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Bir imtihan Devresi 
Geçirece~tir 

Medeniyet aleminin sergi ve 
panayırlara verdiği kıymet ve 
ehemmiyet gözlerimizin önünde· 
dir. Bu hususta bütçelerden, hu
sus! teşekküllerden sarfedilen 
paralar milyonlara baliğ o!uyor. 
Elbette bu fedakarlığı kabulü 
mecburi kılan sebep ve amiller 
boş ve manasız değildir. Sergi
ler, panayırlar iktisadi faaliyeti 
arttırır. Memleket mahsulat ve 

Edirneden l>if manzarn 
lstanbul, 8 (Hususi)-Trakya alakadarlardan icap eden izalıatı 

müsevilerinden baıılarının Islan aldıktan sonra Edırneye hareket 
bula hicretini icap ettiren veka eylemistir 
yii mahallinde tetkike giden Şükrü Kaya bey Edirnedeki 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya bey tahkikatını da ikmal eylemek 
efendi Kırklarelindeki tetkikle- üzeredir 
rini bitirmiş, validen ve diğer - Sonu 3 ı1ncil sahifede . -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'l'esliha.t Da.va.sı 

_ Çıldırdın mı karıcığım.. Tes/ihal irin 25 liralık n_ıasra/ ta ne oluyor? 
_ Anlaşılmıyacak ne var? Komşu/aı çocuklarına bır krııl'azör almış
lar. Ben de bir zırhlı aldım. 
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Sabite :.ı 

~emleketinEn Kıymetli 
~.ahsulü Afyon 

Yeni A•ır 

ŞEDIB 
..,.,.._.. 

Alınıp·s;ı~ı;~·~an ... 8i; .. ··iVi~·ıa Ha- Kazım Paşa Genç TürkSanatkarları 

9 '.femua ı1'3• 

Bir Ayda 
Bes Otomobil Tramvay 

Kazası Oldu 

line mi Geleçektir - Bir Şikayet Bir Heyetle KöJleri Tetki~e Sanat Me i.tepleri Bu Sene r. e- Ka~~:;::e:ıra. 
Mulıterem beyefendi: ı dına koşarak piyasa fiatından G'd' la 1 Ha at At ı ı Son lı • r av zarfıoıla lzıııirde 
Nazarı dıkkatıoızı celbetti Afyonlarını alırız. Netekim ben 1 ıyor ZUD rı ş y ına ı ıyor ar vnkubol"n ve~aitl nakliye kaza 

ğim için affınızı dilerim. Yurda de bu beyannamelerin neşrinden Ru Bene lzmir Sanat ınek- lerındl\ çalışmak üaere btıı.nbnlı& ları hakkında be lcıliy ece hir 
şamil mühim bir meseleden do 

1 
sonra Aydın, Kula ve Eşme ha· f f>lıinden çıkan meauolardao ü9 mütencciben bıı.reket eylemiş iRtatistik tutn l ınoşlıır . Rnna 

layı sizin de alakadar olacağı- valisinde piyasayı 4 liradan 6 ı>fendi Tıırb"I Şeker fabrikasına !erdir. göre bir ay içimle hmirde hır 
nızı bi ! diğim için bu ş " kayet. mi liraya çıkararak Afyon mübayaa dört elendi Uaak Şeker fahrıka- M kt -d 1 . b 1 otobüs nrnha ıniisadeınesi, hir 

v e ep ı are erı o gen9 ere 
aynen neşredeceğinize kaoiim. ettim ve köylüyü ııevindirdim sına, iki eft:ndi Kar" Mürsel io tedariki içııı milll fahrikalıı.rla taksi otoıııohilınin hir "ıla~" 

Tanınmış bir Türk tüccarı Bu hafta son neşriyattan cesa· ınensırnat lnbrıkasıoa, beş eleııdi 9ıırpması, IJır tram .. nyırı bır 
temasa gelmiş n gençleri mezun d . ..11 . . h" t ı. 

yım Memleketin hali hazırda en ret a arak topladığım 10 kasa Şark Sıınayi Iplık fahrlkasına . a aını e:ı:ıp u ı ıırıu~sı, ır a..eı 
1 · 1 b 1 olar olmıuı ı' hayatına kavuştur- ile hir otoüii~iiıı mii~aıl~ıoeHi, bir çok kıymetli ibraç maddelerin Afyonla lzmire geldim ve uyuş - yur eşıırı mış ve o gı• oç er ev-

f ! 1 ık . .. .1 1 . h 1 k muştur • .Miiıtakhel sanayi hıtya· kamyonun hir rocnıtu yıualı.-deo olan A yon üzerine iş yap· turucu maddeler inhisarına mü -I ve ı gun vazı e ıırıne aş ama , h 
·· 1 · d ı ı d tının kıymf'tli bırer elemanı ola. mıısı ile netieeleııı•n h~· baıliae 

maktayım Fakat şimdi kuvvei racaatla Afyonlarımın alınmasını '! uz. re zmır en ayrt mış ıı.r ır. v 
1 n·· l s k · ı cağında şüphemlıs bolnomıyan olmo•tor. maneviyesi kırılmış b ir kimse söyledim M•alesef bir ıki ay on ı o ·ı ııryıı vapuı ı e • 

1 
1 Ay ılın Sanat mektebı mezunla- gençlere muoffl\kıyetler temenni Miilbıık:ıtıı işliyl'lı olowolıil, 

mevkiiodeyim Şıkayetim şahsı- daha mübayaa olmıyacağını ve 1 rınılao nıı ef,.nılı l'akırko··y ·~en ederken mektep idarelerinin i• kawvo ı ve otıılıl· ı· ·ıüı ,. o ı ıota 
ma münhasır kalsaydı aç ölmeğe I lstanbul merkezinin de müba· ,. · ' ~• • v • 

1 
" ~ · 

11 1 
-

sucııt falırıkıııııııda, altı efendi de tedıırıki hususundaki faaliyet 1"e ııam seyriiRı,ft>r eclebilmel 6 ı i rıı 
razı olabilirdim Fakat bu mem· yaada buluomıyacağıoı öğrenince ıoulıtelıf iııŞRAt vı> mRraııgo~ ış- gayretlerini takdirle kareılaıız. 
leketi alikadar ettiği için susa· l lzmir tüccarlarına baş vurdum. temin için lıel~diyl' Mıra 11 "ulünıi 

F tatbiki\ 1ı .. ,1,.nıı~tır. HanlRrdl\n 
madım ve bu yazıyı yazmağa 1• akat on!ar da inhisarm bu mü- Kok Ko" mu .. ru" y . . 

angın mölhakaıa har1>kPt 11ıll'cl'k V68a• mecbur oldum Malumunuzdur ki 1 teredd ı t hareketinden soğuk 
Af T k k 1 b. k d k ı b 1 iti nakliye bu ııırnyı tllkıheıı yon ür öy üsünün mü ım anlı avranara ma um ir va-
b 1 1 b 1 B• o·· s Ih d hareket Pllehill'Cl'klı-rılır. ir karşılığıdır. Bütün ihtiyaçla ziyeti olmıyao Afyona para bağ· ı stan U a Jr UD a &De e 
rını bel bağladığı Afyon mah· l lamayı ıstemediklerioi bi :dırdi · Ucuz Arsa 
ıulü ile temin eder. Sayım V*'r •ler. Heyet Gitti Bir Ev Kısmen 
gisini, yol parasını ve diğer ver- Afyon ve saire üzerine iş ı Y d ı,qiler Dla.ha.llesl 

k d h H tı8118İ mobaset.eyıı heglr an 1 G . ı. L 
gilerini Afyon satmakla öder.', yapan omüsyoocular a. i avans ı•zım eDlf 1J'8Cea 

k ıd k hastabaııelerle mııkteplere a Dtio 
Elinde kalan diğer para ile de verme .t.e mazur o. u ı arıuı ve 1 ciğltıden aonrR sut 16 . ltçıier mıılıalıcıiııe yakın ytır -

Af k d b '< ali Kazını Paşa olıın kok kiimürü münakıı.say" en şiddetli ihtiyaç duydutu tu· yon uzerıne re 1 açan an · ı rRddı>lerindıı Sıı.lbRnede mektup- ferde yeoidt111 ııfak ruııhıı.11.,ler 
ı k 1 d b. ı · b"I Af · Vnlı Kaıım P""• ı bugün ya· rıkarılıoı• va tıı.lı"bi zııbor eyle · zunu gazını şekerini temine a arın a ır sanım 1 e yon .. . . ' ~ v çu yokoşo ağzındaki (23 onma· vüooda l(etırilull"si lıelediyeo~ 

' ' b d r ki" d b" 01111111. Hı\lkc·vı lioı· cıılılk ~ube- menıışti, Keyfiyeti totkık -eyliyeo 
çalışır ve çıplak vücuduna yarım e e 1 şe ın e ır avans ver- . · , ralı hanede yırngııı çıkmış Te tekarriir etmiştir. Hu makıııtla 

1 k b 1 Af miyeceklerini öğrenince çok mü· sııı ılı:ıı lfoo!il h a nı•u, ısnn'at mok - viliiyet enoürueui bütiio ıbtiya - yetişen etfaiye tarafıodan büyü- belediye yenuteıı nonz aı-~a eal· 
arşın ı asmasını a ır. yon teıı ·ı n ·· ı ·· ı· D ı ı lab·· t 1 ki ·· b 

t . 'd 1\ll ll 1 1 anvn '"Y ve ( n Clll top illi ve pazar l a mu •· me@iotı m .1 vorı" im .1 b • it 1 1 t 
diğer mahsullerden evvel yetişir.

1 
ee~sır o. um · .. eyuııo ' euen il - ma,.a ıaş amış ır . 

B·ı· k" Af · inhisarlar dairesi hükumeti· lıa ;. ı zevat oldııt?o halde koylerde Y03
" 1 ıçın htıınhula bir heyet tırılmı•tır. Yıı.pılao tahkikata na· p s h d 

1 ıyorsunuz l yon da hı 1k .. 1 .. . 1 v anayır a asın a 
U 

· d . . mizin resmi ve büyük bir ticaret ·n tıır trlkıklerırıd" hılnoms' göııderm<ıge karar •ermiş ve hu ~ıı.ran deri töcouı BnlJaolı hanı 
" ;uşturucu mad eler" ınbısarı . . . ! k .d . b •1 d 8. b . • servısı olduğuna göre tamım · ve yeııı yapılmakıa olıııı çoc ıı ışeeııciimeıı azuıodau Sırrı heyle Hafız Nori elendınio eviude 
ı aresıne ag an ı. ız u ınhı· . . .. . 

kk··ı·· .. h""k. . . lerıne ıstinat etmemek pek ta yavaiarını l{ozıl " n g eç ı rıoek v., Hususi ıoubııselıe müıliirü Haaao h•zwet9i tıı.rahndan çamaşır yı-
~rı~. ~şe da~unu . ud~~etım~ biidir. Mübayaa yapılmamasından ideal Tiirk nünıuııe kiiyleri pro· Fehmi hPyi memur eylemiştir. k11m11k maksadile molfakta yakı
z~~ ız en. ..~ ~Y1 , uşuoer~ !müstahsiller ve tüccarlar çok l jel~rını nııtlıııliirııl e giiıuı~k üzere Heyet dün Sakarya vapıırile t~- lan ıı.tl'şten bıtcad .. kl kurumlar 
vucuda getırdıgını bılerek · evıo·. mahzun ve mağdur olduk " e şa O,ı.,1111~, 'l'ı re, l~a plan ve Boz taıılıula hııreket eylemişlerdir. tııtıışmo~; mutlak tRmameo ve iki 
dik. Evvelce Afyonu piyasaya 1 d k B · t d d ' d l' . . . d d •· · · ı bııoe•i kıımao .•• . . .. şır ı · u vazıye evam e erse a1?a gıılrcekl e r. >R .fındır ,.., Haata ve mektepler lhtıyaoı ıçıo 0 " 11 • 1 eşyıt 1 e • v 

arzettıgımız zaman rayıce gore bugün 6 lira ı a alınan bır Afyon 
1 Krmi\lp~ı"" iizerioıl e n avılet eıle. ıki yüz elli ton kok kömiirü yandıktan sonra ateş eiiııdiirüle-

hemen müşteri bulur satardık, 3 · 4 liraya düşecektir Kimse ce· 1c .. kl e ıılır: Bn &Pyıılıııt dolayısile ~ııtıo alaoaklardır. bilmiştir. Ev 'l'e eşyıı sigorta• 
satmazsak bankalardao yüzde 70 ıaretle mübayaada bu : unamıya ıkiiyliiniirı ı;ocıık yuva l arı, zirai sızdır. 

inşaat Devam Ed!yör 
Dıın toplırnnn lwlNliye eııcö . 

meni panayır a .. ı, .. aırıda Y"flllıı.n 

lıii_viik havn:rno ın~aaını moza. 
yık91 bir ıııiitenlıhidıı ıhııle et 
miştir. Panayır Rl\h8A111ıl11 hnn · 
dan bıı.~ka hirkaç çocuk oyun · 
cak yeri de yııpı IA<ı><ktı r . 

veya so nisbetinde bulabilirdik. cağı için ekici ve sa tıcının akı- k ,). . , ,. , ıe ., .11 . ı.:. •. ı· Cev e a 
K ı b . d" l"d " p . 00 rl" r ' ' ı.ı I' meı. rJ'• a mu ey z omüsyonculardan yüzde 100 etı eo ışe ı ır .yasanın yegane 

1 
. T . 

1 
· ,. .. • 

k d. b . dk H lb k 1 . h" b h k f . erı, ııvuk ı~ı .. ~ron ıuı lefı;tı; v· A ti . s lılı t 
re 1 ulabılir \ • a u işimdi a_ıcısı. 18 ısarıo u ar~ e ını olırnacak ve aı · yalıııt ıki ı:;üu de- l)cıoye mız ı a. Diln .A.nka.ra.'J'a. Ba.- Yeni Bir Dlileaaeae 

hep milşkülit ve ümitsizlik için -l bıç bır şeye hamledemıyoruz. eıl el'.' ~kı i r. MG.diir'll Oldu .._ t Ett" A 1 L 

d . U t dd 1 . Türk balkının şikayet ve di:ek· vaıu reae 1 91 R.C&a 
eyız. yuı urucu ma e er ın- . .. Vılayet sıhhat Te içtiınıı.I l b k 

hisar idaresi gazetelerle yaplıg" ı !erme ~ercuman o.an m~tbuatın ç•f f ) • ktiaat vekft.letı müraka e O· Rorj Diııııtl"i ı•rııiııde hir tıi · 
. ti M f" d I . bu vazıyetle alakadar o.masını, l t Ş e?J ınnsnıııet müdürü Vasfi bey miserli_l!:ıne tııyin ııdılen şehri. lüıı taciri Yıınnııi•trrndaki mii · 

neşrıya a or ın erece erıne d"kk ı• ı k · ki d ı · · ı · k •r• ·· k" 
- b 

. Af _ mercıının ı at nazarlarını Zı"raa.t Veka.A letı"ııı"n •il ı -~sıre na e ı wış yerme . 1. t . b k ~aBeı oı ·apanıı' ve ur ıyeye t -b mız ıcare ve ıaoıı.yı orsaaı O· 
gore er çeşı yonun mu a ehemmiyetle celbetmenizi sizden rıne Deni:ı:li Sıhhat müdiirü Oev· he d"" . gelme~e karar vermi•tır. 'fiitün 
Y~.a fiatını bildir~i • • Alıcı mev· çok rica eder hürmetlerimin ka Tavsiyesi det Ş"kir bey tayin edilmiştir, miaeri _Mabmot Y_. 00 

1 
yeoı ışletme ıttely,.•i "liitı

0

ııın Tiiıki-
luınde bulunan ınh•sar bu neı· bulüoü dilerim elendim. .M v ınl~k ~ t ıttlarıııııı ıılahı Bo nRkıl ve tııyınlere ait sıhhi- vazlfesıoe başlamak uzore atan- yeye itbalıoıı hiikiımetçe mıiea · 
riyatla da iktifa etmiyerek her Kula Afyon tüccarlarından için hu lıııynıılara pa~ar temini ye vekaletinin emri ıliin vilAye- bul t~rikile Ankarı.ya hareket ade olonmu~tnr . 
müstahsilden yetmiş beşer kilo· Türkoğ:u lfızııu~"ldıj!i "fe lıo maksatla te tebli~ oluıımuştur. OevdetŞ 11- eylemıştir. Bu nıi.iesseH,•nin lzınird.ı bir 
luk Afyon satın alacağını vili· lbrahlm ıuii~t11baıllerimi~in atlArı çift kir bey meslekda~ları arAeındıı. Mahmut bey Sakarya Tapu· imıı.1/ltbıı.oe •\"ar"k loirç•Jk ıoınele 
yet, kaza ve nahiyelere kadar ........... • - - işl11rinde kallanıoalnrı için teş- temayüz etmiş çok kıymetli genç runda birçok hoeusi doltlıı.rı ta- kııllanacaıtı ıonlaşılnııı.ktulır. 
beyanname yollayarak bildirdi. Ofe(cİ)er Yıkı.ita bulnnulması zirı1ııt vekil- doktorlarımızdandır. Bogiinlerde rafından teşyi edilmiştir. 
Ve k6yliiyü sevindirdi. Müstahsil !etinden b11ytar nıiidürlügüoe şPbriıııize gelip yeni vazifeeine iki Cadde 
• Çiftlik sahibi hariç. bugün DG.n Belediyede bilılıriloıl~tiı· . biişlamasıoa intizar olonmak-

değil 75 kiloyu 10 kiloyu bile Toplandılar !Ildır. 
toplayacak vaziyette değildir. ŞPlırııııızdeki bilomuıu otel- Ihsan Bey 
Afyonlarını toplar toplamaz pi- oiler dün belediyeye dıı.nt edıl· Borsa. Komiser 
yasa mahalline sevkeder ve he- ını,1er ve belediye rei9i doktor Vekili Oldu 
men satar. Zira beklemeye ta- Behçet Salih bey kendılerile bir u k u b t ... _ 

. . . nOr•a ·omı~erı ..,.a WU ue 
hammnlii yoktur. Çünkü karşı- baahıbal yapmıştır. Haehıbalın . lk . V kAl ti Mü ki 

k 
yın tısat e .. e ra p 

aında i tebaildarm tazyiki, ibti- menuıı 9_ eylil.I panayırı dola· komiıerligine tayin edilmeıl öae· 
yaçlarının şiddeti altında ezilmi!J yıaıle şebrımıze gelecek olanlar- rıne klltibi umumi lbt111ıo beyin 
bir haldedir Biz tüccarlar bu dan alıııaonk toıızılatlı yatak lıu makamı HkAleten idaresi vl· 
raziyette kalan köylünün imda- iicretlerl m"eeleeidır. layetçe tenıip olonmoştur. 

' 

Nikah Merasimi 
Aoadoln refikimizin aeyyu 

muhabiri Şükrü beylt1 yüzba'ı 

TeTfik beyin kerlmeei Bedia ha
nımın akitleri dlin Kıır,ıyaka 
belediye daire11iode iora kılın· 

mı,tır. Taraleyoi tebrik eder 
ıaadetler temenni oıderiz. 

Yunanistanda 
Tatila Ekimi Yaz. 

de 16 Xoksandır 

Birisi Açılmak üzeredir 
Belediye yangıu yerinde ye· 

olden iki biiyiik cMlde açmaıta 
karar Terıoişh. Otnıı bir metre 

193! ııeaeainde Yuoaoiataods genltliğinde olan hu oııddelerde• 
yapılıı.o tiitün zeriyatı hakkında blriıi l:!asmahaııeden Alsanc11ga 
alakadarlara bir rapor gelmittlr. 9ıkaçak yoldur. Huooo yarı kı•• 

Bo rapora göre 7'83300 Strena- mıoıo teniynı yapılıuı!Jlıı. Di· 
lık bir ıahaya tiitiio ekilmiştir geri illAiye üııiioden A laancag. 
ki bu miktar ge9eo M!Dedeo gideoelı. olaıııdır kı bun" dıı. pek 
yöııd~ on beş noksandır. yakıodA loaşlaııacaktı r. 

Tefrika No. 47 Temmuz: 9 ne güzel vaktinde yetif'rinız dedi. Zarif tavrı, makul sözleri, Sencanın dudaklannda tebea yüksek zekinıza hayran olarak 
- Ne var Bilen hasta mısın dudaklarıDlD hayata karşı o m?- ıilm silindi. Çehresi birden sa- yaşayacaktır ,, Demek şimdi ond WiadJll Tlpları yoksa?. samebakar kıvrımları hep sızdı. rardı. Mektup elinden masaya basta cismini kurtaran maddi 

.._ · '-.1 - Ben sapasağlamım, ama Hastalık hafif bir kum, san· düştü.. iki damla sıcak gözyap bir sevgi, doktorun sinirlerini va 
ben, kadar ehemmiyet vermenizi cılar dikkatli bir tedavi ile ta- yaoaklanodao ıiizüldn · Bitti etini tedavi edecekti . Fakat ru· 

- -- · istediğim bir arkadaşım hasta, mamile sükün buldu. Bütnn bir hayat dostluğunun en b k d" "d" . . k b t 
Al.lu.Jıa~ri. : Rel::>i.a .A..r:U'. D k • ba-ı k eli il ril k u, en ıne aı ıyetıoı ay e 

S Siıi ona ..rıtüreceg" im. o torla ş· dı" sık sık - - - emın IJ anoı en e e e o· . encan şimdi bu ihtimale bırakmıştım, görmemişsiniz! . ısy ım goruşuyoruz. k . mesel. Bu kabil mi? Madamk• 
ınaomak istemiyor doktoru büs Sencan hemen elini uzattı, rın, her biri bir te,hiı koyuyor: Ve her görüşte Bilenin saadeti- parmışh. Arb yapacak hır ıey . . . . . 
bütün kaybetmek! heyecanla zarfın üzerine baktı: Kimi kum, kimi böbrekte taş, mi hazırlıyao büyük hizmetini varsa o da; Uralıo beklediği ıon cısmımı dırılten kuvvete yaklaş 

Bu arkada,, bu dost; Bu her Yanılmamış! Mektup dotkor kimi miyde kanseri diyor, diyor, ş6kraola karşılıyorum. hediyeyi kendi gururu bahuına mııtır, elbet maddiyetini kurta· 
ıey olabilen, ruhunun kaynak· dan dı Ve şöyle başlıyordu: diyor ama hiç biri de faide et- Nihayet karar verdik, anlaş· vermek, onun ve ötekinin bil ran bu kuvvet maneviyede kar• 
ların& sıcak bir süzüşle geçen Azizim Seııcan! miyor, bu birbirini tutmıyan te- tık ve oiıanlanıyorum. Seocao hassa, ötekinin &o6ade son mu ıacak vücudun makanizması ka 
bu anlayışa, gözlere bir daha Size vadımı tutmak emelile, davilerle zavallıda takat kalmadı. siz de şahsen değilse de ;,. kavemeti göstermekti • . Evet fanın ve dimağın faaliyetine d• 
ayni yakın emniyetle bakama- bir ay Avrupada vazifemle meş - Haydi geliniz doktor onu bir te iamen onu tanıdını:ı:, onu bunun b&yle olmasını kendi iste- ulaşacaktı. 
mak!.. gul olarak biç yazmadım, ve size de siz bakınız bakalım ne diye- Bilen kadar ııeveceksiniz Şim mişti. Onun sıcak emellerini, en Sencan kalbinin acısını duf 

Bir kadın!. Kim bilir? İkisinin karıı olaıı içli duygularımı ıus diyeceksiniz? di söyleyiniz dostum İstan· ciddi idealini, kendi parçalam;,, mamak için eliııi göğsüne d.~• 
yak!aşmasına, dostluğuna, h•rçın turarak sinirlerimi tedavi azmile Sencan, Bilenin dudaklarını bula ne vakit gelebilirsiniz? bu ebedi yalnızlığa kendi ken· dı başı kollarına düştü ve ID 

faraziyelerle yürüten bir başka, uğraştım! lstaobula gelene kadar, bükerek acınan bir sesle: Geliniz size vadettiğim dost eli· diııi mahkum etmiş değil miydi? saya dayandı, ilk defa y&ln•". • 
yabancı iki bakış, ona, ondan ıize yazmak cesaretini göster - Doktor, göreceksiniz Ali mi işte nihayet uzatıyorum Can Hayır, artık ne bir sezeniş. ğın bu elim boşluğwıa kaybetti· 
yakın ve girgin olursa! • mek, kendimi küçültmek, sizi ye ne cici, ne ciddi bir kızdır· siz de dostunuzun saadetine ne bir şikiyetl,. Sencan dokto- ği saadete hıoçkıra lıınclnra ai' 

Içi:ıde derin bir merakla ha· altatmak olacaktı. Ben ne birini Hem o kadar teyzeme benzer ki. dost elinizle vallta olunuz:Nip.n run ayrılırken söylediği o son ladı .. 
kikatı anlamak istiyor, doktCY."- kabul etmek, ne de ötekisini Derken, itiraf ederim, yalnız yi&ülderimizi birbirimize keadi sözleri acı aa hatırladı: .". 
dan mektup gelmediğine üzülU- yapmak istemiyordum. Bilen, im· bu aiz, aize benzer diyif mera· eliaiüe talumz. Bu beai, aonauz "Maddi aevgiler ciami yqer- Vapur son düdüğünü çalıycıl 
yordu • dadıma yeliJtİ. Sevgili kız, ne kımı arttırdı. Gittiıa ve prdlm. bir uadate eriftire. • uü doı- tir, fikri aevper ve yakıalık iae SeDCan güvertede, birbirİll' 

Hi&tn•.•çiai lrapıyı tıkırdattı: 

1 

temiz ne candan bir itimatla boy· Bilenin hakkı YarıDlft hakikat lağmnıua ea emin ea luymetli ruha siner orada y•rir. Siz bir karıp.n bu insan selinin k•f 
Hanımefe11di. .eve gelmiı bir numa atıldı~. Aliye H kadar sizdi, ahin kil bir lıecli,..U olacUtlr Sı•=•• (bayır) iJe cismimi kurattuaıaz. ••ı•asına bakıyllf: 

meİıı:tubunuz var. hıvaldin llatnne .,Hoş reldiniz doktor:utum, ve c:iik bir lıltllfireniz. , Oh! ne kedar -.s'ad- Cenl Felrat ruhum daima ruhunuza, · .'>01111 Vnt -



9 Temn.,, l 9:U f em ARır 

SONTELGRAP HABERLER/ 
... ·-.. • .-\.j: :". ' ·. '. 1 ... • • ... .....-. -. . . . . -:.. . ,..__:.,. . . ;, 

V//,f//Giiflf Z:/7/7,(L/J ı Şarki Avrupa Siyaseti ı çıkarılan Haberler 
Ankarada Heyecanlı Etraf ıııda. Düsünceler Ynnanistaô: Arnavutluk 

Tm~üratla Karşılandı Irana Asi( eri Heyet Göndereceği- Mukarenatini lstamiyenler 
Ankara, 8 <AA) - Reisi- • H L l • D ~ D ~ • ıd• Tıran 7 (A.A}- Arnavutluk 

cumhur Hz bugün saat 1 ~ mlz 81J er eri OVrU e~J lr ınııtbn"t bürosu tebliğ ediyor: 
de şehrimize teşıif buyurmuş 1 Bazı Yanan gazeteleri, Yo-
J d B i Jıoııdra, 7 ( A. ,\ ) - lJt:ıylı hııoırılıu~kıe<lır. Uığer taraf tan 
ar ır aşvekil ismet paşa nanıstım - A rnavotlok yakla~ma-
b lJ •1 'J'olgraf ı?azefPsi yazıyoı: ıse Kemalist 1'iirkıyenirı miiu· 

azre erı e, Nafia Vekil Ali, &ınR muhalif mebafilin temayü-c h · H k F k R, ark An upııer dıplomuisı hasıraıı Sovyet H uRya tlostJıığu-
um urıyet al 1r as1 lfl:ııın kaı>ılarak ?.arnao. zaman 

k ıki ıııiih i ııı uıııiıaleye maruz kat. na istrnat edewıyccoAıue kani 
umumi atibi Recep beyler olıtrak lran ıle llİi:ı bir antant Arnıtvııtluk alttyhinde tahriki 
Gazı Hazretlerini yoldan kar- ıııı~tır. Bır tarnft1tıı Yunan hü- ı\mız haberler nrmiye çah@mak-

ııktetrnlş olduj?a ve yakında Tab-şılamışlardır. kfııuetinın, JJorıdra ve Homa ka- tadırlar. Bu haberler yanho Ye 
raııR Hkeri l>1r heytit giiııdtıre-

fstasyonda da Büyük Er· lııııeleri taraf ııulRn jnıza edilıni· hethalıano oldn1tn kıtdar gölünç-cegi siiylenmektedır. "' 
kanı Harbiye reisi Müşür yen hiç hir Akdenıı misakıııa tiir. Hu oümleıten olarak Atioa-
F . h t• . d"w 1 Anadolu Ajan ıııın notu: Hu t . (1 
evzı paşa azre .erı ıger N gı ı menwge kan.r T~rdıgi, çünki husııo;ta salalııyetta r ıuebaf ilin da çılrnıı VraJinl gaze flf!I g ya 

vekillervemeb'usla~bil'umum N Atınanırı h<iylu clıplomntilc bir malUmRtırıa müracaat eclAn A11a- Yaııyadıııı alclıgı ınali'ı:nata na 

vekaletler erkanı , Ankara vesılrnnın ltalya aleyhine mflte dolu Ajllnsı, bu lıalıerıu aslı Tc zuan karı"'ıklJ1dar çıktığını bil-
val. · e nı" et mu""du"ru" ta ·1 irıııektedır. Hakıkat ise büıbü-ısı v em Y vcccıh bır konhsyoııu kolayl1tş eilası olmaclıgım b .. yaııa mezuu- u 
rafından seJam anmışlardı r tlrıııasındau korknrnkta olıinı?ıı dnr tiin aksıııedır. Memle~et feYkal-

Kalabahk bir halk kütlesi Ade bir nüfoııı aahıhi olan hakli.-

Gazi Hazretlerini şiddetle T •• k• R metle heın ahenk olarak yürü-
alkışlamışlardır. Hariciye Ve ~ ur ıye .. USY. a m.,kteılır. 
kili Tevfik Rüştü beyle eski Bir Hava Be,.eti 
Tahran elçimiz Hnsrev bey !Yahudi AleJ'htarlıgını Ezecektir-Bo7- PAH.18; 8 (AA) - lne9 
Reisicumhurhazre~lerin~n Re- ur .& ·anaıaın Verdiği Maili t tıava ııezııretine mensup reemf 
fakatlarında S?elmışlerdır J ma hir heyet diin Löharjl'ye gelmiş 

"'2711r..;;zz-ı77.7..Z77Z77.7JJ.Z/J77L.Zh- Londra 7 ( A.A ) - Royter leri Trakyadan kovduklarına ka· 

Uydurma H1berer ajansının haber aldığına göre naat getirilen memurlar şiddetle ;:11kı:;:;:~~101:~~:.~danı tarafın. O Tllrkiyede olduğu gibi Sovyet tecziye edilecek ve Moskovada 

61.zıı· Askerı" lttı'fık Yoktur Rusyada da Yahudi aleybtarlı- yabudi işçileri lelbiı eden iıçi Suikast 
ğını ezmek üzere resmi tedbirler ler hakkında takibat yapılacak-

Ar 7 (AA) R d k" alınacaktır. Türkiyede Yahudi tır. G nı' T Lı•'-t Yapıldı L>rlen:
0

:janın tarafından°::ri~e~ 8 ş evı ıı 
Lavoro Faşist ve buzı Bulgar Fransız Razırları la gilterede H"vana, 8 (A .A)- l\lıralay 
gazeteleri tarafından iktibas Batıstıl, şımdiki rf'jım aleyhinde 

edilmiş olan ve Türkiye ile Yu· Merakla Beklenen lza- yeni bir ııııkaAt te,kilatı mey-
naniatan araaında askeri ve hatta clnna çıkRrı ldıııııı ve bu teşki-
bahrt bir teşriki mesai derp;ş latın bütün memlekete ~amil 
eden bir itilifname ve ayni za- hat Bugu·· n ... v"erı·ıecek bırçok rnensnplnrı olduRoou 
manda Balkan misakını imzala· · NHylemiştir. Bır9ok tnkilRt ya-
llllf devletler arasında gizli bir LO.NDUA, 8 (AA) - ~"ran- mektedır. pılmı~tır. 

aıke • k l A . k h b 'f "1 K ·re . d i rı proto o mevcut olduğuna sa haric_!Jo nazırı M. Bartu VE\ ınerı anın ü:rlik IUUllil•• ti a omı Si 
ar bulunan haberler uıl ve bahriye uazuı :&I. Pıetrl ile n- yapm•k eıyaeetlnde lıalyan prog-

eıast~n iridir. gıltere barıoiye nazırı Al. Joıı ramını bahırno ederek iarar ede· 

o.pı . h•l··cpg· ı,orHlrada mRlnmdor. Kadrolarını Dag"'ılll gl.bı" b" 01maıı mahafilinde Orient Simorı Ye .M. Eden arasınd" nıii-
t ) Bıııaı•ııaleyh lngılusler İtalyıuıın 

1 .. t 
1~h ayan ajansının teea· zakereler pnıartesi ğiinii harıoı- habrıye salıasındakı fıkırlt1rınırı 

• :: v":;~:~en~::.:;.gi:~~.~~.:: Y• ~,:::::171~1~ ı.~·~:.1.:~:~: ~ r.i ··- !'ü·.~:: ~ o~~:;-;;~;7.~~ .• ,~:~:·;:: Bulgar Toprakları ihtilal 
ınaktidam Kararı hı; bllyiik hı .. "'"k• ;ı., "':!'.!.":; :::· .'::!., ...... ,_ Merkezi Olmaktan 

~:l lı ı f e :J 

SON DAKiKA 
Rüşvet Hidisesi -·-·-·-MetrSalem VeFeraci Efendileri 

Muhakemelerine Devam Edildi 
• ·-· '!""'. Ankara, S (Hususi) - .Nakıt bey ul thıııın ıı u·tı ı ıı ı serd eyJemı 

ı,ıeri nıücliir muavini Rliştü beye maznunların suç l arı sabit bula 
rüşTet teklıf ederken cüriim me~- doğandan her ikisinin teczıy 
but halinde yakalanan imtiyazlı lerini lstemioLir. Mnznnnlın mat 
şirketlerden bir çoklarının omu- kemede hazır lıulunmıyorlard 
mi Tekili olan Metr Salem ile Vekilleri miidafaalarmı yapma 
M. Feracioin muhakemelerine üzere miihlet talep eyledikleri 
bugün Asliyeoez& mahkemesinde den oelıe müdafaa için on b 
deraın edilmiştir. Müddeiumumi Temnıu~a talile olunıııuilor. ........... 

Istanbul - Brendizi 
························~························ 

Arasında (18) Kişilik Yolcu Tay 
yareleri lşlemeğe Başladı 

Jıtanbol, 8 (Ht\IDllf) - İ•tanbul ile Hrendizı araeında işliye 
hava postalarının teveii takarrür eylemiA, Ye hn lıAYhi hatla on 
kizer kişilık höyük yolcu tayyare thlısis olanınuştar. 

ltlüfit Bey Liman işleri-
ni Tetkik Edecek 

lstırnbnl, S (Husoıi) - Deuhı ticaret müdürürnü.7. .M üflt be 
lzınir deniz ve liman işlerini tetkik eyleınek üzere tehrioize b 
reket eyleoıiştir. 

ilk Mektep Muallimleri 
Nlaaşlarıqı l\~ontazam Alacakla 

Ankara, 8 (Hosnei) - Huaul'i mohnsebelerirı mali Taziyetler 
nin i.ıılAhı için Hüyiik MHret Meclisinin ımn oelıeainde •erile 
baıı karRrlara tevf' ikan ilk mektep mnalllmlerinintn ayHkları 
mnntazam"n RlabiJmeleri için bazı teılhirler ittihaz ohınmaktadı 
Keyfiyet yakında aJAkadMr makamlua tebliğ edileoHktir. 

Yur ... anlılarla ikinci Ma 
Takımlar Birer 

Beralıere 
Sayı Yaparak 
Kaldılar 

İ8f11nhol, 8 {tJosnsf) - Yonıan milJJ takımına eo 9ok oyııno 
veren Panatınakos takımı ile 1kio<'İ m"çı Beşıktaşhlar bugün 90 
kalRbahk bir eeyıroi kitlesi örıünde oynamışlar<1ır. Her tki takı 
ıııın galibiyeti erde etmek i~in earfettıklerl bttyUk gayretlMe ra 
men oyan hirer sayı ile ..-e beraber1ikle netiotolenmi,tir . 

.. . ....... 
. . . . . . Karıt••.~~~~.~~.:!:!~~~.~.~~.~.~~.~~~m:m•! Kurtulabilecek Mı 1 

Afgan Sıfırını oldureo katıl Amstcrdamda Komı~nıs SO~'U, 7 (A A) - Mkedon- ret1e!
01 ~r==kBırin~~.~~11·~~rada :::~.n v~i;~:·i;:,o,~:~:~:..~ 

BerJin 7 (A.A) - 6 Haziran 1 •• .. ya ılıtılfı.I teşkilatı tıuafındaıı bulunan fırka erkanı ve Maku etmiştir. Bu suretle ziyafet sa 

Şahinşah şerefine Iran 
da büyük şenlikler 

1934 tarihinde Afgan sefiri Azizi lerle Mus~demeler 01-10 vcrılen hır telılığJe, Pretgerıst balkı Ali Siiit paşa hazretlerine mimi bir hava içinde geç Takt 
Hanı öldürmilt olan AfganiatanJı l C.ı l1 guruh 16 Ma~ıs tarıhinde vukaa ve refakatindeki zevata çok sa kadar devam etmittir. 
mühendis Seyit Kemil idama Amıterdam, S {AA)_ H 1•1._ k k d b 1 h t gelen telıedJiilderı sonra hu go· . .. h" l • "f d · 1 b" M 

7 
l g hk'" d"l · · şar ıımın a u 11a •a ea" mımı ıs erın ı a esı o an ır aka, (A.A)- ran ._.a nıa um e ı mıştır. k.11. t k .. T b rnhn11 hüıün ka<lrolarırıı ıa,.vet- . f" ı·k .. t · 1 d" M .. d f kT d · ume omunıst rı ün gazete- birde yenıdf\n karışıklıklar ol " mısa ırperver ı goı ermış er ır hinşahı hazretleri dün 

188 
u a aa ve 

11 avanın yenı- sini kapatmış n birçok matba mo,ıor. Hükdınet aııkeri kıtaatı tıgıni Te azaıunın Bulıcarietamu o·· k Ar S "t 17,40 ta Güroli Bulaktan mem 
den tetkikini istemiştir. halıs vatandaşları olmıya davet b u~ ·ıa şamf k t.'d abı lpaıa kAğıt müsadere etmiştir. kallanmağa m~chor oimuş 't'fl b azreberı e re a a ın e u unan leketlerine ayak bastılar. Sm1 

Bl·r kongrede Hükftmet ftllayışı IRde için halk kola1hkla dağıtllmı,,tlr Bir eyledıgini ıldirmekte ve bo zevat şerefine Şabbahti hazret· üzerinde biri hizim Al& Hazret 
teblıg H ı ar t · bt"IA ı kaı'i hır harekett., bolonmaga ki11i ölmüş Te bır kişi de agır u g opraıtıoın 1 1 a Jeri tarafından bir ziyafet ve- Hiin~ayunon yurdumuzdan ayrı 

H karar Termiştır. Dün akşam ka. ıorette yaralanmıştır. merkezi olmaktan çıktıgı da ilA.Vti rilmiştir. hşlarından duydaRomoz biıleri U·Lu·mıtı'n israfı JerııLı't "ki ki k b l d J D t f b .. olunuınaktac)ır. ş hb h . h 1 • 1 d0 k 1 ııl rışı ı ar te rar &••• ığıo 1tn ığer ara tan 11& ıta moı· a a b azret erı s6y e ı - dıgeri de Iran orduıunoo bftyU 

Edl'ld'ı zabıta memurları nüıoayi,9ilere t•kil ıoıyaliıt hrkHının merke· T L u· ·ı . y 1 leri nutukta bu hisleri gizel şetlerine lrnrşı olan baghht•• 
ateş .,tmiş ve 1ki kiş11ı •R•r ıo 1:ınde tabarri1at yapmış ,.e hır rlıJI •UllVI iri Uft lfl· cumıeıerıe izhar etmif ve iki ıtade eden tki tak kuruımatt11 

..... 8 reıte yaralamıştır. Kıyamoılar çok 't'Nıkalar elde etmiştir. , büyük ıefin we iki kardq mil- Bo takl .. rıo iki baı.ında Tfir 
m.ieigan, (A ·A) - Oom· "d .k 1 ti d ti 8 . n bdet E~ 1 y bnrhret ... lı yem en barı at ar v on a ge r- aat ikide her t•rafta aeayış 1 IJOf IJ letiu ıerefine kadebiai kaldır· kıta&tı ye bir lran piyade ala1 .1 11r a11ıoın INi•inin 1eki-

zioci yıldönümU mtinaeebetile, mitler ye tiserler~ne SoTyet bay- yeniden tee11ö11 etmiş bolonayor- _ 1 111 
mııtar. yer almış lıolnnayordo. llıt ka 

fırka dhanının yeni 1 1 Jı\ı flRını dıkmitlerdır. do. Ha1tahanelerde daha 2' kifi -:- Ba,ıaıofı 1 inct ıohiTıde _ Bu sözleri, bazirunun ayakta deş ve cJoıt millet ordoıon• 
Fl~er bttldhnethı ieraf reı~yaae: Am11terdam, 8 (A .A)-Şt1hrin tedavı altında holoomaktadar. Trakya müsevilerinden yeni- dinledi~i istiklll marıı takip Ah\ Hazreti Höıoayono ıelAm 
tine şiddetle hliouın ederek, kon- • M • • • • den hicret ıuretiJe Jıtanbula eylemiftir. IRmak: için yaoyana te,kil ettik 

gremıı de lıuldınıetıo tesiri Hava Kuvvetlerı· gelıni, hiç bir IDGae tand Ali Sait pqa Yerdikleri ce- reri bir 11ra ıHngiinün, batmak 
altında demokraaıyı tahrip etti• yoktur. YI va qı vapta, ferik Şahbabtiniıa g6ate~ ö1ıere olan kızıl ışıkları altınd 
ğiııi ve deTlet oıor iteımıi Hyıf· t t b ı S(Hu .) T k diği tevecciibe teıekkilr etm11 aldığı manzara çok ibtişaml• 

ı an u • ıusı - ra ya k · · · k t ıaıta~ını eöylem•şur. Mancester Guardı·an Gazetesı· Ta- d . . b. ve memıe ebmıze gırer ea gaye idi. 
an şehr1mıze ıcret eden mü- beıuı ve püraibbat olarak kar Sut ı 7 ,30 de Aı& H•zretl 

Romen •Jazırları f d T sevilerden OD iki kiıilik bir ka- ıaladığı AıA Hazreti Humayunu Huıuayunu getirmekte olan oto• 
l\. ra ın an enkit Olunuyor file bugün yurtlarına avdet yine •1ni •arette bepşet ve uıobiJ, İ•tirııb•tleri için karnı 

P ' H L [ '( LO~ DHA, 7 ( A.A) - Vi- meıeleatne karşı hır nevi boan · etmek üzere Kırklareline hare sıbbatını taııyarak hudutlarından muş olan çadırın önünde cJorda. ansa &reıet ttı er kont Hohert Seail bugün Mao Jmet göstermekte olclakJuına ka- ket eylemişlerdir Dahiliye vekili girerlerken selamlamış olmaktan Burada bir müddet istırabat bo 
B Oh: IO\Ş 8 ( A .A ) _ Kral oester Guarılıan gazetesınde neş- ni olRn ıahık nuıır, sulh arzaso Şükrü Kaya beyin gördüğü Jü ~uyduğu bahtiyarlığı kaydederek yoran Şlllıi nşah b:ızretlerioia 

yn1111 Pıtrıt1u gıderek olan baş retngı hır makalede, biikl\ıue- u~oml olan AvrupA milletleri zum üzerine müsevi aleyhtarh- Ali Hazreti Humayuna, ziyaret· giinlerdcn beri topraklarırU1z öze
'Yekıl .l\l. Toıaı esko ve maliye tin imparatorluk hava teslıbatt· ~ın_ aılAbsızlanmak istedıklerini ğını körükliyenler hakkındaki !erinin devamı müddetince refa- rinde ge9tıkJcri her yerde oıda-
n ııı ço!!altruak karıuını kl\binede· ıddıa etmekte Te bir mukavele tahkikat& dört mülkiye müfetti"'i kat ve maiyetlerinde bulun· ttn gibi, .-ıı bocra köşelerınde azın M. Slansl.oyıı kabul et- ., ıh et ı ... ~ 
ıuıştır. kontrol n idıuesizlığ6 atfetmek- . zarı " ma mtlmkfindür. Bir memur edilmiş, vazife alan mü maktan, gerek ıabıen ve lıiitün Tiirk J.irlıginin bir kalp 

te ve yeni lngiliz siyasetinin ıtılRfıu tahakkuka imkftnsız 01 fetti•ler de derhal Kırldareline gerek arkadaşlarının duyduğu birliRi Ue gösterdıği saygı H .................................... ...... duga aabıt olm d k k ti y 

attır netıceler tevlit .,deee1tini, . 
8 

•. 
1 ça UVH e- hareket etmişlerdir. büyük ıerefin hahraııaı dai- 8evgıyi bir defa d1tba izhar eden «. amaşır Suyu çünkü Almanyanuı Versay mu rlOl .• artırınak hukfı.ın~tlere te . EDJRNE, 8 (A.A) - Dahiliye ma muhafaza edecegini aöy kıtaatırnızm linilnden geçerek atı-

Alı·şhar Akıf Qama~ır suyu "bedeeinin 111Jı\hsızlRnma hRkkın- rettup edıyor, deme.dır. VekiJi Şükril Kaya bey refakat Jemif YC ıerefJi Iran orduauau lan .ııelam topları araeında lra• 
~orarınış çamaşırları bir çok da ki biikümleri artık muteber Blaikİ~t9• fİ;zalml• Jerinde Trakya umumi mllfettiti ıellmlamııtlr. Kadehini lraaıa na ayak bAl!!ltılar. Iran ordoıo-
1•raf1na Jüzom göstermeden kar olmadıRını her zamandan daha Tali bey, dahiliye huauıt kalem bGyOk tacidan Ye .Iran milleti- non ~e hRlkının yüksek ta•ıta 

TUTAK 8 { A.A) - Muha· edn • Ekr b --·feri DİD refah Ye ıerefine kaJclıraıa tPzabnrııtı araınoda otomobllte-gibi beyazlatır şişı•sı !i5 kuruş kuvvetle haklı ülacagını bildir- fıs gUctt biıiklet9trerl aaat 19 da m uru em ey Ye ya ... - • • . . 
Şelllei llakıkat ucuzluk sergi- wektedir. tataga:,eımttler 't'e •mimt bir balaadufa laalde b..,.aa _, Ali Sait paıaaın bu 61erı-. rıne bınerek Makaye t-etrıf fit· 

Hiik6metl~rio ıif&Hı•la-nma tekilde kwedaDatlflArltr, 18 ele Ecllneye: .............. çok iften .-'•• karfdıkh tfler. 



Sabıfe 4 Yeni Asır 

Bir Aşk 
Kahranıanı 

HARiCi HABERLhR 
• - ,.. - , - . '• .~ •.. ·:r• t:.. i.; 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Mac'traları 

Amerika Reisicumhuruı Baltık Devletleri 
Radyo ile Bir Nutuk Söyledi 

.•................ ,~~ .................... . 
Amerika cümbur reisi Ruz· setinin aleyhinde olanların şahıs 

velt, dün akşam radyoda mühim !arına mahsus siyasi ve mali im 
Azim Direkler iizerindeki Kubbelerin bir nutuk irat etmiştir. Bu nu tiyazlar istiyeoler olduğunu ila 

Altında. Adeta G6k Gilrii.ltiileri tuk son bahardaki siyasi intiba ve etti, ve siyasetinin fa 
bat içın şimdiden yapılmış bir şizm veya komünizme doğru 

- 112 -

lşitilmeğe Ba.şlaclı hazırlıktır. Mebuslar meclisinin gittiği şayialarını şiddetle red 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• kaffesi ve iyin meclisinin de üç· dettı. 

Gras Hatropun Hindistana ıdata gıcırdata içinden: te biri ilk teşrinde yeniden in- Cumhur reisi tarafından irat 
· ·ı b d hl d tibap edi!ec~klerdir. Reisicum- olunan nutkun bazı kısımları 

getırı mesi, ir az ü,ünülecek - A dedi. Bu a amın ha k b bur, gelecek re a eti karşılamak muhaliflerinin derhal şu tarzda 
olursa Hayımdurani için o kadar y11li her yerde ·beni takip mi ·· "d · k ı· b" • .. . . . . \ . u~eı e ı ares•nı uvvet ı ır şe- cevap vermelerine müsaittir. 
h?yuk hır muzafferıyettı. kı bun~ j edecek? Bu herıften kurt ulamı kı~.d~ müda1 aa _etmiştir Bütün Ücretlerin arttırıldığından bab· 
ııısbe~le Fransada Ferıt. Hanrı yac~~ mıyım? Yahut kardeşçe m~hım radyo ıstasyon!arı, ~uısettiği zaman mevadı gıdaiye 
ve Nıyama hakkında yapmış ol \ getırıp te ayaklarıma kapattıra munasebetle .bır .merkeze bag. Hatlarının daha fazla arttığını 
duğu şeyler hiç mesabesinde rnıyacak mıyım? O sevdiği ka- ! la~mıştır D~nleyıcılerın adedı da ilave edebilirdi Yüzlerce 
kalırdı. rıya türlü işkencelerle onun da · ellı, ~ltmış mılyondan eks k ol· amelenin tekrar iş buldukların· 

.. • . . d . madıgı muhakkaktır. dan bahsedilirken on milyon 
Zira Hayimduraninin elinde yuregını parça parça e emıye y . . "d f d k k d f h.,: · · d -

k 
. . ? D 

1 
d l k eoı ıcraatı mu a aa e er en, a ar nü usun aıa ışsız ol ugu 

canla başla esir bir kaç Hintli- ce mı!·°:' am a . am ~ a _~ta- her dinleyiciye on beşay evvele olduğu da zikredilebilirdi. 
.den maada bir de kanbur Joze cagım ıntıkam kanı ıle yuregıme oazaren daha iyı bir vaziyet olup Netice itibarile bugünün teş 
. bulunur ve onun vasitasile Jül su serpemiyecek miyim? 'ı o!madığını ve şahsi hürriyetinin kilatlı mesaisi Roosevelt planının 
Bobo gibi bir kaç kuruşa adam Bu sualleri kendi kendisine azalıp azalmadığını kendi kendi- hakiki kollektif ticarete müncer 
Z5ldürmek derecesindeki cinayet- soran Gras, onlara iktiza eden ne sormasını tavsiye etti. Mem olduğunu kabul etmiyor Roose
leri irtikip edecek herifler elde cevabı yine kendi kendisine leketin iktisadi vaziyetini hülisa uelt hakkındn memlekette bü 

etti ve bugünkü şe·raitin, pro· yük bir sevgi ve muhabbet bes· 
edilirse, Ahmet ağa ile ihtiyar verdi. Derecesi takdir edilse in- rramının tatbikinden evvelki !eniyor. Gelecek intihabatta bir 
ıe~iciyi faka, Haııriyi felaket sana hayret getirecek bir kalp zamanlara kiyasen çok daha iyi dağişiklik olacağı muhtemel de· 
kuyusuna düşürmek, araba atla metaneti, bir intikam kini ile: olduğunu bildirdi Kendi siya ğildir. 
nnı ürkütmek, hulisa Maya Ni· - Evet! dedL Mutlaka, her 
yamayı zifaf odasından kapıp halde bu intikamı alacağım. 
kaçırmak gibi itlerin o kadar Yoksa onlar benım kan'ımı damla 
ciddi bir ehemmiyeti olmazdı. damla akıtıp öldürecekler. O va 

Bu Hintlinin fetanet, ıeyta· kıt pençemden kurtulabilecekleri 
aet derecesini bir az daha anlat- Grasa bu bal geldiği zaman 
mak için haber verelim ki Ha- alay da yürümekte idi. Şimdi 
yımdurani, Gras Hotropun kan· Hayımdurani de tamam Grasın 
bur Jozeye emanet ettiği sırlere hizasında bulunuyordu. 
da vakıf olmuştu. Evveli Grasın Gras, kendi gördüğünü Ha· 
Maya Niyama hakkındaki nef· yımın da görüp görmediğini an
retini, Hanrinin onu sevdiğini lamak için Hintli Fakire bir göz 
zannettiğini, sonra Grasın Han- fırlattı. Fakat Haymın tavrında 
riye olan mecnunca atk ve sev- öyle bir şe1 gördügüne delalet 
dasını öğrenmiş, badehu bu ma · edecek hiç bir alamet yoktu. 
lumlar üzerine birer meçhul ke- Ancak Grasın gizlemek ka
ıif ettikçe sayıları artaıı malum- bil olmıyan hu ıztırap halini 
lar ile ondaki meçhulleri de daha kanbur Joze tamaınile görmüş, 
kolay hal ve ketfe yol bulmuştu. aniamıştı. 

Şeytanlara mel'anet dersi Daha Gras o tarafa ilk bakar 
vermeğe kadir olan bu Hintli bakmaz kanburun yuvarlak o ya-

Alınan ya.da. 6ld fi.rO.lenler 
............................................................ 

Kat'i Y ekônu Anlamak Hay i 
l\ üşkül Bir iş Haline Geln. iştir 

kMlin, 7 (A A)-Hazı guıete 
Itır 30 haziran ve temmıızda 

vukoa geleo hadiseleri islismRr
da devam eııııekte ve bir takım 
babeorler ortRya atmaktadırlar 

il u haber Jer ııı üternRd iyen 
yekıligerıni nak?.etmekte olduğu 
gibi, hakikata dl\ oyrnaıoakta. 

clırlar. l\lesel:l itlam eitılmiş olan 
tarın adedı hBkkıntl~ki hah rler 
de asılsızdır. Vatani lıiyanet 

tübınttıle kurşuna dizılenlerin 

11ıletli cılllye lıalıg olmamıştır. 

Huzı ecnebi gRzeteleri eski oa
zı rlardırn M.Terniamesin knrşunR 
dizildıgini yazmışlardır. HBlhııki 

Deyll Telgrafın iıtihbaratın na
zaren bu zat İngilterede yaş" 
ıoaktııdır. Dıger bir takım g11 
zeteler de, artık Hitlerin A lıuan
yada halkm ' edki tevecoühiinü 
kaybı-tıniş oldnğnnn ya?.ınışlar
<lır. Ualbukl başvekıl soo gün

lerde Havyeraya gitmiş ve oralla 
halkın içten gelen t~zalıürntile 

karşı lan mışla rdı r. 

Aralarında Birleşmek için 
Müzakere Yapıyorlar 

H.iga, 8 (A. A) - Gazetelerin 
yRzdıgına göre Lıtvanyanın ba
ı icl siyaKııti yeni bir faaliyet 
devrPsine girecek ve Lehiıtao 

ile anlaÇmaga ve bir Baltık 
hloku teşkilini istıbd11f edecektir. 

A ıılaşıldıgına göre, Sovyut 
baricıye komisı.rlıgi Ağnstoı 

bidnyetlerintle Baltık devletleri 
mümessi ilerini M oskovada içti
mı.a dant etmek fikrindedir. 

Konlls, 8 (A • .A) -'- Ü9 battık 

devleti aruınJn ınıntakavl bir 
itilAf akti iı;in Estooya t"e Lit
tooya ve Lıtvaoya miime1&illeri 
arasında bogün iptidat bir kon 
ferana toplanmıştır. 

Amerika. 
Donanması 
Vaşıngtoo 8 ( A.A) - Bah-

riye ne;-.areti eeki sistem 8 zırh· 

lıdan torpil ko.-anlarıııı kaldır· 

ınaga karsr vermiştir. Bo torpil 
ve lrnnnları işe yaramıııtıgı gibi 
gemilerin aiir'atini ıızallmakta· 

dır. 

Arnerikada işsizlerin ade
di 10 ~1ilyonu Geçiyor 
HirlE>şik Amerikaııın iş bü

rosn tarafıodan yazılan bir t,b. 
fiğe nazllran, Rirleşik Amerika
daki işsizlerin adedi on milron 
ıki yiiz yetmiş iiç bimllr. 

l 93:~ senesinde, neşredilen is
tatiatığe gore, o ıeoe zarfındaki 
işsizler miktarının l:l,6'73,000 
oldogu enlaşılmı~tır. 

Maliye Mütehassısı 
Şehrinıize Tetkikata 

Gelecektir 
Fakir, bir tarafı gülünç bir ta· na dönmüş, o da her ne gör- u•tı • lltr k• • s ld 
rııfı acıklı şu hazırlanmış büyük müşse görmüs ve yine o anda J erın lfj.,ev )J arsı 1 Hiikilıııetçe Frıı.ıısadııo celbe-
tiyatronun Hindistana nakli ha- Hayıma dönerek, üç parmağını dilen Fran~ız malıye mütalıassı· 
linde kendisinin bütün manasile birbirinden ayrı oldugu halde - Baştarafı ı incı sahifede - Gazetelerin Men'l sı M. Alland öniiıniizdeki hafta 
hükümran olduğu ve fermanını ağ-zı~a _götürüp ona bir işaret şerin Fransa ile münasebetlerde Berlin, 8 (AA) - Alman A içinde lzınıre gelecektir . .Mııma-

.. ·· tt" ·Ü b" d I vermıştı. buluod • fesı"n t k · sı b"ld" · il ey h lzıni rde yeni ına liye te•, • yuru ug ır yer e oyun arını B . . H d ugu mese e e rar ıan ı ırıyor: 
• t d... "b" t f d" . t d... u ışaretın ayoını ayım a israrla avdet etmektedir Gaze· Almanyanın vaziyeti ve dev· kilıltını tetkik edecektir. Miite-
ıs e ıgı gı 1 er ıp e ıp ıs e ıgı Jozeye verdi ve bu işaretlerden basMıı bo tetkikatını tzmirin ha· 
şekle döndüreceğini düşün~üş, sonra iş görülüp bitmiş oldu. telerin, bu efkarı umumiyeyi let aleyhindeki suikastın bastı-
buna da muvaff~~ olmu~-~e ış~e işte bu dakikada Gras, Haymın oyalamak teşebbüs ne bu kadar rılması hakkına yalan neşriyatta zı kazalarına tla teşmil eyliye
bu muvaffakıyetının verdıgı mag- tavrından mana çıkarmak için ümitsizce sarılmalarının sebebi, bulunan üç büyük lsviçre gaze- cek ve vekalete bir rapor vere
rur iftihar duygusunu şu tanta yüzüne bakmış, fakat yukarıda vaziyetin çok nazik olarak de sinin altı ay müddetle Alman celıtir. 
nali alay karşısında tevazu tav· baktığımız gibi hiç bir emare vam etmesidir. yaya girmesi menedilmiştir. Güzel yalıda 
rile örtmekte bulunmuştu. ve alamet öremi erek süküt Rropaganda nazırı _M Göbel- Kendi Memleketleri Yetişmedi 

Görülüyor ki hikayemizi teş- etmişti. g y sin de vaziyeti, umumıyetle zan Nevyork, 8 (A.A) - Eski Ga.l"denpa.rti 
kil eden vak'a azaları ve kahra- Yeni vali ile karısı istikbal nedildiği gibi o kadar kuvvetlı Rayştag komünist meb'usların· ÜiizelyBlı O. H. 1!'. ocagı ile 
manlarının hepsi de şu dakika hattını bir taraftan öbür tarafa değilidir. dan Munzenberg, burada 15,000 Göztepe sporkuliibii :.:ıeofeatına 
da Hindistanda idiler. . . .

1 1 
d.k k Umumiyetle zannedild iğine kişinin önünde söylediği bir nu- Şale gazino~onda mükemmel bir 

ıh . 1 k" M N" geçıp ı ere ı ten sonra as er- .. B k'l · · M F kt il 1 1 1 d t· b ı t d T tıma ı aya ıyamayı 1 . k . . gore aşve ı muavını • on tu a, mi i sosya isi iğe şiddete gar en par ı uzır anma a ır. er-
takip için gelen Ferit, Hanri, lerın umanda sesle~ı, mu:ı.ıka Papen maruz kaldığı şüpheleri hücum etmiştir. tip heyeti ~ylentıoio nezahet ve 
Raul, Ahmet ağa ve Beryen de seslerıne galebe etmege başladı. üzerinden atmağa azmetmiştir. Diğer taraftan bu toplantıya mükeınmeliyetiol temin için faa
şu alayda mevcuttular 1 Her bölük, her tabur, her alay M. Fon Papenin bugün Alman· riyaset eden komünist teşkilat- liyetoı l{eçmiştir. Büyiik fedakfir-

Kanbur Joze Grasa ~ık sık işgal ettikleri yerlere mahsus yanın yegane otoritesi olan Rei· çısı Krumbııyn demiştir ki: lıklarla mütenevvi eylenceler, 
alayın tantanasını tekrarda de· manevralar için karmakarışık sicumhur Mareşal Hindenburg "Nevyork nazileri cuma gü- siirı:erizler bazıl'lanınatadır. 
vam ediyor, Gras ta Jozeyi ce· old ki b" d b 1 ile Rayşvere istinaden vaziyetin nli bir toplantı yapacaklardır; '('T..LLZZ.ZZZa::r.LT~L7~JUOVJ'Z. u arı ır zaman a ara a ar . • A 

vapsız bırakmamak için: b 1 k h""k" aydınlanmasını tesrı edeceği söy- zabıta kordonunu kırarak bun· iKTiSADI 
H k.k t b k d .. 1 ı ız arını artırara u umete 1 kt d. 1 1. - a ı a , u a ar guze d • • enme e ır. arı eze ım.,, 

hiç bir şey olamaz. ogru yol almaga başladılar. 
Diyordu. Bir aralık Gras bir· Bahar valisinin sarayı Ganj 

denbirc başını kaldırdı. Kalaba- nehri üzerinde muazzam bir sa 
lığın bir tarafında birini görmüş . raydır ki safi pirinçten kapıları · 

g_ibi _dikkati>! orayı gözden ge \ nın, yüksek pençerelerinin aza· 
çırmege başladı. meti Londra saraylarının üstün 
. Hırçın kadın yanılıyor midi? d d' l · · d"" · ·· ·· d e ır. çının oşemesı, susu e 
Hayır, yanılmıyordu. Bir bıldik 

d b . t d k ·· b" "ft Avrupa saraylarından aşağı kal-a am ır anı ı yuz, ır çı 

maz. 
Lort ile Ladi Rişmondu ge

tiren arabalar bu sarayın kapı 

sından içeri girdikleri Z"lman 

azim direkler üzerindeki kubbe 

siyah göz görmemişti. Kibar bir 

çehre, kahraman bir tavırda 

bunu görür görmez Crasın yü· 
regı hopladı. Sonra şiddetle 

çarpmağa başladı. Bir kerre daha 
görmek için telaşla döndü Ba lerin altında adeti gök gürültü 
şmı, omuzlarını hatta beline ka· leri işitilmeğe başladı. 
dar vücudunu arabadan dışarı Sarayın yarısı lngiliz yarısı 
çıkardi. llk gördüğü yeri dik- Hintli kadınlardan mürekkep bir 
katle gözden geçirdi. Fakat hiç çok kadın hademeleri kendile
bir şey göremedi. Hayal kayb rini yukardan aşağı atarcasına 
olmuştu! bir tehalükle koıup efendilerini 

Bunun üzerine Gras tekrar Hindistan tabirince "sahiplerini,, 
arabanın içine çekildi. Arkaya karşıladılar. 

· · i ıcır-1 - Sonu Var -

Bir Şikayet ŞirketlerMuamelatı 
Taştan ölçü Ticaret Odasına Bağlandı 

Olur Mu? 
Sözüne itimat ettiğir11iz bir 

kariimizin matbaamıza bildirdi
ğine göre Yalılarda bir çok ıtıy· 

yar satıcılar terazilerinde ölçü 
yerine taş kollanmakta, iki kilo 
lak bir emtll\yı üç kilo yerine 
vermektedirler. Kapılarıoda alış
veriş etmek zararı.tinde bnlonan 
bir çok kadııılar bu açık göz
lerin kurbırnı olın"ktndır. 

Ülçiiler kanunu bir çok tak· 
yidatı amir bulnnınaktadır. Sıkı 
bir kontrol!& bu açık giiztügiin 
ününe ~eçilmesi temenniye şa 

yandır. Belediye Te ölçüler uıü
fettişli~iııln ehemmiyetle nazarı 

dikkatini celbederiz. 

Izmirde mevcot J,ütiia ano· 
nim limitet n1Bir şirketlerle 

kooper11tiflerin ınnaıoeliitı fica· 
ret mıotaka müdürliiğünün liiıtn 
üzıırine tamamen ticaret odasına 
devroloomoştnr. Bıı ş; rketlere 
ve kooperatiflere alt işlcı r oda 
nmnmi katibinin mes'nlıyeti al
tında bir ınıımnr tıHAfındaıı ted 
vir olıınacaktir. 

Yanan Orman 
Ateş Altı Saat Sürdü 
Balıkesir)e Bergama hııclu· 

dııııda Maılra mıntaknsıııdaki or
manda çıkan yangın büyiiyerek 
altı saKt devam etmiş ve lıöy

lüoün büyük gayretile söndiirü
lebi!ıni,tir. 

HABERLER 

üzüm Satışları 
Alıcı l!'ıat Çıı. 

7~ 

28 
S Siileyına 10 12 72 

10 50 Oenbir z bi 10 50 

100 Yekun 
364075 Eski satış 
364175 Umumi satış 

AFYON 
K. Alıcı Fiı.t 

21:14 900 G Inhi. l 78 78 
Hir morfininin fiati 

Zahire Borsası 
Ço. Oiosi Jı'ıat 

704 Hngday 3 10 3 90 
26 Arpa 2 37;5 

174 Kuuııları ' 50 6 10 
1800 Balı: la 2 ,3,75 

:J 'l'eıo ııı l9 3 

, . "C>iin.d..e::n.. ı:l"U.tfi";Ü::n..e 
r/'/7///////////////////7/. 

Naklen Tayın 
Zırnat vekaletinden vilayete 

gelen hir emirde Sarıkamış mii
cadele baytarı J\lehmet Ali be· 
yin Kuşadası gümrük baytar 
müdiirliigüoe tayın edildigi bil· 
dirilmiştir. 

Hayvan Haatalıtı 
Meııeweniıı 

hayvanlarında 

maballıodeo 

ıniştı r. 

Boroncok kiiyıi 

basıalık çıktıgı 

vilayete lıildiril-

Şehir Yolları 

Şehrin bazı yerlerine paı-ke 

taşı ılö~enmeeine belediyece ka
mr verılıniştir. Bu maksatla 
aipariş edilmiş olan 60 bin par• 
ke taşı ba gün !erde gelecek ye 
derhal işe başlanacaktır. 

Yaramaz Çocuklar 
Belediyeııin gerek bavagazı 

ve gerekse elektrik Jllınbalarını 

&apan taşları ile kıran on çoook 
bl\kkıntla zabıt varakuı tııtol· 

mnş ve kendileri poliee ıesliın 
edilmiştir. 

Parkın Elektrllılerı 

Giizelyalıda Behçet Salih H· 
parkının elektrik teıi1atı bele 
diyece ikmal edilmiştir. 

Sıtma Kongr•al 
Romada inikat edecek olan 

beynelmilel ııtma kengreeine 
Meı•enıen 11tma mücadele dok
tMu Riza hey gitmi~tlr. 

Emniyeti Sullatımaı 

Kemal bey namıoda bir ıı•· 

tın emniyetini ıuiiıtlmal edeı• 

terzi Ali efendi hakkıııda aılli 
takibata başlanmıştır. 

Nlzım ZDhtD Bey 
Vililyet nmnmi meclııi Dikilı 

ziraat mtımnrn Nazım Zühlii 
bdyin bir sene müddetle ltaly•· 

da zeytincilik tetkıkatı yapm•· 

ZABITA 

Mnm11i· 
kt r 

YUKUATI 
'//,C!'Z7'/'/77.7Z.il:. ZZ:!!IC..,'7'11211-~ 

Hıç Yoktan Bir Kavga 

Kemer caddesinde Recep oğ· 
lu tnrfaadaeı ltiiatem efondı ihl 

arnbacı Satıh oglo Abıaet efeli" 
di aralBrıntla araba iioreti me· 

selesinden çıkan kavga neticeıifl' 
de Salih, Abmedi kamçı d .. gııır 
jti ile lıaşırıdan yaralamıştır. 

Kavga Detıı Bir iddia Mı? 
liemeraltı catldesiotle şofiit 

muavini J\lostafa ogln Ahmet 

efendı ile Ü•man oglıı Ali 0,. 
rnırn efendi aralarında çıkan kllf' 
!?'" neticesi nd~ Ahmet efeotliı 

Ali Odman efrndıoin iizeriP1 

tecavüz etliği iddıa ııtlildigindef. 

zabıtaca tahkikata başlaıımıştı'· 

Daha Neler ı,ıdecetlzT 
Kemer caddesinde Osoı~P 

kızı Ayşe hanımda esrar bolnll' 

<lııgn zabıtııya haber nrilmiş ff 
iizeri araştırılınca hır mikt'' 
esrnr boloıımnştnr. 

'i' //.;(TT// LT/777ZJf7. ;.u.;ırzıı-il 

Talebe Velilerine 
rı k veyıı. orta aıektııplerde 

ııkoyao ve her hangi bit 
deratesten geri kalmış 90· 
caklara ders nrilir Te imti· 
bana yetiştirilir. 

· Terfii sınıf etmiş talebeler 
yeni seİıe derslerine hazır!•• 
nır. Muallim derelerini ef 
!erde Terir: Gazetemiz idare 
müdiiriyetıoe miiraoaatları. 

2-5 
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lşArayor 
Yeni kaonnluın tntbiki d~ 

lay ısi le m üessesatı hıııosiye01 1 
muamelihını ve muhaseb•l1

-, 

tanııim ve tedYir etmek aıt' 
uzan müddet bu işlerle nıe~', 
olmoş lisana aşina bir oıoh•'' 
iş arayor. İhtiyaoı olanlarııı ~ 
zetemiz idare miidiirıyetine ,
racaatları. 
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faaliyetten Geri Kalan Birlikle· 
rinin Canlandırılmasını Istiy< rlar 

Yeni Asır 

<cProiyaı> Ga•etesinin Dlakalesi .• -·-·-·-Nim resmi c Proia > gazelt-sı 8ovy6t Hnsya yamoda yani Fran 
Ynnaniatanclaki mubalofet tarllf- sa tarafında nziyet almak 
tarlarının dlişiincelerıne mu va- ıneohuriyetindn bulondogoou aöy
f1k hır surette lıır siya~i blok lernf\ktedirler. 
teşkıli hakkındaki Frnn~ız teşeh- l ~al yay" g~JinoP, bo devlet 
büslPrinl tahlıl etlıyor Ta bu hu- Yunanistırnın barioi ıiyaseti için 
suıta dıyor ki: lıi r cRzihe merkezi teşkil ede. 

Bükre~to ka.rntlRştarılan nok rnez. Hır A kJeniz misakı ltalyR 
tt1lıu an tathiki yalnız kliçük iti- ile Yugoslavya arasındaki mü · 
lat ile Fransırnın elinde deJ!'ildır. ııs.ıtebatı takviyeyi isitihdaf et-

QekoRlovakya ve Uoınanya ınektedir. Eger ltıt.lya bn ıniıR· 
hariç olmak ii?.ere yalnız lngil· saka dahil olm1tz&a, Yonaniatan, 
ter~, Fransa, Italya, Yunırnis- Tiirli iy~, FnrnsR ve Sovyet Ruı
tan, Tiiıkive ve Sovyet RnAya yanın ve basşaten lngilterenin 
tarahrıdırn ff'şkıl edılecek olan yanınlla mevki alrnak mecbnri-
bir Akdeniz misakı hakkın- yetindedır. 
da ki karar, bn noktalar meyanın· c H«>stıu bu Pıtriı1 mektuban· 
dadır. Hu fikir, solho tanin da mevzuu hahsolan fikirleri bil
zımnında muhtelif mısaklar ak- tfin knfvetiyle tetkit etmekte. 
ti esasını güden Fraoaa tarafın. dır. Akdeni~ miaakanın aktl i9in 

13 Ve 20 
yom da 

Sahife 5 

Temmuzda Stad
y apılacaktıo 

Akhisar gtnçltı birli/iniu açılma ıtsmindtn tski biı hatıra 

A kb k ı. ı be· dRn ileri atılmı,hr. Fakat bir İtalya. Almanya ve Iogiltere ta• Gtnç GDıeır"iltıimizdtn Bı·r 1"!.uıu'P ıear (Huıaal) - Son gün- zif.,ııni ıfa etme te uu'4onan rır v 
1 d ı. 1 i l'k Akdeni• miıRkı, Franıız politi- rafmdan gelecek birçok mania· TürkJilıttto en eıki ıporların- te•ekkil olacaktır. ıfH t< meml.,ketin bir QOk canlı le<liye reııı uey er n genç ı .. . .. ~ Y 

· ı ~ ı s,ı ı. b kk d k' tJl.kk'l · ka1ı çerçeveılnt tet1a•uz etmek- ları a•mak 1 4sım gelmektedir. dan biri olan gür- bir zaman- Güretler.. aır•oeL m"'ıabı~-ış arın( e ıunüıdükler r.rk edil· a ın a ı te a ı flrl memnu- t d' Z 'kl h' , v • -... v a ., .. u ııı. 
ıne~e haşlaoıldı. niyete şayan bır tarzdA olmaama e ır. . iri\ ı . tiy1tk A lideniz lngiltMe ve Almanya böyle bir lar alikaaızhk 1ıt.Hnden Adeta ların llıteai ile bu gfiretoilH 

s.,nelerdenberi terakki n te- maddi yardımlıu'ın temini im- devleti olan lngtltere Te İtalya- mil•aka iştırald arza etmektedir. unudulmnşta. Son samanlarda hakkıodaki mütaleamısı ayrıoa 
kamUJ de•ıeıinde olAn Akbiıtar, kunıızlıklarile karoılaşıldı. :~n mova.fakati . inzimam flfme- Ynnaniıtanrn da böyle bir mi- Tftrkıpor knUibünlin :güret9ileri yaHoağ••· 
gittikçe tedenni•e yiiz tuttu, lkioci ıehep; te gen91ik teşek· ığl takdırdt' ~öyle bir miaak saka iştirakte bi9blr menfes&l osoo çahtmalardan ıonra bu gö· Ye•n BlrlndUlı 

.1 • • ' - akledilemez Halbuki bu iki d 
muhitte bir gev,4'klik, şehirde küllerının faydalarını kavrıy" . •. ev· mevoot de~Hdir. zel ıpornn ilerllemeai için Hal· Mllaabaltalan 
bir atalet ve hecerikıh.lik derhal bilen mli~ahirlerin azlığıdır. ~t;n ~c~a&bı teşebbüelere kolay «Proiu gHeteti yeol bir kel'l ıalonlarıoda yine BalkeTi- Diio toplanan deolzoilik he-
gö~e 9arpıyor. Biiyük ııaralara Eğer faal reiı .l!"eyzi bey gibi o ay ıştırak etme,likleri de ma- makaleıaindtı Yaoaoiıtaoıu Fran- nin kendilerine 1aptı~ı güreş yeti yelken birincilik mü•aba-
ibtiyA ·· t · f ı· t- bl t t d b ı·k lfimdar. Bundan dolayı bu Tazl- t afıod t-klll diitiinülera 

9 goı eren ımar aa ıye r a9 za " 8 genç 1 aıaerna yet ta•azzo tıtm dik y 1" ar an -... . k' . minderinin etrafında toplanarak katarının 3 agostoı ooma günii 
ıhıli,..inden balııetmı'yee"ıtı"m. bı'z..,at karı•mı• ol•aydı bı'rlı'k e Ç«', ona- yeni gruplara i•tıra ının tama- f • . 1 "" "n ., " " ., · t d .A . " aallyetlerınl arttırdılar. Dıter yapı ma11na karar Yermiştir. 

MeTcot teşekkülleri yaşata· bogünkii aoıklı bale diişmezdi nıa an " kdeoız devleti hayal. men aleyhinde bnloomaktadar. k 1 .. 1 d d k d·ı . .1 . u· . ·ı·k .. b k 1 . • yetile kendi · ı· . t . . . o up er en e en ı erıne ı tı- nırınoı ı mo11 • ~ arı ya· 
ınamak <•mriinü bugünkii tarihi o Hır zamanlıH f ırk,, çatıst al- Tazı ye ını eıtpıt cProın• dıyor ki: . 1 k d d . 

. . . ed"mez titt f'kl .1 hak eden bırçok arkadaotarıoK pı ac" samana ka ar ara akı 
menaıınn te~kll edecektir. trnda ~ınkıp salona dolduran . . . A FrBnH, e&kl ~ e ı erı e lire dertleri Yererek di er e• bo' zamanlarda şarplcilere 1•l-

Gen9ler birliği A kbisarın üç gençlerın kf,ffesi htwön kahve- M. ~hk91 moson naşırı efkarı olan bağlarını takvıye atmek Te g f g ş . . . . . 
k ı··b.. .. . " . olan hlikAmet tRraftarı K ı· . . . b 1 hirlerdekl göre,9ilere kıymetli kenoıhk denlerı verılecektır. 0 0 uniin ittihadıodaıı miirek· hane ko._elerıuue vakıt geçır· u a ırne dıger taraftan yent yenı ağ ar . 
kep bir teşekküldür. Daha ev- mekte<lirl~r . Bu hat )se yarının rini gazeteai iae mnabedelerin vücude ,getirmek saretile Alman· rak~pler yetıştirdller •. ~alkevin- Bu deralerı .l{.S.K lı fe de-
..,.~lleı·i birbirinden ayrı bolona\D münevveri &ayılacak olan geo9- tf!..dili aleyhinde mevzii mi1aklar ya t.ratından gelecek tehlike- dekı .~u çalışmalar~. ıltıha~ eden nizcilik heyeti azası Ati Sabri 
ve yekdigerioe karşı pek aykırı lik hesabına elim bir ;tkilıettir. vaııtl\aile A vropa. ınlbnnnn tak- lerin önüne /?e9mek iıtemektemr ama~or a1afrao~~ gure' m~ktarı bey kaplan verecektir. 

Yaı;oıvau bu gençlik top lolnğuna Filhakika bundan on sene vıye edilmesine matuf olan Yuııaniıtan Anopa guruplarına bogım Altay, Golltepe, lzmırapor Tilrlııpor Kalaba Kongrul 
b\r araya getiren birliği koran eTeJki yerimize bakarsak genç- .ırrao••• nokcaı nasarını maa .. raa ı,urak t1demez. --Yunanh!tan Bal• •• Tftrlı:ipor 'ta18bft Aia"'li)'ından e f ak~am ~•iri ICfare t.e-
ZeTat kszamıı kaymakamı Cavit lerin sonsıız bir hoşlok içinde etmektedir. kan rninkma, mnkadderatıni mürekkep olmak üsere elliyi yetinin islifosı üzerine fevkal&de 
~e e ki müddeinoınmi Feyzi vakitlerim, C.ınürlerini heha et· H:t1timeri[Ji diyor ki: Bn mi- Avrupa garnplarına bağlamak- bolmoştor. Giire19ilik heyeti son topl .. nan Türkıpor knlübü kon-

eylPrdi. tiklerini de görınokte miişkiill\t ıaklar, hiç kimııenin aleyhine va- eızın, girmiştir ve Balkan mhıa- toplantısında bo dört kulüp an- greıinde yeni idare lıeyııti inti-
. O t.aınan kıııanuza yeoi gel· çekmeyiz. o :;,,amanlar içine gl- ziyet almaml\kla Te ayoi zamaoi kının, f'alkan yarımadaeında eından müteşekkil güreşçiler arn- hap edilmiştir. 

ınış olaıı 01\vıt bey ilk icraatı rilecek iı,,1tiınai miiesseselerin da hugünkU hudutların em:ıiveti ıükftnun ka•vetıenmeeine yıudım ıında bir miiaabak" yapma~a ka- lzmiraporluların 1oplant111 
meyanına dahil etti~i ho muvaf. meTcut olmaması yüzünden en esaıuna mfistenit olarak Avrn- ettı~ine kanidir. Yonanistanm rar Termiştir. Ho akşam f zmirepor kolöbü 
fakıyetlo gençlik arnsındR 1yi 01881 genQler bile sefahatbane- panın yeııiden t~şktıatıandırılma- Avrupa ıiyaai gurupları moT'a• Bu müsabakalar iki hafta 
bir tesaıri.it uyandırmış, Feyzi lerde, meyhan6ler<le, kahvehane- ıını istihdaf etmektedir. Ayn- cehcsınde, VA?.iyetlni teBpit et- dnam edecektir. Birincı haf ta 
lıeyın de bilfiil 9ahşwalari bu lerde kayıtsız, ~ayesiz, hedefsiz gnzt\te, etatiiko iizerinde tadilAt mtııi için '"k•t tlflba çok erken- alafranga, ikinoi haf ta da ser
tesauüdü takviyeye amil olıunştu. bir şekilde 'f6 ı::ı"'ayet avare bir yapmaktaıı ise harbi tercih etti- dir. beat güre' birinciliği fl\pılacak-

2H 1'tışl'iııiovvel 933 büyiik vaziyette föuilrlerini siirüklerler, ğinl söyliyen M. Titiileeko'nun ------~-----
ciinıhuriyet bayı·amı güoii ki.işat görgü ve malftınattan mabrom nutka aleyhine vaziyet alan Te Bulgarı·sıan'da tır. . .. Yapılan programa gore mn-
l 'E< mi yapılan gennler birJi&ine ol:&rak, sefalıat ve solistimRlin ha ııutkun barpço bir mahiyeti 

~ e. ıabakaları idare edecek bRkem 
Teiı olım ba zat birka9 ı.y için derinliklerine d"larak şahsen ve bohındnğanu 11öyliyen ltalyfln ... u ... 

begcnilir işler gösterdi. 1\1.ohtfl- llhlakan gittikçe tordiye yiiz tu- matbuatının nokta.i nazarını ten- ILtı'sad'ıyatın Tanzı'mı· bey:!.~ ha. k.em Nori lıey .. giire. ş 
lıf kollar teşkil etti. Cemiyet ha- tarlardı. Geçıniıı bir vaktin ta kit ediyor. c Aof\lıa, kadar kan 1 H 

" beyetı rem. Hakem useyın 
yatıua alışmam1 ., olan birçok amiiliinderı olan bu hal, şüphe. pahasına kurulan statüko'<la ta· . Yunan ef~i~ı umumiyesi, ye· bey atletizm heyeti reisi. Y~rn 
gençleri bile yararh t&lkinat sa- siz o zıuuanki göreneğin eseridir. dilAt istiyeo hük1lmer. reisinin nı Bulgar hukuınetinin memle
yesinde birlige alabildi, onlara Çünkü gf\nçleri~ harekat ve beyanatı da ayni derece harpoıı ket iktisadiyahıun baştan tanzi· bakteri: Kemal b~y Tiirkspor
his i, likri, bedeni tekamüllerin ahlakhuı iizcrhıda en ziyade bir mabiy.,ti haiz değil midir' > mi ve komşu milletler ile sıkı dan güreş9i, Feyzi bey Türksı>or
sncak bu gibi birlik hayatında mü~aser olan ahval,ferdin muhiti diye soruyor. bir teıriki mesai ihdası husu11un- dan güreş9i, Mahmut bey Türk

elde ediJehilecegi hakikatini aşı- dairesindeki f~Örgiileri Vö vak o ~itaraf Hcstia gazetesi bir da sarfetmekte elduğu gayret· ıpordan giire,çi, Sabri bey A 1-
lanıak için uğraştı. lrnlan temaslarulır. o zamanlar Parıs ~ektnbu. neşretme~t.edir. leri ciddi bir alaka ile takip taydan güreşçi, Safi bey Giizle· 

O zamanlar geçlik MaRında gen9liRe yeni bir roh üfleyen, Gazetemn Parıs mubabırı bo etmektedir. Sofya hükümetinin peden güreş9i, Ferit bey Gözle· 
birleşen tesırniit sonradan hır- taze hir fıkir bahşeden · bulan- mektubunda birçok .•iyaat de~let Balkanlarda mütemadi nizalara peden göre,91. 
den bire bo~uhlu, çok intizamıız mıyordu. ],akat ~\jiındi i• hiç te adamlarının YonantBtanın sıya· sebebiyet veren ı'bt'l"I t k.. Kronometreler: Sabahaddin 
b ... i h kk d k' :ı .. •• 1 · i 'h 1 8 cı eı 1 
ir hRI a.ldı. Birlik i9inde bir böyle dejtildır. Oumhnriyet inkı- ~et. a ın a 1 .<ıuşuno~ erıo ı · litları dagıhnak kararını da ta · bey (A. 0 .), Sadi .Agah bey (K. 

dteiphnıizlık ha• gösterd' k ı k k' ıhtıva etmekte<1ır. Bu ııyast deY- bı'"ı me nı'yetl _ k . S K) ., ı,c o,. labının ortaya saçtııtı ea ın mnu e t 
lar arasında hı.sis rekab ti ~ .. 1 t d 1 Y · t 11 ' gorme eyız. · • 

'. .. .. e er ı•ık gennlııte nurlu yolu goater- e a am arı, uıtaıııa anın, • B' 8 ı · t k KAtipler· Ahmet Hamdi (T 
f l 1 :1 y ~ "' - • . b. ' d b t f ız u garıı ana arıı yüksek . . 
er ı ae ıtıp tır yuzunuen. nıiinafe- miştir. vıçre gı ı, aonona ... a .. ar. ı ara hislerle miitebassis v S.), Şiikrü (11. S.) ·beylerden mil· 

retler znhıır etti; hirlik İQinde Unut 1 1 k' lik kalRmıyRcaıtmı Te Tnrk1ye ve . . b B 1 oldugumuz ~ 
d k n arna ıyız ı genç .......................................... ıçın azı u gar gazetelerinı'n ve ~ 

esen sRıniıni hava an eser al t k·ıa 

azaları bir toplantı yapacaklar

dır. Bo toplantıda kulöbe alt 
meseleler üzerinde göriişüleoektir. 

Ruaya Segalıatı 
Rosyaya ~idecek sporcu ka

fi lesi ne iştirak edecekJerı fede· 
raıyonoa kararıa,tırılan heyet 

reiıi Mustaf" beyle fntb<,Jco Al· 
tınor<lodan Sait Te Göztepeden 

Foat beyiıı izin vaziyeti lınkkm
da telgrafla nıalumat istenilmi~ti. 

O~rcadiğinıh.:e göre futbol heytıtl 
federat1yorıa bir telgraf çekerek 
Mustafa ve Sait beylerin izinleri 

ahndığım yalnız Foat beyin aı. 

ker olın"ıı dolay11ile bnrac" izia 

Klmak imkanı olmadıjtını ..,.. 

Vababın da formanda buJanda-
j?onu bildirmiotlr. 

Ba -yaziyete göre Foada iıi'I 

ahnamaısA Rueyaya gidecek ka
fıleye iştirak e<lemiyecektir. 

-
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' • .• tı, her memleketin, her bo teşekkülii bir hara müeHeıe- bilhassa Makidonya terekkiper-
ınadı, hunun, bittabi bir takım ~uhıtın en ı;n &afta yer alan ıi telAkki etmeliyiz, bu tfşekkü· verler matbuatının her vesile ile 

aebephni vardı. ıh~ıya~l~rınılan &ayılacak ehem- lii bakımsız, alAkaaız bırakmıya- Makidonya meselesinden iıtik Brlstol Oteli 
Birinciai·, beletliyeotı birliıte mıyetlı 111lerdendir B·· ı t k 

" .. 
1
" .. · oy e eşe - rak ona ferdi Te içtimat vazife- balde hüniyetini kazanması il 

laıım olan yardımın yapılıua· kullere ıu~~un yalnız bir •S ' . b • 
nıaaulır. k l"h"' 1 k d por terinin programını çızerek, yo- zımgelen . ve ugün esır olan 

n u ın < eme ogru olamaz. b ıı b • Maked h Ik 
RR,makaın bey hirli"'tt "Y· Bızinı anladıgımıza ö rulma~ çahşkanhk teklif eyleme· aya ır • onya a ından 

• ' r- g re r · Bi k d f t tf ıti bahıetmelenoe karıı ıiddetle 
tılan paranın l\Zlığırıdan bsluıe- gençlij?i hir araya toplamaktan ı~ız.I r a9 e a .ema1 6 ı,.,I · h• tm kt bul d v • f' 

1
• 

d k .. . . . .. muı Jergamı gen9hglni orta a. ıue e e un ugumuz ın ıa ı 
ere 1 htıtÇO ta,dıkındf', kent118l- makSAt: yalnız hedenı değil, ay. t k .. .. (i J kt kend" • • 1 

Dirı kordugıı bır teşekkülü niçin ni zıuuanda milli, b11&t, fikrt ve ra ~~~ıeCet~ I?~mkundl~~- tim s yNemeb. e!1 Mak'dımızı ~amayız. 
Ht· . . e mızın gen9 ı z • e ır ,, ı onya mese . 

ı~am etmedlgını aordnm, kay- ınedtı1ni tekamiillere çı~ır açmagı realle alAkadar olan adamlarına lesi kalmıştır, ne de hürriyete 
nıa\\am hey ceva~.en: . . uııih<lRf' eaer. kollarımı•• açmıt bekliyoruz. kavuıacak bir ahili. Bulgar 
ıni - .c Belede hııtçeıının umu- Bogiin AkhiHr gençliği, ne Gençlik bugün pek biiyük bir gazetelerinin bahsettikle Maki-

yet ıtıharilA zarnri ıhtiyaçlara yazık ki, hütün ho meziyetleri fedakarlık beklemiyor Yalnız d y nist d y 
ına 11 f 1 .. .. ' .1 onya una an ır, ve u· 
va .rn o Rcagını gordnm. Bo içinde toplanmış bohıoan bir te· alaka iı-tiyor, yalnuc müzaheret nanhlara aittir Böyle hayaller 
•a;ıyet karşısınd" hi rlık tahıi: ~skkiihl1>n kiiiliyen malırumdor. beklıyor. Bono yapacakların peıinde kOf&nlar, matbuat vuı
terı~ın . fRz~alaştı rılması t~letı.ı .E~er alAlrn,Ju aclamluın ıon arkasından kooaoagında şüphe tasile bu kabil probagandalara 
r Tıçe ıınk.ın bulamadım, bızu- zRrnırnlllrdAki lıırBızhkları daha yoktnr. Geo9lilr hareketlerini müsaade edenler' Balkanlann 
nr ıın.,,a ettim. > lledıler. ziyade <levam ederRe bu mahra- takTiye Oambariyet rejimine ıulb Ye mesalimeti namına çok 

G(•rek hidigiıı flllıri reisiıgi. ııııy~ti ızRle etmekte hilAb"re bismettlr. Ba .. retli Yaslfeden fena hizmet ettiklerini bilmeli· 
tı 1 • 1 . ı. k . 1 • 1 ~ıııutl.ıll ulan KRYlllftı\Bnt, giiı:le:;ıt'oe tır. ka9ınmamak 8erektlr. diri•. 
tterokı10 lıırlık ıulinlılıaslıg ı Va& · ~"ırkıa catııı altında toolaoAD llıllU ..... .,.. .. 

lstanbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
B·.-z•stol Olelı• . Tep~başı bahçeıi karşıaıdna 

' , • Halıce ve Marmıraya nazır 

baTadar hir yerdedir. 

8 • f J Ot ı• Aıanaörü, her odaaında ııoak 
rıs o e 1 : sook «toyu bulunan banyola 

odaları ha•ı İltanbnlan birinui ııoıf lüks konforla bir otelidir. 

B • t [ Ot ı • • Hiitiin rahatlıklarına ilAn
rlS O e l. ten en tem•~ bir aue otelidir 

B • t 1 Ot ı • • lzmlrlilerin boln,takları bir 
rıs 0 e 1 e mülakat yMidir. 

D •ı.k t • Fıyat hoıosonda Blriıtol oteli bötiin 
l n Q • birinci sıoıf otellerden oonzdor. Yatak 

tioretJerJude yeni leTkaf&de tenzilAt yapılmıştır. 
1-26 (792} 8 6 
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Almanya da Vergiler il sa lıl{ın HaJJI; 
§ "'YazRxı • .A:rı~=-~aı:ro § ,Yeniden Vergilerin Tanziminde 
~ Birıncı Kısım - ~ · Düşünülen Esaslar izah Ediliyor 
::: - ,....................... . ...................... . 
: Çata.na. 90 Derecelik Bir Kavis Çi- E Reieh Maııye n11zaıetı nıüs- çocnk babası ıçın varhlatın 
~ zerek Şantung'un 'fazerine Geldi f tı-şarı Reinhardt elyeTm hazır. yüzde 15 nisbetinde iken 5 ço-
• • lanmnkta olnn naasyonal sosya- cuk babası için yüzıle 100 e 
• - 26 - • 

• lıst vergi i~liilıat planı hakkın kndaı· artmaktadır. Bundan 
;-:,.,,,,ııı, lıııılnl•nz, ı!İİ1.iiıı mnh•ns muşnınbalar vardı ve da Münilı'teki Alman hukuk başka lıu kanunda evlilere hazı 

ı.:iirı•lıılclı,::ı k:ıtL<r ilıırilN• ıı1.<ı · knkull'teleı·iııi de ba,ıarırıa ge- akademisınde beyanatta bulun- rüçhaniyetler bahşedilmektedir. 
""" brlı çiiller kadar ı.ı~ııi~ti. ~ırmişlerdı, Lıman idaresiniıı muştur. Bu pliinın biiyiik bir Kazanç Te irat kannnunun yeni 
i'alrıı1. cloııuk topraklar, 1' 1 llıkço emri ile lıiittin vapurlar merdi· kısmı l.ıu senenin son bahuında tllrıfPsı yiizde 8 nispeti ile baş· 
hzl11la~:ııı lıir giiriilfii ıle ıliikiı- venlenni <lenıze indırmiş bulu- kanı;n bAlıne girmiş olacaktır. lamakta Te yüzde 35 nisbeti ile 
liirorhrılr: X~fArler iiliiıoe r:ıg .. ıınyorlı<rılı. Katof nıuşamha~ının Buna ıııızararı artık yeni vergi - bitınektodir. Eski tarife ise yüz
ııı~rı. ı•rıırııak İli'"• acele edryor- yenr altında sakladıgı dürbünü ler ihdas eılılmiyecek ve mevcut de 10 ııısbeti ile başlar ve yiiz
Jaıılı <;oı!u aksırmag,. lıaşlaınış · ıle Ş•ııtuııguıı 1IJerdıTenine baktı. yergıler artlırılruıyacaktır. Yal- d~ 40 ta bıterdi. 
tı •Olılıı. Dıırnrınz!> gerıye Hç ampııliiıı aydınlllttığı merdi nız iktishdi idarenın ı.logurılu- Yeni tarifeniıı ml'zkur ııis-
<liirııııii•lerılı. Arka tarafla, arka veıı aııılıııı ancak hır metre ,. ti d ı ·ı 1·ttıhft~. ll · d ·· ·1 k ·k , ,.u zarure 11r o ayısı e "" pe erın e gosterı ece - mı yıts: 

ıJ,.~Jarıııııı ilerisiııde, köyürı ka- yiik-.kt" durnyordu. Şayet kap- e<lılecek haııı tedlıırler l•u kayıt Veı·gilerin hiçbir suretle ka
ılııılan, çocuklıın, ilıtıyıırluı tanı, onlara rnpura çıkmak lardaıı istisna edılccektır. Vor- zaııç •e iradın 1/3 ünıleu fazla 
yaıı ı;iyimlı, iııtıbalı ıçırı, bir mii~alldeıiııi vermeden para isli· giler yekdıgerile tcvlıit ve ter- olmnıııasıdır. 
aı:ıJa getirllıni~lerdi. Saıı~i olnp yccek olursa ııdamlar bırer birer kıp cı<lılmek sunıtile vergi atlet. Yalnız şım<liyıı kadar vergi 
lııtece~t görmemek için ha~lıırını çatarıudarı atlıyaoaklardı; çünkii lerr azaltılnc•lc, lıazı vergıler ılen ıuaal kaz,ıııç ve irat miktarı 
sallıyor, fakat bn iç acı~ının ~atarıayı ıııerdınnin alt tarafında kaldırılacak ve bazı vıgılerin 10 hın ınnrk ikı.n şımdi hu ıııaaf 
silırıne kapılarıık gene hıtkıynr- tutmak güç olacaktı. Merdıveni nisp"tleri ındırılııcektir. mıktarı 3600 ıııark olarak tespıt 
)ardı. yukarı çekmege J.alkışılrıcak V"İ'j?i sıyasbfl üç 081\Sll isti- eı.lılmiştır. 

cl'antolonlarınızı çıkarınız• olorHa huıın yapacak olanlarııı nat l'trnektedır. Bunlar da i~sız Sanayi v" Zıraat tesisıı.t ser 
()iiııkii üniforma nadırdi. Malı- üz~rine ateş etmek kabiidı.l!'akllt lıgın azaltılmasını istılıdaf eden nıayesi mevzuatını.lan olup ta 
kfıınlar, kendrlerine bakan lrn- bn takılır<lo do vapurılakıler roücadel~, aıle hayatının inkiş•f uMııleıı on sene kadar kııllanıl.t· 
dınlar<lan dolayı, tereı.ldüt eıli ~erıdılerını ıniiı.lafaaya hR~lıya- ve itıli\sı, iktısaılıyııttn şahsi bilen eşya için de ayni veçhıle 
yorlıırilı. Paçavralarla sarılmı~ caklardı kıymetııı ve şah~i mesnlıyetııı vergı mualiyeıi bahşedilecektir. 
yaralar brier birer meyı.laııa Çııt,.na 91) derecelık bir kavis tohsırüz ettirilıuf'si esashrıdır. 9 Haşkaca l 35 ilk baharında 
•·ıkruı•,ti rn mitralyözler alr.ak- ••iıerek Şantung'on üzerine geldi, 1 t b t d ' 
> ., ' orası mu asavver azı a ı- ışeir;lık dalıa ziyada azılmış 
tan Ateş etmiş oldııkları için de Bıı ~•atta çok kuvvetli olan lat ve yenilikler ııraeııı.Ja şonlAr 
lıemeıı hepsi bacaklarından vn- akıntı on:ı yandan çarpıyordu"; da vardır: Saıı•ıyı ve zıraat ış
rulıııu•,tu. lr.Jerinden •\Ol!u kapn- şimdi çok yüksek giirünen va- 1 ., • ,. eri içın 1 Kfüıurıusarıi 1935 l<'n 
toıın atmış olmakla beraber ge- pur, geoA karanlıgınıla bir lıa ilıbareıı yenı alınacak otoınohıl. 
ne p~ntolonlarını devşiriyordu. yall gemi gılıi, bütün bıziyle 

J(ar Uzerinıle parıldıyan mitrııl· yörüyorıunş gibi duygusunn ve 
yüzlere yüzlerini çevirerek hık. riyorda. Qatanauın ate~çısı mo
rar hendeğin kenarına ııralırn- tora bültin kudroti ile çalıştırı 
mışlardı. yordu. Şantung yaTaşlar gılıi, 

Sırtlarında birer gömlek oldujtu yerde durur gıbl, geriler 

vardı Te bacakları 9ıplaktı. Fe. jtibl oldn. Merdivene yaklaşıyor
na halde ilşümöş oldukları için 

lardı. Katot. y•nırıdan geçerken 

yakaladı ..-e derhııl meıdıvonıa 

üzerine fıdadı. 

ler ıenelıi< l<Rzaııçt .. n tama ıııen 
ta•h Te ıııaheap edılebıleoektır 

Ayni \•eçlııle lınsosi otomolıilleı 

dahi vergıy11 tabı bosnsi eenbl 
tııhakkukatıntlan barıç tutııla

eaktır. ServAtın kıynıetlendırıl

m•ei ye tabakknkıı ışi yeni hır 

usule talıi totulııcaktır. 

Yeııi kazanç ve ırat kırnu

nııııda miikellellere hızı mijsaa-

olurell işsizliğe kArşı sigorta ver-

gısinirı azAltılac11~1 ve bu ıoe

yanı.l.ı ıpııd" çocuklarının :ıdedi 

fazla ohrn ış~ilerin vo müteaki-

bı.n sıra ile daha az çoc:nk sa

lııbi işçılerin bıı vergiden kn•·ta-
rılsc~gı mokıırrerdir. 

Rurı !arılan ıııaadB müsteşar 

Reiıılıardt vergi hasılatının inld

~af edecı•gi hakkında pek nikbin 
tarzda söz söylemi' ve 1931 se 

nesi vergi tahsil:1tının, tahakl..u
• kat ve lahnıınlerı bır kaç yüz 

durmaksızın ve birbiri ardı· 

aırn aksırıyorlardı Te lıu aksırış 

u kadar beşeri hir şeydi ki 
mitralyözcüler ateş edecek yer
de hayatın bıı kadllr bariz 

Nilbetçi sordu : 

- Vesıka' dedi. 

d1't ve mııalıyetler lıabşı mııt"'- mılyoıı J{Ry~ruark aşacağını iiıoıt 

eın·ver olup hnııuıı mıkt,,rı hır "ttıj?ını hıldırmıştır, 

kendıni belli etmemesıni bekli- Katof çıkarıp ve~ikayı vt>rıli. 

yerek karşılarındakilere bakı· Nöhetçı kagıdı yakan giinde-

yorlardı. Fakat nihayet karar· rip rövtılveri eltndP, ohlugu yer· Altı Ayda Bitmiyen Bir iş 
E .................... . ••••••••......•.• 

!arını vıırruişlerdi. rtesi akşam de kal<lı. Şu halde, kaptanın - Bşatararı Biııııcı Sa/11/ede - 1 mütebaki parayı da işin hitamın 
.Kızıllar köyiinli tekrar zaptedı kendi vermiş oldngo vesıkKnın İş pazarlık sabasına intikal da öderim, demiş ve ayrılmışlar 
yorlarlarılı: Içlerindo Katolurı da etmiş ve Kerim bey işi bitirmek dır 

do)1rulııgıınu teslım etmesi llizım 
bulan<lugn iyice yaralanmamış ıçin Ziya efendiden yüz lira is· Dün sabah, Ziya efendi def· 

il , k" · · k ı d gelıyordıı. Hanna böyle olması 
on ye 1 ışıyı nrtarıyor ar ı temiştir. Zıya efendi, Kordon ter Kenan beye gelerek vaziyeti 

S .. bahın yeşilimsi karları ihtimal dahilınde idi, zıra Kla tramvaylarında az bir ücretle ça· anlatmış ve altı aydanberi 1şını 
üzerıııcle şeffaf l{ılıi gorurıen pık vesıkayı kendieine gösterdıgi Iışan bir memur olduğunu böyle bir türlü bitirmiyen memur efendi 

mitralyözlerın kar~ısındl\ katıl- Zı\lllAI• lıunıın dogrulaıı;nnu inkfır • bir parayı vermeğe iktidarı ol· ile akşam meyhanede yaptıkları 
tıcı ak•ırıklıula kıvrılıp ılorarı etmemişti. Fakat... Merdivenin madığmı söylemişse de dert an pazarlığı ve verilen randevuyu 

bıı haller şimdi yağmurun ve alt yanındaki çatana nehirle lıe- !atamamış ve nihayet evvelki ak- hikaye eylemiştır Defterdar bey 

Çın gecesinin içinde Santungon rııber inıp çıkıyordu. şam saat yedi raddelerinde Ke keyfiyetten derhal Emniyet mü 
karartısı karşısında lıulıınuyor- G meraltında Salepçi oğlu hanının dürlüg"iinu- haberdar ederek ter 

iin<lerılen ııdl\m geri döndü: 
lnr<lı. karşısındaki bir kahvede bera- tibat 

Çl\tana hıtııı. ilerliyorılu, Su- • l{ııtot yerındeıı kımıldamadı; berce oturmuşlar ve oradan kal 
alınmasını istemiş ve iste

nilen tertibat alınarak bazı yer-
yun çırpıntısı fazlaca ol<lugun- mülazım apoletleri ta~ıyan ve karak Sam•n iskelesinde Zeki 
dan nparun alçak ve bnlanık lngılizce konuşan adamlarından beyhanesine gidip iki şişe Rakı 

hayalı Ballanır gıbı gıirüniiyordu. birı çatao11dan çıkıp kend11ini ile de kafaları berabercs tütsü· 

Şırntung şUphesiz muhafaza al. kaptana götürecek olan tayfanın !edikten sonra yine tenzilat yap 
tırıtla idi. Kruvıtzörlerdeıı birinin tırmak mümkün olmamış nihayet 

peşine düştü. 
projektörü çatananın üzerıne yüz liraya mütabık kalmışlardır 

Pembe yanakları kırkılmış 
çevrildı, hir "" iizerinde kaldık- Memurla iş sahibi ertesi günü 

Jere taharri memurları ikame 
olunmuştur Tam saat üç buçukta 

dairesinden doğruca hükümet 
avlusundaki kahveye, kendisini 

beklemekte o!an Ziya efendinin 
yanına giden Kerim efendiyi 

memurlar uzaktan takibe koyul· 
muşlar ve evvelce numaraları 

YAZI :Fl.A..1 >OST ..._A 

Gtıller Adasında Geçiriniz 
Adrlatıca Kumpanyası vapurlarııe muntazam seyrOsefer 

llok~an gün müddetli gıılış gelı~ lııldlı•rı : 

Birinci mevki fJO, lktnct me1Jkl 33, Uçüncü meukt 
17, Güverte 11 lira 

GRANDOTEL DES 
FtC>S:ES 

de oturuııuz: A~ri koııfur, liilia mii~""""" oıı ıyı ıııiie!Re•e 
Hususi pllij, GOLF, TENiS, AV, OEYIK SÜREGI 

Her şey dahil <lört lıııçuk liradan itibaren 
Aileler Te ıu:nn ilrnmeller ıçiıı ıenzilıit 

450 kilometrelik ıniikemmel otomobil yolıı - Bili\ 
reıim Te depo muvakkaten otonıohiller ithal eılilir 

Gara/lar - Binicilik - Büyük Ga~lno 
19 da.n 26 Ağustosa. ka.da.r 

Bilyilk Spor Haftası 

800 metre irtif aında Profet dagında Dağ şubesi 

Çam 
için 

OTEL Di SER 
ormanı • ideal ıklim, Tenı~. t~nl'zziih, a•, aileler 

ideal yer bAr şey dıılıil iiç lirııılan itibnren pansıyon 
Aıleler Te uzun ıkr.mııller için ıenzıl:it 

ŞARKIN KARLSBA Ti 

Kalitea Kırali KapJıcaları 
Karaciger, Biihrek hastaları, Ji:rtrit ve !Şekeı· ho.etalığı için 

müessir tedavi lıer kontura cami bir çok oteller 

-

" 

2 - 3 liralık bn ş11yı dahil pansiyon. Muazzam 
dan'at Te a•arı.ıtıka zenginlikleri .. Adada 

nefis tenezzühfer • Balolar, KonsHler, Spor 
toplantıları - Şenlikler, eıneıııalar Tesaıre 

fi - 20 H.3 (960) 

-
Osnıaniye Oteli 

0doıaniye. oteli JstRıılıultla Sırkeoiıle tramvay cad:Jesin
declir her tarafa yakındır. J\liihtorcın Izıııırlilerin ve ha· 
valisi lıalkının vo muteber tiiccRraııımızın misal ir olı.lnk. 

ları otel lstanlıulda Qgıuaııiy" oteli ve tabtın<laki lzıüir 
Askeri kıraathanesidir .. Mıılıteram lzıııirlilerin ve ıuıılıte
reın bavalisi balkırıırı lıutuudrıklıırı ve bnlu~tııkları yer 
Osmaniye otı-li<lır. 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabık mü
essis ve müsteciri ve 1zınir ve havalisi halkının 
yakından tanıdığı ve sevdiği On1cr Llıtf ü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh-
vendir. 1-26 1852\ 

.. , -... "'.~. ,··· . . . ' 
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TAZE TEMiZ UCUZ 
• 

IL.....A.C ... 
Ha.meli Nii.zhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdorak Biiyük Salepcioj?lu han karşısında 

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

numaraları tesbit edilen 15 lira 
tan soıırn lıa~ka taraflllra dündü. bir Norvoçli olan kaptan kama· hükümet avlusundaki kahveha 

Çatana gMıış hır daire çizdıkten rasıntla, yazıhanesinin ıukasıııa nede buluşmak üzere sözleşerek 
ıonra arkll ıueltan v1> 1aııki geçmiş, bekliyordn. Zabiti geti· ayrılmıılardır. Kerim efendi ay 
yandaki •apara dogru gidiyor- ren aı.laıu ıJışBrı çıktı. rılırken Ziya efendiye: 
mnş gıhı lıurnuııo ona dojtrn Mülnzinı lngilızoe olarak: - Hiç olmazsa yarın elli lira 
çevırerek eılı\h ıremisırıe yanaş- - Sılahları zaptetmege gel- getir, demiş Ziya efendi: 

zaptoiunan on beş lirayı muhtevi ve ashabı mesaliba iit diğer bazı 
zarfı Ziya efendiden alıp cebine muameleli evrak bulunmuştur 
koyarken görmüşler, odasına gi- Maznun ifade verirken büsbütü;:ı 
rerken yakalıyarak kısmı adli şaşırmış ve: 

muşlar ve bana suikast yapmıl' 
lar, diyerek tevile kalkmıştir. 

Kerim efendi 1609 numar.ıı 
kanun mucibince derhal tevkif 
olunmuştur. 

maga he~ladı . .Katolun yanında dik. de<lı. - Hayır yarın on beş lira, 
kilerin hq1sınde bahrıyelilere - Sonu var - bir hafta sonra 10 lira verır ve 

-..~:-.ıı;.: ••••••••••••••••••••••• 1 
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Siyah 
Büyük Ser5?Üzeşt Romanı 

Son Kısım 
-134 -
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Konak lıapıcısınm odasında 

Kont hir kaç d"kikadanberi hem 
Vası liyi nınay11ne 11dıyor hem de 
ibtıyar lrnpıcıyı dinliyorıln. Ara
da da dokıorla görüşüyorı.la 

Doktor Pık.: 

- Nıçın tekrar uykuya dal· 
mıştır7 Dıyordu. Şüpbeaiz bunun 
bir ıebebi vardır. Banu öğren. 

mekte gecikmiyeceıtiz. 

aızın çınladı. Her ikiai de yer
lerinden sıçradılar. Doktor Pık 
teı .. tonu alllrak ı.linledi. Merkez 
telefuncularındıın hiri soruyordu: 

- Orası P11s-da 99-201 nu 
marn d~ğı 1 mı7 

- Ent. 
- Pek acele bir konu~ma 

için sizi arıyorlar. 

soruyordu: 
-Kaıııof konağı kapıcııı de

gil mi pederim orada mı' 
- Ent ben doktor Pık, po 

derinız de lıuratla lıenimle lıera· 

berdir • 
- Oh Allaha çok şükür .. Şıı 

halde çabuk gelıniz" burada bır 
bAdıse vardır. 

- Ne hıl(liaesi7 

Kont Kamofun gözlerinden 
büyük bir enılışe gören Doktor 
Pık dığer bir kulaklıj1;ı Konta 
uzattı. Şimdi her ikisı da Soıı
yayı «linlıyorlardı. 

- Demiu meçhul bir adam 
babamın odaaın" girmişti. Ken 
dıHini öldürdüm. 

Dr, Pık tekrar etti: 
oı.lörılünüz mu' 

riyasetine getirmiılerdir. Burada - Bu parayı ben almadım. 
Kerin efendinin üzeri aranınca ı Haberim yoktur. Cebime koy 

Tahkikata ehemmiyetle d~ 
vam olunmaktadır 

sıze hllrŞ"Y' anlatac•gıuı. 

Bu adamı tanıyor IDU80 

nnz7 
Hayır ilk defa olarak gö

rüyorum • 
Kont titriyordrı. Dr, Pik: 
- Haydi, haydi tdeasür vak

ti dejtıldır. Her şey ,volıındadır. 
Ru kiiçiik Sonya da hakikaten 
oe8ur bir genç kızmış .• 

- Gıdillim doktor gidelim. 
Ancak onun yanında lıulandu

gum zaman emniyette olacağım. 
Herueı_ı kApıoıya Vasiliyi oda-

11na yıkarmak emrini v~nın dok
tor ve Kont Kamof kapıda lıek
liyen otomobile . binerek ıon 

ıüratle gıtmeei emrini verdiler. 
• • •• 

Tenha caddelerden ıon ıür-

çeyrek saat ıonra doktor Pıkın Hayır balıB hıy hır 'eyiıO 
Mi örıüııe geldıler. Doktor Pık yok. 
otomobilin parasını Terirl;eıı Alı çok me"'nduın. Falı'' 
kont Kamof ta kapıyı çalmsı?" 
hazırlanıyordu. Fakat kapıyı 

ııçık gördıl. Kapıcı onları dur
durarak: 

bKnıı olaıı lıırı an lnt. 
1 Soııy,ı gPÇNı lıiitiiıı ~eyırr 

anlattı. Bitirdig-ı zaraaıı . siil·~· 
aetle: 

- ,\(lam içeridedir. iki polil 
bekliyor. Bana gelince kcnclıeiP 1 

- Efendiler ne oldnjtonu
biliyorlar degil mi7 Hını:ı: öl
dürülmiiştör. Matmazel Sonyll 
nııı emri ile çağırdığım polıeler görmıımeyi teroıh ederim. f 
de yukarıdadır. Doktor Pık ve Koııt Karı'~-

Kont merı.livenleri çıkarak, odaya girdilAr. Oesedin yaııı"' 
•Peki iyi •dedi. iki üç hamlede <lız çök~n doktor onn ırıuayeP' 
yukarı k.ata çıktılar. Apartıman etti ve kalkarken: 

kapısı açıktı, 1çeriden bir takım - Ölmüş· . . .. er' 
sesler geliyordu bem~n içeri gır- • Bn sırada polıs komn<erı ıç _1, 
diler. Kızını kolları arasına alan g~~iyordu. Oesedi ve ve oııa ~p 
kı•nt Kamof 000 a1abiyetle göğ duren sılfıhı azıcık muayeıı ıl 
ali üzerinde ııktı : sonra baritin nasıl içeri ı:ır'~, 

- Yanum yavruougom, di .. olduğunu iiğrenıuek istedı! bil 
yordu, hiçbir yerinde lıirş~y kolay oldu. 

Bu dakikada telefoıı ıdli An 
Şimdi telin öbtlr neonda Son

ranın sesini duyuyordu. Bu ıes - Evet iildürdüm. Gelinlz atle geçmi~ olan otomobil bir yok degil mı7 - So'lu Voı -



Manisa-Bandırma Kıs
Yolcu ücretlerinde 

• 
Y~ni Aın 

IIBn 
Aydın Zirai Satış Koo-

Yüzde 50 Tenzilat peratif leri ittihadı idare . 
Dev et Demiryo!ları Meclisi Riyasetinden: 

7 inci işletme Müfettiş
liğinden: 

1 - 15 Temmuz 1934 

!>3:3 - 9:H sonesi mııaınelfit vo beıuıbatınıo tetkiki jçin alelAde 

ırı'ıkat cdec.,k amumi heyet içtirnaının bo ayan yirmı altıncı 

per~owbe gUnü snbalıleyiu saRt c1okuıı.:da Karapınar İncir M iistab

sı llori Kooporntıfi binasında yapılınıuı takarrür etmiş olduğondRn 

ıucı:kfir giinde ittılındıını~a mensup incir ve iizüm koop~ratifleri 

mornhhnslnrııırn Ka.rnpınRn teşrıf etmeleri rıoa olunur. 
.1\1 dzıtkerat ra~mnmesi: 

t .h. d •t•b Ban l - ldure meclısi ve miiraldp tAporlarımo k1raati ve idare arı ın en 1 1 aren - m~olısinin ıhrnsı, 

dırma-Manisa kısmı yol
cu ücretlerinde yüzde 
elli tenzilat yapılacaktır. 

t - Blançoıınn tetkik ve fRsıliki v~ fi&t farkı 
tevzıırıo karar ıtas1, 

;~ - <lflAfık bütçe 

4 - K1top11ratıf Ayıhu lııoır M.iistnb :ileri şirketi 
bcsahatrnııı tetkiki 

znrarınn. 

5 - istifa t<den idare nı~cliai azuı yerine tayin olnnırnluuı 
tn dıkt Ye knr'a ıle çıkarılacak iki nza yeı·ıoe yenıtl~ıı ıntıhabat 

2 - Bu suretle Man·ısa ıcra. (i - Mhrakıpler ıntihabı 

7 - Kooperatıf Aydan lnoi ı· M listn hsllleri şi rketindnrt mil 

Bandırma kısmı İStaS- d•vv•r u.ı .. "r• p•ç•ı d•i• .. i bi••••'• ın•ki••••riııin İ••i• koop•· 
ratif lerine devır ve müteHviyen taksimi 

yanlarının yekdiğeri ara- kar!r -;;!~~::•:it iııoir mil•taboıllorl koopor•tifi vuiy•;::;kkındo 

lkiçeşmelik 
Eczanesi 

ALIM OGLl.J 

B. CEMAL 
·raze. Temiz, 

taceJ 
İk içe~m.,lı k oıuldeai 

Ucuz 
Uaç 

Ve Gayet 1\1üs· 
Yapılar. 

,o 299 Telefon : 8071 
17-~6 (720) s 7 .......................................... 

-.-- __ .______ . 

"zo~GULDA.K . 
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; . .. .... ··. . 
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~':ılııhı 8 

Fratelli Sperco 
Acentası 

Rogale Neerlandals 

Istanlıul Sürat Yolu 

SAK&BYA vapuru 

• 
fenl Amr 9 Teıııuz ııı:u 

HARAÇÇI ZADELER 
Kumpanyası 

'SA'l' URNUS vapuru 14 'l'emmuz-
' 

Her pazar --::::::> günü saat on 
• altıda limanı 

mızdan hare· 
keti" dogra 
lstanbula gi· 
der. 

da beklenmııkle olup hamule 

ıini tahliye ederek BOURG AS, 

V ARN A ve KOSTE.NOE içia 
yük alacaktır, ]'azla walt'.ııııat almak i~ti 

v~nlH Hirinci kordonda VA -

• • 

i I 
OERES vapuru on diirt tem

muzdan 18 temmuza kadar doğru 

AJ\VERS, ROTERDAM, AMS

TERDAM ve HAMHURG li· 
manlarına hamule alacaktır. 

PUROULUK şirketi acenteli 

!?ine miiracaı&t. 

TRLEFON 3658 
l Ucuz ve sağlam sandalyeleri 
Haraççı zadeler imal eder. 

A TURNUS Vapuru 14 tem
muzdaıı 18 Temmuza kadar dogrn 
ANVRRS,ROTERDAM, HAM
BUHG ve için hıımale alacaktır. 

Suenska Orlent Ltnten 
HEMLAND motörü on beş 

temmuzda beklenmekte olnp 

N. V. 
W. F. R. Va.a. Der 

Zee & Ço. 
Deutsche Levante Llnle 

SM YRN A vapurn 23 hazi· 
randa bekleniyor. 27 hRzirana 
kadar A :!'.' VERS,ROTT~;RDAJ\1 
HAMHURG ve BREMEN li· 

ROTTERDAM HAMBURG,00 manlnrınıı hBmole alacaktır. 
PENRAGEN , DANTZtG , HERAKf,fi~A vapnrıı 7 tem· 
6DYN1A, GOTEBORG ve IS- muzda heklı,niyor. 11 temmuza 

kadar ANVERS, ROTTERDAM 
OANDlNAVYA limaııları için HAMBURO v., RREMEN iı;ıin 
hamule alacaktır. Hamule alacaktır. 

Service Marltlm Roumain GAJ,fLRA vıtpıırn ıı hıızi-
Garbi Akdeniz için ayda bir randa ANVERS HAMRURG 

muntazam ıefer ve HREl\lJı:N dun )iik c:•k' r-
SUO mı~tır 

EA VA vapuru 00 agus 1 HE EXPOR1 S1 EAMSHJP 
lo~ta viirnt edecek Ye ayni giin CORPORAllON 
ıaat on ~ekizde MALTA, HAR- EXM01'H Vaporıı 10 tem· 
OEJ,ON.I<;, MARS1LYA, OENO- mnzda lıekleniyor. NEVYORK, 
VA, Ye NAPOLlYE hareket l'O~TON t FtYA , .ı: ve F LADEf, . 
edecektir. Yolcn ve hamule ka- için yiik alacaktır. 
bot flder, Vurut tarihleri ve vapurlarııı 

PELES Vapuru 13 eylülde isimleri iizerine mesuliyet kabul 

AZAPLI GECELER,r--=I Adres: ikinci Beyler sokağı No. 102 
Telefon No. 3778 

Geçirmeyiniz L 

Sivri sinekleri FLİT ile öldürünüz 
- • PI~ATT 

Makiııa Falırikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

Umumi Deposu : JÜL kREPEN , İııanbul. Gaıata , Yorvoda Han Ho. ı 

Zararlı böceklerle 
gelecek ve ayııi giin aaat on ae- edilmez 
kızde MAL'lA, HAROELONE N. V . ,V. F. Ranri Van Der 
J\lA RSTLYA, OENOV A v Zee & .oo_. , mücadele mevsimi geldi· 

Pek yakıııda en ufak yedek parçalariyle lıeralıer aşağı· 

daki JZMlR UMUM AOENTASINDA ıtok bulunduru· 
lacaktı r. Atlre&: 

G. D. GIRAS 
NAPOLt . . 1 ' e Bırıncı Kordon Telefon .No. Hu sene fiyatlarda teıı-

. ıçm yo cn ve hamule 2007 - 2008 
alH<' ,ıkııı· . -------------• zili\t vardır. En keskin 
ıoNAzıo MEssıNA & eo. Olivier Ve Şü. 
/7 ALYA hattına onbef gilnde LJMJ1E7 Flayuzen Yeni Manifaturacılar çar,111 Saffet Hokagı No. 3 

P. K. No. 234 JZMJR 1 ele/on No. 2413 -P-'lS
ECZ8Clb8ŞI 

bir muntazam sefer V A t • ıııarlrnlı dökıııe ılaııın lit· 
BOHZOLt,.apuru 18Temıuuzda apur cen esi ıesi yalnız yiiz , hn~u'i 

hekleuıuekte olııp MALTA OE· Cendell han Birinci Kordon şişelerimiz otıız kurıı,tur. 
1'0V A, LlVERNO. N~poli, Tel. 2443 Çeyrek, yllrım ve bir 
MESSl.NA ve KATANYA için Dhe Ellerman Ltnes Ltd. kiloluk tenekeler vard 
yük alacaktır. Tahllyelçlnbeklenllenuapurlar Ç k ğl ırf 

Holland Auatall LI FLAMlNfAN vapuru 27 ha- o sa nm vıı zarı 
a no . LlV 0 , tulumbaların mevcuda 

ALMJ<ERK motiirü 21 ey- zırRn,da ERP OL ve SV AN 
SEA az kaldığıııdan ihliyacı 

liir.le beklenmekte olup BOBAY L~;~[AN vapuru on sekiz olanlar şinııliden tedarik 
AVUSTALYA ve YENt ZE- teınmu?.da LlVERPOOL ve etsinler. 
J,AJ!iDA için yülı: alacaktır. SWANSEN'den, Seyyar satıcılara taze 

İlandaki hareket tarihlerinde- .ALGERIAN Vapııru 18 tem . ve müessir pire tozarın 
ki degi,ikliklerdeo acenta me~'ıı- muzda H ULL,LONDRA ve AN· her yerden daha ucuz 

s. 
Kolonya, esans ve pudraları 

citt' birer Ran'at barikaeıdırlar. ~----~~ 

Benzel'ini yap'.naya imkan kal· 
mamıştır. 

Altın damlası, Yaee-

min, Uııutwa beni, Senin içiıı, 

Mobab!:ıet çiçeği, Ful, Dalya 

isımlerin! taşırlar. 

]'azla tafıilıit iı;ıin İkinci Kor
donda Tahmil Tahliye Şirketi 
bioaıı arkasında FRATELLt 
SPEROO acenteliğine mürarıaat 
edilmesi rica olunur. 

liy11t kabul etmez. VERS'ten 
Deııtsche Levante Ltnte v11riyoruz. Toz ve topan naltalin fiyatlRrıoda rekabet kabul Yakın isimlMle yapılan tak-

etmez. Vakit varken, halılarırıız ve kıymetli yiinlii elbiseleriniz titlerioi ret ile daima 

Telefon: 2004.-2005 

TROYA Vapuru 7 tıımmuzda 
HAMBURG, BRE!!t1EN ve A~· 
VERS'teıı 

NOT: Viirut tarihleri ve va. 
purlarıo isimleri üzerine mes'u
liyet kalıul edılmez. 

'' Müfettiş Namzetliği Musa
baka imtihanı,, 

Türkiye Ziraat Bankasından: 

içiıı naftalin alınız. 
Meşhur ve tecriiheli 

..A..FtTI 
Knmaş boyalarımızı uııutmRyııııı<. 

TELEFON: 3882 

lWlnhterem. Doktorla.rım.ıza. 
Ademi iktidar, erkeklerdeki umumf zafiyete 

karfı mileaslr bir lldç 

HOBJIOBiN 
• 6 > .IUiifoltış ııamzedi alıomak üzere 11/8/934 Oıımartesi 

güııü saat 9 da Ankara ve Istanbol Ziraat bankalarında bir 
miisa!:ıaka imtıhanı açılacaktır. Miisabl\kayıı. iştırak edecekhırio 
c Mülkiye> veya c Yiiksek lktisat ve Ticaret> m~ktebinden ve 
yahut Hoknk Fı•külteaiııden mezuıı buluıımaları .,8 yirmi yaşıııdao Tııblııtleri fonnio eo don nazariyelerine te'l'fıkau ihzar 
aşağı, otuz yaşından yukarı olınamaları lazıındıl'. adıleo bu çok faydalı müstahzar hakkında faııla izahat ve 

_Miifeltiş nı.ınzetleriııe c 140, lira maaş verilir. İki senelik meccanen nümune almak istiyflu doktor beyler tstaobıılda 

s. Ferit 
İsim ve etıketıne dıkkat bu-

yurıınuz. 

U. Deposu: 

s. Ferit 
Şifa Eczanesi 
Eczacı Kemal Kamil 

Kolonya ve esansları 
•l•Jdan ıonra yapılacak mesleki imtihanda muvalfak olanlar «175> Karaköyde Zülfarus sokajtmda ( 17 ) nnmarada 
Jira maaşla miifettlşliğe terfi ettirilır. ff • R• f f M•• • ş h• lçiıı lzmire, İzmirlilere reklam yapmagı 

Imtıhlln programını ve SRir şartlıırı havi matbualar Ankarada ayrı 1 a ve unır a ın faır;lalık telakki ediyoruz. • 

Ziraat Rankası teftiş heyeti müdiirliigünden ve 1etaııbııl ve İzmir --edeTbıı'blbı'rilemr.iistahzarat şirketine mektopll4.a -l2ii6tfe(n853m) iıH'ra3caat 1 Bu·· tu·· n ru·· rk·ıyede 
Ziraat Bakalarından tedarik edelıilirler. Talipler bu nıa~buada 
yazılı veEikaları bir mektupla birlikle Ankara Ziraat Bankası 

Teftiş hı•yeti Miidiirlüğiioe nihayet 26/7/934 Perşembe giinü ak
'aıııına kadar göııdermek veya bızzat vermek sur~tile müracaat 
etmiş lııılunıııalıdırlar. 9-19 2783 t41) 

Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumisinden: 

iz mir Defterdarhğından: 
Sahiplerinin vergi borçlarının temini tahsili için Ahmet ağll 

mahallesinde Hamam sokağı çıkmazıodR kain eski 6,7,8 yeni 
5,13 numaralı tiitün deposu binası tahsili emval kaoaııur.a tevfi . 
kaıı haczedilmiş ve tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle mü

Esk ı~ehırde Hilalıahwer ambıt.rında fazla miktarda bulouao zayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve müzayede şartlarını 
muhtelıf boylllar, bakır takımları, çivi, cam, at kılı, galvani BOÇ, öğrenmek iıtiyenlerio defterdarlık tahMilııt kalı.mine müracaatları. 

otoıuobıller, lıayvan örtüleri, inşaat malzemesi, ege takımları ye 26-1-9 2559 (959) 
"aire az ve çok kııllanılmış, yünlü, pamuklu, keteıı eşya 15 Tem-1•------------------------
nııız 1934 tarihinden itibaren Eskişehirde merlrez ambarında 
kısım kısım açık arttırma suretile satılacaktır. 

Hıı eşya ve malzemeyi görmek iatiyenler istedikleri zaman 
Eol.;i~c· lıırde Hılaliahmer arıılıarındıiki satı~ komiayoouna, satıla
cak effa Vfl malzeoio nevi Ye miktarını aıılamak isteyen
ler de : 

A- Ankara yeııişebird e Hılıtli1<hmer merkezi umumisi muha
aelıuıue. 

!l- İ8tanbıılda Hki zaptiye ca.Jdesiode Aksaraylılar hanında 
Hılalialııner oyan klgı!ları s .. tış d.ıpoıu müdüriyetine. 

1)- J ı:mi rde H i IAlıahıııer merkezine müracaat etmeleri il/in 
oluııur. 9-11-13-16-17 2772 (44) 

lzmir Liman ve Körfez işleri 
Şirketi idare Meclisi Heyetinden: 

Şirketimiz hissedarları heyeti uwumiyesinio fevkalade ola
rak Ağustosun on birinci Oumartesi güoii saat on altıda 
şirketiıı idare merkezi olan İzmirde Birinci Kordonda 122 
ıınmarıılı idarehanesinde toplanması kararlaştırıldığından his· 
sedarlarımızın bu toplanmada hazır boloıımaları ilan olunur. 

Müzakerat ruznamesine konar: ieler: 
1 - Sirkatin tasfiyesi. 2782 (4S) 

Şehrimize şeref veren bu 

biiyük eserleri 

Yeni Zai:t Şiteler 
içinde Göreoek·sini• 

Bahar ı;ıiçaği, Altıoroya, 

Fulya, Ley lak, Y asemi o, 

Amber, Menekşe, Ak. 

şamgüııe'i Gönül 

kokuları 

Taklide e&aBen imkan yoktu, 

olamıyordu, ve olamıyaoaktır da 

Ferit 


