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Akil B. Tilkilik Cinayeti Bu ~ene Bıırııorn ZırnAt ııii 

muoe mekklııne yalnız rirıı.ı 

talebe kaimi edilın~sı Zıraat 
- Bo1ta1afı ı iflcı sahifede - ihtiyaç vardı Milletlerin hayatı, 
- Haşmetmeap, dedim, mem- insanların hayala gibi bir realite-

leketinizde vaptığınız tecrübeler dir. Milletimin mukadderatına 
ıizde liberalizm aleyhtarlığını imanım vardır. Balkanların mu. 
uyandırdı? 929 dan evvelki şek· kadderatı hakkında da ayni ima. 
!inde parlamentonun irtişa ve nı beslemekteyim. Fakat Balkan

Geç KaldıQından Nazara ı Yeni Vazifesine Bir Karpuz Kavhası Yüzün- :ı:~~~:~i1~.~~ 1 • alilk•dnrl•r· teblıjt 
Alınamamış . ~~şl~dı .. -- den Dört El Silah Atıl~ı Bal~~:~r~: ~e~:~~tı nahiye 

15 ııısa11 934 de Aııkarada 

intizamsızlığa yol açtığına kıoni Jarın ve bizim, vazifemizi ifa toplanan tüti.ıı kongHsiııcle ilti· 
bulunuyor musunuz? edebilmekliğimiz için - o vazife h11z ol~ııan ınakıureraı meya 

Kral cevap verdi· k" b" ı·· · · · b f t ki ııırıda Tıırk ılıracııtçılarındaıı ka · 1 ı ır ıgımızı mu a aza e me e . . 
- Evet, her halde bu bizde beraber yabancı tesirlerden azade z~n.ç re•m ı y unaıHsf anıla olıl n,(?u 

memleketin mülki tamamiyetini bir Balkan bloku teşkilinden gıbı tıitiiııiin aynı ılıucıııcla \"e 
tehdit ve yabancı ihtirasları tah ibarettir - her şeyden evvel dahili kilo iizerirıdfüı ıılınması tl'men-

k d k h h hd
. ııisi izhar edilmişti. 

ri e ere ci an sul unu te ıt sulh ve müsalemeti temin iktiıa 
k b b h d Hu lıusn•ta mal iye vekI'Lleti 

etme gi i ir ususiyet arz en eder Hepimiz buna gayret etme nezdınde yapılan tE1şebhüiat ne 
bid ve mütevali siyasi buhran Jiyiz.Ufuk henüz açık değildir tice~ıncle alınan cevabın hır 111 

lara yol açıyor. Sizin Fransada Mahiyetı şimdiden tayin edi- retı Şl'hriıııiz oılasın11 göııderıl· 
başkadır. lemiyecek sarsıntılardan korku- nıişti r. 

Vahim bile olsa parlamento Jabilir. Balkan memleketlerinin Oevapta teıueııııi walıye -re-

buhranları müteca:ıis bir kütle dahili rejimleri istikrar buldugu kliletınıı g~ldijti zaman yeııi kil 
halinde olan Fransayı ve mem zaman aramızda anlaşmak daha ZllllÇ kanurıcnnıı Biiyük .\lillet 
leketia siyasi hayatını tehdit kolay olacaktır ki bu da yeni meclisi ımciiıııenlMinde tetklklı> 
edemez. balkan devrinin birinci snfhasını bnlıındnjtn için bir ~ey yapmak 

- Şu halde diktatör, sizin teşkil eder. Avrupanın bize ait ıniiınkiiıı olıımaılıgı bildirilmiştir. 
nazarınızda memleketi kurtar- kısmında samimi bir anlaşma 
mak yolunda yegane usuldür. sayesinde cihan sulhunun tees ltalyaya 

Kralın, "diktatör" kelimesini süsüne kuvvetle iştirak edeceg"i- y t J D 
· ·t kt h tm d·-· · - umur a ar a.m-
ışı me en azze e ıgını soy- mize kani bulunduğumdan' bütün • • 
lemişlerdi. Fakat benim kullan- komşularımla anlaşmağa hazırım ı galı Göııderılecek 
~ığın_ı b~ kelimeyi müsamaha ve hazır olduğumu da ispat ettim. Şehr~miz !icare~ ~d?sına A!1 
ıle dınledı . Her halde kelime- H · • . t kara Turkofıs reıslıgınden bıl 

arıcı sıyase : .. 
K 1 d tt

. dırıldiğine göre bundan böyle 
ra evam e ı: it 1 ·ıh 1 d"i k t 1 a ya ı a e ı ece yumur a a· 

ler onn ne korkutuyor, ne de 

lzmır Turk ofıs m6durlugiine E k" k . . . sindeki koyunlarda şarbon has 
tayin olunan Akil Emrullah bey . vel ı .~ ,aıın Tılk~ıkte Ha- talığı çıktığı mahallinden vilaye· 
gelerek dün vazifesine başlamış bt~nıy~ camıı yan?ndakı caddede timiz baytarlığına bildiriloıi•tir 
hr ır cınayet vak ası olmuştur. Si Z ., · 

· ı · ·· b t R" f d" • mav erlyatı 
Ak·ı b ı · zmırJı e oncu ıza e en ı ıle . . , ı ey gazete ere şu ıza · • . _ Sımavın buseneki zerıyah 

natı vermi•tir· Kamı! oglu Mehmet Reşat efen h kk d ı·k d 1 b" • · . . .. . a m a a a a ar ara ır rapor 
- iktisat Vekaleti Iamir Türk dı on gun eve! hır karpuz me- 1 . t' 8 .. 934 . . . ge mış ır. u rapora gore 

ofis teşkilatına büyük bir ehem· selesınden dolayı kavga etmış- . d s· d 750 b" k"I . . . . . senesın e ımav a ın ı o 
mıyet atfetmiştir. Bu itibarla lerdı. Bu kavganın kınını unut- bu" d 390 000 410 000 
d k• 1 · • d · Ri f d" ık· ı... g ay, ' arpa, • 
ır ı memur ann seçımın e tı· mıyan :ı:a e en ı eve ı a~am b" d lSOO J f 750 b ki 

t . lk .. t . t" T"" k" "h H . •. d ın çav ar, yu a • a a 
ız gos ermış ır. ur ıye ı ra atunıye camıı yanın an ge· 121 100 b k 111 200 

tı k "ki t" . k"l k k h d R • urça ' • nohut ca nın mer ez sı e ını teş ı çer en a ve e oturan eşat kil · ti" 
d 1 · ı· h · · e mış r. e en zmır ımanmın e emmıysti efendiyi görmüş ve birşey söy· . . __ 

'
• d D t" t · ı ·ı . 15 hın kilo afyon sulu 12 ma um ur ış ıcare ış erı e !emek bahanesıle yanına çağır- b" .. . ' . 

alakadar olan Türk ofisin ızmir t ın 5 yuz kılo bal, 6500 kılo 
mış ır. b 1 • "h 1 1 mıntakasında büyük bir rol oy- y ld "d I k a mumu ıstı sa o unmuşlur _ . . o a yanyana gı er er en so 

nıyacağı şuphesızdır. . . . rek Avı 
Rıza dendı tabancasını çekmıf Avcılar cemiyeti Cuma günii 

Ç• k" B"r T C " ve Reşat efendinin üzerine beş Kemalpaşa kazasında bir sürek 
ır ın 1 e avuz el a~eş etmek suretilc tasmim avı tertip etmiştir. Kaptan Mu•· 

G
u • 'k' K. eylediği cinayeti işlemiştir. tafa Burhanettin beyin idare. 
ozlerı Kararmıs 1 1 ustah Reşat efendi dört yerinden ıinde~i _avc.'.la~. grubu altı do-

ağır surette yaralanarak mem- muz oldurmuşrur 
Evelki gece saat birde Be 

şinci Sultaniye mahallesinin Te 
pe sokağında bir tecavüz hadi
sesi olmuştur. Sütçü Ali ve de
mirci lbrahim namındaki şahıs 
lar Osman kızı ve Mehmet ka 

Jeket hastanesine kalduılmıştır. Uğvedllen ~emurluklar 
Riz:a da kaçmıştır. Alsancak, Guzelyah, Karşı-

yaka, Ödemiş, Urla ve Seferibi 
sar orman muamelat memurluk· 
lan lağvedilmiştir. 

teshir ediyor. 
- Fakat 

- Balkanlar haklı olarak rıo silinmez bir mürekkeple dam 

P~lis 
imtihanlarında 

meclisi geııe aç· bir harp ocağı telakki edilmemek galanması icap etmektedir nsı Fatma hanımın evine taar-
tım!. .. . . . tedirler Biz bazı büyük devlet- Mıntakamız dahiJindeki yu· ruz ederek pençeres"ni kırmak ırı:uvaffa.k Olanlar 

Bo vazifeler mahalli orman 
muhafaza memurlukları tarafın 
dan görülecektir 

"""'."' Sevk_ ve ıduey~ _tib_ı hır lerıa ihtiraslarının çarpıştığı bir murta ihracatçılarının badema suretile içeriye girmişleı' ve T f · Ett• • ld" l 
J d d b .. J Fatma hanımın kızının ırzıııa er l lrı l er Potasa Tevziatı 

mec ıs" e ım ve u sozu soy er · ıaha teşkil ettik. Türk hakimi· bu hasusa son derece dikkat Zirnat lhnk:ısı h«r •eıı~ "' 
ken tek listeyi, intihap usulleri- yetinden kurtulur kurtulmaz etmeleri menfaatları icabıdır. tecavüz eylemişlerdir. Yapılan polis terfi imtiha- dnğn gibi tın •Hııea" knop~rııııı 
ni ve sık sık yapılan intihabatın Rusya ile Avusturya arasındaki M hl' s h h'tt' 8 Mezbure dört aylık hamile nında mu~aff~k ola~~ar~~n ~zmir ortakl11rına roıaaR tevıiiııı> karu 
kendilerine t~m.i~ ettiği fayda- rekabet bizi. kardeş arasında u IS a a 1 ın ey idi. Korku neticesi olarak san· kısmı adlı reıs vekılı bırıncı ko- nrmiştı r, 
l~rdan -::- yenı ınıthaba~. fen.a harplara -evketti. Bugün bile Güzide San'atkarlarımızdaıı cılanmış ve memleket hastane- miser Tevfik bey merkt:z me- Bn mııkutla l'ı.""""'lan pola" 
bır usulun zararlarını telafı ettı- yabancı devletler vardır ki si Muhlis Sabahittin bey bu akşam- sine kaldırılmıştır. murluğuna üçüncü komiser Tahir tedariklnı> h•~lı..rımı~tır. 
ği iddia olunuyor - mahrum ka yasetleri, Balkan memleke!leri dan itibaren Halkevi bahçesinde S~çlulardan Ali firar etmiş, ve ~akkı b.eyler ~e iki.nci komi-
ı_an baz_ı k __ öy .. lülerin hoş_nutsuz.lu arasında herhangi bir ciddi an temsıllerine başlıyacaktır lbrahım yakalanmıştır. serlıge terfı etmışlerdır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
!unu duşunuyord.u~. ilave ettım: !aşma teşebbüsünün muvaffakı· pek fazla içer) ve kibritin yan· cak Yugoslavyada bulabilir. müsaade etmesi üzerine Fransa 

Fransada 
incir Resimleri 

H~r halde zara.r ıras. edecek yetıne mani o:mak gayesini gü- masile geniş bir tebessümün - Aile kavgalar; mıza ra~· 1 a a ın a m ~ah e 
vazıyette bulunmıyan bır meclis. der. Araıııızda anlaşamamız, bi aydınlattığı çehresinde hayret men sevışırız. Erkek milletler edilen müsait temaslrrın Yugos- Fransa meclis:eri tarafından 
Her halde haşmetmaap icin ide- zi tefrikaya düşürebilecek olan verici bir gençlik belirdi birbirlerine karşı daima gizli bir lavyayı kuşkulandırdığı hakkın - · · · · t d. d · 1 J ·· 1 k · b ·ı d k ıncır resmının ezyı ıne aır o a 
"~JI oma ıti arı e i tatörlük ve boğuşmamızı kendi menfaa· _ Gaziyi severim Zamanı· muhabbet beslerler; hele arala da dnyduklarımı tekrar ettim rak kabul edilen kanun sureti 
mıkrobuna yakalanmış denile tine uygun olduğu için istiyen nın ihtiyaçlarını harikulade gü- rında akrabalık olursa.. ve: Türkofis reisliğinden Ticaret 
mezy. . K 

1 
"k kimsenin istifade ettiği bütün zel gören ve milletini onlara in- - Bulgaristanla Yugoslavya - ıtalya ile Yugoslavyaoın odasına tebliğ olunmuştur. 

ugostavya ra ının dı ta· ı ı · d h il 'b k · k · · d b" arasında bir ittifak bazılarını endi günün birinde anlı .. maları im· 
t - ı- -- . dl k d b" • mese e erı aramız a a etme- tı a ettırme ıçın evasa ır ..., Bir Kaza or ugu şım ye a ar ır teka· . 1 d" B lk . k _ d 1 b d'h" d şeye düşürecektir. Yugoslavya ka·nsız mıdır? Dedim. - 1 fh . • b 

1 
mız e zem ır. a an mısa ı muca e e yapan u a ı a ama 

mu sa ası geçırmış u unuyor h kk k k , ile Bulgaristan'ın elbirligı" · edip K ı h ti ce d" D B d b"" 1 d d , • ta a u etme yo.unıiadır. Fa karşı derin bir seır.patim vardır. ra arare e vap ver ı: Denize ·· 
f -~~ a~t·ı oy e eı· ev;~t .m~kna- kat tam bir tesir yapabilmesi Geçen seııe lstanbulde birlikte Balka01ları yutmağa hazırlandık- - Kimse bunu benden fazla Bı"r ÇocUUŞ~n 
ıının ıs ı zam ey ıyecegı ıstı a- içi b ı· · f b"T" B lk lan şayiasını çıkaracaklar. & 

mette daha tekamül etmesi im· d nl tlı a. '.s ~~~~ u ~n a. ~-n bir kaç saat geçirdik· Mustafa - Mevzuu bahsolan yutmak arzu ve ümit etmemiıtir. Birinci kortlonılırn ı!eçın~klı• 
kansız değildir. zıemvdeır.erını ı ıva ey emesı a K_ema 'in ş.a. hs:yeti _azı.metli çiz .. deg· il, anla-maktır. Kral Boris ve Ve ilave etti : 

F k 
1 d kk t ad t b ., - Fransız siyasetinin kendi olan °" beş Y"~larınıla l\J nılııfa 

- i rinizi iyi anlıyorsam, "M. Yevtiç Ankara ve Sofya- gı er en ~~r~ ep_ ır: e a. ır Bulgaristan bizde dostluk bula- . . • _ efendi isminıl" hir çocnk Sumer 
anane ve telekki bakımlarından dan avdet ettiğı zaman Türkiye ~r~~k •· Turkıye ıle aktedılen caklardır. lstikliılini zaman oldu- z~ru~~tlerıne tibı ol~ugunu, ~~- l{aziııoeu iiııiiuıle tlf'ni?.e dıişmiit 
derin bir surette demokrat olan ve Bulgaristandaki ziyaretlerin- ıtılaflarımızdan pek memnunum. ğumuz, Arnavutluk da keza Di- çu~ ıtılifa karşı .aldıgı taahhut- ye etraftaıı y~lışeııler çocu~u 
Yvgoslav kralı en cazip Bir ide- den memnun göründü. Biz Türk "Dahili sarsıntıları sükiinet bul ğer taraftan Yugoslavya gibi lerın yanında bır çok karışık kıırtarnıı~lıırdı r. 

Vefat olojiye ve şırhsi temayüllerine Jerle gayet iyi anlaşıyoruz Ben duğu zaman Bulgaristanı bizim ayni zamanda Balkan misakına meseleler hallile uğraşmak mec
milietinin mukadderatını feda şahsen Türk ırkına karşı büyük le balkan misakı çerçevesinde ve Küçiik itilafa bağlı olan Ro- buriyetinde bulunduğunu pekili 
etmek hakkını kendinde görme- bir hürmet ve muhabbet hisse anlaşmağa karar verdireceğimizi manya ile Çekoslovakya, Balkan biliyorum Fakat Fransanın sözü Posta ve ltılgr:•t nıtırker, ıııii
mıştir· Çünki nazariye başka, derim Döğüşen, fakat entrika ümit ediyoruz. Kral Borisle be sulhunun orta Avrupa sulhu için nedir bilirim; Fransa da benim düriyeti doi<tıırıı Besıın Ahhıııet 
tatbika ı başkadır. Salim bünye- yapmıyan asil, erkek bir millet- nim aramda vukubulan muhave· faydalı olduğunu anlıyorlar. sözümün ne demek olduğunu bey möptelı\ oldıııtıı lıaAtalılLtım 
lerle hasta bünyelere aynı teda- tir. Türkiye tarihinde küçüklük, reler bana bu hususta çok ümit Kral: bilir. Onun için endişe etmiyo- knrtulamıya rnk döıı vtılnt l't· 
vi usulleri tatbik olunamaz. hasislik yoktur yerıyor. " - Mussolini misline nadi- rum. Biz bir ittifak adettik: miştir. Oeııa;-,e~ı hııgiiu •aat 12 

- Ölüm tehlikesinde olan Kral Aleksandr bir sigara - Muhakkaktır ki, dedim, ren tesadüf edilir bir adamdır" Dostlarımıza da itimadımız: var. de Memleket hastaııeeındeıı kal· 
memleketim bu•usi bir tedavi yaktı. (Haşmetmeap çok sigara Bulgaristan iktisadi ve siyasi sa- dedi. Her halde benim itimadım sar dırılııcaktır. Kı•derli 11ile1iııo 
tarzına muhtaçtı Şiddetli ilaçlara içer, hatta etrafındakilere göre halarda ciddi bir müzahereti an- Kralın, açık konnşmaklığima sılmaz bir itimattır. taziyetieriıni:&i suu~rı~. 

Tefrika No.48 Temmuz: 8 gururu, izzeti nefsi, kırılacak. sıçradı: sukut ettirirken, sırı bozuk bir Kadın, kadınlığı bu kada 
Ve ona yakın olduğu bu bir anı - Ben uşuyorum doktor, ayna da ikiye bölünmüş, suratla yüksek gören, bir adamı; bir 

patacak, onun gururuna hürmet giyinelim. bili istinaf olmıyan hüküm ile yine aradı Kadın Ti• plerı• belki ebedi bir uzaklık ile ka- haydi kamaralarımıza girelim de rının iki yüzlü adiliğini, hiç ka- dostu içten gelen bir üzüntü ile 

•--.----------------------""!!!!!!!!!!• ctmiyen bir adamın bu beşeri Ayaklarını sürte sürte, dü- bir mahküm edişi vardı ki.. istiyordu ki eserini tab'a ver 
tenezzülüne, Kamrandan nefret şünerek kamaralarına yürüdüler. Eserde yapılan, kurulan, ka· meden evvel bir kerre daha 

~u.Jıarr:lr:l: R.eb:la A.r11' • 
ettiğı kadar nefret edecekti. • • dının aczi, yakıcı, yıkıcı kadının Ural okusun, onunla baş başa, 

Maddi sevgiler cismi yeşertir, Bulduğum gün de tekrar gele· Halbukı" çok açık go··ru··şlerı"le Ural gittikten sonra Sencan, B 
f "k • ·ı d h . d k . d t ı· . zilleti, oğuk birer sayha çıka- son bir tenkit yürüt k b"T"n ı rı ~evgı er e ru a sıner ora a ce sıze os e ımı uzatacağım kendini büsbütün işe vermişti. me u u 

Yeşerir . Siz bir haber ile, cismi Fakat bugün ? Sizi aldatmak bütün duygularını gösteren Ural rırken, yapıcı ve yaradıcı kadının şüpheleri dağıtacak, gayretin• 
"d - · d ki k lb" Bütün ıün matbaada çalışıyor, · d · k d ti" ı - -k k 

mi kuruttunuz, ruhumu beden- tenezzülünü edemem, siz nasıl ki gı ecegım eme e onun a ıne ıra esı, u re 1 var ıgı, yu se artıracaktı 

k Sokulacak en kısa mer'ıaley"ı gece yarılarına kadar da evde kadınlık gururunun eg" ilmiyen D kt .. 1 h . t . 
den ayırdınız, fa at bu ruh da- benim aşkıma mukabele kudre- b 

1 
' • • • o orun oy e e emmıye sıı 

. -k k k. -ık- _ f . b 
1 

b d b u muştu. eserile uğraşıyordu. ezeli hakımıyeti ile yeni nesli __ 
ınıa yu se ze .. oıza, u umuze, mı u amıyorsanız, en e u Uralın etibba kongresine Kitap bitmiştı Üç kısma ve beşeriyeti en mütekamil bir gorunen bir hiçe bazen öyle de 
fıkri yakınlığımıza sadık, ve hay· yüksek dostluğa mukabele ede· murahhas olarak seçildiğini bili· ayırdığı kadınlan birbirine ulaş- terakkiye yürütecek yolu kud- rin ve varışla mütalealar!a kıy-
raıı o. !arak yaşayacaktır. bilecek mükemmeliyeti! kendim o d M ht 1 b" - "t ·ı tırılamıyan muhtelif tipi erile, fi· retli bir tahlil ile açıyor ve göste. met veri§i, onu teşrih ve taınik 

Ş d · d b d b ki d b 1 1 D h 1 y r u. u eme ır umı 1 e d" · d k"t 
ım ı sız e en en e e· e u amıyorum ün mu teme reddetmi i di k bul ed k kir, duygu, hareket sahasında riyordu. e ışı var ı ı .. 

d . • · b · · d ti • b" ·· "t ·ı dd · - · b" ş, ş m a ece ( ) k ı· I t Ik" d k" d ıgın.1 u samımı os uga, ar ır umı ı e re ettıgım ır miş!. karşılaştırıyor: Kadın ismi altın- Eserine son e ımesinin son Ş e ı ay var ı ı on an 
kadaşlığa mukabele kudretini, seyahati bu maksatla kabul Evet gitsin .. Bu Sencan için da, kadınlık idelojisinin birbirile noktasını bırakırken, geniş bir hiç haber alamıyordu).. Doktor 
gösteremediğimi mazur görünüz edecek ve gideceğim Sencan •• daha iyi ve son bir tecrübe müsademesinden pek canlı nü oh! çekti . dediği gibi gerçek. tamaınile 
çekilen sinirlerim, bozulan etle Size bugün Allahısmarladık di- olacaktı. muneler yaratıyordu,. Burada dudaklarından tatlı bir iyileşmeğe azmetmişti· Kalp ağ· 
rımin acısı ba dostluğu biraz: yebilirim.. Önlerinden, çiftler gülerek Hele ğörülen ve yaşayan bir tebessümle Uralı düşündfi: "il- rısıl nekahet emareleri göste· 
karı tırıyor! Ruhum sinirlerimle Sencan Uralın bu çok asil geçiyorlar, sert bir rüzgar kum · çok Zehracıkların, feliketlerine min ve anlayışın yarattığı yeni rince dost elini uzadacaktı. 
be eri bir savaşma devresi ve vakur cevabına takdir ve !arı da;!ıtıyor . deminki sakin sebep olan (Asri canilerini ceza dünyada yeterki her kadın fikre Acaba bunu yapacakmıydi? 
geç.riyor! Ben bu mücadelede hürmetle eğildi güneşli hava kalın sis tabaka kanunundan kurtulan cinayetle İnan ve kıymet verebilsin: Her Yoksa(. Kendisinden büsbütüo 
muvaffak olmak, sinirlerimı sus· Eğer Ural burada isyan etse, ları ile yakın bir fırtınayı işaret rine en şiddetli bir teırih ame- kadın diyorum çünki beşerin hu· ümit kestiği için, başka bir 
turmak, ve istediğiniz do~tluğa yalvarsa, üstüne düşüp ona sa ediyordu.. !iyesi yürüterek muhakeme edişi zur ve saadetine, müstakbel sul- ümit peşinde her şeyi unutacak 
mukabele edecek l<udreti keo· i rılsa ve bir dakıkalık zafıoı Sencan mayosile olduğunu bu yıkıcı tipleri bulundukları ha, ancak kadın elleri met'ale mıydı? 
d!mdc bulmaii:a calışacaii:ım. kazansa! Genç kadının bundan birden hatırlamıs vibi yerinden yüksek! meTkiden bir tekmede tutacaktır demişti.,. ~onu l ar -

~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__;_~~~~~~~~~~~_:__:__~~~~~~~~ 



8 Ttı ııııı/. ı ı :; ı Y cnı Asu 

SOIW DAKiKA SONTELGRAF HABERLER/ .: .• ,, . 1 • ,- .. : : . . ' .' "' - .P 
. -.- - I -

. - ·.· . . , . 
!· - . : - . ~,; . :· '. -. 1 • . • • •• 

- - .. ; . .....,.,. ~-. ~ . ! . ... • ...;....., . - .. ·. , . • .• ·• ... . • . . Kac&kçılar Yaka andı Misafirlerimiz Memleketlerine Avdet Ettiler D. Vekili ...... 
SahinŞ~ı;····ai·~; .. ·p~h·ı~;i ... H.~Zretleri ••••• 

Kırklarelinde 

Beyoğlunda On Beş Buçuk Kilo 
Eroin Müsadere Edildi 

liurlutta Merasimle Ugurlandı 
Türk Sanatkarlar;:-na Karşı Yüksek 

Teveccüh Eserleri ibraz Eyledi 

l{ll'klarnli, 7 (A.A)-Dabifiye 
Vekilı Şiikrü J{aya beyefendi 
umumi müftıtti~ 're müşaviri 

beyiorle lıirlilite şhüdi Kırklare· 
lıno gul<liler. 

KRsnba kennrında piyade, eü
\•nri kıt'ıtlnn ile halk ve memnr· 
lnr tRrafındnn selltınlanıuı Vekil 
lıeyofcrı<lı doJ:?rnca vilayete in
mışl«'r ve Çl\!ışmıya ba~larııış· 
it.lan r. 

lefımbul, 7 ( Huım@i) - Zabıta nayoJ'.?landa eroin kaçAkçıhgı 
yapau yeııı bir şebekeyi daha nıeydana çıkarnu'i va on heş bnçnk 
kilo eroin müsadere eylemiştir. 

Kaçakçılardan üç kişi teYkif edilmi~ ve şebekenin diğer efradı 
bakkınd11 tahkikabn tamikine baolanon~tır. 

Akdeniz Misakı Bayazıt, G ( A .A) - Iran Şn· 
b ın~ahı bazreılerl bngiiıı saat 

l!Jlat 17,20 cie Giircübuhıga gel
miş l'O bir mfüldet istirahı-.ttını 
sonra saat 17 30 ela 1 ran l.ıudndıı 

' üzerinde kurulu oinn lııklnrın 

altından geçerek mcm lelrntloriııe 
y~k baıımışlardır. 

Hudcttnn çılrnrlarken .A ı :ı 

hazreti bnmayuıı hn~ta ııınzıtrn 
olmak ilzere hıı ın!ınr nskeı ıı·sıııi 
selamı ifn ctmı,tır. Hu,lııtlu 
içinde de bir ) rnn alttyı hiiyiik 

kum ırndan luı rıı s~ıa in mı~ ı ı r. 'J'n k
larnı iki tıuııfıııdl\ yer nlrnış olun 
halk Şahişnh hazretlerini ,ıtl 
detle nlkışlıyılrnk uı.?nrlıunışltır 
dır. 

l<:rzuruıu, G (A A) - Şnlıin· 
~rıh Hazretleri lstnnbuldan n\·· 

ıılmak üzorn hulan<111klar1 ıı·ııd
0

n 1 
filim enn'ntkhr1anrın kar~;ı bii-

'• . 
yiik bir alaka gCi,.termi.,lerdi. 

~cyabatı HuınaynnlarrnR ait 
li imi takip cılerlerken, hfıdise ve 

vak'nları tespit lınsusunda ope· 
Talihlerimizin gHstermiş oldak

lnrı htizlil!i ve dikkatı takdir 
buyuran Ala H Rıreti Hnmuyoıı 
san'ulkArlıtrıınızan elde ettikleri 
bu eeeri, tarihi bir vesika olarRk 
ifade trny:arma,ıar Te k~ndiferini 
Tahrana götürmek arzosnnu i~-
1ıar etmişlerdir. .Memleketimize 

ka r~ı olan teveccii h leri ııoktn 111 • 
dan blahn ı . 
b"" .. k çın dikkate değer 

nyu bir alaka eseri olan bu 
ıuz~ya ioabet edorC}k maiyeti 
ŞablnışAbide bngiin lrana gıri
yor nr. 

AJfl Hazreti hiinıa1uu diirı 
Jlaylıortta da diğer bir ~iieese· 
llemizo büyük hl r tevecoiih gÖll
terdi Jer. Şabin~ah hazretleri Hay-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hu rı" geh r gelın'-•7. lıı r miid<let 
ilrnmetleı ine tabıis edilen gıızi

ıııınan ""loırnnda tevnkknf ede
rek bina ve müştcmilRtı hakkın 
da nıalOnıat alm1şlar ve bundan 
ıHıııı·a sefir Ssıdık ha'1 vasıtaaile 

Tokalhyan müı1ürii Vahap beyi 
l.: :0 lml ederek iltifatta hulunmuş 
v~ 20 dakika kadar nezdi Şahin· 
şahilerinde ahkoynıuşlardır. Ala 
H ozreti hunıayorıuu Vahap bey 
le, Gnzi hnzretlerile Tarahyada 
yaptıklara bir ~ezinti nenaeında 
'l'arahyadnki TokatliyBn otelini 
giinliigiinü V€\ lmrad11ki mükem 
ın~lıyelteıı ve eayahatııırı miid· 
<lı>tince yine bn miiesaese tara. 
fıııdan yapıları servislerin inti· 
znmından nıomnnn kahhklarnn 
·iiyli)·erek takdirlerini Haile bn-

yarmuşlar 1'e 1 randa mevcut hir 
kısım oteJlerhı idaresinin tAnzi· 
mi için İevlçreden lm işten an
lar iş adanılan getirtmf'k arzu
sunda iken Tara lıyadak i oteli 

giirdiikton sonra hundan sarfı 

nazıır cyledıkferini il:ive ederek 
Vahap bcyın arzn ettiği takdir 
de ttuısil flttiği miiı>se~eeıtin ha 

iş IHI e alfdrn dar ol ın n k ve yapı i

ma ı icnp eden işler bukkmda 

miitAleada lıulunmak üzere Tab

rırna gelmelerini söylemiştir. 

Yiiksek iltifntlnrına mnzhn· 
riyetton dolayı şiik rttnlarını ar-
zeden Vahnp h~yo Şahin~9h Hz. 
1eri bn işlerin bir Tiirk tarafından 
haşarılıııasındırn hıllıas~a mem
nun olahag1111 ve Refir· Sadık 

Han ile touıastn bulonıırırnk son 
bahara dogru kendisini bekliye
ceklerini vo hlllıııesıı lıiıuay(\le

rindo bnloudurulınakta olau Ma-

zandernndaki otcllor için maddi 
ve manevi yardımı esirgemiye 
ceklerini Who eylemişlerdir. 

.Ala Hazreti Hümayunun bn 
alAkalan iş bflkıınmdan memla
ketimiieı verdıkleri kıymetin di

ğeri bir tezabiiro olm"k itıba
rile ayracl\ dikkate dcger bir 
iltifattır. 

Kara köse, 7 ( A.A ) - l rırn 
Şabinşabı Hz. hn sabah G,80 da 
Erzuramdan lıareket boyumu .• 

• 
Jar,lır . .!Ja hazreti homaynn 
ıkanıet buyurdukları vali konagı 
irniinde muhtelif ıınıflara mon
eup aakeri kıtaat tarafından sc
lamlann11ş ve yolları dolduran 
lıalk tarnfwdan co.,kun tezalıü 

ratla u~nrlanmıştır. 

Şahinfab Hz. avdetlerinde 
Karaköse yolunu terbih t'ltlikl~ 
rinden bu yol taklbedilmiş Te 
185 kiıometrelik bil' mesttfo kate 

dilerek ıattt 12 d" Karakösf'yi 

teşrif etmişlerdir. Saat 1,30 da 
buradan aynlmış olan Ala hazreti 

hnnıayun topraklaruniz ii~erınde 
130 kilometrelı1r son kı8mı dR 
geçerek 18 e doğru Gürcüholak
ıan l rana girmışl~rdır. 

A rznyn ŞahinşahiJerine ioa. 
bet ederek, Ali Sait Te kolor. 

do kumandam A bdorrRlıman pa· 
~alarlrı. Hnı icJye iiçüncü. tlaire 
rııiidiidi Kemal, protokol şef nın 

Japonlar 
iktisadi istilaya Devam 

Ediyorlar 
Boıntnay, 7 (A . .A)- Kalkü 

tada Hint ve Jnpoıı sermAyesile 
bir dokuma fl\brıkası tesis ofun· 
mnktadır. Ha falırikada JRpon
yadan getirilecek sun'i ipek ip
ligi ilo mensucat yapılacaktır. 
Dığer taraftım Jnponyanın Hint 
piyasasına öO lngiliz lirasından 
aşağı fiatle kamyonlar getirdiA"i 
de bilılirilmektedir. 

Dostluk 
Muahedeleri 

Parlste 'l'e&ti 
Edildi 

PAltlS, 6 (A.A) - .M. Lni 
Bartu ile lraolD Paris eJ9isi 
MirZI\ Seyit Han, 1928 tarihin· 
de imza cdılmiş olan Fransız· 
lun dostluk, mnabedenameıioin 
mosnddak enretlerini teati et· 
mişlcrdir. 

Fas Sultanı 
avini Şefkad bey er .,e istıkbal Pariste Yapılan 
heyetinde bnlun:tn di~er zevat Ziyaretler 
Mıtkaya kadar .Aıa hazreti hnrua- PARlS, 6 (A.A) _ Uelei-

yuııa refakat eılecektir. cumlıur .M. Alhert Löbrön dün 
Programa nnzRran saat 19da n,ıJe<len twnra askori merasim]o 

Makada bolanulacakhr. Yarm lı""as sultı\Dının ziyaretidi kabul 
akşam da Maküda kalınacak vo etmiş va mtiteakıben Saltana 
erteei günii avdet edilecektir. iadei ziyaret etmiştır. 

Hangi Devletler Taraftardır - Ec: 
nebi Gazetelerin Neşriyatı 

İstanbul, 7 ( Hnsuei ) - Akdeuiz mi alil ctrafıııda A nupa 
matbuatıoın ne~riyatı bararetlenmiştir. Bu mevzu üzerinde yaaı 
yav.an gnz'1tcler Frans:mıo mi1aka taraftar lrnlondugonn, Ingilte
renin de bu ~ikri iyi nazarla karııladığrnı kaydetmekte ve yaluıs 
italyAnm -vaziyetinin belli ofmAdığım ilho eylemektedirler. 

iş Kanunu Liyihası 
Meclisin önümüzdeki Devresinde 
Müzakere Ve intaç Edilecek Mi? 

lstanbul, 7 (Husnsi) - Meclisin bu içtima devresine yetiıtiri· 
lemiyen iş kanunu gelecak içtima devresinde B. Millet Meclisinde 
müzakere ve intaç edileceği çok mohtemel görülmektedir· 

Iskin Kanunu 
Talimat Vilayetlere Gönderildi 

ANKARA, 7 (Husuaf) - Yeni Is kin kanununun tatbiki İçia 
Dahiliye Veklletince hazırlanan talimatname vilayetlere tamimeu 
gönderilmiıtir. 

Alman Milli Sosyalist Kongre
sine Verilen izahat 

FJönsBurg, 7 (A.A) - MilJi Sosyalist kongresinde M. Hitlerin 
mümessili heyeti Vükeliya memur na:r:1r M. Rudol Hess 30 Ha· 
ziran hidiselerine temas etmiıtir, 

Nazır hakkettikleri ölümün kan dökülmesine mani olduğunu 
teyit etmit Jaasaar lntliaın fedalrarlddırnoı methctmJJ, hucum tnt•a 
larına mukayemet edenlere karıı. şiddetli tedbirler alınacağını 
bildirmiştir. ------------............. ~-~-.. -------------

Türk is ta n-1 r an Gardenparti 

ltalyanlar Çok Şedit Bir M. Bartu Fransanın Ha
Lisan Kullanıy rlar rici Siyasetini izah Elti 

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

Hududunda Bu
lunan Şehir 

:Moık.oYa, 6 (A.A)-Taı ajan· 
&mdan : 

Arkeoloji miitehaaınsları ozon 
araştırmalardan ı;ıonra 1ran-Tiir-

Veren1 ~1ücadele Gemiye
t!nin Eylencesi Çok 

Parlak Oldu 
Verem mücadele cemiyeti 

tarafından Pc'rşembe ak~amı Şe· 

bir gazinoıuoda Terilen garden. 
parti mevsimin cidden en parlak 

kietao hnrtodunda eeki Paraların ve en nezih, neşeli bir eylencesi 
paytahh olan Essa 'ebrini mey- olmuştur. Saat 9 darı itibaren ön 

Asayişsizlik Haberleri Yalandır Lon~~;"""S~y;-hat~·;d;·; ....... Mühim dana çıkarmışlardır. eaflıuda yer alabilmek için davet-

Bİsİklelçİ(er liler gazinoyu doldurm~ga başla. 
ROMA, 6 ( A.A ) - HınnH 

ıjansın<1au : 

Orient Ajırnsı lıalya - A.rna
'"Ullnk münasebatı hakkında bir 
nota neşretmektedir. 

Bı..- gfina taerihatı ihtiva et
rııemekJe beraucr bu nota mez 
k6.r meeclo hakkrnda inti~ar 
eden Hk notıulır. 

Notada bı lhas!A deniliyor ki 
nıuldeten To rnnnen Italya tara 
.ıuda u viicu<l e goti n hn 1 ~ olan 
Arnavotluk, çocuklnnn lıal)a na
ıihatlnrıuı dınleınek için sabır 

•I~hmdıklal'I yuşa girrui.,tiı". 

N otan111 dalıa ilcrisindo uo 
şöyle deniliyoı: 

Arnavutluk ltalyııyı Adrya
tik nıuvazenesinin bir ansnrn 
olmnsı itiharılP alfikıular eder. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FAYDA 
Ynzın sıcaklarında rahnt ny

"ayo ancak Fnydn temin eder 
Faydn sınek vo lıifoek gibi ha 
'arntııı aman vermez hir azra 
il 'd ' 1 ır. Faydn11ın kokusu Jfıtif 
cşy lizerinde Jeko yapmaz lın· 
~arata tesıri ani Te katidir. 

L'nydnlarııı altı Jitrchk teııe
lreJeri 400 bir litrelıkler 80 ya
tını 1itrelıkler 50 çeyrek Jitre
likler 30 kuruş gibi ciiz1 i lıir 
~llt(\ Ho Uiikumct cadllosiıllle 
~eUJsi Hnkılrnt ııcııılnk sergi-
11'Ude. 

eder. ltalyn yarın Armnutluğa 
himnye etmek Len ibaret olırn 
tarihi -vazifelerini ifaya mecbur 

kaldı~ı t1&kdirdE', bu memleketin 
clünkü nankiirlügünü unntmiya· 
cakti r. 

Ani :Kararlar Beklenemiyor • • mışlardı. Gardenpartı sabaha 
Van Bava.lıaıade kadar deYaru etmiş -ve yüzlerce 

Paris 7 (A.A)- Havas ajansı M.Bartu Viyanada Avusturya Erciş, 7 (A.A) - Van göltt çift uoya doya daneetmi,lerdir. 
bildiriyor: başvekili M.Dolfüs ile olan mü- gemi işletme idaresi müdür Ye Tertip edilen piyoogo biletleri 

Meclis hariciye encümeni dün Jikatını hulisa ettikten sonra merunrları tarafından ugur1onan tamamen vo <laveililer mütencvTi 
M.Bartunun mühim izababnı din· M Mac Donaldm 7 ı6 tarihinde Muhafız Gücü bisikletçileri, saat sürperizli ikrıunlyelet kazanmıe
lemiştir. Hariciye nazın, son Ingiltere ile Fransa arasında hu· 17 de buraya geldiler. lardır. Şehir gazinosu rangarenk 
Alman hidiıeleri münasebetile sule gelen itilifı teyit ve tevsi Kaymakam, beJediy~ reisi ve havai tişenkleri içereinde bol 
Fransa aleyhine yapılan neıriyatı kaza erkllm tarafından eamiıni· ziyalura garkedilmişti. Güne~ 
münakaşadan imtina eylediğini yetle karşılandılar. doğarken bu gec~ııiıı unutulmaz 

tasrih ettikten sonra Fransanın Amerikada zevkini taşıyaı.ı daYetliler, verem 
harici siyasetinin heyeti umumiye miioadelo cemiyetine takdir his-
itibarile şöyle tavsif etmiştir: Sanayi Kontrol6 lerini izharda ittifak cylmiş bu· 
Her yerde ve nerede olursa ol- Nevyork 6 ( A. A ) - Salibi- hıonyorlardı. 
sun sulh imkanlarını ve zaman· yettar menbadan haber veriJdi- Baytarlar Arasında 
Jarmı aramak. Bu siyaset millet· ğine höre Birleşik Amerika hü· Diin Zıraat VekAletınderı Ti· 
ler cemiyetine sıkı sıkıya bağ- kumetleri N. R. A. teşkiJih ye IUycte gelen bir eoıirde vilayat 

Amavııt Kıa/ı Ahmet Zogo Jıdır. rine, mesaiye mahsusmuhtar bir miicadele bRytan Zıhııi beyin 
Tiran, G ( A. A ) - Arııavot· Müteakiben M.Bartu Roman· idare sistemi yapmayı düşün- maaşı ile Sh·as TiJAy~ıinin Zara 

hık runthuRt hü ro u, A rnavnt· v • 

lukt:ı tıir fosnt lınreketinin vu. ya ve Yugoslavyaya yaphgı zı· mektedir. knznsı mücadele baytflrhttıno, 
im hulmuş oldoğuııa ılaır ecne yaretlerin, evvelce Lehistan ve Hükumet tarafından sıkı bir Haklirl mücnitel" baytarı Sabri 
bi gnzetclcrdo inti~ar eJen tı" Çekoslovakyaya yaphğı ziyaret· nezartvalhnda bulundurJacak 0 · boyia Bergama mi.icadele baytarı 
beli tekzip etmektedir. Mezklir lerini tamamladığını ve evvelki lan sanayi kanunları, sanayi ha- Necati hey Çıldır mücııdele bay. 
biiro memlekette tam hiı· eükft. ziyaretleri gibi bunların da Fran· yatmın daimi unsuru olara kala· tarlığın" ve J{ uşaclası nıiicadele 
ııct hül,ünı sürmekte of<luğuııu sanm milletler cemiyeti çerçeve caktır. Bu yani teklifleri yapan hııytarı Salabnttın beyin do Sarı 
ilav~ otmekteclır. sinde ittifaklarını tarsin ve teyit M. Jonsondur. kawJş nıüoadeie beytarhgına 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fnaiJtere eylediğini göstermiştir. /t1. Bcutu Nihayet M.Bartu Londra mü· tayin olduııdakları bildirilmiştir. 
"' Mumaileyh suJh imkan ve için ayni tarihte yaptığı daveti zakerelerinden hemen bir netice Mantarcı Yakalandı 

Yeni Bir Ticaret zamanlarmın her tarafta aranıl- kabul ederek Londraya gidece· beklenmemeşi lizımgeldiğini Babrıoaba parkmda Nazıllıli 
Mukavelesi ması tezini tekrarhyarak Sovyet ğini bildirmiştir. ehemmiyetle kaydetmiş ve her 1brabim aganm HO lirasım mftn-

Londra 7 (A.A) _ Moncesteı Rusya ve diğer alakadar mem· M.Bartu Londrada M. Mac halde bu müzakerelerin hiç ol- tarollık enretile 9alan Kolah 
ticaret odasmda verilen bir zi- JeketJerle yapılmakta olan mü- Donalt ile aörüşmiyecektir. An- maua eaas sulh ıartJarını ta- Nıırullab hadiı1ed«ın sonra Afyo. 
yafette M KolviJ Litvanya ile zakereleri bu teze bağlamıt ve cak mumaileyhten çok dostane Yazzub ettiren itilafın tarsinine na ka9mıştı. Norullabın tekrın 
lngiftere arasında aktedilen tica konuıulanlarm henüz daha sarih bir mektup almıthr ki bqbca müncer olacaj'lnı söylemittin. ~ebrimize goJcliği haber ahnnnt 
ret mukavelesinin imzalanmış ol- izahat verilecek dereceye l'eJ- nazırlarla yapacağı konuımalar Encilmen M.Bartuyu tebrik ve kendisi taharri memurlara 
du2'uou söyledi. memiı olduiuau aarlemiftir. bu mektuptan m&Jbem olacaktır. efmiıtir. ıualırıı an TÜnl:ıı m eı11. 
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Bir Alman Seyyahı· 
HABEıRLhR ~ Mütalea 

1 Gönderenler Kotra ile Dünyayı 
-Limanımıza Da 

Do'aşırken 

U~radı Hücum. Kıtaları lfam.us'k3.r Ve Lekesizdir r· o·. T k'k H . ......................................... .::........................................ urk ılı et ı eyetı 

Fon Papen Mesaı Arkadaşlarının Ankara, 6 (A.A)-.'.l'ürk~ı'~· 
Tetkık cemıyetı umumı kfltıplı· 

ölümü Dola vısilc Vesika istiyor gin~ee~n:;:::! 
0

~~,ş~/~!ir:!ıaşladıg• 
tarama dergisinin şimdiye klldıır 
çıkan fa"iküllı>ri hakkında bun· 
ılan evvel ki, 14 ilandan sorıra 

yeniden ıuütalea gönderenlerin 
beşinci listesı: 

____________ ... ___________ _ 
ihtilalde Fransızların Alakası 

duğu Bir Masaldır Deniliyor 
Ol· 

PAR!;:;, 7 (r\ A) - Uavad 
.Ajansı lılidıriyoı: 

, Herlinılen lııldırildiı:tiae giir11, 
eski nezırlardon TrnvıranıM 30 

Sabık Alman bahriye zabitle !yaşlarındaki çocuğu refakat Haziran lıadıeesinde ölenler l\l'a-
rinden uzun seyahatlar kaptanı etmekte olup kotrada başka sıoıladır. Siiylendit(ine giire 
Helmuth Kemmer 12 tonluk kü- tayfa bulunmamaktadır. Seyyah M. Fıın Papan mesai arkad~ş
çük bir kotra ile dünyayı dolaş· kaptan ihtisaslarını Almanya, larınclan hazı luının iiliimline 
mağa karar vermiş ve teşrinisani lngiltere ve Avusturyada mün- sebep olan icraat hakkında M. 
932 senesinde Baltık denizinden . H · . · k . . teşır bazı gazetelere yazmakta· ıtlerden ızahat ıstemış ve en-
hareket eylemıştır. d K 'k' k b' ı· dM t d'ıle · k t 'b l 1 ·ı . . . . • . _ ır. otranın ı ı a ıne ı or rıne arşı evcı o un an ı · 

Kendısı çızdıgı seyahat prog- . . 
ramile 22 aydanberi deniz üze yataklı ve bır mutbahı vardır.Bır 
rinde muhtelif limanlara uğrıya- kaç gün şehrimizde kaldıktan 
rak dolaşmaktadır. sonra Bodrum ve Fethiye liman· 

Son aylar zarfında Yunan !arına uğrıyarak Suriye sahille· 
limanlarını ve Midilli adasını rını dolaşarak Iskenderiyeye 
ziyaret ederek limanımıza gel- gidecektir. Resmimiz kotrayı ve 
miştir. seyyah kaptanı refikasile birlikte 

Syyyaha refikası ve iki buçuk göstermektedir. 

ihtilaf Halledildi 
Hususi Takas Muanielelerinde 
Sif Kıyn. etler Nazara Alınacak •• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Italya bükt\metl ile aktedi· kıymet esası ıttıLaz ttdıldiği 

Jeo itllı\fname üzerine yapılan takdirde na'l'lnn Te Rigorta üc· 
takaı muamelAtıııda sif kıymet retlnin döTi:ıı olarak tediyesi 
üserinde tüccarlarla takae ko- ie"p etmektedir. Buna mahal 
nıiıyonu araıınds bir lbtilif Terdirmemek için tüccarın ltal
zuhur etmiş 'l'tı keyfiyet gerek yaya olan ihracatında sif fiat 
oflı müdürlügünce Te gerekıe üzerinden muam81e yapılması Te 
ticaret odawınca merkeııden 80· ıeTkııttiği mal nıukabilınde 
ralmu~to. memleketimize itb .. ı edeceği ltal· 

Dün bil buanıa dair gelen yan emteaaının da sıf kıymet 
ceTapta hül&saten denillyor ki: üııerinden be1ap edilmesi, yani 

yaneti vataniye ciirmünü ispllt 
t<ılen vesika gösterilmesinde ısrar 
eylemiştir. 

HERLIN, 7 (A A) - l<~aki 

komüuist rüesasından Honstin, 
bapishaneıleki biicrnsinde kendi· 
sini nsmıştfr. Mumaileyh Rayi'-
11\b yangını lıadieesinden sonra 
kaçmış fakat sonrndan tekrar 
yakalanmıştır. 

HA RtS, 6 ( A.A ) - Havas 
Ajansında o: 

Fransanın Rerlin sefareti düo 
şu tekzıbi neşretmiştir: 

Frnnsıının 30 Haziran veka· 
kiinde methaldar olduğuna dair 
ecnebi bir sjans taratından neş 

redilen ve Berliu matbııa~ı tara 
tından heyecanlı bir ifadeyle ik. 
libas olunan telgrllf µıes .. leei 
hakkınJa bir suRlo cenben sefa 
ret bütün bunların birer masal. 
dan ibaret oldoğnnıı beyana 
mezundur. 

Herlin, 7 (A. A) - M. Lotze· 
nin milli şosyalist hücum kıta
atı erkanı harbiye reisliğine 

tayini wünaeehetile propağanda 

1 Vezirköprü maarif memu
ru Ali bey. 2 Darü~şafaka mü· 
Jürii Ali Kıinıil b~y. 3 Adapa
-.arı Orta mektep Türkçe mual· 
limi Agah bey. 4 Biga kayma· 
kamı Ali Rıza loey. 5 Horsa 

1 
Orta mektep ınoallimleri. 6 Qor· 
luda muallim Basri Yaman bey. 
7 Gaziantep Sııbogaz köy muRI 
lııni 06mil bey. 8 Gaziantep 
maarif miidürü Oemil bey. ti 

Diirtyolrla Durmuş dendi. iti 

Mersinde harp mali\lii Emııı 

tıey. 11 Çorum milli kütiiı• 

hane memuru Eşref loey. 

12 Gir.ıson ilk tedrisat mii· 
lettişi Etem bey, 13 · İzmir KR 
rataş orta mektep Türkçe mnRI 

Alman başvekili Hıtltr limi Fazıl bey, 14 Fılorinalı NR· 
nazırı M. Göbels mumaileyhe istihbarat bürosu tebliğ ediyor: zım bey, 15 Kütahyada lıpartalı 
şn telgrafı göndermiştir: M. Bartunuu yakında Lon- eğin Gıyas bey, 16 kaza ilk teıl

c Asil Tazifen, mn .. rızlıuımı· draya edeceği seyahati mevzun rieat müfettişi H. Nami bey, 17 
zın husumetlerini milli •osyr- bahseden Doyçe Zeilung, Al· Sivu ilk tedrisat müfetıı,ıerin
liıtlige Te hücum kıtaatımıza manyaoııı bu ziyaretten endişeye den HikmeL Turgut bey, 18 Ko 
tevcih etmemelerine dikkat et• düşmesi için hiçbir sebep mevcut zan müftüsü İzzet bey, 19 Kliete 
mek olacaktır. Hücaın kıtaatı k K .ı • b 20 O olmadığını yazmalı:tRdır. Fransız ava at aurı ey, öne mR· 
mız namuskllr Te lekeaız kal· t K 1 F d b matbuati bir İngiliz _ Fransız ari memuru ema er i ey, 
mışlardır. Senin emrıo altında 21 Uzunköprü ilk tedrisat mü· 

mukaTelesinin sulhu daha iyi 
Bitlerin kendilerine verecegi va- fetıişlerinden Kemal Edip bey, 

bir surette temin edeceğini 
zifeyi cesaretle Te fedakfırane 22 Çal kaymakamı Mustafa tıı'Y• 
·r d k d ehemmiyf'tle kaydettikluri hir 
ı a e ece ler ir. 23 .lllerzifonda tarama dergı•i 

Türkiye Sefiri sırada, Anupaya ait mııseleleriu tetkik komieyonu, 24 leparı" 
Rerlin, 7 (A.A)- Başvekil Alınıuı metalelıatını kabul Ye mektopçoau Memduh bey, 2[i 

M. Hitler Almanyanın Türkiye teslim etmeden balledilcmiyeoe· Malkac oglu ı::!adık bey, 26 Bor· 
ıefiri M . Fon Roeenbtı rgi ka.hnl ginJen başka eiiyliyecek birşey a&cl" Halkın Seoi ınubarrirle• 

ederek uzun bir miil:lkatta bn- yoktur. rinden , usa bey, 27 adir Ef., 
lunmuştur. ' Franeız hariciye nazırı bunu 28 Hopa maarif memuru Nedi ııı 
Londra Seyahati Ve Almanya gunou birinde nazarı dikkate bey, 29 Denizlide maarif memu

.Münib, 6 (A.A) - A iman almak mecburiyetinde kalacaktır. Orhan bey, Diyıırıbeklr maarif 
Italya httktl.meti ile alı:tedilen Türk malının ltalyan limanla· 

itil&fnameye m,ik dört nıımaralı rında sif olarnk teslimindeki 
liıtedd münderi9 hoıaıl takasa kıymeti ile Italyaıı malının 
t&bi tutulan mallar için ıif kıy· Türk limanlarıııda eıf olarak 
met esası üzerinden şimdilik teılimindeki kıymetın tamamen 
mecbnriyeti Tardır. Zira fop ayni olması lıizııııgelir. 

Üç Doktor lnğiliz Tayyareleri Kö
miidürü Reşit b!ly, 31 Erııincarı 

orta mektep tiirkçe muallimi 
Selçuk bey. 32 Sirfke beledıy~ 

reisi Sair bey. 33 Rober Kollr,İ 

muallimleri:ıden Salih Feridun 
bey- 34 Robert Kolle.j uıuallıııı

lerinden Salih Keramet bey. :Hl 
Afyoakarnlıisar Ismetpaş:. mek 
tehi başmualliıni Şefik hey. ;ii 

Edirne maarif müdürü Şahap ı: 
;JS Tokat kayıoakaını bey. :ı:ı 

Borsada Kardeş gnzete~i mubar· 

riri Vasıf Kecclet hey. JO mı,;,. 

tıuı orta mektep türkçe muallııııı 

Zi_va hey. 41 .Afyonkarahisar 

Daınlııpııı;:ır mektebi ınuallıın· 

leriaddn Zılıni hey. 

Fransız Parlamentosu 
Dom ergi 

- Bşatoroıı Biı iııci Sahifede -
M, Obaotenıpe'nun istifasına, 

çok güriiltiilii meclis içtimaları 

ıehebiyet vermişti. Daladie hü
kfünetioin te.~ekkiiliiııii takip eden 
4i :;;ubattaki kıınlı lıaılieeleı· de 
hlltı rla rdadır. 

Alkışladı 
miyeaı ınelı'ııean meclisı tarafın

dan kabul edilmi~tir. 

PariH 6 (A.A) - Ayan nıec· 

lisi 194<1 programına ılalıil ge. 
milerin 31 Kanunu ~vvel 1 !);H 
senesine knclar tezgôılıa konul
ması hakkında meb'usan mAclisi 
tardfından knbul edilmiş' olan 
kanun lrtyılıasını tasvip etmiştir. 

Paris, 5 (AA) Madam 

Çocuk Felcine 
Çare Buldular 

Nevyork, 6 (A. A) - Vilyam 
Park, .Tozefin Ne:ıl Te Henri 
Jakson isimlerinde üç miimtaz 
doktor, çocuk folcine karşı bir 
ıerom bulınu~larılır. 

Doktorlar tecriih~yi bizzat 
kendi iizerleı inde yapmışlar Te 
viicutlarıua lıu ijerooıdan 5 ~an· 

timetre mikalıı ~ırıııga etmişler. 

dir. Tecrüb~ııin netic~leri üç 
dört haf ta sonra bellı olacaktır. 

.'.\1. Dumeq reisicıımhurun 

davetini kalıal ederek 9 Şubatta 
siyasi miitı.reke kabinesini teşkil 
etmiş Te o zaıııandanderi yavaş 

yavaş fikırlerde sükiınel basıl 

olmn~I o r. 

Ourie'niu diin saat <l te Valsıı- Atina 
cede vukubulan vefatı bütün 

memleketlerin ilim m~bafilinde Mümessilimiz 
şiddetli bir teessür uyandırmış
tır. Bilhassa lııgilteıe, Lehistan 
Qekoslovakyn, Almanya "l'e Avns· 
turyada matbuat mumaileybaya 
uzan ruakaleler tabsıe ederek 
ıord Rutherfordun da dediği 

gıbi ilmi taharrıyata hasrı nfse
den kadınların birincisi olan bu 
ilim kadınını metbüıena eyle
mektodirler. 

Diin ak~am Domerg tatil ka
rarnamesini okudnktao eonra 
küreiiden ınerk"n meclis tarıı

fından şiddetle alkışlanmıştır. 

Bu suretle ınecliı mamaileyhe 
minnetıarlıAını ızhar eylemiştir. 

P;ıri• G ( A.A ) - t,sizleri 
çaresaz olmak iizert> yapılıtcak 

büyiik rıafia işlerini heyeti anın. 

Bari Sergisi Isveç 
iştirak ."Edenlerin l'.':ukavelesi 
isimleri Sorulu.yor 1 Temmuzda mer'iyet 

Aukara 'l'ürkolis r&i •hğinden 

oclay" ı.:eleıı hir tezkere<le Bari 
Şark paııayırına iştirak edecek 
bıl'ıınıu ecnebi tabirlerinin isim
leri ile teşhir edecekhıri mallar
dan balıiı, ser~i idaresince bir 
nlılıH taheclilınesi mııkarrer 

olcluıtıından lıuAu~i sıırette sergi
ye iştirak edecek Törle tacirle· 
rin i~imleri ıle, taraflarından 

ıer,..ive arzıılıınac:ık e•ya hAk· 

mev-

" - . 
kını!:\ ın11lılııı"t verilmesi iıten 

mlşti r. 

kiine girmiş olan yeni İsveç ti

caret itilafında iki tarafe şyasına 

A ve B kısımlarından mürekkep 

menşe şehadetnameleri raptı 

şart konulmuştur Bu yüzden 

ileride müşkülat çıkmaması için 

bundan böyle lsveçe gönderile 

cek mallara mutlaka bir menşe 

şehadetnamesi lıizımgeldiıti Ofis 

reisliğinden alakadarlara tebliğ 
olunmuştur 

K u r u Me.yva. T a.c 
carla.rını Soruyor 

Atina ticaret ınümessilliği· 
ınizden şehrimiz Ticeret oda
sına • gelen bir tahriratta 
Yunanistanda kuru üzüm, kuru 
incir ve kuru mevya ticareti ya 
pan bazı Yunanlı tacirlerin ad
resleri bildirilmiş -ıe bird e d e 
ayni işi yapaa firmaların adres· 
leri istenmiştir. 

Tahriratta Yunanlı tüccarla
rın Ege mıntakasında bu işi ya
panlarla alış veriş etmek iste
dikleri de zikrolunmaktadır. 

...... ·.'f ş··A;~y~; ........ . 
Yeni kannnlarıu tııtbıki do

layısile müuseaatı lııısueiyenln 

muamel:\tıoı ve ınuhasebatıııı 

tanzim ve tedvir etmek iizere 
nzun ıniiddet hu işlerle meşgul 

olmuş lisana aşina bir mulıuip 

iş arayor. İhtiyacı olanların ga 
;r.etemiz idare miidürıyetine mü 
racaatları. 

1-5 s 3 

mür Esansı Kullanıyor 
Umumi Karar VerilmedikçeHava 

Kuvvetleri Arttırılacaktır 

Son Sıstenı ln[!iliz 7 ayy01e/eı inden Biri 

Londra 6 (A.A) - Krallığın j inkişafına ait olarak Lort Lo· 
bütün tayyarelerinde, kömürün dond eri tarafından ahiren irat 

müvellidülma haline getirilmesile edilmiş olan nutukta telmihlerde 
hasıl olan esans kullanılacaktır. bulunmuşlardır. 

Hu zatlRrın gönderdikleri fi~ 

sayısı l,!H5 dir. Evvalki 14 li•t•• 
ıle lwrnher giioderilen fi~ 'yekiı 
ııu 71,703 ii h11lıuuşıur. Her lıı 

rine ayrı ayrı te~kkiir mektul ıı 

yazma~a imkan bnluııamadıgııı 

dan güstdrtlı klerı himmetten dıı 

layı kendılerine slenen te~ekkür 
olnnur. 

itizar 
Yazılarımızın çokluğunda11 

(insanlığın Hali), (Siyah şişe) ve 

(Aşk Kahramanı) tefrikalarımıı 

çıkmamıştır. Okuyucularımızdaıı Hava işleri nezaretinin mütehas· 
suları kömürden hasıl olan esan
sın milli esans olduğunu beyan 
etmektedirler Henden bayram· 
larında 80 tayyarenin esansı bu 
suretle tedarik edilmiştir. 

Başvekalet Lordu, M Baldvin 
silahları bırakma konferansının özür dileriz. 

Londra 6 ( A .A ) - Avam 
kama!asında bir çok meb'uslar 
Ingilterenin askeri tayyarelerinin 

müspet veya menfi neticesini en 
evvel lngilterenin hava kuvvet
lerinin tezyidi için bir karar 
veremiyeceği hakkındaki bir 
giina teminatta bulunamıyaca
ğını söylemiştir. 

Yeni Bir ihtira 
Va~ington, ti ( A.A) - Tica

ret r.ezareti hav11 işleri şuhesi 

her hangi bir tayyare limanının 
nziyetini göderen bir pa rker 
tanzim etmi,tir. Bu ıbfira şiın-

diye kadar tıcaret yollarında 

r~hber olarak kullanılmakta olan 

radao feııerleriniu teı kiue 

olacaktır. 

medar 

U'lL..U:'LTL/L"/7L77JD . ;~ 

Talebe Velilerine , 
Ilk nya orta nıektoplerde ' 

okuyan Te her hangi bir 
dArstesten !{eri kalmış ço· 
cnklara ders nrilir Te iınti· 
bana yetiştirilir. 

Terfii sınıf etmiş talebeler 
yeni seue derslerine hazırla· 
aır. Muallim derelerini ef' 
lerde nrir: Gazetemiz idare 
müdiiriyetıne nıiira<,aatlmrı. 

1-5 
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ismet Paşa Umumi Vaz;yet; Anlatıyoılaı 
iktisadi Kalkınma Tetbirleri Zirai Ve Sınai Sahada Hemahenk 

Yür ·· mektedir. Yeni Kazanç Membaları Hazır anıyor 
"Nrilli Servetimiz Ve Ta' atımız Nispetinde Avrupaya Verdiğimiz Paranın yerinde Ve iyi Kulla
nıldığııla cap ederse öl~ülıniyecek Geniş Ve Müspet Neticeler Alınacağına Emin Olabilirsiniz. ,, 

Musa Milli Hudutlarımız Kapalıdır. Devletlerle Olan Siyasi Münasebetlerimiz 
iftıbRr ulnnaoak bir mazbtıri · Tatlıikhtın, sıkmtıya mahal Ter- tiınui milli biiyük bir müessese 
yettir. miyecek surette rnüteıırndiyen halini alnuşhr . (Alkışlar) 

v~ni 'l'iirkiyenin kornlma- ıtdabına ve her gün daha iyi Te Halkevlerinirı garazsiz ve men. 
sındı, hugiinkü neslin, ilk güu- llı\ba anıeıt QUeler bulanmasına featsız bir irfan ve medeniyet 
<len itibaren hesapsız fedakarlık· Maliye Vekaleti çok çalışmak- ya vıası olarak Ha ettiği hayırlı 

lara meubor olnıası, sakınılması tadır. hizmetler milletten umomi bir 
kabı! olmıyao ve ttyni zamanda Sızin memleket içinde yakın- tencniibltt t~şvik edilmekte ve 

dan tetkikl~rintz, ve izahlarınız, miikıHatlandnılmaktadır. Mille-



~alıile ti Yeni Asır 

Başvekil ismet Pc-.şanı·n Nutku Galatasaraylıların Spor Bayramı 
Çok Canlı Ve Alakalı Oldu 

~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-

hal iı ııl!ıı~ ı:eçilir. Ro leY e ranın 

da, l>iiyle bir salgın olnıl\SI 

mnlılrmeldır. P.iiylı> cereyanlara 
katıy<'ıı ınii ~:ı aıl e etıııiyecejl;iz . 

Hr,ıJı~~yı ,\ııkaıayR gelir gelmı>z 
lııılıer altlım . Verdıj!inı ~st'ı 

nmıılH ii1.er ine hu cereyaıı t~ 

ıııaııııln ılıırdnrulınu tor. 
l•larılıııla ~ıılen vat .. ııılıl~lar, 

rerl..rıııo ıliinınekltı ıtorh•ettirfer. 

M"ıı l ler ıııalıkemeye teslıııı Hlıl-

r n z. Taarruz polıtıkaeından nzak 
olırn su lh ... e istikrar siyaıetiode 
Roml\nya ile memnuniyetle teş
riki mPsai t' ltlk. Hnso81 ihtiyaç· 
lorıınızı ... e vaziyetlerimizi giiz 
iiııiinılo tut a rı dostane bir teşriki 

mesainin Balkanlar sulbonda 
çok taydah bir amil olacagınıı 

kani hıı!unuyoroz. 

AıoRvrıtlulı: lı:ralhğile miina. 
sehetınıiz ıle .toslane ve sami· 

teınn.ı ı.>tm~k roevkiind e lıuluno · 

yoruz • . ~taattecssüf, siyaset alemi, 
sık sık ciddi ihtilılflarla mahmul 

Yunanlı Misafirler Bire ~ arşı iki ile Galip Geldi 
~~~~~~~~~~~~~~--.... ~~~~~~~~~~~~~~--

f s tan b ıı I, 26(A.A)-Galatasa. hiirınetle dirılıyen halk Cnıııhu 
rayın spor gnnn muazzam bir riyetin orıoncıı yıldönüınü llllll' 

l>nyram halinde bogi!o yabıldı. ~ında mozıkaya hep birden re

OalalaM rıı) · lrıı den eye riiıı_::irl• 
beraher hi r sl'l..i lıl e basladı. Bun· 
darı i~tıfaıle' eılerek hemeıı hÖ-

Bu bayramın ehemmiyetini oyan. fakat ettiler. cuma haşladılar . Fakal ruııaD' 

dırdığı alakanın dereceaile ölç- Bundan sonra Müştak bey lılar alı~ıuıulıkları şeraite ~:ıyaoı 

ınek icap ederse bono memlPketin hoyecanla ve alaka ile dinlenen hayr«t lıir sn rette ıntibak ~,ıe

aıı~ıır ve edılecektir. Bııgiiıı ıle mıdır. belli bKşlı ~por hareketlerinin y,üzel bir hitabe irat etti. Ve rek ... nzıy~ıe lu1kim oldulıır . </• 
lhhılıJ" e Vekılıni onlara ~iinıl~ Qrı,. Avıırpad& Macaristan!& içiııde müdafaa vesaitimizi kuv· ün sınıfında bulunmak icap eder. Galataearaylıları muayyen hir diirdiiııcii t!Rkıkad1tn itihar e ıı Ga' 
rı_rnıııııı. J\lfılecasırler, ~id.tetfe :ııamıııla bitaraflık ... e dostluk vetli bulnndurıuaga çalışmak ve Bayrama ait harek.,tlere Ö/t· gaye etrafında yekpare hir kütle latasarny lrnlıısi sıkı~nıa,ıı;\ lı"f 

tl'N·I\" edil~c .. ktir. mn~hNl~sı .. ardır ki oııun ica muhtelit devletine karşı teah- leden ililınren başlı.nmıştı.Resmi b&linde toplıyan tesaniilt•n hah- !adı. Galalasamy delaası nıo· 

,\1.ız ıırkadıı~lıır; !>atı •nnıiıni olarak mahfuz ve hütlerimızi sarılı ve iyi çcrçe- geçide iştin\k edecek lıütün setti. Ve çok alkışlandı. taddnıı bozuk oyıtıyor Hıılo ınİI' 
~ızıı ~im<lı ı!Avletin lıeynol- mnl11l.eıdır, velenmiş bir badat içinde, fakat Galatasaraylılar fa&I ve ihtiyar Güreş mnsabakaları elıseri- dafaanııı ~ağ cenahı 1 lıralııııı11 

ınilt<I ıııiirıaAeb11tlerini aızede Onıtıati vnziyetleri dnhıı o· veln snd•lrntile takip etmek şia- liıede bazırlanıyorladı. LiRenin yetlo gösteriş mahiyetinde idi. Liiıfi hiç anlaşaıuıyoılnr. ~1 

ce,(?ım 1. .ıkıa nlnu t1 ..... tetlerle münRse. rındayız (Alkışlar) kapısından etadyomıı kadar nza- Çobanın ü~t üste Kocoyu ve Sil Liilf i en tazlR biiyiik lıir erıerji 
HHici miiıı~ebetlerinıizdeıı lll'tlerııniz nıemnoniyetle bir hal- Giiçliikle ftiiZ veriyoruz, fak..t yan yol Galatasaraylıları gHrmek liLi alıandone etmesiyle netice saıfetıncsiııe rnjlıueıt çok ıııuvaf 

bııb,dınek iAlbrkerı, (raıı ılevfe deoir. siiz verırken, keııdimızi ı;ok kııv için kiiıııe kiime loplanan halkla !enen kısım çok bararetfı ol.ta. lakiyel•İ7. iiyıııyor. İlk ~ulu P• 
tıfe olan nıiin••ehetleriınızııı bil- .\1 ıılılereın arkadıı~lar, vetli lıağ!anmış bolonnyoraz. dolmo,ıu. Stadyomnn kapısının Atletizm musabakalarına Yu- Dlllinaıkıl,uıı 1 l ınci dukık:ıM 

iinündeki kc&Rfet saat ilerledıkı;e kiki hır emniyet ... e •aıl:ı.katına Sor.yet Rusya ile .tostlnk ve Aldığımız eiizün sağlamlığı için nanlılar da işlirak etliği için Rol ı~i ani hır ~ekilde artı. Af' 
artıyordu . 

mii•tPnitsnınııııi mıılııyelıııi ıelı11. itimat sıydAeli, knvvetli vemesut mfıtemıı.dı dıklıat içind~yiz. Bü- cidden enteresandı. Büyük bir niııin hu lelılikeli vu p!a"' rıl' Tam saat 13/50 de Galata-
riiz eıtirer .. k fıo,, fnnıak "terıw. bır ı;ıııette devam etmektedir. tiin bn faalıyetlerın, bnııun he b k h dikkatle atadyomn dört taraftan ru~.n kurtarı•,ı çok :ılk.-,·t.wdL aaraylılar lıiiyük ir afıle a-

t;!nbın,alı Haue tlerioiıı top· (Şidde tli alkışlar) lki memleket defı ... ardır. !inde lipenin kRpısıııdau 9ıktılıu. dolduran mahşer gibi kal&balı- G:ılataMarııyın zaman zaın•rı hÖ 
rekl:ırımıza şeref ve iftılıar Ter- arnsınılaki yakın dostluk politi- Kentli emniyetimizi ohjektil JJ:n önce Çoban Mehmet bayrak j?ın azami alal<asiyle takilıedilen cuma geçmesine ragnıen YnnııP 
melde olmaları, bana mes'ul hır kasını ve(a ile takilıetmek zilı- olı.rak temin etıneğe '?alışırken, taşıyor 000 takıbeo şehir ban- bn mıısahBk&ların teknik nela· lılar <!aha hukııu nynıyortar 
ve~ile vernıektedır. De .. ı .. ııeri · 11iy~tindo hirlıiınizi iyi onlııınış herhangi hir yerıle, herhangi bir doeu geliyordu. Galatasaray bay- yici şunlardır: lop koııtıolları yer tutıı1Jnr1 

ınız arasındaki eınniyoıt ıiyaee- olmak hayırlı ve bahtıyıır bir t.-arrnzo teovık etmek veya ko- ragı arkasında da o rengin ço- 100 metre Sı>mih 1 l birinci, ınükeınıuel. Bilhassa 8ert vı 
tıııi, yiik•ek 'abaiyotleriode bak- hu~ıısıyettır. lnylaştırınıııktan dıkkııtle aakın- cukları yürümekte idiler. İzci- Lambro (Yunanlı) 11,1/5 ikinci, diplrıemuıı noktıısırıdaıı Galııtıı.' 
kile tPmsıl eden ~alıınşah Hl\ı- :Frnn•aııın, ınllı ve istikrar nıaktır . (Bra~o ııesleri) fer, eski ıporoolar, atletler, id- Raif ü9üncü. saraya tevelfukları hayfı lıari• 
retlerı, •aı·anı htirmet enalı ı 3 ıııheıl"ıı politikamızı alaka ile krimcıler, boksörler, tenieeiler, 200 metrt< Mehmet Ali AYnı kı~:ı bir miiddet i<·iııd1 ' ' Muhterem efendıler; > 
'.l'ürk milletıni teıılıır etmişlerdir. l.:ıı~ıladıtııııı ııürm~k lıiziın için 8 ,_ k"' . basketholcrılar, 'l'Oleybolcolar, 23,2/10 birinci, Raif ikinci, Ya- bırkac knrt;ırış yapmak meclı~ 

ıyaaetımizin uogün u vı.zı- denızcıler, fntbolcolar, motoıik- ıl 
(, iıldetli alkışlar) lrnkiki bır ıneınnooiyettir. nanlı Lambro mnaabokayı ter- riyetimle kaldı, Sol ir. 1'' a1.ıl , yetını, Hdıkaae ifaıle etmege ı t ı d" t ·· .. bir ' 

Ümldlmız çok kuv..-etlidir kı, ll.i ınPmleket arasındeki ihtiılf e çı er or yuzo geçen ketti. ıncı dakikada oyuna terkettt 
1 

.. h çalı~tını. lşlerımize bn zihniyet aporca kafıle bütün caddede al- ) \L 
rnnlB Türkiye araaınuB H H- l:ırııı, tosYıyesi, ozon ve çetin 800 metre Qnkolae (Yunanlı Ve .Miislıb oııu l•tı!ıliı.t pi 

h d . . _ b t d k' ve ietık&metlerde devamımızı kıt toplıyarak ıtadyoma geldi, 
2 8 21 0 

b . h' 
a a yenı ... e genıt monaee e - sürclii, la kot iimidıınix o ur ı, k d b 1 , 1 irinci, Hesiıu ikincı. Müslıhırı gırı•ı az ıl:ı 

teşvı e •yorsanız, onu reye- v r ·· · d t t k ~ 
ler devreai başlıyaraktır. yeııı hır ıtiınat ~ahasına ı:irclik, rirıizle lııldırmenizi lüılönözden ta: ~:n~: 0~:;;ajt~n Dl' et;:r.~d~ Yüksek &tl&ma: Sedat, Pul- bir fevkalfı.llelik yaratıyoı·du. Heo 

Aı-kRda,ıar; FıanRız devlet edıı.mlnrından 1 k dd yos ve Necdet mütesavlyen 1,75 ıuen biriııcı dakikada G~lataııl ıe leriz. (Bravo seslerı, şi etli toplandı. 
A ramızdRki doaıtuk Te bü- ınulıt4'1ıl vesilelerle lııırdıı1>11muz 1 ,_ atl&dılar. rayın lıücuıno ve Mulılı~ııı !.(ulıl• ,.. ve devamlı alkışlar) ıtikli\1 marşını &ya.la ve " 

küoı moahedelerinin taadiki dMtluk t~~alıüratının yüksek Tek adım: Tevfik 6,58 lıi- ntıtıceleııl'ct>k kad"r gü.ı:el bil 

ıı:ıüııasebetile Yugoslavya par- kıymotini lıokkıle takdir tıdıyoruz Cuma Gu·· nk u·· Spor rinci, Sedat ikinci. ~otu y una.nlı kaleci lıunıı ı.ıır 
lamentosund11 gösterlhm mohab- ( ~ıtld~tfı alkışlar) 4.XlOO bayrak : Fenerbahçe tar<lı. ]fakat bu fevkaladelık b•1 

bet eserleri, iki mtıml~ket ara· lıı"ıl•ere ıle ilılil:i.f~ız, ıliiriisl 4.6 115 birinci, Beşiktaş ikinci, aırn ıuüoha~ır kaldı. y., Yıın~O 

~ındaki itimat havasını te\ııı.rü~ fe ılıhll\lltt ınürıasebetteyız. Atletizmde K.S.K - Altınordu 7, Galatuaray bayrak düşürdügün- lılar yine b~kinı oyuıılıniylıı ar 
eltırıııeın için bana kıymetli bir 'l'ıcarnt miinasebetlerinın za. <len diskalifiye. JatKsaray nısıf aıılıasııı:. yt'rlt 
tın:ıttır. (Şıddetlı alkı,lar). 1 uri yeni şartlara uygun bir Al. ay 4 Birincilik Aldı Diık: Naili 37,5<1 birinci. ıniş oldular. 2() ııci dakıkad' 

Yıı.,"'oslavyenın bllyük milli suretl e Jııı ll eılılın esi , iktı R,. di ınli· ·--- ili P: teş brahim 12,64. ı i aa);ıfan lıren tıl r n ~ hiicıı •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• n· 
kalıraııı Ye haşmetin lıiiköınıları ııa~elıetlerımiz ıçın faydalı hır Şarpi Yarışlarında. Acar il Birinci ı·inci. ve ~ag açıgın bir Şaııil~lı sol açı 
Hazretleri ile bizim milli rcieı- geni~leıniy.ı vesıle olacaktır. G ld G F d Llkl • Halat müsıtbakasıııda Galata. Deınark• hir vazı~· ttıe lopıı 1' 
miz araeındaki fetanbııl.laki ltıllya ile aramızda ihııır.rh e İ - ayrı e ere erı seray iki defada Halice galip kaladı. Bıı Lütf inin hata~ı ııl 
mülakatı, yeni ıuee'ot devrenin lıiç ıııiilıııu mesele mevcut de· Cuma günü Alsancak stad- 6 - 4-ı5oo bayrak: Yalnız geldi. Kaleye inerke 1 brnlıım yetişi' 
feyizli bir başlangım olınoştur. gıldır. Dostluk ve eınıyet hıssi yumunda atletizm birincilikleri Bucalıların iştirak ettiği bu mü- Halterci Oemalin gi>steıiş La · Fakat ayni zamanda Avııı JI 
(Alkı,lıır.) Zaten büyük hupten yatıııı teeyyüt eden kuvvtotli bir 0 n program mucibince ıon kı- aabakayı yine Bucrlılar kazandı. reketleri şiddetle alkışlandı. S:ra çıkış yapmıştı. lki oyıııwu çar 

sımları yapılııken Karşıyaka 7 - Üç adım atlama: ıonraki dtnede, birlıiriınizden ıuu.ıbede ile bırbırıınızto bağlı futbol& gıılmişti. En knvvetli fa . pışlılnr ve Ynnanlı nlıık bir ıJO' 
ozı1k bnlandu"ııınuz zamanlarda yıt. sahillerinde de yelken tepik Altınordudan Şakir 12·84 kımlarımızdan Galatası.rayın Ya- kuııuşla gol yapmak ııukiiııı' 

Yarışları yapıldı metre atlamak soretile birinci, ... 
Ye hattu, Yugo~laYya ihı ara- 1933 de Roıııa<la uzatılmasını nan mi!U kümesinin eleba•ila- bııldo. Golden ~onra Pıınatıııaıİ"' 

Atletizm birincilikleri: Hasan (Altay) 11,4~ metre ile " J 
ınızda hirbiriıni:ı:i kırac•k hor imzaladı;\ıınız muRhedcıniıı tav- rından Panatinaikos takımına takımı ılllh& açıluıı~ bir bal 
bir lıuılıee geçme.ti, son zaman· zıbi eeııetlerini bugii:ılerde teatı Birincilikleri yine geçen haf· ikinci gelmiştir. kar•ı alacagı netice merak edı' oynıyordıı. Glllala•ıırayıo olısil 1 

taki hakem heveti idare ediıor- 8 - Balkan bayrak yarışı: . " • !arda yakın temasımız ıee taar- etmek, kıymetli teııahiira!tl ze- lıyordo amelıni kolaylıkla yendı Ve•' 
do. Müsabakalar başlangıcından K.S.K ve Altınordo takımları · •·I 

rnzılaıı n~fret eden va sulh isti- ıuııı rnrıııı~lir. d 
1 

b .. b k Saat 17/4.5 tl' iki takım sahil- zıyete lıflkiın oldu . :n nci ıla~ 
h 1 1 1 1 1 lı d nihayetine kadar tam bir inli- arasın a yapı an u musa a ayı • 

yen zı niyette an ayış arımızın in ya ı e münaee alımız a 
20 

t f ki Ait d t k Y"' çıktılar. Galatasaray şu lıadro kada yine sol iç pasıyle H!?a~ı 
zam ve ahenkle cereyan etmiş · me re ar a mor u a ı-

hemııhenk oldngonn giisterınişıi r. esas ııı~seı~, euııııyet mesele~ıdır . k k b' . . ld ile gözüktü: ıkınci golü yaplı. 
k 1 ) tir. Musahakalarda derece alan- mı azana ırıncı o u. . .. . l . f (Hravo ııısleri ııl ış ıtr. Hu eııınıyetin, sıyıısi ve l\Ldi ola-

9 5000 
t k t A..vnı, Lutfı, Faruk, bıahıın, Biriııcı devre bu cerny• 

!arı sıra ile aşağıya yazıyoruz: - me re mu aveme : -
Yugoslavya ile eiyasi te~rik rak ıııuı olması için anasır ınev- l O k B ... 

1 
.•. 

17 49 
d k'k .1 Nihat, Kadri, Necdet, Münevver takip ederek 2. O Yonaıılıllr 

- 11 metre manialı: 1 i ırıocı ıgı , a ı a ı e ve l'1k 
meuımıııın mahiyeti, dığer imza cuttur. 

1 
d k .. b" 'd b k Rasih, Fazıl Daniyel. lehine bitti. lkinci denede "'" 

sefer yapılan seçme er e Niyazi , ra ıplerını ır tur gerı e ıra · ' J 
eabiplerile l•eraber Balkan rııl· Sulh ve um niyet hueo~nnclaki k t•ı K S K d lb h' Hakem Adem beyin haşla- latasarayın ... azıy.,ti dözeıtnıer 
ııı.kıle i!Rdıı olnnıno•,tnr ki hu lı f . bıziın bir lıusa· Hasao, Hüseyin Şakir, Süha de- ma sure ı e • • an ra ım, d h b" .. .d k ' f Q k'" u aHS•sıye ımız, 

1 1 
b 1 d 'k' .1.•. d Al d d B m& işaretin en eYvel er ecne ı umı ı ço zaı ti. ön o ı un• 

k . .,. rece a mış ar un ar arasın a ı ıncı ıgı e ınor u an e-
nı iMak ın yükse eheıumıyetı, ı u- eiyetımizdır ki, bonon icabatını 17 4 

. k d 
1 

takım ma9ında mutat merasim lıl:ır bn eeler rüzgarı arkaları 
1 .1 . ı k' k 1 ki 1 k' d k k 1ı· ı·ı·k yapılan finalde de , /5 sani- sım azan ı ar. 1ı· f 1 .• ., G _.., goa avya ı e araınızua ı ar~ı ı ı a ıp e er ·en açı ır po ı ı a . . M·· h k 

1 
d bu sefer ıraz mu assa bir şe alını~laruı. a.<amalilı alat.--

. bl 1 1 h k'k. bl k f d 1 ,,. lk" 1 k t yede Hüseyin Şakır (A.0) hı usa a a ar an sonra yapı- d k 1 d 1 1 k b ,_. 1 ilımat s erı e il ı ı r aY- ı a e e ıne.,ı ve ·ı meme e . . H ) 'k• . l I t "f .• d' b. . . kil e te rar an ı. l'ay ı ar iimit verece· ır eaı 
nt bnlmıtktııdır. Alkışlar) iki arasında cıddi bir dostluk ve rıncı, asan (Altay 1 mcı ge · an asnı e gore ye ışer ırıncı- Oyana Yunanlılar başladılar. oyuna ı.aşladılar . Hu dene1 
ınernlekflt "rf\E'ınd& ek!Jik olan emıyet siyastttiniu devam etme- mişlerdir lik K.S K ve Altınordu kulüple- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nıoalıedelıır, hır anlıışına lıavuı sine hizmet etmeği b kk'l 2 - Cirit atma: Niyazi (Al ri, dört birincilikte Altay kulübü yarışta şarpiler daha birinci şa edemiyen Süğlün Bayraklı şam• 
l~inılıı ıııiılı'•ıkıben ... e siiı'atle tl\kdir edıyornz. R ı e tay) 35,24 metre ile birinci, Sa- kazanmıştır. mandıraya gelmeden Suphi be 1 dırasını döndükten sonra tek 

lı d . b bahattin (A•O) 32,10 metre ile Müsabakadan evvel s•at 15 yin ı·daresinde ve Muzafferin ana yelkeni açarak yarış sahas vıicnıhı g"tırılıne te ır. Polonya cum nriyetile ıyı 
~l nht•nPııı l'leııcli111r; oiıuı miinasebetimiziıı, iktisadi ikinci gelmişlerdir. de yapılan Altay - Musevi takı- flokcuso bulunduğa Kacar 1 çar- terketmiştir. Yalnır ka'an Refi 
Jrııkla 111 ,. 1111 ,.1 eamimi ... e 8,.Jıada inkişafını temeııni ve ümit 3 - 800 metre: Altı atletin mı maçı 2 - 8 beraberlikle bit- mıhlarından ikisi kesildiği için bey 1,13,16 saatta takriben 

iyi miin""elıetlerın devam eııı- edıyoruz. iştirakile yapılan bu koşuyu Al· miştir . derhal sulara gömülmüştür. Ha millik mesafe olan yarış salı' 
tınordudan Conson 2,12:314 da- Yelken Yarıfları kem heyetinin bulundug· u liman sında iki tur yaparak biriPd ğini ?.ık retıuek, b11nim içın bir ,\ lınaııy& ile mevcut dostluk 
kika ile birinci, K S.K tan lbrahim Saat 16 da başlaması icap 11·rketinin 3 numaralı moto·ru·· gelmiştir. ııe ... ktır. miiıtrPebeıleri içinde devam eden 

•"'ı1 r 1 ı-u ıle ınünaaebellerimııı, k · d" .. b 1 ikinci gelmiştir. eden yelken yarışları ·anide çı yetiıerek Suphi ve Muzaffer beyi Dün yine Karşıyaka sahillefl 
•> , v ı tı ıa ı ııınnase et eri rrıız,her iki 
k 1 1. ·· 4. - 200 metre 8ür'at: Bu kan poyraz yüzünden bir müd denı'zden <'•karmıştır. Bu sırada alaka ile yarışı takı'p eden hevef iyı oıu~o arın, emniyet ı IDH· taulııın faydasına olarak ve- b r -

na.""• l ı •eklindedır. (Alkı• lar) ıı · k koşuya on atlet iştirı..k ettiği det. tehire uğramış. tır. · Vn eş il Acar Birinci şamandıraya dö- karlarla dolmu•tur. Çok zevlı , , riınlı ıı· snreıte in ışııt et k ı f ı d k k h k k • 
Yoıınnı~tanlıı bağlı oldugo- mektedır. için i i seçme yapı mış ve ına e b a 1 lP:, sonba 

1 
ava ıstı ~arb ;;,s· nerek bayraklar istikametine yol geçecek olan dünkü yarışlara çılı:' 

mil,, 0 1'-ı ııııı•lıe.telerı·n mana ve ı J ı 1 bt J' f kalan dört atletten birinciliği 
1 

etmhegke aşhayınt~ ~ sat~ .
1
a- almag"a b"•ladı.Su··g"lün de önünde madan evvel çarkları kopan arpİ 

" h " Aıııeri ıa 1 ar 11 mu e 1 ea· Karşıyakadan Cemil 24.-4,5 sani · ara a em eye ının ışare ı ı e ..., .ı 
mı.lııyetı, bizım zılıniyetiıniz~ lııdsrda daha yakından temae b'. . Alt d t 1615 d b 1 t B giden Gencerinpeşine dakılarak ııinserdümenile flokçusuşarpilt~ 

yede koşarak ırıncı, ay an saa , e aş anmış ır. u . 'k . d • . d'kk 1 d k .. j)• 
vıı it<ı ıııılleıın nıüna~ebatına lıelinılı-yfz . iki memleket arasın. Rifat ta ikinci gelmiştir M kM 1 A .f b . K ve lnciraltı ıstı ametıne ogru m ı at emuayene e ere çur 
mes'ut hır surtııte hakımdır.(AI- ılaki teYeccühkfır bir dostlnk 5 _ Sırıkla irtifa a;lama·Üç gun 

1
°. ya~ı-~h~~.a b rı. 6ın ~- denizlere baş vererek rüzgarla kısımlarını sağlamlualardı be' 

kı~laı ) bllvası ve kadım ikti81ldi möna atlet arasında yapılan bu m~sa çRarf'kı,b .
0 

Au Ielyı~ .1 eMn~_er.ı, penleşiyordu. Bir müddet sonra halde dünkü kaza da olmaı "ı 
e ı eyın car sı ı e unır . 

1 
. . k 11 1 · · er 

Bulgıırıslaola münasebetleri · "ebotlerimiziıı arızasız bir oere bakadaKarşıyakalı.Niyazi atlama beyin Süğlünü ıştirak etmiştir. ana yetke~ .?1anya ettı ya ~ız ıyı . u anı a~ şarp'. ı erı~ en.sel' 
miztle lıakıki dostluk hıssıyatı· yan içinde devamını teRhıl ede. esnasında yere ters düşerek kolu Tahir beyin Meleği tamir edil- f~okla gerı. donerek Bayr~klı ıs· denızle~de bı~e ~z'.°ır k?~e~ıııılil 
ınızıı Bulgar htikftmeti ... e mllletı cek ııı~lııyeltedır. incildiği için müsabakayı terket· diğinden yarışa girememiş, Suat tıkamettekı şamandua dogru ya- dolaşabılecek erını aksını ıd . 
tarafından ııçık olarak takdir .Mnlıtereın arkadaşlar. mek mecburiyetinde kaldığından beyin Rifatı da güç kaldığı için rışa devam etti. edenlere göstermiş olurdu fol 
edılmek iimidıle doludnr. Ayrı ayrı muht-ılıf münasıı- iki Altaylı arasında yapılan iştirak edememiştir. Bu sırada rüzgarı arkasına ıekim yarışlardan sonra arıııı~ 

Tilllkan misakına karşı Jlol- hetlerımizdeo bahieltiklen sonra atlamalar neticesinde Talat 3,08 Yarış hattı üzerinde dolaşan alarak Bayraklıya doğru giden uğrayan yelkenlerini tamir eıl' 
garislnnın daha yakın ... e ame<li baıici @ıyoetiıuizin nınnmt ma- metre irtifa atlamak suretile şarpiler hareket işareti verilir Zühtü beyin Gencerinin yelkeni Gencerin Perdümenı Zühtil b~; 
bir vaziyııt alması, bizim için hiyrti için bir iki mül!\baza birınciliği kazanmıştır. verilmez güzel bir çıkışla önde arızaya uğradığından yarış saha· le filokçusu Kemal bey şarP;, 
dE>Aerli lıir iimittir. arzetınek istıırim: (Bu müsabakada ko_lu s~kat- Kaçar 1. ~l'?ak üzere sıra ile ıından çekil~i: . !iğin müptedi~i olduklı>rı ha pi, 

Romıınya ile @on senelerde Hiz, coğrafi ve ıiyaal vaziye- !anan Karşıyakalı Nıyazı bey Gencer,Sügllin ve Acar il yarışa Acer il ıkıncı turunda Bay muvaffakıyetlı maneaalar yıı 
muhtelif beynelmilel veaikaları!a !imiz itibarile bir çok defa derhal hastaneye kaldırılarak başlamışlardır. raklı şamandırasını dönerken rak sert rüzgar altında d 
t>erobor imza sahibi bnlnnuyo lıiıhirine zıt ıiyasi cereyanlara tedavi altına alınmı,tır.) Sert bir havada yapılan bu flokla daha birinci turunu ikmal mıslardır. 



1 

f eni Asır 

bakkile tnveif i9ın birınoi clevr6 <)ayri Menkul MRllarıo Açık l Fransızca Yu
mkiplerıne k rşı öniik kalan Arttırma İllioı 

Gazetesi Gaı tnsnrnylıların miisavi oyna. . lzmir İkinci icra Memur- 080 
ıhklarmı ve lıattR zaman zaman luğundan: J~D eski Fransızca gazete olno 
tofcvYok ettiklerini kaydetmek İzzet beye borçlu Kamil Ef. c Meeajeri Dırnen • ve diger lıii
ıcap oder. Mamafih Ynnanhlsr borcnna moL.nbil nlncaklı namrna tün Yunan gnzoteleri ayda elli 
lla güzet ••yrıaclalıu·. Yani hü- ipotek ettıgi tapunun 7 teşrini kuruş mokahilinde gö terilon 

d d k ev .. 01 337 tarı"tı ve 219 defter adrase gHnderilir. Pasaport, Al-cnın ıı ayni ereoe a teı müda- • k ı ı 

19 sırnda lzmlrde sancnk, JCe.rşıyaka. is e e erinde 

'-qı~m:ıt~-==ı..-...~~-;;;::;ı;;:-~~s:tıı;~ 

Dr. Ali Rıza 
Doğum Ve Cerra~i Kadm 
Hastalıklan Mütehassısı 

fırn <la o ni potte F!nglamdılar. 23 enlıif., ve de rınshası ıki karaşa satılır. 
rl~ E~er lU lıhı c0~.a sahasında Selimiye mahnlle inde Necip Çalık el okak 49 numara 
oo· tPkmelcınek h tnsııu irtikl\p ef Pndi sokaı?ındB 7 eski ve dokuz ( Gerlwlolwga) nt•ııuııa ıniirıtoaat 

Ra.şto rak Kestelli cadde· 
sinde 62 numaralı ınnayeue
lınncsindo her giin sallt 8 ten 
sonra lınstnlarrnı knbul eder. 

bÖ• etnıc o lerdı ve perrnltıyı hak veui numaralı ve beş lıiıı lira odınız. 1'elcfoıı : 2295 
etme elerdı gol yemı;k imkfınları İ•ıymeti mnhıııom("'nflli bir bnp (36) 

Telefon: 2987 
s 7 (24 ) 

aD yok ı,:ıhıydı. Bu penaltıyı lii- hano. - '_ •• T b' b-
de- ııevver 'Y' kuııa •• cl. ve hakemin 'l'ııdhi il!'lnd.rn itihareu oııız ~ oz a ı ı Doktor 
V• tekıur Htııme ina rognıen ıkill-{iın ınii<ldotlf' nçık :nttırmnya 
G:ı defn dıı lopu lrnleye .,oktu . Maç çılrnı ılnıı':'lır. 'J'nlip . olıınl.~rm 

bn ııroıle \:'ıırıanh mıımfırJerin kıymeti muhııııur.1ınPrırn yıızcle 
2 - 1 lobirıe lııttı. y~di lıuçıı~u nı 1ıı•tiııdu pey nk

Paıar Aiiııii de Be~ıklıtşla çesi vtıya milli barılrnnın teminat 
ııı 1' 

~· 
er} 
vııf 
pıa 

d' 

hıJ 

ıoP 

1 "' 
11\f 

rnisu Memleket Hastanesi 
flrleriınız haklrnıd:a verılecolc 9/S/9:l4 tınlhirıe mii adif per- hastalıkları mütehassısı: Dahtllge MütehaBBISl 
hülı:üm onl:lrırı çok lelıioe hır Şf\ nlıo giinii ırnt on hc>Ştf' <lni- t kinci Heyler sokagı No. 65 .l\hmyenchane Birinci Bey-

atletik mezuya ıtıharile ve tek r~dc iern olııııncak ı ır. 1\1 iişt<>ri- Telefon: :1055 Jer soknt?ı numara 36 ToJe. 
nik ııoktn ındnn hıraklıklnn rn- lou• nıt 32/2096 1111mnr•ılı dosye 1:l-2G h: 3 S 7 S9(i fon 3956 
tlb leh1orintledır. ime <•lnnabilı cet?i gibi hudR - Evi Knrnııtiııa tr.tmvay cad-

. t t 1r. 1 f V"'ı·ıl"ır T• ırnt oıı be._tegnyrı menkul Nı çok (lesı' knı·ak<,l '·ar1o1ısındnlSo.59ü Sapancadaki Miisabakalar ız:ı 13 1 tızımo 'n H •· • =·- .. h v 
J'k ıırtt ırnnn ihale edilı·cektir. Sutış Telefon No. 25{5 Devlet ])t· ıuı f)'Ollnrı idaresi- lipler bu bneusun <lairPyo ta ı • (863) 

1 k tt "Rrtn me- ıle\'iıı parn ile mnl bedeli alın-ııin teklifi iizerine denizcilik 
0 

nnnn açı ar uma ,. 
11 =-••,-••••••••-ı• 

sini 2017/93'1 tarihinden itibaren ınadnn teslim edilmez Mal 
federasyonu 1arafından Sapan- he<leli verilmez ise ihale kara'"ı 
cada terf ' ı porlaJ'J olrnyahılır. HnkhırJ tapn sicılile foshedılir ve kendisinden '4Vvel 1Il 0 tınan 80 snbit olrnıyan ipotekli alncaklı-
bayr d"' b" 1

-.. t1n çok yiiksek tekhfto bo!nnan anu uo muazz•m ır .... lar ıle <lıııer alncnklılarnı ve 
1 b ı ı b d b kımse nızetıuiş ol<lugn btıdel ile 

DO&TOB 

8 a ı r nzuruo a yapıJmaştır. ırtıfok hnk ntıiıılerinirı bu hak 
F almngıı rn;.ı;ı olarsa ona ilınlc re ederasyou umumi katibi H.iza laıırıı evr:ıkı mlits}uleleriloyırnıı 

t!dılır o dıt ruzı olmnz veyt, 
bey Saparıc y bir gün evet ~it- giirı içinde iorn chtiresine bddir- l.>ıılıınmnzsu icrn dairesince be- Hatip O~. [sat 
ıniş •e icap eden yorlere şaman- mcleri ok i halde hakları tapu ınun on ht> gün müalletıe art Dahllt Hastalıklar 
dıralar koydurmuştur. ıcihle ~abit olmadıkçı. atı:;; tır11rny:~ çıkuralır. Hu arttırmaya Mllteha&Sl8l 

lıtJ Riza beyin eyeJden ikma.l bedelinin payla~rna ıod ıı hal'lÇ ıılalrndarlnrn tebliJte hooet olına- Hastnlnrını Her giiıı Ogleden 
ı• etliği h ~•rlıklar programın ıoii- kolaooklnrı v.- ıayin e<lılon Yıp yalnız ilanla iktıfa olunarak onrn Beyler_ Hacı İmam· 

9' 
Y' 
ııl 

işi1 

i d 
~t 

dO' 

rıo' ... 
ilcl' 
re1 

···" 

kemmelen lRthıkioi temin etmiş zamaııda arttırma bedeli guyrı en <;Ole al'llırana ihale edilerek lnr sokn~ınrh 
Ye göl iizerıucle iki defa yapılan meııkuliirı yüztle yetmi.. b\l.,ıni her iki baldo birinci ih1'1e edi- No. 12 • şifa Yurdunda 

len kimse ıki ilııılo Rrasırıd kı d ı eder o sporlnrı bayramı tam bir hulmadıJp tnkdırdc on son 111tıı kabul ve te av 
lıb farktan vo diğer zararlnrtlrrn TFL ON No 3331 muvaffakiyet ve intiznm dahi- rannı tun üdii lıakt lrn.lmt,k EF • 

LOes'nl oldugn V6 tapu lUlrClllHI G-:W cıo) R7 
liode neticolenmlştir. fizore arltırnnın °11 beş giiıı Jalıa vo yiizde ikı boçak delHiliyenin lı••••mİİllllİl•••••ıi 

Sahalı 6, 40 da kalkan ilk temdit edilmek suretle 25/'/034 miiştenye ait ohluıtn ilan olnuur. 
trendoıı llibuoo lııılk kitleleri tarihine ıniisadif cnmartesi giinii '2757 (82) ızmlr Belediyesinden: 

1 - Bayr m yerinde iki çeş· Haı:auoaya akmty başlamıştı. 
Snn trenle beraber göliin etra
fında hirikeo kalahahk 4000 nl 

lıulmoştu. Bn k d ı· rağbet Ye 

alaka k r~ısırıds intaç edilen 
mu ah knl r cidden iizel ve 

lzmir Umum"ı Hap·ıshane nıelik onacıesi uzerinde crnrı 
metre mu rabbnındaki yol faıln-

M üd ürJüğün den : .. ıııın dUrt yhk icarı açık 
18 l za\·ede ile 2L t~wnıoz 93!i ıin lira lıedeh mubuınmioli lzmir unınm'i hapi hanenin " 

egıtmfl il old rn mRyıs 935 '•yt>.1tlııe kııdnr ol:rn ekınek ılıtlynoı knpalı ,;nrf eure- 16 < ıı Jhalo edilccektfr. u. .a.atlı soda yiiz-
nıe mü abakalarınd elde oluna- tile mevkii miizayodeye vazedılmıştır. 2 - Bayram yerrnde ikiçeş-
o k neııcel.nr k " e ço nıerak oluna· 
yord a E,a kat b ·· ·ı · atı o gayrete rağ-
men atlama yerleri kafi derece
cle . r 

ıo ıv. mla hazırlıııumş olma-
dı~mdau bogünkH yüzme müsa
h knl rı beklenil<liı?i gibi rekor
lar teabHine ruü nit olmadı. No
tı•.le itibarile gerek yiizme Ye 

gerek kiiı·ek ve yelkenle alınan 
tıer~celer mükemmel ve muvaf· 

Tııliplerin yiizclu YP<li buçuk ni petinılo tAmiırnt mnkboz veyn melik caddesi iizerinde ve 513 

biikfirnetçe mııtoher hankH ınektrıplıu:ıııı lrnmılen yevmi Jhale numnrnlı d ikk!irun kar~ıeın<lakı 
olnn 24. temmuz 93ıi t11rilıinde miisnclif 81\h giiııii saaı on lıeşte 8 metro murabbaındaki yol taz

hnpislınno miiuiiriyot odıısııula toşokkiil edocok komısyona ve lasının dört aylık icnrı açık 
fozla tnfsılttt içiıı (ltı ber giin hapishane müdüriyetine miirnoıı 

ı lkiyetli oldu. 
•• 

Yakalanan 
Casuslar 
.Meız, G (A.A) - Zlllııta iki 

Alınıtn ıle bir FrBnsızı casusluk 
tiihınattte tevkif etmiştir. 

Ahnuııyaoıu '.l'ülııngan darUI 

fiinunn Tıp fakiiltesi 

Dr .·uiiBiô"lrn Ali 
CiJt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve tenasül 
astalıldarı mütehassısı 
Monyeııeh nesini Hirinci 

Beyler irıema okıı~ıncla 26 

numaınlı hoımsi daire~ino 

nakletıııi,.tir. (ll4fl) h 8 

17.ıı.ır Uefterdıırlıt::ıntlen: 

ntlnrı ilim olunnr. 26-29-5- 2560 (961) 

lzmir Emrazi Sariye Hastanesi 
Baş Tababetinden: 

Huıaneııiu senelik ihtiyacından ı il{i 30 kilo siit ile 1 Ha 30 
kilo yogort 1 il{ı otuz kilo et. 1 ilı\ kırk kilo ekınok, 1 ılı\ otuz 
kilo taze sebze 1 ilfi 20 lnlo taze meyve 30 na hin gram tereyağı 
ile ıenolik 115 kalem eczai tıbhıye, 400 kilo sabun 150 kilo zeytin 
yiiz kilo domates salçneı 300 kilo peynir kırk ıorı kok kömürii 
2000 kilo ııgaç könıiir orı hin kilo odnu 3000 kilo .saman 3000 
kılo ftrpa 4000 ldlo kopek bin kilo şeker 700 kilo makarna 300 
kilo kuıu ıaımlyıı yiiz kilo Zt>ylinyağı yiiz kilo pirinç anu yiiz 
kilo mercimek 250 kilo boJlday unu 1500 kilo pirinç 300 kilo 

eoda 500 kilo loz yii~ kilo şehriye açık mü11nkıısny1ı konmuştur. 
Tnliplorin şorniti nnlnmak iizere her gün ve knt'i iiıale giioü olan 
24 temmuz 934 pazartesi günii snnt 16 da tzmir pRs portta kfıin 
Sahil 'ılılııye merkezinde toplnnıın koıni yona ıniirncantlnrı. 

1-8-15-22 2612 (994) 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdür
lüğünden: 

Zirde miifredntı muharrer eşyn 2317/9?.4. tarihine müqallif 
P~.zl\rtosi giinii Slllılnoat?ınclan atmak istiycrıloıın ıuıtı~ komisyonuna 
ınurncaaıları ilı'lrı ohıoıır. 

Adet J{ılo 

~25 . 248 Miistıımel kapaph ho~ i.iziim sepeti 
1 partı Demir parruakhk ve saire 

ıuhıır eclecek miktar iizerine 
4.-8-13-1 2693 (12) 

K,. ı· v o kt•ı Emerge kauçuk ka-8 ıp e 8 1 o yı~ları eııdii trı tran • 
l misyonları "'e zirallt \ t- ı ıı u ı 111 ı, u n unu ıı da k ı şeraiti 

1 · ınakınelerı için ideal ıaıı hnlııruırılardan İzmir ka-
kuyı~tır. 

7.aııç v1:1rgı i ıtıraz komieyonıına 
ı ı Emerge kayışla rt 
'
1 ııııi nhıtlrn liorfltlı katio v11 

ı çok kuvvetli olmasına 
dnktıto alınncaı?rnclan talıp olan- rnğıneu iııcedir. Bn su-
lınııı yetleriııde mevcnt Yesaikı retle tanııeınisyonon 
1 l(ll~;u ve uer gün (iğlederı eyel kodretırıı Vt• iimriioü 
14 'J'ı,1111nnz 1934 akşaınrna kR- çog-nllan hır yuwuşak-
ı) lığı var<hr. 
llr _ıoazı 114} konıısyon Ti.}asetine 

hıı\ Emerge sıcaklığa, 
Q racaRtlert 'f(\ u; Temmu?. rutnl>ete mukaveuıet-
3' larıhırııle aaf J6 to yapıh~·iıit.lir. 

<lh!c ınıırh" 11!" 1a&"ic ":~oat et-ı• Saltf Merkezi: Peu-
\Q•lflrı lıi;~uınn il Arı oı;,rnar. ru;:t Pni' Mıte df r. 

2760 (3;&) 9-l~ (761) Hl Pa. 

miizayedo ile 2L teıumnz !)34. ıe 

dHt 16 da icra edilect'ktir. 

3 - ~aw*ıgflbta alay beyı 

oatl<le inde 8 metrelik yol fazla-

ırıırı ıcnrı a9ık ruiizayede ile 21 

tomnrn 934 te at\t 16 tla ibnlo 

edilecektır. 28-8 2596 (969) 

1- Yiiz yctnıiş 
man kapah zarfh miinakneıı ile 

31 Teıumnz 984 te saat 
ııhnaoaktır. 

2 - Doksını nltı hin 

kaim kepek kn.halı zarflı miina· 

kn.sa ile 31 Temwu1: 934. te ıaat 
lG ila alınnc11ktır • 

8-18 2755 (85) 

- 8 i'eınruuzdan itibtıren tat
bik eclıleoek olan 1598 sayılı 

umumi hıfzıseıhba kanununun 

188 iııoi mnddesi muoibinco ye 

llf'Cek ve içilecek şeyler~ kahil\· 

bi lecok boyalarla wuhafaza mRd

clelerıııiıı i in vesi yasak olan şey

ler lrnkkrndR li te vo talimatna

me beleclryC\ dairesi içerisindekı 

ilfuı tahınsına ll •htHştır. 

2759 (33) 

~l\lıi' • 

ahibinin 
E 1 SON ÇI At~ TüRKÇE PLAKLAR 

~l~Y YAN HA . Dt 

A 1769 Yeşil Melek l!"ok trol 

X l.mutma Bent . Tango 
J\1AHl\IUHE HANDAN HA.r\Dt v<' MUS'l'Alı'A HKY 

O 
Fikrimce ( Dnet) Ax 177 MAHMURE IJAlvDA/\ HA!vl.M 
Kalı Alırsın Kuca(ja 

MUŞERREf HA!v_IA_f __ 

Ax 1771 

Ax 1772 

Ax 1773 

Aı 1774 

lliiseym 1 iirkii: Sevda beni 
flicaz Türkü Balumz Şu Geline 

ZAHiDE liA "iM 

Şu dalJm ardmda Sı11ah duman var 
Türkü uzun Kavak 

SLJ/if:. YLA BEDNı YE f-IA!vlM_ 

IJeııoğlu Giizelt 
Mahur Şarkı Sazma tel baJ1ladım 

llUSF'yı/\ HOSl\Ü JJE l' 
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IL..A.C ... 
Ha.mai Ktl.zhet 

Sıhhat Eczanesi 
lfa,.dnıak Hm iik ~nlopcıoı?ln hnrı kı\r ı ıoila 
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:K:C>:tVı:UFlU 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( Zl~l{O DiZ ) ve aır knlıtoler: 
Bo defa getirihgını yiık ek kalemli ve fevknlfi<Je tenzılath 

z ON O U I; D .A K 1.ıiimi.irlerıni ııtıf,!:ı vszotrim.(ZRRO 

DiZ) tonu "ra (10 5) Liradır 
baya toslını ' • 
Adres: IRltızlarclA YRlı o ddt•sincle 

zonoı GANOOI 

Osm11niye Oteli 
ÜdlhBrıİ) e otclı htnıılmlda ırkemde t mm vay oıulde&in

dedir her taıııtn yakınllir. liıhterNn İ?.nıırlıleriıı ve ha

valiai hnlkıııın vo muteber hiooaranımızı:ı ıııısıd ır olduk
ları otel f stnrılınt<la O·ıınnııiye oteli vtt lalıl11Hlaki lzmir 

Askeri kırnatfıane idir. l\tnlıtMeın hıuirlileriıı ve ınulıte
rem b"vRlisi halkmııı bulundukları ve hulnştuklan yer 

Osmaniye ol'"lidır. 

Bu otel lznıirdeki Askeri otelinin sabık nıü
essis ve müsteciri ve lznıir ve ha valisi ha1knun 
yak111dan tanıdığı ".e sev~iği ~nıer_ L.ütfü be
yin tahtı isticar ve ıda~esınded11-. Fıyatlar eh-
vendir. 2G-26 C..:52) 
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lkiçeşmelik 
Eczanesi 

ALIM UGll.J 

e. CEillAL 
I

0

a7~. l"eıniz, 
tacel 

lkiçe~meltk caddeti 

Ucuz 
IJ~ç 

No 29U 

Vt: Gayet ı\1üs· 
Yapılır. 
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l"Hhll8 ~ 

Fratelli Sperco 
Acentası 

Rogale Neerlandal8 
Kampangaaı 

'ı.ATURISU8 Yaporo 14. Temmuz
ia beklenm"kte olup hamule 
llnl tabliye ederek HOURGAS, 
VARN A Te KOST.KNOE için 
Jilk alacRktır. 

ltttanbul ~ürat Yoln 

S.&K&BY .& vapuru 

Her pazar 

mızdan hue
kett.. ılogro 

fstRnbola gi
der. 

Fıtzla malumat almak iıti 

f'flnlM Hl rinci kordonda VA· 

PUROULUK ,irketi acenteli 

fenı Aıır 

• 

OERES vapuru on dört tem

•azdan 18 temmuza kadar dogro 
.A1'VERS, BOTERDAM, AMS· 

!'.EBDAM Ye H.AMHURG li 
manlarınA hamule alacaktır. 

SATURNUS Vapuru 14 tem
mozdaıı 18 Temmuza kadar doğrn 
~NVKRS,ROTERDAM, HAM· 

tine müracaat. 
TRTJKFON : 3658 

•. v. 

Hakiki. saf, kati tesirli ASPiRiN, E0 mana
sını ta~r. AQrılare çabuk' ve emniyetle gider
melc için başvuracatınız deva, dünvad. 
me$hur ,,. &,- "müstahHrı olmalıdır. 

W. P. B. Van Der 
•••• Oo. 

BURO Ye için hamule alacaktır. Deataclıe LBvante Llnle 
Svenalta Ortent Ltnlen SMYRNA Tapnrn 23 h"zi· 

,. randA bekleniyor. 27 hazirana 
HEMLAND motörü on bet kadar AN'\"ERS,ROTTKRDa.M 

lemmozd" beklenmekte olnp HA MRURG ve HREMEN Ji-
BOTTERDAM HAMBURG,00 manlarrnR hamule alacaktır. 
J.PE!ıiBAGEN DANTZIG HERAKLEA vapuru 7 tem
eDYNlA GO~EHORG IS' muzda hekf11niJor. 11 temmuza 

"" , ve • kadar ANVRRS, ROTTERDAM. 
'()ANDINAVY A limanları için HAMHURG v• RREMEN için 
,llamule alacaktır. Hamule "lacaktır. 

Service Marlllm Roamaln GALILEA vapnr11 ll bazi-
Garbi .Akdeniz J9in ayda b~r randa ANVERS HAMRUH.G 

muntazam aefer ve R
1 

REMJ4:N dun yiik çıkar
mış ır . 

SU~EAVA vapuru on •it~• · 1HE EXPOR1 S1EAMSHIP 
loıta Yürot edecek Te ayol gilo CORPORA110N 
aat on ~ekizde MALTA, BAR- J1:XMOTH Vaporu 10 tem-
OKLONE, MARSILYA, OENO- mo:ıida bekleniyor. NKVYORK, 

~
.A, Te N APOLlYE hareket BOSTON ve FILADlt~LE'lY A 
eoektfr. Yolcn Ye hamule ka- için yük alacaktır. 

al f'der. Vurut tarihleri ve YaporlMrm 

Zararlı 

Ambalajlarda ve kompri
melerin üzerinde E1:7 
markasının mutlalca 
bulunmasına dilr· ' 
kat ediniz! 

böceklerle 
mücadele me't'limi geldi. 
Ho sene fiyatlarJa ten. 
ziJAt Yardır. .En keekio 

PRLES V_apurn 13 eylülde iai~lerl öaerine meeoliyet kabul Flayuzen 
19leettK Ye ayni gön aaat OD Be• edılmeK 

ezde M AL'l·A, BAROELONE N. V. W. F. Hanri Van Der mark.alı dökme ilıimn lit-
A RstLY Zee c.t Oo. · · ı ü h • 

.A, OENOV A, ve Birinci Kordon Telefon No. 1811 yanız Y z, Dtlaıu 
A POTJI 191.. yolcu ve hamule 2007 • 2008 titelerlmiz otaz korGıttor. 

fll•caktır. yrek yarım ye l>ir 
~ JONAZJO MESSJNA c.t Go. Olivier Ve Şü. kiloluk' tenekeler vatclır. 
t J1ALYAludtıntı onlMf gllntle LIM/1E1 Qok aağlMm ve auif 
t: bir mantuam •fer V A t • talnmbaların meYoado 
pBOBZOLl•apar• 18Temmaada apur cen eSI az kaldığından ihUyaoı 
~kleumekte olup .MALTA, OK- wndell han Blrlnd Kordon olanlar ,ım.Uden tedarik 

VA, LlVBBNO. Napolt, 1•L 1#3 ıtalnler. 
BS8

1
1NAt •e KA.TANYA. i9in 7_:::;,~,.,';!-~r 8e11ar aatıoılara tan 

a aoa br. .,.., ..,_,.._ .. · · 
u-.ıı--.J A FLAMUU.A.N npuru 27 ba- Ye moMıır pıre &•Ao11 ........... __ .,,,,,,,, LlllO h d 

ALMKBBK airancla LtV.EBPOOL ve SV AN er .,., en dalıa aea• 
llele beklenmekle-::rttB~B~~ SEA'dan Yeriyoruz. Toz Y& topan naf&alln fiyatları•cla rekabet bhl 

.A VUSTALY.&. yp t LESBlAN Yapura oo aekb etmez. Vakit Tarken, bahlanm• Te kıymetli yttnlft elblMlerials 
liANDA i i Ye B.N ZE· temmn,,Ja LlVERPOOL ye l9ln naftalin ahmz. 

9 • yit alacaktır. SW A NSEN'den. M9'har Ye tecrftbeH 
ll&nd•kl harek•t tarihlerinde- ALGKRIAN Vaı,oro 18 tem. .A. T :J: 

~•t detiflkllklerden aoenta mea'•· moada HULL,LONDRA ve AN· ı: (. 
J11et kabal e&mes. VERS'ten Komat boyalarımızı unatmayını1r. 

u • o.ıı.ehe Leva11te Llnı. 
•asla &afıilat i~ln ltınoi Kor- V '1 d 'l.'BLBl'OS ı 8888 

.._ m TBOYA apara tt1mmua • 
da ;a.abmll Tahliye Şirketi BAMBUBG, BREMBN ve AN-

l•a11 arkuında FRATELLl VERS'teu 
SP.BROO acenteliğine mürat>&at NOT: Vürut tarihleri ve •a-
edilmMl rioa olunur. purların iıimleri üzerine mea'u· 

Telefon: 200'-2005 llyet kabul edilmez. 

Güneş 
.zwa.,., tuUlıran 

Bir lflk al&uıda 
ftk&iaizi seçirmek .. 
tiJwnuus? 

idareli Ye Omr6 
-olan 

IETILLllt 
Lambalarını ter

nMn her satıcıdan 
MaJIDll. 

Deposu: 
...... t 

'l'eY.dk 
Her çeştt elektirik 

tlllhn malzemesi de-,_. 
Tlcuedlanemızin 

m6beadiai 
ORHAN 1EV· 

1-llC BbY 
.Neureti tahtuıda 

llllnı elektrik ve mu-
tDr tesıaata derohte 
•ıltr ve t.er aevl hl-
Jlk teeiaat için pro
je yapllır. 

Pe~temalcılar '1'1 • 79 

lzmtr Mim Eml&k !ılüdürlö~Unden: 

Telefon SSS2 
S-16 (t68) S 8 

1217/934 taı lbinde ihalui lora edileoetl llAn edllea K:arat•f 
Badi bey ıokaıında 3( uumaralı araanm nomaruı HhYen 38 
••nilmle Ye blrlaoi Siileymaniye .Mıı,rh oaddeılnde 68,'10 nama· 

ı iki hane Te dtlkklnan 60 hi11ede 15 bl11eainin 500 lira tıy-
••&l mohammene ile aahlmaıı l&ıım gelcllğl halde bunların da 
.._muun Ud bin liraya ihale edileoetl göaterllmlttlr. 

Jayl7all Y•lll• tMlaihaa ilan olaHr. 278' 81) 

Dokto•la.n•ı•a 
Ademi llıtldar, .,.,,.,,,_..,,, uma111ı 

/ıal'fl rnllwlr .,,. il~ 

.,,,,..,. 
D8Bft0BlN 

Tabletleri fennia ea llOD namarlyelerine teYhkan lhur 
adalen bu çok faydalı möıtabsar hakkında faıda isabat Ye 
meccanen nümape almak iıtiyen doktor beyler lıtanbald• 
Karaköyde Zitf;nM IOkatmda ( 17 ) nnmarada 

Hayri Rif at ve Miinir Şahin 
Tıbbi mtlıtabzarat tlrketine mektupla lötfen müracaat 

edeblllrler. 1'-26 (858) H 8 

NASIRDAN ŞiKAYET 

HARAÇÇI ZADELER 

Ucuz ve sağlam sandalyele 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres : İkinci Beyler sokaW, No. 102 

Telefon No. 3778 

PI~ATT 
Makio" Fabrikasının 

NAMDAB ÇIKRIG-1 

Pek yakında en ufak yedek parçalariyle beraber aşağı· 
daki IZMlR UM.UM AOENTASINDA ıtok boloodoru· 
lacaktır. Adrea : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifatoraoılar çar•••• Saffet tıokagı No. S 

P. K. Na. 134 IZMJR 

• 
Bono Esb3m 

Jl.lba4U tuOye •etibll gayrı mfiba4lil bonee", 1>11ftmqm 
1-nn tt~1 1tMle ... ıteri 'te akıiyenları Ue lıtikra,ı 

dahili Maliye VekAleti yüzde bet ye iki faizli ve ••lr tah· 
yiJ&t alam ıatımı, iatok emteA Ye emlAk ıimurhgı ile hil· 
k6mete 927 maH ıeoeıi aonona kadRr olan •ergi .,.. simmete 
1898• ,ahai bor9lara mühim iakotıto ile mahanbo yapılmak 
tlsere tahYlllt ıatar ye biloümlu idari itleri 1•pmaıı der· 
uht., eder. 

Adreı: lzmir Kemeraltı Hacı Hatan otelinde 60 
numaralı yazıhane almur Cavit beye müracaat 

Telefon: 3903 

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

Eczacı başı 
.Kolo11ya, eaana ye pudraları 

oittı birer aan'at harikaaıdırlar. 

ebaerinl 1apmaya imkia kal· 
mamı,tar. 

Bahar, Altın damlaaı, Yaıe

min, Unutma beni, Senin i9i11, 
.M.obablıet çiçeği, Fal, Dal1a 
iaimlerini t&tırlar. 

Yakan iaimlMle yapılan tak
litlerini ret ile daima 

8. :Perit . 
İlim Te etiketıne dıkkat ba

yoronnz. 

V. DepM•ı 

S. Ferit 
Şifa Eczanesi 


