yeYıoı harek 
ayrıca ılı\n edılel,ekıır. 

Fakat ı 

- Fakat, lıe•aplarım bil' liir Doktor Enver Ali hey lıo 

Tefrika No. ""' Temmuz: 5 

Kadın Tipleri 

.A..s1a.n. Tu.:ra.n. Istanbula geleceği bildirilmiştir. lerdir. 

gülüyor, haykırıyordu: arıyan bir adam daha doğrusu bütün beliriyor! Ben de kendimi 
- Oh! Çok fırtına yapıyorsu· bir hayvandır.. Demişti. mahir bir yüzücü sanıyordum! 

nuz doktor! Bu kadar kuvvet Ural kendi kendine, evet Halbuki kollarımın açtığı yarık· 
sarfetmeyiniz yorulursunuz! hayvan şüphesiz hayvandır. Esa !ar arasından sizin süzülüp kay· 

Hele, kasırgaya tutulmuı sen bu en serbest, en zaif za- dığıoızı gördükçe asıl kasırga 
gemi gibi, sağa sola, boş hamle- manda ondan istifade etmesini kafamda kopuyor! •. 

vücuduna yapışmış mayosunda 
sular sızarak uzandı. 

Ural ayakta duruyordu!. 
Sencan gülerek: 
- Numaranızı mı bekliyo 

sunuz? 
!erle bocalayıp çırpınmanız öyle istiyecek hisiı bir emel gözet- Alayla: 

Otomobil otelin arkasında uzanıyor! Denizin dibinden tü· ho, kil.. mekten çok uzaktı. Biliyordu ki - Yok canım bu kadar si-
bırakarak, kurular üstünde iler· remiş kafalar, yüzlerine yapış· Doktor hakikat tabii yüzme• en ufak bir hareket bile onun nirlenmeyiniz! Pek 0 kadar ace· 
lemeğe başladılar. mış saçları, vücutlarına ulaşmış sini şaşırmıştı. Sevdiği kadın itimadını kaybetmeğe, gururunu mi de değilsiniz! işte şimdi fır· 

Ural plaja girmek için bilet mayolarile sularla kaınaşıyor, onun bu kadar yanında ve bu kırmağa sebep olacak ve bu ae- tınasız, sikin kulaçlarla, meha· 

- lbtimil! . 

- Merak etmeyiniz, başab• 

geldik. Tam numar;,. kazandııı 1 

dostum!. 

alalım. oynaşiyor, dalıp dalıp çıkıyor· kada.r ~çık, ve o kadar fütursuz hepten kaybetmesine vesile ola· retinizi gösterebilirsiniz!. - Teşekkür ederim Sene• 
Onümüzdekiler çekilsinler de. !ardı. şendı kı: Kolunu uzatsa, onu k~l. caktı. Fakat ben üşüyorum. Artık Fakat asıl almak istediğim 11 

Bugün pek kalabalık galiba! Doktorla Can kalabalıktan farı arasına alacak ve buz gıbı işte bu düşüncelerle kafası . k k i ce açılmıcız! Be • marayı da ayni sehavetle vere 
D k hk h ki t 1 b. d h J''J•l' 1 · · d ·· ··1·· k b'l çı sa ' ep y ~ nı · · b'I enizden a a atar, haykırış· uza aş ı ar, . ır az a a.. .~ı "ı- su arın ıçın ~ . suzu ur en ı e altüst olan doktor Canın sözle· takip ediniz doktor. Bakalım ne ceğinızı ı sem .. 
malar geliyor. Önlerinde ayni ahmer gazınosunun onunden onun hararetını duyacak ruhuna rine, asıl söylemek istediklerini umara alacaksıııız? - O! Siz bugün gerçek b 
yolu tutmuş kadınlı erkekli bir uzağa ~~üdüler. Şimdi bur~da, ve bütün benliğine sindirecekti. nasıl söyliyeceğini düşündükçe n Ural düşünceli: mektepli taklidi yapiyorsıı0~ 
gurup mayolarla savrularak geç onlar gıbı hayhuyu pek sevmıyen Fakat doktoru tutan, bu hareketini şaşırıyor suları etrafa _ Her halde bu ün e i bir galiba!. 
tiler. bir iki çift, denize girip çıkı- iradesiz zaafını çenberliyen fışkırtıyordu. Artık kat'i bir ka- ~umara almadan sizf bırak~ı a- - Evet sizin karşınızda aY 

Çocuklar yalın ayak kum· yorlardı. Sencan ayaklarile su · yıne Canın uzanılmaz yüksek rar vermek ve bugün denizden cağım. y imtihana çekilmiş bir mekt~I' 
!arda düşe kalka yuvıı.rlanıyorlar. lan ölçer gibi bir az yürüdü. tavrı ve kendisine gösterdiği çıktıktan sonra Sencana son bir Sencan? gibi şaşırıyor öyliyecekler• 
Sencan beyaz ince kuml«rı yalıya Sonra hızlı bir hamle ile ileri arkadaşça emniyetti.. Ona bir teklifte bulunmak azmile kendini - Haydi öyle ise buyurunuz unutuyorum. 1' 
yalıya uzıyan derinleşen sulara atıldı gün: . bir az topladı ve epiyce uzakla· yarış~! . Bir az evvel asıl ~a~ırga ~' 
hemen atılacak bir hevesle ba· Doktor da arkasından yetiş· - Kadın bır arkadaşa, dostça ıan genç kadına kuvvetli iki lkısı de kafaları yukarıda, famda kopuyor demıştım b 
kıyor..ı..... . it mişti. muamele etmesini bilmiyen, ona hamle ile yaklaştı: karınları suya yapııık, kollar ve bu kasırgayı siz, durdur• 

Giineşın P
1

\
1 rından elmas Sencan balık gibi kayıyor, haris gözlerle bakan bir erkek, Tebessüm ederek: ayaklar çırpına çırpına sahili lirsiniz Sencan. 

kabutıaacıklarta '·~miş dalga· doktorun sıçrattığı köpüklü dal- kadını daima kendine mahküm - Hakkınız varm11 Sencan, kucaklıyorlar. - Fakat doktor! 
L k br ınauı. 

lsr. ner a bir baş S!'alar yüzünü srözünü l!lattıkça, telakki eden, onda yalnız disilik sizin yanınızda acemiliii"im büs· Sencan ılık kumlar üstüne ~onıı ı•ar -



Yenı AAır 

TEL AP HABERLER/ 
n il Teni Bir Buhr n Arif inde 
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Ba vekil M. Mac Donald istifa 
h mek Nil/etindedir Yann Ankaray Avdet 

V ıyana Adliye • 
ınası 

Bir 
1 e 

-·-·-·-ltlakinalı omba 
ısmen Uçuruldu 

lstanbul, 4 (Hususa) - Viy nada adliye sarayında müthi b 
makinalı bomba patladı. Bina mühim hasara uğradı Bir çok ö E iyorlar 

lstanbul, 4 (Hususi) - Ga· abİne eJSI '1ekİ)İrse 
z.i Hazretlerinin Cuma günü 

Hükumetin Milli V f ve yaralı vardır. Bombanın. infilaki bir panik uyandırdı. Zabı 
as 1 bu maşin enfern li koyaniarı iddetle araştırmakt dır 

Ankaraya avdet buyormala Değişece ' Fırka Kavgaları 
rı muhtemeldir JJO N]) HA, 4 ( A. A. ) - M. .r::3i::-7'/'""l.'T"":0'"""-S:~-~~o/'C"----::---,,.,,._......-:--~-:m~r:r~~-,-~TI 

İstanbul, 3 (AA) - Re:si Mno Doııalctııı sıhhi vnzi.veti bir 

u \ vet Bulacaktır 

cumhur H azretleri bugün takım f'ndı eler tovlıt etmekte-
' saat 16,30 da Ertuğrol yatı dır. 1'e rınicvvelde I.1oodr ya av. 

ile Yalovayı teşrif etınış· 

1 

c1etrnde tekrar lıükfııoetin 1dore
lerclir ıui ele alabileceğinden üphl) 

or7h7./.././/L/////./.7/.////././//fi l 1 k .'l 

b d 
el ı me t euır. 

B 
uru n 1 M. Mac Donnld uzun ena-

j tel'<lenberi hiiyük m o ai sarfet-

ass nı 

E raf mda 
IYahatı n~ı~ur . . tu~•i. i tere lnıtiliz iya. 
.. ı vnzıyetınırı knrar ızlıteıodao 

ıniitcvollit eııdiş lor do inzimam 
1 ctnıi tir. Bu ondişclt~r bi~zat tn. 

Ankara 3 (A.A) - C.H.F. gtliz knbine ıoin teşekkülU ile 
gurubu riyasetinden: d~ nıtlkndnrdır. KezR hoynelmi· 

Cumhuriyet Halk Fırkası gu lel fi badn nrlcodn,lnrrnm talop· 
rubu 3171934 öğleden sonra reis ı l e ı ılo keaı<li clU~Uncelel'irıf tehf 
vekili Cemil beyin riyasetinde 

1 

ol uu.ık m iiı;;ldi lftt ı dn i nzi marn 
toplandı Başvekil paşu hazret· tıniştir. Bitt bt henüz tal rrnr 
leri, Iran Şahinşahı hazretlerinin I otmlş bir şey yoktur, Her şey 
memleketimizdeki misaferet ve 

1 
i\l. Mac Doııaldın i stirnbatı es. 

seyahatları hakkında malumat ve ııasında verece~ı karara ve gay-

taf ilet verdikten sonra, büyük hu beti esnasında. geçireceği ta. At Makdonald 

mi afir Ala h zreti hümayunun bavvülata ha~lıdır. bineue bir takım endişeler his- vasfı da degişeccktlr. 
Türk milletinden gördfikleri sa· Mamafılı M . :Mao Donaldın sedilmektedir. FilhRkikl\ kahioe hiikftmet bııgtin btsyle 
mimi muhabbet hislerinin ve em- tasnvvuratı hnlıkm<la bizzat kn- rei ınin çekllmesile hüld"tınetin hazırlonmıs değildir • 
alsiı dostluk tezahürlerinden • 

Halbuki 
bir ~eye 

Vek ·ııe imiz n Gün 
adar Geliyorlar 

Ankara, 4 (Hususi) - Nafia Vekili Ali beyle birlikte A 
liye vekili Sarç oğlu Şükrü beyin de on güne kadar lzmire h 
reket edecekleri haber alınmışbr 

akasS iistim 
•• ze ·ndeDe 
l stanbul,4( Hani )- ~I.1nkns uıı tim,hle m~ıta l hofoıı 

mlifotti tar k oreste üzerinde yapılnn ııiıstiınald n bıı ka bir d 
ıtiitüıı üıt•rinde yapı!mı f!DİI timale de tr s olmn. tur. 

Yunan Budud da 
mit cıla la üs ademe 
Istanlıul, J ( Baeosi) - Ulr Bulgar çetesi Yurıao hududun 

geçti. Yanan budnt malıafızlarile ınüetldomeye tutuştu ve kn9 
mağa mecbur ol<la. 

Yüksek Ziraat Enstitüsünde 
Anlrnro, 4 (Busasi)-Yiiksek Zırant en titlisüne bosent: beş 

kıv. olmak üzere 150 bedava yatı talebesi alınnoaktır. 

ISTANBUL, 4 (Hususi) - Gizli Emlaki meydana çıkarma 
için tarama komisyonları yakında Anadoluya gidiyorlar. 

mütehassis ve memnun oldukla 
rım ve memleketimizde ınüşıı · 

hede eyJ dikleri terakki ve inti
zam eserlerinden duydukları 
memnuniyet ve takdirleri, Reisi· 
cumhur hazretlerine ve kendi· 

Ar v. nd A Doçentler Maaşlarının 
Zorıukı rla Kar~ıla an Arttırılmasını istiyorlar 

Silahsızlanma, Kont eransında. .......................................................... 

lerine izhar ve beyan buyurduk 
l rını söyledi. 

Başvekil paş hazr.etl rinin 
bu beyanatı Fırka gurubunda 
alkışlarla kar ılandı ve Şahinaah 
hazretlerile Iran milletine karşı 
yeniden samimane ve do tane 

"'C' Gazi Heykeli letnnbul, 4 ( Husa ;i) - Edebiyat, hukuk ta ültrıJerile eozac 

BC) ProJ·e Go·· u·· cu·· ıd .. Art in, 3 (A.A) - Artv iııin ve dişçi yiiksek mekteplerile do9entleri bugün top) n<lılar. ~a 
~ U en ınabte,em binası olRn hüku- aşlnrinııı nrt.tırılıuaeı içiıı vekAlet 11 zdinde yapacakları te ebbii 

met korıngı öııünde vücuda ge. kararlaştırdılar. Ynrııı bütiin Doçe ntler tekrar toplırnncaklardır. 

•tab Tica et Ve 1 a atı ın Tan- ıirJı00 anJuırı.r. t moy-Oaıu 
ko ıı ncak Gaıi heykelinin katde-

Zİmİ Kabil Olacak dır? sini o tenıoli bug liıı mera imle n Gazeteleri 
11111 •11•• 1 1111111 .................. sıılnuş ve heykcltrıt Hnkl·ı bey 

OEN ~V ug, 3 (A,A) - Si· eiH\h tıoaret vo imKlillının icap cfo bii tün <1ökfim\in bn~l amı~tır. 
lab ızlanıua konforn ını hususi ettirdiği hnsasi mıııllor naznrı Tu••rkı• 

temennilere vesile oldu. ıilalı Te harp lf\Vazımı ticaret itibara alınarak beynelmilel mfi e -
2) Hususi idarelerin bütçe· ve imaltitını tanzim ile meşgul rakabenin ne §f•kildo tlltbik olu· y 1 

İranın Bütün Kalbiyle 'l,ürkiyenin Ya 
nında Yürüyeceğini Yazıyorlar 

•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
lerini tetkik ve bunların teavün- olan komitesi llÜn miihim hir nacagımıı tetkiki knlmıştır. ugos avya ].'abran, a (AA) -1 r n Ul r - dab ıyı koruma IQllJ bu ea~IP. 

kezinin biitün gazet~leri, Şabiıı· 1'e mukncld~s zencire bağlanma 
lerini temin ve bu bütçeler üze- toplantı yaparak, tali komitenin :Mürakabe mevznııbalıs ~iH\h - 'l'ioaretM~kavelesi 
rinde k t'i mürakabe esasi rını hazırla<lıgı metni tetkik etmiştir. ların nevine göre muhtelı~ şekil- Edlld 

nb hnzretlorino knrşı Tiirk mil- lnrı temenni ini izhar edere 
leti vo hükumeti tnrnhndRn göa- makalesini bitirmtıktedlr. 

t tk.k Fransız murahhası komisyona !erde tesis olunmalıdır. Dığer ta- ımza i 
e 

1 
ve tesbit etmek üzere arzoluoan projenin ehemmiyeti- raftıuı masarif ile silr\h irnalAtı terilen samimt Te kalbi tez bü· Oıhnn gnzeteıd diyor ki: 

teşkil edilen gurup maliye _!!!· ni kt\ydederek demi~tir ki: hakkında derpiş edilen murnka
cümeninin raporu müzakere c Bn proje bir çok mütJkiUltı beler ve keza diğer melhnz bey

edildi. Raporda teşkil edilen v~ bilhassa 1111J'ih imal eden ve nelmilel murakabe vasıtaları aro
csaslar aynen ve müttefikan tas· etmiyen devletler vo diğer taraf. Randa bir ahenk tenisi ıuuTRfık 

rattan dolayı teşekkür vo min- Şeblnşııh Hnzrotlerhıe yRpt 
ııett rlık hl !erini bildiren ha· lnn tezah\irnt, ruüşt~rek düş 
rnretli m knlel~r ue retıuekle- rnanl rın entrıklarına rağmen 
dirler. 1'ürk ,.6 t ran milletlerinin hi9 

cBngün Türkiye ve lran iki bir zannn birbirJerlu eevmek-vip olundu. tan hususi Te resmi silah fahri- olnr.> 
karde gıbi ilerlenıektoılir. l tik- ten 1 rlg olmadık!Brıni göster-

F d k R k it 
• knlnrı arneındu mii RYat tesisi Fransız murnbh ındao son· in 1 e O esi miişlcilfıtmı iv.alo etmektedir. ra İngiliz, Lehi tnn, Venezöella, 

Proje ayoi zamanda eildb imo- Çekoslovakya, İsviçre ve lapan 

baldo de el ele yi.irüyeceklerdir. ~ · ~ 1 . h HnzretJeri 
. . . ınekteeıır. ye ıınşa · 

Her ilu mılletın de bu Jostloğa . .. 
1 

d G zi Haz-
. . . nın culos nrıu an VE' a, 

G S d K. k 18.trnm neşriyat va ıt silo bey- ya murahhasları du mozldlr met· eçen ene en ır nelmilel bir mürakabeye tabi nl tnsvip eylemişlerdir. Bu m · 

ihtiyacı Tardır. Her ıkı mıllet k "" J 
kalplorjnde bognn bu hararetli retlerinhı iklida~ ~e~ une ge • 
ve 6amim'.i do thık hi iyntının <liklorindeo berı, ıkı ~evlet 

Kantar Nokaan ::!:~~:s· !it~ir;~je~;e:~:.mm~~:t~: tin aegişur,ımek iz•n kabul olun- k t · b"I ı·d· ı ş hi arnsmdaki münaeobetlf-r guoden 
ıyme mı ı me ı ır er. a o- bo 

·· · · ı rek bu gün • 'ah Hazretlerile Gazi Hazretleri gııne ıyı e,.o 
TUAHZON, 3 ( A.A) - İlk 

aylıud devam eden onklardan 
miitecs ir olnn f arıdık ınahımlii 
bugli n ler<le U.n raıı bu k hastalıJ?ı
na tutularak kısmen tlökUlmeye 
başlamıştı. Bn sebepten mahsu
lün 1'rabzon hnv li!iinde geçen 
ene m bsalünd en yüzde otuz 
nok n ve Qorah hl\ alisinde 
yi\zdo 40 fazladır. Gorelede ıee 
g&ç•m S(lneki kadar olacağt talı · 

mlıı olunmnktadır. 

Oeçeu sene 220 lıiıı kaotnr 
bnlıg olan fındık ıbrnoatının bu 

eeno ha ı lık yiiziin<.leıı 180 bin 
knntnı· olncagı on yapıl ıı tet· 
ki knttnn ani şılını~tır. 
•~·•••••e••••••••ı••••••••••••••• ••••••••• 

VEDOR 
Losyon Ve Pudraları 

lJatif ve sabıt koku ilo dün· 
yanın her tBrnfın<la şöhret bn 
lan Pıver fabri1rnsınm bati 
liovdor losyon Te pudraları en 
trnuz f iatlulu Hiikftınet caclclo 
einfü~ ~eme• Hnkılrnt uc·uzluk 
•ergi inde. ~'eoriibe için pndrn
J rın utımuııoleri meooaııen ve· 
rilrıHıkt.edi r. 

·· 1 J y cak derecede kavTet t rafrndao yaratılan Turk • rao zu mı 0 

kesı>elmlştir. Şnlıioşah hazretle. 
Haıfciye .MDsteşa11 Numan Ritat Bty münll batı, tabii miioaaehat bu- rinin dediklori gibi, bundan böy· 

Ankua, 3 (A.A) - Türkiye dodanu .he9erek büyük bir kuv· 
le '.l'iirklye lraoiJcr için ikinci 

D• 8 •• k•• V • t• ile Yugoslavya tıcaret ve adlf vet teşkH eylemektedir. . . ıinyanın ugun u azıye 1 Türkler bilmelidirler kl on- bir Tatandır. Her ıkı millet 

Ok Mu••~ ku••ı müzaheret nınkAveleleri bugün Jar kendilerine ne dilerler o, lran- efradı keodi enadetiui diğerinin 
~· Bulunuyor Hariciye Vekaletinde, barioiytt lıll\T da Türklere oan dilemek- ııtıadotini tıımin etmekle araya· 

......... , .. ,,,, .. ____ .... ,............. kAtihi umumisi .Numan Rifat tedirler. Türkiye, tranıo bfitUo oaktır. Bugünkü ve istikbaldeki 
l..ıondra, 4 (A.A) - Alman Et een bnnun i9indlrki yeni beyefendi ile Yago lavya sefiri kalbi ve biitün kuvvetilo adım nflsillerin saadetlerini tlbedi sa-

istikıra~darı meı'oleaioi müzake· konferaeın i9timaından H'vel M. Yankovi9 arasında imza edil- adım kendfelnhı yanında yürü- retto temin i9in, iki milletin 
re etmekte ol11n Alman mn ztıminl yoklamak her vakitten mişlir. Pek yatnnd iki memle- yeoeğiof bilmelldlr., buııdaıı böyle el ele vererek iki 

rabhas heyeti Oamutesi günü ziyade zaruridir. Bizı-.at bu ket arasında ikamet Te iadl)i Iran gazet i diğer şark mll · reisin çizdiği yoldan yürüycook-
Berlinden İtlfeıniş oldnğn tali- f k f a· f: ti ı · · · 

mütkilG.tın kon eraoaı on ernn- mücrimin mnkavel 
81

•
01

•
0 

de im ..... Jetlerinin do keo ı men aa ıırını erıne oınınız, matı almıştır. ..... • .. •• 1 •• ,.. 

Heyet reisi M. Berger 1ngi- sın toplanmasını ve hir netice· edilece~i öğrenilmiştir. J ff J 1 1 lneboJuda 
liz hiikfiınetidin iktiımdi müşa ye T&rWl\81111 ilahn ziyade ~1\- T' k y sparta a 1 arı 

Al yanı arzn kıtmakt"dır. ur • onan Soö-nl{ Damga Usulu·· Bir )7abancı Bog'Yufdu viri .M. Ro s ile mam mn- h-

rahba heyeti Herlioden tıılima- Pıeoeip itibarile ve lstaşarı y• 8 t oı• • lstanbul 3 ( A.A ) - 22-28 lııebolu, S ( A. A ) -J B~flti~ 
mahiyette yıtpılmııı olan t~klif- IC re iSi I P rta c·ın 1• halılara 16 M yıs· Zongnldaktan burnyn ge en .-.arı h nldıktıın sonra, müzakereler "" 8 8 ı ı 
lerio menim&iz olarak nlenen lSTA.NBUI.ı. 4 (BUSUTİ ) - tan itibaren soğuk damga vu· vapuru yolcularından mc9 ıo 

başlndiğı zamankinden daha az Tilrk. Yunan t icaret otisi res· rulmak usulü tatbik edilmekte bir şnbıs, vnpuı· Kcrcnpe istikn-
·ht"t t. f . • d ,. b ıılan müzakeresi bazı meınleketlorde metiııe geldini sıralnl'dn d nize ı ı .l gı r•z a vraomaba a..- - l ett ·ı. Ve f nJı' yete dir. Şimdiye kadar mühim m. ik· ,, 

t oyle fena neticeler tovlit edebi men t<,şekkü •• 
1 

cıu··ıoınıu· ·ı;ı vo ynpılnn nrn~tırmnlnr-mış ır. tarda halı damga anmış ve tıca- ". " " 
Lonorn, 4 (A.A) - M . lir ki konferasın bizzat gayesi geçti. ret odasının pek yerinde olan ela porvaue sularrnn to adiif et-

Baldvin Av m Kamarasında ihHH edilmiş 01abiUr. Gayrim h dillere bu koruma sistemi, bu milli ih- tıgindcn huluııamnmıstır. 
sorulnn bir suale cevaben tle- Viyana.d~· Bomba Binde Dört Tevziat racat eşyasının imali üzc:rin~e Tütün Ekimi 
niz miizak.,relerinin l'nziyetl A G eyi tesirler yapmıştır. Keyfiyetın .M UÖLA, ' (A • .A.) _ lfütüa 
hnkkmdn demişUrki: Patladı Istanbul, 4 (Hususa) - . ay• ana vatana yayılması hususunda 

· b d l b' d d- t b vi lftyette ö300 hekter tütün ekil· cDihıyaııııı bu günkü Tazl- VlY.ANA, ( A.A) - Telalz rımü a il ere ın c or nıı e• bashnlan binlerce adet broşür ve 
yeti JJondra konferası zamanı· dairesinde pathyan bi.r bomba tinde para tevı.iabna Cumartesi t~iml~r • aJ_ikadar makamlara mi tir. Havalar tiitiiu için çok 
nn nifıbetle çok daim miişklldlr. mlihim hasaratı muoip olmoıtor. 2ünü başlanacakbr. gonderıJmıstır. nıheait &?itmektedir. 

M. Baldvin Diyor Ki: 



Sahife 4 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

- 110 - -

Bir Kadın Gras Kadar Oilzelliğine 
Mağrur Olarsa. Artık Onun için 
D'llnyada Ba,ka Gtzel Kadın Olur Mu? 

. ························-························ Genç mülazım Şarleyi ııra· 

ma~a ba,ladı. R,arley, lıulundnğu 
meTkide idi. Koca binba'ı i9ini 
9ekerek kendi kendine : 

- Oanıns yandığım 1 Bizim 
Taktimiz arlık ga9ti, amma alay
da Şarley gibi gen9ler dA Tar. 
Elbette alayın ~erefine kir ge· 
tirmez. Mertliğimizi ~üpheaiz 

göııteririıı, 

Lort ile Ladi, arabaya hln
mek üzere, yanyana gelmişlerdi. 
Yarabbi! Lort ne kadar ihtiyar 
lamı,tı. Bildiğimizden çok, 9ıık 

siyada 9ökmüş, adeta ıırtındaki 
forma ile gögıündeki ni,anları 

kaldıramıyacak derecede bir za
bnnluğa düşmüştü. 

Lort ile Ladi bir arada gö· 
rüntir görünmez yanlarında kan
bar Joenin de menhnı kafa11 
ıöründü, 

Kaobnr da Lordan renkai:ııli· 

gine dikkat ederek 1tbebinl ya
nındakilere aolatmafa memar
mot gibi: 

- Lıord ha:ıırellerınin ba hali 
tahaHüıön tiddetindendlr. Da ka· 
dar debdebe elbette in&Bna tt11ir 
edıır. Bu kadar bahtiyarlık el
bette TÜcadu aanar. 

Dedi. Vakıa Lord ve A.rtür, 
artık bahtiyardı. Hem de yalnı• 
böyle bir Tll&yetin hükümdarı ol· 
makta defi!, bllhBH& Gra11n ko
<1&11 olmakla kendini dii1tyaaın 

en bahtiyarı aayıyorda. Graı'ın 

en hoppacauna bir emri de Lor. 
do büyük bir ıaadetle itaate 
mecbur ederıe bundan yüksek 
bahtiyarlık mı olurdu! 

Fakat Gr&1, adamcağıza bir 
dakikalık rahat yüzü göııtermi

yorda. Bi9arenin aaıl vücuttan 
dütmeııin11 88bep işte bu daimi 
yorgan 1 oğo idi. 

B"hrlmuhitı geçtikleri Tapar 

i9inde bile G raı bir dakika bile 

rahat durmamıştı. Giindü:ııleri 

gerek Hlonda, gerek fİiTerte 

üzerinde türlü türlü oyunlar çı

karmış; geceleri de konserler, 
müaamereler vererek hemen her 
geceyi bir balo halinde geı,.ıir

mişti. 

Hatta bir gün geminin arma
ları üzerinde de hir müsabaka 
tertip ettirmişti. Fakat bu mü
a..bakaya gemici olanları koyma

mı,, gemici olmıyanları ııerenlere 
9ıkmağa te,Yik etmişti. Birinci, 
ikinci, liı;üncü geleceklere Takıa 
güzel rnükfıfatlar tayin eımişee 

de, Genç erkekler bo maddi mü
kafattan ziyadtı giizel Ladinin 

. tnecciilılinA nail olmak için ip
lere sarılmışlardı. Neticede bir 
ılinri yiizlıatıu kolnno, bir de 
aefaret ataşemilteri k19ını kırmış, 
bu soretle hırçın Gra11n keyfi 
gelmi~ n en ziyade miiaabaka
nın ep;lencesinden memnun kal
dığını ıiiylemişti!. 

Hilyle gece giindüz ıüriip 

gıden ze•k, sefa yorgıınloklarına 
zavallı ihtiyar Lort tahammül 
edebilırruiydı7 Fakat yorgonlok
tan aoız göstermek te işine g .. 1. 
mezıli. Genç karıaınııı yanında 

keııdiAini genç degilaede dinç 
göstermek gayreti bir türlü el
deıı bırakamıyor; gece yarı !arın
dan iki üç saat sonralara kadar 
ıiiren balolarda uyko güzlerin 
den aktığı, bacakları tirtir tit
rediği lıaldtı yine yerinde sebat 

gaddar O ru, çehresi o de yarısı 

alaylı yarısı ~efkatli bl r tebe~-
8ilmle yanıııa gelerek: 

- Pek yorolmoş görünüyor• 
aunnz <lo~tom, birazda rahat et
ıeniz! 

Diyordn, Rahat mı etaiodıf. Bi
çare ibtıyar, bo kadar tahammülü 
11rf Ora1a yôrgoo görünmemek 
i9in ittiği halde Gruıu gelip te 
yorgnnluğunu yiizüue Tormuı 

canını ııkmaz mıydı!. 

Habuana ki Lort ~en9 karm 
ıçın çok kı~kao9tı. Amma bo 
kııkan9\ıkta hiçte haklı olmadığı 
halde kıakaoçtı. 

Çünkü GrBS yalnız Lordu de
gıı, etrafında bolnoanlardan hi9 
bir kimeeyi öteki aleyhine kıı

kandırmak lıtemezdi, Kendi~ine 

kim ubudiyet arzetıe ula ıonk 
yüz göıtermeıı, herkeıin tazimini 
güler yiizle karşılar, hepıınin 

gönlünü hoş eder, hi9 bir kimme: 
- Filılna iltifat etti de bana 

etmedit 
Diye •ikılyetıe bulunamazdı, 

Fakat inanır mısınız? llu ka
dar t•matalı, göriiltülü, patırtılı 
eglencelıır de GraHı i~gal edemi
yordu. Yorgunluktan kendisi de 
bayılmak dere"elerine gelıliği 

halde,dinlenmek için kamarasına 
girer girmeıı Hanrinin hayali 
gö•lerl llnüne geliyor, ooonla 
beraber yatağa giriyor, sabah
lara kadar göz lnrpmak11zın 

mahrum, meyue bir aevda ı.teşi 

içinde yanıp kanoloyordn. 
Lord ile Graı, istikbaloılar 

tarafından ıon defa ofarıık hep 
bir ağızdan alkışlandıkları za
man Grae, büyüle bir kibir Te 
azanıetle bir kerre başını kal· 
dırarak etrafına baktı. Tertip 
olunırn alayı hakikaten p9k 
debdebeli, pek şahane boldu. 
Kendi kendine : 

- Bu haşmet Te tantana 
hep benim i9indir, Bunların 
hepsine hakim benim! 

Dedi. Halbuki bu sözü söy· 
ledigi anda kalbinde derin bir 
yei~ ateşi peyda olmuştu. Evet, 
hepsine bakim oldogu hald e yal
nız Hanriye bakim olamamış, 

bilakis ona mabldtm olmuşta ! 
Gras, bu yeisle araba.va bin-

di. Araba, yaTaş yaTaş ilerlenıe
ge başh•dı. 

Graı, iki tarafını gözlerile 
teftit ederek her şeyden eTnl 
Patnada hi9 bir güzel . kadın bn
lonmadıgına dikkat etti. 

Htr kadın, Gru kadar gü
zelliğine mağrur olursa artık 

onan için dünyada başka güzel 
kadın bolonur mo t 

- Sorıu Vor -

Yunanistanda 
Da.hilt lhtllA.tlar 

Atioa, 4 - Dahili ihtilaf la· 
ra bir nihayet Terilmui ı9ın 

politika mehaf ilinin itidal ziim-
reıi politikacılarıo araaıoı bul
mak için gayrııtlerioe deTam et
mektedirler, Bu gayretlere mat
buat dahi yardım etmektedir, 
c Akropoliı > gazetesi memleke
tin yüksek menfaatleri Te biiyük 
meseleleri uğrunda bilil ihmal 
aükünetin teessüsü lehinde ida· 
rei kelam ederek, fırkalar ara
sında itilaf bfıaıl olmadığı tak
dirde fırkalarını terkeimelerine 

gösterınej?e Hnşıyordo. dair fırka liderlerine haber Ter-
NihRyet adamcağızın IJAyıl- meleıii ıuotedil et kar sahipleri· 

mak ılereceıine ~el<liı?in• giiren Be taTsıye olmektedir, 

Yeni Asır 5 Teıo oz 1113<1 

HARiCi HABhRLbR Almanya'da 
••••• 

Bitler Yalnız Orduya. Da.yanıyor 
Mensucat Sanayii için 

Ham Madde Tedariki •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Milli 
Amili 

Stsyalistiiğin Esaslı 
Ortadan Kalkıyor 

Döviz vaziyeti dolayısile yün 
ve pamuğu sun 'i ipekle karıştır
mak hususunda yapılan tecrü· 
beler çok müsait neticeler Ter· 
miştir. Bu suretle yabancı ham 
maddaler ihtiyacı en aşağı de 
receye indirilmiştir. Bu karıştı· 
rılmış mabdelerden imal edilen 
melbusatte yüzde elli sun'i ipeği 
ihtiva etmektedir - tamamen mu· 
vaffakiyet :ve rağbet kazanmış· 
tır . 

iktidar l\1areşal Pindenburg Von Papenin 
Mevkiinde Kalmasında Israr Ederse Von 

Papenin ·Mevkii Kuvvet · Bulacaktır 
Borlııı, <l ( A.A) - Alınan 

ajanaı bildiriyor: 
Kabinenın diink ii toplantısın

da başTekil l\I, Hitlet deTletin 
emniyetine karşı yapılan saikastı 
Te suıkutın tenkiliııi anlatmıştır. 

Başnkil aeri hir harekl'tin 
zaruretini elıemmiyetle kaydet
miş Te böyle hareket edilmemi, 
olaaydı, binlerce kişinin hayatı 

mahvolurdu dıımiştir. 

Milli müdafaa nazırı ceneral 
Bloınberg başvekile kabine Ttı 

dn namına teşekkiir etmit Te 
cesurane lıarekl'ti ile Alınan 

millethıi da.bili bir harpten kur
tarmış oldıığunn beyan eyle, 
mittir. 

Kabine deTletin müdafaai 
meşruası kanonuou kabul etmlt
tir. Bittabi makabiliıı.e şumulo 

olan bu kanon hir maddeten 
ibarettir. Ru maddA şudur: 

• Bnıkaetı Te biyaneti vata
oiyeyi tenkil için 30 Haziran, 
1 T~mmuz Te 2 Temmuzda it
tıhl\z olunan t11tbirler, devletin 
meşru müdafaası tetbirleri ol
mak iti!)aril" meşru ve kanuni
dir. > 

Adliye nazırı söz alarak, hı

yaneti vataniye tehlikesi karşı

ıinda alınl\n tetbirlerin yalnız 

kanuni degl l lak ııt lıi r deTl&t 
adamı içiıı nzife olduğunu ~öy

lemiştir. 

Kabıne keza devlet ile fır

kanın birliği kanonnnn tadil 
eden kanuna da kabul etmiştir. 
Vaktilb Hess ve Röbm bu ka-
01111 muoilıince nazır olmu~lar

dı. Bondan böyle milli sosyalist 
hücum kıtaları erkanı barbiy.e 
reisinin mutlak surette kabine 
azası olmsına liizom yoktur. 

.lll ü teak i lıen ecnebi memleket
lere kar~ı iktisadi mukabelei bil
mlail kanııon kabul edilmiştir. 
Bu kanon ecnebı memleketlerin 

Arnavutluk ---
Hududunda Yugoslav 

Tahsidatı Yoktur 
BELOHAT, 3 (A . .A) - Yu

goslaTya ..Ajanu tebliğ ediyor: 

Yogoılayyanın ArnaTotlnk 
hududunda mühim ııakerl koT· 
ntler tahşit ettigine dair bazı 

ecnebi gazetelerinde çıkan ha
berler tamemile oydurma Te 

bahanedir. Bu iıtilramette hi9bir 
hareket TDkobnlmamaktadır. 

TiRAN, 3 (A.A) - Arna
Totlok matbuat büroıooun bir 

tebliglne göre, İtalyan filoıu 

Dra9 •olarını tamamile terket· 
mfştir. 

Bollan da 
Bra.liqesinin 
ZeYoi öld'll 

Martşol 

Almanyayı tehdit etııklerı, cf'zri 
iktisadi Te mali tedhirlere kar~ı 
koymılk için atakadar nazırlara 
derhal emirnameler istarı •elfı-
biyetini nrmektedir. 

Diğer lıir kanunlarla bo ha
sustakl gümriik tarife knııunıı 

muvakkaten tadil olunmaktadır. 

Dahili si.,.a~ef &Rlıaaınıla çok 
ml\nalı dijter bir kRrar ittihaz 
oionmııştor. 31 !t1şrini evvel 934 
tarihine kadar her tiirlii parl\ 

Hindtnburg 
içtimamdan sonra neşrolnnan 

resmi tebliğ 30 Hazirandan beri 
aiyasi vaziyeti ürten esrar per· 
desini kaldırıııı,tır. 

Ra~ver miiıoessili Oeneral 
Flon Blonb .. rğ lıaş•eltili icabe
den harekette bulunmuş oldu· 
ğıındaıı dolayı ı~brik ettiğinden 

bognnd~n itibaren Hitlerin Ray
şTer nanıına iılarei bi\kfımet 

edecPğine biikmolonabilir. 

Milli PosyRlist biicum kıll\· 
toplanması menedilmiştir. ları tamamile ortıHlan katkmaz -

Hiiler Hlndenburg Nezdinde lana hile lıundao sonra çok 
Bertin, ( } - hirıl' l'heınıniy e tsiz bir rol oyoıyacak -

içtimaı bıter bitm ez, Başvekil 

Vistra sun'i ipeği ianesile 
yüzde 50 Kammgarn karıştırarak 
ağaç pamuğu kullanmakla iyi ve 
dayanıklı elbise kumaşları elde 
etmek imkanı hasıl olmuştur. 
Bir tahmine göre, Almanyada 
senede 30 milyon klg san'i mad
de elyafı istihsal edilebilecektir. 
Yün ve pamuk piyasasının Tazİ· 
yeti şimdiki gibi gergin kalacak 
olurııa Alman mensucat sanayii 
bu maddenin ithalinden tnüstağDİ 
kılmak mümkün olabilecektir. 

•Postu Lioyd. 

Leh Tayyarecileri 
Şerefine Şenlikler De

yam Ediyor 
Varşou, 4 (A.A)-Tayyare. 

ci Adamovi9 biraderler ştıreflne 
yapllmakta olan kabul resimleri 
devam etmektedir. Tayyareciler 
A tlu okyııooau seferini yapmak 
için l•ülün eı.rvetlerioi aarfetmit 
n h11tıa borca girmiş oldukları· 
nı, Varşonya ceplerinde ancak 
üç sent olduğu halde vaııl oi· 
dnklarııtı söylemişlerdir. Ada· 
moviç biraderlerinin tayyareleri 
ni aatın almak iizere VarşoTada 
bir komite 

0

t1>sis edilmiıjtlr. 
• 
a 

· lardır. Bununla beraber Bitleri 
M. Hitler derhal Niideke lıue Sos•a.lı"a·tler Ve ._.0-

iktidıra getiren ve onun 'imdıye ol -
ket etmiştir. • ti 

H kaılar orada ıotao milli sosya milnıs er ilk Defa .. şvekil moaTini M. Fon 
Pıı.peııin mulrntlderatı Reıdi c uııı: listliğiıı as ıulı amili ortadan Ola.ra.k Birle,tiler 
bnron :Hznsuna tabi bulunmak kalkmış olacaktır. PARIS, 3 (A .A)- İlk defa 
tadır. ReiRionnıhurun .Fon Pa- intihabat Kanununda 1adiltlt olaraktır ki komiinist Te sosya
pene beyanı itimat etmesi ve Berliıı, <l ( A.A ) - Kabine list fırkalnrı birlikte bir toplao· 
Başvekil rnuaviııi olarak kalınası intihabat kanuıınııu tadil ellen tı yRpmak için "olaşmışlardır. 

hosnsunda israr eylemesi ilılımRli bir lıiyiba kabul l'tmiştir. Ho Hn toplantı Bullier aalononda 
çok kon·etlidir. Bu takılirıl e Fon tııılilflta güre milli SMyalist yap:lmış Te biiyiik bir halk kit
papeo hnbrandan daha zi vade HaHlag grohonılaıı ayrılaonk lesi hazır bulunmoştıır. Almao 
kuvvetlenmiş olı< caldır. •eya tarılolıınacak bir meb' os koıuüııiet lıderi Taelıuan ile Avus-

Resmi Teblllf ıoillet vekillığını kaybetmek · tnryalı sosy r.liHt kadın Valişin 
Rerli n, ,i (A.A) - Ka bine tedır, t:d iyet leri ist e nmiştir. Araların· 

Sark Misakı için 
Çek Meb'usanı Mösyö Benes'in 

Beyanatını Tasvip Etti 
Prag, 3 (A.A) - Harıcıye lar arauabılecagıııı söylemiştir. 

Nazırı M. Benes dün parlemen ~!. Bartunun ~iyaaetinden balıse
toda beyn.ılmilel Hıyaseti a11lat derek Fransa kiiçiik itilfıfın Av
mıştır. Mumailey Fransız siya- rııpada bizzat kendisi gilıi ıolb 
setinin mili! lıirlik kabin11sinden Te meıai ülküsiinii takip eden 
beri koTTetlendiğini ve kiiçiik bir kuTvet oldıığoao açıkça gür-
itilafın da reeanet buldoğunu ruektedir demiş.tir • 
müşahede etmiş Te Balkan mi- Prag, 4. \A A)-Meb'nsan n 
1akına büyük bir &bemıuiyet ayan meclislerı Küçük itilllf 
atfeylemiştir. deTletlerinin l!'ransl\, Balkan 

M. Benes SoTyet Rosyanıo itilafı devletleri ve Sovyet Rusya 
Auupa ıiyaıetiae girmesini · bR- ile Milletler cemiyl'ti dahilinde 
zırlıyan hAdiaatı uzun uzadıya teşriki menide bnloııarl\k bir 
izah etmı, n ancak mütecaTize Şark misakı akti lıudn8nnda M. 
kar'ı şsrkl Avrupa müzaheret Benes tarafından nrilen izahatı 
miıakı imza edildikten aooradır taavip etmişlerdır. YAinız milli 
ki ıilabıızlaoma konferllnsıoa demokratla Sovyet Huaya ile 
dönülerek mokanle proj~si Te münaıebat hasuauııdaki ndo ih. 
Almanya ile ililıl.f için yeni eMı- tiraziye dermeyan etmişlerdir. 

da iiç komünist de bulanan ü9 
lı oınüııist ve iiç sosyal ist hatip 
fRşietlige knr~ı müttehit hnrekot 
lii 7 u Ilı ıı ııı la ıı ha L set nıişlerd i r. 

Dla.k Dona.ld 
Kana.da.y:=. Gidiyor 

J,01!\DHA, 3 ( A.A ) - Baş· 
vekil l\L .l\lak Donald bir müd· 
dut Lossimouıb da kaldıktan 

soora meznniyetiniu ıuütehaki 

kuınını geçirmek iizere Kan•· 
daya gidecektir. 

Bir Havrada 
Yahudiler Vuruştular 
Sıedlce Polonya, 4 (A,A) -

Siyooiatliğin bAniai Heroluıı ölü• 
münıın otnzoncu yıldönümü mii· 
nıuebetile hanada yapılan ayiıı 

esoasıoda, aiyoniıilerlerle J abon 
tinıki taraftarı yahudiler araaın· 
da kanlı bir kaTgıı olmuş ve bir 
9ok kişi yaralanmıttır, Zabıt• 
miidahale etmeğe mecbur kaim•• 
Te fıyin yarıda keıilmiştir. 

Hindistan - Japonyı 
Labey, 3 ( A .A ) - Hollırnda Londra, 3 (A.A) - Hindistaıı 

kraliçesinin zevci .llleklekenborg Cemı·yerı·akvamda Amerı·kada ile Japonya atasıoda bir ticaret 
Şverın dnkuı H enri bngiin ve- mukaTelenamesinin gelecek haf•· 
fat etmiştir. Kerıdisi 1876 tıui zarfıod" imııaaı pek muhtemel 

binde şverinde dogmoş 1901 de Hindistanın Temsili Hitler Aleyhinde Hümayisler bıııonma~ta.ıır. • 
Hollanda kraliçesi ve Oraoj Na- Londra 3 (AA) _ Cenev- Nevyork 3 (A.A) _ Havas Da.nz~g Ye Lehı.~ta-: 
so prensesi Vilbelmin ile eTle~· rede ve Akvam cemiyetini ge- ajansı bildiriyor: Danzıg, 3 (A.A)- Dun Dan 
miş ve bu izılinçtan 1909 tarı- lecek içtimaında Ağahan, Sir Amerikanın muhtelif şehirle- zig serbeıt şehri ile LebiıtaP 
hinde halen Hollanda nilahtı Bray ve Krisnama Hariden mürek- rinde bilhassa Kleveland ile Şi- araunda, i9timat ıigortalar ha~· 
holuoan prenseı Jolyaoa doğ· kep bir heyet Hindistanı temsi- kagoda Hitler aleyhtarı nüma- kında lıir muahede imza edıl. 
muş idi. len hazır bulunacaklardır. yişler yapılmıştır. mf~tir. 

,. 
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' ti ' kal Neıim oğlu Iiyanın dükkanı Denı'ştı'rı'l"'ı 
önünden bir teneke gaz çalan y U 

üziim :Piyasasının En Durgun Haftası sabıkalılardan çolak Kil?lim za· ANKA Ka, 3 (A.A) - T . D. 

Durqunlug···~u1ı····set)ebl···Aiffl.an·lJ· .... anın üzüm bıtaca y~k:~~~=-10~:~.. T. ~·e~~::~~ .~~~t~:~:ıie~~:~ ~ay· 
Beledıye zabıta memoruna mık için çıkarılmakta olan Türk 

Mukabı·ıı· no· ·vı·z Mı•ktarını 1 esbı•t hakaret etmekle euçln Süleyman dili adlı bülteninin baskı '"' 88· 
oğlu Ismail efendi hakkındaki tı yeri değiştirilmiştir. 
tahkikat enakı adliyeye vı.ril- ' Lf . Ol asıd ıni,tir. Beşinci nnmoradan başlıya• 

L memış m ır. . . Kansını Yaralamıt rRk, bülten de ... ıet matbaaaında 
------------------- Tepecikte Bozknrt sokağında basılacak vd satış lstanbuldı 

Bu Sene Üzümlerimizın Jngiltere Piyasasına Döküleceg-i Gayet Tabii otnran Mehmet ogln MD8tafa, Türk Kitapçılık Limitet şirketi 
kar111 Hatice hanımı bıçakla ya- tarafından yapılacaktır. 

Görülmektedir . Bakla Satışları Hararetlidir . Arpa Muamalatı Cüz'idir ralııdıgından te'l'klf edilerek ba- Bültenin beşinci ve onıla• 
Çekirdeksiz Üzllm 540 

piıbımeye ğönderilmi• ye hak· sonraki sayılarınd" geçen yıl ya· 

Huiran hid1<yetlerinde yük 
ıelmeğe başlRmış olan iiziim 
tiatlerile yııpılmış olan kiillıyetli 
mübayeattan sonu geçen hafta 
piyauda görülen durgıınlok t>u 
hafla şiddetle devoın etmiş ve 
henüz satıcılar e linde bulundugu 
tahmin edilmekte olırn on bin 

zaran Eıte nııntl\kası çekırdeksız 
iiziim rnahsulft elli bin tondnr, 
Şu kadllr var ki hıı tRhmiıı bu
gün lıa~larııı giisterdif!i vaziye
te göre olap ıdrak ve istihs1&I 
zamanları yagmorsoz ge9tlği 

taktirde ~ıı miktarın behemehal 

ıııelesi olmuştu. 'Tırnak 837 4.14. 230 kında üçüncü müstantiklikçe tııh pılmış olan büyük dil .. ııketinin 
Ge~eıı 1111nenin aynı hıı.ltaeın. Kaya 2876 230 kikata başlanmıştır. verimleri basılacaktır. Bültenin 

da 45 ça'l'al mal 2,925 ile 3,0225 Rofoz 469 192 211 Atır Yaraladı bir sayısının utış fiatı eıkiıi 
ıatılmıştı. Şu vaziyete göre •on hafta- Qayırlıb1<bçede yangıu sokK· gibi :ıo kurnş ve 00 sayılık bir 

Piyasade hakla alıcılarının nın palamut piyasasına durgun ğında otoran demirci İbrahim cildin abonesi üç liradır. 
mabdodiyetine rağmen muamele- nazarile bakılmaktadır. Yeni ib· ı y H 

oğ o onoı aaan oglo Aliy.i Hakimiyeti Milli.,.e matba· 
ler hararetli olarak deTam et- rıı.cat Tokun takdirinde mname- t ı d ' 

ağır snre te yara amış 'l'e a lı- aaında yazılmış olan aboneleri• 
ele geçirileceği muhakkak telak- mektedir. Başkııca Avrnpa alı lıltın tekrar lıaşlanı.cagı kuvfflt· yeye verilerek te'!'kif edilmi,tır. bütün hakları mahfuzdıır. Ban· 
ki edılmektedir. oıları zııhur ettigl takdirde u- le t1<bmin edilmekt~dir. Yankeseclllk 

ÇDTal raddeıindeki ml\ldan hu Mallarımızıİı Kalitesi tışların fazlalaşacagı ve fiatlerin Zeyttngolfı Plga•ası Kahramanlar mahallesinde dan ıonra abone olmak iıtiyen· 
ha(ta içinde ancak l.tO çuval YQktıekllr b}raz daha yükselec~gı lhtima- Piyasa dorgnodur. lhracat Hasan oglo Şakir efendinin yan- lerin ya Ankara Türk Dili Tet-
mal satılabilmiştir. Ayni zamanda üzüm m .. h. lıne kıuşı aatıcılar muteyekkıza- 1 d ,. 'b'ı dahili möba- keılcillk suretile o'ıı lirasını ça- kik cemiyeti merkezine, yahut 

. ışı o ma ı,.ı gı . I L 
Son haftanın 88tı' nziyetı solü g?çen seneye n.tııı>ran bn ne hareket etmektedırler. t t b ok gibidir Va- Jan Alı oıtlu Fazıl zıı.bıtacaca atan bol Türk . Kitapçılık imi· 

· 1 k · 1 k ı·ı S 'k' b tt ·ır yaa a emen y · · R' k · .. ti rica fil ıuretle icmal edilmiştir: sene az görıi me ~e ıKe < e a ı e on ı ı a a eatış mı tarla- ziyetin iktisap edeceği şekil bak- yakalanmıştır. tet .,.ır &tıne muracaa arı 

Tip No: Satış miktarı Kilo fiatı noktuın.Jan geçen ıeneden "yük- rı ayni derecede olmakla bera. kında al&k:adarlarca kat't bir Çatal ve katıklan çalıyormut olnnur. 
Çu As. Az. sek bnlnnmaktadır. Üzöm piya- ber ıon hılfta fiatlerinde ıantım mütalea dermiyan edileoıemek· Babribada ıahil park gazi· Antalya 
30 10 50 10 l>O ıası bngüu için azami derecede itibarile oüz'i bir tereffu kl\yde- t d' noıonda Sadık oğlu Neşet otnr-

dıırgondnr. .Alıcılar şimdilik dilmiştir. e 
1

Ş:1 kadar ki alAkaılarların duğn masadan çatal katı.k ve K;a.r t u l a , UDUD Yıl 
gayrı fal\I bir halde bnlonmak- Pamuklarımız tahminlerine göre 1eytin malı· sn knpalarını çalarken zabıtaca D6atlm;ft. 
tadırlar. Menim dolayiıile piyasaya ııılüniln hali bazırda müıait bir yakalanmıştır. .Antalya, t ~A.A) - Antalya-
Stoklarımız Mühim De#lldlr durı;un nıı.zarile bakılıyor. Bu manzara arzetm~sl dolayHile fi· . Bıçak Çe~mlfler nın kortolnşonnn yıldönmü olan 

Yeni ııparışler alrndıgı tak- lıafta kilosu 38 kuruştan 29 bal- atlerin bu ünkü me'l'kiini mo· Başdurakta bır kınga esna- , ...... 
Halbuki durgou geçmi~ olan dırde elde mMcut stoktan iinü- ya prese birinci 'l'e kilosu 32 g. . aında Mehmet oğlu Ahmet Ne· 5 :remmuz gununun feTkalt.de 

' 11 11 11 
ı:; 2 12 12 
9 87 12 :!5 13,ö 

10 10 15 15,5 
Yek tin 140 

hRfaza edemıyecektır. Yalııız her . o' bir surette teıidi için büyük 
geçen hatta aşajtıda gösterilen mü:ııdeki rekolteye mal denedi!- kuruştan 13 balya preıe ikinci 1 ib' h 1. h cıp oğlo Osman ve Oamba~ mer -

k mabın de olduğa g 1 ıı. va 1 a· . . . hıazırlıklıır yapılmaktadır. Ao-
muameleler olmuşta: ıniyecegj tahmin ediliyor. Ma· pamo mnameleıi olmuştur. vaiyenin tevlit edeceği netayicln oğlu Mehmet bırbırlerınıı bıçak . . . 
Tip No Satış miktarı Kilo fiatı mat ib stok miktınının azlığı Geçen hafta satılan miktar . çektiklerinden zabıtaca yakalan· talya kurtuluş 911 nesı denıyeeı 

Ç A A k it .. . ü . 31- .,, koro• arasında flatlerle meçbolıyetl karşısında ınezktir 1 d ı'lk defa buıene yapmaktadır. 
o 8. z. yenı re o e uzerıne m &Hır "'* • tahminin ihtiyatla te!Akkiıi icap mış ar ır. 

5 2,5 10 10 olacak hır miktarda deJtildir. 89 balye prese ikinci ve 2.! ku- l kt a· Cebren Eve Glrmlf 
G 10 11 2"- 11 2o" Aı·palarımızın Vazlgetl t 5 b 1 ey eme e ır, R it d k' h b ., ruş an ,. ya preıe üçüncü Al l .., u ld 7 eş namın a ı şa sın ce · 
7 '7 yon arımız ne ua e . . 

ltlutlada •160 Bin 
Tavuk Vardır 

"' 11 11 7ö Arpa miibayea~ı zamanı ger- mllldan ibaretti. ren hane11ne gırmekle ınıtznun 
8 155 11 50 13 gi gibi gelmiş olduğu halde lz. Geçen senenin ayııi baftıısın- lzmir boraasında son hafta kundnraoı Heblil.I ve Ramazan MUO:LA, 4. (AA) - VilA-
9 301 12 50 13,ö mir boı·s1<undaki muamelat jta· da iıe 35,10. 38,22 ~Or.JIŞ ara · içinde Te geçen bı.fta ile geçen baki rınd Tap•lan talıkilıat ile- r•t dahiJiade ll>O,OOO ta,.nk ba-

ıo 8 yet oüz'I mrktıull ınlinba•ır k .. J. Mıoda liatferltı 1046 balya prese •Ernenin ayni liaftaoında afyon mal olnnmoş ve duruşmaları Juodugu tespit eılilmi,tir. Bo 
11 12 18 18,5 maktadır. birinci nevi pamuk muameleai muameleıl tescil edilmemiştir. mnkofHn yapılmak üzere enak tavuklardan ıenede 13 milyon-

Yfl k6.n 6Ui,ö Son hafta IBtış miktıı.rı 181 yapılmıştı. Tabkikatımıza nazaran oyuş· birinci karar hı\kimliğinden aı- dan fazla ynmurta alınmakta· 
Ge · ı tnrıı<'o maddeler inhiııuı müba· çen senenın ani hafta mu- çuval yerli arpadır. f:lu mikta· Şu hale nazaran geçen Tt- bn !iye mahkemesine verilmi,tir. dır. Bu yumurtaların bir kısmı 

ameleleri. b • yaata ba•lemak üzere Izmirde Dl 1 1 1 s•k o · rın eber kiloso 2,25 ile 2,375 senenin ayni baltaları arasında ' fer n u m f ihrn9 edilmflktedir. 
Tip No Satı, miktarı Kilo fiatı kuruş arasında aııtılmıştır. Gaçen fiat nokta~ından taban tabana ıle iatihzarata başlamıştır. Keçecilerde Ynsof oglu la-

6 
7 
8 
9 

10 
11 

Qu As. Az. bl\fta 2,25 knruştan Y"lnız 16 zıt bir fark yoktor. Yalnız hu Edineceğimiz maili.matı pey- mail namında hiriıi sarhoş oldugo 
670 10 53 11 31 çnTai yerli ml\I 8ıılıimış ve ge sene az miktardıı. mal 11\tmıştır. derpey karilerimize arzedeceğiz. halde Muıtafa ağaya sebepsiz 

11 99 Ekıleo ve Jıalı' bazır •aziyete na· incir Rekoltesi olarak tokat •ıırarak di•lerini çen senenin ha !ıaftRaınııı ınoa- • M • 
2 '> zaran bu seoenı·n pamuk rekol- namele yoktur. Rekoltenin kırmı•tır. lsmall hakkında tntn· 1· ~9 melel~ri kilo~n 2,535 knroştan • 

13 65 67 çunldan ibaret bolonınnştn. teıi 30 bin halya tahmin edil· bugünkü vaziyetin şayanı mem· lan tahkikat enakı adliyeye Te-
14 4:1 Bund .. n çok az sene evnl şu mektedir. ooniyet oldoğu söyleniyor. rilmiştir. 
ı.ı 43 ıue'l'8iml 11 rde lzmirde kiilliyetli Palamut/arımız l'ı1ıktar itibarıle yapılan lah· 

k ıl 1 ld Palamut ihracatçılarının elin- minlere nazaran mahsulün ge· 

467 11 50 
200 12 09 
162 12 48 

23 ];J 26 
:J 14 (:! 

Yekı1o 1525 
Durgıınlulfun Seb'lıplert 

mı tar a arp-ı satış arı o ngo 
Ye bnoiarıu d" horsa ya kaydetti- de fazla miktarda istok mal bn- çen seneki rekolteyi tecavüz ede· 

Panayır 
Balr.lr.ında Bir 

Toplantı 
rildigi miisbet bir hakikat lken 
lıır ıki sened .. nherı bu şekilde 
lıRre ket edılmemesi ve lzınir 
bor sasının eskiden olduıtu gıloi 

arpa muamelelerine sahne ol
maktau uzak bırakılması nazarı 
i~ilıara alın a cak bir mııs'eledir. 

lnnmakt .. olması hase!ıile bu bal- cegi Te kalite itibarile de dıı.lıa 
ta piyasada hiçbir ınnamele ol- yiiksek olacaj!ı ııolaşılmaktadır. 

mawış Te horsaca da hiçbir satış Umuml Piyasa Va.ılyetl 
te•oil eıliloıemiştir. Şehrimiz borsasında bakla 

Goı;en hafta muhtelif nevi· mültesoa olmak üzere sair tica
lerden 632 kental palamut 175,5 ret eşyaları üzerine moamelelıır 
ile 331,5 kuruş ıırasıoda satıl- pek durgondnr. 
mıştı. Mevsim icıı.batı olı.n bu dar. 

Bugün panayır komitesi be 
lediyede memleketin ileri gelen 
ve iş yapan tüccarlıı.rile nli Kil· 
zım paşanın riyasetinde bir içti
ma akılederek beynelmilel diir
düncü Dokuz Eyltil pıınayırının 

f ransa Otuz Biu Mütehassıs 
Askere ihtiyaç Hisse~iyor 

Paris 4 (A.A) - Meb'usan 
ordu encümeni, dün Harbiye na· 
zırı Mareşal Petenin ordu mev
cuda hakkındaki izahatını din-
!emiştir. 

Harbiye nazırı bir senelik 
askerlik müddetinin idame edi· 

lebileceğini, ancak 1935 40 ek
siğini tamamlamak için 30,000 
mütehassıs askere ihtiyaç olaca· 
iıoı söylemiş ve demiştir ki: 

"Bu mütehassıslar hudutlann 

ı:;u b eıaba nazaran ıoıı hafta 
il e geçen senenin ayni lıaftıısı 

muameleleri arasında sat ı , nok
faaın<lan k ü lliyutli mild ar farkı 
ıneTont olmakla beraber f iatler 
l•u eeae daha miitMelli bir val.i
yet giisteı mekle<lir. :Ue'l'8imin en 

durgun geçmiş haftası olarak 
k.abul edilen bıı haftııoın göıte
rıleo vaziyeti hakkında ali\kadar
larındao yapılan tahkikat oeti

ce~inde, bu hafta pek az miktarda 
muamele yapılmış olma81 keyfi. 
yeti lngıltere.re ithal ~dılen 
Avuıturalya üıiimleri rekolteai-

Borsaların maksat teşekkiil 

ve honlarılan beklenen ticari 
gayeler ııazarı dıkkate alındığı 

takdir 'l'e piyuaya dair ne,riya
tımızda iitedenberi siiylediğimiz 

gıbi arpanın borsaya dahil me-

Geçen senenin bu haftasında gıınluğun bu ay :ıarfında da de
berveçbiati mııamelelıır olmoştu: vam edeceği ve Ağustosun hu

Ne...-'i 
Krible 

Kental flati lnlüyle beraber muamel!\ti umu
Kentıı.I Asgar! azami miyede yeni bir inki,af hasıl 

9 500 500 olacagı ınnbakkaktır. 

müdafaa teşhilatında ıstihdam 
Izmir gibi mühim bir iktisat olunacaklardır. Hudutların mü· 
şebrindtı büyük bir rağbet Te dafaa teşkilatı tecrübeli mühim 

monffakıyet kazanma11 için bir kuvvete ihtiyaç göstermek
bazı eıaelar karar nrmi,tir. tedir. Böyle mütehassısların or· 
panayır her yerden büyük bir duya kaydına imkin bulunma-

vaddı.n ve ıneml .. ketimizin belli y ff b• N t • • E • alAka görmekte, hazırlıklara hu· dığı takdirdedir ki-askerlik müd· 
bRşlı 1lırncat eşyasından bulun• una n ar ıye ezare ının mrı mail bir faaliyetle devam O(UO • detioin temdidini derpiş etmek 

oin bu een tt bozulma~ olmaaı dağuua nazaran ıuuamelelerioin y •••••••••••A••••••••••k••• ·~···T••••••~;··••k••••• M maktadır. lizımgelecektir. Fakat bu ted· 

hıı.berioin ıeeyyiit eylemi, oımıı.sı- ııe1ıeınehıı.1 horu ya kayılettirll· onan S erı, ur ı·I- B • Ş k bire her halde ihtiyaç olmıy•· 
na ragmen Ingilterenin henüz ınesı .,.e müstalı~ıı, rençber, ko- a rJ ar kt . ca ır.,. 

ıizümlerinde talip lıir vaziyet al- misyoncu ve tüccarımızın arpa I" he ı • e •d d P f 
nıamı, olınasıudan 'l'e ayni za• fiat ve mııamolelerindeo vakti 1 ıs erını rencı e e en anayırı ransız 
oıanda Alınanyırnııı da bu ıene zamanilo haberdar edilerek bora" Baride açılacak olan Şark ff N 
iılıal edıleoek üziim mukahili nizamnamesini tamamiııı tatbiki k 1 ee 1 • k pırnayırına Tiirk firmıılarınıo da a . 8ZJrJ 
ıliiyiz mikt:.rıııı heniiz tespit et- yoluoon tutıılmRSI lıizım 'l'e lıi- şar 1 arı soy emıYece iştirakinin çok faideli olacağı L oadra:va Gidecek 
ıneıniş olınasınılan ilerı gelmekte bittir. buradaki ,.J!\kadulara bildiri!· Paris 4. (A.A) - Havas ajansı 
:tl<lııı?ıı ~nlaşılını,ıır. Bakla/arımız Me Halde' ATINA, ~ - Yunan bari· danlıklarına •n emri gönder. mlştir. bildiriyor: 

Ü. 
v •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ziimlerlmlz lnq/Jlz Son bRfta lıakla ınuRmelele ye nezareti, harbiye nezaretine miştir: kom'u mılletin dostluk ve te~· Hariciye Nazırı M Bartu dün 
PıyasasınaDökülecek rinde geçen hafta olağu gibi •a- gönderdiği bir tezkerede Yunan cOsmaolı impratorluğ ile ce- riki meaaisinin inki~afıoı ızrar lngiliz sefirile mülakatta bulun· 

. lııg ilt e reııin Avusturalyadao yanı memnuniyet bir faaliyet efradının kışlalarda ikl\motleri es- reyan etmiş olau muharebeler eılebileoeği aşikardır. muştur. Bu mülakatta Avrupaoın 
SPneyj 40 bin ton iizüın aldıp;ı göriilmii~tür. Hafta 111tışı 3 3,25 oaıında ve yahut bir yerden diger ebediyen bitmiştir. Samimi bir Bu miioaıelıetsiz ve muzır vaziyeti ve M.Bartunuo yakında 
vo lıallıııki brt sene için Anıa- kuroş arasıuda fıatlllrla 3532 çu- bir yere gittikleri Slralarda Türk- dostluk Te samimt bir itilaf bizi hRJierln Yunan orduııınılııo sa- Londraya yapacağı seyahatin 
lııralyaJan hu miktar iiziimii Tal hazır ve 3,125 le 3,25 kum' terle cereyan eta:iş olan nıiicade- Türkiye cuınburiyetinıı bağla· reti kat'iyede zail olmasını mahiyeti hakkında görüşülmüş
ll}libayaR ımkanının mevcut ol· arasıodıı Jiatlerle de 1500 çu'VRI leleri hatırlatan ve bn itibarla maktadır. lki milletin maddt illerim. Bu emrin tatbikinden tür. Bir konferans veya müza· 
;ııadıgına güre ılıg11r rakip ıoem- Tadeliıatıştan miirekkep yani Tiirklerio Milli hislerini renoide refahlarının terakki ve iuki~afı dolayı meı'ul olan ıoobtelit kere mevzuubahis değildir. Bu 

0 ketJerden yüksek fiat Rranıl· ceman 5032 ı;uvaltlır. edebilecttk olan şarkılar ıöyle- için iki milletin teşriki mesai· cüzütam komandanları,iıtikbıılde seyahatin gayesi lngiliz nazır 
dııı;, takdırtle lııı sene iiziimleri· Oeçeıı lıl\fta kilosu 3 kuruştan dıklerini .,.6 bo lıRliıı men'ıtıi ıine dair bir çok esaalar iimltlıır bu halin ademi tekerriirii için larile Avrupa meselesinin heyeti 
llii-.ıu lngiltere pıyasaHıaa ılökii- 1500 çunl hazır ve kiloaıı 2,9375 bildirmi,tir. beııliyoruz. Binaenaley.ıt eski de· icap eden tedbirleri alaoaklıudır.> umumiyesini, iki memleketi bir· 
lecegı ~''.Hl taloıi ~üriilmekteılir. ılP 3 kum' arn .. nda fiatlarla Bn tezkekere iilıerine Yunan 'l'irleri hatırlatan ve Türk mil· Harbiye Nazırı leştiren dostluk hislerile tetkik 

1111 ~~ıııı ~011 talııninlere na- 407:! ki ceıuan f•ô~l ~ani mua- harbiye nezareti kıtaat koman- letioe dokunan sarkılarıa iki K ondllla etmektedir. 
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Hıııoııııh h•hlıt'r, ilii~iincl'si, ~tmiy<'ıı hiiyiik kanntfnra bın 

J"~'" •iiıııliiı ml'ıııı' oldu~ıı dMin iııış gilıi "e hanların üzerindı-n 
ı ır 1111•1~. ıliiııya11111 ve ins:ınfa- kendi ynlnızlıı:tını seyrediyordu. 
rııı ıtr•fında ılnlaşıyoı-ılu !in ll:ihi'ye yaklaş'ln bir kimıesiz
iıı~:ıııılıı vıı h<1rkAsten ıınce dAllık vıı ıılüıo derinlıkleriniu yn
lı<'rıılırııl<1 F"ı;nrnlı_r:ın hır tnrııf I vnş v:ıvuş kapladığı derin bir 
hıı ı.11 .. tıı(!ııııa ı;ııktun iııaııuıı~l ı ıalıatlık .. 
\ ııkıı _rı~ - lıo .rnmarıhr •;nl.Lııı Sabahın dört buçuğu 
g,·~1111~11 keııllıııı lıır lrnlıraııı:ııı Hi 1.fııııct ııskerleri gıbi gıyin· 
laız•·ıııgı olıuu~ııı mi~ :ııl:ııolar, nehrin dalgaları 

llapr, Keııılısinıl•ki \'o kııv- 1 iizcı ınıl~ yavaş yavaş sallanan 
H't, lııı şıdıletlı "" lıalıııı ıabay- çatanaya biler hirer giriyorlar. 
yuf, ı~ık gilıı, her hıçııııi alına- Kı) 0 Kaıol'e: 

J!ıı lı:ızırılı.. - ÜPıuicılerdeıı ikisi ""pıır 
r .. ııı bir lıap ''."zırlıy:ııı ell•·, la)·fa11ndan, diyor, hunları aor. 

ri lıafıf hatıl t~lrıy'.ırolı'.. Bn tanı lguya çekmek lı'\zıın: Sılalıların 
y;ılııızlık, lı:ılla h.ıyrı Y" lrnr~ı nerede olılııj!nnu bilmeleri ikti 
dı:y.ln~n 8cvgı _ hıl~' oııu '.lii~iiıı 

1
w ~tlcr. Qızmeler hariç, üni. 

cdeııoılen kıırt.ıraııııyac~lıtı. lnıı"" lıonun biçimini pek 
lla~l;a bir in•aııııı vaılı~ınıt ••-laz dejtiştirıyordu. Arka8ıocla a~
ıtınına~ı kahil olnrns:ı l11.l11 ılii l ker elhiseAi <le ken<li clhıse•i 
şhrııııeldfln kıırtulıııaoın Jolnnn lrndttr feııa ıliklenınişti. Fakat 
lıılı)oııln: Alyon... lııollanılwa.ını lıilrnediği yeni 

ıı .. ~ hap. Yıll~rılanheri z:ılı k~8kHi, kaplaılıgı k:ıla tasının 
met ~ekerek, hatta bazen acı hı 

1 
ü?.erınde, ona hir rrsiın b:ılı •e· 

l" . doyarak, hn ka<lar!a ıl<tıfa 
1 

ı iyorıln. Kıyo k~n<li kendinfl: 
eılıyordn. Pıpo•unuıı ocagıoı kız. clliiyle lıir t.ııronla çinli !':alııt 
ıJı; elinin gölgeri <luvar<laıı ta- kasketiııin meydaııa getirdiği 
vana ıloıtrıı gidip geldi. Laııılıa- ıoanzıua ne acayip bir Şfly olu
yı bir parça <ill'ye itti. Oiilge- yurnın~!· ileilı. Etraf keranfıktı .. 
nin ı;el'çeve!eri silindi. Eşya da - J'llu~ıııulıanın kokulalaRını 
böylece gözden ıiliııiyordu: l-li- başına çek, deııı~kteıı <le kl'nclıııi 
çimleri clegişmedıgi halde oııun alnın~dı. 

nııı:arında vuzuhlarını kaybedi- Qatana rıhtımdan ayrılıp ııçı
yor ve her şeyi birbirine karış- ga ıfogru hızlaıımaga başlanilı. 
tırao hayırhah bir kayıtsızlık Biraz sonra bir ı;ioli yelke.n gc
içlnde kendisine yakla~ıyorlardı 

öyle bir dlem ki clabıı deTRmlı, 

kenıli kendine ilaha lıı.nzer ol. 
duııu için ötekilerden daha ha. 
kiki.. Bir dostluk gibi tınıin 1 
daima rahinıkar, daima vazilesi

ni ynpmaga hıızır doRllnk gibi, •. 
Şekilli, hatıralar, dü.,iinccler, 
her şey müsterih bir llleınin i 

çine gömülüp gıdiyordu. Heniş 

nilüfer tarlaları içinde, gükyü 
züııdttki bulanıklığın, giilün su. 

!arını süt 
bir eylftl 

reııgınde 

ak~amını 

gösterdigi 
hatırladı. 

1ıletrdk t.Sr kii,kiiıı çürüınHş boy. 
nuzlarıodan harikulade Ye mev. 

tal ufka kadar lıer ~ey onn de. 
rln bir kedere gömillmü' gibi 

geliyordu. lb11dethaneslni toza 
topraga. ve yanan ödagacının ko
kusoııa bırakınış bir buda, çın· 

mioırıiıı :ııılında j!özılen kl\yhol 
<lu. Kru vaziirlerdeıı ı:ök yüziinA, 

oradıııı da hı;.ıla karn1>1karı~ık 

limanın i~inA çevrilen projektiir-
ler bı rer y:ı lın kılıç g !ıi ı rbl 
ı·iyle çatışıyordu. 

lla~tıırRfta Katof, ya va' y11n~ 
yaklaşıyıor gıhi gilrllnen Şın-

ttırıl{'dan ~iSzlerinl ııyırnııyordu. 

Liman durgun sularının, du

manlıırıoın ve balıkl:ırıoın koku
su lıurnnl:nını doldururken, her 

savaşın yaklaşışını ona haber 

veren hatıralarda zıhnini bir 
kere dabı& hükmü altına alıyor-

du. Litüvanya cephesinde tabu· 
rıınu beyazlar esir etmişlerdi, 

Silllhları ellerinden alınan ne. 
fMler · yeşilimsi şafakta, tıık sıra 
halınde dızildikleri zaman, geniş 

kar sahrasında anonk farkoluna-
gıragını 9almaksızın, köşkiin 

bl liyo r laril ı. cKomlin isti er eı ramerd ivon tralızaıııııa dayanım~-
, !ardan çık~ınlar,> Bnnon rnana-

tı. ~ıtüfer tohumlarını toplRyao 
kiiyliller, ıandallarıoıo içın <le 
seo~ızco geçiyorlar<lı. 

sının ölüm oldnguuu biliyorlar
dı. Tahuruıı üçte ikisi ilerlemiş. 

Son çiçeklerin yakınında, san ıi, cOaketlerlnizl ~·ıkarınızt, 

dalın dümeniııılen iki uzun en cHen<lek kazınız•. Kazmışlardı, 

kıvrımı doJtdıı ve fnkalAıle bir Yavaş yav11ş... Çünkü ıoprak 

teıuhelldde ılerlıyerek klil ren- <lonwuştu. Beyaz muhafızlar iki 

ıçı -ayuıı ıçınde kaybol<lu. Ha eılerinde birer rovelver (kürük-
1'ıvrıııılu şııudi, onun içine dojf- Itır silah vazifesi görebilirdi) 
ru kayıyor ve kayarken de yel- şüpheli ve ıabınız, • esirlere 
'.lazeleııı,ı~ı ıııın araaıııdan dün- agızlarını çevirmiş mitralyöıler 
Yanın ııcı ulııııyan bütfin yor- ortadı& <lurdogııııilaıı . sağda ve 
~~ıı 1nk111 n nı topluyor_<! u. J ııor, J solda beklıyor. 
gozlerı kapalı, ıaııkı b1treket - Sonu Var 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
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•• Büyük Sergüzeşt Romanı 

Edebi Terbiye 
Yazan: Ödemiş: EyOp Hamdi 

Bir zamaıı!ar mekt(lplsr iiti 
litaristti, yalnız maddt menfaate 
bağlanıyordu, Bogiiniin mektep. 

çiliği be<lii terbiyeye çok mühim 

bir yer ayırmış oldo~ııou sevinç

le kaydede'bılıriz. Redii terbiyede 

gaye, çocuğa güzel fikir, duygıı, 
h~yrcan ve itiyatlar kazandır

mak, onu giizııllik ve büıiiolüğü 
aydııılatınakla kavnyacak yara
tıcı biı· kudret halini!e yetişti

rebilmektir. 
Bedı! terhly~niıı programda 

ayrılmış bir yeri yoktur. Çiinkü 

ılk meklPp gllzel san'atın btılle· 

tilecegi yor değildir. 
llk ınekt~p çocukları, güzel 

şeyler, şekıller, güzel hareketler, 

&<izler, renkler 'fe çizgilerle 

alfık" !anılı rı labı li rıe kı1f ı,o ka<lar. 

Umnnıi kayıtları,yaşayı~ şaıtları 
vu gilzel görilnü~lerle haşhaşa 

lıırakarak on" bedıi zevki nşıla

mıya, bu ıarıli ibtiy.ıcı daynr

ıuıya çalışacaktır, lleilıi duygu, 

bcilıi yaşayış içerisinde tomur· 

caklaııabilir. 

-'lektHp binasının yalnız sag. 

lık vıı pe<lagojı dıleklerini giize

terek yapılnıı' olınHeı yetmez, 
Çok tcıniz, ~aJP, beışeyi düzı{üll, 

yerlı yerın<lP, iyı havalandırılmış, 

aydınlık, geniş, kullanışlı, mlına. 

rilıjtın son ilıleklerinı ok~ıır, kav

rauınış sabit v-ı ıııiitelıarrık de

C•Ha ı ı 011 siislerle bezeıı w ış, her 
yanı teı·ıeıııı:r., genç ruhları ıe

vin~lo kabartacak lıa tarzda ol
walıdır. 

Gençlerin, yalnız giizel eaer
lerı takdir etmelerı kfıfı ıleıtılıJır. 

Oıılarııı bedıi duygularını geniş 

lıir serbesti içcrıilın<le a9mal .. rı 
da lazıınılır. Mektelıın hır köşe

sıude, çoouğıın keııi:line mahsuıı 

bıı· yeri olwalı, çoouk burnaını 
kıındı zevkine göre işlemeli, ta
rırnıalı, siialeıuelıdır. M11kte-

bi11 lıiilün ıil• i'leri daha zıya
de çocakların kcndı znklerioi 
if11de eımelıdır. Çooıık lıo iş de 
yanılabılır, Oııo ıuünMip telkin
lerle inceltmek, maııevi rütüşler 
yapmak başındakı terbıyeoiye 

düşen nzifelerdeodir. Çooııgoo 

ilk adımı kendı kl'ndine yanş 

yaveş zeviyenın aezılııirdiıtı lbti· 
y1L9lara giire açılıuaMı, daıwa tat· 
lılıkl" takdır Y11 tenkit edilmeai 
ıo11lıeıler. 

Hele güzel bır bahçe, güzel 
çiçeklerııı ruhlar üzerınde uyan. 
dırııcııgı giizel duyguler hiçbir 
zawarı hatırdan çıkarmamalıyız. 

.Mekteplerde bedii teJ'lıiyeye 

yaıdıuı edecek lıaşlıoa nsıtaları 

sayıverelıuı: Uesını, muwiki, 'iir, 
güzel parçalH r okumalc, okut· 
ıııak, ıuekt~p temsi ileri, gezinti• 
!er, ronıllar, ritmik hareketler, 
müze, tablo, beyk.,1, güzel eser 
leri tenkit, giimellikleri ara,tır 

ma, ıinııma, projekıiyon ve1aire •. 
Son ellz: Bedıl terbiye, müı

lakll de;ılldlr. O, terbiyenin bir 
kısmıilır, eiizle dejtil, güzel ya
şı&w11kla kazanılır. 

degı ı . 
Ut rdeu hl re göıılerl (Sen) neh

rine açılan perıcereye lli~ti. 

Son Kısım. 
-132 -

- A bu nedir. Yarabbi.Pen. 
cereyl iyice Jrapadıgıma kRtiyen 
eminim. Eger açılmış İle miH· 
firimi ka9ırmak için geleol"r 
a9mış olacak. 

::::::::::::~· s~~I J?enceredeo dışarıya baktı. 

J ptida ( Sen ) sabili ü~erinde hoş kalan mermer •edye il zerine 
olan korııliirii takip etti. Sonra haklı ve kendi kendine houınr. 
t~şbl rbnne salonuna girdi. Feııe dandı. 

rini sallaya aallayR ertesi eabah - Fakat gözlerim şaşalamı . 
fethi ını·_vyit ameliyatı yapılacak yor ya : Orada değil faıcat uça· 
olan iilüye yakl,.ştı. mıızılı. ya. 

Fakat hayret,. Mermer üze- Iı'enerini kaldırarak etrafına 

rine bir kaç ıaat evvel kendi bakındı ve devanı etti: 
elile bıraktıj?ı ölü kaybolınnştu - fere yııvarlanmadı .. Aoeba 
Bu akıl almıyaııak vaziyet kar· bana bir 07an oynamak mı 
şısııı<la ne yapacaj!ını bilmiyerek isleıliler, Dogrııau yapılacak şey 

Fakat gece ı> kailar karanlıktı 
bir fey göremedi ılinledi.Suların 

bışırt11ıudan lıatka bir ,ey duy 
ınııd 1, 

'.l'ıtreye titreye te blrlı nı. 

11&lonnııdan çıktı,Müesadaenin bat 
kl\tibine yazi7eti anlatmaıı;a gitti. 

Babası ile doktor Pikirı ya
rım aaat efvel Pıı.riae gittikle
rinden Ameli ile lıllmiyerek 

yalnız kaldıtı apartın nda Son· 

ya rahat rahat ııyuyordıı. Süı>· 

reni Asır .J l'ı•ııınz ı~:l,! 

Almanyada. idam. ."Edilenler 300 a Buldu 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hitler Rayştağı lçtimaa Daveti 
Daha Geniş Salahiyetler lstiyece 

----------------------------.... 1----------------------------- Baştaıa/ı 1 inci salıirtde - lrilmiştir. Von Papen hfilii. fı 
PrerıBLerl Kovuyorlar len mevkuf bolunmaktaılır. 

Eyi malumat alan mabafilden Auu8turgalılar Ne 
bildirildiğine göre sabık Kron- Diyorlar? 
prens ile biraderi Prens Ogüst Viyana, ' ( A. A ) _ Bütiin 
Diyoın üç gün için~e Alman Avusturya matbuatı, Alman mil
topraklarını terketmege davet li sosyallst şeflerine evrnlden 
edilmiştir. baklarınrla lıiç bir ıurelle bil' 

Ceneral Schleicher'ln 
Metrflkdtı 

Kanun mucibince ihaneti va
taniye ittiham edilen cenerai 

Schleicher'in serveti müsadere 
edilmek icap ediyorsa da mu

maileyhin muhtelif zamanlarda 
vatana ifa ettiği hizmetler ha
sebile metrukıitının bir kısmı 

ihtıyaç içinde kalan akrabalarına 
bırakılacaktır. 

General Frlç Httlerl 1 ehdlt Etti 
VIY ANA 4 (A.A) - Havas 

ajansından: 

büküm verilınek11izi11 iilamlllrını 

miittef ikan tenkit etmekte ve 

bu idam la rııı hukuk met bıımu· 

na karşı sarilı bir toc:ıvü"' ol 

ılogunu yazmaktadırlar. N eues 
Veiuer Tageblet bn bnoosta dı 

yor ki: 
c Röhm Ye arkıufa~larıııın 

idamları tarın, 11 .. gil Y"loız me . 

deni kavimler fakat çok iptiılai 

kavimler ııeziliıı<le de wutelıer 

olan hukuk mefhumuna dalıi 

muhaliftir.• 
Hltler Hlndenburga 

izahat Verdi 
Mendek, 4 ( A.A) - JH. Hıt-

ler Iteisicomhııra, vatani hiya-
• 

~etıuış ve ıııaınaıfeylıin ıliirii• 

hareket etıııekıe ol<lııganu il;lv 
ederek, ak,i miitııle..ila lıolnnaıı 

ları hemen va?.ıfolerıııı hıraknıa 
ğa davAt etıui~tir 

Bitler Daha Geniş Said 
hlyet lıstlyecek 
Vıyana, 3 <AA) - Hıtleri 

keodıoine yeniden va~i sal&lıiye 

""rılirwei< iizel't! Rantağı, ııı?aB 

tos lıa~larıncb iı;tiınaa dave 
etmek ıııyetıııde olduı:ın söylen 
ınekte<lı ı" 

Avam Kamarasında 
Londra, 3 (A.A)- Alnıaıı 

ya<laki va1,iyot hakkııı<la Avnıı 

karııara~ıııt!a soruları bir sual 
kısaca CPVl\[l ven•ıı barıciy 

nazırı, .cırı A iman vakayiinin 
g<lzetelM<lıı lafsilen göriilınü 

ı>ldağunıı ve hunların mahıyeti 

hakkında Berlıııde v" .llünıht 

ııeşrolnnan resıni tobliglerde f<llf 
izahat hulunduğuna ıiiyleıv•,tır. 

Mumaileyh lnbiltere hükumeti· 
niıı bu vRkayı i lıittabi ılerıo lıir 

Berlinden Telgraf gazetesine 
bildirildiğine göre, hararetli bir 

mülakat esnasında Alman ordusu 
başkumandanı Ceneral Friç, 
eğer muhakemesiz idamların der

hal durdurulmasını emretmezse, 

M.Hitleri tevkifle tehdit etmiş· 
tir. Yine bu habere nazaran M. 
Hitler bilahara M. Göeringle 

uzun bir müzakerede bulunmuş 
ve bu müzakereden sonra M. 
Göering Ceneral Friçi görmek 
istemiş ise de Ceneral kendisini 

net müorinılerine yapılan baJ'e- ılıkkatl~ takıp eıoıekt11 ohluıı,anu 

ket hakkında izahat vermiştir. lakin kendısıniıı şiuıdılık hi~ 

Reiıicombnr kendiıine milletin bır nıütafea beyan ııd~cek v;ızi· 

kanıoın dökülıneıi,ne ve vatanın yette lııılunııı:ıdıl(ıııı ili'ıve et· 
milhim ursıntılara maruz kal. wışlir. 

kabul etmemiştir. 

masına mani oldugunilaıı dolayı 

teşekkiir etmiştir. 

Fırka Kdllbt UmumiBl De 
Kurfuna Dlzlldl 

Londra Royter ejansının Ber 
lln muhabirinden: 

1932 seuesi Kl\oıınaevvelinılo 
BERLIN. 4 (A A) - Başve

kil M. Hitler Aşağıdaki beyan 
nameyi neşretmiştir: Hi tler ile nok tai nazıır ihtilafı ıı-

"Röhm isyanını bastırmak dan dolayı fırka klltilıi nıuuıui. 
için alınan tedbirler, l Temmuz liginden ayrılmış olan Gr~gor 

sabahı nihayet bulmuştur. Her Straser'in de kurşuna dizildıgi 

kim harhangi bir niyetle olursa eeyyüt etmekıedır. Bu balta 
olsun kendiliğinden bu hare etle içinde başka idam bükiimleıi 
alakadar cezri bir harekete te· tatbik edilmesine iııtiznr olunıı 

vessül ederse mahakimi adliyeye yor. Tevkıf edilmıe olnıı 200 
teslim olunacaktır.,, kurşuni gömlekli huııısi mııh-

M. Hitler bu kararı ile 30 kemeye verileııeklerir. 
Haziran hadiselerini taınaınen Von Papen Istlfaaını Verdi 
kapanmış telakki ettiğini gös- Loodra; 3 ( A.A ) - Royter 
termektedir. ajansının Berlin muhabiri bil-

300 kl'I idam edllmı,tır dıriyor: 

Londra, 3 (A.A) - Dııyli Alman başvekil muavini Von 
Telgrnfıo Berliıı mubadirinden: Papen bo~iinkü kabine içtiwaın· 

Alman Roşvekili .M. Hitle- da istif&1ını vermiştir. lstifaeı 
riıı hücum kıtaatını dağıtmak henüz kabul edilmemiştir. 
bueusaudaki teJabiri, tahmin Tasfiye lıl Bttmlf 
edildiğinıien çok daha ~lddetll LONDR.A, (A.A) - Royter 
olmattnr. lkl üç yüz kfşlain Ajansının Berlio muhabirinden: 
ıdam edililigi 'fO yine ü9 yiize Herliııde neşrolunan en eon 
yakııı teyklfat yapıldığı .unno- resmi tebligıı nazarıın tasfiye 
luııoyor, muamelesi dün geoe bitıım bul-

Nasyoual ıosyaliıt olmıyırn mrıştar. Artık şiddetli tedbirlere 
menabinden ıöylendiglne göre devam lüznmn kalmamıştır. Bü 
Röhmnn ıolkaat teşebbüıünli ıün memlııkette tam bir sükftn 
Hitlere haber veren, eoikaet- ve lntizıım vardır. Oeneral Blum
çılarla ünceden temaa eden Göe. herg de Rayşvere hitaben neş

belı olmnttıır. Nezaret altında reyl"diği ordu emri de fevkaladt' 
bulnndurıılanların içerisinde ıa· ahvalin bertaraf olun<lnğuou 

bık Kay1&rln oglu Preus Obiist bildirmektedir. 
Vilhelm de vardır. Sabık Ve . 
liaht iıe f1Yi9reye gitmiştir. 

Reisieouıhıır Hindıınburg 
ihtilafı bastırmaga mnvatfak ol 
doklarıud•n dolayı, Hitler Gö
erlnge tehrlk telgrafları ğönde-

besız güzel hır rüya gürıiyordu 
ki yüzü gillllyordn. Belki de 
çoktaııberi nihayetsiz bir mer· 
brıtiyet ve sadakatıoı hiesettijti 
genç adamı görüyordu. Fakııt 

birdenbire ufaudı. Kontun oda
sında hakikat .bir güriiltii ol
muştn. Derhal yatağına otura
rak dinledi. Pederinin çoktandır 
d119ar oldngn uykoıozluk buh
ranlarıodan hirinde olmıuından 
korkayordo. Giirültü devam edi· 
yordu. Bu o.ııı.ııın bir acundan 
diğerine bir f8Y arar gilıi ae1siz 
tadaıııı yürüyen bir vlicndon ha
reketi idi. Genç kız dütilndü, 
zayallı babaoıgıııı aerntini tek
rar bnldn amma bir türlü iıti· 

rabalını bulmadı. A.ceba kendi-

aiııe 

Yok, 

bir az yardım eteem mit 

hayır belki daha ziyade 

Bir Nutuk 
Danzig, 4 (A.A) - Danzıgte 

oturmakta olan şarki Prusya lıU
cum kıtaatı komondaııı M. Scboe
ne bir nntok söyliyerek, , Hitler11 
ıadık kalmaııın lüznınuııılan bab-

rahatsız ofu I', 

Tekrar nynmaga çalı~acaktı. 
Fakat o anda işittiği giirliltünüıı 

pederi tarııfıudan çıkarılmadığını 
derhal bi11etti. Kont Kıı

mofıın rahatsız oldogn ye dok
tor Pıklo oraya gittigı 

dii,üaoeıile daha ziyade mernk
landı tekrar dioleınege başladı. 

Giııli adımlar devıun eıllyor<ln• 

Artık bunların doktor Pıke<le 
ait olduğuna anlaını,ıı. 

Titremedi. Faka yatagından 
ihtiyat i.fe indi. Neoetln tenbilıi 

üzerine alını' olduğn otoınati k 
rovelverioi yanındaki maHilan 
ı&ldı. Yava,ça ara kapıya k11dar 
yürüdü ve aııHızın açtı. 

Odada kapıya arkuını çevir· 

mlş bir a<lam kont Kamofun ev· 
rak dolabını karıatırıyordu. Girtır-

'O'JIX////////// ///./:///L:Z/Z/X) 
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İKTiSADI 

HABEBLEB. 

üzüm Satışları 
Çn. Alıcı l<'ı at 
22 F Solari ı:ı i5 13 75 

22 Yeklın 

400-

364027 Umunıi atış 

AFYON 
Kilo J\ lıcı Pıat 

.t L09 800 ~ U M in 76 7 
his.ırı 12-1~,5 morfıoli 

Zahire Borsası 
Çu. 

314 
234 

Oinsı 

H!ıl!ılay 
Bakla 

l!'ıat 

ii9 Kuıııdarı 

64 Anason 

3 15 

J 75 

1:.!00 kental palamat 
1349 kilo yapak 38 60 
6000 adet kozu D 

98 Arpa 
50 M ı8ırıl arı 

•na&• 

issizlik 
Nerelerde 
Artıyor? 

3 31,Hi 
5 60 

17 16 
243 75 
J2 
83 

2 os 
2 37,a 

o~nevru, 3 (A.A.)-Beynelıni· 
lel mesai bürosu tarafındaD 

raporda, işsizlıi!İD biltüo merıJ' 

(.,ketlerde az çok azalmaktf 
oldugıı halde, yalnız Bulgarist11ı1 

Franea, J rlanda, Lebistaıı 1e 

Porteklzde arttııtı giielerilmiştır· 

kPn ıırnç kı mı çıkardıJ!ı gürtiltll 
ılen adam diinılii. Sonya ıiyab 
bir lllkall11 iirtülıniiş tanımadı~' 
bir çehre giirdü ve pedel'irıf~ 
bütün ıstıraıılıırıoa nrtık bir ııl• 
bayet vMmek ar.mile rüvelveriP • 
çevırdi. Üniindııkı nilıun ı,:iiAlıı 

Ol ... rinılen im kuarı okumuş 
caktı ıo:irıı te~liııı olılıı;!unu ..ı•W 
termt'k kaRtıle kollarını Jıavllf~ 
kaldırdı. Fak:ıt Soııya hayatı11 1 

loaıtışlaıııak idtemeılı ailtLlıın te
1 

tıgıııı çekli adaıu dalın evvel sır 
iistü ılii~eıııeye yuvarlaıııuı~ (t 

ıner uı i viicu duna tesad ii f etıııt' ,. 
yınce arkasındaki hır ayuaya ça 

, ılJl 
parıık onu kırwı,lı. Sony;ı yM 
saniye kailar nıiilebayyir J;~ld\ 
Sonra yere düşen aılaıııııı ayııllf 
kıran kurşunla vuralıuıı,ol11ın 1 Y;, 
cağını, keııJı üzerine atlaıuak iÇ 

- Sonu Var -
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Sabun, Bakır Ve Demir 
Nasıl Keşfedi :di ? 

Kadınların Süslenmek Ve 
Gü ı el Görünme'.-.. istemeleri 

Yeni Aıır 

Afyon Aıliye Hukuk Ha
kimli.ıtınden : 

Atyoııun Oaml kebir mahalle

sinılen fırıııoı oğlu Abdullah 9a· 
vo~ kızı Hatıoe t11rafından kooaaı 

Afyonuıı Dai Recep mahallesin
den [ııçe oglıı Ahmet mahdumu 

Dr. Ali Rıza 
Oogum Ve Cerrahi Kadın 
Hastalıkları Mütehassısı 

berher Hamdi aleyhine açtıgı bo- Raşturak Kestelli cadde· 
~anma davasının c'ari muhakeme · ~inde 62 numaralı muayene-

Verem lllilcadele Cemiyetinin ~ 
Büyük Garden Partisi 

5 temmuz perşembe gönü akşamı •.. Şfthir gaııinosuııda ... 
Büyük ha.ııırlıklal' Tar... Her aeno oldoğu gibi lıu sene de 
çok gilzel çok muhteşem olacaktır ... Afııhtelif eğlenceler ... 
Danı mueahakaları .. Ru eğlence fırsatını kaçırmayınız. 

sinde ıniiıldeial11ylı Ramdioin ma- hanesinde her gün saat 3 ten 

l\leydana Çıkardı lıal.li ikamctınin ıneçlıul hnlnndu- soura hastalarını kabul eder. D 1 D • il 
"Mineraloj i,, de ilk madenle- hammül edilmiy~cek derecede An olbaptııkı ılaveıiyt• varnkasııı- S 

7 
Telefon: 2~::8) ev et emıryo arı ve 

rin topraktan çıkarılması hak-1 tahrişat ile cildi kabartıyor, mu d~ki nıül•aşır ınıışrnbatından anla-l°4ı•ııııııİİııll•••-llİı-Iİll--rJ 
kında bir çok nazariyeler mev-' ayyeo müddetten fazla durursa ~ılıııı~olmasına hinaeo mu hake- --m;'!:''i:l ·-----.. ·ıLı·manları 7 1·ncı· işletme 

22-24-26-29-1-3-4-5 (927) s 7 Bakır, Demiri Ve Sabunu 

cut ise de, bugün elde edilen saçları döküyordu ıneııın ııınallak lınlıındıııtıı 19 7-3~ Doktor 
;:!~ı~::ı~ v~st~:l!lirined~:~~::: nih:y:t t:~=e~üiçined:~:ie;ol~:~e perşemhe giiııü aaaı onda Afyon Kemal ~atı'r Mu·· fcttı·şıı·g" ı·nden·. · ·d asliye lıoknk ııınhlrnnıeeine gelıııe-ıptı ai kadınların güzellikleri dan bazıları bu hamıziyeti tadil 
. . <liginiz veyıı kıınuııi hir vekil • ıçın sarfettikleri gayretler sebep etmek için bir çok tecrübelere ı • d A k 
1 t giioderilmeıligi tllkdirde ınohake· zmır en n araya ve 0 

muş Ur baş vurdular. En son külün içine 
Pek k t ·h· t t nıenııı lıakl<ıııızda "iyalıen aıııa Memleket Hastanesi uza mazınıo arı ı e kattıkları hayvan yağlarile yap· " 

kik edilirse, iptidai kadınların, tıkları tecrübede muvaffak ol· mele ifa olııntıcap;ı ilfınen tehlijt Daht1ıyeMilteha881Bı mu••tekab·ııen Ankaradan 
muvakkat bir güzellik elde et· dular. ıılıınıır. (22) Mnayenehane Ririnci Bey-

k 
· ı ler eokal(ı nıınıara 36 Tele. ıne ve cazıp görünmeo. ve ya Yag- ile karıştırdıkları kül ::;,ıJılılı lcın l\lerıııırlıı"urıdıın: kl k k " ı ton 3956 • na arını, dudaklarını ızartma kuruyunca ve tekrar su ile mua- Bir lıornıııı iiılenıneei iliiD ve Evi Kamntina trnınvay cad- ı • •d• ı k 

ve gözlerini koyu renkli göster· mele edince kirleri ve lekeleri paraya çevrilıneei ınnkarrer hu desi karakol kar~ısınıla !io, 1)96 zmı re gı ıp ge me mec-nıek için iptidai maddelerden temiz'ediği anlaşılmıştır. Fen, lun:ırı tnruıımı tesviy& edılmi~ Telefon No. 2545 

istihsal ettikleri ruj ve kozmatik ilim sabunun bu istihale ve te· beheri 100 liralık 10 aılet ki C363) bur·ıyetı•nde olan yolcula-kullandıkları görülür,, Bunların kiımül devrelerini geçirdikten oemırn lıio liralık lzmir Eenııf ------------•• 
bugünkü kadınlarımızın kullan · sonra meydana çıktığını istidlal A bııli lıankıısı lıısso sededi •-•11!!'!!'!!!!!1!!!~!1!1~•-ı 
!~~:;~ .. :~ ;:,.~,:•m:,~:;:•:,~ ••m;::::;;, IogHi«limıo.ıodoo' :::,'::"~,~ :' h ::: , '":::;~" ,~:~, ::>O:&:TOB fi n daha rahat bir Va zi-
f eonk~::~~=~~:~rç~=~=:~::::, ~.%~ ~::.::: ı:::~::'.··~ •• ~:.~: ~:·::,:,~.:·,::,: :~:·:~: ,.~;~·;- Hatıp On. [sat yette seyahatıerinin te-
M yaptığı uzun araştırma netice· !:I ısır ve Babil medeniveti zama d ld · d 11 k R " Q 1 k 1 
~.::·~:.::~~·,·~· '""' ·~ ... ''.'.'' :~; .. ;, ~.,::~t . ; .. ... . 1 yazı ers er Da•ız.,,'::::::.•ı.r mini 1 Üz umu na a n i o an 
len k ·r de oyanma ve sus "Mısırlılar, Babilliler memle için Hastalınını Her gün 0,ıtledeo 
b ıııe ı .'Y~ ında olduklarıodan ketinde sari bir hastalık gibi scıııra Heyler - Hacı lınam- •ıdarem•ız bu kolaylıg .. 1 da unların ıhtıyacı olan koz t•k _ . . Oıırta mektep riyazi der~le-

• . ma 
1 yayılmış olan suslenmek ıhtırası Jar soka1?ında 

ve rujlarını temın etmek için d.kk t b. ..b I . riudeo ikmal imtihanına taleb~yi y d d t - . d l ve şayanı ı a ır mu a ega b. 11 h No. 12 • şifa ur un a 
a et uzenn e pota ar içinde bir · . ır ınua im azırlıyalıileoek lir· kabul ve tedavi eder d h ı b• K k k derecesınde kullandıktan fUJ Ve ·· tat 1 a arar ver ço ham maddaler eritirlerdi k fk . fh I' d . .1 Kur~ıyaka Mneııvat sokağı No. TFLEFON No. 3331 er a • 
Bu ameliye neticesiude istibsaİ ~z~a.;k ıs 1 sa.dı. may·~nıybat ı- (5) e uııııac"at. S G 3-3 (7) t-:rn (10) S.7 
et k . t d·kı . . mının ı menşeı ır. uz oyası d 

me IS e 1 erı rUJ ve kozma- 1 • d · · h • ., e kt og"' 
tik maddelerinden başka pota o an rUJ emırın ta ammuz~ndan Aydın Demıryolu Umunı mış ve a armasız -
dibind t 1 haaıl olan pastan başka hır şey 11" •• l .. J .. v .. d 
. e o~ anan sair maddele· de"ildir. Gözlere e ilimtrak bir i'lU( ur ugun en : Alber Karmona 
::z~:d:: ~~::7t doldugunu bil· re:k vermek içi!s~rülen mad- 8/i/!l:li trıribioJeo 31/12/934 Beynelmilel kesim aka ru yolcu katarları ihdas 

Bugün fen ar .
1

1: b t dede terkibi karbonit mubas tarihine Sütli\Q ve Qivrilden 

üzerinde potalavre ;::de u er~:: vıe sair ~inirallerle mahlut lzwire Ol\kled3iloeooek peynirin demtalnden mezun ve Pa- etm•ı t•ır IJk ka· tar 7 tem nıaddelerden bi kt b o an malagnıte taşıodan istihsal beher toııunılan · O knruş iioret rls Şeref madalgestnl haiz -k r mı arıoın a d · ı · d. k' k 'k . ı k ır '7e deınir kül . d • e ı ır ı, ı ozmatı ımal ed_en a ınaoa lir . kadm .,, rrk.!k. kr•lwl 

kabul etmektedir B ı_ok~gunu iptidai insanlar bunu bilme:r.- ····Ö~;;;··;~·b~k:r:··~t~·ş·~···;:;,;· En şık modelleıibiiyiik muvaffa- muz 1934 cumartesı• gu••-
d · ugun u me 1 d kıyetle iş/iyen lzmırin en maı ut enıyetin do er i. ruz bırakırsak demı·rı·n u·· z erı·n gmasına ba•lıca müessesesidir. Zarif niyiniyoıum iirnil olan b ·k· ., Bunun mautıki ve tecrübevi ' 

ları yavaş Y:v:şı ~p~~:~ i~srat:· olarak ispat edelim: !:~id~a~a~ese::~~iye üzç~~~:~eki ~fz;b~~~::aiç~;kt;~:~~k~tı:,~;:,:eri• nu•• ı•zm•ırden hareket ede-larınlcnaza d.kk . . · Yukarıda da izah edildiği Bu adreHi kat'ıyen anut· 
rek b le rı ı atını celbene- veçhile ruj maddesini ihtiva işte tarihin İptidai insanları mayınız. 
ilk b·~ .;r ~e demir bakkıdda eden madeni ateşte eritşek ruj demir pasıııı ruj ve bakırın ye· ı Alber Karmona-Kuzu oğlu k e mu••teak•ıp katar 
yet ~ gı ;rı batlamış ve niba- veya kozmatiği elde edebiliriz ... şil renkli oksidi de sürme ola· ç.1lrfısı.Yenl Kavaflar No.I ce v -
bulmu:ı:r~~~n istifade yolunu Bugünkü modern asri teknik rak kullanmışlardir. 5-5 (S 7) b ti d t 

ilk bakır ve demir madeni usullerle bakır ve demir ham Sabunun ilk keşfi hakkında 'lar u sure e evam e 
· maddeleri fazla hararetli fırın- da aynı usul ve şekillerini dü· --''!llt!l!lll-11!!!11-.•~--.. • nın keşfine naşıl kadınlar se- Go"" z Tabı"b"ı 

bep olmuşlarsa, sabunun da laldrda ed~iltilekretkd~akBır kve dedmir şünebiliriz. Bugünkü kimya İl· t•ır·ııecekt•ır. Muhterem hal 
· e e e 

1 
me e ır. a ır ve e- m; ve fen ilerledikçe Babil, l f K ~cadında kadınların tesiri var- miri kava muvacehesinde taham· Mısırlılar ve golların tesadüfi u" t u• ır~ar 

masında hayati brr ehemniyeti kırmızı bir nas ve bakırın u-ze· k fi ı k ı ır. Buğün aıhbatımızın korun· muz ettirirsek demirin üzerinde buluşları ğibi atide birçok ıcat kımı za keyfı•yet •ıla" n olu-
,.. ve eti er e arşı aıacağımıza 

olan sabun da yukarda izah rinde de ye~il bir madde- gö hiç şüphe etmemeliyiz .. ,, 
ettigiıniz hadiseye benzer bir rürüz... ı. Kenan 

Memleket hastanesı gliz "' 
hastalıkları mlltehassısı: 
lkiool Beyler sokağı No. 65 

tekilde keşfedilmiştir. 
Gene mazının zülmetlere 

kadınlar her ne şekilde olursa 

olsun yanmış odun küllerinin 
koya saçları sarartmak ve kır
ınızı ve açık renge tahvil etmek 
hassasının mevcut olduğunu ög
renmişlerdi. 

İlk gol'ların sakal ve bıyık
ları ırai olarak pek siyah ve 
koyu idi. O devirde açık renkli 
saç ye sakal moda olmuştu.Açık 
renkli veya sarı saçlı erkekler 
kadıolar tarafıodan sevilir ve 
onlara mevki verilirdi. 

Donjuvan ruhlu Gol gençleri 
•al.allarını, bıyıklarını ve saçla
rını açık renge boyamak ıçıo 
bu külleri kullanmağa başladı· 
lar. Külde mevcut yakıcı hassayı 
bertaraf etmek için uğraşmaları 
neticesi o'arak bize bugün ziya · 
desile faydalı olan sabunu bil 
tnıyerek meydana getirdiler. 

Terihi roman müelliflerine 
~öre, saç ve sakalları sarı veya 
ltınızıza boyamak usulü matlüba 

~ııvafık görülmedı. Çünkü, sulu 
.
8

1Dur halinde olan ağaç külle 
tınde pek kuvvetli bir hamiziyet, 
~llııj cıldi tahriş edici hassa var 

'· Yüze ve başa •Ürüleceği za
~an dikkat edilmezse yalnız saç· 
ar, sakalları sarartmakia kalmı 
Yor • t 

' 3 Yııı zamanda sızısına a 

Osmaniye Oteli 
Üöoıauıye oteli Istıuılıulda Sirkecide tramvay oacldoeio

dedir her tarafa yakıodir. llühterflm lzmırlilerin ve ha· 
valiyi lııılkının ve muteber tiicoaranımızın mi&af ir olduk. 
ları otel Istanlrnlda Üdmaniye oteli ve tahtındaki İzmir 
Askeri kıraathanesidir. Muhterem İzmirlilerin ve muhte
rem havalisi balkının bıılandnkları ve buluştukları yer 
Osmaniye otı-lidir. 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin Sabık mü

essis ve müsteciri ve lzmir ve havalisi halkının 
y~kından • tanıdı~ı ve sevdiği Omer Lütf Ü be
yın tahtı ısticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh-

vendir. 24-26 (852) 

Telefon: :J055 
12-26 h: 3 s. 7 396 .................. __ 

AlmauyAaıo 'l'ıihıngen darül 
fünunıı Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

Dr. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 

Belsoukluğu ve tenasül 

astalıkları mütehassısı 

-
Muayenehıneeinl Birinci 

Beyler sinema sokatıında 26 
numaralı busnsi dairesine 
nakletmiştir. (l l4fi) b 3 

·raze. 

lkiçeşmelik 
Eczanesi 

ALIM OGLl.J 

B. CEMAL 
Temiz, 

tacel 
f kiçe~melık caddesi 

Ucuz 
il Aç 

No. 299 

Ve Gayet Müs· 
Yapılır. 

l'elefon : 307 l 
lıi-26 (720) s 7 

........................ mli!!!I"" ........ 

Doktor 

ı Ali AGAH 
1 

ÇOCUK HA.STA.LlllLA.RI 
MUTEHA.SSISI 

, ikinci Beyler sok atı No. 8 8 
Telefo n No. 3 4 11! 

1 b 3 (1320) 

nur. :1-4-5 

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

• 
I:L...A. C:: ... 
Hamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 

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

' 'ZONGULDAK 
• • • • • • 

:K: C> ıv.ı: "C.J" Ft -cJ" 
Tuğlacı ve Kireççiler-e 

( ZERO DiZ ) "" sai.r kalıtttlH:. 
Bu <leta gelirılıjtııu yiikaek kalorılı ve lovkalaıl~ tM:u!ıitlı 

z ON O Uf, DA K kiimiirlninl utı~a vazoltıın.(Zf-.RO 

DiZ) ıonıı. "rı' (1 O S) Liradır• 
bllya teılıın ' 
Adres: "1altı:ııl.Hıla 'ı:'nlı oaıl<lı•aınde 

ZOROI OANOOI 



Fratelli Sperco 
Acentası 

Ietanbol Sürat Yolu 

SAKARYA vapuru 

Her pazar 
Ro11ale Neerlandals ::::::::=~ " günü saat on 

Kumpanyası altıda limanı 

Zararlı böceklerle 
mücadele menimi geldi. 
Bu seoe f iyatlarıla ten
zili\t vardır. En keskio 

Flayuzen 
TELA:\lON Vapuru elyevın mızilan hare- markalı dökme ilaoıo lit-

Jimanımızda olnp 4- Temmuza AN keti" dol!;rn resi yaloız yüz, hnHo•i 
VERS, ROTERDAM, HAM- fstıınbola gi- şişelerimiz otuz kuru~tur. 
BURG ve için hllmule alacaktır. eler. Çeyrek, yarım ve bir 

Fıızla malumat alınak 1°Rt1· · k"lol k t keler vard SATURNUSvapnru12Temmnz- ı o ene ır. 
da beklenrnııkle olup hamule vı>nlPr Hirinci kordonda VA- Çok sağlıım ve Zllrif 

PURl)ur UK · k t' t ı· tulumbaların mevcuda ıini tabliye ederek BOURGAS, , şır e ı acen e ı 
. az kaliJııtından ihti•·acı V ARN A ve KÖSTE.NOE için !tine miıracııat. & , 

TRT,EFON : 3658 olanlar şlruıliden tedarik: 
yük alacaktır. !•·-----------~· etsinler. 

OERES vapuru on dört tem· Seyyar satıcılara taze 
muzdan 18 temmuza kadar doğru :N. V. ve müessir pire toznn 11 

Yenı Aeır 

.ANVERS, RO'.l'ERDAM, AMS- W. F. R. Va.n. Der her yerden ilaha ucuz 

Zee & Co. vt1riyoroz. Toz ve topan naftalin fiyatlarında rekabet kabul 
Deutsche Leuante Llnle etmez. Vakit varken, halılarırıız ve kıymetli yünlü elbiıeleriniz 

TERDA.M ve H.AMBURG Ji. 

SMYRNA vaporn 23 hazi· için naftalin alınız. 
randa bekleniyor. 27 hazirana 

mantarına hamule alacaktır. 

Suenska Ortent Llnlen 
HEJl.JLAND motörü on seMz kadar AN~ERS,ROTTiı;RDAM 

tPmmnzda beklenmekte olnp HA l\fBURG ve HREMEN li-
ROTTERDAM HAMBURG,00 manlarına hamule alacaktır. 

HERAKLEA vapnrn 7 tem
PENBAGEN • DANTZlG • muzda bekl11niyor. 11 temmuza 

Meşhur ve tecriiheli 

..A. :Et T I 
Kumaş boyalarımızı nnntmavınır. 

TELEFON : 3882 

5 Tem uz l!J:$<l _J 

HARAÇÇI ZADELER 

Ucuz ve sağlam sanaaıyeleri 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres: İkinci Beyler sokağı No. 102 

Telefon No. 3778 

Eczacı başı 

Kolorıya, eSRns ve pudraları 

cittı birer san'at harikaeıdırlar. 

I Benzerini yapmaya imkan kal
mamıştır. 

S. Ferit 

GDYNlA, GOTEBORG ve JS. kadar ANVRRS, ROTTERDAM 

OANDlNA yy A limanları için HAMBURG ve BREMEN için lzmı"r Umum"ı Bahar, Altın daml&81, Yaee· 
hamııle alacaktır. Hamule alacaktır. Hapı"shane u h s . min, notma eni, enın içiıı, Serulce Marltlm Roumaln GALlLEA vapnru 11 hazi- M "" 

randa ANVERS HAMBURG üdürlügünden : Muhabbet çiçeği, Fol, Dalya 
Garbi Akdeniz için ayda bir ve BREMJ<:N don yilk çıkar- isimlerini taşırlar. 

muntazam ıefer mıştır. 18 bin lira bedeli mohammiııli !zmir umumi hapishanenin 
SUOEA VA vapuru on ap,os 7 HE EXPOR1 S1EAMSHIP mayıs 935 gayesine kadar olan ekmek ihtiyacı kapalı zarf ıore-

toeta 'l'Ürnt edecek ve ayni giin CORPORA1 JON tile mevkii müzayedeye vazeilılmiştir. 
1aat on Bekizde MALTA, BAR- EXMOTH Vapuru 10 tem· Taliplerin yiizde yedi bn9nk niıpetiıııle tııminat makbuz veya 

Yakın isiml11rle yapılan tak-

!itlerini ret ile daima 

s. Ferit 
Jsim ve etiketıne dıkkat bu-

OELONE, MARSİLY A, OENO- muzda bekleniyor. NEVYORK, hükumetçe mnteber banka mektuplarını hamilen yevmi ıhale 
V .A, ve N APOLlYE hareket BOSTON ve FlLADELFlYA olan 24- temmuz 934- tarihinde müsadif salı günü BBat on be,te 
edecektir. Yolcn ve hamule ka- için yük alacaktır. hapishaoe miidüriyet odasında teşekkül edecek: komiıyooa ve yornnoz. 
bol f'der. Vornt tarihleri ve vapnrlarııı fazla tafsilat i9in de her gün hapishane müdüriyetine müraca. 

PELES Vapuru 13 eylülde iei.mleri üzerine mesoliyet kabul atları ilıtu olouur. 26-29-5-8 2560 (961) 
. .. edılmez . 

gelecek ve ayııı gun saat on Be• N. V. W. F. Hanri Van Der 
U. Deposu: 

kizde .MAL'.lA, B.AROELONE Zee & Oo. Fen n"ı 
MA RSlLYA, OENOV A, ve Birinci Kordon Telefon No. 
NA l'OLİ içiıı yolcu ve hamule 2007 • 2008 

Gözlükcü s. Ferit 
Şifa Eczanesi alac<lktır. 

JGNAZJO MESSJNA & Co. 
11 ALYA hattına onbeı günde 

bir muntazam sefer 

~~ H'ılalı.I Olivier Ve Şü. 
LJM11ET 

Vapur Acentesi Ecza.nesi 
~- P I~A.TT RORZOLI .. aporu 18Temnıozda 

heklenmekte olup MALTA, OE· 
NOV .A, LIVERNO. Napoli, 
MESSINA ve KA.TANYA için 
yiik alacaktır. 

Cendell han Blrlnct Kordon 
Tel. 2443 Gözlük çeşit ve 

Dhe Ellerman llnes Ltd. cinslerinin EN 

Makioa }l'abrikaaının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

Holland Austalla Lino 

1 ah/iye için beklenilen vapurlar ucuza EN BBğla
FLAM lN 1 AN vapuru 27 ha- mı, EN son mo . • 

ALMI<ERK moti\rü 21 ey
lülcle beklenmekte olup BOBAY 
AVUSTALYA ve YEN( ZE
LANDA için yük alacaktır. 

zirırnda LlVERPOOL ve SV AN da ıı, EN kii9ük teferruatı, EN bol şekli, EN yı•ni markası, EN 
SE.A'dan zarıti, EN, EN,EN iyileri EN bllyıik deposu 

Handaki harekııt tarihlerinde. 
ki deği,ikliklerden acenta meH'•· 
liyet kabul etmez. 

Fazla tafeilAt için İkinci Kor· 
donda Tahmil Tabliye Şirketi 

binası arkasında FRATELLt 
SP EROO acenteliğine müranaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004--2005 

LESBlAN vapuru on ıekiz 
temmo:r.ul\ Ll V ERPOOJ, ve 
S'lV A NSEN'den. 

.ALG.ERr.AN Vapuru 18 tem. 
muzda HULT,,LONDRA veAN
V.ERS'ten 

Deııtsche Levanfe Llnle 
TROY A Vapuru 7 !Ptutuuzila 

RAMHURG, HREMEN ve AY
VERS'teıı 

NOT: Viirot tarihleri ve va. 
porların isimleri üzerine mes'u· 
liyııt kabul edilmez. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satı
nalma Komisyonu Reisliğinden: 

Akliye ve asabiye hastane•i ha~taları için kışlık elbiss ve pal· 
to yaptırılmak üzere lüzum göHterilen 5000 metre yerli kumaşı 

olbaptfki n!imone ve şartnamesi veçbile Ye 2<! temmuz 934- salı 

günü saat 14- te kapalı zarf nsolile muamele yapılmak üzere mü 
nakaeaya kooınoşt11r. lıteklileı·in müracaatl11rı. 

1 ö 10 15 2580 (995) ________ ...., _______________________________________ , 

Güneş 
Ziyasını andıran 

Bir ışık altında 

yf.lı.tinizi geçirmek İ•· 
tiyorsanız ? 

İdareli ve ömrü 
uzun ola11 

METALLUM 
Lambalarını ter

rihen her satıcıdan 
acayınız. 

Deposu: 
Mehmet 

Tev.ıik 
Her çe~it elektirik 

telelon malaemesi de· 
posu. 

Ticaı etbanemizin 
mühendisi 

ORHAN 1EV
.F1K Bt..Y 
Nezareti talıtıo.ia 

fenni elektrik ve mo
i.Or t..l•İoatı ci.nıhı. 
edıllı -.e ~.er nrn bcı. 
~ tesıaaı lcıia pro

!e J>'r•lır. 
l'e~ıe;aı,.loılar '17 - 7:1 Telefon 3332 

1-26 (288) s 8 

Türkiye Ziraat Bankası lzmır 
Şubesinden: 

25/6/934- taribiıııle ihaleleri yapilacağı 4/6/93! de Halkın Sesi 
10/6/934- de Milli Birlik ve 16/6/934- de Yeni Asır gaı-.etelıırinde 
illin edilen Ynnanlı emvalin müzayedeleri 18 Temmuz 934- Çar
şamba günü yapıl .. caktır. .Malın eatıldığı seneye ait deYlet ve 
belediye vergi ve resimlerile sair masraflar müşteriye aittir. Kıy· 
met ve satış bedeli iki bin lirayı tecavüz eden emvali>ı ihaleleri 
istizana talıidir. Taliplerin teminatlarile birlikte ihale günü aaat 
U 30 dl\ Zıraat Bankasına müracaatları. 2626 (20) 

' -i Z Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve FabrikBBı: lzmirde Halkapınardadır 
Yeril PamutJundan At, 1 aggare, KlipekbtJf, DelJlrmen, 

Geyik ve Leylak Markalarını lıavi her nevi Kabot bezi 
inıal eylemekte olup malları Avrupanııı ayni tip meoKU· 
catıııa faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3087 
Telgraf a.dreal: B&J'r&k Izmir 

(H 1) 

" 

, 

Pek yakında en afak yedek parça:ariyle beraber aşağı
daki JZ.MIR UMUM AOENTASINDA slok buluoduru-
lacaktı r. Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifatnracılar 

1 elefrın No. 2413 

-~·~ 

çarşıu Saffet kokağı No. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

lzmir Kadastro Heyeti Reis-
liğinden: 

.Mektupçu yok:rışundan Halil Rifat pa'a caddesiuden Dilıtut 
efeııdi ijokagıodan ve Gönül aokagın<lan ve Dtımir sokağile traoı• 
ny cRddesine ve oradan sahile inen &aba dahilindeki birinci J(a· 
rantina ve Köprü mahallelerınin kadastrosuna ilı\ıı tarihinden 16 
gün ıonra başlanacaktır. Ve sonrada tapu kütükleri tesis oluoll" 
caktır. Bu mahallede gayri ınenkolii olanlar iizerinde ayni balı' 

ları bulunanlar tasarruf vesikaları ve nufns kağıtlarile berab~r 

kendilerine ayrıca tehlig edilııcek günlerde mahallinde bnlunao•~ 
Ödemi~ Hukuk Hakimli~in- Inhiaarlar lzmir ha,mödür- kRdastro heyetine müracaatla haklarını tahrir ve tescil ettiroır 

l lögünden: !eri. 2709 (16) 
deıı: Kaçak para cezaeından do---------------------------

Şakir kızı Hatice tara!ıııdaıı layı tahtı hacze alınıp 30/6/9::14- 1 . D fterdarl "" ndan 
kocaeı Tirenin lbııi Hatip ma- tarihinde e:ıtılacagı evvelce ilı'l.n zmır e lgl : 

. edilmiş olan bir adet müstamel Sahibinin vergi borcunun temini tabsıli içiu emval kanunoP~ 
halleıindeıı Mehmet oğla Hamdı Ford otomobili ile teferruatı 5/ tevfikan haczedilmi~ olan Karantinada tmmvay caddesinde k~iO 
aleyhine açılan boşanma davaBI- 7/934 tarihine müaailif perşem- 5721760 numaralı hane tarihi ilandan itibaren 2 L gün miiddetl' 
Hamdi namına yazılan celpname be güııü saat 16 da müzayede ve müzayedeye çıkarıldığından pey sürm~k ve miizayedı- şartlarıoı 

. . pe,in para ile İı>:mirde Salepçi 
bulunınadıgı ve yerı bellı olına· oglu camii öııüode ıatılacağın· öğreomek istiyenlerin Defterdarlık tahsilf•t kalemine müracaatlar" 
dığından iade olunduğundan mu dan taliplerin mahalli mezktl.rda 4--11-16 2706 (18) 
hakeme tebliğat ifası için 14/7/ lınlunacak ıcra memuruna mü· 

934 Oomartesi eaat l4- de hıra- racaatları ililn olunur. 2711 (15) 

kılmıştır. O gün ve Haatte Ham 

dinin ya bizzat veya mnsaddak 

vekı\letnamıısile mahkemede hazır 

holnıımHı akBi takdirde gıyaben 

rüyet olanacağı ilaıı olunur. 

2697 (17) 

ızmlr Belediyesinden: 
- clOO• camlı şenlik feneri 

c 4.0 > kazma c 150 • kürek c2• 
balıkçı sepetile c 20 > el terazisi 
2517/934- 9arşambl\ günü ~aat 
önda Kemerde tanzifat hanında 
satılacağı ilan olnnnr. 

2710 (14) 

lzmir vilayet Nafia Baş Mü
hendisliğinden: 

Tire • Aydın yolunan köprü ovasında ıonhteltf açıklıklar~: 
13 taııe korü ve menfezin iıışaat uıalzeıue~i bir h:ıtta müJd_~I·~ 
münakasaya kon11ldoğondau isteklilerin 8 Temmuz 03! Pazar gııP 
eaııt onbirde vilıtyet daimi Encümenine gelmelo1ri bildirilir. 

~097 (19) 


