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Evlenme Pazartı~ı ........ 
Galiba Şabanın ölümilı 

Neticelenecek 
Su tarife komisyonu mesaisini liinuyordu. Yalnız belediyenin Bir evlenme pazarlı~t iizeY•~· 

"itirmiş ve metro mukibi 17 ku· yeni yaptırdığı Çeşmelere şir· de nzırnau uıiinakaşa nihayet tıır 
·uş olan su tarifesi 16 kuruşa ketçe verilen suyun metro mika- oiol\yet vn k n una sebebiyet ftr 

irıdirilmiıtir hından 17 kuruı alınmakta ol· ff ı· k A d O Ik• B k K V k El k •k miotir. 
Komisyonun bu kararına su duğu g5ril.lmiıt Ye bunun halk a y a n 1 uço uruş erere e trı Arif oıtlu oyh 1'abir efe11

'
1 

şirketi bermutat zarar ettiğinden lehine olarak 6 kuruş indiril· S ti O 8 S d S h• Ol kt yanında ofer i mind~ hır ıulı• 
babisle itirazda bulunmuı ve şir- mesi temin edildiği için tarifeyi aa arına n eş ene e a ıp aea ır d:ışı oldo~n h ıdde l\ar. lı H1tsııP 
k f b • • • d k . 15 k t 'J t k il kü Oğlu Şnbanın 1'Yİne gitmİf f• e ın u ıhrunamesı e omıı uruşa enzı e me m m D Elektrik asalları kırası ve etraflıca tetkıkat yapan Vekile- oamile ıenede Hgari 3 lira al- . · . tii' 
yonun kararına leffen Nafıa ve- olamamış~ır. . . Eıatın Rlınması RkkındR diio Na- timiı alelomom aaatların hakiki makta lıolnnmu' olduklarından ~~~d~~~r1ıa~ 8ı~~:;i;~~-den at;:hir•~ 
kiletine. göndcril~iştir: . . Beledıye, .evvelce ıırkebn fıa Vokaletinclcn vilôyeto bire kıymetlerine göre buolarıo faiz yedi buçuk sene nihayetinde ıa· bu talepler<len onnı ııkıloııotır 

Komısyon yem tarıfenın bır mukaveJenamesınde mevcut kay- mir gelmi~tir. Bu emir berke'fl ve amortiımanı içın yüıde on, atJarın bedeli amortl edilmiş Aralarmda ha y01!dtın çıkan ,,,R 

Temmuzdan itibaren tatbikini de göre bazı çeşmelerinde suyu alakadar ettiıti cihetle aynen yaz· bakımları için 1iizde 8 ye me olmaıı IA~ınıgelir. Binaenaleyh nakaşa ka"g"!" miincer oı1111Jfı 
istemiştir. Fakat şirketin Tem meccanen akıtıyor, bazaları::u da magı çok faydalı holdnk: euifi umumiye olarakta yüzde 7 bu9nk ıene1i aoldoran aboneler Tahir efendi Şllhllnı bıçakla k•' 
muz ayına ait faturalarının muh· 6 koruşt n öüdyor ve yeni yap- Oerek Jdarel omnmı1et vlll· 2 oiıbetinde bir mebleğm mile.· hila bedel 1a"Uar•oa teaalatlp omdan ağır ıutelte yarala11>Cf"~. 
teriyatı tabsil ediJmiı olduğundan hrd•ğı on bet kadar Çeşmenin yat kanunona tevfikan Terilen ıcseye •erilmeıini kabul eyle. edebileceklerdir. Yaratı memleket hnatlln&ıioe k• 
tenzilitlı tarifenin Vekaletin tas· suyunu da 17 kuruıtan ödüyordu. imtiyıuılar .,.. gerek belediyeler- miştir. Faıv. .,.8 amortisman ola· Ba gibi aboneler yalnı• bA- dır.ı1?1ıştır. Şaban taz~a kan ... ,. 
d 'k' 'kt" 1 d'·· kd' d K · b d f ld - k d .1 d ,. a l 1 ttl L 'f. . ettığanden bayatı teblıkededır. ı an• ı ıran eye ıgı ta ır e omısyon a e a a ıgı a- oe oğrnuan oeruy Ş e en rak yüzdg on heaabiJe her hangi a.ım Te ma&flı ı (1rnnmıyeye . .. . . ı1• 

k A • . l b 1 d' 1 i r . ti ._ b ' . 1 1 t b Tahkıkata muddeıumaruı anca gustos bırden muteber rar a meccannen olan çeımeler· veya e e ıye erce m ıyu:ı ve- bir ıaııtln bedeli 15 ıene niba. ış raa. 181eaı o ara,: aaa ı a· . . - . . • tit• 
1 .. d'I k eli · ı 1 1 1 kt .k t . t d klLf k tt . il d .__. i &Tını Ah bey vazıyet eyleınıŞ o acagı zanne ı me te r. den. fidanlıktan ve ıair bilcümle rı m Ş o an e e rı eııaa 111 • yetinde temamile üdenmi• ola· • ıyma ının 1 a • ~' n •· 

Allkadar bazı zevatın ver- sularını belediyenin siyanen 6 cereyau 1arfiyatını ölçmek üzere oaktar. betinde bir ücret ••rmeğe meo· K B 
dikleri izahata gire tenzilibn kuruıtan ödemesi kabul editmiı- abooalar ooıdme konafan saat- Şa b"I• göre kir" il• Mat bordorlar. ~aatla11 satın almak enan ey 
lS kun11 olması da milmkün bu· tir. !erden Şf'bri lıir kira ahnmakta alan her ahone 15 aen• niba1 ... 'ıkkını teroıh ede~ .abonelere m..uai~etial t.tl' 

olduğa maluomdor. tinde ıaat bedttlini temamile geliooe hnolarm da bıldırilen for· l B l el 
llu müesseselerin teaiıinden Öd i I k ti b't• b d J mille göre Hatları HtıB almak JB& 9 &' & 1 ..., 

em f Q aoa ve 1aa ı a e • h LI 1 k Bi ·· ld ı M ı " 1 
makaat batkı aar~ ibtiya9lardan . ıa arı o aoa tır. r ar ınıu et e a ıye I· 
müsttılit etmek i9in elektrik ce teaabop edebllecektır. Bu formülde eıat itibATile kll~tlnden nuızıuıiyet alan ••.• ı 

• • 8 • • 15 ıeneden 90nra yaloıs ba- faia Ye amortiıman miktarları tertlar Kenftn boy hygünden 11 
rej anı ııtıbaaJ f'O t f'.7.I BOretıJe kam Ücret( Ye meıarlfi umumiye • • r 
bu iş tçın konulan tterma- yillule on olarak k•bnl edtı. haren ıneeulııyetıni knllannı•. , 

~ . , k oldn- hlese81 olmak Uaere aaatio hakiki mi' oldo1toodan bir ayda başlayacaktır. Kenan bey tn"•'' 
yeyı tenmıyu eyıerue 1 ....... • " _ ,ır 

.. b k t h'l/;.f kıymetine niıbet e yöade onrv bır 26 karo' kira Yermekte olan Kozak yaylasınrla istirah1't 8" 

guna gore u WR 
88 1 

n ına üor., .. Termeei 1As1mgelir bo 1 f · lü d' &' 

Vekaletin Emrine Tevfikan 
.......................................................... 

Hıyıt Bugüı Muhtelif Mahsullerimizi Görmek 
üzarı T attit Seyahatine Başiryor 

saatlardaan • ıooo gelnıi1en - bir ~ • a na ar ormö o Yer ı1r;ı mik- oektir. 

&tisat vekiletinin emrine Pazartesi sabahı Manisadan milddet i9io fahiş bir kira alın- Yuk:ırık~ faiz 7e emortiemao tarm yüzde ellisini Termekle H- T 
leYlikan garb\ Anadoluda bir Akhisara gidecekler ve Akhi- ınaaı aboııeleroe bakla şikayetlere ~aaal~rına gore b.akım Ye Hir., "t1e1'ioe aabip olabilec~kterdtr. Ürk~Japon 
tetkik seyahati yapacak olan sarda bir gece geçiri,dikten meydan vermektedir flüyük Alil · ücreti ~obll oldnğo halde 8"at· Bn ıuretre eaatıo~. 119h_ıp olan ~icaret l\luahedesi Ha~' 
Türkofiı mUdürü Akil Emrullah sonra Kasaba, Salihli, Alaşebire let nıeoliaioe ııks<lcn h11 şikliyet- lum kıra bedelleri aycla 12•5 ht'lr abona bakım uoretı Tel m"k- kında Vel<Aletı·n Enlrı 

. . . d .. dd . . h kuruş olarak teıpit edilmiştir. 1arifi nnıomiye bi"aeıi o m" et 
b~y!n. rıyasetınde ?da umumi uğrıyacakJar vel or~dan Çarşamba ler<lcn ol~y•l mutea ıt ıı·t'z: . Bir SAatın lıayatı20 sene ltibaredil. iizere malik olduga saatin hK.ki- HUkfünetinıı?.le .Tuporıya M' 
katıbı Mehmet Alı ve Borsa günü sabahı zmıre avdet ede- lar lle bu ıa t8ırt munmolenm ır d' . d 15 ih t• a t ki kıyın""tinin yüzde beııioin iki- 11nda yapi IRn tRlrns ıuuk"'tıl' 

· · ki d" an evvel tnelıılıi cıbetıoe ..,.idıl ıgın on aene n aye ın e saa "' " 
komaer vekıh Ihsan be~lcrden ce Her ır. P b C mesi temennı edılınektedir. o bedellerini ödemiş olmalarındRu ye taksiminden çıkacak miktarı nıunesinin ll\sldki VAkiller tıeY~ 
mürekkep heyet muhtelıf mab· eyet • erşem e ve umayı . .. k b .. t d ' d k tine ıe•ke<lillt ı J?i malfımdnr. t 

b d . d'k C Bınaerıaleyh bn şikayetlere ııaşı bu muddetten sonra yn a- er ay mneHeeye e ıye e ece • .,, 
suUerimiz hakkında tetkikatta ura a geçır 1 ten sonra umar- hir nıhavet •erınek -ve istihdııt nda bildirilen yüzde be~ mıkta- tir. Eylill 934 oereyan faturala· tisat Vekftleti Tiirk oh@ ınihl•• 

F t · ·· ·· t k h k T lüğiine vertligı eıni rde iti l{ıfııf' b~lunmak ~zere bugün oçaya esı gunu e rar se!a _ata çı a· edıl n gayeyi temin içhı sut rıodan mad" Aboneler hiç bir randa yukarıda i•ah olunan eaae . 

gıdeceklerdır. Heyet Foçadan cak ve bu defa da ıncır mınta• ıneaelesimn tamamen h1'11i ionp para vermek ıneobnriyetiode de- daire1inrle hareket edilecektir. ~=n~:k::;~i~i~ı:n::~i~:~~ni~l,1~1'~~ 
sonra Menemen, oradan da Ma kası olan Aydın, Na~illi, Ödemiş 6 ,..1001 ktedır. ttıldirler. Hl\lbtıki bu müe811eseler Keyfiyet •ilayeUen derhal al&- 1111 

• '"' zımgelen te11bilf\tın göaterilınel 
aisaya geçecektir havftlisini tetkik eyJiyecelderdir. • Uu ntlar layfiyoh azerin<le şımdiyo knclar balkt n l\at ki:rası liatlarlere tebliğ oluoruuşto1'. bıldırmiı;ıtr, 

····- y 

Ka~~.~~t:.!~~~~! ..... ~~.~~.~~.da 9 Eylôl Zekai Bey incir -Bir__,.Y~ ....... ·rö..._k K--ızl 
Iranhlar Panayı- Cuma Günü Yamanlara Perşembe Günü Dört Kisi Tarafından Kaçırı~ 
ra iştirak Ediyor Gı'dı'p Celdı· Getiriliyor Torlıalı kazl\Slllll hağh ı~ııf 

" Ayten ,, Hanımı Kaçırmak !stıyenleri Zabıta 
YaKahyarak Adliyeye Vardi lanisı kHyiinrle Y ti rii k Üıner 11r 

lran büktimetininde 9 Ky- Tıcaret oda11 reiıi Ralcı zade 
8 

, J'b'' 
] ,. ık · 11' t d h h' ki b-1 · ı k Diln A.bldewe H kk •· O .. ü A d nıo ı yaşınılaki kıY.ı .Ncs ı ?.Ye 1 gcco ..... şre pıu~a an f!ifA Ye 19a a 1e uıt etmiş er iti pauayırına iştiraki ta arrür J a ı vey ama gon y ına . b• 

f •. M f 1 M b z · dl . neleD.'I. wrOJdU 1 . t• H kk be A d hanım Ahnıet ııam111ılakı ,o or usta a og u e met ~•Yıl r. etmiştir. PıtnayırJn ınşa ettiri v a .-. g tını' ır. a ı 1 y ın Yf' •'' 

f d . . 177 l Zabıt•ya va'· ı· olan şı'k"c t l h 1 1 C 1 d d ıı.• · ıı· "' ııı· h ı· . d . . h gen9 tarafından üç aı k11dM' ı en rnın numara ı otomo- .. K ıı Y Jccok pavyonda rao a ı arı ..,e :1eşme< en av et e en .ı.uı ı .ı.1 az ı a't'a ısın e ınoır ma ıo-
u .. .,erı· ne ı;ıof,~;r R•'""atla moa•lo Hn t hl M"d t Vakı'll z ı.Af B o .. . . . . yardımile ka9arılm111t1r . bili Ue Oöıtepeye gıtmekte olan "' ... J .,~ • 

11
• air ran emtıosı teş r oluna• u a ııa " e_... ev a- liinun Yazıyetını H pıyasaya oe ,. ,ı 

utiıt Hebçet S1rrı beyin kızı seyin, Ferit, berber şakir ~e ar· cnktır. PaTyonlarıo dekorasyon ma giinil akeam üzeri Vali Ka- ün getirihtbileoegini tetkik ey. Zabıtaca yapılan takıbl't 
Aylen hanımi aorJa 

t~•ebbüı etnıışlerdir. 

kadaşları yakalanarak adlıye1e . .zıın Paşa ile birlikte Yamanlar- f;recektir. tioeeiude OglanHı 9iftli~i oıff 
kaoırruftna ıesllru f'dilmtiılerdir. işlerine oeaaret etmf1k üzere Iran d V Mö d 1 0 . t ' .1 ~ 

" ... a erem ca e e emıye 1 Hoıoıi ıorette aldı-"ımıs ha- rıoda Ahmet •e Arkadaşları '~ Mefarethaneıi başkAtibi Talip Ser· kampını ziyaret eylemittir. ... ,,. 
Ferit Ye berbHr "kir efendi 

ile htt'fiycti ııaıılaşılıunıyan iki 

kioi '6för Siile.rman oglo Reşat 

·~fen,linirı 183 ıınınsrah otomobl-
Jine binerek Karataşla Asansör 

uaeuıtla irnmvoy caddesinde 177 
numaralı otomobılin önüne geç
ın. i~lordi r. Gernk .,ofor Mehmet 
Z:ya, ve gcrckt10 Ayten hRnımı 

Tefrika 

Maliyeye Ait Davalar 
~1alıye Vekf"letinıfon vıliiyete 

gelen bir tahrintta her dairo. 
ııln takilıi fora eden leh Te nleyh-
te cereyan eden daTalarıoın ma 
biyetini gösterir birer cetvelin 
hazırlanarak .ekAlote gönderil
meıi bildirilmiştir. 

Son çıkan kanrno mucibınoe 
hu danlara badema hazi11e Te 
killeri bakRoaktır. 

Atuatoa: f2 

ltt."ni Seviyor Dn? 

yet bey QarŞ~\mba giiuii f"hri ZekAi Bey dün refakatındaki berlere l(Öre inoir hmire Per- kalanmışlardır. Neslihan h•" t 
mize geleoektlr. kumand"n Patalarla birlikte şe- şt1mhe günii gelebilecektir. Ba ebneynioe teslim edilmiş ve", 

bitler Abid~ini ziyaret ederek sene incir mahsulünün hmire teoa•izler adliyeye nri!mişıerd• 
Soma Ormanlar1nda Yangın çelenk koymot •• bu 'fetlle ile 1{elitiııde ge990 sene de olduğa • "' • ' .. • 

Somanın SnhrınıJ ormauında muhterem ,ebitlorimisin aziz gibi bayram yapılmaması takar- Faik Bev 
bir yangm çıkhğı •e mahalU hatıraları tebcil otonmo~tur. rür etmi~tir. Yalnaz iooir nak- istifa Ettl 
zalııtnsı ile köylüler tllrafından Hayvan lhracatt h.ratı yapan arabacılarla inotr 1; 
bir saat t9irıde s<incliiriildiijtü Yanan Bandıralı LıtR •npn· ameleleri hneaıi ınrette mübarek lktiaat V oklUetı Şark•'~ 
mahallinden Orman ıııüdürlii- rihl .Malta ada11na 470 daıı• mabıulün şebire gelışıoi tet'ıt murakıplerhıden Kemal B.I•' • 
l?iino hllı1irilmi~tir. aevkedilmiştir. eyliyeceklerdir. şehrimize gelmi~tir • .Muıuail'~ 
yüzüne hatit bir tüy dolaştırdı. men utu bırakacaktı. elinden düıtü, sazı yanına bı uzno zamandan heri Jsı,.O .-
Özenmeden, boyanmadan Halikın Bnlentin en çok sevdiği par· raktı, y:erinden fırladı.. E.enaf ~ankacıa etrafıoda.ki. '~-

b l .. b ı otalarda d N'ıha - Ne vakit geldiniz Bülent kıkata ıdare eylemekle ıd•· .u elile işlenmiş u güze yuz, u· ça arı n n ayır ı . · ,,r-
.. d f z1 b' a d vent üzerinden bir taksim yap· bey? Be~İ_!D bu zlfımı .b~ldiğiniz mire seyahati ı1e yine bu .JJJ 

gun e a a " şev Y pma an . halde, nıçın seılenmedınız? ile alakadar görülrnektetlır. ı 
bütün sadeliği ile güzel her va- tı. Sonra yavaı, yavaş söylıye · _ OJ Şimdi de dargınlık .. Jf,11' 
kıttan ba~ka güzeldi. rek şarkılara geçti. Arbk çah· öyle mi? • Haber al<lıgıuuza :do~e .. .,ı-' 

1'4'1.h.a...-rl.-:rl: R.eb1a A.rt.~ .. k I d S d'k . Bankaaıoıo ıabık mu uru ,4 Duz kumaıtan sarı ren el· yor, ça ıyor u. 3yle ı çe aesı Hayır danlmadım fakat ·· t ,cır 
8\ln\s•nı ince bir zevkle dü- Kollarında ninni aöyliyen de· b' ... d .. d f . . . . .. b t · b' tt .. :ı- Olr.ii •e Ayar mmlaka mu e f • . . . . . • . . ıseaı ıçın e vucu unun zara etı tathlatıyor, teaırını arttırıyor, munaae e sız ır ıu~e. ~ gorvu ~ . . . . • 

teltmck o aaı·etkar nıısafıre ka nızın tatlı dalgalannı yıne ıııdı· .. J b r . d k" G k il . k .b. d p meme müsaade ettığınıze 1tkd· ..Faık bey Yazıfeaınden uıtıf• ~( 
:ı.:ı P.llcriniu bütün san'ah öze · yor, bu sese, şimdi bir keman ody e edırıkiy~rb n •··. henç al e ekrlı uş . ~ı. 1 ukçulyor u.b. halr· dım.. lemi• Te bo ıstifası lktiıat ' 

· d k · · d M d k k · , ın ayna a enzerıne ayrct e ma ar, eıırını ya a amış ır - _,. •' 
ıo_ I uyurma ıslıyor u. asa yayın an çı aca ınce san at b k ilk d f b k d . be· . . 

1 
k Haluk bir kenara çekilmiş, klletince de kabul olonıuı.ıf1 

~~nine yaydığ• keten örtü, be nagm.. elerinin karışacağ"anı dücll a tı. e a u 8 ar ınce kım kudretıy e bu Kartal ana- bili itittim •esin tesirife genç 0 ik be " 
1 1 

.. 
1
). ·nıl .. f-; 

,.. d' b. J ki k 1 "b' d k t · t il · t't e· X! a Y ı~y l! nrı ırı ., vaz parmakların açtığı delikler nerek içi titriyordu. Glizel ça- ıi ır var ı a arşı aşmış gı 1 ını oş uruyor, sesı e erın 1 - kadına bakıyordu: . 
· k d S ·ık .. •· b" • J ·ı · k d .. . . . feıınden ayrılacaktır. ııaçılmış çiçeklerle öyle işlen· lınan bir kemanı dinlerken o ııar ı. onra 1 gore~egı . ır rek nagme erı e tıtreyere , o a· Ulkü bır az kendını toplaya• 
mişti ki. • ber şeyi unudurdu Kim bilir adama nasıl davranacagını bıle- yı kaphyor pençereden bütün rak, ılildii. Elini uzatarak: Hayvan Panayıriarı 1~ 

Şura\•a buraya dağıhlmıı yas Halukun ellerinde bu alet ne miyerek sıkıldı.. bahçeye yayılıyordu. - Hoı geldiniz Haluk bey.. Dül\ •ilftyete gelen bit rı' 
uklar, kitaplarla dolu bir Etajer kadar canlanacaktı?. Sanki bu sıkılmayı gidermek Genç kadın kendinden geç· Ana vatana ilk ayak atın~ dol- grafta ıo Ağuıtost" BAhktl;ı 
hir ya'lıhane, köşede bir Piyano Oda bol ışıkla yıkanıyor, istercesine bjr şeyler aradı kü- mic glh yükselen glb. alçalan gun kulkakla.!ıtnıza. böyl.e bır sa Tonun ~y pırnay>r111m, ıs >/J.,, 

• • •• .. • • • • 'ti ' zın pe mu evazı ıesı çarpaca. ., 
hepst bır arada ruhunu oyahyan, guneı ufukta bar aı eğılıyor. çük udu oracıkta duruyordu.Kım sesinin ölçüsüne dalmı~, kaybol- • b lk' d h ... d- .. . tosta J'ebeut , 25 A~ıııtost• ı •' 

· k d" .. 1 .. b. . b 1 T ı. 1 1 gını e ı e ıç uıunmemıı 9 , ı 
l!Çoıe xe• veren uıünu muş Zümrüt tepeler koyu çamlıklar ılır o u zaval ı ÜrKS azına a ay a muştu. tiniz gırlilk ve 1 Rrlfı!rl" <1" 111' 
şeylerdi. ÜJktı bir az daha etrafa arasında biraz daha azaklatmıı bakacak :ve artık udunu, onun - Birdenbire OlkU! Benim _ Hakkınız var efendim; ıir hayTan pırn!lyırJaTınıo ,q 
hakındı yapacak daha ne vardı? gibi dcrinleıiyordu. yanında çalamtyacakh. Birdca çılgın musikişinasım, yine mi gerçek buraya gelirken alafran· cağı blldırilmi~tir. f 
Bu ttda, bütün adayı kucaklıyan Genç kadın storlan çekti sazı eli!le aldı: Udunun sihirile din1iyenleri af- ganın pek değiıik usullerile, _. l 111"" • 1 ti' bu baia. oıaı , onun en çok seTdiğ'i, Her ıey temam timdi miaa- - Öyle ise seninle bir defa ıunlıyorıun diye Bülendin sesini canlıhğile işlenmiı kulaklarımda .. e~a.. --.amı ,.,.ffl 
bOtün ı.amaauoa ğ'eçirdiği bir firi beklivebilirim.. daba bat baıa gelelim seyglli duyunca hayretler içinde kaldı . Türk musikiıinin bu kadar iç.ti, Sır mııdd~tıenheoı [ltıc•/ 
ulahaldi, Şimdi burasını Halüka Tuvalet odaaıaa biraz dü,ün- dottom deyerek pençere 5nüae Orada! Onlar, kapı eıiiinde uzun bir teıir yapacağına ina- da hnhtnıuı erzncı Rmıual "'( 
..... r•ekle ille misafir severliği, celi l{irdi. oturdu. onu diaJiyorlardı. Yhl kızardı aama&dım. be!' oum:' ~1uii S!lk•rf• ,;•'' 
n 'i(••~ıalıi•ot 2'0•terivordu. Saclartn• bir tarak ıeçirdi. B11radaıa oaları 2lriiuce he- ıoara moamcw bir balde Mtuap - So"" 'VM - tile ff'tu :mizo aTdet ey!e"1 
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fent Asır -
AVRUPADA/?JY//J~ıf SON TELGRAF HABERLERİ 

HARP OLACAK I? ~ F .h M ı· -ş b • d o B s· ıu· d b O" 
- • ,.•, ' ~?.<._ • 1 • • • .. _...... -~ - ·- • .. 1 _; . • . . . . . . ' ( 

~eri~~;~~;~~J~~~~~/7~l.~~~~~7J atı a ıye u esın c n eş ın 1D en orgun glu. 
tn (- Bırçok ltımst·lor A 'VUS l>ütiin ~nyretıle çası.ı~makta <le- L. 1 k e· s a. • 1 M d ç kt - ...... 
~:~:·~:y)~~"~:~.~i~j·.:.~'.':t ;~~:- .... ~ ~·~~,~~·: ..... , · ""'P lı•k- ıra ı ır uııstıma ey ana ı ı Gazi Hazretlerine 
:Oryn idıu·e inin °uzuıı müdc.Jet krndaki fıkriniz nN111' Böyle bir 1 b ld ··E•n•ı·····k········;······u-·;········· .. ··t·····ı····s····K···················· 1 d. ·ıd· Te'ekku·rıerı·n· B'ld' d' 
,01nrıabilcceginı zannediyor mu- lıarhe imldin vnrmıdıı'. slan u a e trık ~ılova 1 uruşa n ırı 1 - y 1 1 ır 1 
llrıı.ıd 

·• c - FrArumnın Almanyl\ya y••ı•• •• n••kkA ) s t 21 k d 1 • •ıd• YALOVA, 10 (AA) -Al· 
teı ( - Böyle olmasını kat'ı ıu- lrnışr Harp açmasından lıabsetmek u uncu u an arına aa e a ar ZID verı 1 manya Reisjcumhuru Mareşal 
tea'e ünıit eıliyornz. Fakat o ida- iıtıyorsontı7.' Hnyır, lıiiyle şeye Müdd . i Od k 

1
- 1'I hkll . t• . I t ..a• Fon Hindenburgun vefatı dola-

lot e radikal tadılfıt yapılmaz~ıt imkan yoktnr.• eıumum esa. ODSO OSUDUn a ~ıye iDi S euı yısile Gazi Hazretleri tarafından 
... Orıarıııyaea1tım dücıünmek fd- Nazır mükalemeri müspet lstanbul 11 (Hususi) - Ma mektedir de gıdaı mevad satan esnaf mi- M. 1 F H" d b k" 
'"IQJ ,., " • .1 • k · h •11 • . b. k ıra ay on ın en urga çe ı-
.. geliyor. AvuRtoryalılar Al- sU.zlorle hitirmHlti. Het· halde hye mura ıpları Fatih Malmü · lstanbul 11 (Hususi) - Şe · sı u yırmır ıre adar açık bulu- len tazi t t 1 f ail b 
oq'lld d .. ı·· v ·· d t kl f · · • · "f 1 · · t b·ı J • k · f ye e gra ına mum ey 
-.ıııı ır. Onların hir çogo şimdi Y,ogoıl1tvyanın en iyi sallı emel ur ~gun ~ Y:'P ı arı .te t.ış ve r~~uz elektrık tarı e erı~an en- na ;S;~~~~L arar vermış ~r. aşağıdaki cevapla mukabele 

1111~ •osyalisttir. Hanlar tara leri beıle<li~i, fakat en fena ihti- tetkık netıcesınde 15 bın lıralık zıhne dair yapılan tetkıkler ve . , 11 (Hususa) - eylemiştar: 
ı._:"'" yapılan tazyik ergeç bir mnflere karşı hazır halunmıya mühim bir. ıui.istim~lin ip ucları alınan karar Nafıa ~ek.iletinin ihtisas. mahkemesinde muhake· Türkiye Reisicumhuru Gazi 
4 ır haaıı edecektir. Hor hnlıle iiı:aın hi!~ettigi realiat inMnhar! nı el.e. geçırm1şlerdır. Uıtilis mü tasdikına iktıran eylemıştır. Elek me edılmekte bulunan Odesa Mustafa Kemal Hazretleri 

11 '••turyalılsrın ek eriyotle m:I- _ 15 _ tekaıdın eytam ve dul kadınlar trik kiJovat ücretleri lstanbulda ko111olosu Rauf Hayri beyin mu· Zah devletJerinin yürekten e· 

~,:o-Y•liıt olmaları kat'i hır Triyeate maaşından yapılmıştır. Fatih şu· 15 Kuruşa indirilmiş ve keyfiyet hakemesine bugün devam edil· len ve teselli veren sözlerigl 
~, lkat olarak giizörıünde halıın- besi mutemedinin eli işten çek elektrik şirketine tebliğ olun· miştir. Müddeiumumi Rauf beyin babamın ufulü yeisini payla1: y ~ 
11 rnı 'l'riyeste Avuıtturya hududun- yma 
l.t~ lllalıdır. Herlıan•'İ hir lıii- tirilmiştir. Çok mühim görülen muştur. kaçakçılık yaptığına dair delaili tarından dolayı •atı samı"ler·ı 
~""l11 '"' ılım hııv.a hattı ile 110 ve kara • ne 
•1
• et ~ekli kaimi edılirse t'dlf . suiistimalin tamik ve tahkiki için ISTANBUL, 11 (Hususi) - birer birer saymış ve kendisiııin en derin minnettarlıgvımı arzet-

11 " tarikiyle 190 kilometre uzakta- 3 ı, 1 ~•uıtnryR daima Ahu:\n ka teftiş heyeti azami faaliyet gös Dükkanların erkenden kapanma· altı aydan !'eneye kadar hap- meg· i hakiki bir ihtiyaç ve vecı·. 
et~ dır. Bomba tayyareleri yarım k tır.. termekte ve birçok mal memur- sından doJayı şikayetleri tetkik sini istemiştir. Muha eme müda· be bilirim efendim. 

e, ~ - AvaHtuıyıınıu gene .i\la
•wı:Jafıtn la bi rleşU rilerek B a hs· 

~bg· hanedanı ile bir l\rallı~n ,,, ;t·ı . c1 .. , euı mesın en, bn ırnretle 

l>:ı llıarıyaya ilhakının menolıırı 
de'11~hdnn bahsediliyor. Hona ne 

'8•rıid 

saatte, motörleştirilıniş bir fırka f k k larınrn i adelerine müracaat eyle- eden kaymakamlar tütüncülerin faa ve arara almııtır . Miralay Fon Hlndenburg 
iıo, a~ muklivemet görürse Rltı 
saatle oraya 'f'88JI olahılir. ItaJya, il • • • • • • • • • • • • • 

:::',, ·~~::ı~:;.;:';~~w~:,:~t·;:ı:~ Üç Ceneral Avusturya RicAlinin Ro- Bitleri 
nııy~~~de eenulıi 'l'ırolda 250 bin Bir Ta,1yare ile ma Ve Peşte Seyahatleri Alma~ .. y··c:ya Al-
A iman bolnaıuııtıırıdao dolayı .l 

hit c - Böyle bir harekette bi9 ltalya, Avusturyanırı Almanya lala..,.b }d ) h M G•• 
'••tıın.ana yoktur. o. iinkii aoı-ya· ,. u an Al G t 1 • • N • t a ı on-ile birleşmesine aleyhtardır. Her man aze e erJDJD eşrıya 1 · 
.... erın faaliyetlerinA d~vam f't- Geçtı• v· . h 1 F ı· .. dermı·ş? ···~I nfl kadar İtalya lıu Almanların :.::=:: ::i~~~r ~~:~=~~.~:'~~;'~ lıalyaoloşıırı/JıklRrıuı ilôn •ili- İSTANBUL, 11 (Hususi) - ıyana Dıvanı arp arı aa ıyette Berlin, ıo (A.A) - Alman 

tie~a~\vnstuıya ile dtığıl, ~Jnca· ::::e kll:ı~ı~~~-'000 ki~i geno Al. lçersinde üç cen.eral bulunan bir ViYANA 11 (AA)- Pr~:jbist;ur;i'ann tekrar tahta getiril· Prot~s~an kiliseleri birinci Sinot 
't'ii n a b. eralıer daha ııyade bii. J> • 1 1 A Rom.en. tayyeres. ı bugün ( dün) Starenber ' are ile Roma a meleri hakkında bu gazete Ma ~edısı !_(eu~h b~şpap~zı Ludu-
'"1niiş 1 d >U~ün ta ynnın vu~tnryR czehrımıze gelmııı. ve bir müddet g _ta~y . •v•y . . . vıng Mullenn rıyasetinde top-
haJrJ 0 nr n. Hayır, gene har huclodunda daimi 8tlrette 40 bin "' kk f B " . . hareket etmıştır. Zannedıldıgıne car ve Avusturya başvekıllerının laemışhr lçtimaa hükümet na-

yr ı.,t,.e höyle hir hal ("•arf'sinin 1 1 teva u fa ıogazıye uçup gıt- d M t hl"k 1· b" t bb·· .. ·ı t~ ' 1 askeri rnlurıuyor. taJyunlar, mistir. göre pren1 Roma a ussolini e ı e ı ır eşe use garışı mc· mma Dr. Jaeger iştirak etmit 
iif' liab Yen aleyhindeyiz.. Şayet A vııeturyanın A lmırnyaya gf"Ç· ile son vakayi ve istikbalin va- den harekete karar verdiklerini ve dün Sinodun dini sahada 
rıf eebb:burglrılar gııri dönme~e te- mcsinn nı:ıni olınaj?R hazır hu- 20 A ğuSf OS fa ziyeti hakkında görüşecektir. zannetmektedir. Milli Sosyalist Rayiştağın ıiyast 
0,. tidd~ 8 .ederlnıe, her hklde gayet lıınmak için hu n8keri orada bu- A' Viyana, ll (AA)- M Schu VIY ANA, 11 (AA) - Gratz sahada yapmış olduklarını yapa-

lı. oı, 1 hır vav.iyet tBhadfliis tılıniıı 1 d 1 ki .. ,.. J &gan istiklali d. h b s . J d " C&kt"· Y nn ur< a arım soy ııyor ar. Rn- schnigg Viyanaya dönmüştür. ıvanı ar ı taınz an armala cağını söylemiştir. 
h .• nunll\ beralı~r A vasturya A ı. Tes'ı t Edilecek k 1 . h k H N b o· ,, 

jt 

oliytik d Berfin, 11 (A.A) _ Havas rına arşı yapı an ısyan are i- . esse · . assau aşp_apaZl .. •· 
•.. eTletferio biiyle bir manyaya ger. e dn lıi ha p 1 1 t bul 11 ( AA) 20 A t h Al '- l l ~".Ye h ~ r Q• \:- s an - · A • "' M li b, · b·ıd· · tına iştirakten dolayı bir miJJi e rıc yenı man K! se erının 
'~ arşı alAkaeıızhk göstermi- mıyao11gını krıt'i su rette iddın ğustos pazartesi büoü Afgan is ıansı 0 

• ırı 1 ırıyor: 
1 

t . .. bb d b yeni fikriyatını izah ederek de· 
h kll\rı"oe e · t• · d 1 k · ı 1 n ld " Bazı Berl'ın azetel · M sosya 15 1 mue e en apsa ve m·şt· k" Qfı ır mnıye ımız vardır. e tın er e ·sır 'c,..ı ır. tiklalinin yıldönümüoe tesadüf . •• g erı · . _ .. v 1 ·~ ı: 
ı.... ııçük ve daha zayıf de•Iet- Böyiik A vıısturytı devleti tt•v · d k f t t I Scbuschnıg ın Peşte ziyaıetini üç suç ortagını 10 sene kurege Hıtler bize Allah tarafından " A y e ıgın en o a şam !ıe are a· . A • • .. • • • .. 

d"h vustorya meselesini, onnnla daj?ılarak Jtalyan hndodunda 7 f d T b d T k ti dıkkatle takip etmektedir mahkum etmıştır. gonderıldı. Bılikayduşart onun .. a 
2

. ra ın an ara ya a o a ıyan r: • • f , . . 
~e•ı ıyade atılkadar olan büyük milyon lak küçüle A vo8tarya ha· otelinde bir suvare verilecektir Boersen Zeıtuo gazetesi Avus Belgrat, 10 (A.A)- Avustur tara andan o.mıyan suınıyet sa-

t-tlere terkedehiliriz. • kayRBı kaJ<l11tı zaman İtalya • • O!i3 -4., turya başvekilinin Avusturya Ma- yadan mülteciler küçük gruplar bibi bir adamdır. Dr. Jaeğer 
ı~~ c - Fakat, Ekselans, · mew- bunn ideal hir hat çaresi gihi Bulga l•SlandaO (Ilı" Bı'n caristan anlaşması çerçevesi da· halinde Yugoslavyaya gelmekte Sino başlarken yeni teşkilatın 
'll,~lırıjzj Hayıf devletlerden sııy- telakki etmişti. Çüıık.ii t'8ki . hii- r bilinde umumi vaziyet hakkında devam ediyorlar. Dünde 21 kişi sadece harici saha ile olacağını 
"•ı dogr11 değildir. Bıtlkanlarda yük Avusturya <lcvletl onun ıçın Muhacı'r Geı·ıyor görüştüğünü söy.emektedir. Ha- Yvgoslavya hududunu geçmiştır. hususi eski ve ananevi kiliselerle 
~ıt ku;vern devlet Yngoslavya- daimi bir telılıke ich. •• M • •• •aı diger mezheplere ve itikatJara 

i},' a~~re ~e Sırp RAkerlerinin en Vakti '; .sonnvar - Baş tara/l 1 inei sahifede y umurla Koca Kaıı· ıı· dokunmıyacağıoa söylemiştir. 
'iıı r erdeıı oldoğana herke- lzmı·r Rehb. erı· Bir çok ırkdaşlnrımız akan ha· 

:ğııodan işitiyorum.. linde hicret etmektedirler Yapı· Fiatlar Muntaza- y A k d 1 El k 'k Pı·yango ~Eı .. ,.:- 11eşekktir ederim. fyı as- Ve Bastırılan lan tahminlere göre Bu mubace- e r a a(! an e tn 
'l(le k11.f. V 

Qfdu1c. l. u. 1 derecede meşgul Kartpostallar ret akını devam eedecek bu sene man Yükseliyor s d 1 . o d 1 •·•·• ~İt Şıındı ondan daha fazla Bulgaristandan Türkiyeye 50 bin an 8 yesme tur o ar 2000 Lira Kazanan No, 
llliz, ·,~ey olmak istiyorn:ı. l\liJJeti- İki hafta evvel lstanbnJda ISTANBUL, 11 (Hususi) - . 3350 

,,nk .E~ranıızoa tabcdılmekte olan Jz. muhacir girecektir Hükumet bu y t ·h Nevyork 10 (AA)- Koca ~Otu ,J u ıalt.ıneyi çok arzu edi- k omur a ı racatınnı devam et 
"•ha~. Tabii lınrp olar"'a buna mir rehberinin tab işlerini göz- nu ehemmiyetle nazara alara mu me!line b naen fiatlar muntaıa sını ö!dürdü~ünden dolayı Mis-
1"'1· " ı h J • • k.ıı. · · A ·ı t tb" trees 15 ay mahpus yattıktan 

rtlayız. • den gc9irmek makıadile dtAD· acır erın ıs .anı ıçın aeı e ır man yükseliyor. 
' J kt d ıonra Suı•gv hapishanesinde elekı 

•-. hol" giden Tilfıyet istatistik mö- •er ama a ır. Al 
f;'r.(\lirııenAl~ınınylaya ı:a~şı Tiicnda dürü NRzım bey avdet eylemiA- lstanbul 11 (Hususi) - Ro manyada trik sandalyesine oturmuş ve bu 

t mı et er ıttıbad b" .... iki rocuk anası idam edilmiştir· 
'da 1 ır d · ı madan bildirildigw ine göre, Napoli B tti T hıttı kalabilt>cek midir!. Ba~ı tir. Rehber, Panayır a tevzı o O• il n Piatler Suç ortakları olan Saetta ile Fe 

1 oop Lira Kazananlar 

23383 14911 
13913 d ileler L 1 . t nacaktır. Haııdan başka şaşal açıklarında bir ltalyan Torpitosu 'Lontrola TAbf raci de hemen ondan sonra idam 

arı b e us ıın mızıkçıhğm- a .., 
ahsediyorlnr' • soyunu reklam etmek maksedıle bir yolcu vapurile müsademe et- Ga ete Me edilmişlerdir. 500 Lira Kazananlar 

t ,_ ne 1 sn içmeğe mRhsos kağıttan kül miştir. Çarpışma çok şiddetli ol- z v •• ::uEa Çıkarmak Kurtlar 23031 l 7:W7 12538 7529 13622 
eı4~k· n Jn rııı?.ıkcılı~ı ciddi k 1 . T . h l . .. dildi 
"ııı"~ 1 etnıiyoruoı . Leh Alınan lahlar Te asarı atı nya Te zmıre muş ?'Pı_to r~ ne en_mış ~~~-a- BERLIN, 11 · (A.A) _ Oeyli 16071 16988 242i8 2032 9937 
bit .... llıasının miirıhasıran taktik ait elli bin kartpostal da tabet- demeoın şıddetıoden uç kışı ol- Telgraf muhabiri b·ıd· . . insanları Yimeye 10445 1017 

•qeıııe ı tirıhnıııtir. müş on yedi kişi yaralanmıştır A d k 
1 arıyor. B 1 d l 1 ·~•~tı.rd o ndugu pek tahii olarak ~· ... ••, •• ... · . . tmaoya a i bütün fiatler aş a ı ar 150 Lira Kazanan ar 

l ı.. 1" R kt t T b • k ''l;ıt · u nnla~m ıının ~ayeAi v 1 ısa nazırı a tın bir emir· Haokov, 11 (AA) - Kura · 9614 21224 :l5:l9 3695 21851 
.4.ıllıao kazanmaktır. Şiipbesiz, Suçea va apuru namesi ıle hükümetin kontrolu hk yüzünden Hubet vilayetinin 17970 7793 185ı:l 125()1 20253 
"a1.iy Ya sılahlıırıır sil:1blanrnaz altana sokulmuştur. dağlarında bulunan aç kurtlar 415 12965 22688 22857 18397 

ı.ı tt derhal deıtışecektir. V • U w Berlin 11 ( A.A) - Yeniden Aşağılara inmektedir. Hergece 17560 17868 16903 12899 13470 
:'irıı Ql~; zsııncdeıs11ın ittifak Romanya apurları lzmıre grı gazete ve mecmua mtişarmı bir çok ç Etçiler kurtların hücum· 44.12 22910 7335 lOlll 28961 
llfa~ acaktır ve sulhu da mo- k E k• S f ) • y ki meneden 1933Kanunusani kararı larana maruz kalmaktadır. Söy- 11868 19003 8468 9882 1819 

0'%ı~j e~ccektir. Her halde emin yara s 1 e er erı apaca ar 81 Mart 1935 taribınekadaruza lendiğingöre şimdiye kadar kurt- 100 I ,ı"ra Kazananlar 
"' r •nız ı · · y 1 11 k · · · 1 dir -• •ıı 1 •1 ' ' ' ııgnslavyn sıılh tılmıştır. ar ışıyı yemış er · 
•• aıo 1 k b f 1 u u • 11 • 24557 95 13481 7403 24.062 .......... ':!:~::' mu tısı f11znR1 içııı Yirmi sene i uzun ir sası a• mua gelmesi büyük bir memnu- Pariste y 1 ·n lhb'lrı1r F A v····· D ...... A ............ dan sonra Cuma günü ervis niyetle karşılanmış ve limanımız· Rus Tayyarecilerıne Zı afet a a o o l~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 1i~~~ i~~!~ 

Martim Romen kumpanyası ha· dan uğrıyacağı muhtelif Jimanlar Paris, 11 (A.A)-Sovye~ Rus 2 ~ l'aıırı R lz:mlr Askerlik Şub sind • · :3651 20416 22047 4549 ltH56 
oyll ı ca klarında rnlıat uy- kikaten her türlü esbabı istira· için gerek mevki ve gerek gü ya maslahatgüzarı M. Roseınberg . . 8. en. 16479 23923 13919 22450 22771 

Ra.Y<l,.arıcn.k fnydn te•nia eder ti haiz ve Akdeniz seferleri için verte için birçok yolcu ve külli· dü~ Sov~etftayyrecileri şerefine kerfi~m~u:::f~~~naşu:~sı~~zaassız- 19567 1';40 IOO:ll 2385 5:rnı 
11& sııı ek h . . . . • · • verılen zıya ette bir nutuk söyle 8 49 3208 20779 lö~ ., '8 1o·~s9 
v
11 

raı,h 12 ve (ioek gibi lıa- bilcümle şeraıh feonıyeyı camı yaeth tüccar eşyası almıştır. . t" 1 k b · "hb t ı k 1 ' k:. ,., ..... ıu oıış ır o ara azı ı ara yapı ma ta 8 ., , 6 •dır. .P 811 vermez bır c,zra. 11 Suçeava ,, " PeJeş ,, ve " Alba Gerek Romanya vapur şirke· · A • ve bu gibi ihbara tın tahkikat 2 ıo57 Jo~4 · SS l .. :. 37 21441 

(!~Ya i' ay<lnnıu kokusu latif merıka neticesinde çok defa asılsız ol- 8210 20348 13582 14 ·~6 19373 
$a,.aı l?.erıııdu leke ynpmnz ha, Yulya " vapurlariyle garbi Ak· tinin ve gerekse kumpanyanın duğu anlaşılmaktadır. Hakikati l559:J 17569 14229 10072 4~83 

l'a tesır 1 anı ve katıdır. deniz limanlarına yapmakta ol- lzmir aceJ?talığını deruhte etmiş Giimüş Siyasetine tezahür etmiyen muamelatta ih 22598 200!H 21627 21 63 9125 
'eıe 8Ydnfnrırı altı litrolık teno duğu seferleri Izmir limanına da olan Fratelli Sperco efendilerin Avdet Ediyor bar e~enin hakk~nda .mua':°~J~i 14063 1595:1 20950 1957 2843 

tı'll ',•. 400 bir htrelıkler 80 ,·a- teşmiJ ederek birinci sefer ol· herkesçe tanınmış olan intizam LONDRA, 10 (A A) - Pre· ~anua:;yeyeb tevess;J ;dı~~ea~ı~n 6791 

likıe •trefikler 50 çeyrek li;re- mak üzre gerek yolcu ve aerek ve faaliyetleri neticesi olarak bu ıident Ruzevelt ·vop~u 50 varil •.mb~ .btb f~ elye. g kn. e~ı etce L u 50 Lira Kazananlar 
r 3() 1 \ 000 gı ı ı arıye enn ımın arann· 6 .. 3 11673 572 3777 17839 

~ltl4 . ınru. gılıı cüz'i bir eşyayı tüccariye için yapılmıı seferlerin pek yakın bir zaman ve 4 çubuk gümtlıü bamiJ dan gönderildiği hakkında sarih 1 ıa 1 

~ellısı •le HiiJ<fımet oaıldesinde olan "Suçeava" vapurunu tzmir da 20 sane evvelki mühim men olduğu ııalde bu sabah Sout: adreai bulunmadıkça mevkii mu- 1755 23555 18297 12S67 4502 
•ıtıtl Oakıkat ucuzluk aergi- limanına göndermiştir. kiiai tekrar ihraz cdcceiiD' bampt~ndan Nevyorka hareket ameleye kooulauyacaiı ilin 17502 783 l 1669 5720 1-1280 

e. Suçeava vaourunua limanı· emin buluamaktuız. etmiıtir. el••· 10932 34.-!. ~1639 8782 '068 
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Türk Parası, Türk Dim&ğı Türk Emeğile 
.Y a.Pılan · Hat Türk Elite lştetiliyor 

- Baş ıarafı bir inci sahuedt - bu zaferin ilk müjdesi olmak !beke haline konmasına çalışılan 
1 

bırakan Türk milletinin bu~~~ 
şarmayı anlamak için biraz ğeç- itibarile Nafia aleminde pek demir yollarımızın siyasi ve ikti- hariyeti hissiyat ve emellerıı1 ~ 

Bir Türk Gencinin mişe, geriye bakmak lazımdır. kıymettardar. sadi sahada müfit olmalarını ida· ki birlik sayesinde olmuştu. r 
Türkiyede ilk demiryolu Kı- Sıvas - Erzurum hattı ve Ma- me edebilecek nakliyatı artırıp mendifer işte bu birliğin k\ 

Heyecanlı Maceraları rım mabarebesinin ferdasında gö· latyaya iltisakile Diyarıbekire halkımızın seyahat heveslerni ar vetlenmesinde en büyük bir y• 
_ ı:rn _ rülmeye bşlamıştır. Bunlardan öz varan bu hattın son kısımları, tırarak ka~~aş~ası.~ı temin et- dımcıdır. .. " d cla(ı 

=- vatanda kalan Aydın demiryolu- Filyos • Ereyli hattında da bu mek te mumkundur. Bu vasıta butun vatan a., 
Laf Beynimizde Yeğen, Lort Arttlr nun kurluşu bu tarihe kadar çı- zaferin feyizli semereleri görül· Bu maksatla demiryolJarımı- birbirine yaklaştıracak irfan pıer 

Bir Kat Daha ihtiyar Oldu kar. Bundan sonra lzmir-Kasaba mekte ve bir İ<açsaate kadar zın verim kabiliyetini arttırmak kezlerinin toplanm~larını. ~o~ 
........................ -........................ hatları, Bursa · Müdanya, İstan- ihalesi temami!e hakim bulun· için son zamanlarda tarifeler laştıracak hayat sevıyelerını d 

b · b d ld - haber ve u··reterek· J • • d l t db' k · d ··k lt kt' B \fBtf enım ura a o ugumu • bul • bmit demir yo u ıoşasa tec· maktayız. üzerın e a ınan e ır ve arar- zıya e yu se ece ır. u . 
riniz. Hısım akraba arasında - Her ne ise bir kolayını rübeleri ve nihayet Anadolu şe· Efediler! 1ar daha ilk günlerden itibaren nın bir mmtakasındaki ibtıyıı~ 
böyle günler çok mübim gün buluruz. Bahar hükümdarı Ba- bekesi gelir Demiryol inşa ve iş· Bu meşkur net:ceyi hasıl eden tesirini göstermeğe başlamıştır. mahsullerden •liğer şehirlerde~ 
lerdir. Söyleyiniz ki elimden her hursenç elbette sözümüzden çı- lctmesinde bu deviı:lerde hakim kuvvet nedir? Bunu tetkık, tala Bu tedbirler daha geniş bir vatandaşların istifade:sini teli! 
ae gelirse hizmetlerine hazırım! kamz. Kont Hanri dö Blinak olan sermaye ve bilği kamilen lil edersek gôrüJür ki her işte zihniyetle takviye ve tevsi ~eli· müm~~n olacaktır. . sel 

Bu sözlerden kanburun ne esir olsun, mahpus olsun! inanı yabancıya aittir. Memleket me olduğu gibi bu işde de muvaf- (erek yolculuk ve eşya naklıya- Mubadele hareketlerı en 
gibi bir melunluğu olabileceğini lacak şey değil. Bununla bera· oabii ve nüfusu bu uğurda istis fakiyetin sırrı memleket kuvvet tında başka vasıtalardan müs ve emin bir surette ucuza ~ 
Beryen düşünür mü? Zavallı ih· ber nasıl olup ta Hindistana mar edilmiştir. Bu devirler şu ve kaynaklarını yani fikir ve tağni olacak surette ucuz, ça edilecektir. Bunun mubak~' 
tiyar gemici, şayet bu heriften geldiğinizi anhyamıyorum. Anla suretle safahat arzeder: madde ve emek kudretlerini ~uk, rahat gidi~ ve gelişlere bir neticesi de vat~oda~l~rıo_1; kaptanına şu esaret halinde l>ir mak ta istemem. Şimdiki h_alde 1- Yabancı sermaye ve ya· bir araya toplayıp muayyen he- ımkan verecektır. yatında husule gebrecegı b 
yardım olur diye hemen koştu, _iJk yapacağımız şey mümkun ol- bancı el ile demiryolu yrpmak, defe tevcihtedir. Buğün husul bulmak yolunu ve genişliktir. ı 
Hanriye haber vermeğe gitti duğu kadar sür'atle . tahliyenize işJetmak, b Bu işte pek muhterem Baş- tutmuş olan bu imkanı ise de- Elizizliler bu saydığım niıııt1, 

A k d l b " k d çalıcmak hürr· t" ı· ·ı· ı"ade et - 2 - Ya ancı sermaye ve · · f · · · 1 · d h"IA • · · • ta k J 1 rioır r a aş ar enuz uy u an y; ' ıye ın... · b lb"I .. 1 J • lere vekil pa"'a hazretlerının atıbaı mıryo u ınşaahoı a ı ı sıyasetın lerı getıren vası yı a p e 
uyanmı§lardı. Beryen yarı hiddet mektir. ra ancık 1 Bgı ı_ke. yapıla~ ış 1 kelam ~ddettiğimiz .bu büyük en başına koyan çok kıymetli görmekle ne kadar sevinse 1' 

çJ Hilek - kanb r Hanrinin -.arışma . u ı ı usu ımpara- 1 h 'd" yarı sevin e: . . ar u '. _ " torluk devrinin bütün demiryol veçhesinde mündemiçtir. Bu veç Başvekilimiz smet paşa azret· rı ır. 
- Sevgili Kaptan! Sizin o pa- ıçınden geçen şeylerı yuzunden . t• · h''J A a eder heden ana vazifesine olan hü- lerinin bu siyasetteki israrları Aziz Kardeşlerim 1 

1 k · · 1 k " l · · sıyase mı u as • . bt 
tatis kıyafetli kanbur gelmiıl an ama_ ıçı~ p~r a. ~oz erım 3 _ Yabancı sermaye ve kumet teşkilata, kuvvet menba- nın ne ·derece isabetli hakll ol- Benim sevincim ve ben~dl ff 

Dediği zaman Hanri bir az onun. gozlerı_n~ dıkmıştı. Fakat kredi esaslariJe yap>lan işlere larım bu uğurda oraya koymuş duklerıoı ve demiryollarının yecanım yalnız bu hidisenıo ~ 
ıllltündü. Perdeyi aralık edip Hanr~ put !ıbı duruyordu Türk dimağ ve ,kolunun haberini lardır. memleketimizde yalnız vatan tandaşlanmı bu nimetlere ka ~ 
bakınca Sir Joze Ajertonun ta .Yıne sozde kanbur devam alacagı,mız Afyon - ~ntalya ~ıs· Her Türk vatanşumul işin müdafaasını değil ayni zamanda turacağından değil aynı zaoı~.tıl 
kendisi olduğunu gördü. Herif ettı: 

1 

• • mında da daha gen~ .iştirakile temeli olan para Türk serma · iktisadi refah ve inkişkfı da te karşımızda canlanan bu bu!" 
buraya mutlak yeni bir melanet - ~~an yarap! Ya 0 sev~ılı demiryolu yapmak v~ . ışlet~ek yesi olarak ortaya konmuş ve min edeceğini parlak bir suret ve kıymetli vasıtanın Türk eh~.ı 
yapmak için gelmiştir.Gözlerimizi Gras -~ızın_ burada bulund~gu· B~ ha~ istikJalmuharebelerı ve konacektır. Bu işlerin düzenim te ispit etmek olacaktır. Milli ve Türk hazinesi parasile Y'~ 
eyi açmalıyız. Ağzımızdan çıkacak nuzu ogrenın~e ne kadar sevme ·mut~akıp s.eneler~ mah~~~ .. olup kuracak olan Türk bilgis=ni mes menfaatleri görüt ve sezişleri ması Türk çocuklarıoın f~o '" 
lifı eyi ölçmeliyiz. O bizi aldat- ~eki He!e. ~ır ve mahpus old.~- bugun dahı. son asara gorulur. fekten yeti.şmiı ve vetişmekte isabeti ve tatbikattaki sarsılmaz hasında varlığını göstermesılld 
mağa çalışırken mutlaka aldan- gunuzu ışıtınce ne kadar taaccup • 4 - Nıhayet 

1
J a;k pcır;::· olan Türk mühendisleri, fen azmi le birkaç sene evvel hayal ve Türk miJletinin malı bıılıı' 

mayıp biz onu aldatmalıyız! edecek! 1 ürk dimağı, h rd 
1 

elmte eke adamları temin etti. Ve oiheyet olan bu saadeti bugün hakikat mastndandır. 
H "d b' · r- t h mak em e f em · bl - O halde ne yapmalıyız anrı e ır ıs ıgrap avrı em yap ' k C h t bu işleri Türk müteahhitlerinin sahasına ulaştıran muhte Milletimizin gösterdiği Lı 

görüldü. Taacciiple sordu: Bu netıce ise anca um ur · . . . . k ı · h tl · h ı k h ·· b" d ba "' 
dersiniz? . . tl b 1 I /dlr ki lfle eser ışçılerımn emek ve uvvet erı rem paşa azre erme şu a var ı er gun ır az a 

- Kanburu gayet nizikine - Vay, Ladı Rıımond bura· Y~ n ;r z eyz ' başarmıştır. yırh açıı resmi esnasında zını arttıracağına yakın i•t: 
kabul etmeli. Burada hükmü bü da mıdırlar? llJ eBza .~r. t v Elaziz ubesi Şunu da gözden kaçırmamak her birinizin ayrı ayrı münşerib buldu. Güzel vatanımızın bl~ 

b. . 1· . d d v ·ı O - Sonu Var - ugun aç ıgımı:ı ş k .. b . .. .. .. h . . b b'" '"k . ko 

l 

kümet ızım e ımız e egı · n- ........................................................................................ Jizım ki, bu kudret ve uvvet ve mute essım gorunen yuz ve şe rının u uyu eserın 
lar hakim, biz mahkumuz. Ken L• v K•• f ı ı • manzumesi ancak Cumhuriyet gözlerinizden fışkıran sevinç rına bağlanacağına kat'i ioıa0' li 
dilerine şiddet gösterm~k. polt.i- ıman e or ez ş erı devrinin son beş altı senesin.e şü~ran duygul~rını kendiminki - v~r?ır. AElaziz hayat~ i~in ,:c 81 

ka~ı~a muv~fık ~egıldır. Bız sıkıştırılmıı mali ve _coşkun_ b'.r lerıle berab~r ızhar etmekte ne bır ınkalap başla?gıcı ınkııaf 1~ ., 
herıfın p~nçesındeyız. B~husus -Baş Tarafı 81finci Sahifede _ 76:.H-6 lira neması Ue beraber gayretin pek semerelı fennı ~ır kadar b~htı:a~lı~ ?uyuyorsam, langıc~ o!a? demıryolunu!' açıil'' 'ı 
'ki gayemız, maksadımız bır kan- 1 ,-yeJB kendisine Jliıım olan ter· ıhtiyat akçtt" ıroıktarını 3 l 7,Ş18 mahsulüdür. Bunu tebarüz ettır · vatanın sıyası ıstıhlasına da ol· merasımını yaparken Turk oı , 
burun boğazını sıkmak değil unesini, idarehanesini Y"pmış liraya çıkarmışhr. Bunbu(lnn mek için aşağıdaki bir kaç rak- duğu kad~r içtimai ve iktisadi tinin bütün varlığının ve bu ıneY~ 
Maya Niyamayı kurtarmaktır. ye satın "ldığı ~at, ma,-ana, ro başk1<1 1933 ıenesi sonana kadar kamın belagatine müracaat edi · her sabada da bir kelime ile dabubüyükeserin mübdiiolaPtf 
Kendimiz mahbuı oldu~u.~uz mokör, vapor gıb~ Y&Hıt~ları~ı sigorta besı.bına dıı 46,562 lira yorum: milletin olan her işimizde yolu· yük reisicumhur~muz.~azi Mu5 ~ 
halde onu nasıl kurtarabılırız? esaslı surette taınır etmış, hır ayırmıştır. Uumhuriyet devrinde devlet · muzu aydınlatan ve mutlaka en fa Kemal Hz. nın yuksek 09 

işte iıi~i~i~. bu k~dar ~üç oldu- taraftan Y~"~.den . ,nt ve ınavuHR Bu suretle hazineııi:ı koydu- çe inşa ettirilmiş ve . edilmekte ey_i~i, en döğruyu . b.ulup hedefi· ları!'_ı, minnet ve .tazim~e >:_ad~ 
ğunu duşunup yem yenı zorluk- yaparak bulun ıhtıyaçları kar- ~n sermayeye ilıtıyat akçesiJe olan bugünkü demıryollarmın mızı şaşırmadan bızı orava o ne· megı ve memleketı demır agl~ 
lar çıkarmamağa gayret etme. şılayaoak bir halo getirilmiş ve birlikte yiizde yetmiş yedi hnı;nk uzunluğu 3195 kilometre, muhar· cabet ve refah nuru olan mua- örmek azmını kuvvetlencl11e

1 
liyiz. ilk hed,,f olrnıık iizere yükleme, kozanç temin e<lilmi~ vıı Dizbarko rik ve müteharrik edevat ile be· sır medeniyet terakkiye eriştiren büyük Başvekil ismet paşa b~ 

Hanrinin bu nasihatları ne boşaltma işleri miisavi şartlar tarifelerimlo şirketin işe başladığı raber sarfolunmuş ve olunacak Ui~ .rehberimiz ~e hala~karı~ı~ retlerinin Elazizliler namına l1'e 
kadar mühim olduğunu Feritle altında tanzi01 edilmiştir. zamana nazaron 900 yılın hesap· olan meblağ 335 milyon lirn, de Reısıc?mhur Gazı ~z.le.rıne mıl~ı net ve şükranlarımı arzeylell1 
Raul da dikkat ve ehemmiyet Yükleme, boşaltma işlerini larma g<ire yii7.d~ 65,3 nokennile miryollar üzerinde aktarılan top d~vletın ve .cu~hurıyetuı_ teşrı - borç bilirim . 
.nazahna aldılar. Hele sevgili ucoza mal etmek yolondaki dii· iş göriilme imk !hıı bulnnmoştor. rağm hacmi 42,5 milyon metre h.ın~ malettıklerı bu yenı v~ ~e- Fadıl Ahmet Beyin Nut1'ıl(' 
Niyaması ile meşgul oJan Feri· şoııoelcrda h"r altı ayda bir ya· bütün deııiz vnsıtalarile ter- mikabı, sarfedilen çimento 50 5 yızlı eserden d~layı .kalplerı~ız:· Fuat beyden sonra Eli 
din zaten dolayısile olsun kan· pıhrn tarifelerde imkan hnlon- eane şirket idarehane binuı ve milyon kilodur. den taşan derın tazım .. ~~ ş~~- mebusu fazıl ' Abmet bay ~ ~ 
burla bir alıp vereceği yoktu. dokça iioretleri indirmek doretile bütiio demirbaşları aşınma pay- .l\lemleketin aslrlardan beri ran!a~ı~ızı sunar ve s~zu vıla- süye gelerek nutkuna başlatıl 

Binaenaley gayet sükun ve yarine getirilmiştir. ları Yaktında masraf ynpılnrak tabi olduğu idara şekillerinin hiç yetmızın muht~rem. ~eb usu Is. tır: 
hilmiyetle aşağıya inerek bab- Bilbassn 1929 yılındnn itiba· bir taraftan kıymetleri indiril · birinde sarfı değil düşüncesi bile ~et ~aş~. kabınesının kıymetlı Hayatımda heyecanh J 

çeye çıktılar rou serınaytıye yüzde altı nisbo- miş vo diğor tl\raftaıı yenilerini geçmiyen bu hacımlı ve dolgun bır rukn~ olan arkadaşım Fuat refli bir vazifeyi üzerime als'w 
Bir kanepe üzerine uzanmış timlo bir .kar getirecek şokilde yııpmagn imkan hulunabilnıi,,tir rakamların delalet ettiği mana b~yefendıye terkeder.ken bu ye· buraya çıkmış bulunuyoruaıJ 

menhus kanbur, Hanrinin arka- tarifeler yapılmış ve ikinci ka- ki 1933 yılı Ronuun knr mnsrafa yine o muhterem Başvekilin B nı eser ve muvaffakıyetten do- f d . il lik ~~ 
d 1 ·ı b b k d. d v . 1 .. 1 . . t b ' k d sevgi şere em ryo arının çe aş arı e era er en ıne ogru zançtan büsbiitiirı vazgeçilmiştir. gcnirileıı aşıııma pnyı 1_.866 2JO) M Meclisinin son tatili sırasında ayı cum enızı ı! rı e er k d c;ıJ 

ld. - · · ·· ·· f 1 d k lkt · · · -Y ' • 1 J t - ı aziz 1arını buraya a ar uzatan ge ıgmı gorunce ıra ı a ı. 1931 enesınden ıtıbaren bu liraya varmıştır. irat buyurdukları nutuklarında ve saygı arım a se nm arım . . . . ,aft 
güya kırk yıldanberi hasretmiş nisbet yii?.dA l\ltıd ım yiizd tJ llör- . d k f b · t" vatandaşlarım. hurıyet ıdaresmın parlak z .A 

Bagiin şirketin elın eki va · şu ço mara ve sa ır ıs ıyen B 
1 

ııı.r tk · ~· g ibi kollarım açarak koştu.Fakat <le indirilmi.ı ve bn sur.,tle tarj. k • d"f J't'k B·· .. k M"l Faal ey n nu u karşısında bulunmaktan ilerı 
~ ııtaların mukayyet · ıymetleri şımen ı er po ı ı ası uyu ı · k d 

kırk yıllık hasretlerin yapmaları fedekı· u··oretlerı· iodirmeıt0 d" ha . el d l . M 1. · · b'" .. k 1 .. k t Ali beyin nut un an sonra liyor • 0
v '" bogünkii ı>iyase degeruı e ir. eı ec ısının uyu ur va a · , F · ııı• 

lazımgeldig-i üzere sevgili yegve- mu··a .. ı· ı '·ir z"mı·n hazırJı,nmııatır k il d' k . . ld - Maliye vekili mebusumuz uat Bu milletin maddi ve 
"' u " v • Bnııdan ııonra şir etin bir nanı teme en ırme ıçıo a ıgı bulull' 

ninin boynuna sarılmadı. Hain Huıınei şahıılı.r elinde holo - Eylul I93.1 tarihinden itibaren tedbirlerin başında bulunmakta ~· kürs~ye d?elerek :ıjU nutku nevi çarhğının başmda l'f 
ve münafık bir tavırla tebessüm nan şirkelin hi11e ıenetleri de münfesih sayılmaaı ve idare meo- dır. ıradet~ışler ır~ ! büyük adamın isHkliil bar (Jt 

ederek: hükılmbt hesabına ııatın alına· liıi heyeti tMafından tasfiyeedil- Türkiyenin demir ağla örül· Azız yu~taş.arım .. zaferle başladıktan ve sour• f 
- Aoıan yarap! Siz burada rak hazineye malediJmi~,tir. . k t kil . 'kt d. . - h d b- Cumhurıyetın ve onun bamsı Jt~ 

mesi 'Ve tır ·et mevzoonn eş mesı ı ısa ı, sıyası sa a a u - . . . . halet ve taassuba ve Jreı:O ~ 
olasmız ha? Sevgili yeğen! Bunu lkı"noa· h"'def olarak fiatler- d . 1 • ·dueo· t 'il ı· b' t k k olau büyük şeflerımızm azız va- b 

.. e en ış ere yeııı .ı ın e tün mı e ın ır e aya par- h f . tin terakkisine karıı çıkao ,r işittiğim zaman hiç le ioanaca- deki ucozln1tu elde etmek yo 1. • k d ı · · t d 'b' . 1 . d k tanımızın mu a aza ve ımarını ıır 
" •e"Lklihi!le ·a ar osn ıı mu a e çası gı ı perçın enmesı eme · b 

1 
k 

1 
tün engellere kartı yenı"deD ı 

v • • milletimizin ir ig~ i ve yü se mesi ı g~,m gelmedi. Bu ne hatır ve ha· londa Rdım atılmış ve şır· dahilinde mecliıi idare reiı · ·· ı d d h d h .-ti 
tır soz erın en a a ve cız a a b' "k k 1 · 1 t ı h pları da ne kadar ın .. ya le sığmaz tesadif! Bununla be· ket işlttı i bir kazao9 me.-. vo mu rkhhııın Doktor H olusi 1 k 'f d d' l b'l" gı ı yu se gaye erme a ın ıran an ar U 
şumullü o ara ı a e e ı e ı ır b b'" "k 1 · b" k 1 b f k 1 •• •• tt•• v ·· - ~y)eıı' raber olanca iktidarımı hizmeti zun of maktan çıkarılarak beyin münferiden ınczoo bolun- . ? u uyu eser erın ır o u u· a ıyet e yuru uguno so 

nize arzıçan bana vesile gös- amme hizmeti aruına ıokol- don.o ye faafiye i•lerinin yeni mı •0 h k k b' d gün Elazizde başlamış oluyor. tim. ,.,i 
e v a a pe ya ın ır zaman a . B ü 1 · El· · ,,,.ıır , t~rdi, bundan dolayı şu tesadüf· rnuştnr. fdara zamanına kadar bitirilme- . A • Bunun için çok kımetlı hatıraları ug n reeın azıxc cıet'~ 

..ı 1 B d ş· k t" . ı 1 d ı· ve ıdarı bır zaruretle olsun şark t .. l El- . ·n alı dola ısı"le kavuştuguv sa• teo memnun "'a o uyorum. ura :ı . ır e ın ışe oaş a ı~ı zaman ei Ye ~irketin bütün em'Va ınin . A . d' v yaşa an guze azızı ve ç ı- Y • i' 
b~nim ne mühim bir memuriyette dizlmrko iioretlerinin vaıatiıi defterlerde mukayyet ruıymetleri vılayetlerı ıye uzaklıgı kabul kan Elazizlilerin bu büyük ha- coşgun duyguları ile bu yol ~ıl 
bulunduğumu elbet bilirsiniz. 350 karoşto. 1933 yılımıı son üzerinclen toptan yftni idareye edilen blu kı~ı_netli top~akl~~ ~;e· diseden hissettikleri sevi,nç ve çalışmış ~lnnlara teşekkür et ııl' 
H . d' h"d" . L d R' heaaplarına göre b"şaltma ücre- devredilmeıi Te evrak va clef- rine ah an ır ray, uer ışılı eo heyecanı en derin manasi e ya eç' 

ın ıstan ı ıvı or ışmon· d k · b f k d ._ 1 • ve yıne büyuk l-Jr hey 
.. . . . . . . .. . tinin VHRtiıi 121 l<oroş 47 aan- terlerinin de yeddi adil olarak dü ü se!n u ar ı orta an Ka · şadığım bu anda hepimizı ~e 

dun bırıncı sır kitıbıyım Lakın tim Ye vükleme iioretioin Yaııl\- yeni idareye devri ve ~irketln dırmış, böylece bu uzak yerler bütün Türk vatandaşlarını tebrık nutkunu bitirmiştir. it' 
işin içinde bir şaka var ki buna tiıtl 67 kuru~ 10 11antimtlir. Şir. 1934. takvim yılı başından miin- birbirine kenetlenerek •halkımız için buraya gelmiş bulunuyorum. Müteakiben Devlet peıı' -
mana veremiyorum. Sizin için ketıo i e bıtlndığı 19 Agostoa fesih sayıldıgt 1 Eyliil 93.J ta- için huzur ve refah ile yaşana Aarka.daşlarım! 

1 
h tt ·· t baımüdürU1 ~~ 

k f h k .. 1 · yo u a ı ınşaa d•' esir diyorlar, mahpus diyorlar 925 tarihinden doknz yiiz otnz rihiııe kaı.lar zamana ait lıc:ıap- naca mamur re a oşe erı Şimendiferlerin bir memleket . . . (;1' 

her ne kadar mabpesiniz cennet ü9 takvim yılı onoııa kadaı tarının şirket murakibi Cevahir- meydana getirilmesine vesile ol· için siyaseten ne derece mühim yolun tanhçeaını y1ıpuıı~ı. şeb'' 
gibi ise de adı her halde fena• hisıedarlarıoa 558899 liraeı bi· oi ıade Sııbri bey tuafından muş ve olacaktır. mem!eket müdafaasında no kadar sonra Eliziz belediye reı•• t '' 

dır. rinci kazanç ye 233614 Hrnaı tetkik edılerak raporunun taefi. Efendilel büyük ve hayati bir rolü mevcut namına büyüklerimize .miof1e tıJ~ 
Hanri bu ıözlere bir cevap ikinci kazao9 Te 51,284 lirftBı re mcııınrlarına verilnıeıi ve tas· Şunu da illve ederim ki bu bu büyük vasıtanın vatandaşlar ıükranluın! bildireren bir sı" 

vermiyor, vr.rmeg-e muktedir ola- lllÜf'Hiı hie etti olmnk üzere tiye memurlarının ücretleri ka· derece yüksek mesai ve fedakir- ı arasmda tesis ettiği birlik ve " 
1 

. t' Je" 
. . .. . d soy em•t ır. ..," ' mıyordu. ~..ikin :~ıe~b#'" kanbar,844797 J_lra dağıhlmı,tır. Şirket rarlaştırılmı,tır. hklarla vücude getırılcn yollar balkın hayat ve refahı uıerın e k' . tak rııcrı ,...Jı 

:zavallıya meydan buakmır>rdn bn .uman ıarfınlla ayırdıgı Ycui idarenin Teşrinievvelde yabancı ellerle jdare olendu yaptığı .salihta o mertebe yü· Ve ıl bey battıP "IR" 
ki vt'rebilsia! Mattasıl ~endisi 124 J ,60~ Jira ihtiyat ı.kça1ını ne· faaliyete geçebileoeg-i kavvetJe Paraları da peyedrpey hükümet cedir. kurdeliyı keserek, ı 

•• ' J ' f ' 9°3 1 d tahoıı'u olııomaktadır. emrı'no olarak mu"tecanis bir "e· Tarihte caolt ve o. arlak izler reamini yapmıılardır. aıoy.•toiy<.•f, .'•r .mıyordu. ....'t cnı ınalandırarak 1 .~ yı ı •onun a • -s 
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a -

lzmir, Istanbul Tam Geçen Cuma 
-J- Bir Deniz Sporu Günü Yaşadılar l. Birinci Fasıl medim. Hangı locad" hunlar. 

encır Yeniden Bagıandı. 93 - t şte tam karşımızda •• --------------------------------------... 1------------------------------------~ 
- 1{ h · J . ı - .EvElt e vet uördöm. Onlar •.• "- ezan, enı ıyı trı e... "' Üç Türkiye Rekoru Kırıldı 

d'ı"'k Yavaş, yalnız ik imizin i ş i- Kız çok ~ene~ henzıyor. 
ebilecegi kadar yavl\ş konuşa- - GE'ncl' henıeyor da söz Istanhol, 10 (A .A) - Bogiin wib, Şevki, Hıtsan. 

Ca~ırn mü' Daha yirmi ya~ını bitirme- şehrin muhtelif mahallerinde ay-l lki çif tB: Birinci Galatasa-
b Genç kadın, Ln t ı treşen sesin miştir. rı ayrı ve oldukça ehemmiyetli ray Mehmet, Bedii, Nazım. lkin-
~Yecanlı ahengiudan içli bir' Ya Oan Varol.·· spor hareketleri oldu. Güzel ve ci Beykoz Nedim, SalRhattin, 

119,,_ - 32 35 yaşı arasında. . • F b 
" duymuş Kilıi bay retle ~gildi. çok miisait bava bo hareketlerin Mehmet. 119öncii ener ab9e 
.., - Turnhyı göziinden v-urmuş. b 

\. ""-'tke!!ın dudaklarından dö d etraf ırıc:t oanh ir alAkanın top- ZegA.i, Neoet, Oahit. 11.f\1 " Zengm hir iz IVI\~ yapıyor. 
en st>zler bu kadu başdöndii _ Bu izdioçta paranın rol lanınaeıııa yardım etti. 09 çifte: Birinoi Beykoz Ne-

t.6 .. 0ü tni\ idi ki nrngıne kızı lltk h . . Kiirek müHbakaları, mm taka dim, SaHiheıttin, Agoo, Mehmet. 
~ ~ oynadıgım 19 zanrıetmıyorom. 6 lllüştü. Oan Varol her ikısioe yetecf'k d11nizcıhk heyetinin tertip ettiği ikinci Galata1&ray Mehmet, Ke· 

- Rezan ıe'f'iyornm seni... kadar ·zt\o~in deJ?il mi sanki' kürek yarışlarından üçüncüsü mat, llban, KRdri. Ü9ünoö Fe-
l{ulakJarı hep bn ıözün tatlı Seın kıyılarında ' knrdogu moaz Yeınikapıda yapıldı. nerbahçe Semıb, Seyfi, Haydıu, 

l~bgile dolm::ıştu sanki •.. Göz· zam tabrıkayı görmedin mi7 Ooma gönleri esasen kalaba. Oelal. 
1ni, tath taılı bakan dalğın Oıdden bir barıka... lık olan bir Hhil yarışları mü- !Smıfı tahdit etmiş dörtlüler: 

ltııerioi yomdo.· Kızı l bir aJe.- - Hayret etmem. Varol bö nasebetiyle adeta izdiham dene. Birinci Galatasaray Fethi, Em· 
:lbi tutuşan dudaklarından sa- yük işler için yaratılmış adam- cek bir kesafet arzediyordo. Ge- cet, Haltl.k, Süreyya, Mitat. 

Yelken Y arışlarınıo iki Devresin
de De Refik Bey Birinci Geldi 
ilçtnoil Devresi Bugün Yapılacak 
~ 

· "'! ı;t 

•ae: dır. Keskin bir zekaya yenilmez rek bu kalabalık, gerekse bizzat lkinoi Heyko:ı Salih, Oıhat, M.01- Cuma glbıkü yelken yarışlaflndan bir · intiba 
~ - Ob Oı&u, Oan sözleri dö- bir en~rjl kRtınız. Oan .V arolu yarış sal.asında möeBAir bir inzi- tafa, Tevfik, Oevdee. Üçünoti Yüzme teşYik müsab&kalarile ıoora yelken birincilik. mö.aaba. 
~ldü... . anhuıiış olorsamız. Ayni kom· bat temin edilememeıi Yeoikapı Fenerbahçe. . mıntaka yelken biriootliklerinin kalarmıo blrinoi kısmı yapıldı • 
.. Oan gögler!ni ae.-digi kadının panyan~n idare meclisinde bir- yanşfarıoın hundan evvel yapı· Uınuml taaoifteki bn taeoıf iJk aafhıtıı Ooma günö Karşı- Altı şarpi de bu yarı°şlara j,ti. 

loaıerinden aynmıyarak dnam lik te ça.lışmış olırn dostum Ba- lan yarış nispetinde mavaUak şampiyonada nazarı dikkate ah- yakada yapıldı. Denizcilik beye- rak ettiğinden müeaübakalar çok 
•lti; ron Tbena'dan Oan Varo'ln din- olmaısına mani oldu. nan kıdemliler iizerine yapıl- U Tahmil Tahliye idaresinden zevkJi olda. Hareket işareti .-e-
L - Se.-gilim, beyaz robnnz11n bir temeli. Yarıolarda büyük bir rol oy- mıştır. aldıgı iki şattan bitini erkek rildiği zaman ıtart hattını n·· 
011b Oan Varol nişanlısı ve Fahri ki B b" 

•r dalgası gibi titreşen hali naınaıı be enen eykoz kulü- 16 puvanla Galatasa-ray ı· banyoları <•nüne diğerini de kar- vela Zühtü bey arkadan dA Re-
JoL paşa ile birlikte 15 numaralı f ' 1 d k y B k ·k· · 

~illa, eizi genr,lic'tin v. aloız ha- d bönün ıta arın an i isi eni· rinci, 13 puvanl• ey oz 1 ınoı, 111ma koyarak 50 metrelik mu- tik, Haaan kaptan, Fuat beyler 
)' Y e locada yerleşirken 16 numara a 
l lt, Yalnız heyecan fıı;ıkıran ı;ıiiri 1 . kapıya nakledilirken bir -kotra 11 povaola ıı:enerbabçe üçönoö .-akkat bir yüzme ... eri .-öcode geçtiler. Yarıaın deYam ett 1·ı.1• q ı " " ki kadm loc .. nın oşlogn içıne ,, ... " 
~ tne koyuyor. Rezan, bn gece · · k d ile müsademe etmi~ .-e zedelen- olmoştnr. getirmi•, ııaat 9,30 da müsaba- müddet zarfında Fnftt, Haaao Ilı 9ekildi. Orada hareketsiz al ı. ( ... 

~·o benim hayatımda gi:ıııliyece- mişlerdır. Bu vaziyet Beykoz ISTANBUL, 10 A.A) - kalara başl•mmıştır. Bu sene kaptRn ve Zühtü beylerin şar-t Yeri tabazyöl edemezsiniz. Sürekli hir zil sesi oy1mun kürekçilerinin nisbeten zayıf kal · Vakıt gazeteıi tarafından tertip yüzüoü miktarı geçen senelere pileri başl>aşa gidiyor. Ve bir-
t·Hlar geçecek .• Bizler deglşece- başlıyacagım hKber verdi. Büyük malarını intaç etti. edilen yıllık yüzme möııabakaıı niabeten daha fazla idı. birlerine tehlikeli dakıkalar ge-
.. ,'..2· Bir giiıı saçları aklaşm ı ş, salona kamaştırıcı zıya bollogo 'l'eknik netayiç şudur: bogiin Modada biiyök bir mu- İlk yüzme 100 metre sör'ıt.t çirtiyorlar. Refik bey hep önde 
i:~ndunun dikliftini k"ybetmit içinde yüzdüren elektrik lamba- Müptediler tek çHte: Hirin· vaffakiyetle yapılmıştır. yanşı il& başladı. On genç neticede birinciliği kazanıyor. 
~ tıyar lıir adam olacağım. Fa- )arının bir çoA"tı söndü. Hava ci GalatRsaray Karaka~, Mehmet. 300 e yakın genç yazılmıştır iştirak etti neticede K. S. K. dan Arkadan az bir farkla Zühtü. 
b •t hayalimde sizin tasv i rıniz maileşt.i. Yalnız ~ahne etrafında- lkincıi Fanerbahçe. ZekAi, Nec- ki bu vaziyet büyük bir spor Rasim birinci Göztepeden Meh- hey ikinciliği, Hasan kaptan 

1 .tı.lunacak .• Kaybolmıyan gilzel- ki lambalar pırıldıyordu. Perde det. Üçünci\ Hali9 AH, Nüzhet. hadiıeıl t~kll eder. met ikinci geldi. üçüncülüt?ii kazanıyorlar ve bi. 
,
1
lclerile, ebedi olan beyecanJıuile yava• ya•aş açıl<lı. Sesler dindi. lki çifte dirsekli : Birinci .Milsahakı..lara aaat l:J te bllŞ- lkınoi yarış: 15 yaşına kadar rioci devre bu suretle net ioe-
ıı .Reznn, daha heniiz yirmi M~bedi bit· ıiikut içinde kflmanlar Gtdıatasaray Fethi, Süreyya, Az lanmıştır. Mu1al>akaların netice- küçükler arasında 100 metre laniyor. 
:~•na basaıı n heş giin sonra harekete geld i. mi. İkinci Fenerbahçe Semih, 111 uç yeni Türkiye rekorn ka- sür'at idL Yedi yüzücü iştirak ikinci Devre 
9tceaı olacak olan ıi1ı bolnns- Oarı Varol yanında otoran Hızır, Apodiyako. Üçöncö Bey. zandırıldıfı 19111 çok şayanı dik- etti. K. s. K. (,)an Oemal birinci Yaarışlarrn ikınci dene.side 
~"tsınız . Hn gecenin sönmiyen nişanlısına doğru cevrilmiş, geııç k«>z Ul.-i, limaiJ, Nedim. kattir. Ncticel81' ısunlardır: Vecdi ikinci geldi. dün akşam üzeri yine Karşıya-
lltırıuı bnlun.cak.. kızlığın ideaııe,,tirJiği efsanevi lki çifte: fürinci Oalatasa.: Röyükler kısmı 100 metre "Üçüncü yarış 100 metre sırt · ka sahillerinde yapıldı. Yine Re-
~ A~k fıultılarıodaıı sarhoş ol- gilzfllliklerle dolu çehroyi seyre ray Mehmet, l<'aruk, Nevin. ikin. serbest erkekler: Birinot İsmail üstü: Sekiz yüzöoünün iştirRk f ik bey arkadaşlarını geride hı· 
lldllŞgıbi dinliyor, sseviocini ifade dalmıştı • .Miizigi o rahları okşı- oi Buykoz Oevnt, Tevfik, Oevdet. bey (Karamürsel), ikinci Foat B. ettiği bu müsabakada da K.S.K. rakarnk birincı geldi. Bu ıefer 

eıı tebessiimlarile titriyordu. yan ahengine kal bi nin beyecıı.- Üçüncü Fenerbnhçe Zttkai, Re~ (Fenerhab9e), i.içiincii Ahmet dan Oevat birinci Muazzam ikin- Tahir bt-y Züht ii beyi geride lıı-
~,lc?k•n, tiyatronnn dRkikadan nanı bağla mi~, lıöyleoe kendin- şat, Oemil. (Karamürsel). t ci gel<liler. rnkarak ikinci ligi Hasına kap. 
t 

1 aya kalabahklaşao korıdo- den geçmişti. DörtlUk sırııh, tahdit edilmiş Teknik derecl\si 1,18. Dördüncii müsllbaka: 4.00 tanda üçiinciilüğii kazandılar. 
h~·ııua bnlundognnn unutmuştu ltaJyan tenorUo g i.lr sesi, bir tekneler: Birinci Galatasaray 100 metre serbes hammlar: metre ıtrbest : Rasim K. S. K Bugün yelken yarışlarının iiçiuı. 
ı 

1

'· .Ne kad11r mütecessis göır.· a~k şarkıs ı g ıbi gel ıym dn ona .•• Fatbi Emcet, Haluk, Oengiz, Birinci Lola hanım (Fener bahçe) birinci, Mehmet, GHztepe ikinci . cü ve son devresi yapılacaktır. 
,~t, lıu ateşli beyeollnı gözetJi• Rezanın k iiçük ellerini avuçları Mithat, lkinoi Anadolu Alnet- 1.40 ile Tiirkiye rekprunu kır- Beşinci yarış: 4X50 bayrak: Rcf ik bey bu seferde birindligi 
~,0"!ıırdı. Gelip gaçenlerin tema- içine almış, bu muhteşem sava- tin, İrfan, Vahit, Neşet, Mesot. mtştır. İk inci Niizhet haııım(Fe· Ru müsabaka, Altaydao bi r, ka:ı:anırsa b üy ü k bır fark la lz. 
fı"iı .ıinymıyordo. Şekiller etra- reye ait programı locanın kena . t19 9ifte: Biriocıi Haliç, AJek- nerbRhçe). Kar*ıyakadao da iki takımın i7· mir birin cis i olRcaktır. ~'ahir 
,. '1fl, Yıkılıyor, dı•arlar çekili- rına bırakmıştı. si, Must&.fa, Halim Hasan. İkin- 100 metre sırtüstii erkekler: tirakile yapı ldı . N eticede Saim, bey le Zübtii hAye gel ince httagi· 
l.

0
"dn. O seydigi kadından baş- 16 numaralı locada, dakika- ci Galatl\saray Mehmet, Muzaf. Birinci Niko beykoz, ikinoi Ali Mehmf:jt, Ali ve Dündardau mü- siuin ıkinciligi a l~cağ t ş ii pbeli-

"~~1111 görmiyor, bütün var- fardan beri hareketsiz benziyen fer, Rüknettin, Azmi. Haydar (Ktt.ramürsel) teşekkil Altay takımı birini geJ· <lir. Her halde Tahir bl\y bütün 
d"· 'r onuo şahılyetinde eriyor .. kadın aosızın gözlEHini kırmızı Kıdemsizler tek sınıfı, tahdit 200 metre kurbağalama: er· di. gayretini ıarfeclorek ik~nciliği 

kadife azeri :ı de beyaz bi r leke edilmiş tekneler : Birinci Fener kekler: Birinci Yusot (Karamür- Aaltmcı müsabaka: 1500 Met- Ziihti, heye hırakmıyıt <= Al?ı iimit 
lt, O, nişanlı11 .-e pek yakında 

"
1
• 1 olaoak kadın •. 

gibi daran programa cl ikti. l~a~ bahQc Ooruil, .Apoıliyako. İkinci sel) S.14 yeni ~'i.irkiye rekoru. re mukavemet: on ınüsal.ıildn iş· eılilınekted i r. 
şını kaldırdı. Viicudnnu yanm Haliç Zeynel, Haean. Oçiinoü İkinci Sadi Bevkoz. tirak ettiği bu yarışta K. S. K l ı 
daki Iooada bulunanlara blseet- Galatasaray M ebmtjt, Süngor. 200 metre ıerbest, erkekier: Oemal birinci, ~~krem ik inci ll 

Kaptan 

tirmeden bir az o tarafa eğildi. İki 9ifte dirsekli: Bhinoi Hirinoi !email ( Karamureel), geldiler. 
Bir el yavaşça uzandı. Yavaş9a., Fenerbehçe Mehmet, Nevin, Bil- İkinci Oibat Galatasaray. Yedinci müsabaka: 200 metre Cuma günü Burnovarla. Al-

•lıl\ .. gtlo ıonra.. Aşk bah9e· 
)-.: •n 11e9me çı9egini kokh· 

~tı. 
Voleybol 

'" a ... D bu 1e.-gi l'UY811Ddan 
ı • ., it •YTtıl uyanarak, genç kız-
,~~ o~aibesini arttıran otan-

1l•la: 

~~ Bakınız •. Haham geliyo~, . 
''' l :;lQn bo,rlo, zayif, kibar ge· 

~ı.:'• bir zat iki geaoe mülaki 
• 

Orkeıtra, hinl~rcc seyirciyi 
kendi ahengine siirükliiyordo. 
Uzanan el progranıı aldı ve 9e. 

kildi. 

Orada, geniş eabnenin muh
teşem dekorları l\t·asıoda hir 
V enedik sıHayının tarasaat görii· 
oüyordn. Bahıu çiçeklerini an

.,~- .J\.ffed~:ıiniz, 19izi beklettım. dıran gen
9 

kızlar taraeayı dol
ln 't hlioiın k.oıorum değil •• Bu durmuı:ı, dansediyorl"r. 16 no-

"lroı . '"' 
lı1 1 ~i o kadar yaya' yapı- maudaki kadın el çantasından 

~ .. k ' lf • ioıaoı sinirlendiriyor. ıtilosnnn çıkardı. Programın 
-Ydi · . . . d 

"''" 
1 

henı takip edımz. 15 na- arka11na acele bir kaç söz yaz ı 
·~ 1 1 . d ki ' ncl\<la oturaMgız. Ye ayni itina ile onu yanın a 

loc~dan aldığı yere bıraktı . 
...... Sonu var -

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

Kirahk Hane 

rui. İkiooi Galatal.!laray Fl\thi, 400 metre mukanmet: Bi· korbalama yarışına on ınfüıahık hnordu Celil takımı Burnova 
Rüknettin, İbrahim. Üçünuü Ha- rinoi Fuat bey (Fenerbahçe), jı:ıtirak etti. Netieede K. S· K. tan spor kulübü voleybokuluı ile 

'"' bir müsabaka yabmış Altınordu~ 
liç Bedri, Muhittin, Senet. ikinr,i Salim bey (Fenerbab9e) Oe-yat birinci, Albydao Süha Jular bu müsabakayı ıs . 11115 _ 7 

İki 9ute: Birinci Galatasaray 4 X 400 bayrMk yarıtı: Bi- ikinci geldiler. Son yarış olan 15 _ lO kazarımışlarbır. Bu mü· 
Mehmet, Neyin, Hilmi. rinci Feo~rbah9e takımı, ikinci 200 m~tre ıerbeıt müaabskasına sabaka yapılırken Hilal_ Buroov.a 

Batka kulüp iştirak etme- Işık takımı. beş yüzöoi.i iştirak etti. Neticede rakımları futbol müsabakaıt ya· 
mittir. 4: X · f:tO bayrak yarışı hanım- K. 8 . K. tan Raaim birinoi, Göz. pılmış Hilal 2 - 1 galip gelmiştir. 

Dörtlük smıfı, tahdit edilmi' lar araıında: Birinci Işık ta- t.,peden Mehmet ikinci geldiler. • ....................................... .. 

tekneler: Birinci Galatasaray Fet- kımı. Bu yüzmelerden ımora Altay SoJandİn 
bi Muzaffer, Azmi, Sabri, İlhan. 50 metre ıür'at yarı,ı gHe- - K. s. K. takımlara arasında Ozonato··r 
lkinoi Anadolu Meaot, Vahit, teciler araeında: Birinci Anlan -Yatrpolo müıabakaıı yapılmıştır. 
AIAettin, irfan, Dlmitri. Tufan bey Oamburiytt gasetesi, Neticede Kart•Jakalıla rgftlipg el- (/ıplak ha~ları gür . saçlt\rla 

ü 9 9ute: Birinci Hali9 Ale· ikinci Ali bey Vakıt gazeteai. mitler~.T. örtüliince fennin bu hakikt bir 
ki, Haaan, Nüzhet; Muhittin. 50 metre mütekait ıporcular Yelken yarışları: Ögleden barıkasıoa tecrübe ile inananlar 

N B •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• n- ld K 1·1· a land• n.i..•ri ikinci Galatasaray Mabmet, e- ara11nda: irinci Galip bey, . . çot:ıa 1• ısa u r z u ~· vv 

Yin, Faruk, Hilmi. Zçiincö Fe· ikinoi Ekrem bey. 12 • 16 yaşında: Birıncı Mahmut kollananlar can ııkıcı kepekler 
R ır bey ikinci Moıtata lı .. y. n ha~Jar10ıo daimi kaşıntıeıodan 

nerbabçe Zekii, Muharrem, e- Su topo
1 

mü_eabakaaında •- 'yt·is metre serbeet kızlar: 
O b b k B k kortuldaklarmı ve ıaçlarıoın flıki şat, afer. oer a 98 8 ımı 3 • 2 ey oz 14. • 16 ya,ında : Birinci Hami-

Fenorbah9eoio baııımları tek takımını yenmiştir. yet ganım. letafelile çıkmağa haşladıkJarınt 
iki 9iftede rakipıis birinci gel- Atlamalar: ,Birinci Sadi bey 100 metre aerbeıt erkekler : sevinç "° nıiooetıarlıkla ucbar Ikiçeşmelikte şadırvan yanın d' 1 daki Şerif Ali sokağında ı.o mişlerdir. (Fenerbahçe), İkinoi Mazhar bey. U .• 16 yaşında : BirhlCi .Mab. e ıyor ar. 

tr1 ı - l>i lıtlc&tle bak .•• Oan Va- na maralı hane kiralıktır. Sekız Kıdemi iter 11oıfa, tahdit edi I~ Küçiikler arasında 50 metre mut bey, ikinci Hiristo bey. Emniyetıtizlik kalkh. Yerine 
1 11 İ•- ı A 12 14: ı Solandin OzooaWr .aç ilAomıa l:q ,. rı ••• Tf!ı Fahri Pa'" •.. adaın . geniş bahçesi daimi Osman ıniş: Birinci Fenerbahçe .Zekai, serbest, - arasında kur ar: Yağlı direk maaabakaaıoı Fe 

.,11 ~'d•z~tlt-ittr etr .. fla" rıoı go"r· d T k "lat ·k· Seyfi. lkinoi 6alataaaray .Meb- Birinci Sioıon hanım (Fener- nerbahçeden Ahmet bey kazan- elde ettiği keramet denilecek ka· 
.. ağ1to IDYU var ır. eş ı ı ı ı tt ) tk· . V u K il" dar neticelere hayret ve takdir !~.~6w. k ~u\.u tlalı;trn... "yrı daireyi mohtevildid. Kalaba- met, Karaka,. u9üocö Beyko~ bab9e, ıocı ecibe banırn (.ı:e· mıştır. Bilbaıea aramoree 1 

,\u alakal 1 ~ b ' · · lık aı·ı .. _ .. e el•erı·ı:ııı·dı·r. Talı"pler Oe•at, .Agon. nerbah9e). muıabakalarıo, Karamoraelden geldi. 
>tıo, . .. ı nın ıııver•, ırınoı .,. .. ... .. 

2 11 
h" k b ka Her eozanede holnnor. 

l kt•ie ,. ı t ı_ J&.. 1·9-melik kav .. lerind"' emt•k lki çitte direkli: Birinci GI\- 1 ya,ına kadar erkekler: Hl· boraya ge P ır 8 9 ınaH a 
lın · •r • mış, gayl' t 1

•• • -... .., .., • l .k ı birka9 Türkiye Uuınmi depoın: Al•anoak .O• 
•tn-l"lı ge_v:nrnit illi teJiroi ara- , ıimHrı Ahmet agaya mü.raoaat Jatasara,. Fethi, İlhan, Bekir. riooi brabim bey, İkiooi .Neodet azaoma arı " 8 

"• Ynlrıll, ı l 'tıvıırdo. ! ~yleain. 9-15 (106~ lkinoi ırenerbahoe Semih, Hay- bey. rekora yapmaları oidden şt1yanı zttneai. 
- ~v1 ··n· l p ..;ı. ... _ Per. S: 3 ... dar. Oelil • . -Ooöaoii Beykoa Sa- 60 Metre ıerbeet erir.ekler: tebrtk&ir. ..... .. tr~rı ıl>ı!.ıa !:i•rt:t·. H: ;J a.. ...... -. 



·~~••ı•=~•~•~w~_9w•aa-~~s•••~l~»~>~5•&--~www~~a~--~~-~~r~~ ~niE~~r -dın ~mi~~ 

il nsıın_!!j"lll HaJ •ı ~m~yy!!KUATI 'İJ[--:-~-8-:-:!LEB 1 

......... ~:Mi~ar" ::!~~0~.;;;~~:~:0~~~tA;, 
§ -Yazaiı. ; A.:n.d.re 1'4'a.Iro § 1 Denize Ditşenleri Hu mecmuanın 42 nci aayııı da ve Seydıköyürıd•m Ahtan~ = = Etraftan Yetlşenler Kurtardı ·u-zu .. m Satışları nıemleketimizde inşa edilmiş bi- &aat 19,35 de bar6ket etnıek 
- "I"ü.:rkçeye Çe-vi.:re:n. ! .l.'Va.s-u.Jı.i. ::S:sa."t =- Ödemı"ş Hı"maye·ı etfal mek· l 1 10 n3.t 0 
~ - Birtnci Kısım - - natarın planları Yo fotoğrafileri 0 an tren er, n~ıı tos " = = tebi talebesinden Zihni efendi 1 .., ma giinünden iti ha ren ı .• 'arı ·~ -- öldü #. s· i B k·L t - ~ ile birçok mesleki yazılan ihti- .. :: Adam rme51 ıyaa a ıaa ın = bisikletle birinci Kordonda de· • ~ re kadar AlsallCl\ktaıı saat 20, 
- LA d - va ederek çıkmıştır. Taniye .. ı:. IJ 1 Ana Yolu Saymamak .. zım 'r r niz kenarından geçerken teker- Yeni Mahsul Ja Ye Seydıkiiyündeu 21,•V 
: _ 52 _ : lek kaymış ve kendisi denize ı.lüş· ederiz. hareket edecekleri ilan oıuoot• 
• ~""!!h:ı;· kiiy lerine ve prole- balind.,. yaya kalılırırnı lizerııı- müştür Ça. Alıcı Fiat "Ayın Tarı•hı•" - Müddeti biten 631 no 

Z.h · f d" t ft t• 881 A iyot Bi. 6 50 16 ı A t if · b 1 · ı·r 11 
tary:t..ıııın dlllpurnrak, hakiki ıh de bekliyordu. Kıyo. liman mii· ı nı e en 1, e ra an ye 1ıen· ra ı rpa ar esı l'lneç ıız '" 

· ı· · • d .. ·· ı .1 • p .1 ler tarafından kurtarılmıştır 253,5 Y. t. Talat 6 12 Matboat umum müdürlültü kı.lde temdit edılmı·,tı·r. til:'tlcı parolalarıyle, Sllll( ıuen urıı o an uosıu osmmn aure- • ı:ı 

s ıuık1t\'şek'e karşı ınücadelf!ye ııni Ci~rendiktım ıtnnr3 gelıp Çocuta Çarpmı, 2'8,5 H. I. Ahmet 7 11 t~rafından neşredilen «Ayın Ta- 11/8/193:1tarihinden30/6/1 
' · k" rı.... h A r·-1h1H:ı Em111 oıtlu Salih 201 Nitel 7 12 25 t ·h k d ı . ı d b ı 81' ~·rı~mek tali i~idir, fakat im an yvni oldo. toı ribi> nin beşinci uy111 mayıs arı ıne a ar şuue er a ı 

ıdart>Rllıtlel<ı 12:~ ıınmualı araba 158 A,. Riz:ı Halef 7 50 20 k "" ..,, · d d k " b"'tl' u;ı; dP!tıl<lır. Hunıl ha~ vnrınBrnRk Çen: S. s:..ı·ı·ıeyuıano. 9 11 ayına ait bilumum h&diaeleriu ray oy 11iJ.tır ir arrsın a ı u 

k ıle K6rntr c~dıle11ııulen oererken 108 ~ · t ı iJ t · • 1 hoı?l\~l:rnıuamızı, .es çıkarma ·11· - Dinle .. dedı l't ~ f ·ır, t k 1 "htl ıı asyon ar an zmıre aegarı 
ıuahllyl ff iiıu·.>·ın o..,ıtlu 9 ya•ların• 77 .M .• J. Taranto 8 75 15 ta 81 a ı, v"11 •arını 1 f'& ey- l ı , znı, tı6kJemek dAmekrır .Mathaa makinelerinin 8Mı·s111· v ton Arpa nakledecek mürsi i 1 

k ı l . . dakı :Faık1t c;arptlrmış ve yara· 74. D. Arditi 8 13 50 leoıektedir. Kütiiphanenizi ıüıll- lere naklt"yat hitamında yu··zd• - K nomintag ar~ımızc n' o t111, bir gemı moforiiniin zapto 
O k b. 1 ı. · ı · V 1 t t 1 lırnmııııııııll sehehıy.,t vermi•tir. 71 M. Arditi 6 10 yecek en kıymetli bir tarihtir. redı"yat y .. pılacaktır. ruyor. nn . oran ız t eeı ız e unınu~. morı azıun ıarıın ı arı " • 

b ld b .. 1 <l k l. 1 ki d ~ A ralıacı tutnlmıış \"t' yarah mem- 59 H. Alyoti 7 50 12 Karilerimize tavıiye ederiJıı. u 0···,detı· 3l 7_90, tarı"bi 

'
iındıkı ı. e ız..ıen e uvv~t- .,i u on arın aya arın an ı•a11 ~ u " 

lıclir. Eınrimixde bol onan hiitün rarına kad"r sirayet ediyordı:. leıkt>t bıtstırn.,ııne kaltlırılnııştır. 47 S. Gamel 7 20 ll 5o Uu• • ıku••n biten 638 nomarah taze h 
,_ .. t I k k 8 . b" . b .. 1 I . .. Yangınyerl Aleml Yapıyorlardı 12 Ş . Remzi 10 50 10 50 ıaıtın tarı"fesı· ber""er.hı· zı·r 
aomunıı unsur ara on" iM.> ara ır nıne enzıyen go ge ttrı on- . ,, • Y 

d b 1 . .:ıı ö ··d··ı K . Alsancakta yaogın yerlerınde ö Ümıt Fahri 10 50 10 öO Ü 8 k"ld t d"t Jil .. onu eıHın an fethede iliriz. Au- eranntt y ı o u ~r. ıyo, topra M h 
1 

H.. _ H v lkü mecmuaaınm 1 inci ı e em ı ec mıttır. 

b .. - d 1 1 . e met og u usnu. asan og 2195 Yekun D l d 1 1 '"" ıının ço~o en soldandır. gm utnn a e e erıne naklettıgl 
1 

H"I . Ah v, M b uyHı, tanınmıt birçok kalem eniz i en zmire he ıer 
0 - ti h· ı · b k ~ d k d · 0 1 mı, met og.u e met, Eski Mah8ııl 2350, .Nazillı' deo 1zmire - oen de benim ka 11r ı ar - o ma rne Hrsınıııın an en snı I .1 H kk . . d k. b 1 aahiplerinio 10n kıymetli maka· 

ıin ki bir ,hunokraıide aayı, ida Mrtürlü kurtaraoıayordu -Hnki sm;ı b" ah td •s;ı: ~I ı şa 18 
.ar 12 Alyoti Bı. 9 9 tonu 1~50, Aydındao İs 

re m•ldneeine kareı biçhir ~ey hakikat imal etmekte olan o 11111- topku. 
1
'' .ak e ak al a es,rardıç · Z h• 8 Jelerile çok zenginle~ttrilmittir. btıh6r tonu 1560, Ödemişten 1' 

. . , .. me te er ı en ya a anmıı ar ır. 8 lre OrSBSI Bütün mönevnrlerden bilbaua 
yapamaz. kınler onda Vologın ın tered tlut 1 B 

1 
d H"I . . _ . d 2 mire beher tonu 1500 korot 

. . · . . un ar an ı mının uzerın e Ço. Oıosı Fıat b t k" t ı j · ~ - Koomiııtı.gın, miinakaf& ile ıddıalarıo" ilrıt..ak efmıı,lerdı. b 
1 

t E o mecmuayı a ıp • me er IH Bn tarife 12.8.934 taribiDP" 
ederek degil knllandığı ıouıtte O nehrin hoyuuoa ileı lerkPn gram esrar 0 unmuş ur srar- -> 6

6
"
8
;! Hn~day 3 SO 3 60 rica ederiz. 31.12.93• tarihine kadar muıtlıl' 

keşler adUyeye teslim olunmuı- ., Arpa 3 95 
faydalı olacağım iıp"t ederi?.. alı1ıgı haberlerın ne kRdar .,k. 

20 
olap yalnız taahhütname 1 

lardır. Sıeam 9 75 D kt Zaten iki yıldır, ondan her ay, sik, enternasyoııRlın emirlorine Bu Nasıl Etlenmek 
25 

},ıumlye 
4 75 

Q or edenlert1 teemil edilecektır. 

her giin iıtifade ettik. kayıtsız ve şıut~ı~ ıtant Atıneıtı - l\emtırtltt Muurlı "ok.-~mda 29 Nobot 5 K 
1 
ş t' 12-8-934 tarihinden 30 6 

:- ~~Yot onnn makıatlarnıa ıti tınr-.tte1 faalıyetl" hıılnııına. Mtıi:4htf!l oı;tlu Arit, terzı Şevket, 12 Hakla 4: 25 I m f f ır tarihin~ kad"r 11;g-irdir ve g:oll 
göre hareket ettlkç~ •e meıaele nın ne kadar giiç oltlnıtnnrı nn- Mnlımnt Tı} Şiikrü rnkı ıçerler-

100 
Barçak 

5 
i)nünden Denizli ve lzmire t• 

ona kendi makıatlıarımızı kabul laı01ştı. Fakat Anternıt"yorı"I ha- k.-ıı arahuınclll kHvga çıkmış, 55 Kumdara ( 
25 5 

•ınacak aade ya1tmın tabi oı.-1 
ettirme~fl tealldk edinoe hir kere ta ediyordn . V"kit \..a1.anmak Aral. ş.,vket •e ~hhıuvt tatla 5 <Javdar 2 Memleket Hastanesi tarifeltır .bM•eçbi zirdir: 
bile iıtıfade edemediniz. Zaten artık kabil degıl<li. ltıtılnl. ge- ~ükriiyii IJ1'şuıdnıı J"rnlaıııışlat"· 189 Palaınot 243 75 390 Dahlltge MllteluıMıaı .Egirdirden Deuhdiye 
dört gö~le beklemekte olduın beli~ini ıonuııa ka(lar hlame nt llır . \'aralı memleket hutaneıi· 12 HalyA pamuk 32 Muayenehane Birinci Bey· tonu 1600, EA'irdirden İ•-:~ 
sabit, l!Önlillö, pıu11, propaganda mlşti. Şıındi ya <lojtorınuı ny" 116 kalılırılmıf,1 ve thgerlcırı tov- • • • ler ıokal?ı numara 36 Tele· beher tonn 2600, Knleönöor"' 
g ibi :ıe(Jiyeleri ona kllbul ettir. ölmesi lazımtlı . Ot-ce ıukdR~lı!?ı Dikkatsiz Arabacı f'"'n 3956 Deni~liye beher tonu 1500, 1'' 

kıt olııumnştnr. ., 
diniz. Kfrat Sovyetlerine, köylü onu Çene yaklRştırırkt·n J{ıyo Nı~nllsl Yaralamış Kemer caddesinde idaresin E•i Karantina tramvay cad· loönöoden lzmire beher ı 
barlıklerine gelince: it değltti. başkalarına tahi olmak aouıılfl K~merde Akı:am sokağında deki arabayı lsmail oğlu Halil deai karakoJ karşıımda No. 696 2500 lruroştor. 

- Komtinist aleyhtarı on. içinin ezildigini hisırndiyortlu. terzi Fatma hanım zabıtaya mü· j Hilmi ismindeki çocuğa çarptı Telefon No. 25(5 -193! aeneıi meHim dahili-' 
ınrların çıkarıldtıtını nnottan A noak bir insan olınRlr, llllCı\k racaatJa nışauhsı Sütçü Mehmet rarak yaralanmasına sebebiyet (363) Aydın demiryoln MeoderM b" 
mut ne ise 0 olmk atırRhı. tarahndan bıçakla hafif surette veren Ramazan oğlu Mebmedali 1 -- valisinden lzmire gelecek to,t 

- O ~aman Şangbay, Şan- Tıpkı l•fiyfh .rı-celertle, f ı- yaralandığım şikayet elmiıtir. zabıtaca tutulmuştur. Ç<teuk Hestahklan 1 tarifeleri beneçhizirdır : 
kaytek,tn elinde de~ildi. rm gıhi y1:1naıı knınlıul\ kapa- I El nl Beline G6tQrOnce I incir .Nati.lrel 

Ri K s•bıkah sabıkallya Çatmış, Mütehassısı st asyon Ja r T . t '.l' ıffl 
- r aya Yarmaz, oo. nıp, acı doyAn ve mece~i'nl hilerı I Değırmendağ caddesinde ibra Sabıkalılardan Ahmet oğlu arı e ar 

mintag'ın merke_z. komiteıine ln1a.nı binlerce. yıl<lanhf'ri kır .. ıp him og·ıu Re~. at. bir alacak H"I · 1 k · · 1 Doktor A B O l> ı mının. sıgara a ma ıçın e. in· f P 
onnn kano11 harıcı &ayılmasını geçıren surelerı okuyan Çın nıus- mese 'esinen kasap lsmail ile 

1 
de belundurduğu bir Jirasını ça· Al' A ~ Aa.iziye JO.U, 870 957 1 

kahol tıttiririz. lff manl"rını hatırJatlı. O Hım fen. aralarında çıkan kavga tonunda 

1 

lan Mustafa oğlu lsmail zabıtaca 

1 
~aA Ortaklar 1188 990 1089 ~ 

- Yani bizi ezJikterı ıoııra •.. o'yn ne yapmak ıçın gelınu~ti! tabancasını çekmek için elini yakalamıştır. . Moralı 1272 1060 l 166 P" 

Çen aya~ kalkıukt111: Enternasyonal'i Şırn.ch11yd" olııp beni attığı snada yetiıiJerek Sök.,kemeri 1380 1150 1205 1 otf 
- I~ sizin hltdl~inlz gibi bıtenlerden hllherılAr etmek için tutu lmuştur D r. Aı·ı Rıza ; Söke 1452 1210 1381 ı 

clegil, dedi. loun kendi ol itaat m\' HemÇalmıt Hem Bıçak çekmlf İkametgahlarını Birinci Germencik 1296 1080 1188 91f 
etmis olmak i9in öldürtmez ve Onun dinlenıış o ldugıı, Voıo. Sabıkalı!ardan Ali oğlu Mu Kordonda Tayyare HinemRsı Krheyli 1368 1140 1~5,l tO 

başkalıumı da öldiirıneı. Kahpe- jtin'in, geti.:diıti delılerden çok ıaffer, Arap Hasan mevkiinde Donum Vı Cırrah"ı Kadın il civarında 222 Namarah eve Kaupmar 1440 1200 1:120 ı~ 
Jer hariç. daha degerli iJı: ~ıısan fabrı k R - lbrahim oğlu Yunus efendinin Y nakletmiştir. HaetalRrına 81· Aydm 1560 1300 1430 11' 

Vologin owuzlann• ıilkti: lar ve ihtilalcı lik ~aferlerıııın çeke ti cebinden yirmi lira çal- Hastalıkları Mu·tahassısı l kisi gibi lkinoi Reyler soka- Uıonrlu 1692 1410 1550 ı'J' 
- Adam mdiirmeği ıiyaai parıltılaTı i?ınde <Hmekte uhrn mışhr. Kaçarken gece bekçisi gında 84 Numnralı wuaye- Kö,k 1788 1(90 lta30 ı:J4 

~~~~;:;~ ana yolu saymamak HaQe::;ebrt.. ı ne de bıça" çekmiş ve yakalan ı "aştorak Kestelli cadde- nehaneainde kabol eder. Qifteka•e 1360 1550 1680 ıs 
Qen odadan çıkıyordu. - Bilmemek ••• dıye ıüze baş m~~;~ Yerine Knr•un Almı, il sinde 62 numarah ınoayeue- Evin Telefonu: 3053 S. Hisar 1920 1600 HlSO 1 \ 
K V , ... hanesinde her gün saat 3 ten Muayenehane Telefonu: 5342 Atça 1980 1650 1800 1' 

iyo, ologin e elini nzalıp 11\dı. Meııele Şankj\J'şeki ~llclür- Servilimesıritte terlikçi Yahya ~ıı! 
nda ederken: kt . 1• t 1 1t ~ sonra hastaların1 kabul eder. H: 3 (205) Nazilli 2024. 1700 1800 1~ 

me en ıuar~ o 81\ ne yapaca,,ı- oğlu Mahmut, Salatin oğlu so-' T -- P' 
Merkez konıiteıinio ilk top- ını bilıyorom. Sanıyorum ki bu kagvında Fatma hanımdan alacagvı elefon: 2987 Kuyucak 2150 1776 1800 l 

laott1and1& toprakların takıimıni Vologin İ",irı mesele aynı, yalnız S 7 (248) • ı ··· t d ·· Horıuolu 2288 1890 1900 11f 
olan parayı istemegv e gittiğinde A1mauyaoın ..a.u •rngen arnı ı"-' 

Ye alacakların 

edeoeRım. 
ıA~•rnı teklif şo farkla: benını ıçıu HldiArmek fönunu Tıp takölt~&i Burhaniye 2449 20:.?5 1940 ,,. 

kocası Baki çavuş ogy lu Mehmet J 1 b v ı·ı • 1-.:4 ne ise onun için de itaat 6tuaek I 8 B l I Dl muavinlerinden Sarayköy 2656 219' 2060 ~ 
defa gülümei- o ınun hızım gıbi yısşayarıcR Emin tarafından tabanca kurıu· an 1 1 1 Al' Nakliyat ammla incir i9111 r 

emın olmak ınecho riyetuidedır. aile boynundan yara!andtğını id- İlk veya orta mekteplerde r 1 1 mır 1 ıutuoandaki tarife ve oatüHI jq' 
karar nr· Emın olmak, kıtı'i, muhakkak dia etmiştir Zabıtaca yaralı mem · okuyan . ve her hangi hır de O ıiitonoodaki tarifel.tr " 

lnlmek ..• SuHto. leket hastanesine kaldırılmıştır. dMsten geri kalmış çocukla- bik edilecektır. 

Vologin ilk 
1erek: 

- Komite buna 
wiyt:cektır, dedi. 

Qen toetoparlak bir gölg-e - Sonu Vaı - Mehmet Emin aranmaktadır. 
ra ders verilir ve imtıhaoa Cilt, Saç, Frengi ve Bütün incir vo uatöreıteri 

Ofis Reisi 1 Bir Genç Daha 
Paik Bey ŞeJua1.ml- Veleapltla Tar 

ze Geliyor Yapı~or 
Aukaıa Tiırk Ofısi Uelıl lıtanbol Awerıkau Kollfljin-

KaruoA'ln ~,aık Heyden alAka- de Ibnf Yekta Heyin ojtla Ah· 
iarlıtr" !!tt leıı bir haberde mııma- met Yekta bl1y htRnbuld11n yal
lleylıiıı hıııi r 9 Eyi-dl HeyntıJml- naz başıııa bisikletle lıareket ede

)el Pıuı:ı\•ııında hazır bulnıımak rek Eakişehir Uşak tarikile şeb· 
ber• l:twıre gelecegi anlı~ıl- riınlZö gelıuıştir. Haradan Balı-
Mlıthr. !'ıaik Rey bn aeyabatirı- ketıir Bursa •e Yıılova yoliyle 
.itta ıetıfa•1ı eder•lr lamirhı ikti- lıtanbnla di;neoektir. 
ıacti "uıreti ~• bilhana ihracat 

Ktltftr K6fe&i 

Yaman KabadayıblOar Yapmı, yetiştirilir. münhaaireo Aydın derniryolo " 
Ştthır gazınoso iiniinde şoför T-'ıı· ıınıf etmı·• tal""'"e I BeJsouklurru ve tenasül ~ıt ~ V uU F, 81t81İle O&k)ettnek i9io teabıı 

Necati efendi Hrboş olarak di- ler yeni sene derelerine ha- hastalıklan mütehassısı name imza edenlere naklettık 
~6r şoförlerle kavga et.mi, Y& zırlanır. Muallim derelerinı .Muayenehanesini Birinci rl incir inın A ıutunarıds a"' 
belt-dıye ıeyrüıefer memurlarını I Y 

evlerde Yerlr. atiyenlerin Beyler . sinema sokR~ında 26 terilen tıuifo jJe B ıütoııunM 
dınl omedıgı gibi polıs memurla gazetemiz idare ıuüdöriyetı- namarah buımsi dairesine tarife araıındaki fark Ye o"1 
rını da tebdıt ettıginden hakkm- no miirıtc>ıatlıuı. 1 5 nakletmiştir. (1146) b 8 ,_. 
da tAhkikata başlanmıttır. relleri içinde O ıötunundaki 1, 

rife ile U ıülunundaki t•rt 
Esrar Satarken Yakalandı 
Sıneklı chd<.iesrnrle 68rar aat- T •• k• c •• h • t M k arasındaki fark red edıleı~ktır~ 

tıgı görülen Latif oglu Kadir ur iye Uffi urıye er ez Heddiyat 31/10/1934 tartbi l' 

zahıtACI\ tutulruoştor. bankasından: miiteakkip yapılacaktır Teabb
4 

l 
Sarhotlukla 6n0ne Gelene nftmeyi imza etmiy6nlerin ıı•• ' 

Çatn11• BNKA KO~lMERÇIY ALE İT ALY ANA ledeceklerl incir Te uatürell,,, 

Beyler skkağında sarhoı olan BANKO Dl ROMA ya loız A Te O ıütnnundakl il' ••4'Jtıierı liıArinı1e tetkıkler ya 
oeo•İc .- 1 1\kaı!tularla temaalarda 
h.1 a ıı :t t\ıt k t ı r . 

Hüseyin oğlu Na~i. Ahmet kızı DOYÇE ORIENT AN oa !> Eylül paoayurnda hazar B K rifeler tatbik edilecek l'e kO 
elli beş yaılarmda Hayriye hanı _.:a · ı.-

laııan kiiltür k<>~esi için hazır- EMLAK VE EYTAM BANKASI terine hiç bir farit red .,..ı 
Beıedl·we ihaleler mın evine taarruz etmiş ve içeriye or. 

ı1 hklara haşlaıımıştır. Hu mak· N OS'1ANLI BANKASI yecektir. 1.'ea bhütuameleri 1:1 girerek çarşafıan yırtıoıştır. aci !' ~.I 
Hu.t•dıye dilimi enoümel dün Htla Yali Kazım paşanın riy:ı- Hayriye hanımın gelini Feyziye SELANIK BANKASI ıil istasyonlarda imz" edı~~ 

l~lt"ılen soııra doktor BeLret ti d hi k · d.. ·ı~ l'e reddıyat yalnız murııll' ıe n e r omısyon un vı ı,- haD1ma da sarkıntılıkta bulun- · 
S•!ıh heyın riyneetl a.ltınd" top· TURKIYE IS tiANKASI yet ıalonnııda toplanmış ye teş- doğundan yakalanmıştır. ~ D yapılacaktır. 
Jaıımı~ Te panayıra ait bazı İ~· b d l TURKIYE ZiRAAT. BANKASI Aıgari 16 r.uval ı·ucır i~: rta itı• le@ini yapmıthr. ir e ı ecek eserleri teıpit eyle- Blçak Çekmesi KAfi Gelmemlt • Y .,.. 

Bll nıey"nd" panayır gazino- miştir. Eşrefpaşada Hacı Ali efendi Şaheaoi~ de dahil olm"k üzere isimleri yukar1da yazılı banka- müraillere tarifeyi umnmit•"_, 
.. ·lö!'t Jtiı elli Jir• mukabilin- Ournlıoriyet maarifinin on caddeeinde Kahveci Mehmet ların gişeleri 18 ağnıtoı 193.t Oom1Utealnden itibaren ıabahleyin yüzde 7G tonzilath gidip ~·., 
4• iahap9ı Abınet agaya l'eril bir sene içinde yapılan ve ilerde oğlu Reşat ile tornacı Mtıtafı eaat 9,80 dan 12 ye ve öğleden aoora IBKt 1,,30 dan 16,30 a ka· deYeci bileti YerilecekUr. Ba ~ 
•••ttr yApılacıak olan e11erleri bıı köşe- oğlu Osman sarhoş olarak bir· dar a9ık buhınaoakhr. veci biletleri 1 nci, 2 noi, •• df• 

'\ttita•kibu paaayır komiteai ele giiıterileoektlr. biriJJe biçak çekmitierdir; Rept 1tuhlh: 9 agoıtoa 193' tarihindeki uy1m1ada iDtifAr etmit S noü me•Jd i9in TeriJebl ti 
tepl••m•t "Te _ panayıra ait mu 1 Sadem" komiıyooa ıanatlar kendiierini yakalama istizen polis olan bu ilinda ger.,k 8Ankalar liıteıi r_,rek1e git• ıaatları 7aaht İncir 9ul'alları bir bir il-'~, 
~\.eı .. u ıetkhr •,-i•.-!t ve ioarj mektebi müdüti DanyaL IM.tr ll- memurJaaınada kakuet ettitin- olclu1tuo4aıı ke1ti11t 1akarıdaki .. kilde taıhih olunur. yökJenmiy8"ktir fakat natil 

•uın k~u·a:-lı rı •l.öıu~tır. yaaet edecektir. den yakalanmut&r. .. 8-12 3263 {2'') ......._ ler bu kayda tabi deQiJclir. 



1 LAN 
Devlet Demiryollannda 

Yeni Tenzilat 

.................... 
1 - Tetrif i7e oaddninde 11' 

umarah nl• ltir .. elik lear• 
-.çık mtln,.... ile 4 ByJöl 93' 
d• •at 16 da tbale Mileoek&ir. 

2 - 99 numaralı adanm 100 
KURU 8.KBZB .NAKLlYATI namarala arıaıının mölkiy.,tl 

l6Aauatoı 1984 tarihinden itibı&ren koro Seb~e n"kli1at iloret- açat müzayede ile 4 ~:,.mı 93' 
..... •~ıcla yaaıh tadilit yapılmıttar. de ıaat 16 da ihale edıleoektir. 1 

- Karo taıolya, kura bealya, kuro hiiritloe, kura bakla, S - Keıtane pasar1nda mu-
" lllerc11nek, kara oohat, koro aoğan, caq•acık barıç~ kuru tatlar çaroı11oda 63 onmarah 

___ llak, koru bamya, patatee nakli1atı, tam vagon hamoleli Mbihn bir 1eoelik :foarı açık mü· 
k tartı le .P baremindeki ucuz ücaretlere tAbl totulaoaktır. zaye•le ile 4 Eylül 93( de saat 

2 
- Bo ~addelerrn, perakende nakli~at ücretleri da umomt UI da ihale edıleoektır. 

1 
laafit 9 ca tarifenin 1 ınci ıınıflndan HI iincö tunıfın• ' - 53 nnmaralı adanan 16 

936 .. 

11 
•• tın•il edilmitUr. numaralı areaernm arka k11mı 

SKBZK Ve MKYVK NAKLlYA'l'l nın mülkiyeti kapah •artla ' 
.,..ı....11 __ - Sebae •• me1·H nakliyabnı teabil için 15 Aıoıtoa tari- E1lül 98' de uat 16 da ibf\le 

..... ...İlli!~ .. -~ .................. ~ 

EVET, FAKAT YA İKİ SENE 'soNRA? '-titı ıtıbaren mer'i olmak ftaere tenRilath yeni bir seyrieerl edılecektır. 12-22 :1301 (261) 
• •bdae edilmittir. - 1 - Dokun takım elbıee 2 

- lin tarife1tt göre, bir •agou bamoleıd Hgari bet ton kapalı aarflı mtinakaaa ile 20 -... --.. 
Ye'a ha eiklet öarlndeo tere& Yerilmek şartile ton Te A~nıtos 934 te aaat 16 da dıd· 

3 
re bat1Da yalaı• 2 kara., öoret arıaa"ktır. mt enotimeude ıbale edılecektir. 

fiyatı gayet ucuzdur diye buaün almak istediğiniz Elek
trjkle sotutroa dolabı yann ne olacak 1 

tı..... :- Muhtelif neYilerde y .. me7Ye H aebzelerdeu bir Tagon lzahaı ıçın şimdıd~n başkatil» 
~ı kabul edileeektlr. Hamaı .. ın kıamen amhala.fh Yekte· mflraoaat. 

Dikkat' edtn.iz •.• ucuz b~r fiyat ekseriya iyi ve güzel bi• 
cins 4llmel,i detild!i. 

-·· ,,ıma11 da caıadlr. t - 89 çıtt koodara kapalı 
r.. t - Tam .,.,.goa ıe•Jdyatı yapan mttl sahipleri, vagooluda zarflı münakaıa ile 25 A~Htoe 
"'( " ..... kt bileti•I llamtl btr mabahs bahandarmak hakkıaı 984 te ... , 16 da daımi ttnoll· 

..._ktır. ıoende lbale edilecektir. laabat 

.... ~ - Sebze .,.., meyvelerin perakende nakU1atından da ton i9ın timdiclen baek&tibe mi· 
~ raoaat. 

.._ ~,75 korno ücret ahnacaktar. 8 89 1 k k & k ı 

Elektrikte •otutma dolahrnızı kısa bir müddet sonf'a tebdtt 

_etmek f'Decburjyetinde bulunmak tehlikeaıne maruz tcaı
plaY•;ı~ Bir karar ver.,tnezden evvel ahpapların~za damt•Na9 

Hepsı 8 a.EtJaidaire!..' ,ciddidir diyeceklerdir . 

ljz ~e· .e.nlae aibj Ytı>tnız ve Frigida.are tcşkilitena·müracaat 
ediniz; -"'42F; HALIK VE DENiZ .MAHSULATI NAKL(YA.'fl fi - .. karee ,

18
• 1

25
8 Aıtaepta 1 

l .1- Dr ı muna aıa • ,,u oı 
_ ..... _ - Taze bahk Ye deais mabıolatı nakhyatmua ton Ye 93' te ıaat 16 ds dafDıl "noit-

•tre batına 1,80 •ant ücrttl ahoaoakhr. mende ihale edilecektir. izahat 
'it~:- Bn nakliJata alt bQf kaplar mahreçlerin• par .. ız iade i9ln ~imdıden ha11kAtıbe müracaat. 

"'Q9ktir. :I0-12 3123 (1'10) 

a ... a.aa Xakll7atı 
'-16 Aınıtoe 193' tariiıiadea ıtıhareıı ıner'i olmak. üzere bilt\
'-t 'ita De.,ıet DemirsollArı .. bekeai üzerinde lora edılecek koro 
-... .. - nakliyatına, tam Tagon bamol~ıl kaydına tAbl olmakıızın, 
"114a Jaaıh muaddel tensllli tanfa tatbik edileoekt\r. 

fttt l - Şebekenin ller hangi iki iıtaıyonu araıınd" ton Ye kilo· 
'• başına ' kuruş. 

._. 2 - Alatebirdeıı tamire nakledilecek koro iizitoılerden m"k· 
11 ton haşına 500 knruf. 

Abkjmı Şabei1e Salh Hukuk 
Mabkemeeinden: 

Mütef'effa beledı7e booo oaö 
döru J'abri beye ab olup açık 

arttırma ıaretile kira7a •erilmNi 
m1ebke•neoe tahh karara alınan Bmerge•aaçut ka· 
hmirde ikiooi Karata' Halil yıştarı endilıtrl tran•• 

miı1ooları 'f'e slraat 
Kif at pata cadd8ılinde iki katla makineleri igla ideal 
yukarda Od oda bir ulon Te kayıottr. 

BOUR~A, BtRADEALEA"' Ş• 

3 - Salihliden lzmire nakledilecek karo ft•ömlerden mattoan 
batına JOO koroş. 

( - Kaaabadan 1zmıre nakledilecek koro üzlimlerden maktaaa 
aşagula bir oda mutbab Te eof• Emf'1J#I kayıtları ~~:::::::;;---~ 

.... ına 200 karat. 
'G - Maniudan tamirat nrk1edil"cek knru iiziimlerduo maktuan 

"'•na 180 kuruş. 
e - Akbıaardan lzmire nakledilecttk kuru üzftmlerden mak

ve bahqe ve •a Ye elektrık teein· 90k knYYetU olmuına 
.. t .1 216 rağmen inoedlr. Da ıo-

tıoı mut foWI nomaral eyJn retle tranımiıyonaa 

t ton ba,ıoa 350 karaş. 
- Karkataçtaa İ•mlre eaJdedileoek kara Ü•İimlerıllen 
ton ha~ıoa (25 kurut. 

ayhıtı onbeış hradar. kudretini w Hmrtinö 
İhalei kat'ıyesi 15/8/9;3' tari- çognıtan bir yomo~at

bine mi\sadif Çarşabma göoil hgı •ardır. 

mak- .. , onda y11pılaoaktır. Faalaya ~ •oalrbjta, 
rot,q.bete •aka noıet

ttali p oh.olaran mü•a1ede paft Ildır. 8 - Somadan lzmire nakledilecek koro üzümlerden maktoan 

ı "-•1na 450 kuru,. 
lfrAR: 

beyler S. abkılmı tabıiye BOlh Satıı Merlıut: Pen
bakuk mabkemtııine müraoaat neu Parrnute dır. 
ları ilin olunur. 3308 (262) 10-12 ('161) Hl Pa. 

lln iata1yoolar ara1mda bnlonan c111ıer iıtasyonlıudım İzmf rt\ 
it il ~oak nakliyattan, yukarıda iıimleri yazılı ilk uzak iıtasyona 

0retıer ahnacakhr. y~~i teşkil olunan Türk - Yunanı,.-Makine Ve lnflJlllı Balırlge Matelıauııu 
Ofısınden: ETUP ~Dl( · .aL Ku .. laoir •a.kllJ'atı 

~ 4.~uııo. 193.! ıarilaiodeo uibareu mer'• olmak üzere umum 
~ let Demuyolları tebeke11i üzrinde yapılacak koru incir nakli

'ct.11· 

Türkiye aJe Yooaai.tan araıınaa 9/51988 jırihli muTakkat ti- U ~ ..ı:..,_ 
oaret it i lRfı ahkamına tevfikan lktınt VekAletl tarahndan tetkll 
olanan ve merkezi f ıtRnbulda buhınan cTiirt • Yunan 111 Ofisi 6/ 
8/93' tarihinden ltibarou 99htmıya ba,ıamıthr. İki memleket ar•-
11nda ithalat .,., ihracat ticareti lle ittipl edenlerin ba meyza· 
lara taallftk edecek hDlnMt hakkında leta•bot Ticaret Odaımda 
müteşekkil Ofııin ohdeein• döten •asıfeyl lfa1a ga1ret ecleoe~l 

l . 
llolQ .._ len ıs on tonluk bamale teşkil eden nakliyattan ton ve 

2 etre başına 2 karuş. 
._ Ptırakende nakliyattan 4 kuruş iicret alınacaktır. 

alAkadarların nvzarı dıkkatine Tazolonor. 3308 ( 268 ) K••darı RakliJ'&tı 
1 IZlnlr-Kaaalİa Ve Temdidi Hallan . '-t 1'ıtu 193' tarihinden itibaren lzmir - KR8aba Ye temdıdi 

ta,~t~ 'ı••riadea tamdan nakliyat ücretleri ton .,.. kiJometer ba· 1 L A"' N 
' 626 karap tensil edilmittir. ' 

1 ••t ve qam Kabutu Waklt~atı Halk Ticaret Biletleri 
ı., ~ı, , uaodırma. Barclarp•ta· Dnrınoe, Saıusıın ve Mersin Devlet Demı·ryollarından .• 
•it latına mürettep olmak Te ugr'i oıı 'ton Tagnn bamuleet tef 

49._ "-.k vtıya bo fioreti Termek 'artile palamut Ye çam J.\aba~o 1 - MllH iıtibea1 Milli ticaret Ye mUll ıanayi mönuebetle
ı,,ıf 1' 4~aııtN tarihinden itıbaren mer'i olmak öaer• 1~ni hir rlni kolaylattırmak te ÇOğaltmak •e halkımııa memleketi tanıt
.tı' 1

" 11zun edılmittlr Ba tarifeye giire ton " 8 kilomtttre hatma mak ~ayelerinl gUden DeYlet Demlr1ollan idaresi c Balk ticaret 
loı ' 1

0o kilometrttye kadar mto1ı.fefle 3,5o karaş biletleri • namı altında 20 Ağuıt01 193' tarihinden itlbareu mak-
16t '~ c c 350 karaşa ilAnten 2,00 c ta iioretli ve fevkal&cle tenzil&th yeni !Slr taı'ife tatbik edeeektir. '°• LVVQ c c Ü0 C C 1,00 C , 

"''...__ 2 oo 2 - Halt Ticaret biletleri on bet güolilk, bir a1hk ye iki -.._etrec.lerı hütiin mesafa i9in ' « lf ııhnacakhr. aylak olmak üzere 89 uri beriodeo tertip edihııl,tir. 
aı, ~ . y ,, Su N ki" tı Ücretler: Blrinoi me•ki İkinci meYki "Or.iinoii M. • '·"V\.:nvagı. umurta Ye sam a ıya " 

.J Onbef gftolük biletler 36 20 17,5 lira 
1 lzmlr-KasaOa Va Temdidi Hrtlarlnda Bir aylık c 60 40 80 c 

lo~"'''. f\ıtsal>a ve temdidi baılarıncJa ton ye kilomere başma iki aylık c '10 50 3$ c 
•11.k1 kıır,,~ Ucrete talı,· halı ve 7.906 kuruş iicerete tabi zeytioya~ı, . d d L 

1 ,.. ll Bo füıreUere nakliye Tergi11 • aui dir. 
tela 4e ~e) ıııuorta nakliyatioa 10 Agostoı l934 tarloin<len itiha-
~'h •let demiryoll"nnda m•r'Joumumi taraf"oin birinci eıaıf 3 - Halk Ticaret biletleri bamllleri blletia nıer'i ba1nnclat• 

o," r: mtiddetne DeTlet Demiryolları ftserlnde hlt bir 11uı11•am tloTet 'l'"ll 11 u,25 korno tatbik edılecektir. ~ 
'-tib ·•kat ışartlar1 laaklunda malumat almak i9in ıo Anıtol193' Yermekıizin dlleclikleri iıtikamette diledlklerl kadar eeyahat et-

'tı1e11 llıbareo iıtaırnalına mtiracdat ttdılmeıi rloa olunur. mek diledikleri i"taıiyoularda inmek ltlomek •e darmat hakkını 
3262 9-I0-12 (246) haizdir. 

Bir Memur Aranıyor :;;;~:: ~!~ıı::;:dı~~ı .. i1onı ... ı:.,.., • .,. •• ı .. •ııı .... ı. _..._ 
5-Balk Tıcaret blletleribamillerf yolcu •IJrhkları laaklnadaki 

flrk s K d n abklm .... IDtlM&delerden lı&Uacla edeoeldenlir.Bana il& ..... ayrıca 
'41 anay. umpanyasın a 1 ayni oioıten 26 kilo T•ya mnbtellf ctaelerdea •lh kiJOJa kadar 

it" ~ ... ,,. orıı& m~k•~bi bu .-.. ne hitirmi, hir "fendi ahnaeakhr -ya numunelerini •~Y• numune kel ... IJ•l•n•ı ayal t,_.. ,.. 

' - Halk tioaret biletleri hamlllert hareket Ye yolcut•k ee. o 

h kUn • ~ 
, -., ftllt 4 ıle 3 arM194ia flrket •mumı lı&uphthM mlnea- ...... aaktn&lreMl••ldeNir. 
,,.._ '-tbaeı. Ta•ai1eli lrabtal ola11awu. Nftfuı cUsc1Maı wn ... ık a - Balk 1'foan& Wlet ..._illeri ••r...k •••afta •ı•W .a-

t g•tiril..ai•ir. •ek.._..,_ loN& larkaaı ••••I tarlleJ• ..... telrip ........ 
4-ı t-8-lt-12 , .. , . l...,r. t · 11 - 11 C • > 

Makine imalathanesi 
Hahma~a Qart•ll 'umara 60 

JılöeMMemin 
ıoamolAtı 

olarak 

ıuakıne 

lzrnırde 

faaliyettedir. 

Ala\kadarh, -
rm ha makine· 
lerin faaliyet 
taralan halrlund" n1ali\m1tr •lmRlartnı taY ,,_. 1tderur. 

...................................................... 
Ytl/1"1tuu Ve Un /N4U'mMl#1 

lçın hilumnm alAt Vf' .. .ıf!w.-ı ım•l edalir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazoz11en Bılamum !Nnl~ lflert 
Dnrbırıler, tnlambalar v Her boyda •• ber k u • H r 

ıeaı .. h mıhanikıye HanHi;r T 
her ohee mabrakat fiıerin~ vinçler ve aair JOl•r Jereıhte 

fe kahul f'dılır. 

....................................................................... 
• • • • • • • • • 

TAZE TEMiZ UCUZ 
: . 
! IL.A.C:: . ... . • • • • ! ..... ı ........ ! . . . . 
~ Sıhhat Eczanesi i 
• • 
! Ra-Aarak Rtiyfi.k Salepeıoflo han kıu•t•••d• i . ..... . • • =. ................................................................. ... 



Fratelli Sperco JADRANSKA Bıçatı GOsterlp Kaç~ı 

1 
Çukur çeşmede kahaecı ça· 

Acentası PLOVIDBA D. D. Susak kır Mehmet sarhoş olduğu halde 
Rognle Nurlandata Ha/talık lzmlr, Pire Trlyeate öteden beri dargın bulunduğu ii-W-ESTINGHOUSE~ 

Kumpanua•ı ve Susak Muntazam k h . A k h h . 
·-ı1 ., a vecı asanın a ve anesıne 

ULYSSE~ TRpnru 14 ağustos· aQr'al Postaları 
tan ~O aAuııtoaa kadar ANVERS Seyahat mllddetı 5,112 gün taarruz etmiş bıçak çekmiı ve Mükemmel Vantilatörleri 
RO~'ERJ)A.M AMSTEHDAM Vsporlar lzmire her pazar- ve kaçmıştır. Çakır Mehmet 
Te HA .M BURH için hamule teai sabahı gelir ve çıu~aınha aranmaktadır. 
MlHoı.kcır. öğle zamam hareket eder. 

~f.K.LAMON Vapnro 1 ey- HAREKET 1'AH1FESl 
Jölden G t•yliile kadu doğrn 15 Agnstosta: SltBlN 
A.NVEHS,ROTERDAM, AMS· 22 Ağusto ta : BEOGltAD 
~'EHDAM Te BAMBURG için 29 .ı\jlustosta : HLED 
baınole alacaktır. 5 Eylül : SRBlN 

Svenska Orlent Llnlen 
~OHDL.AND motörü 

Yolcu ve navJan hakkında 
on 

fa~la malftmat iç•n, Oemal Oen
dolrn.1. :ı~ustol!tan 22 Ağustosa 
kadar ROTTJi;RDA MHAM· deli Hanında, JEROl\l PUSIÇ 
J3URG, COPENHAGEN GDY- acentesine müracaat ediniz. 

NlA, GEJ!"'LE GOTEHORG ve (189) Tehıfon : 2548 
lSOANnl NA VYA limanları ,==; === 

muntazam sefer 
TRA N8A 1'LANT1K c BY RON > 

•. v. 
W. F. B. Van ·Der 

Zee & Co. 

Istanhul Siirat Yolu 
SAK&B Y .& vapuru 

Her paznr 
..... ._....._~- g ün\i saat oı ı 
._. ... _..altıda limanı 

mııdan harf'· 
ketlto do,gru 
lstanhoJa gi · 
del'. 

Fazla malumat almak isti · 

yenlflr Birinci kordonda VA · 
PUROULUK şirketi act)ntelı 

!?ine müracaat. 

TELEFON : 3658 

Kuvvetlı, sessiz, tasarruflu, kanat
lan hafif fakat çok sağlanı bir mal
zeme olan ~1ikartadan manıul olup 
yıkanabilir paslanrnak korkusu yoktur. 

lllii. teharriktir. 
Fiat ve kalite noktai 

nlukayese kabul etmez. 
nazarından 

Satış mahalli : Tllrklge umumt acenll : 

SARL P. BALADUR 
Ve Şürekası 

BiRi:NCi KOBDO:N 
Cunılıuriyet Meydanı Yanında 

TELEPOK: 

ki değişikliklerden acenta me11'0· 
liyflt kabo 1 etmez. alacaktır. 

Fazla tafsilit için ikinci Kor- Vornt tarihleri ve vaporlMrnı 
c1onda Tahmil Tahliye Şirketi isimleri üzerine meeoliyet kabul 

binası arkasında FRATELLt edilmez. 

ediJmeai rica olunur. 
SPEROO acenteliğine müracaat N. v. \V. F. Hanri Van Der 1 Buca: Leyli Ve Muhtelit Orta 

Zee & Oo. 1 

Telefon: 2004-2005 Birinci Kordon Telefon No. Mektep Müdürlüğünden: 
2007 - 2008 1 - Yeniden alınacak tJt.lebenın kaydikabalü Aguıtosann yir· 

misinde başlıyacaktır. Continental 
ORIENT Ll•E Ol• • V Ş.. 2 - Leyli ve nebati kız Te erkek eeki talebimizin kayıtlarının IVler e U. yenilenmesi için Eylülün yirmi ikisine kadar müracRatları. 

1 ürkige umum Acenteıll LJMJ1 ET 3 - Leyli ücretler iki yüz liraya indirilmi,tir. Üç taksitte 

SOVTOBGPLOT Vapur Acentesi alınır, memur ve kardeş çocukları için tenzil8t yapılır. 
Ce d it h Biri t K d 

1, 4: - Meznniyet ikmal imtibırnları mektepte yapılacak, EyHl-Ji'RA.N Z l\lERlNG vapuru 8 n e an ne or on 
ago11 tosta beklenmekte olup pf RE 1 1 2443 lüu birinde başlıyaoak, yirmiainde bitecektir. 

YA l!.,A ve PORTSAIT için yol . Dhe Ellerm=~ Llnes Ltd. 5 - Sımf ikmal imtihanları ile kahnl imtihanları Eyldliin 

1 , yirmi ikisinden yirmi dokuzua kadar devam edecektir. 
en ve yii' alacaktır. A DJU'IANT 30 temmuzda j 6 - Dersler ılk Teşrinin birinde başlıyacaktır. 
FRANZ l\lering vapuru 19 agu& · Londra için yülr alacaktır. 7-9-12-14-16 3218 (231) 
tosta lıeklennıekte olup SeJAnik ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Te ODE A için yolca ve yiik .ALGER[AN Ay sonunda 

kabul edııcektir. LONDRA.ANVERS Te HULL lzmirliman VeŞehir bakteryoloji 
<;l<)EHIN VRpurn 22 ağus- <leıı gelip tahliyedb bnlonaoak M •• • M .. d.. ı •• ~ •• d . 

s. Ferit ŞiFA 
Memleketin t}D yüksek 11h 

bi müe1&eıeıtidir. 

Sıhhi korsa 

Fenni güzlük 

Barometre, termometre 

Çocuk don mu~Rmhaları 

Bilomom tnvalet çeşitleri 

Yerli ecnebi mustabzarlar 

J~oder bolonan ilaç çeşitleri 

Daima 
.M.eTont Te her yerdeu 

ucuzdur. 

S. FERiT 
ŞIFA 

Eczanesi 

Eczanesi 

H likfımet Sıra@i 

-

tosta beklenmekte olop PlRE ve ayni zamanda HUI"'L için UeSSeSeSI U Ur ugun en: 
YA FA ve PORTSA 1'1' için yiik y lik >dacf\ktır. Müessesemizin 9ıU lira 74 kuruş bedeli ke~if li döşemelerinin 
'Tö J olen kabul edeoektı r. YVONN E Ağustos ba,ıangı- tamir Te tecdidi münakaeayı' konulmuştur. Şartname Te keşfi '° - ~ "ZONGULDAI{ <.' IQ.EHIN vapuru 2 cyliilde oıncla LE11'H i9in yük alacaktır. görmek iatiyeuler her gün dokuzdan on ikiye kadar Bahribaba
bekleıım~kte oJap SD1-'AN1K ve ROUMBLİAN 16 ağnstoA <laki miie11cse binasına Te münakasaya iştirAk edeceklerin dtt 
OP h:SA için yolo11 te pik kabul LlVf1JHPOOL S • NSEA Eyltlliin birinci cumartesi günü saat oıı beşte pHaportta kAi n 

l k . ve l\ A . d k. k . .. ti c. • Me ur. eahil 111ıbiye merkezın e ı omısyona muracaa arı 
J)( KKAT: Yukarıdaki lRr ih- dan J.{elıp tahliyede bulanacaktır. 12-16-20 . 8311 (2eO) 

ı~- H.- ıı me1'ulıyet k11.oul cdiJ· Deutsche Levante Linle 
ıo-~. .A ~GOH.A vapuru 6 ağustos 

}'azla tafeiltıt için: ! HRl~~.fıjtf.f:lAMHTJRG ve AN
I 

G. HAN.a l:IılO(:iLU 1 \ 'J~ RS'terı gtoh p ttt.lıliyedo hnlu 

•e J. Jıf}M ,A NO ı nacaktır. 
.Aoenteıine mürırnaat eıiiniE 1 N01': Viirot tuihleri ve va

}~ırint'.i Korcfou, RJ z fe rh n .. porların isim16ri Uzcrine meı'u· 

•oe·CJ~ 'l'•J~Jon 23ô6 1 Jiy~t kabul eclilmeı. 

lzmir Vilayeti Naf ja başmu
hend 'sliğinden: 

NafıB dairesinde mevcut örneklerine göre 16:!! Hra 60 kuruş· 
lok yol aygıt ve avadanhgın 20 giiı• müddetle a~ık eksiltmege 
koııuldoğondao isteklilerin 26 Agcatos 93!1 Pazar günü eaıt 11 de 
Vil&yet daimi cınoümeniııe ,2'&lmoleri bildirilir. 8220 ( 269 ~ 

B:Ö 1\4 ÜR i)' 
Tuğlacı ve Kireççiler" 

( ZBRO DİZ ) ve sair kaliteler: . ıl' 
Bu defa getirdiğim yükıek kalorili ve fevkalade teuzıl& O 
Z ON G U L D A K kiimiirlerini satışa vazatıim.(z_gS 
DlZ) tonu ara·(tO S) L• d 
baya tealim t ıra ır • 

1
, 

Adres: Malhzlarda Yalı oaddeainıle ~0• 
ZOROt GANOOt 

t 
) .. 


