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Şaft Hz. 

Halkm nef'ine olan bu dilek
ler yanlllda aynı derecede ehem
miyeti haiz bir mesele daha var 
dır. O da otobüs işçilerinin feci 
•a:ziyetleridir. Otobüsler nizam· 
nanıesi şoförlere mütemadi sekiz 
•aat İf tahmil etmişhr. Otobüs 
sahipleri mütemadi iş kelimesini 
k~ndi lehlerine tefsir etmişler
dır: "Şoförlerimiz mütemadiyen 
çalışmıyorlar. Bu fıkra aledde
vam çalışan şoförlere aittir. · Bi
naenaleyh sabahın saat beşinden 
akşamın onuna kadar 17 saat 
çalışmağa mecburdur:ar ,, diyor
lar. 

Hasan Hıza lıey 1"e Fahrettin 

paşaya vedı\ ettikttHı eoıırR ŞR· 
bimuıh Hz. otomohıllerhıe bine-• 

- Sonu 5 inci sahi/ede -.. .................................................................................... . 
Bu Da Oaba 

Günde 17 saat iş, yer yü LOND Reisıcumhw Maıeşal Hi~denbwg ve Ş01kt Pıüsyadaki Nendc~e malik?ntsi -· • • 
zünde görülmüş şey değildir. A' b·ı:~· 4 (A.A) - Havas neşır vasıtası olan bu gazete bhap edıJecegını bddirmektedir. 

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

Hele yazın bu sıcak günlerinde 1a0sı rı EkJyor: diyor ki : Gazete iade mümkün olm~: 
bu iş tarzının vatandaşların se- f d ey ık dpd~.5 gazetesi tara- "Venedik mülakatı esnasında, dığı takdirde, bir çok kimsele-
larneti bakımından bir kat daha 

1~ aH'tJ ey Jkt'd en birk.~ariaya Duçenin Hitlere monarşinin ia rin Hitler rejımi altı aydan fazla 
tehll.k 1• _ gore 1 er 1 ar mev ıını mu desini tavsiye ettigv i teyit edil· - Sonu beşinci sahı''ede _ 

e ı oldugu kolayca anlaşı •••••::"""""""".'""" 1
••••::••••••••••:•••::••:••••••••••••••• ............ , ........................................... .'~ ............. . 

fır. Nihayet insan vücudunun bir ne gore, bır otobus gayrı mu- ınmiştir. Aldıkları parayla yük· işte yirmi sene hayatını yıprat 
tehnmmül haddi vardır. O had aşı sait şerai.t altında bil.e, masrafı lendikleri mesuliyet karşılaştırı- tığı halde en küçük bir kazaya 
lınca aksülameller beklenmelidir. ve amortısman ~edelı .çıkarıldık; lınca hiç olmazsa insan gi~~ bile sebebiyet vermemiş şoför· 
Makinas b t b d'kk t tan sonra asgarı 6·8 lıra kazanç çalışmalarının ne kadar katı Jeri göstermek kabil olduğunu • 
kes 'ı l kın~d aş an alşa 1

b ~ bırakmaktadır. Muhtelif hatlar· zaruret olduğu görülür. Şoförler bizim şehirlerimizde yapılan ka' 
ere ı are etme< mec urı- . · r · d' k 

Yeti d . . . da 8-15 makına çalıştıran oto · c~mıre ı şım ıye adar bu va- zaların çoğu ya mesleki ehliye· 
b n e olan bırı şçıden fevkal- büs sahipleri vardır. Bunlar mü· zıyetı resmi makamnta bildirmiş te Jayikile ehemmiyet verilme-
n eş~~ mukavemet ~~klemek. yat- him bir yekun tutan kazançla- o!malı idi. Belediye bu vaziyete mesinden, yahut ta şoförlerin 

• r 

ız. ır vatandaşın vucudunu ısra.f rından daha yüz yirmi beşer ku bır çare bulmalı, vatandaşların mukavemetlerini yıpratan mesai • 
~trnek değil, ayni zamanda hayat· ruş feda ederek çifte şoför selametlerini, işçilerin hayatını tarzından ileri geldiğini iddia E .~!a.ıı~~~ 
ı'rı:ıı onların dikkat va basiret- kullanmak suretile 17 saathk işi koruyacak tetbirler almalıdır. etmiştir. Biz bu iddiayı esassız : ·~ •. ~-' '..; , . . , , . ı ı; ":,. .:> • • • 

trıne terkedenleri de düşünme normal haddine indirebilirler. Ancak böyle hareket edil buJmadıg· ımız irindir ki, balkın : ' : · · ' 
lal •- ~ ....................................................................................... . 

el(tir. diği zamandır ki şoförlerin davasile şoförlerin davasını bir- _ Ben size avuç dolusu parayı bunun için mi ı·myoıum? 
Şoförlerin yevmiyeleri bir yıl kaza yapmamaları mümkün ola· leştirmiı bulunuyoruz. - Haytr e/enctim. Bunu btn hesaba katmıyorum.Bu da benden caba. 

işten anlıyanlarm tahminleri- içinde 250 kuruştan 125 kurusa caktir. Tecrübeli bir ıoför, bu ..AJ.:l. şe-vke-t < fnf!fllz karikatnın ) 

• • • . . . 
• . . . . . . . 



Sahife :t 

Sili.h Araş ırmaları 
Memleket Asay· şi Oze-:. 
rinde Güzel Tesir Yaptı 

iyi Bir inzibat Her ·rürlü Refahın Koruyucusudur 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

l~ski bir lııynı e erı no vıılcıt bııır. Bunun elbette istısnası da 
gazc,tcyi elime al anı c Zabıta vnrclır. 

.,-nkuntı> Utununa özlim ıli lr. • *. l(nnıun ki 24. 8Rnthk cZab(ta Zalııtnnırı <'n has na olmaRı 
Yuknntıttıı tespıt eden aiitnru.lnn, lrurnıı ~ı•ltıtı dört vezıfe<1'1n hirirı 
yurftaşlarrn bu mfidclct ııırhnda oı ı c Zahıtai ruanın > <lır, Hun. 
geçirdi~ı heyecan, 'ftıya huzur c.ln nıuvnUnk oldugu giio, mesele 
pek ftlft ı tidllıl P<lılebılir.Buııı111 kalmu?.. Hnlbııl'i tolfifisl mlım
ıçırııtir kı c Z dıııa vnlrnuıı >Ilı kiiıı olnııy n cliriimlord_., v. hıla 
hıkıp edt>ıılor çok tor. Bunlar iAtedıl?i knunr rnavnft le ol!lurıcZa~ 

• 

Yeni A•ır 

8EDlB HABEBLEBI 
:11 

'" . ' • 4 , t • \ • • • ,4 :... ' 

Avukatlar Birlit-1 Reisinin Jllektubu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk Avukatlar Birliği ikinci Kon
gresi Bu Yıl Ankarada Toplanacak 
,, Vazifemiz, Türk İnkılab nın Ortaya Koyduğu 
Yeni Hukuk ldeolo ·isi önünde Kendimizi Ve u

hitimizi 1-: ukuk lşıklarile Aydınlatmaktır,, 
yalnız rulıi hmıgıın ııgrıpırılar hıtıu ınnrılıa• ıım vazıfeslndo gös. Tiirk A vukntlar bnliği ikınoı 3vukatmın un yiiriiyii o iştira· tahmil ediyor, 
de~ıldır. l~lerhıde osııafıt fiiconrı toncf'Jlı liyokntın yerini talnmaz. lwrıgrt,si lıo sene Ankarnda top- kiı:i ve hu çalışına kaf ilesına Vtızifemiz; l'iirk lokılabrnm 
batta her meslek s hibi bulunur. ı;iüplıe~izdır lo c entır.Jı ı •yerınde 1 nAcaktıı· . ~riirk Avnkatlar bir· katılmasını cand:uı diliyorum. ortaya koydugo yeni haknk 

Hu nkuyncular :ırn mda: Me olan bir zabua hf'yeti, erge9 liJ?i roi ı profesör eahık lkU at Arkupaşlar, ideolojifıl füıünde ken<limizi ve 
ıih duygulu vnınndaşlıır cZabıtl\ rl~ttyişi hoznnları ~·tkalıynoaktır, vokiJI Mustafa Şoref boy nvuknt foin<le yaşnılı:?ıınıı, yi\ksok mobitirulv.i bnkok 1ş1kluile ay. 
"fukuatı• siitoou boş \'lktı~ı giin Fukat zı,bıtnda ıl Miner, vn · beylere hitf\ben bır mokttıp gön- dınlatuıaJ?a çalıemaktır. Memle-
cçok şlikiir, yirmi <l<irt ı:ıa:ıt kuatın iinfüıii nlnhılınf'ktir.. iletmiştir. Bantln <leniliyor ki: ketimhsin •e meslegirni?.in bize 

zarfında ımıhltıırıu:de kim niıı /' * c A vuknt beyler, emrettiAi bu filt 1"1\Zİfeyi ifa için 
ı. lzıuır c ~nhıta vuırnntt • nı -c Tiirk tınkuku ha,•ntının nvokatlar bı'rli,.ı" "İneıinde b•r horno 'Kflllaınnıhı,tır ull •e e•ıııçı J ,.; g ., 

d 1 takip edeulor samııuıyetln tns<ltk ı ıtkbalo vn Kemale rlortru ytik Hirlö imkAn vasıtaları bulabı". uyar aı·. r-
Bazi mfiteredd'i ı ulıl'1r <ln edorlo ki hm irin lisnyışi mii· solon hareketi( rinde lı l~soniY.~ leceksinh:. 

ayııt boşhık iQin tee ür au. kommeldir. Bıı ınükemmeliyt t tHieen şerefli vnz1f(lle11 yspahil- A Yal.at beyler. 
her iki me'" ıın<le de hliy?edır, mek içııı hirti~ırı ilmi ve mo leki Adaleti paylaştıran oomlrnri-

yarlar. 
• Bır yıl evveline geluıctıyo kadar ftınliyotino siıi <faret. ediyoruz yet atlliyesi <»niindf' Ouuıhariyet 

• • zabıta -vnl\nlnn bugürıkii kndur 'Iiirk A•rnlrntlr'r hlrlıl?i bor avukatlarıoıo deruhte ettikleri 
1'Rbiidir ki bir focıanın seyir- f · h ı k.'l . . . . . az clegildi. Qiinkii c?.llhıtai ına- hıırıc:i ıne leki Lir teşokkiil gibi vazi enın liyiik ügünii ta uir 

cılerı Rratıanda gUrli bırllğı ara . niru vnıife inıle ieteııilen hast'ln· tmde.cu fcıdi ve moeleki ınenfR. etlerılerdensiniz. 
ınak ienbetli bir dü,ünUş olamaz. , iyt•tı gü lereıniyordn. 1 'iirlii ntlorin ıuiidafoa ve himayt>si için Adaletin ayrılmaz bir nnsurn 

Bir katili canaYar addedenler 'ı tiirlii ciiriim t\fhllhı, hir giin, be~ t~ı:ekk.iil. etmiş biı·, .. varl~k olnı - olan nvakntJıgın bilgi ve dogrn• 
olcluı:;o gıbi cf{nhramaıudlye tın- giin mtı:.yot on giin ~ftrfıııdn ) ıp llJ ııı zamanda 1 ıırk ınkılf,ht· lokla bezenmiş ve saygı değer 
if d d(i kü hl d b 1 d 1 b 1 t nın arın tonıellerinden birisi olao Mustafa Şeref Bey bir meslek olul!uno ispat ede-

ı o eo ş u rn ar a n n• a a et uzurıuıl\ cvk N ı ıyor- ~ 
nur. Bnnlftr, Ln gibi vnkoat lnrdı. Oeznlnı 1111 da glirilyorl~rdı. Huknk inkılnbının milli ruhumu Sabık iktisat 'aldli Vt Biılık Reisi bihnuk için birlikte ÇRhşmağa 
kahrRmanlarına (!) gazete ıütnn- Bnuuıı lıiiyle olınaeı hir ınnvnf- ?.n ve Tiirk hnknkvnl1trınırı ilrnf zevkini 11yrı ayrı 19lmlzde duy- eızi dt\Yet edjyoraz. Tiirk al'n-

1 d kl ki k . :. ksvrayı>ı.larınl\ niifuz edebilme dal'tnmnz Gazi inkılabınrn Tiirk kRtlar birlil'ti sineeinde Hamimt 
arm at mera a zeY e ta ıp fakıyeltır. ]Jl\lrnt znbıta ıçı11 ha "' t; f'> 

ederek takdirden kendilerini ala- tam bir muvaffakıyet :lyılnma?.. sırıo giioii yuttıt?i kadnr oahş- içtim i h yntrnclaki bir mnno ı bir çalışına havası bulAhileoek• 

1 ı ı l t b f 1 mııııa ıızmetmiı:ı bir teşokkiildür. da hulrnk inkılabıdır. Biv., ho siniz Bu eamimiyet bavuı ininde maz ar •. , v.m r ZR H asmın a aıu \eı o o • Y 

J,tef gazete aiitunlarmda kü· yiikıelren czabıhl vul.nntııı> da Tiidr lıaknkçulnrı içinJo Tilrk inkıJfibm içindtS yaşayarı, eski meıleğlmizin daha ziyade yük· 
çiik bir köşe işg"l eden cZabıta talnnı cnlarrn ıualuıttsı, ııaclıren nvnkntlnı 111111 on, inkılabın hu- bir hokak el teminin ytktfBrak selmesi ve mealegiınize miitealllk 

'·ınRk knk cephe ınıl" el hirli~ile çalı· yerine ilmi bir hukuk blruumuo ibtiyRn1nrımızın tatmini ıntn Jf\-•aknatunm mü~terileri; ha gibi u v vo rı!hııyet kav~uoılanrı ~ ,. 
1 ,aıak yiiksek ıilkH yolunda iler- kurulduı;taon göron bir uealo ~1mgelen tedbirleri IJirhlrlmize 

tabsknlara ayrılır. toknt, yuııııuk ve ııı,.:a ( civh~-
lemeı.o ttzmetını8, ohluklnrını mensubuz. Bu men oblyet bize danıııarıık ve Rrılnı.l\rak balm"ttn 

Bir memleketin aeayi' ibreıi tiikleriui ~österehilmo in,ledır. "' ~ "' "" 
cZahıta vukuatıuuo rakamları- Bono temin eu .. n Ailfih uraştlr· g(i teren hirliğinıız her 1'iirk şeref verm~kle beraber vnzifeler gayret edeceğiz. 

dır. :B ibreye göre: bazı hk•r· msları<lır. Ümit edoriz ki: lzınir 
ler, bazı mütalea ve görgliler şelırı1ıi •u giızef ırız lı t . vu • 
kaydedilebilir: turnıı ıal!ıtnmız ıulfth n rnşt 11 ma

Ja.rına dt}vurn edeıek <lnlrn hıtrn· 
Her yerde oari bir kaideye 

gcire, işin azaldlğı ıntıvsiml rde, 

'fukuat ibre i yükselir, Hatta aen
yişl en kuvvetli bnlnnan mohtt· 
lerde bile, bo mevsimlerde hır ız· 
lık artor. Huaıv.lık maksBdile bsş· 

Jıyao her teşehblie, kolnylıkla 

netioeleoirel', oiiriım ıuoblyetl, 

adi hlr eirkat hududunu teoavliz 

etmez. Fakat irk at fili, zor hık· 

Is karşılaşırea, cerh, hatta katil 
dahi -vokua gelir. 

• • * 
SU ah t nşıyaularm ekseri i 

zayıftır. Kl\viler, nadiren lıa 

retli hk,lirler oclbet ın. 

Ba~muharririmiz 
Başıııuhnı nrııııız lı;ııııl Hakkı 

bey ıkl R.flık hır istır lıatıan 

onro evvelki gün lımir vnpH

rile elırimize av(fot "tmi.,tir. 

Ali Şev ~et Bey 
Oozeteın17. iınııyn?. sahilli Ali 

Şevket bey bugiiukii t11011le An
karcıyn hareket etnıışti r. 

5 Kanunusani 

Dah· iye Vekili B. 
Valimizin eğ rli Ve Verimli 

t esaisini Ta~dir Ettiler 
Dı111 Dnhilıyo Vekf\letlnden 

fzrnır vnlı. i 1(:1ıım pnşa haz-
roılorine ntidl'ki tolgraf gelıniş
l i r: 

c Vılfiyetiıı umumi işlerin<le 

sobkedoıı doA"erli v verimli mo· 
ıuni?.dcın dol yı ı lülir ve to
şekkürl rimi Arzederim efendim.• 

Dalı ı liye V ok ili 
ŞDkrO Kaya 

Yali (11\Şll bu telgrafı atideki 
tamım ilo hlltün kuzalnrn ,A'ÖD· 

ılornıiştiı: Dnbiliyo Vekili Şilk· 
rti Kny h y fendiden nlrnnn tak
dı r ve Utilntt aynen nakleiliyo-

! Hayvan a a 
Dikiliden Bir Ayllk ihracat 

I>ıkili Knza ıodaıı vi18yet 
heytar miidiirliigüne gelen bir 

mektuhn gfüe Dikili mezhoba
suıtla Hnziran ayı içinde 64 ko
yan, 27 kaza, 20 oğlak, 38 sigir 

kesilmiştir. Kesilen hayvani rdcı 
lınstnlık güriihnemiştir. 

Dıklli iskelesinden Ha.zir o 

ayında YunauistanR 52 baş sığır 
l katır, 9 eşek, 11 tay, 108 ökilz, 
112 ınek. Te d ü reJ, 19 manda, 
1 hoga, 2:18 dana, 28 malak, 820 
kuzu olmak i.izere 89ıi baş bay. 
Yan ibra9 edilmiştir. lhrs9 edi· 
len hsyHnlar 4.1,000 kilo ağır

lıgıoda n 15888 lira kıynıetin
dedır. 

Dikili lekolesinden Tlirkiy~

Mahmut Bey . '.'. 
iktisat Vekaleti Mürakıp 
Komiserliğine Tayin Edil~i 

Şelı rinıız 'l'ıo ret ve saııJ'f 1 

borsası komi e ı ı Mahıunt be! 
terfi n fktisnt Vekaleti miirak" 
be şubesi miirnkıp komi orhğin• 
U9 yüz lira clıri fiorotl\) •ayın 

t-dllmiş keyflyot kentlı ine teblll 
olnnmıı~t ur. 

Borsa komiseı i Mahmut B. 
He~ senedenl>eri ,.füdde bil 

metlerile hor aya miifit oınıı 

Mabmot beyııı şeı·ımlzdcn yrıl" 
ması clorin bır tees ür uynndıf1 

mıştır. Diin ıoıılnnırn bor a bey• 
eti ha tees iiı ti izlınr edere~ 
Mahmut beye hoı·sa munınl\ ret" 
meıı takdir 'Ye te sıir hıelerini• 
ibHJğına karar vermiştir. Muın•· 
ileyh Pazar glirıU S"'lrnryı\ vnpO· 
rile feıanbul" ghlecek vo ora<lf'tl 
Aukaraya geçerek yeni vnzife• 
sioo lınşlıyaoaktır. 

Yeni Asır - l\1 l11n11t hey o 
zifoeirule mııvaftak .~ınıuş ıunlıı

tine kondunni sevdirmiş hir nrk,.. 
dnştı r. 111 fınTh m 1:rt 

dan rnlltevellıt teetı ıilerımı~ 

izhRr 
tebrik 

menni 

ederlrnn yeııi t"ııııfe~ııı 

edoı urnvAfful ıyetler te 
t\ylcr. z. 
---~~-

Orman Yangrnlan 
Binlerce Ağaç)" andı 
Soma 1,nzr ırırn Al ça vll 

l<öyü oıvnrındald tlovlct orw• 
ıunda çılrnıı ynn~ın diirl B f\I 
deYauı etıuiş Te ctrflftnn yeti~rll 
köylUlerle jıuHlnrınıılnrın yntd• 
mile sfüıdiiriilnıii~tür. Dcgirme•• 
derenin Ke re 

0

kiiyii ormanıad• 
da yan~ıu çıkını~ Ye 1700 zeS' 
tin agaoı yanclıgı baldo ynngıO 
eöodiir ii 1 m Uşl lir, 

Havacıhk Ve Spor 

tedbire llizum görürler •. Zııyıf 
bünyeli bir şshıun, eılulı taşı

maıı, bir :kaYinin taşıuıaeındtrn 

daha tehUkelldir. Kavvetlit toh
flıdinl bazosile, zayıf müdafaası 
ııt silahla yapar. Ufak bir dık· 
kat yaralnynnlnrııı ~nyif, yara. 
Iananlıtrı khVI oldıığu1Ju göstere-

Avukatlar Bayranu 
Heş Kı1.nuııasıırıı -gUııii avu· 

kntlnr bayramı olflrak kabul 
edilmiştir. Her sene hngiiııcle 

avokntlar mahkemelere <lornm 
etmı,coekler ve bugünli tes'ıt 

eyliyecelderdir. 

rum. Ynksek malrnuııo hn Uıifnt 
ve oeıuıltJ8i benimle bornber •i
lôyolin umnınıye ıne hareket Te-
roo nrkndn lnrtm nittır. .MUş 

terek gnyr tinızın dirayeti v~ 
ınkılfip veoıbelerluin iyi ve dik-

Valı Kazım paşa 

k tli suretle tatbik1oi yiiksek 
himmetlnız<len beklerim. 

İzmir Vnlisi 
Kazım 

nin dığer limanlıuıoa 98 koyun, Havnoılık ve i!(>Ol' mı crno•• 
220 Jirnlık krema, 7882 lirahk tnuuı 122 ırıoi nyısı <la çok dö 
peynir, :J28 lirahk yağ, 4.080 ğarli yazılar ve resimlerle çı1'' 

Tefrika No.41 

Ka.dı.n 
__ ..... 

Temmuz: 6 

Hrahk yün ıeYkedilmiştir, wıştır. Tavsıyti ederız 

mutlak bir ( evet ) e mecbur söz ve taahhüt yoktur sanırım! vır atmışta. lemedi. 
edeceğini mi sanıyordu ? istediğiniz gibi hareket etmekte Gözleri, önleunde oynaşan - Sizden daha muhik bit 

Doktorun her sözUnü adeta serbestsiniz. Her halde hayatı- mai suların derinliginde kaybol- sebep bekliyorum sencan!. f:ıt 
darlan, mağrur kadın, gururu- mıza mliessir olan vekayi ve hi- muştu. Yumuşak kumlara avuç yüksek en temiz bir emeli, eO 

nun verdiği hırsla açılan dudak· disat ne kadar değişir e değiş- avuç alıyor, yavaş yavaş tekrar ahlaksız sefil bir maklukun y•· 
lan yine bir hayır, demekle ka· sin •• •.iz dai~• en çok emniyet yagmur gibi serpiyordu.. şattlğı hayatla kiyas ederek red• 
pandı. ethgırn bır dost kalacaksınız - Sebep? Sebep? Öyle mi? dedilmek! .• 

- Hayır, artık, dinlemelisi- disi , veya ba .. kası.. B · d t b" d doktor 1 e· d t ı • . • eymn en vuru muş ır a am • ır en: Hayır Sencan siz çok dürüs 
niz. Niçin dinlemek istemiyor, - Cevap vermız Sencan rıca gibi Uralın kafası omu:ıJarına Ural bu kat'i cevap altında _ Çünki dedi Benim bir 1 t 11. . . b"J 1 . .. 1 

k dd d·ı ki · · d · E t h d ·ıd· s· d k"k k d" . • ve ev ese 1 ıçın ı e o sa rıy~ en mu a e!i ı e erımı ağzıma e erım. ve , veya ayır eyı- düştü : ezı ı. ır a ı a en nıı top- erkeğe israf ettig· im hayatım k b 1 . b. k d ıs. 
t k ? · f> h b" ı eJ t - B ·· ·· ·· .. S ı k - 1 · · b 1 k · t a u etmıyen ır a ınsuı ı ıyorsunuı mz. a a ır yı evv yap ıgım - u son sozunuzmu en- ama ve soz erını u ma ıs er hırpalanmış mustarap olmuştur. B dd" 1 b b"· B i.,. s· . d b ld k h" b" k''f· d" 1 d .. h ? o· · ı d" G ·b· tk d h f.f f u re ın ası se e '· eıı ızı yanım a u u ça ıç ır tt! ıı ı ın eme en agzımı can amm ıye m e ı.. enç gı ı yu un u, sonra a ı a· Siz şimdi bekarlıktan ıikAyet .. k k k b de 

1 k ·b· ld t k d ·· · t k - k d n "· b k ld f • kat metı'n b"ır sesle· · B · k k yu sek aş ıma, mu a e:le e ayrı mıyaca gı ı a anıyor ve ı a ımz, o gun sıze e rar soy- a ının y regı ur u u at<at · . . , edıyorsunuz . en ıse se ız oca . . . .. i• 
susuyorum. lemek şartilc susuyorum demiş- bir kerre hayır demişti devam - En yüksek bır emelımı yıl! Serbestimi baltlıyan ilmikle cek kudr.et.ı kendınızdc gorell\ 

Fakat sizden ayrılınca, Boş tim etmeliydi hiç düşünmeden, yahut yanlış henüz ·· t•• d t yor, kalbmızde bana ancak bı . :· . . rm acısını us um en a a· . . h 1. 1 d 1 kt-' 
kalan yerinize bakarak, yalmzh- Şimdi tekrar söylüyorum hu- Şımdı ağzından çıkacak her tefsır ederek kesıp atıyorsunuz. madım, Hür yaşamanın, bir kay· ıtıyat a ıne ge en arl<a aş 1 • 

ğın elife o kadar bunalıyorum ki. aradığım kRdın siz olacaksınız kelime, hayatının bu dönüm nok- Bu kadar inan gösterdiğiniz bir dile mukayyet olmamanın sükCi- fazla bir mevki verememeniıd•' 
O vakıt, evet o vakıt Sencan değil mi? Herhalde benden artık tasına bir daha dönmemek üze· adama hayatınızı ebedi bir ra- netini timdi duyuyorum değil mi? O halde?.. Bir nefti 
evimin hariminde bir kadın var· insanlığın fevkinde bir fedakar· re son hükmünü vereceğini bi· bıta ile örmek hiç çekinmeden, Kimsenin olmadan. kendi ken· kadar kisa bır tevekkuf: 
lığının yaşatan huzurunu hasret· lık istemeyiniz, yoksa! ., !erek bu hayırın alt tarafını be kaçınmadan hep beraber yafa· di kendimın, olmak zevki, çahı Acı ve titrek bir sesle ili"e 
le ararım. Ural söylerken Sencan deru- lirsiz bir serzenişle ağır ağır ta mak mlimkün iken daima ayni mak, ve hayatla çarpıtmak kud- etti: 

Scncan bu şikayetli sesle ni bir mücadele geçiriyordu Bu m•mladı : ısrarla reddeşinizin elbet batka retini veriyor. Çala,arak yaşa - O halde? Ben de sizi iı 
irgildi. "yoksaf .. 11 Ne demek oluyordu? Doktor dedi şikayette bir sebebi var? mak .. Hatta ize karşı bile, bu aç eden bu hislerimi kalbi~' 

- işte teyzesinin dediği gibi Doktor son sÖ'ılerile adeta bir bak9ızsını:z, evet dostluğumuz biç Sencan sebep? Diye tek- serbestimi tahdit edecek yeni gömerek size teknr etmerrıei' 
nihayet Ural da en tabii bir hak· ültimatom veriyor!.. bir vakit size, insanhğın fevkinde rar1adı. bir kayd, beni korkuduyor, çalışacağım. Yaln1Z siz de şu '~ 
kınıt bir kadm varlığını hasretle Yoksa, kalbimi tutacak baş- bir fedakarhk yükletmiş değildir. - Evet sebep nedir? Onu Sencan derin bir nefes alarak sözlerimi unutmamanızı rica ed' 
aranıgrnı ı6yJüyordu ve eğer ka bir kadın bu dostluğu da 1 Sizi bu kadar acı mahrumiyetlere! da söylemelisiniz Sencad'. sustu. rım: 
yın~ rcJdedcrse, bu kadın ken koparıp attırabilir, imasile onu mecbur edecek aramızda hiçbir Genç kadın mliteeasir bir ta~ Bu defa Ural i~birarını ~ı:- - . ·onu \ aı 
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.~ . . ' ~~:. 

Yahudiler Mes'elesi 
N ' d" B :Bü.yilk Millet Meclisinde es u ı ey 

1 
.................................................................... . 

Türk Matbuatına Tesek- Meclisin .. Or~UlJU J 51kdir_ ~e 
kürlerini Bildirdi 1 eşekkurlerı lblag hdıldı 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey
le Birlikte Trakyaya Gidiyor 
Ankara, 5 (Huıusi)- Trakya yahudılori meselesini talıkık et . 

mek için dahiliye vekili Şükrü Kaya bey 'frakyııya hareket elti• 
Şükrii Kaya heyeı İbrshioı Tali hey de refakat etınekte<lir. 

Başvekil lmet Paşa 

Seyyar Feylesof 
Londrada.n Istan

hula Geldi 
htanhul, 4 ( A.A) - İngiliz 

mathııatının, seyyar foylesof f PS· 

ıniye ettıği tek b~~ına seyahat 
etm~kle marnf l'ıl. İllion N isan 
ayı dtııt. dra • hare etle Ti

betiıı henüz keşfolunmaınış mıo
takalarına azimet etmişti. Mu
maileyh Avropaoın bir çok şe· 
bırlerintle konferanslar vcrdık
teıı 8onra ho defa bir kaç giin 
~almak üzere lstanhnla gelmiş· 
tır. M. llliun burndan Irııua 
gidecektir. 

Kastamonuda 
40 Yatında Bir 

Adamı Sel Göttlrclii 
Takip Edilen Hedef Radyo ile 

Kültür Terbiyesi 

"'bakalı 
2 - 17,10 cirit atma 
3 - 17,25 800 metre 
4. - 17 ,35 200 metre ıür'at 

5 - 17,(0 11rıkla irtifa at· 
AN KAliA, 3 - İltanünl ve lıı.ma 

Kastamoııu, ( (A A) - Diin 
akşam 19 buçukta yağan T6 ya. 
nm Haat devam eden ani bir 
Y•ğmor, şehirde ve bazı kaza
larda oldukça ınühim tahribat 

Müstahsilin Satış KooperatıfJeri Ha. 
linde Teskilat.landırılmasıdır 

A~kara r1<dyo programlıuının 6 - 18 .tX1500 bayrak ya-
Ankara, 5 (A.A) - 4 Tem-ı Filhakika iktisat vekAletinde ıslahı takarrur etınışti r. Teşki· 

muz tarihli bir lstanbul gazete· bir ihracatı teşkilatlandırma mü- llit kanuniyle radyo işlerini de 
yapmıştır. dü ı alakadar nk&letlerle temaı ede-

Sel Kastaınonuda 40 yaşında sinde (ihracatı teşkilatlandırma) r üğn i.hdl as edilmiş ise de, ih- rek ıslaha meınnr olan ıımum 

rışı 

7 - 18,25 
8 - 18,45 

tiç adım 
Ballı.an bayrak 

lıirini .. t.. .. 1 . başlığı altında iktisat vekaleti· racat tacır eri arasında birlikler matbuat müdürlilıtii radyolarımız yarıoı 
daki 1ı·~toüurmuş, şe ıır cıvarın . b .

1
' b" -d·- ı-k "h yapılacağı hakkındahi haber " 9 - 19 5000 metre mukave-

u n mezrut sel altında DJD u nam ı e ır mu uru ı d - d • ·ıd· ıçin çok faydalı eıaılar hazır· 
kal t . 1 ogru egı ır. 1 met 

~nş ır. Bılhassa Araçta sel· ldas ettig"inden bahsedilirken bu lst"hd f d"l b amıştır. Bu pramJara göre hem y k 1 llerı ı a e ı en gaye u ga- rady d" 1. 1 • . . el en yarış arı: 
n yaptığı tahribat pek bü- müdürlüğün Is tan bul lzmir Trab· t . d • .b. d •. 1 f k t 0 ıu ıyen er ıHtıfadell Takıl 

yiiktii r. 1 . . . ' . ' . ze enın yaz ıgı gı ı egı, a a geçirecekler ve hem d krır· Aleancak ıtadyomnnda atle-

c zoo, Mersın gıbı bellı başlı ıh- mükerreren ifade edildiği veç ıtibarile yükselecek le d~ 1 
ur tlzm birincilikleri yapılırken Kar-

eza Ma. keme- racat iskelelerinde, ihracat ta· ~ile ~üstahsilin satış koopera- Muhtelif yaşta v: 
1
:uhtelif şıyakad& da yelken yarışlıuı ya-

ıerl• cirleri arasında birlikler teşkili tıflerı ~alinde. teşkilAtlandırılma- mesleklerde olanları alakadar pılacaktır. 
Kanunu ne çalışacağı yazılmaktadır. sından ıbarettır. edecek mevzularda konferanslar On beş günde h!r yapılacak 

Aoknra, 4 ( A.A ) - B. M. verilecek, gençler gecesi, çocuk olııo bu yarışlar ayni zamanda 
.\lec lıeiniıı bt1ı;iiokii içtimai uda En Bu·· vu·· k Netı·ce gecesi, edebiyat gecesi gıbı can çalıtm• mahiyetınd• olacak ve 
cezr. mahkemeleri kaıııınoııun sıkmıyacak şekilde geceler ter- her gön muntazam ekseniz ya-
bazı ıuıı.ddelerıııin değiştirilmesi tıp ohıoaoııktır. pan yelkencilerin şamandırrlula 

ha11k•ndaki kanun rnihasında Türk _ Iran Kardeşligv inin Bir Muallı·m ı,aret edilen yarış •abasında 
teklif edilen ceza muhakemeleri birbirine mani olmadan- dönüş 

usulü kıınunuıı ~5 incı maddesi-

Bogilnkii müubakalar yine altı 

şarpi arasında yapılacaktır. 

Halk Sahasında 
Balkevl spor şnbesi taratın· 

Evvelce Uşak mıııtakasının 

Gençler birliği tarafından davet 
edildip;ini ve bogüu orad& ma9 
yapmak üzere dün Uşaka hare
het edecekleriııi yazdıp;ımız lzınir 
ıpor kuliibd futbol takımı ba.1ı 

sebeplıır dolayıslle bu seyabatı 
baltaya Perşembeye tehir etmi~
tlr. Uşakta yapılacak ınaça ha
zırlık olmak üzere Mı&ırlı cadde
eiudeki lzıninpor sahasında Al
tınordu eonehi takımı ile ak~am 
saat 17 de bir müsabaka yap .. cnk· 

nin yeoı şekline ııit maddesi ka
bul vo yine hu kırnnnun agırce 
zalarda temyiz ııınlıkenıe!incle 

dnru~ıııa ppılına•ına ırıiiteallik 
317, 319, 3:U liııoü maddelerinin 

ilgasına uıiiteallik madde tay ye 
dilmiş ve 3~0 ınoı ıuadclıısinin 
add~I şeklini te~pıt eden madde
ye liizum ~ii.iilmerniştir. 

Kökleşmiş Bulunmasıdır Tevkif Edi di ıer ve •itart hattından hatasız 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 9ıkış yapmalarına yarıyaoaktır. lardır. 

Tahran, 5 (A.A) - Gndıs ga Seteki eorh gazetesi diyor ki: :\1UGLA, 5 (A.A) - Vilayet _._ 

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

YALOVA 
.\z bir ı<ıunaııdıı hiiyük bir 

raglıet kazanan Yalova tıraş bı

çakları Şemsi Hakikat ucuzluk 
•erı~lıiode on bir aılt>di onbeş 

lıuru'a satılmakta ve tecrübe 
i~in Düınuneler weroaııen veril· 
D:ıek tedı r. 

zetesi yazıyor: <Türk milletinin Şehiıışııh Maarif inzibat nıeclieinin mane- r; 
•Şabiıışah Hazretlerine dost Hz. ne karşı göstermi~ olduğu nevt şalısiyeni tahkir ettiğinden 1 ELHA'llll'RA ı Milli 

oıillet tarafından gödterilen hüs- hissiyatın bir eşine, ancak lran- dolayı sabı'ı: Köyceğiz başmoal. lJ.l • 
nii kabulün tarihte misli yoktur. lılar tarafından Gazi Hz.nin mu- ~i:~i~:y:a::i!.ı~:~y::n !~~~ıe~- Dahi R"jisiir ERKEST Lt~!f~~~';'i~inema11 
iki millet arasındaki dostluk, zalferiyetlerl günlerinde kendi- k Sinema Somasıoıo 3 Pıulak YılJıı1ı: 
menlaatlt• ı·e ve diplomasi cemi- lerioe karşı gösterilen hissiyatta omoınilıği tev ıf müzekkeresi -nı a -

vermi•tir. Muınaileyh tevkif FBEDBIC BARCR - MY- .a..ı.u. lekiirlıklarına istınat etmemek- tesadüf olonalıilir. ' 
Bugün dabi lrıın milleti kar edilerek hapishaneye konulmuş- HOPK.IJlS - GA.BY COOPEB tedir. 

llo dostlıığon kökii çok eski 
t.aınanlardadır ve bugün daha 
ziyad0 J..nvvetlenec~k ve ebedi 
oloc>tk!ır. Şarkın solhunu ve te• 
rakkisini temin eden bn dostluk 
biitün dünyaya snlbun en mii· 
tekaınil ~ekli, ınocleniyetin beşi 

ginde vücul lıııiıno~ olduğuna 

ııiisterecek ı i r' > 

oleşleri tarafıodııo elde edılen ıu.r. Muhakemesi mevkull olarak İştirakiyle Yaptııtı : 

::::!~rt~~.r~=~~ilerini şerik aJ· ;;:::.:~;r~~.~~:···ı~:;~: .. ·i:::;k:~~k- Bir Gönülde iki Sevda 
lttiaat Gazetesi Yazıyor: !ardır, Jki mıllet hiolorce sene 

cŞabinşah Hazretlerinin se- lerdenberi ıahip oldukları mezi. 
.rahatlorinin en büyiik neticesi yellerle bütün dünyaya ittihadın 
,u olaııl\ktır. Hundan böyle Türk- eo güzel ınisalini göstermişler· 

lerle lraniler birbirlerini kardaş dir. Dünyada hi9 bir kuvvet bo 
bilecekler ve müı&&kbei neeillere ittihadı bo:ııamıyacaktır.> 

Tamamen l!'ranıızca •iizlii aşk veı ılıtıra• f ılmi 

IIAveten: Para.mount Jurnal Jlo. 93 -SeanHlıır tıorğüıı 15,30 - 17 - lU ve :il de, 
ıtünii 13,30 dıı. ilive seanı. 
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1 HARiCi Bir Aşk ;; 

Kahranıanı --_ - , . , ..... ~.· .. , 

HABBRLbR 1 Beynelmilel Nak
liyat Kongresi 
Oracove, 5 ( A.A) - Beyne!• 

milel nakliyat komitesi diin top-

B. y·· k G . . ~- Almanya Hadiseleriı 
ır ur encının « ___ ._....__ 

Heyecanlı Maceraları Avusturya istiklalini 
Avazele:~~~ Naralarla ve:ıi 1 Muhafazadan Memnun 

"" ~ 

""' Balk Dik 
Rilkii.mdarlarını Alkışlıyorlardı 

························~~~~························ 
Sonra erkekleri gözden ge· cemiyetin de, bütün bu mutebe· 

çirmeğe ba.şladı. Kadınlara nis· ramn da, hatta Hindistanın da 

Kral · Aleksandr Hz. 
Bir Harp Salgınına 
ihtimal Vermiyorlar 

Belgrat 5 ( Husu
si ) - Kral Alek· 
sandr " Pöti Pariz· 
yeıı,. gazetesi muha 
birine atideki beya. 
natta bulunmuştur: 

betle bunları bir az daha tema· en kıtvisi, en büyüğü, en, nüfuz. "Umumi o:an rahat 
faya layık buldu. Zaten bu tabii 1 lusu o oldug· una şüphe yoktu. sızlığa ragmen hiç 
değil miydi? işte şu miralay Şu dakikada vali Lort Riş- bir devletin harp 
Mambi gayet yakışıklı bir adam. mondun gelişini alkışlıyan bu salgınına sebebiyet 
Hele şu mülazim Şarley pek cana binlerce Hintlilere Hayımdurani vermek istediğini 
yakın bir şey! Hatta gözleri göz- ona bir işaret verecek olsa hepsi zannetmiyorum 
lerine rastgeldiği zaman, Gras, de derhal Lordun da, Grasın da Fransa ve Al· 
delikanlının At üzerinde bir tit- üzerine hücumla ikisini birden manya güuün birin· 
reme geçirdiğinin bile farkına parçalamakta bir saniye bile te- de doğrudan doğ· 
varmıştı. reddüt etmezlerdi. Hatta mevcut 

ruya anlaşmak imka
Prens Bahursencin önünden askerin yüz misliasker getirilse 

nını bulurlarsa sulh 
geçerlerken de Gras, genç Ra· Hintlilerin her biri yüz süngü 

P Si I b binası tahkim edil· 
canın da güzelliğine hayran ol- arasına alınsa yine Hayımdnra· ıtns a utn ng 
duğunu anladı ve kadınlık gay· ninin vereceği emirden onları s~ıztıurg, 4 ( A.A ) - Hııvaa miş olacaktır. Bal· 
retile bundan memnun da ol· menetmeğe imkan bulunamazdı. ııjansı hildıriyor : · , kan misakından mem 
diıe de Racanın sarı benzi Maya Kendisinde olan bu kuvveti Avostıırya haşvakll muavini nunum, Zira bu an 
Niyamayı hatırına getirdiği için Hayımdurani de bildiği için aceba ıır~ns Stabrenlıerg Almanyııda !aşma vaktile Avru
İıefretinden tüyleri ürperdi.Fakat şu alay günü herifin kalbinde cereyan eden hadiseler miinase- panın bu kısmında 
bir Bahar prensi demek latife böyle bir hiyanet hissi var midi lıetıle beyanatta hnlnnmu't~r: karışıklıklar ihdas 
demek değildi. Böyle bir adam dersiniz? • Biz Alman milletine ba;t- eden manevralara 
dan cihet cihet istifade müm- Ne gezerl Bilakis Hayımdu· lıyız, fııkat Almıın milletiıılıı nihayet vermiştir. 
kündü. Bunun için Gras en tatlı rani Lordun da, Graun afiyetle idarecilerine değil. Röhm vıı Yugoslavya Fransa· 
bir tebessümle Racaya selim yaşamalarını arzu ediyordu.Gra· arkadaşlarının katledılişleri, Al- ya ne borçlu olduğunu 
verdi. Raca da, evvelce tarif et· sın helakini neden arzu etsindi maııyayı idare edenlerın hareket Fransa ve Yugoslavyadan 

Krn/ Altk8andr Hz. 
bilir. ı iyi birbırini anlıyan 
daha iki millet yoktur. 

tiğimiz tevazudan daha fevkalade ki bu genç, güzel, sevimli, eğ· la rzlıırını mnza r gö~teremez Al 
bir tevazuyla ve çok nazikine lenceli kadın kendisinin mütte- nııın şerefınin lekelenıııeai ve 
mukabelede bulundu. fiki, dostu idi. Dünyada hayre Alman milletinin barbar lıır 

Arabanın karşı tarafına otur· de, şerre de tamauıile yarar bir millet telakki odılmrsi bizi ı,~ 
muş olan Sir Jozenin bir az: öte- ilet olan bu kadın, hele Hayım· kayt bırakamaz. Hfıdıselere dair 
de başka bir Hintliye gayet durani gibi maharetli bir elde yapılan reıımi tebliğler, Alınaııca 

dostçı. selam verdiğini görünce bulunursa bütün diğer alet ve yazılınış vesikıı.ların en çirkini 
şu tanıdıklığa taaccüp etti. vasıtaların hepsinin üstünde ge· te~kil etwektedır. Almanya ba-

Zeki kanbur, Grasın bu hay• lirdi. diseleıi, iatikliıliınizi muhafaza 
retini anlıyarak bir az kendisine Hayımdurani alay günü işte etmek h11s11sunila mevcut kanaa-
doğru eğilip Hayımduraniyi ha- bu fikirde idi, timi kuvvı>tlendırll)~ktedif. 
tırına getirince Grasın da dik- Grastan başka Lort Rişmon-
kat nazarı açıldı. dun da, kanbur jozenin de k.::ndi 
Hayımduraniyi Hindistanda, şu emirlerine itaatkar birer esir 

alayda görmek Grasın son derece olacaklarını düşünmekte ve bu 
memnun, mahzuz etti. Birdenbire düşüncelerile iftiharından kaba· 
gözleri büyük bir kibir ve Eğo racak derecelere geldiği halde 

ispanyada 
Hükumet itimat 

Kazandı 
l\lıı.ılrit, 5 (A.ı\) - Kortes 

istlik ateşi ile parladı. Aza görünüşte daha ziyade tevazu, ııırclislerinin diinkii cet~rsiııde 

metli, mütekebbir kadın kendi daha büyük halim göstermek için lıiiktimet G2 ıeye karşı 101 rey 
kendisine: nefsini zorlamakta idi. ile ıtımat J;azanmı~ ve handan 

- Hayımduraniyi burada gö- Burada Hayımdurani diye ~onra KorteKlerin tatiline kar.ır 
zümün önilnde bulayım hal De ahvalini yazdığımız şu eheınmi
mek intikam çok mükemmel ye- yetli adamın, hikayemizin birinci 
rini bulacak? intikamı bana Ha- kısmında Pariste mundar bir otel 
yımdurani kazandıracaktır. Bir içinde görüp tanıdığımız ihtiyar 
hükümdar kadar şaşaa ve şev· Hintli olduğunu okuyucularımızın 
ketle şuraya geldiğime ne eyi tekrar hatırına getirmeğe lüzum 
etmişim Şurada, bunların hepsi yoktur. 
benim esirimdirl Beni muztarip Eveti işte bu Hayımdurani, 
edenler, beni istignalarile tahkir o ihtiyar Hintli idi. Şimdi burada 
edenler elbet cezalarını göre izahı lazım bir şey varsa o da 
cekİerdir! güzel Grasın Bahar vilayeti va· 

Diye mırıldandı. Gras bu söz- !iliğini Lort Rişmonda aldırarak 
leri zihninden geçirdiği müddet bir kraliçe tavrile Hindistana 
kanbur Joze de etrafa fırıl fırıl gelmesiııe varıncaya kadar her 
göz gezdirerek gördüğü şeyleri şeyi aslan Hayımduraninin tertip 
Grasa bildiriyordu: ettigini, bu tertibatı da hep kan· 

- Bakınız, bakınız sevgili bur joze Ajerton vasıtasile fiil 
yeğeni Ne mükemmel alay, ne ve icra mevkiine koyduğunu söy
renkli, ne güzel kıyafetler? Bu· !emektedir. 

verı lmi~tı r. 
o .. ıse lıeycc:wlı ve miinaka

~alı olmn~tur. Krnllık tarnftar-

!arı ıle ııııılıafa1.akr.rlar ve sos

yalistler meclis ı n talili aleybin
de ıııiiıınkıış,,ıar yapnıı,ıardır 

Hati1;l1:riıı çı•ğu biikılrııetiıı Ka-

tolaııy:ıya kar~ı aldııtı vaziyeti 
tenkit etmişlMd:r. 

J~ mi taraftarları, lıiikfııııetin 

otoıılesi olmadığını te~kit et
mi,l erdir. i\.I. Sanıper kuvvet 
istııııal edılııııyecPgıııi siiyle 
nıi~tir. 

Siyam Kıralı 
~lareşal Hindenburg'u 

Zıyaret Etti 

ve seven 

Fransız Ha. Nazırı 
Londrada 
ittifakı 

Bir Fransız - Jngiliz 
Mı Görüşecektir ... 

LONDRA, 4 (A.A) - Deyil 1 lngiliz kabinesi şimdiye ka-
telgraf gazetesir.in ~ selahiyettar dar bu hususta son derece teen· 
membadau haber aldığına göre, nı ile davranmıştır. Ancak hali· 
Fransa hariciye nazırı M. Bartu zırda orta Avrupada hakim bu 

gelecek hafta Londrayı ziyaret lunan karışık vaziyeti nazarı dik
edecektir. kate alarak M. Baldvin ile rüfe· 

M. Bartunun bu seyahattan kasının Fransanın takip ve ka 
maksadı beynelmilel müsalemeti b ı tt· k · t d' • · lh · u e ırme ıs e ıgı su sıya-

mefruz bir mütecavize karşı ko seti lehine sebepler bulunduğunu 
rumak üzere Fransanın muhtelif tastık etmeleri memuldur. 
devletlerle akdetmek istediği LONDRA, 4 (A.A) - Resmi 
karşılıklı müzaheret Misakı hak- Mehafil M· Bartunun, bir lngiliz • 
kında lngiliz kabinesinin noktai Fransız ittifakı müzakere etmek 
nazarını istimzaç etmekten iba· iizere Londraya gelmekte oldu· 
rettir. j?unu tekzip etmektedirler. 

Romanyada Ritlerci 
Teşekküller Dağıtıldı 
Biilcre~, 4 (A.A) - Hoıııanya fası hakkında Jaıı Dukauın kat

biikılıneti bu s:.tıak Hoınaııya<laki lini miiteakip oe~redılen kann

Hillerci teşel;ldilleri dnjtıtnıaya na tevfıkan Romııııyadaki Al
kar:tr vermi~tir. Hu ~ahalı yapı ıııan akalliyetıııe aıt siyasi te-
lan nazırlar meclisi içtıınaıııdaıı ~ekkiilleri dağıtıuag.. katlar 
sonra neşredılım bir resmi teh. vardıgığını tasrih etmekte -
Iijtde bükftmotin devlPtin ıniiıJ:ı. dır 

Romanyada Muhalefet 
Hariciye Nazırı Mösyö Titules

ko'yu Tebrik Elti 

lanmıstır. Komitenin bu içtima 
devresine 9 ılevlet i~tirnk etmek· 

tedir. Hunların arasında Homao· 
ya, Yugoslavya, Macaristan, Al· 
manya ve Avnstoryıı vıı.rdır. 

Huznamenin başlıca maddesini 
lıeynelıııilel miilıikatta nakliye 

veaaitıniıı yeknesak bir hale ge• 
ti rilnıe8i te,kil etmektedir. 

Dığer tarnf tan J,ebistan şar· 

ki Priisyıı ve Lıtvaoyıı taı ikile 
Alman, Estonya ve Letony• 
transit ıniinakalitlı konferansı 

dıı. açılmıştır. İlk defadır ki bir 
Lit vany" mnı aL hası Lehistan 
toprak la ı ıoda toplanan beyne!· 
milel lıir konferansa işıirak et• 
mektedir. 

Amerikada 
Sıca.d Dalgasında• 
ölenler Çoğalıyor 

N l<~V YORK, 4. (A.A) - 16 
gündenberi Amerikada hiiküDI 
siirmekte olan sıcak dalgaaı, ee• 
kizi Nev Yorktıı 20 si Sent Lui 
de olmalı.'. üzere 31) kadar ölüoı• 
sebep olmuştur. 

Yetmiş Yaşında 
ihtilalci Berat Etti 

Londra, 5 ( A.A) - Tahrik 

edici nutuklar söylemekten ınç· 

lu mıuuf işçi rei•lerindeo yet• 
• miş yaşlarıııdıı. 'l'orn Mann be, 

rnet etmiştir. 

York Da.kasına 
Ameliyat Yapıldı 

Londra, 4 (A.A)- York dü
kası birkaç giiııdenberi elioılı 

hasıl olan bir eptisemiden bO 

gün ameliyat olmuştur. Biı·kıı9 

giin mutlak ıurette istirabat ede· 
ce inden yarın hAzı merAıicD · 
idare etmek üzere efilde gide 
miyece~i için kendisini Dü~eı 

temsi 1 .ılecek tir. 

Fas Sultanı 
Lıyon, 4. (A.A - 1''.•8 salııı· 

ııı bugün saıı.t 8 de otomobili' 
PnriHe hareket etmiştir. 
Japonya.da Askeri 

kabine 
'.1.'0KlO, 4. (A.T) - Sabık 

lıalıriy~ nazırı .Amiral Okad• 
yeui kabinenin te~kıline meuıııt 

edılmi,tir. 

1'okıyo, 5 (A .A) - Yeni k. · 
hine Kelsıık Osidanın rıyasetiıı• 

de tl'şckkiil · etmi~tir. Jl\ponya· 
nııı harici siyasetinde hıçbir de" 
gişiklık olınıyacaktır. I8lıla eılell 

Sa i to ka bi uesi • azasınılan üçiiı 
hariciye nazırı Hırito, bahriye 
nazırı amiral Asawi ve hahriY' 
ıııızırı ceneral Hayaşi me.-kileri· 
ni mııbafaza etmektedirler. 

Muse iler 
Türkçe Konuşma~ 
ğa Çalışıyorlar 
Halkevin!n bütün yurttaşları 

rada bu derece şahane karşılan 
dığımıza mukabil Avrupadan 
ayrıidığıınıza elbet acımazsınız. 

- Sonu var -
/L//./////7f////Z////'7r;//,/; 

İKTiSADİ 
Herlın, 5 ( A.A ) - Siyam Bükreş, 5 (A.A) - Hı<rıciye 

nazırı ınöıyö Tituı.ıslrn diin miiş 
terek bir toplantı yapan ayan 
ve meb'uYBn enciimenlerinde 

Sovyet Ruıya ile siyasi ıoiin•se

b,.tın yeniden tesiıi nıeaelesı ııi 

anlıı.tmıştır. 

nasıl tatuıin edıldijtini anlat- Tiirkçe konuşturmak içiıı Hrfet• 

H.ABEBLEB 

kral ve kraliç1-si Heiıicoınbnr 

Mareşal Hindenburgn ziyaret 

için fllödeke gitmişlerdir. 

Bir taraftan tranpetler, l>o· 
rular, flavtalar, davullar kıya
metleri kopardıkları halde öte 
taraftan da arabalar aheste 
Gheste yollarına devam ediyor üzüm Satışları 

Herlio, 4 (A.A)- Siyam kı
ralı .bn 1abftb harp ölüleri Abl-

deaiaıı çelenk koymuştur. Bir 
kıt'a bu esnada lazım meruimi 
ifa ediyordn. )(~al bundan son
ra resmen belediyeye kabnl edil
mi,tir. 

lardı. 
Jstikbalciler uzun uzun selam 

hatları teşkil etmiş oldukları için Qu. 
10 s 

Fıat 

3 15 
3 25 

11) 

Siyam kral ve kraliçeıinin 

16 temmuv.da Viyanaya mova
ıalfit edecekleri hilılirilmektedir. 

Binlerce K' şi 
Alma.nyadan Le· 

3 
337~~ hista.na Kaqıyorlar 
2 50 V ar1ova, 4 (A.A) - Gazete 
6 Polıkaya göre, Almaııyada gelen 

39 iki bin kişi Pazar günü KatoYiÇ 
30 yakınından Almanya - Lebiıtan 

70 buıltıdunn ıreçınıştir. 

Möayö Titoleıko heynelınilel 

bayatta faal teşriki mesaide 
bulunan en yakın lıir komşu 

devletle aenelerılen beri siyasi 
münıl8ebat oJwıyan Hoınauyanın 

dokuz haziran 1935 tarihine ka 
dar olan vaziyetinin gayri tabii 
mahiyetini kayılettikıen sonra, 
Romanyanın meşru menfaatleri 
mahfuz kalmak şartile, Sovyet 
Rnaya ile miinasebalın talıii bir 
şekle ıoknlmBBını istemiyecek 
bir Romen lıükt'lnısli ınevcııt 

olmıyacaJtını 11Iıewnııyotle teba 
rüz ettirmiştir. 

Mumaileyh bıı menfaatleri 
elrııfile tetkik l\tmiş ve bunların 

mışlır. Biitiln siyasi fırkalar 

rüesası ıniizakereye iştirak ey 
loıniştir. Hıristiyan müdafaa fır

kası, Sovvetlflrle sıyas! miirıaat>

batın aleyhinde lıolunmuş ve 
ıktisadl miinasebetler lıusoııında 
ıbtırazi kayıtlıtr 

ınişlerdir. 

dermeyan et-

Diğer hiitün fırkıtlar bük~· 

metin siyıısetini tasvip ederek 
M. Tituleskoya tebrik eylemit· 
!erdir. 

Nibay"t b1<şvekil M. Tatarea-
ko, hariciye nazırı tarafıııdan 

verilen i~ .. batın lıiiktiınet nanıı

na yapıldıgını siiylenıi~, hüku
met .M. Tiuleskoya miıınettar

lıgıni lıeynn etmi~ ve nıiihim bir 
hariri siyaset meselesi mii~akere 
edildıgi vakıt fırka diişiinceleri

niıı ortadan k·ılkarnk yerini 
milli ıloyguya terkettıgini meın
nıınivetle ınii•ııh&de eylemiştir. 

tigi ınesai meyvelerini vermeııe 

ba,ıaınıştır. Yabodi gençl11ri a1'' 

dettikleri bir toplantıda 25 1'i' 
şilik bir te~vi~ heyeti ıeçerek 
BalkeTin11 birlikte te,riki meı•· 
iye, Yahudi ynrtta,ıar aruınd• 
propaganda yapmaga karar ver· 
mişlerdir. Bır çok Yahudi geo9" 

lerinin Tfrrkçe konuşmak içi0 

gayret ınrfettiklerı görülüyol• 

Henüz ba~langıç devreeinde o1•0 

bn adımın devamını temeoo1 

ederiz. Muııeviler, Türkçe konar 

mak, Tiirk hıuaını benimaeoıeıı; 
için mesailerini büttin Tiirlı: 
münevverleri nezdinde tftkdirl• 
kar,ılanacagındıı.n emin olabili_~· 
ler. Bu hnınıta gençlerimize dıt' 
şen va zile de Tii rkçe konoşııı•ıt' 
çalışaiıların cesaretlerini kırıJJ 1' 
yacak surette hareket etmek, "' 
ya rlt,.şla rı teevik etmektir. 
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latanbul Mektuplan: Alman ya.da Vaziyet Bali. Karışık 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

B 
J\. . l . d Şimdiye Kadar Nazi Amirlerinden Yaza•, Abd~::~d~• Karahan 

uraqa 1 vazaran zmır e 2000 Kı·(,. Tevkı·r Edı·ımı·şıı·r... On tloknznnco ve yirminci ti • yiiz yıllar heşer tarihinde mi ili 

Üskiidar Pazarında Bir Gün Dil Ve Milliyet 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hal/. at Çok D aha Llcuz duygnl•uın atcşlendil'ti, m\111 •••••••••••••••••••••••• ....... •••••••••••••••••••••••• n 
- Baştara/ı 1 mcı sahi/ede - YugosJavya, !taJya ve ilh .• oldu benliklerin areılmaz birer kod-

- Avusturyalı yolcuların anlattık- ğn ileri sürülmektedir. Sonra ret oldngll iki asırdır 'fe bu 

" Hanım!. Hanım '·· lzmir yetiştirmese Şimdi larına nazaran Rohm ve Ernes· mezkür münasebahn mahiyeti devirlerde yetişen bilgi ve ülkü 
tin akraba ve dostları ve taraf- hakkanda de en akıl almaz ter adamları milliyet bnğls.nnın 

Toma tın Yüzüoe Hasre t Kalırdık.,, - Üsküdar tarı bir ihtiıaı komitesi tesis tipler rivayet oıunmatadır. esaslar• uzeriı·de çok aarakınaı-
etmişlerdir. Bugün öğrenildiğine göre lsr ve duraklıyorlar da. 

Pa' arı ile Karşıvaİ; a Pazarını l\?ukayese Goerlngln ithamları Amerika, İngiltere ve Frans~ c Milliyetin menşe 'fe e8KBI 

••••••••••••••••••••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••• . Protesto Edtldl sefirleri hariciye nezaretine gi- nedir ve nerededir f t Bn sorgo-
Giiııleı dı' rı JHıznr... Ü!ikiidrır - ffoıııdol nrı hınirlı oldu- tuvaletten sonra elindeki sepet: Berlın, S ( A.A) - Havas derek halk arasında ihtilal ma · nun kareılıklarını her bilgin: Ya 

i kele indPn çnr~ı yoluıın tnıop !'!nmnzo.. ten y:akal:ıdıj?ı iki ma~f\yı bir- Ajansı bildiriyor: hiyette haberlerin işaasımn mah- kendi filozofık ıneeleğıne veya 
Yenic:ımıyi get;tinızmi pazarı J>~rnekten kf'nılınıi ah•m:ulım. birinde vuruyor: M. Goeringin geçen Cumar- zurları üzerine M.Vou Neurat· içtinrni iilküsüne göre tayine 
~J.al.mak ~çiıı hic: ~iiçliik çeb.nıez l Knr,ıyRlrn p11ıarı ile Üskiidar - Şılpr, şıkır mangal maşa tesi günü ecnebi matbuat mü· hm nazarı dikkatini celbetmiş · çnhştı. 
!llnl'I,. ~:ıı? larıtftaki sokaklıtrın pınıuıuı ın11kftyı·se Nlerken g~rçi lanın var!. messillerine suikastçilerin ecnebi lerdir. Söylendiğine göre, sefir· Kimi : .Milliyeti maddt wu-
lıirinılcn: rnarof A:dz Mahrunds41hıe, ıueyvı vt•ııınir ıopr~k ıuab- .\ bir dvlctle münasebe.tte bulun- !er aym zamanda Berlinde ·sivasi ayyeniyetlerJe izah etti. Milli-
ı.fendi yolcneonon at?zırttlan tram ısul~eriıniz için,clzınali oloşomrn Solda bir baharatçı tezgah duklarına dair va~ı ~eyanatı mümssillikleri kasteden bu ·gibi yetin esası yaşanılım top.rnkta-
v8y cadde in~ ta~nn Sl\tıcı Sf'l'4- sevındırn amma. kurmuş .. Başımn ayasına sıyah ~iman efkJ..rı umumıyesınde de- ithamların gayri muvafık mahi dır. tledile~. Irk birli.ğindedir 
)eri ile ~ayrı ıhtı~·nri irgilirsıtll?.. rın akisler uyandırmış ve Ber· yetine de işaret eylemişlerpir. dedıle~. l~t.ıs~ttu~ır dedıler. Fa-

- Buyurun elendim, giizel linin diplomatik mahafilinde şid- Diğer memleketler mümessille- kat hı9 bırı zıhnı doyuracak tam 

lzmirin kırmızı tornıuh btunde!. detli bir aksülamel tevlit etmiı- rioin da böyle umumi mahiyette ve vaz.ılı hir .kan~at~ iman. hali. 
- HHydı hır u.,ın r"tlıcırn· tir resmi iddiaların mahzurları üze- ne gotıremedı. Kımı Mılhyetin 

lar !. M. GobeJsin bütün Alman rine Alman hükümetinin nazarı meuşeini maueTI muayyeniyetlere 
Karuızı çebruli bir heleıliye postaları tarafından neşrolunan dikkatini celbetmeleri mubte- bağladı kültür birliği milliyet 

memura atıcıya ilıtıu ediyor : radyodaki nutku üzerine umumi meldir nazuiyecllerinin üsıülharekeel 
- Arşın <llma!. mahıyett~ki iddianın ne olabile· Papen Yerinde Kalıyor oldll. Ye din birligi, dil hır ligi, 
- Ya ne diyecekmişim, bak cegv ıne dair bütün mehafi!de ve Londra 5 (A.A) _ Royter tarih birligi n mefkure birliRi 

sıma biiyiiklfıgün~!. t t ld hatta halk arasında bir takım ajansı Bcrlinden öğrendiğine or aya 8 ı ı. 
- Canım lıüyüklli"'iinii arı }J J b ii en bemm· 

f! hükümler yürütülmektedir. göre, başvekil muavini M. Fon >
00 arın °1i n 

6 1
-

ladık ama (arAın) ttırih6 karıııtı . ıı·· · d ·ımi ol"nların 
.,. v Mevzuzuubahs ecnebi devletin Papen vazifesini muhafaza ede- YE ;ıerın en n 1 °' • 

S t ~ k · dRn birl eve en mühimmi (Dil 
lngiltere, Fransa, ovye Kusya -ce tır. 

birligi) me elesidir. Şu halde bir - '''·· 
Bitler ntidar lllevkiin i llluha.fa•a için mitlıyetten bir milletten otan 

................. .................... ,.................................. fertler; camianın mü~terek dili-

- .Metre diye bagı r! •. 
Oado~den yukuşuu manzarası 

gayet hoş .• Giiııeşterı hem ken
dilerini hem de mRllarırıı koru
mak için dar kaldırımm bir 
tarafından iibiir tarafına tenteler 
sıralanmış. Yarışa hıu:ırlanan 

yüzlorcFı şarpinio yelkenlMi gibi 
Ti.lzgar ••&tikçe şişip kabarıyorlar. 

p k k d C.J• •
0 

ni konuşmak mecbnriyetindedir-

Oskiiaumı ıımumi göıannşa ve Yen/cami e ya ın a monar '( nı lor. Bıı maşari varlı,,tR ıevgi ~e 
Şöyle yoku~un ha?ına çıkıp lıir takke ynleştirmiş, Rakalı saygının iJk alRmeti ayılır. Tiirk 

ta mobtelif kuına~lnr satRn bas. sımsiyah ve miibalngasa~ Lir ı·adesı·ni tecru·· be edecek dili diinyanrn en güzel dillerin· 
macıları gfüiince hn sevincim karış .. Kına, zencefil karanfil den lıiriJir. Türk tnrih1, Türk . ' 

Sng tarftfa sebzeciler "fe ma· 
naTlar sıralanmış, olda ise zey· 
tiu yağı, al>uo, zeytin hrneai, 
koru nrnyvccıler yer Blmışlar •• O 
daracık sokl\kta :rüzlerce kişi 
birbirini iterek, birbirlerine dir. 

ıek Yorarak ilerliyorlar. Ellerin. 

çok slirmedi. A vnz avaz bağrı· knralıiber,lıavhc:ın, tarçın ve daha _ Bşotaraft Birinci Sahi/ede _ bu sabah M. Hitlerin küçük kıt- varlığı daima iinlü ve gögüı 
yorlardı: ismini Mlmedi~im bir çok eAyayı .d 1 w k t' d ı d 2 B kabartıcıdır Niçin Tiirk toprak-

., v payı ar o amıyacagı anaa ın e alarına hitap e en .l emrini er- • 
- Giiıel, cıcı ml\rki7.etleri· Hniine yığınış .. Sag taraftan ibti\"ar olduklarını ilave etmektedir. lin sokaklarına ilin halinde ya· l rında ysşıyan vatandaşl-ar 

rniz nr. ~letıesı ~7ı5 knrıı~a.. hir Lnuıııı ilerledi. Gö~lükle;ini 7t 1 G t l t p d b . B 1. . Türk9e konuşmasınlar! H .ıı a yan aze e er pıştırmıştır. azar an erı er ının . 
ıı_ yretler içMHIJHle kal<lım. bnrııanon acuna kadar egmiş: Ne Diyorlar? . t• d w• • t• p ı· k Sokaklarındıı. Muıevıoe Rom-H f k 

1 
d · vazıye ı egışmemış ır. o ıs uv· d 1 b. 

a ızamı yo a ım •• Bu markı- - Hu!. Efendi birader.. Bet Roma. 5 (A.A)-Havas ajan· vetleri karakol halinde devriye- o vo ArnnTat9 oyu ııu ır 
zetlerin bir metrosu Kan:ıyakn koruş1ok kızılcık knrnsu tart- 81 bildiriyor· d t kt d. 1 E 1 Türk ,ehrinde Türk milliyetine, • ye evam e me e 1r er. vve · .. . . . . 
pazarında 85 kuro~I\ satılıyor- esna oradan.. İtalyan gazat.leri Alman hl- ce h Uk-Gmet mcrkc:du c boyOlc !Cnr.k J.zzatı nef u eJı knret odıl-

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Softa hareke~ gerdı .. Evve- dbderi hakkında tehirlerde bu· bir garnizon manzarası veren miş olm&z mı' 
ı la sakalını sıvazladı .• Soora maş- lunmaktan içtinap ediyorlar.Mama kur~uni üniformalıların yerine Biz mndamki nynı şerefli 

üskildar pazanna gıdış 
do renkli filelerilc genç Üı;ıkiidar da. Bir ıopluk markizet yani 
lınnımlnrt, şık matnrnzeller.Siyah 3,5 metre için iiç lirn vermek 
çar.atlı ihtiyar kudrnlar .• l~rkek lazımdı. Bnradn ise bir robluk 
çolnk çocuk hep clala,1yor]ar .. kumaş bir lira .. 
dikkat ettim, BuradA sebze fiat- İzmirli lıknımlarım1zın ha 
lnrı bizim karı:ıynka pazarına noktaya hillıa :ı dikkat. nııznr
~~z~ran lınylıea fazla.. Mesela hlrım celb~derim. O halde Üs· 
zrnırde bunclnn on beş giin ovel ki.idnr pazarı ile Karşıyaka pn· 

tomatuı kilo u çnğıra bağıra beş zarı ara~ında , o biiyiik fark 
kuru, idi.(Şınıdı belki daha ucnz- Tardır: 
lamıştır.) - Üeklidar paznrında ·belki 

BnradR, hi?.iın ı .... r 1 ı 1 k ... ının e •e· < e hiitıin stanhuldR - gi1ece 
ğonmedigirniz toıuatlar 15 ko- o~ya ııcuz, l{arR,ıynl{a pııznrındR 
rnş.. ıyı pıtzarJık .vspan 12,5 -belki de hiitün lzmirde· yiyecek 
kuru.,n<la alnhiliyur .. Demek aı rnftddeler ucuz .. 

gari yiizde, yiiz elli, fazlalık Ve iki pazar araıındaki ye· 
var .. lznıir patlıNrnlıtrını daneıi gfuıe benz~yen şey de maalesef 
\ıura<la heş knıu~. Karşıyaka· yalnı7. her ikisinin <.Pazar gün
ınızrln sorı :rnmırnlarda dsnc,ıi 40 leri) kuı uluıasıııa ınbısar eJıyor. 
pıtraya ıml1lıyordu. ~imdi h61ki .*... 
ot u:rnuu yirmi ku rıı~a vermt"ıte Hır ıız yüriiyelim. 
lııı,lanııı:ll\rclır. lstılnlrnfoıı "'n Maniflltura satıcılarından 
llcuz bir yeı-i addolnnarı Üttkii- soııra ıra sırR billflrca)ar sıra~ 

dın pnznrında kayası 15 kuruş .. lanwı~ Siirnhi, Bardak Te her 
DahRSı var: hmirde du- nni renkli şişelM, oioi cici tuz 

clak hiike hiike (10) kuru- luklar ve saire tezgahları kıırol-
a nlırkon bahalı RdcletliJ'ti- mu~ .. Bnrada o!mıyan şer yok, 

ıniz lıamvanın kilo u hnr~cla Nalrncıdan ıotunuı da danhı)e 
kaça deuinizt. kırmtılan atan parçaoılara ka· 

- 'l'am 40 ı. unışa 7 <lar her entıcı var. 
Hıırıuıırıı gezorkı>n (!ayıi ilı - Gi;züme .,l\lvarh bir çingene 

tiynrı ~iizhnıiin Uııiiııo RRşturnk kızı ilı~ıi. Esmer çehreıine 
go:dı. Bn rtıdn Ol ıız ku ru~ll\ lıir lıoy:ız, pıı llıı yemenisi ile bir 
giiııhik sclızHi fılı • ınA •lolılıır çerçeve yapmış, gözlerine kö· 
du~ııııı ~uııl~rı lıaıulat1ıııı tfa miir ~ihi rn ilk çekmiş, bi -
İQİlııdoıı: Jı klorırıclo hilczıkler hiitiirı lın 

labını topladı. Uzun kollarını mafih temgrafların intihabına ve siyah üniformalt hususi kıt'a bayra~ın J.!i;tgeeinde yaşıyoruz. 
131vndı •• ~'arttı ve verdi.. İhtiyar haberlerin üzerine konulan baş- mensupları grup halinde gezmek· Mademki ayn~ tllr~.hi.~ ift.ih~r 
hanımın kızılcık knl'llennun iic· hklara bakılırsa İtalyan mehafili tedirler. Bunların Roehm isyanı Teren hatırnlarılo goguslerım_ı~ 
retini ödenıC1si daha eutt<resnn resmi Alman görüşünü kabul et· nın bastırılmasmda oynadıkları kllbnrıyor. O hnlde neden sevgıh 
oldu: mektedir. Yalnız Lavora gaze· rol, halkta çok karışık hissiyat yurlluınuz<1a kendi öz dilimi.z-

Geniş çarşnfınm öniinü kal tesi neşrettıği bir makalede Al uyandırmaktadır. ilk günlerin den bnşka Teya ıoeml~ketın 
dınlı .. Honkli bir lıırka göründii. k' . d . d resmi dilinden başka bir lısanl 

manyada ı ayrılıkların mılli sos heyecan ve ehşetın en sonra 
Onun diigmeleriui çözdii .• Altır· konuı:nhm. Diişiiniilmelidir ki 

(Tiirkçedeu hnşkn dılle konnş
mnk Türkii iııcitir.) Tiirk yor
dundn Türkyo lrnııoşmıynnhuın 

ca bir kumn,trın hir entarinin 
yalist rejimi altında bir müdd~ halk hala endişe içindedir. Ec

eteklerini de kaldır<lı .. Ortnyn için kuvvet ve propaganda ile nebi gazeteler bütün satıcılar-
l>asrna bir entari çıktı; Onu da durdurulabildiğini yazarak di· dan sür'atle toplanmıştır . 
kaldırdıktnn onra beline uçkur- yor ki: • Httler Maresal Htndenburgun 
la bnJ?lanmış işlemeli orta,;ıı ho- Bu ayrılık her halde bir pat- Yanından Geldi 
~umlu bir kese çıkardı. Kesenin lak verecekti. Fena iktisadi şe· Berlin 4 (AA) - M Hitler 
düğiinılinii çözdh ve mihveri ~t- rait ve harici siyasetteki inki· öğleden sonra tayyare ile şarki 
r~_fında boş altı kerre dündür- sarı hayaller vaziyeti olgun bir Prüsyadan buraya gelmiş ve doğ· 
chıkteıı sonra, biiziilen a~zını hale getırmiştir, imparatorluk ruca başvekalet dairesine git· 
nçtı . 1 çcrisinden beşilıirlikler h d d · · 

. 
1
. . . ' ane anının a son hadiselerde mı~hr 

gumuş mı•cH ıyoler, sokızlıkler rol 
ve nihayet buronz paralar çıktı. oyna~ış olması kuvvetle Rels/.:umhur ÇekllmeA· 

Niyetinde Değildir 
O 1 • . d b muhtemeldır. n nrm ıçııı en eş kuruşu se· y, 1 çerek softaya uznttı. en Ba§kumandamn 

* Ufurl 
v akıt ngıe;e *yaklnştığı i9iri . Berlin, 4 (A.A) - Havas A · 

pazar epi teahala~mıştı. Hende ıansından: 
arhk pnznrın ı;onana gelmiştim. Roehmin yerine halen me· 
Bnradf\ terlikciler 'fe ayakk&bı- zun bulunan hücum kıtalarınan 
oılar 'far •. Bir tnnesi kaldırım- kumandanlığına geçen M. Lutze 
tara teklifsizce uzanmış elindeki 

Berlin 4 (A.A) - Reisicum
hur Mareşal Hindenburguu riya· 
setten çekilmek tasavvurunda 
bulunduğuna ve halefinin şu veya 
bu zat olacagına dair bazı ec
nebi gazetelerde intişar eden 
haberlerin aslı ve esası yoktur. 

milliyotinc1on şüphe ederiz. Ben 
nsln Tiirkçe konuşınıyan bir va. 

tnııda~n hnl-iki bir vntanda• di
yemem. Nasıl söyliyebilirim ki: 

O vntırndaş 1'ürkçe konuşma

makla Türkliiğii beğenmediğini 

ima ediyor demekti.-. 

Türk1ii(?ü ve Türk dilini bor 
göriiyor. Bızim iilkümiizc oy

mıyanları, bizim dilim izle ko· 
nuşmıyanları bizden eBymıyaca-

ğız. Bi~im snfıımzn girenler n· 
cak -ve ancak Türklügü benioı· 

seyenler, ~iirk milletinin uteti· 
ni güniilleriode duyanlar ve Türk 

gazeteyi oknmaga dalmış .• Mü~
teriler pek soyrekleşmiş oldu-
gundıtn lıazı esnaf da <>gte ye. 
meklerini • A ilah ne 'ferdlae -
yemege koyulmuşlar.. Sol taraf
tan kulağıma bir takım eeılu 

Ş h H G•• •• h d dilile konuşaıılardır. a Ze umuş ane e Vatanda~!. 'fiirkseo, Türklü-

sevl•nçle Karşılandılar !~ 
8

~~~·,:;ı';.~ :ür:: ':~ra~1·;~~ 
• Tiirk tarihini düşiinüyorea11; 

ak etti: - Başt~ıatı Birinci Sahitefk - yaz gUnttşi altınoda Iranın bü-

- Hırrr, hır •. H nrn111, buru ili!, rek yollarına de Tam etmişlerdir.' yiik hükümdarına aeYgi "" say-

Tiirkçe koııu~t... __ ..... ,- --

Gardenparti Dündüuı.. Dantele ıatı.n bir Ali\ Hazreti Hümayun Gii· gılarıoı sanmak için bekleşen 
geo9 yere ıerdiği 90Tahn üze- miişhaneye k&dar olan bugünkü halkın coşkun tenhüratı arasın Verem müoadele cemiyetinin 
rinde mükemmel bir öğle uykn- ıeyahatları, haTa ~artlarınıo da Gümüşhaneye girilmi tir. gardenpartisi diiıı akşam 'feril· 

ıoıı.? keati~iyor.:: Artık g~Jdiğim gayri mü.ait bqJnnmasına rağ· Giimüşhane 4. (A.A) _ Sant miştir. Şehrin en mümtaz aile-
yeruen gerıye donorek eetı adım- . ' J • b b k d ıtJe 1·aıe dir 
larl d k men hı9 hır arı~"Y• uğramamıo' 14 te Trabzondan hareket lıuyn· erı u a a a ar e$0 nm " r • 
, • pazar an uza laşıyorom. . . . A JI h 8 

Sebzecilerin önünden gec,ıerken aaat 15 te Gütnüşhaneyı ışeref· ran Şabinşah Hz. Hat on dörtte yetu a ey 
bir sebzecinin bir kkdına: leodirıaı,1erdlr. GümUşbaneye mo'falAt huyormoo 'l'iirkofis miichirii Ayetnlillab 

- Hıtnım •• Hanım .. Fa~la is- Trabzoodsn itibaren 48 kilo- ve halkın ooşkno tezabi.iratilt· b~y bugüo şehrimize geliyor. 
temiyorom •. Bnnlar Iatanbul ma- metreden başhyarak, Zigana Beli karşılanmı~tır. • • 
lı değil .. lzmir yetiştirmeıe şim- a91ldıktan sonra 69 unca kiJo- Jandarma kıt&atı, mektepliler sov,..etlerin 
di domatın yiizüne haaret kahr· metreye kadar kalın bir ıia reamt ihtiramı ifa eylemişler v6 Berlin Sefiri 
Jıkl.. Sözlerini iştdince ""eTin9 tabaeı i~inden geçilmlt Ye 76 inot Şahinşah HII. otowobillerindeıı Berliu 4 ( A.A ) - "'oyyel 
duydum •. Velev domat i9in bile · · ·ı b ı ı J> • B ı· ı· · 11.1 L 

) . . kilometreden sonra yarım saat ınorek ı ltı atta o unmnş ar ve :\ıJJ8) anın er ın se ırı J.J • eo 
o sa, ın 11an memleketıoin met· 
hini ioidince kendi ıtine bir ifti· süren hır yagmur yaJ!mıttı r. kıtaatı teftit ettikteo sonrn do,ıt· Ohioteohnk Berlioe dönmiiştür. 
bar hiHıteei çıkarıyor. GHmiişhaneye girilmeden eT· rooa ikametlerine tahsi• edilen M. Soriç gelinceye kada efaret 

.A.sıa .... ~'1.:Ca:n: H l ba'fa aomıt ,.. ~ok g üzel bir Vali konKjtım teşrif eylemiştir. nzBifini ifo edecektir. 

r 



., " 111 , s ~eni Asır 

~B~ Hı~~- ~te~ lzn1ir Sicili 
Memurluğundan : 

'Ticaret hes Compnny, tarnf ındnn tı>sdı 

~ -~ -Ya .. :: ~ a:.~:: 1'<>:a1ro ~ ,,,,,~JJ~!~1i!!fF'dk;:ı Bir Çok Hayvanlar Çalan 
E _ Birinci Kısım _ = ~~ırenln iki küyiiz<le bulaşık B' ç t y k 1 d = S5 beyin hanı11eı görülmüş Te der- lr B e 8 a an 1 
·:«Snvet Buradan Bonıba Atacak Olurlarsa Hem5 hRI sıhhi tedhirler alınmıştır. 1'epecik tarafmda bahçeler-

~ J3o,,nıbayı, Henı J)e Onu Atan Eli Görürüm.>) r Gıda Maddeleri deki hayvanları 'ç:ılamk bırsız-
E - 25 - : Paıu1· gnııiinchın itibaren gı· lık yapmak ve hanları keserek 
.. • da ınaddehn·ıııe knrıştırılaNık lıo · etlerini satmakla maznun bir 

J>ııJ .lu~u tn"rhnın~tteı• çok eline da ruvelverlni alarak davar yRlar tafimatnameeiııin tatbikine 
l 1 H 1 1 k ll t a bırs1z çetesi zabıtaca meydana lrnn·Pılı ıir ,f'Jı ı. 11 ıng 1 enıHrrH ıuı o ıı o~ru sıyrıl- eılıhat miidiirlii~iinco başlana .. 

adııııı ııııkı kcudı ı idı . c Eı';er ma~a lıa.,~fldr. Adnn aclım i!er- oaktır. çıkarılmıştır. Bu hırsız çetesi 
] 1 1 k l ·· ı el ünnda11 yirmi giin evvel Kemer lmınlı.t dı..,arH a pat art;n yen•I ~r en mşının tızer o eki ııen- Mezbaha Binaları 

) alllrıııı, f'ger burada pntlnmaz ccrelere haktı: Bunlardan biri, Sıhhat vekaleti prnı bir mez polis merkezi dalıilınde Sara9 
u o rnkit o1111 :fllkulayıp tekrnr hirnı: ılAri doğru çıkarılmı~ bir hnhn. yapı nizaıunaıueei hazırlı- Rıza efendinin baLçesindeo bir 
dı:;-nıı ıtlıırnın lftzıın gelır. Yır . çelık levha ile kornnıııuştu. Asi· yarak Sıhhat vo Jçti:::ai maa koç, Kemfd efendinin bahçesin .. 

mıdo hır kuı tnlınak iiııııdiın lor perıoerelore boş yere füfek venet mii<llirlüttiino göndermiş den bir kuzu, Prina fabrikası 
l"ar. Bcıııın lmrııdıı ışını 11e' Heıı sıl.ıyoı fardı. El bombaları Jse tir. YenicJeıı yapılacak olr.n nıez- yanınt1n kahveci Hasau efendi· 

fzmirde Birinci kordondn 33 
numarada muamele yapan mü
seccel [Mııc Andrevvs & U'orbe 
Oompany] İzmir şu besi için tev

kil olanan Miieyii .Tııhn A l··xuı· 
der Lorimere ait veldiletnnmo 
ticaret kanununun movadı mah 

ıusona tevfikan 11iollirı 1244 ııu. 

marasınn kayt ve tescil edildıği 
ilan olunur. 

lzınir Sicili Ticı\l'et Memurluğu 
mUhrii resmisi vo H. 

Fulııni imzası 
1 Vokftletname 

İşbu vtıkaletrıaıııe ile climleye 

malUaı ola ki, Oemabiri ıuiitte

hidei Amerika.rı teşkil eden cum 
ı)tlr'ltla ı•Ol.l\•0111111, ., Ôhıo hu •~elık lt>vhanın ardın·,an "ti- 1 } lı' 1 t . nin bahçesinden hir koyan T6 

· ııe o J v u " H\ 11' ına an >u nızaınnanıeyo huriyetler<len biri ol.\n Nav Jer· 
ehoıuırııJ etı yoktu . Onun ıkın- ll\·oıdu. Durmayıp lferlıyen Çcn: uygun olRcRktır. Halkapınar çayı civarrndan bir 

"Ok fl11tırlar çafınmıRtı Hırsı'7 sey comhuriyetinio kavanin ve tı ı karnıodaıı vurulmak krırku "Şnyet huradıın bomba atacak HllAllahmerln Yardımı :.- h 0 
' • " 

1 ve to'kit olunur. 

Bundnn ha ~kn Vl•kili ııııın 

ileyb TIIO:\l A~ gTHUTH l\H 
hır Toyı~ miiteaddıt vekı ller rııt 

lıu tnyine, lınnlr.rı iş \ı u vekille 
namcılo mezkur llll'Zıınıytı tlt•rde 

biri veya <lalın faılnsıle ınezn 

kılmıı~n ışhu v<ıkil veya vokıll 

ri nzle vı, vokalPtnaıuolerıni le 
vo iptale \"ekfıletnnıneleri tahri 
olmak vo mumı11 leyh hizımt i 
ıa eylt;mek iizere ıııeznndor. 

BundRıı mukaddem c ~h 

Antlı t w.; & Foı bes Ü•J111 pnny • 

naıu ~·ık et t ıı raf ırıdn ıı 'l'lıonı•1 

Strutlıtır e vorıleıı vekı'detnaıııf' 

lel' işim akıtlo fc h edılnıiştır. 

Bunu taeıılılrnn ıuezktlr ._irke& 
l'eisi olBıı W K H.nn~on tartı' 

fındau işlııı ı> uakııı şirket rıaroı 

ıın imzusırııı ve hnşkatip pıo. te 

Frank .l Magırıııı taraiıod• suııc.lnıı ileri geliyordu. Fakal olıırlRr 8 horn bombayı, he(ll de Hilalınlımer cemiyeti Izmir Qeteai, tf~peolkte kn9ak Et sat- nizamatı mucibince ve onlara 

k 1 1 1 1 1 t .1 ı.· h ft ıııakla nıeAgul Hı"lmı· İlyas tevfı"l<an t"_Aekku··ı -e ta .. ·~,zıı .. t. tasdildne ve ~.ırker resmi uıüb bu ı ıntı da ~u :.ıag ı ve ıuıız· onu ntnıı e i göriirüın ve o za- mer iCZ tara ınuan son uır a n v ı ı ~... ,. .. ,, ,. 

taı ıp 1ıclaının vazıyetiııi s~yret- mnn onu hir paket gibi yakala- İQin<le 2L kişiye maddı muave- Hakkı, Niyazi ve Ali namın- nıiş olup elyevm müesses buhı· rUtıiin işbu evrnkR raptıııa k• 

ıuekteu çok d:ı.ba kolay katla yıp kRhil oldugn kadar U?.aklara nette lrnlıınınuştur. dakı şahı !ardır. Bunlardan Ali nan ve merkezi idaresi ıuezkfiı rar verılrniştır. Bin 'lokuz yii 
1 1 · ı k k • Mezuniyet evvelce anı l\Ç H.ızRnm yanında nı ır ur ieyl ı, cı çe ·erfl · ım atarım •. > diye düsUn<lü. Böyle cumhuriyetin haricinde ve ceıııa yırmı iiı.: seııesf ı:elırı mııyı ıuı 

kansızlık ıcıııdo bulıırıınnk· Hokıık işleı·i miidiirU Fo:ıt çalışmakta idi. Hıreızlnr çaldık-
.- iki bükliiıu yiiriiyüp duroyordu 1 1 1 k k · 1 biri muttebidei A.merikamıı Nev- on bcşıııcı gıiııii . 

taıı •.. Ba ka bir ~oy daha heyo Tılnyetçe bir mUdetle ıne· arı l l nn arın estı lerı ete-
cKger çuk uzıığa atnmaz nm · · t ı il 1 · it york Qehrlnde bnlnnan Mac An- 1 ııı ı~a. !\1 u c .ı.\ ncJ rrw- & Fı.> 

Japmadıgı i9i11 

iizere, eliııdeki 

Jpleri kesmek zuniyct verilmiştir. rının sıı ı an pnr:ıs e noıra ın- ,. J 

honıho. l'nrc~alarıııı '·n n r11" lıes Ooıuıııuıv şırkett ewrıle " ' 
v .1\ r 1 

.. ye· SOrek Avı da eğlentiler tertip eylemekte drevs & Forlıes Oompany nam " 
bıçakla adırnııı ı"m D · ·ı ı· 1 ı~· J"> J> · • 1 

• • • > • ııınııı 1 er ıyorı n. 1'orbı.lıda Azı,.; boy çiftli.tin- idıler. Çaltlıklan yedı sıJ!'ırdnn Airket Jugiliz tabaaeıncJırn 'J'bo- :J. :l.Bnson . " 6181 sanı 
dogru yiirücJii, Esir kenclısiııi Yıınık kokularının fazlnla~masilo .1e " M ı l & F O 

• u bugün A voılar cemiyeti dördüncü Tepecikte kasap Vehbi mas Strnbere i kf'ndi nanı ve ac .ı tll r•1w~ nrhes ompnıı 
öhHırnıcgo geldıgıni saııdı, dnbıı lıeraber nrknsıudaıı dnvnrın do. tarnlındnn bir sürek avı tertip efondıye sattıkh,rı dl\ anlaşıl· ııı.ı 

1 
t' ~ıı 1.t>ll ıeırnıı ıuiilırii 

fazla bağırmak istedi; atı i za· yok oluvermesi alt knt I>CUP-Cro- edıleo"f,·tır. H 1 •• •• . 1 1 i sa 11 ı ye ı tamme ile berveçbi '> 
~· " mıştır. ırsız ar curum a et er 190-, 

yılludı, ıılık halini aldı. Jçine !erinden hirinin önünden geçti- Yeni iskan Kanunu ile birlıkte yakalanarak Adliyeye ati memalikte tedTiri uuıunına 1'ııı;ıtik oluııılu. 
korku çöktın Çeo, ellerine yrıpı- j?itıi oıın nrılnttı. c Bombayı ya- Yeni iskan kıuınnu etrafında verılmı"ı.ıl .. rıl'ır. T6kil naabo tayin eder .,öyle ki.... l ,,. 

1 1 
,\., 

" " cı ıııza: ı! rıııı i , • •'J A;{ 11111 
şan kanların bulaştıgı yarnlının kalıyahllinem patlatma<lan nU- görlişlilmek üzero dün vali mua- Bir Şüphe Rüyi\k Britanya, müttehit krallı- Bnşkiiup (Pro Tem) 
elbisesini yoklarken bir yandan betçı odneına atarım. Pt'nçere- TinliJtinde bir toplantı olmuştur. ,,. 1 Te Irlanda, Franırn, Porte- \' 

K t:ı NtW ork~ohrı )
88 da lıonıbanın atılabflecegi ırnn nin önünde hulannııyttoagıın için anan baştan ba~a okoomuş ve Kadını Taşla. kiz, ispanya, ltalya, lsnçre J\, w York J\ontluı:!;n ) • · · 

cereden gözlorini a'"ıramıyordo. tlov:ırııı kf'lınlı"'ı da beni kur· tathikl etrafında mUzakeratta Yarftl·ladı 1.ıl,ıı hırı t!okıızıT iiz yıı· ıuı ıı 
J '"' .., Belçika, HolanıJıt, J)arıimarkn, ,. .1 

" ' b d ı. bulııııulmuştur. Nılıayet parmaklarınrn altında tarır. .L,i) et9i o nsrnın uoş ol- Evvt}lki gece KarR,ıyakada .Norvel', lnt\n. Avusturya. l\la· seoesı şoiıri l\luyısınrn oıı hr::ıııo Çiçek Tohumu > .-. • 
ipleri d11y<lu "e bıça~tnı hnnla- mamuımn, oraaa iplerini kesti- M Tli Sovukkuyntl" Karakol solrn1tın. i Ç k 1 k "'ııg,ıs· ırüııii ııı.at "~ lıii vıyet ıerı ıııaltl ı. nrııılyadn hır miiessMe r- "' ,., oar atan, e ·os OTA ya, .J. " 

rııı altına dogrn sokarak kesri. ği bacağı kopuk adaınla kendi lrnfi@ ıniidiirliiıtiino müracaatla da bir vak'a olmuştnr • .Zıver lavya, Lehistan, Avropa vo Atı- mum olan, i\lac Anc.lrı w• & l4'or 
Aclam artık bagırwıyordo.Ölruüş arkadaşlarının bulnnmalarıııın 'l'lirkiy6u0 r.iHek toboınu Tfl attan kızı Lomnn hauım, kocAsı Hny- heı Ooıııpıı .~·, şıı·keıı 

-s Y "' Y YRYİ 1'ürkiı1f', Kilikyıa, Snrıyn, _, 
veyn lıayılmtştı. ne ehemmiyeti nrdı. Daman fidanı için bir acente arn<lığırıı rettin efondi ile birlikte evine w. H. ltArı•on 

lı Filhılin, Irak, .Mal'eari~~ria, H 111- "' ve nyııı 
Qen, gözlerini karık pence- arnlaııllıkc!" hile asileri giiremi· uıldırmıAtir. giderken Ali kızı Hatice anım tıl>ı 

... v • clilıtarı ve A vrupl\ ç.ı Asyayı Ji'rnıık .) Mn"irıııı.c rıezdr red~o ayırınak11zcu, koridora yordu, c;iinkii önü 9elik Jevluıh - ıı ı ı isminde bır kaJrn önferıne ge· ~ 

11- • M l çerek kocasının yanında T.ıeman H.usi. Azerbaycan, Oarnistan, ıııo gelerek her lıır .. ri tarıt 
dUodU. Kokaııun değioiklini fRr- pcııçeı·eden gijzf"rini bir tiirlli M J 80 8fCI Romanya, Bulgaristan, Yuıın-
k tl k . k ki d F lıarııma lııtt?ıTmatta ba~lamış ve - fınclurı tahlıt c•thlt\rek W 

e ı; aao ·ı anca o za- UY.8 aştıramıyor n. akat keo n· z 11 WPÖ ı.s:. nistan, İzmir 'Ve tyon'-·a selıir O· 
ır ava l ..._ 'g' u- kendı kocasilo Lemım hanıınııı J • H.ıtııson ınozkiır .,irket mıuı i'ltmeg ba~lemı~ imi~ di inl arıyım bnkı~t 'rJ hep Ü?.6· D 3 d l ~ h rll 8 ,.ıır i mahıııu da ... o anuır 1 ar aH\kadar bnlaouoğnnJan ..,üp c anı ı rn gılıi, yalıJarrn iniltifertnin de rinde duruyordu. Polisleri ra• ., zıkrolonınıyan Avrapa ve A ya 
Nazillilı ~alıb o"'lu İbrahim ettıgiui söylemiş ve belinden . k 1 uluml\ hl\llni alnıış oldu~unu bataız eden yaylım ateı;:ıııe raıt- "' kıt'ıllarına :ıit Te merbut ol:ın nıss ı:ıynı ~ır e 111 

' ,., efendi namınclı\ bir şııhıs evelki 91kardığı 17,5 ımııtiıu azıınlu· .1 1 
• 

anladı: OdRda petroJla ıeJan- ı ı 1 ı bftt n· · L bilcumle adalarda Te moııınlıki bıılunuuklarını ve iş ıu vekfıl6• mırn > r~oy er o np ı,,ıaı sez- g€ce Balıtibaha parkıoda dolan- guuda bir bi9akla ewan lıanı· 
mı~ olan tışya, atılan bombalnrln memelerine ~aşıyordu. lı"'azla bom· clırılııııştır. llemşeri olduklarinı wa saldırmıştır. mezktircnin bir Teya oiimlesin<le namenin mezkur .~lrket tarafın 
Ate~ almı' için jçfn -'"aıyordn. haları olınndığ~ Te atrundan Hnc:o süyliyorek yaııırın yarı11şau iki Hayrettin efendi bu azılı ka- Meyan kökli ~emetmek işletmek dırn tanzim edilip ın~zkfir şlı 

Sn yok, Merkezin asilurcc etrafa tarassut ettikleri lıirclorıbire kı~i hulduklarını siiyledıklerl bir dıııın elinden biÇftğını alwı~ fa ve balya yap1nakla iştigal, eıten ketin ıııühliriinii taıııdıklarıll' 
zaptından önce yaralılar (artık aklına geldl 0 sırada da sanki zarf içinclokl paraları kendisine kat bu defa da Hatice hanım c Mac> Andrevs & Forhes Ooın· ve işbu miibliriin lJuraya M• 
esirlerin bir değeri yoktu: Qen gHs~ererok: elfi.tt b 

bu düşihıoe polislerce hissedilmiş _ Gel bu paraları takılın yt7rden aldıgı taşları iizerlerine pany , namına muauı 8 u A ndrevR & Forbes Oompao1 
yalnız kendi adamlarını düşünü- ·tı· r d b" b atarak Leınıın hanımı basuıdan hrnmak ve Oemalıiri Müttelıidı tRrafındaıı v"rılerı ., 11 ,~,hı· ır ... t üır gı ı, eıpar 1 pençere ''° ır aş edelim. Yalnız aman klwteye ' ,. .., 11 "" 

yordu) klhniir haline gelmiş ola. . .... t.. p b .1 .. . yaralamıştır Halice bırnıın ya . Amerikanın her baııgi bir İrike-
gorunuır. "" aşı ası er gormı- söyleme, dewı ler ve taksim oder- · 

caklardı •.• Q1kmak! kaçmak! ilk 1 d k d" · d kalanarak 8(1Jiyeye v~rilmıı:ılir Jeıı'oe .. 1''ao An·1r .. ve & Forlı .. s 
rine vaz ve yıne ayııi saUilıtyet• 

bınaen reisi 9arıhıi taraf ıJI 

dan imza l'e Laşkatibi tarahP 

dan tuclik edilmiş hulundngno• 

ıkrar Te itiraf eylemeleri üzeri 

ne bArayı ta&dik noter miihttrf 

ilo imıamı huraya vnzeyledirUtı 

19SS senesi Mayısının 15 jool 

d .. . yor ıusı1 ıı en 111 göriiyor u. lerken gelen hemşerılerl ,. · ' Jll u .., " 
.. once uşiiamek 'f't} boudan son- o a k ' 

ı p caıııbaıı ylirüyiivünden derhal Keııdısiııiıı ( ı lO)lirasını man· Turgutluda owpanv , ve iğer nama ehe 
ra da kabil oldojtu kadar vaz gt'lçor k gelişi güzel taban- tarcılık ıuretile aşırmışlardtr. Te ealre tahmil Te Be•kine ıali· 
az hllrekette ho1anmak... Tiril z Satış Kooperatifi fazzlkir arazide ınarulboyan oaeını aıkıp ileriye doğru atılan avallı eatdil adam işin farkına 
tiril titremekle olmasına rntt· &.·ı t Turgutlu 4 - })ün ge"- v~kil c Mao AndrevM & Forhes Ooru. nıeın hep kaçmakla kemerin altına "Tardı. Pençere- uı e vıumaıuı, ır. " 

ıue~gul ı d 11 ı b 1 d Hanlar, Kulalı NorullRh ve ıenelik kongresini yapırn ibraoat pauy > hisabına her lrnıırri bir oları zihni oJdakça a9ıktı: er en ı r YRY ım ateştir a~ a ı 0 

Tireli Kemııl namındaki mantar t .... tT h yeti idare ı · · t ·d Kendiıdni bir kemerin kora n lıiray, eynl bıraktığı yere bir ve ea ış "oopera 1 1 e muame eoın ı a ve ı aresıııe, 
cılıudır. Zabıta kaçtıklıuı yeri azalığındırn istifa eden fırka .Meytm Kökii 1'eya Meyan !\(;. yalJileoeği ıol 1ana dogrn git- bombl\ dii~tü: Vara01adıgı polisi, tespıt etınış Te yakalanmaları güııii. 

mek Saıt eli He k bir ku n dah elebil"'ce1tini reiıi Cevdet, ziraatçı Haaan ve k.ünden gayri emtianın tabmilıııi E"r ... nk T. Sı"llı·v .. ıı ·•· " npıyı aç- 1 şu " g " e içıo yerlerine yazmıştır. •• •• 
tı, sol eli ile seı 9ıkumamala- düşlinerek bombayı ataoak elini ziraatçı Zıya beylflrin yerine icraya .Moyan kökü veya nıab- ~oter 

rıoı ukadatlarına işaret edi- pençerAden çıkarmadau önoe bi. Yüzme Havuzu yedek azalar da kalmadığından ıollltı aaireyl alıp aatmaga, King Oouııty 151 kaydı 
yordu. Uet taraftan düşman. raz tereddüt etmişti. Çen sol .Mrntaka spor heyeti Alsan- yeniden intihabat yllpılmı' Te muoir Te müstecir Hıfatile 4165 Nev York Oonrıty 
Jar kenclısiııi göremezJerui; yal- kolunclan hafifçe vurulmnşıu. cRktaki eski J~den i)anyosonda belediye reisi ZUbtii, belediye icar Ye ietioara, kontorato 4.06 kay'h 4444 memuriyeti 

ııız asılerırı hali Taziyet Taog. YP-n. Ta'p öldürmeden bir yüzme iıaTuzn yaptırılmaeı kAtibi Ziya, fırka reiıı OeTdet Te mnkaTelename tanzim ve 30 Mart. 1924 larıbiade 
ten onları lıuuor<lar e<lebilir- yaraladıgı kendi kolu şimcli biraz için karar vermiş Te bu karar beyler en faılR rey aluak heyeti i01111asına, mtıbaoi Tfi arazi •hp hitam bular. 

dl. Adnııılaı ınııı hepsinın göz- sızlıyordu. Kan gene akıyordu, alakadar makamlara bildiri!- idareden nok11an kalan bu üç eatwaga, ıenedat 1anziın kabul Frank Sullivarı 
Jerlıılıı bu açık kapıya, ko fRkat Çeu fazla acı duyouyordu. wıştır. klşınin yerini tıtmamlamışlardır. ve imza11na, para kabz ve tedi- Noter 
ridonııı kaıarı!ııtuu]a farkolu~ Pansunıauı bir menJil ile biralı( Sıhhat ınüdürlügünoe meıe- Kıızaınızın en kıymetli ruüneT• ytlıin~, B"nka veya. Bankalarla MjjhrU resıui 
nan kendı maTi hayaline <lı dalıa sıkarak avludan aıilerio lenin tetkikine Te oradan alınan Terlerinden teşekkül eden yeni muamelAt, be1abı cari kii~a<hna .Aslına 25 seotlik pul usa• 
kilmi~ olduıtııno seziyordu. Kol· yanıııa Tarabiltlı. bir miktar soyun tahlilin.., ka- heyeti idareye muv"ffakıyetler bilcümle del'airi adliyede Mac olurııuuştur. 
Jarıııı ı:Hı?,.iinde ÇRprazlByıp Rı\ı? _ Sonu Var - ru vtırilmiı,tir. tfmıenni odMiz. Andrevıı & Forbea Ooınpany, No. 4.6624.. seri B • ...... ~~----.... ------------iiiiiııi------......................................... . l•:dt••••..................... ........................ btıy1&1' ı\welı: _ Mattul\Ztıl yatakları daba şirketini temsile, miicfclei vo Nev York ~erbrı S. S. 

••••••••
11

•••••••••••
11

• ........................ ""dd i le h • f til · t ·• N Y k O ti 1t 
- Efendi ile beraber çıkmış bozalmamı,tır. Beyefendi orada mu e a Y .. ı a e ıapa 1 Tn- ... e• or oan o..,n 

Siyah Şişe 
Büyük Sergüzeşt Romanı 

Son Kısım 
-138 -

........ ,. ... 
fırsnt hcldoiliğini aolıyarak souk 

kanlılıklB tekrar ateş etti . Son

yanin kurşunu yerile serili olan 

lıerifiıı tam başına isalıot etti. 

Viicnt hır iki kıvranma ilo tit· 
reclı oıırR hareket iz kaldı. 

Ancak o vskıt Souy:ı odnııın 
nihayetiıı<leki Kont Kamof nn 

yatagıııa haktı. Y"tak bo~ltı. 

Rirk"9 dakika aıhninde miiphern 
JıkirlH doln~tı. ~onra odadan 

koşı, koşa Qıkarak doktor Pikin 

ouıısınl\ <loğru gitti. Bo sırada 

rnvelver seslerile uyanan Nenet 
ve Ameli koşnyorlanlı. 

Sonya sordu: 

- Bnbaın nerededir' 
..... enet vo Ameli anlamakıu. 

zııı onyaya lıaktılar. O tekrıır 
uttl : 

- Baham nerededir' 
N enet - Bilmiyorum dedi. 

olrnasm. değıllur.. onda, kendi tarafıntlRn ikaıne Zıre vazii imza, Ben, Nef 
Nene!: Sonya-Anlnşı1mu; muamma Teya müdafaa edilen hor bnrıgi York şel.ıri ve Nev York ıırnhk"' 
- Fakat ne o!ayor bo rfhel- Nenet - Doraouz, dedi. tr9 daTa, omur T& muawellitı kanu mei alisi kfitıbi, Jaıo"s ~ 

nı· sesleri nedir. çeyrek saat kadnr evvel haradan niyede miisalaha Te takibat '° Dcınegnn, 
- Bllhamın odasına giren telafonla görüştiiler. Doktor ve te~ebbUeata, mezklir şiı·kt<t nnıu 1şlm evraka merbut hntıııı1'11 

meçhul bir şahsı ()Jdürclüw. Kont şüphsiz kendilerini evden ve hesabına çek havalename vo şalıadetnaıno<le Ismi m ezldlr f 1 

Sonra ilihe etti: 9ıknıaga mecbur eden bir bab.,r poliçf'I kflşidbflioe, çeklflrin ve ~oter sıfatile imznsırıı ko.)an 
- Hin korkmayınız adam alınıQ olacaklar. havalenaınelerin esmanıııı alız 

Y ., }frank'!'. ullıvan 
akıllı ölmüştiir. Sooya - Şimdi anlaşılıyor. Te tediyeye velhasıl balR.ll" tadııt ııı o vakıt mezkfır kontluk pıt 

İhtiyar Ameli doktor Pıkin edilen memleketlerin kfllfesinde 
onll\rı habane ile evden çıkarclı- mıııa ,.0 yerine Noter gibi if•f 

kapısına koRarak ona uyandır- Oı·ı d . .. d d b veya her hangi btriııde l\lao 
'" lar. uiir iığum " am an uo- vazireyo mez un olduğunu 1 

mak istıdi. dao istıfade ederek içeri girdi. Aodrevs & Forbes Oompany, ~ 
- Bey~fendi beyefendi. nam "irketın meclisi miidirnnt· keyliyeti tayin \"e salfLbıyetı h" - Yalnız nerede olduklarını " 
Nerıet: bilsek. mu kararile ynpnbilecıeği blloüııı- kındııki evrnkın keu<li el yaı• 
- Buradan duymıyaoaklar Nenet _Belki koııaktao tele- le hoeus><.tın kliffesiııı icraya ile ve irnırnsile hir suret1P

11 

i~eri giriniz. fon etmielerdir. Her halde buou meznn olup vekili murna11eyh Ncw York kontlugo dosyasıo•1' 
İhtiyar hizmetçi itaat etti. TboınR& Struthers'in işbu nka- mahfuz bulunclııjtorıu °!J' öğrenmek gö9 değil. 

.Efendisinin odasına girdi fakat Bunu ıöyJiyerek telefonu 89tı letnaoıeye tevfikan vaki olan York kontluğu knvanıni 
derhal Qıkarak: - Sorıu Yat - taaarrofatı Mac Andren & Fnr- hince protflsto lrnşiclesine il• 



'/eni Asn ~ah,,._. 7 

''Ye boy nat ohzıııo, yeımnler ve "' ~uh!ltırıın dokuznucu Per~eın- kuz ·ii~ otuz dört fleneai martı-
c1it •ahadetlere nı•zaret etıne,!?e, Se- 11., giirııi. oın on di>rdlinoit günii imzamı 

45>»WMW'lil.l& .za P<fuM r YAZI ı tA. • >OST A. 
Dr · Ah ~ıza Güller Adasında Geçiriniz nedbt Te~aık ruazi icar .-e ısti- lzınir hirinci notcrı bnrayıı vnzeyledim. 

R f tJ/811984 ı)(f ear ve va ıyt•lııame gıbi gerek .l\1ehmet ı at 
H alenen okouRcak ..-o gerekıe m(\7.- 1029 

111" k6r şehir dosyaern<la hıh:edile- Heemi nıiihiir & ~.,orbee Oompaoy 

Per. Pro Mac Andreve Donum Va Cerrahı Kadın Adrlatıca Kumpanya .. vapurlarile muntazam aeyrUuler 

Hastahklan Mütehassısı le cek bıloıimle ovrakı tıınzım ve ve ımza Melıın~t Rıfat lm~" 

e imzaya ıut·zoıı bir Noter oldu- Jhzıno pollart A. L Wileon Ha~turak Kestelli cadde· 
n ıtoua ve muınaıleyhin el yaııernı Uumi No 1737 Unınıııi No. 1713 sin<lo 62 numaralı munyeue-

llf' eyice tırnıdıj?ımc1Rıı hnrayA menu (şhu foıceme snrctınin <lı.i Mahllllinde olrnnarı ve mef\li hanesinde her gün saat :ı ten 

cd imzam o lrnhkı oldnAunu heravı ı elle mahfnz 9/:U933 carlh ve ıuılatılırn ı~bn 14/3/1934 tarihlı sonra tıastnlarrnı kabul eder. 
rirf fnsdik ımzıııııı ve N ev Yn~k 823 umumi ıınıırnrıllt tercoıne- Telefon: 2987 

vekaletnnıne altıudalcı hnzHnuı 
idi" '°ehrı 1111\hkeme ı miihriiııii lıu- tıırıe nıuıahık ol(lnt?n tasdık oln- S 7 (248) 

znt vo hhçıyeti muuf Mno An- ~~==-~--======; ray v1tıeyledım. 192il sene"ı nur. • 
•' Mny1!il11t1n 15 inci gıinu. 19:1.ı -.prıeel I:ırtmın <ıh ye- drr W• & Forh B Ooınpırny, şir-

lmza .J:uneı A. Don.,gıuı rliucı (JumruteBı Qiinii. ketı mııdiirii Alfred TJnvrence 

JU.tip.ı Birinci .No~er miihrii Vıl on efendlnın olup müııdere· 
Rt'Rını miilıiir. ım:ıa catıuı laınnmen klllıul ve ıkrar 
Oümley" mnlCun ola ki: i\1ohnıet H.ifat eyledıkıen eonrn bıız"t kondisı 
M4'rhnt v.,ldlletu:uncdc i@ıui Uııınnıi No: 4:l91 

. 1 i ımzl\ eyletliJ?ırıi tnsdik ederim. 1 r• ~Pçeu, Bl'rı, r ngihz teb:\BıJJndao lşbu teroeme Paretiııın (il Memleket ttestanes 
d 1 f •)/2/933 t ·h 828 Bin clolrnz '·iiz otu?. dfirt se. DahHtye Mllteha88181 roı ve Lonclrnda \V O. 2 Aldvych re e nın > ur.. • ıuı ve ., 

ed l>Uş hav?. da ıuukım, Ttıomae umumi uuıuarslı tercem~~ine nesi ııını ı ınırı on IJuşınc·ı perşem· Mna}:enohsne Birinci Bey-

b ·· · leı· eokn~ı numara S6 Tele· 'trntbor lıaız cıldngum mezn· mutabık <lldnt?n lıHıılık olııntır. e gunn. ı.; 
fon 3956 niyetlerderı bırı •eya ınüteacldıt Bin clokıı?. yiiz oto?. ctört st<nesi hınır hırirıcl ııoteri resnıı Evi Knrantına tr.unvay cad-

vekiller naehu tftyinine i~bn ~tı- temmn?.llll döıdüncii Qnrş:unba mühiir ve 1\1, ltıfat im~rısı. de i karakol kar ,ısmc!n No. 596 
kiletnnme ıle tilAbıyettarhalon- "tinii. Umumi No. 1738 Telefon No. 254.5 

dntorndao Vt\ ışbu selahiyetime Merhot vekalotnnmede ismi J~lıu vekli.letnkmo suretirıin ıı=======.;;;(;3:6:3:):;ı 
n•• binaen mezk(ır :Mac Andorvs & genen, Ben, Aıuer'ı'·Rlı .. e nlol-

')' h " ~lairede urnhhız 14/3/934 tarih 
Forbes Ooıopany, ş1rketiniu A \"· ekser 1'iirkiyenin hmir Rehrinde DOK.TOB 

., ve 1713 umumi numaralı aslına 
M' rt1pn ve A&yayı 'l'ürkiyede bıl- mnkııo, Alhed J,avrens Vilson H ı o ( t 
11< cümle uworonu idare '9'6 işbu mutabık oldugu tasdik lnhndı, atıp ~w. sa haiz oldnRam mezuniyotlerclen 

T~k'-lot • n:ıecle m b oldoıto Biıı dokuz yiiz otu?. tliirt se-
K rı.. u arrer t<t biri Vf'JB fazlası le mezon kı 1· 

111 misillü biz?.at kendim Teya M110 mrık HIAhiyeti ile hir vekil vnya nesi rırnrtıııın on yedrnoı corusr-

Andrevı & Ji'orbeı Oompany şir- 'Vekiller naabu ta.vınine işbu lesi giırıii. 

keti uarurna meoliıi mUdirımt vekAletnnrne ile s~ll\hiyettar bo- Hesmt mühür. f zoıir MUtehaııısı 
nsn yaı,ınacagı ıurette bit' Yeya lundnıtumdan Te işbu ealabiye ooteri M . IUfat. Haıııtnlartnı Her gUn Ôjtleden 

Doktor 

Kemal Şa~ir uıf" 

Dahilt Hastalıklar 
birinci 

Doksan gün miiddetli gidiş gclış . bilctl~ri : 

Birinci mevki fJ(), lktncl meukt 33, Uçllnc/J mevkt 
17, Gllnerte ll IJra 

GRANDOTEL DES 
FtC>SES 

de otutuııuz: A ri kontur, liikı ıoües ese, ~n ıyı miieaef'Jıte 

Bueaei plı\j, UOJJF, Tll}N fS, AV, G KY l K ORE<ll 
Her şey clftbil dfüt hııçuk lıra<lıuı itibaren 

Aıleler YA nzuıı ik"metler ıçiıı tenzilAt 
4.50 kılometrelik ıniikemmel otomobil yolıı - Hila 
re&im .-o cleıın muvakk"ten otoıuohiller itbAI edilir 

Gara/lar - Binicilik - BUgllk Gazino 

19 dan 28 .&ğustoaa kadar 
Btlytlk Spor Bafta•ı 

--~--~-----------..-----------~~-
800 n1etre irtif aında Profet dag·ında Dağ şubesi 

OTEL Di SER 
Qam ormnııı - ıdeal iklını, i'eois, tenezziıh, aY, aileler 
i~in ideal yer heı· ~ey dahil iiç liradan itibaren pansiyon 

A ıl~ler ·..eı nv.uu ık&motler için ten~il&t 

••••• 
ŞARKIN KARLSBA Tl 

Kalitea Kırali Kaplıcaları 
Karacı~ r, BUlırek h1lslalan, Jı.rtnt ve ~eke .. hastahğı İQİD 

rnüo~ııir lecbvi her koııfurn cami hir çok oteller 
2 - 3 lim1ık hM Şf\yi clabil panıiyon. .Muı,zıam 

.ttrn'ıtt rn uarıaııks zenginlikleri - Adada 
n"fı8 tenezzilhhH· - Balolar, Kun~Mler, Spor 
ltıplnnlılnı ı - ~c·nlikler, 8ınemalar vesaire 

5 - 20 EI.3 (960) 18' müteadd:t nkiller oasbn tayini time hınaen ıoe~kur tac An- Umuıni No. 4392 unra Beyler - Hacı lmam· 
ellbiyett de dahil oldtııto drev & lforbee Oomp"ny, sirke- J ı. ı r.ı 1 lnr aokagrnıla "° ı) 

s. 
., ~ , uu ve rn e namo nretiııin 

halde bıfcüıule eelAbi•etler(a ale· tinin A vnıpa Ye Aeynyi Tiirkide ;ıı b No. t2 • Şif• Yurdunda "' 
J " uairede ma f uz U/3/93' tarih kabul ve tedavi eder 1 

lekser Türkiyonin lzmir şt11hrin- "1lciimte nm11runu idnro ve i~lın ve 1713 umam) numarala aslına TFLEFON No. 3331 
iı de mukim Amerikan tet>a- f'ekAletn{urıede muharrer ofdnıta ;, _ ·_J(i ( ıo ~ ~.7 

" uıotnbAkatı ta dik lnlmuı. Hin ••••••••~-~-~~ 110 aından Alfrcd Lıınenoe Vit· misillii hin.at kendim v~ya Mnc 
A ıon' k'l dokuz yiiz otuz diirt een€\ijİ teıu- f zmır fkrnei Hnkuk MRh-lu u Ye ı naebu tayin eylerim. Andren & Forhes Oorııpany, 

Vekili · ı h A'f :1 ruuzırn ılöı dün<:ii ~ıus,amL,•\ gl··111 •••1, kem esinden: ınumaı ey , 1 reu Airketi rrnrnırıa meoliii müdım. • 
LaY V ı , v ı ı lııuirde mukim Petro Qayiç ef, 11 ~ rene ı ıon on işbn 'fekAlet· nınıo yaplırocngı snretto bir ve ~mir ıil'inni noteri nıiihiir 

or 

k 
.. _ nameye müıtenideıı hizzat ."'ap· !\ı 1 YekiU avukttt aıap zaclo Oe.-d~t R. 
ır ·' YA lllİİff'ıHldıt vcık1ller nason reemısı va .ll • ~ıfat lW7,aSı. J d Do ti\ 

tı~ı Ye yaptırdığı biloümhı efal - " tarnhn an ıııa am na namı 
d• h kr.. tayirıi ealftbıyeti ae <lahil olcJnıta (28) a· · y ld H aleyhine anılan ve are ·HtsDı taldik Ye tH.-ıp b ıj?crı ı ız · Y I 
rıı• t;huegi deruhto ederim. hnl(le bılciimle a1tthıyetlerle boşannın d nıırnrn tnbkikatı bi-l 

Borıu tlladıkan 1982 en~Ai alekaer Türkiycnin Aydın şeb- lzmlr Beledlyeslnden: tam bularak enak heyete ıevdil 
rinde mukim lngiJlz tnlıa ınd n _ lki1.1oi kordouda. 158, 160, Te muhakeme RÜDÜ nlar.ak 15/11 ,,ı lııı:A ... ""•••"llnl• 

ııı- imz mı ve 
yeaınai gttntı 

miihriimü boraya va. 
ib 

et 

ı 11 

ı ı 

• 
n1 

~eylellim. 

l1hom"ı Strothera 
'J..'. k m· ıye oamlıoriyetl 

İzmir vılfıyeti 
İzmır şehrı 
Oemabh·i .Müttehıdei 
Amerıka l{onı;oloalujttt 

9,. l.'Urkiyeııln lamır ,ehri Otı-

t• mahiri MiHtebidf\i Amerika kon

aoloeu, Beu, W Perry George 

hu rün r.l'bomfl8 trotberı1'in biz

zat nezdime gelerek bu evrakı 

tanzim ettiğıni ve boraya uıonıo 

iuıunan mamaileyhin el yazısı 

ile olduguoıı be1an •e tasdık 
edorl ru. 

Bnnn tHuik.-rı imzamı Te 
konıoloahancnrn mühl"üoii işbu 

1932 scoeai Kaonuoe•velıoin 
yedınui günu bnf1\ya ••• n rapt
eyledtm. 

loızA 
w Perry George 

Oem11hiri miittebidei 
.d mert kil 

Jobn Aleksaııder I~orırueı'ı 162 ııumarah depo veyuıbıaoenin 9;14 Pazar gUmi. tsyhı edilmıl(l 
vekil na8bu tayin eylerim. oJdul?uııdan mama1leylıırnrn meı-

Vekili nıunınileyh .fobn senelik icarı pazarlıkla 17 tem- J\ ôr ~önde eut on raddelerinde 
Alcksao<ler 1.1orımerı'n iş· muz. 934. de &8Rt 16 da ihale edl- nımleten vc.ıyR Vekn!eten mahkc· 

hu Tekalotnnmeye miistflnillcn lecoktir. 2731 (26) mcdo lıazır lmlnnması akıt tak· 
_ 'l'iro k d k" k ' d dircle aleyhinde gıyap kararı it 

hiuat yaptıgı ve Y~•ptırdıJ?ı apısın K ·ı es ı o- tibaz ve tebliJ:? eclılece~i H. U. 
hilelimle erat ve hnrekt,ıım tRs- hu1iye baraka•rnm senelik icarı M. K. 

11011 
tebliğat :ashnl\ tev-

dik ve tasvip etmegi (lcı ahto a91k miizaye<le ile 81 temmuz fikau tebliğ makamına kaim 

934 te saat 16 dadır. olmak iizore keyfıyet ilan olunur. 
6-16 2732 (27) 2721 {24) 

Bla.klna Ve inşaatı Bahriye m:atehaısısı 

ETUP UEBAL 
MAKINA iMALATHANESi 

Balimağa Q.ARŞISJ: KUKABA. 60 - lz1a.ir 

GAZOZIYEN MOTORLEHI iÇiN 
On beygir kuvvetinden 250 lJeygir kuvve

tine kndar cihazlııl' imal olnnur. Daha bü
yükJeri için huausi siparış kabul olunur. Bu 
cihazlar Antcaait Ye ocJuo kömıiri.i iç1n y•
pılmakta olup ar2u udildiğındu Linit kö
miirleri için de tartibat yııpılır. 

Kayıt No. 19!& il 
Eltnct 2 Dolar 1 iMALA lHANEDE 

YRğbanelcr jçin baskı, l'C1n:ıpal'iya (Hny
dorllk tnlnmbası) zeytin ezıne faklmları ve MukAlııli 1'iirk laraıı 4.28. 

.No tli' 
l 1ıu kJtgıt ukaeıoa me.-zu 

uıiıhrün l 2mır Amerikan ,ffın~

ra I korı olotılngunnn resmi miihrü 

oldugo ta dıl .. olunur. 

hukok i~leri 

müdürii 

hmı r Tİ li'Lf••ti Umuru 
hnkokiye 

mfül ü rli.i gü 
İmza,. Mouffer 

İki buçuk hsAlık bıudne pulu 

Tarih. 24 Kannnouni 19~!l 
~ liht1 r ~" imal\ 

Uıııuıui ~o. 824 
l~ho lfü ct>me 8uretı c1Airemiz 

de rnalıfuv. /~/933 tarıh Te 823 
•ııun mı ıı u nı ·ıralı terceıueerne 
11·Qtahakutı 111ıdıl. olrtrrnr. 

Hırı <loknx ,-it~ otu~ üt; ltlu • 

1763 \l. Ye 20 ışuhat 934 tarihli ihtira 
beratını hai,;dir 

Hu lıRmnr makineleri gerek metanet ge· 
~ek ~•deli~ •e gerek lrullamo itibarile Avrupa 
malonclerırı6 faik oldukları gibi fiat huea· 
ıoncla da ncnzdor. 

Hu mtıtldneler 150 260 350 (50 kilog· 

rnmlık olarak yaııılwaktadır. Hu1111i eipllriış 
veri'ldiğinde iıtenHe:ı boydl\ da yapılır.Husnst 
çiftlik, pa tane ve sair yerler için (60) kilo
gramlaga kadar el ile ıniitebarrik hamur 
makineleri de sapıhr. 

A r.ın ı•de11 ler hn maki nelerı gerek fı rm
la rda faaliyette •e gerekıe atelremizde göre-

hili rhr. A tel.re.re mii rııcaat edildi~nc1e fa~1a 
hahat VMHir. Hariçten katalog talep vn~u
n ml R giirı d erı tir. 

her çeşit yağ ve au tanklsrile nı•kine He 

mütfıharrik biitlin 'kuvvet n kudrette (Saatte 
500 tona - 500,000 kilograma kadar) sn 

vekmek iizı.re garanti ile tolumbaJar ve rtür· 
binler imal edılir. 

Un değirmenleri, aeansfü t~kilfıtla~ı Te 
her kudrette sabit, seyyar •e 

~inçler yapıhT. • 

Bahriye işleri 
J\I otorl:ot, Dok, IJayit1r 'e ~ ilz 

k&dar bAmole teknelerile gemilere 
Tu:ı Ye ımubayyer peJ'vane imali 

nevi inşaat ve huuiratı teminatlı 

tRahblit o'!nftur. 

Makinelerimizi faaliyette giJrmek lst/genter Jre11tellt caddesinde BOfnak Mustafa efe1ı· 
dinin Yt'nt fırın, ICeatelll caddtt11lnde Emin efendinin, flrlçefmelllr cadde11tnde 011ma11 
Naci e/~11dlnln, Maltızlarda Cemal e/endlnln, Tepedk Kdlıthane caddulnde HugraUah 

Pfelldl biraderler ftrınlarında gilreblllrler. 3 -1'8 Hl 
~ 

······································································: . . 
TAZE TEMiZ UCUZ ~ 

. . . -. . . . . . . . 

. . . . . . . . Ham.a.i il ü.zlaet 

Sıhhat Eczanesi 

. . . . . . . . . -. . 

Basdıuak Büyük • alllp4ioJtlu .ha h.r•ı uı.da :' . ....................................................................... 

,·: . . :- ,. .... - -- ·. . . . .· . . ::: . . .. '@Ulll9llJl'IP;J1 
- _ ... ~ - - -- ----- . 

~ ZOI\f GUI ... DAK v 

• • • • • • 
~oıvı:u:ı:=tu 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( Z l~HO UI Z ) .,.e &ıu r kalltolcr: 
Bn defft oefırdtgım yiiksek ka(orıll ve fevklllAde tenzılAth 

z o N G u J, n A K t.iimürlf'rıni snh~I\ Vtı?.ettim.(ZEHO 

DiZ) ronu . ıua (1 O 5) Liradır 
braya teelım t • 
Adres: laltızC11rda Yah oadd••ıinde 

zonor OANOOJ 

~ ~ .. ~"' . : - .. . . . . ·. 

'Osmaniye Oteli 
ÜdoııuııJe otolı J taıılııılda 'ırkeoide tıanıvay caddeıin

dtdır her ttuRfıt y:tkrnclır. Hihterem fzmırlılerm ve ha· 

Yahsi lınlkınııı ve muıı•bcr tiiccnrnrıımızı:ı ıııısnf ır oldok. 
Jarı otel htaulıulda Oııuıaıır otelı , . ., tRlırırıdski lzmir 

Askeri kırAndı uıoııdır. ~ıtereın f?.mirlilorııı ve muhte· 
rom bsvalısi halkrnm lıuluudııklıuı ve hulu~tukları y~r 

Osma11iyo ott-lidır. 

Bu otel lzınirdeki Askeri otelinin sabık nıü
essis ve n1üsteciri ve lzınir ve havalisi halkının 
yakından taıudığı ve se~diği Onıer Liıtf ii be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh
vendir. 

Taze. 

lkiçeşmelik 
E:czanesi 

Al.iM OGLb 

B. 
Temi~ 

tacel 

CE•AL 
Ucuz 
ilaç 

Ve Gayet l\tüs
Yapılır. 

J.lm;~melık caddeei No 291.1 felt fon : 3071 
15- :l6 ~ 20 . 'l 



~~alııle S 

Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandai& 
Kumpanya&ı 

ı T.ELAMON Vapuru elyevm 
~1manımızda ofnp 4 Temmuza AN 
VERS, ROTERDAM, HAM· 

BURG ve için hamule alacaktır. 

SATUHNUS Tapum 12 Temmuz
tla beklenmekte olup hamule 

aini tahliye ederek BOUHG AS, 

V ARN A ve XÖSTENOE için 
JÖk alacftkhr. 

OEHJı:S vapuru on Clört tem-

muzdan 18 temmuza kadar doğra 

A~V.ERS, ROTERDAM, AM8-

TERDAl\1 ~e HAMBURG li· 
tmanlarına hamule alacaktır. 

Svenska Orlent Llnten 

lstanhul 8ürnt Yolu 

SAK&RYA. vapuru 

Her pazar 
günü saat on 

....... ~ altıda Ji nıanı 
- mızdan hare

keti~ ,1o~ru 

lstırnbola gi
der. 

}~azla nmlfınıat almak isti 

venl~r Hirinci kordonda VA
PUHOULUK şirketi acenteli 

ıtine müracaat. 

TELEFON : 3658 

il'. V. 
W. P. B. Van Der 

Zee & Oo. 
DeulllChe Lsvante Ltnle 

SM YRN A vaporn 23 hRzi· 
randa bekleniyor. 27 hazirana 

HEMLA.ND motörü on sekiz kadar ANVERS,ROTTERDAM 
temrnuzdn beklenmekte olnp HAMBURG ve HREl\l}i}N Ji-
rROTTERDAM HAMBURG,OO mantarına hamale alacaktır. 

HERAKI~EA vapura 7 tem
ıP.ENHAGEN ' DA.NTZIG ' muzda beklf1niyor. 11 temmuza 
6DYN1A, GOTEBORG ve IS- kadar ANVRRS, ROTTEHDAM 

J OA~DINAVY A limanları için HAMBURG Vd BH.li~MEN için 
bamuJe alacaktır. Hamule R.lacaktır. 

Service Marttlm Rouma/n GALII"Ji;A vapnru 11 hazi-

G b• Akd .. 
1 

randa ANVEHS HAMRUHG 
ar ı enız 19 ıı ayda bir ve HH~~MEN den .) iik çıkar-

muntazam aefer mı~tır. 

SUOEA VA Tapuru on aRos 7 HE EXPORT S1 EAMSHIP 
~osta TÜ.rot e<lecek Te ayni giin CORPORA 1 JON 
•at on 11ckizde MALTA, BAR- .EX1\101'H Vaparn 10 teru-
\()ELONI~, MARSlLYA, OENO- mnzıla bekleniyor. NEVYORK, 
VA, Te N APOLlYE hareket BO:::;TON ve FILADEJJFI YA 
/'ldecektir. Yolcn Te hamule ka- için yük alacaktır. 
t\ul Pder. Vurut tarihleri ve vapurlı.rırı 

PELES Vapuru 13 eylülde iıdt~1 leri üzerine mesoliyet kabul 

k 
. . e ı mez. 

gel ece Te aynı gi.ın 11aat on se• N. v. ,V. Jf. Hanri Van Der 

~
zcle MAL'lA, BAROELONE Zee & Oo. 
A RSlLYA, OENOV A, ve Birinci Kordon Telefon No. 
A l'OTJt içi11 yolcu Te hamule 2007 - 2008 

ı
alacıt k t1 r. -~-----... --ııı!!!!l'l ... -
JGNAZIO MEssıNA & eo. Olivier Ve Şü. 
JT AL YA hattına onbef glJnde LJMJT ET 

:HOR~~r::~:!::7s ;,e;:ruozaa Vapur Acentesi 
hflkleuwekte olnp .MALTA, OE- Cendell han Blrlncl Kordon 
~ t Tel. 2443 

OVA, IJ VERNO. Napoli, Dhe Ellerman Llne& Ltd. 
ESSiN A Te KATA NY A için Tahliye ı9ın1Mkhlnllen vapurlar 

7ük alacaktır. li"JJAMlNIAN npuru 27 ba-
Holland AaataUa Lıno zır,.nda IJİV ERPOOTJ ve SVAN 

ALMKERK motörü 21 ey- SEA'dırn 
\ıiilrle beklenmekte olup BOBAY LESBlAN vapuru on aekiz 
\A VUST.ALYA ·n YENt ZE- temmo?.d• LlVERPOOL Te 
iLANDA i9in yük alacaktır. S'V ANSEN'den. 

İlandaki hareket tarihlerinde. ALGERIAN Vapura 18 tem. 
ki deği,ikliklerden acenta meı'•· muzda HULL,LONDRA ve AN

VERS'teıı 
/ liytıt kabul etmez. Deıd11che Levante Llnle 

FazJa tafıiJAt için ikinci Kor- TROYA Vaparo 7 hnnmuzda 

'

tlonda TahmiJ Tabliye Şirketi HAM BURG, BREM EN ve AN
biDaeı arkaaında FRA TELL t V ERS'terı 
SPEROO acenteliğine niüraQaat NOT: Viirnt tarihleri ve va. 

'edilmesi rica oJonur. purlarm isimleri üzerine me11'u· 
Telefon: 2004-2005 liyet kabul edilmez. 

Zararlı böceklerle 
miicadele menimi geJdi. 
Bn sene f iyatlarua ten
zilılt vardır. .En keskin 

Flayuzen 
markalı dökme ilacın lıt
resi yalnız yliz, hmıno;İ 

şi~eleriıui~ otuz kuru, tur. 
Çoyrek, yarım ve bir 
kiloluk tenekeler vardır. 

Çok sagt"'ın ve Zl\rif 
talnınbaların mevoada 
az kaldığından ihtiyacı 

olanlar şinııllden tedarik 
etsinler. 

Seyyar satıcılara tl\ıe 
ve müesai r pi re tozun 11 

her yerden daha ncuz 

VMiyornz. Toz ve topan naftalin fiyatlarında rekabet kabul 
etmez. Vakit varkon, halılarrnız Te kıymetli yiinlii elbi11eleriniz 
i9in naftall n alınız. • 

J{noıaş boyal:.rımızı onntmRvtnııı:. 

TELEFON: 3882 

Dlnhterem Doktorlarımıza 
Ademi iktidar, erkeklerdeki umumi za/lgete 

karfı mlJe&&lr bir tldç 

HOBJIOBIN 
1.'abl.,tleri founin en ıjOn nazariyelerine tevtıkan ihzar 

adılen bu çok faydalı müstahzar hakkında fa:1.la izahat ve 
meccanen ııümune almak ietiyflo doktor beyler lstanbalda 
Karaköyde Zülfarus 11ok11Jtırıda ( 17 ) numarada 

Hayri Rifat ve Münir Şahin 
1.'ıbhi miistabzarat şirketıne mektupla lütf"n müracaat 

l.iiililirler. 13-26 (853) H 3 .ı 

Kauçuk borular di1terlerio
den daha mokaT•mıetli ve daya
nıkhdır. 

Hah~elerinizi sulamak için 
yalnıs kan9nk boru knllanınız. 

Bu markayı arayınız. 
· 7-12 (756) H l Oo. 

Izmir .Milıt .EmJı\k Müdiirlöğöncteo: 

latan.bul Sıhhi Bilesseseler Satın- Karataş Hadi bey So. 3' nomaratajlı ~17 Metre ana 
c c c 17 eıki 11 T. numaralı 51,öO 

Lira 
100 
61,50 

alma. Komisyonu Reisliğinden: metre arsa 
40,000 ml3tre yerli AmMikan b~zi KaratRŞ 9 Eyh11 so. 16 numaralı 180,90 m.,tre arsa 181 

6,000 metre yerJi Haki renkte elbiselik bez c Aıanıör c eaki 19/l yeni 21 T. numaralı hane 96 
4,000 metre yerli Gümiişö renkte Albi11elik bez Birinci Süleymaniye .Mıeırh O. 68,70 numarah ikı hane 500 

htanbol AkJiye Ye Asabiye h"staneei için lüzum olan yoka- Ye dükkan 
rıda miktarları yazılı yerli b~zleri olbaı:taki nümnne ·n ,artna• lıtikJal M. 
meei Teçhile ve 17 Temmuz 934 Salı giinii ııaat 14 te kRpalı Dlkilitaş So, 20 eıki 3' T. numaralı mağazanın 60 hiııede 800 
sarf usnlile ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur. latekli- 20 hiHesi 

J )erin miiracaatlar~ __ 24.-~8-2-6 _!516 _ _J948) .... 
Güneş 

Zlgaaını andıran 
Bir ışık altında 

ftktinizi geçirmek İs· 
tiyonanız? 

idareli Ye ömrü 
uun oları 

METALLUM 
Lambalarını ter

rihen her satıcıdan 
acayınız. 

Deposu: 
Jllehmet 

Tev.ıik 
Her çeşıt elektirik 

telef on malzeme i de· 
posu. 
Tıcm etbaneınizin 

rurıhenclisi 

ORIJAN 1EV· 
J·IK Bt.Y 
Nc:r.aro:.i tahtındı\ 

fennJ eltıkt.rik ve mo
tor oesintı deruhte 

\ edılir ve l.er nevi hü-
ytk tesisat için pro• 

'je yapı!ır. 
J'tı~ tem alcı la r 77. iU Telefon 3332 

2-26 (268) s 8 

Dikilitaş .-o. 20/l eeki 36 T. numarala dökkAn Te 38 T. 734. 
nnmualı hanenin 60 hi11eede 20 hi111eıi 
Hurşidlye Eminiye ao. 2 eeki 2 T. numaralı hanenin 60 500 
hiaaede 15 hi11eei 
Türkler çarşısında 71/2 eeki 79 T. nomualı hanenin 
4 hiHede 2 hi&Beei 
Türkler çarşısında 71/3 eeki 79 T. numaralı hanenin 
ıi hi111ede 2 hiHesi 

160' 

225 

SuTari M. Moreht1ne çıkm"zıada 58 numaralı 27 metre araa 4.0,50 
Tilkilik O. 105 eeki 99 T. onmarah hanenin 8 hi11ede 180 
3 hiseesi 
Tepecik Sürmeli so. 67 eski biU\ T. nnmaraJı 62,37 metre 4.5 
dükkAo arsası 

Gaziler Mahfi 110. 2 nnmarah 62,.J7 metre hane areaııı 
Ayayukla Sinekli O. 19 eski Tel'. numaralı 688,go metre 
mohterik un fabrikası arsaPı 

Gaziler Kemer O. 258/1 · 260 nnmarah 182,6ıl metre 
eokazlı dükkan arsası 

Kıuşıyaka Bahariye: 
~lektep sokagında 15 ııumarRh 140 metre arsa 
AIMybey Meydan sokağı 31 eski numaralı 351,50 metre 
hane arsası 

93,70 
1033,55 

865,28 

210 
351,ö-O 

Osman zade ikinci Aydın İntikam eoka~ında 14. eeki 860 
17 T. ve Heşadiye ıokagıoda 88 nomaratajlı dökkAo 
Donanmacı Mııra<liye O. 4.9 eıki öl T. numaralı 83 metre 207,öO 
ınüf rez arHa 

Yakarıda yazılı emTalin mülkiyetleri 12/7/934. Perşembe gönü 
eaat 14: de ihale edilmt4k özertt müzayedeyfl konulmuştur. Talip
lerin o gün MiU emJAt miidhlötane mlracaat1arı. l607 (28) 

HARAÇÇI ZADELER 

Ucuz ve sağlam sandalyele 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres: İkinci Beyler sokağı No. 102 

Telefon No. 3778 

PI~ATT 
Makina l!,abrikaeının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

• 

Pek yakında en ulak yedek parçalariyle beraber aşağı· 
daki IZMI R UM UM AOENTASINDA 11tok hnlnndaru· 
lacaktır. Atlre&: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifataracılar çartııı Saffet 14okagı No. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

Gayri buOBla faiz Te masr11fa 
Açık Arttırma llaııı olırn iddialarını euakı müabl 

f zmir İkinci icra .M.emorlo- leril., yirmi glin içinde icrR 
ğırnC1an : freslne hllıJITIU1'fert, nkei ha 

Merhum Hacı .M aeta efendi- hakları tapu ııicilile ııabit ol 
ye 315 lıra 60 kuruş itasınıı dıkça 1atı' bedelinin payll\f 
borçlu Mnhftrrem efendinin işba ıından hariç kalacakları ~e 

borcuna mukabil namına kayıtlı yio edilen zamanda arttır 

oJan tapunnn 278 cildin 44. Ba· bedeli gRyri menkulün yü 

hifeeinde n Huiran 926 tarihli yetmiş beşini bulınadı~ı takd 
ıicilin 1 ııumarasındM ve Boz- de "" 11011 arttıranının taabbtl 
yakada Karaba#larda 12 dHnüm baki kalmak üzere arttıra 

bagın Te kul~nin 40 sehim iti- on beş gün dahA temfüt edil 
barile 28 1ıehimi ve tamamına tıaretile 21/8/93( tarihıne mti 

500 lira kıymet. takdir euilmiş 
tir. Ve derununda eş~arı müs
mire mncattnr. Tarihi ilRndan 

itibaren 30 gün müddetle açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. '.l.'alip 

olanların kıymeti mohammene· 
nin yür.de yedi buçugn niıpetln

ee pey akçesi Teya milli banka

nın teminat mektubu Termeleri 

dif Salı güoil sa .. t 5 te ga 
menkul en çok arttırana ib 
edilecektir. ı"atış peşin ile 
Mal beJeJi alınmadan teel 

ediJınex. Mkl hedeli verilme 
ihale kararı feıhedihr. Ve 
rliıinden evvel en yiikllek t 
llt te bnluoan kimse arzet 

oluugu bedel ile alruaga r 
oluna ona ihftla edilir. O 

ye arttırma 6/8/9:l( tarihine razı olmaz Teya 
müıadif PazArteei günü saat icra dairesince hemen on 

15 te dairede icr" olunacaktır. gön müddetle arttırmaya 91 
Müşteriye ait 34/3876 No. in rılır. Bu arttırmayı alakadar 

doııya irae olunabileceği gibi ra teblige hacet olmayıp yalO 

fazla inbatı 18zime dahi veri· ılAnla iktifa olunacak en 
lir. Talipler bu huıueun daireye arttırana ihale edilerek her f 
talik olunan açık arttırma şart- halde birinci ıbale edilen ki 

nameeını 2017/934 tarihinden iki ihale arasındaki farktan 
itibaren okuyabllirl~r. Hakları diğer zararlardan mesnl oJdU 
tapu 11icilile sabit olouyau ipo· ve tapn barcının Vtt yüzde l 
tekli alatcaklıların ve irtifak bak buçuk dellaliyenin müşteriye 
sahiplerinin bu lıak larını ve bn oldnğu ilfln olunur. 2722 (20 ,. . 

Bono Esham Ve Emlak Sahiplerine 
Mübadil taıliye vesikası gayrı miibadıl bonosu, bilfinınuı 

b!'nka ve şirket hiese senetlerı ve aksiyonları ile istıkraz• 

dahili Maliye Vekaleti yiizde beş ve iki faizli ve sair tah

vilat alim satımı, istok emtel\ ve emlak simsa.,ııgı ilo bii

kftrnete 927 mali senesi sonuna kadRr olan vergi ve zimmete 

geçen şahsi borçlara mühim iskonto ile mahsubu yapılmak 
iizere tahvilat satar ve bilcüml" idari işleri yaı>magı der

eder. 

Adree: İzmir Keıneraltı Hacı Hasan otelinde 60 
numaralı yazıhane simsar Cavit beye müracaat 

Telefon: 3903 

26-26 (713) Pa. Qa. Oo. 


