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19102 
2000 Lira Kazanan No. 

7336 
1 ooo Lira Kazanan No. 

13450 
Şat1sölye Hitler 

Berlio, 12 (A.A) - Yarından 
itiharen Alınan Rh<.Jyo istnsyoo
lan günde 4 defa ınnnyyen ea· 
Atlada en maruf şahsiyetlerin 

i.i9er dakikalık beynnatlannı 
neşredecektir. Bu beyanat nyın 
19 un ela ı;ora lncak eaale bii tün 
Alnınıı Milletini mfüıpet oovap 
vermeye c1"vet içi rıdir. 

Hu mnruf şnlısiyctler içeraini 
do ozoiinılo Dr. Snht M. Goerlng 
Dr. ltokner, nıirnlay Eon Hin
donbu rg, Preııs Ogüst Vılhehu 

M. Jryup ve M. Virid Vagner 
vardır. 

Herlin, 11 ( A.A ) - Mili· 
müdnfaa nuzırınm emri yevmisi 
ile handan böyle askerler .M. 
Bitlere hitabeo cMayn Fübrer.> 
di1eceklerdir. _ , , ... .::ı. a;.ıl'-·3JSJ ;.1 

lzcile1imiı Prk dö pıens stattmda 

P.nis (Hususi ) - Galatasa· kasına ı~tırak eden heyrıelmil 
rny Talebe ve İzcileri tetkik se velespitçiler yanşlanııı hıt:tın 

yahntlarına devam etmekteuirleı'. ordırmcsi ınliıın;;6hetil" Paıc D 
Frnnsanın lıcr tarafında hiiyiik Kraui!o tıa<lırıa claıret t>dıhlık. '.l'r 
bir hiieııii kabul giirwekt~dır. bliııleıi 55 lıine ynkın 
Ziyaret cttigimiz müesseseler hırı 1lııhınç dolduı ıuu~tu. 

Türk talobcsioe karşı carı dan ge- gi rcrlrnıı bazı . osyalist ve kom· 
len hir muhaLbetle samimıyot nist fıl'kalarına men np Fr:uıı 
ibraz oylemekteclil'ler. Evelki lar bizleri fa ·i t znrınede.re 
gün 1'onro De Frnrıce miisabn- - Sonu 5 inci sahidde -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Plaj Sefalarında 

- Güneş allında bir uyku çekince her şeyi tcısinc e,öımef!e başlıyorum .• 



&ablfe ! 

KGylerde Gezinti Palavra KutObU Serisi : 

Sel~lklerde Mülakatlarım 
••• 
-8-

Daha göne, yozn görmiyen Merkt-pte bir tarH, bir zıplama, Kim ne tlerae desin 
haYanrn aerio mor tazelijti için- yoldan çıkmalar, yer" yuvarlan- elimde. Z i raat Rsnka ı 
dt1 ~zlerim; kadife kenarlr he. malar.. ründen balısedece~inı . Fakat ~ 
yaz yaıtıgıruın üstünden ~ababm Miit13malli kahkahalar, ince ş ,. z• f t tabi ismini hi le yazmsga oeaA' 
IOD &arJ vıJdızını pllrlRtan ho- bir patıkadan hayvanlar yedetti- ere ıne tya e edemiyoram, tahaf bi r sd!U11 
dotımz emayı soyrediyor, güne~- mizde ye~il @aba~ara aç,lan bir Verİ)dİ ...................................................... ıtız, in&l\nı hazen kalp beş lt k 

•İ• eararh bır nor etrafa da#I oçaromon ya~h çınar, 9aın 8~89· Son Hazırlıklara Geceli Gündüzlü hi bozoveriyor. Saı'.tı ıo l n 1" 
lıyor. Uzaktan köy mmaresınde lari lo gUll(eleııen yolundan dere. Şehrimizde bulunmakta olan Omrüıntlc ilk c.lofa b<>yle bir ııl 
okunan t.ir aabalı ezırnı Te gay ye iniyoruz. Seyfettin tepesi adını Milli. mndafaa. vekili Zekai bey Devam Edilecektir duydum, hmire reni geldığ• 
retli hnrozlıuın inot-li, kahnh koytlakları birtepedeyiizlerceee· şererıne.~eledıyetarahnda~d6~l man kelli felli bir olılm ta,. 
aeılerı, komrııların aı?ır agır ne yaşamış çadır Jeıbi bir çam aga. gece Şen~r . g~%ıoo~unda bır %ı- Fiai; Listeleri Tespit Olunuyor Ynr etmiştim. Karşıma bnl 
ibadetleri. Ba~ka aea yok. Yal- cıoın a.ltındA mola ver<lık. Aga. ya!~t verıl~ııtır. Zıyafe~te fırka Panllyırın büyük ba•ozn et- Panayır abasının omnml bepimi:tin hildigimiz p inpon 
nız hır ben varoıışım gibi bıoıa cın yaşırıa büyiiklügüne ve ça- reısı Avnı bey, beJedıye reısı rafrnda yapılmakta olan park elektrik tenviratına ı&it teaisııt kı Naili hey çıktı. 1\liihRr6k, 1 
yaşayan tıahahın taze renlderi, dır gibi ş~kline bakarak dede ve azaları ve sair bir çok zevat ikmal edılmek üzeredir. bitmiştir. Sümer Bank ile inbi- lan, dtizen, hile, but" yn tınof" 
taze havası ı9inde hol bol uza- diye eskıdeo bez bağlar, hacet hazır bu.unmuılardır. Panayırdaki paYyonlar1D '"- ıar idarui p•Yyonlarmın inşa· Herkeıi de kenlliıi gibi dob 
nıyorom ı ıy 11 S h b ' •• • • • • • •• ı 15 ' gerı' 0

' ıu . a a ın dılerJermiş. Kozolok eledikleri N f y kAI • hm~ ı,~ ağuıt~ta, yer ahpta •tına haşlanou,~u. Bn müeese- olarak görmek ifltiyor, iatıY 
biitün hu aerhest giizelliği benim ve biı· uçnrum kenarında boa 'J ıa e a etı kvıdılörl paY1on ınta etmek il· teler gece dabı çahflUl\k 26 ftmma hele gazetrcİ de olPd 
imıt gıbı flziintiiıihs holyalarla gibi akan snyun başında ikinci O tiyenlerio yor alma işi de 20 Agustos günii haztr bir vaziyet- biz atlamRdırn ı\tlatmak için 11 

robumo zeyklere gnrkettim. El ~ 'k B u t k d h . hir teYakkofl•n ıonra çaya var- 8 trr rınsman ere - agoe.toe a ,amın a ıtama ere- t• hnlonacaklardır. .. 811 hareket "tmeliyiz' Bo 
Köyün i9ioden oykunon tat- k Jı sırlarrnı lıtfıyan çuıgır"k dık. Bostanlardan koparılan c~ tır. Panayırın küşadına on uç gaHtecilerle hemen öyle lıir d 
iMieri 

1
8fil yama

9
lara doA"- taze k~rpnslar• soyup kabuğu- ı • • J tk'k Ed' PaYiyonlarda teıyinata 26 gilo kaldıgındaıı Belediye, oteJ, oldoki Banka 1 ıçın bepit1Jİ 

ra akıyor. Boıloğa yor- nun üstüntt koyarak çayrn SU• ennı 8 ' ıyor Aıtoıtoı ak~amına kadar deYam lokanta ye aş91Jarın birer flat haftada bir ka9 tenkit yazı!ll 
~un yorgoo seııı salan köpek yanda ogntap yiyoruz. Arka- Hususi ıurette haber aldığı olnnRcak Ye panayir meraa!mle liıte1i "ermeleılol iıtemittlr. karken şimdı onan haberi ollll 
&Ya•alart, ötede çıng:rak meleyen d&şlardan bırçoğa soyunup de· mııa göre Nafıa vekiJeti, elek 26 AguıloR günü lftat 10 da B.ıt- Ba Jlıteler beledıye encümeninin d"n hiç bir şey ya~mamak if1 

koyan 1ealerine karıfıyor; yavat renm derin bir yerine gıriyor· trik saat kirası meseleıi!ıden vekil İlcnet Puşa Hazretleri ta• yarınki toplantııında tetkik Te patronlardan sıkı emir alc1 
yaT"atköy uyanı,or. tar ve hepsi bir halka balında sonra Branşman kiraları iıini de rafından a9ılaoakhr. Belediye taıdlk edilecektir. Bunlar bari- Kulübün kı' azRsıdır. Gider ol 

Gece köye dönünce Moea sıkışıuak balıkları dar bir aaha- kat'i şekilde halletmeğe karar reiıl B"bçet Salih bey diio p•· cinde fiat liıteıi tatbik eaenler rur, narkileıi gelinceye kacl 
daya: ya alıp hayretler veren hır ma. vermiş bulunmaktadır. nayir mahalJinde meıgl olmotlar elli liradan be• yü• liraya kadar koııu,nr ve bir kerre marpll 

_ Kı?k yılda bir miaafir baretle avll\myorlar. Sögiit dili• Vekaletten Nafıa müessese· Gaoe dahi elektriklerle meealye para oeaaııoa çarptırılaoakhr. ıarıldımı ıonra artık yal nız d• 
arkada~ımı• geldi, yarın ıezak larına asmalarından di?.ılmiş bir- leri komserJiğine verilen bir denm oloııarak nokaaoların bir Keyfi1et beledi1e riya11etioden ıer. Nasılı• efe .E,ref bey 1re 
dereıine bahk aTıoa gi<Jelim ar- çok halık o gün akşam keyfi- emirde bu işe de bir nihayet ve- an eYnl bitirilmeainl aJAkadar- encümene bir teklif '8klinde diıiııe çok iltifat e<hır, hor 
kada,lar! diye her keei fe,Yik mizi tamamlıyor, bu keyif; kö- riJmesi kararJaşhğı bildirilmiş, lara emretmitlerdir. nrilmi~tir. eder Ye '"yar. Kemftl KAdl 
etmitti. Beu de: ye di>nüşiin uootolmaz şenlikleri lzmırdeki Branşman meselesi bey de: şayanı takdir v11 bor 

- Mııaa dayı güzel türküler kulakluımda bili\ 910layan kah- ~akk.ında llh:ımgelen tetkikat~n Piyango Evleri UmumiMahaller bir adamdır diye J,ezli iltıf .. t. 
aöylenen gid.,riz dt1mittim. Ma- kabalarıle b&fflonirken Masa da- ıcrasde Vekalete maJOmat verıl· Q t l 

6 
._.. ~ y ld it t l !emiştir. Hu müdiir lıe~itı ke 

88 dayı coraıını almıt, arkadaşlar yı, de retle ıslanmı~ fakat giineşte mesi istenmiştir & l aT l'•1&&Dl89 e en en OD JIO • diıioe mahıuı >tdetlorl- vard' 
atJarrna, merkeplerine binmiflflr. kurumuş elhiselerinirJ üzerinde Nafıa müesseseleri komıer Ba,ladı 'l'abl 'l'utula~or kah çok ıtğır ve bazende k 
B1ana da bir At bazırlamı~Jardı. kahm toprakları silkernk gfiğ· liği keyfiyeti tetkik eylemekte· Mnatafa bey caddeıindeki Beledly., riya11etinin götterdl- tüyiindeo zayıftır. Kl\h ıniit•,I, 
Hahk avma gideceAiz. Atımın süne curasını Aldı. dir. Bugünlerde tetkikat netice• piyango eyinin öatö örlülmÜf• ~İ lü•nm üserine bir doktor be7- zım Ye miifeluıhblr gliriinlir 
gemiDI tutan bir köylünün, üıtiine - işte bey, dedi. Ben vıu1i- sini bir raporla Nafıa vekiletine tiir. Hır iki güne kadar da aynı le aabıtai belediye ba' memaru bazen de kfiyliilerhı öyle t•* 
Qaval atılma, Merkebi botuma mi unutmam. Ben çalt\yım sen bildirilecekti. . makaatla in•• oloİımakta balo- H birde zabıta memurundan mft· muhabbet ve sohbet ederki inlll' 
gitti. Atı ona bıraktım, öseogi- dinle!. • "' • ' 11 

• nan ioçiler maball~ıindekl eTJn rekkep bir heyet dtinden itfba. ••şar. Mu1ıiti kendisine çok '1 
Mini Merkebin ti tünde ayakla. ince sesinin ahenk verdiği Jk. tİsadİ örtUıli örtiilmege başlanacaktır. ren han, hamam, otel, lokanta, ııınaırmags nıovr.ffak nlmo• 
111n yere değe dege sabahın e- inoe sesli curasrna göt?lünden Dün mübendlılerle birlikte gazino gibi yerleri umnmı ıo· Ziraat Rankınıının ı,lıudiye il' 
1 ınliginı.le yola çıktık. SeJçikler sesler vererek, onranın tahtadan Tetkikat bu nleri gören belediye reiıi rette kontrol etmege başlam1wtır. dar ki uıilcli\rlerrne hlç henv.eOJ 
yaylıunıun oman süreo yeşil tar• küçük gösüoe zel"kler <1oldııra · Bewet Dtln Gitti Behçet Salıb bey miınar Kemal Heyet her günkü tetkikatını yen tam h~ll.cı hır baakaoı 
1 1 · d k h. l ld B ı .,, b · 1 . d 1 . k b"ldi dn1tona gostcrm ı~tı r. En a an H)IU eu geçiyoruz. Boe. ra ıze ne er ça ı. e e onun lktı' •at eyın yaptıjt& teıo 11 ıoten olayı rapor a l'lyHet ma amma ı . . . . . .. !l.t& 

., vekaleti tarafından d 1t 1 ken H ısar oPıv 
tanlar bir diiziye ııraJaowışta . bir gen~ kızı yaşrnın hiitün sa· takdır ve tebrik etmiştir. reoektir. :ev h1~1

1k şn ~" 1 
; . l kr. ,ı. 

YeşiJleoen bostan topraklurna fahatıle takip eden şu türküsii garbi Anadoluda muhtelif mah· e a arA ınt a, le ·'r ..ı 
k Y 11 d Qehir gazino~undR pi t i n k•''" 

hemen bir çardak kurup köv ne adar maoıdar Ye hoştu: suııerimiz hakkmda bir tetkik Beledı·yeler 8 1 ar a ~ ı 
J S d ıında hmmei ıuıuıı.sıııtla o:ırg 

ıoınden bostarı safaaına atılan en a derler aman sevda zor ıeyahahoa memur edilmiı olan or 
I B k O •• P. nı ........... ı çekere_k. <lamı etl e ııl·o· ıe dalınA !ı'ra 

ktiyli.ilerı ve onların daha saha. o ur Türkofı'ı müd"u"ru·· AA kıl Emrullah an ası . r- B k 1 -~ k Bil I bl I h l l ' o ·· J 1 o h H lk o mubare ı.at CI ( uen es hm ho erken vaktıuda kalkıp m yene r acag p a o ur . . . . nze ya ı om orıyet a . " ııı ' 
. . .. Bir kız varın 10 ga11ma girince Tıcaretodaıı umumı kalıbı Meh· 13 E•l"Alde Umumi fırkaat nahiye ooa~ınd& fakir ebıbbaJır. Ea~la met.lı ettığı 

lıenüz tılız ıüren kokenler, Mı- ..,, Y • • • " b t 
1 

d • . . ben de farknıtlayım, Jf,kin ktı1 
d 1 d 1 Açılmadık bir tomurcuk gill met Alı ve Borsa koınser vekıh lntı•maını Yapaca~ aa a arı muayene v~ te aTı ıçm . i 

ıır l\rt arı arasın a yuvar ,.nan y a bir dispanser ar.ılmı 11 tır. ra ~almayınız boıı de A ı zler . ıı 1, görböz yavrularını ıeyrederek olur. Ihsan beylerden mürekkep heyet Belediyeler Bankasının ilk n · 
3

.., .. dv ı.... • f dedl koduyu sevıuol\ıgını sv1 
d'" F M d b ııpırnser guo en""n aa- 1 geçiyoruz, bo._tanların yakının· il inde mah gilzline bakılır un oça ve enemen en aş- hesap devresine ait amnmt heyet liyete batlam•t bulunuyor. Bae yen çeneııııdtın korkaı ım '" .. 

elan akRn bir JHrıardım dolmuş 12 de kızın kahrı çeklllr lamak üzere şehrimizden ayrıl· içtimaı 3 EyldldC' Ankarada Dl- talar doktor Etem bey tarafın· Şe-y'ta:O-
toprak arıktan agzife beraber 13 Qntle ak gQl olur açılır mışlardır. Yanı moha@ebat binaeında top- dan muayene oluııınakta ve ila9 .. • • 
bagrına sn içireu çelik gibi saıt· 14 /inde her bir IJDnı bal olur. lanacaktır. Ho Jçtimaa heJ~tliye lııu woocanen Yerilruektedir. Bir Mak&SCI 
Jırnı, kırmızı, tooıbnl bır yavruyu Gazi Büstü reisimiz doktor Behçet Sahb bey Kaza Retlceıl 
okşaamak ıçiu Merkebimden in· la inde uvda glrere baıuıa de da~et olonwoştur. . Bayraklıda Yaralandı 
dim. Oh! Giirbiiz Türk nemli, lfl da el glrlgor dliıane /* J Bugtln u,aka Reıs be~, P~nayır ye. heledıye .; 
çetın köylö çooogo... Yeni glrmtı ku /1 11aıına Kakledileoektlr plyank?so ışl~r~ .dolay11ıle fazla SıgaradaD T&Dl'ID B11mRhane ıstuyonnnda ' 

Merkebe bin mi, bir f]Onkişüt Çok 11alınma zaııana ger alır. Heykeltraı Zeynel bey tara· meşgolıyetl~rını _ııeri ıüre~ek top ('Sıktı ::.y::· .. ~=~~ten taı;;~~:;ın ef~'" 
gibi; bn bilmedi$tim yollarda; flndan Gazi hazretlerinin yapı lantıya Yelol göodermesı mnh- Bayraklıda timeodlfer hattı Süleyman efendinın ıdareaıod! 
\:Uylö arkadatlarımın fıtkırthj?ı J8 de gayet gllltaekün atar lan bllıtJeri bugün Uşaka gö- temeldir. oh·arında Yahya P• TerHNloe katar, mananA yapugı ,.,,...-
hay•anımın tırıııle heps10in ö- 1/J da giJzlerlnden kan aaçar türii.lecektir. Zeynel beyin g6s· Kenan Bey Gitti ait çayırlıktan gelip geçenlerin mamail~yhe çarpmıt ve Y"r•l(t 
rınnde gidiyorum, ne keyf, zıp, 20 ıtnde ıevdl#lnden vazg~r terdiği bazı nllmuneler beledi· Malıye vekı\letioden meznni- attıkları 11gar1adan 9ıkan ateş ma11na eebehıyet verwı,tir. 
11ıp, zıp Ye kahkaha •.. Oteden bi· Eneamında btrkiJtllge mal o,ur. yece takdir edilmiştir. Doktor yet almış olMn D.,fterdar Kenan büyümöt Ye tıayır kimtlen yan- rah hastaneye kahhr&lmı,tır. • 
rıai arkadaşmın merkebioıu kuy- • Tok Dil Mustafa beyin büstünün de Zey bey dünden itibaren wezaniye- dıgı gibı ittiıalindeld Halit beyin Mbddeınmuını ma""'"ı fJ 
rugana bir deye dıkeoini haberi Düı _ Raya Dımtktir. nel beye yaptırılması muhte· tini istimal etmege ba,ıamı~ ve harap bagı da tutntmothır. Ye- J01i bey tl\hkikata vezı'1"' ' 
olmadan yavaşça 11kıehrıyor. T. D. meldir Kozaıta. ıritmietir. tşienler ate'i eöndilrmüolerdir. mi,tır. 

Tefrika No. l.t Atuatoa: t3 yor... Şimdi seni ve onu arkamda bir sızı duyarım. Bahar yllzilnü olduğuna tebrik etmek 111i 
• Hakikaten Haliik, rliya gör- bulmakla ne kadar mes'udum .. bir çocuk kadar görgilı6z sevimli zımdı bilemiyordu .. 

D .. n ı• ~evlyor ..... u~ emdiğine inanamıyordu. Şimdiye Bilmeuin Haluk! 0Jküyll ne ka· tavrını benim bu solmut mevcu- **• ,t 
'-.) ~ lf.I. e kadar evlenmeyen büyük dayııı- dar çok seviyorum. Fakat sen, diyetime karııbrmanın bir hata Haluk ile Ülkü arasında t,I 

-• __ nm yanında bu kadar genç, ev!endigimi ya%dığım vakıt ihti· olduğuna inanır kıvrana kıvrana lifsiz bir dostluğun canlanlll 

1'(.Cu.lıarrJ. rı.: Feel::>.ıa .A...rU güzel, ince bir yenge bulaca mal bu kaaar genç ve güzel bir ağlamak ieterim .. Burada Bülent na bir hafta kafi gelmiştir .. ti 
Ahenkte seslerin hakkını Bunun ı"çin b 1 ğım asla düşünmemiıti. Ülkü yenge göreceğine dlişünmemiştin. ülküyil uasıl tanıdığını, nasıl ba- Artık beyaz köşkte yen• .. ~ 

• en eşya arını . . , d · ı H ·· "k" 5'• 
vekmekte, beste!eri canlandır odalarına yerleıtirtmeğe gidiyo· ona, yenge derken o kızarıyor, Hatta bır gün b~yl~ olacağını basına .~.n~ mesut etmek i~in ev11 açı ?1ı~t. er g~n. ı 1 ıoJs" 
maktaki kudretinize hayran ol ruaı. . şaşırıyor bir kelime söylemeğe ben de diişünmemıttım amme o, andetbgmı anlattıktan sonra yıne ~lk.li musı.kı ~eveslerını Ha lıf' 
d M ·· d b · ,.. B · kt d" ı d ö ı d ı d ı ilave etti- bırlıkte gıderıyor onunla ç• um· usaa e uyurunuz; mılh ırazdan sı%e haber veririm •. mu . e ır o amıyor u. ye yavaş yavaş, am a ama · • 
zevk, ve sanat namına sİ%İ tebrik Uzun bir yolculuktan sonra Ha- Ülkü, omuzlarını kaldırarak akan bir su gibi benliğime sil· itte bunun için HaJük; vazife· yor~u: . bet ~ 
ederim.. liik beyin iıtirahata ihtiyacı bu· ıhşarı çıkarken hali arkasından %üldü, beni taşırdı ki. .• Bir an mi sÖ%Ümü tutayım derken bu lkı genç ekserıya bera ı,e' 

· · b · d ld w h · tt b w 1 f ı . kıyor beraber çalıyor bet• Şimdi genç kadın biraz şa lunması pek tabııdır. akıyor, yerm en kamı amaga erşeyı unu um ve ona ag au· za ım a. ' 
•· · d · · k d · d A b d" Acaba provalar yapıyorlardı şirınışh, .:--ozü e~ışhrme isti- Halük Bey atıldı. cesaret e emıyordu. ım.. - ca a ıyorum.. H l"k . d . b _ 1 kadı" · k d b" h t · 1 d" · ? a u şım ı uguze yordu: - Aman hanımefendi . Beni Bülent ellerile onun omzuna Bır ara yut uo u ve anlat· ır a a ıı eme ım mı .. 1 ff' 

- teşekkür ederim, Haluk mahcup ediyorsunuz!.. vurarak: mağa başladı: Eğer her tasayı silen, karan· d.a~ ayrJ_J~mı!~r, onun guı~art'' 
bey; Bülent, uten musiki mera- O gülerek: - Evet Haluk, işte Ülkü - lşte sevgili Halukum; ilk lıklan dağıtan tatlı sokuluşu, se· sının akıs.erını ~ece .kulakk ,ıa 
kımı si%e söylemiş olacakhr. - Nasıl hanımefendi? Amca bundan sonra senin hemşiren defa sana, beni anhyan dürüst vimli tebessümleriJe kara düşün- da bulmakla garıp bır ze\f 
Şimdi bu merakı sizin yardımı karııı, ıiıin yengeniz değiJ mi?. olacaktır. Seni ona o kadar iyi muhakemene açılmak istiyorum. celerimi aydmlatmasa ".. yordu. be.,,-' 

b ı - J "d · ·· F k t b k b b . . .. 1 1 . . 1 b d k. S&vl~meden anlıyor ve _,,, 
mz, oca ıgımz a gı erecegı şup a a u a a at te Bülen- tamthm kı, bu hususta hıçbir - Ulkü benim boı geçen öm· nan " ııte yanız u a ı· . • • ki 11 "' 
h · dd d · d . 1 l d k 1 k k 1 , yerıne getırme e memnu 

es•z a e erım. m. 1 e yengen : eye ta dim yabancı ı görmiyeceğinc eminim rüınii var eden ilahımdır. Onunla a ar en meı ut zamanımdır. d 
Oocasına dönerek: edecek ıu ağır resmiyeti orta• Fakat sen de ne kadar de· yaşıyor, onunla umulmaz bir saa Şimdi Haluk amucaı ı e a yor Günler, birbirine yak•" 111; 
Ne ise Bülent, benim dalğın dan kald1racak~ı. ğiımişsin Haluk? Gözlerime deti buluyorum· Fakat! Ne Yakıt acımak mı, yoksa hayatta siki ile söy' eşerek onun çel' ,t 

hğım sizı eğlendirdi. Fakat ikin· - Sen ~ugün hep bana ça· inanamıyorum, bu geniı omuz- o, bot geçen uzun yıllara bqımı pekaı rast gelinen bu ka- ibtizazlarile kayna,arak a11~•;.,, 
ci bir dalgınlıkla da saygılı yeğe tacakıın gaJıba ?. • lar, bu yanık yüz bu uzun bo- çevir1em birbiri iatüne yOkfenmit d1r kıymetli bir varhğa H- saatlarca söyleşecek zelO' 
nınize borçlu olduğum b&snü ka- Fakat bak. Haluk ta bu kü- yun la tam kavi cazibeli bir er· bu senelerin benimle alay ettiğini bip olduğuna ve en güzel bir buluyorJardı. 
bulde kusur etmek istemem. çük " yeı:2eye .. ! hav.raa i'Ülü- kek olmuııua!. ıezer, yilreiimde öldirülemivea kadıma zevk ve aet'eaile aarbot ::;o11u ~"' 
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Temmuz Ayı Devlet Varidatı Ge
Kaçakcılık Davalar nınNeticeleri çen Sene Temmuzuna Nazaren 

1,200,000 Fazladır 

• ••• • 

··-·-·· IST ANBUL, 12 (Hususi) - bin lirahk fazlalık arzettiği ma-

Dahiliye Vekaleti Talimatnan~e 
Hazırlamakla Meşgul 

-Boş 701011 B11incl Sahifede - Ankara 12 (Hususi ) - Dahiliye Vekaleti muhacirlerle top· 
rakıız köylülere arazi tevzii için yeni bir talimatname hazarla-

150 Lira Kazananlar maktadır. 
3450 7498 9722 6472 5984 Yeni Paralar 

Eylul Zarfında Basılacak 
ANKARA, 12 (Hususi) - Basılac;ak ufaklık yeni gilm&f 

paraların iatihzarabna devam edilmektedir. Yeni paralanmızm 
EyUU zarfında basalabileceği tahmin olunuyor. 

Kibrit inhisarı Sirkeli 
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Bir -Aşk 
- ' - . ~ .. . ........ Kah.ram anı 

Bir Türk Gencinİil 
Heyecanlı Maceraları 

lngiltere .. Almanya Tica-!Rus-Japn lhtilifını Şid· 
ri Anlaşma Neticeleri' detlendiren Demiryoltı 

- ı:rn -

Mel'un Kanbur Şu Son Sözleri 
Manalı Bir Tebessümle Söyleedi 

lngiliz Gazeteleri · ltilfnameyi 
iyi Yapı-Karşılamıyorlar 

lan Tenkitler ••• 

Memurların öldürülmesi, Yarala!' 
ması, Tahribatın Sebepleri Nedıt 

l\loskova, l l ( A. A ) - Har· 
.~ .. 

- Evet, buradadırlar. Hem 1 ler söylenmez. Siz zaten afif 

lif aramızda sevgili yeğen, sizin idiniz· Şeyinizden.. Sonra bir Londra' J 1 (.A.A )- l{s.ınlııo lll&nyaza yenıden hiç 
bakkımzaki muhabbeti de baki- kat daha iffet sahibi olduğunuz hakkuıtl" diin Uerhn<lo hır tı- yapıltnıyecaktır. 

hinden bildırildıttine göre şarki 
bir satış Qin derniryolları müdiirü M. 

Çıknrılmıştır. Haydutluk 1 I 
·ıe ları bilhassa 17 rremmo~ l b' 

Ağot1tos arasında artmış fil' 
yakalar 21 lokomotif ln ve 

1 
vagonun tahribini intaç etrnif~ dir. Her ne kadar izdivacınız şüphesizdir Şimdilik Allaha Hlfııame imıaı_anmıştır. Bıı iti. J,ondra, 11 (AA)- Alrn:uı

olmadı ise de güzel Grasın bir emanet olunuz sevgili yeğenim! l:tfııame Almanların Ingıltere, fn~ıliz ticnri miibadelelerine ait 
türlü hatırından çıkmıyorsunuz Koşayım gideyim, sevgili Grasa ve ımparatorJulda yapacaklıtrı tedıyatın uımllorini tf'spit içtn 
Evet buradadır. Bahar hüküm müjde edeyim. Aman yarap kim ıııiil>ayaalıtran tedıyesini temin Berlirıdo kadeclihniş olan yııni 
darı tarafından ediJen şahane bilir ne kadar sevinecek! Onun eylemektedır. itilaf lngıliz mathuatının ıaza
davete icabet gösterdi. Üç gün· bu memnuniyetini yalnız bir 1 ı i lahınmtı 20 A ~ostosta mer- rında ancıtk tali hır kıymet ar· 
denberidir ki burada bulunuyor. Tanrı bilir bir_ de bendeniz Joze iyete gırecektir, ittlftfn?me hurda Z6lmekteJir. Halen mevcut. olan 
Asıl "Saray Gülüstan" denilen Ajertoo! bir ta~ım t&ııkitleri rpnoip ol- matlıeat hakkında itıl:1fna~e 
muhteıeoı saray, kendi ikame · Bunu söyJiyerek, çizmeleri makta ve Alman firmalarının her hangi hır lıiik\iın meHut 

tine tahsis edilmiştir. içinde ve koca şapk~sı altında bakııyada kahrn horçlRrırıırı taıh olması üzerine ıan"yı erbabının 
Hanrideki sükuta karşı geve- kaybolan ~anbur giiya sıçrıya fiyesi için mukshilirıe şamil hu, yapmış oldoldarı protestolar haş

ieliği uzattıkça uzatan ve hep ııçrıya koşup gittise de bu ha lunmaın arzu edilıııe~to idi. Hi- ka selıtpler olmasa lıile moba 
ıözü kendisi söylemek için zaten reketinin Maymun oynayışandan naenaleyb, hüktiuıet hu bankanın tazakflr gazetelerin lıo yeni iti
vesile arayan Joze, Grası!l üze- biç farkı . yoktu! . taıfiyuine kadar miizakcrelere !Ah bira:r. baridane l\arşılaruala-
rine getirdiği llfı uzattıkça Kanbur gittikten s?nra Hanri tlevam efıniye ~uar ve.' miştiı. rını wühik ~Usterınet?e kıH iuir. 

uzattı: olduğu yerde mıhla'!mış gibi Dıger israftan l\hn~flster pıı- Morniog Post da lıi!hassa bed-
- Lort Rişmont bizimle be- kaldı. sonra uykudan uyanır gibi mnk imnliltlıırneleri Hhip1eri, bin davranmakta ve A lmıuıyıu11n 

raber gelemedi. Laf beynimizde kendi.sini topJadı . • tüccarlar ve ılırflORtçılar ıtılnf- ecnelıi memleketlere kar~ı giriş 
yeğen, laf beynimizde, Lort Ar· Hanri hakikaten zahmetli bir Dilmenin eski horçlarrn taslıyt>si miş oldojtu taahhütleri .yerine 
tür bir kat daha ihtiyar oldu. uykudan uyanmıştı. Eğer şu anda hasHsanda biç hir bükınii ıhtıva getirmeıo"k saretile ht-r tiirlii 
Bütün bütün süngüıü düıtA her Ferit yanına yaklaşıp ko:undan 1 ki k asnllt-re baş vurmak ra oltlogn 

- f k k etınenıeeini bo~notau7. u " ar- miitaleal'ını Heri siirnıekte<lı r. g ün sıtma, her gece ııtmal Boı tutmasaydi, Han?İ müna 1 an· ~.ıhunıAfar ve "'ll Y,prnrı verıuıR-
k d 'h l '( ' ,. Baltık devletleri noktai Ol\• torbaya benziyen deriıi içinde burun bu a ar isb za arına na· lerdir. 

zarınıları şaı ki A vrupaıla V:\ZI• kurumuı kemiklerini daha çok sıl olup ta tahammül ettiğine A lmaııyı1ya ilırıtç edilm11k yet iiyle bir öl~ürı ıııertı)beyo 
zaman gezdiremiyecek sanırım. nedamet göstererek arkasından iizere yapılan dokuma işleri gelmıştirki, bu vazıyeti ıutıvcut 
Gras ise günden güne güzelle- koşacak ve zaten Armut sapı ııınııceeterde durdurulnc:lk vt'I miiııas.,betleri teıwık c>decek hir 
şiyor. Ya kocasına olan muhab- gibi olan boğazmı bir sıkışta Alman ithaliatçılarııını, lrıgılız ruualıedenaıne ile• devamlı bır 
beti! •• Şefkati!.. koparacaktı. tiiccarlarırıa olırn ticari horçlsrı surette takviyeyi deı pi~ ctıucl, 

Mef>un kanbur şu son sözleri - Sonu vaı - weselesı taçaz:wh etınedıkçe Al- miiıukiindiir. 
manalı bir tebessümle söyledi. zc::ı::zxxh7//.ZE/Lf.L'Z7.Z7..T..L.7.7l .......... 

nudi gerek demiryollarına ve 
gerek bu yollar müetahdiminine 
karşı ta11nim ve taeavvar eseri 
olsuak yapılan caııiyane teca
viizlt'r hAkkında idam meclisine 
bir upor Yermiştir. 

Ha tecaviizler bu yolları ma
bafıız" edecek kıtaatm t1tmamen 
mevkuf olmasıudan ileri gelmek
tEdia. Bo ·raporft göre, 1 Ağos
t1>1 tarihinden 6 .Aguetoı tarihi -

ne kadar takripkarlıklar yüzün
den 16 kaza ve 19 miiaellflla te 
cavii7. vokua gelmiştir. I>emir
yollara miistahclınıinin•leo 116 
ki'i kişi kBçırılmış, 46 kişi öl 

.Moekova, 11 (A. A) - •1•fı• 
.-e Mançuri memurları ıar• r 
tlau şarki Çin demiryoloo• kf 
şı yapılan taarruzlara ve So'!~ 
Rneyaya karşı yapılan tfthrik

4
_, 

Yerilmiş otan .-ösat ve ~uınol b' 
bahseden İsnMtiya, bütiiP t 
taarruzların gayeti şark de~ 
yCllJarJnı ucuzca satın alabil ~ 
için Sovyet Uuıya üzerinde fi 
tazyik yapmak oldugonn ~, 
makta ve bütün bn manofr;, 
rın ·butiin · eski maoenalar 

' d 
tam bir akamete mahkum ol 

diiriihniiş, 102 ki'i yaralanmış. gonu ilihe eylt1mektedir. ~ 

tır. Pravda gazetesi, Japon!• -
Diger taraf tan bir çok hay· mamdarları mehaf ili bir t•~~ 

dutluk vakaları göriilmü~, yan• şantajları ile Soyyet Rosy• 
1 

gınlar çıkarılmıştlr. Haydotlok hiç bir ~ey kopuamıyacakl•r 
vakalara ;!tiriiJmii~, yangınlar yazmaktadır. 

Avusturya Basvekilini~ 
Roma Seyahatı 

•• 1 ••••• 11 ••••• 11·---••• 1 •• 11 •••• 1. •• •• ""'·1•• 
- Baş tatafı birinci salll/ede - M. Suvıcb'ın ltalyauın v 1 ~ 

3 - Habıshnrg haoe<1anıııuı ~efirllğin& tayin edilecegi b:, 
Sonra ili9'e etti: Adlı·yede 

- Hatta kocası gelemiyeceği ~ 
için kendisi de d.-veti kabul et- iill .. IGl!llllD~~~J'7'.7.7-7-ZZ"L.Z;tYZZL...ı 

nıek istememişti. Hasta ihtiyarın Kadın Erkek 
Isviçre Ajansı Çelik Miğf erlilerin tahta getirilmesi Avusturya<la kınua bir şayia dolaşıyor. li'' 

....... ®-f. .. ..... 

Henüz Resmi Ye Hususi l l~inci Reisleri Altı Haf tadır 

. yeniden Jıil' Nazi kıJaını!ll bais hn şayia lıeııiiz teeyyüt et~ 
olacak vo arnolo sınıfının ihtili'd değildır. (l b 
çıkarması tt-hliko~iui dogurncak- Viyann 11 ( A.A) - B•' ~ b 

tedavisi için yanından ayrılma· J d üze 
mak emelinde idi. Likin Lort an armanın -
Rişmont hiddetle davetin kabu- rina Saldırmışlar 
lüne onu icbar etti de o da ka- Koşadasıııda sarhoş oları sıı- Müracaat Yoktur Diyor Ortada Yok 
bule mecbur oldu. bıkalılardan Besim ugıu Hiise· 

Mel'un kanbur burada da bir yin Qarşı vE' mahalle aralarında 
az durdu. Şu manalı ve kinayeli tabanoasını dört eı· bavayR attı
sözlerine Hanrinin ne diyeceğini ğındarı jandarmalar tarafından 
görmek için dikkatini topladı. tutulmuştur. 
Fakat Hanri hiç bir şey söyle- Biiseyin karakola götiiriiliir· 
meyince yine kendisi devam etti: ken arkadaşlıırınrlıın Süleyman, 

- Zavallı Lort hakikaten Basan ve valdcai Fatma jandnr-
melekler gibi masumdur! Sevgili malarm önüne çıkmı~, zabitanın 

Oenevre 11 ( A • A ) - Sov· 
yet Hnsyunin 1\lilletlcr Cemiyeti 
boyeti umnmiycsinin Eylftl iı;ti

maı için nıuıızotliğıni koydugn 
rivAyetlerinin c;1kması üzeriııe 

lsvı<'re 1'elornf .Aı' uısı Milletler , r, • 

Oemiyoti umumi ldltiplit!itıin 

Sovyet Hnsynclaıı no resmi ne de 

zevcesını eğlenmeden mahrum üzerine hiioum ellerek kendisini namzetlik almıunış old111tunu 
etmemek için cSiz gidiniz. Ba- kaçırmışlaruır. Oiimlcsi tutula· bil<lırnırkteilir. 

hususi şiın<liya kadar hiçbir 

hursencin şenliklerinde eğleni- rak adliyeye verilmişlerdir. 
niz. Ben burada kendi ağrıla· iki Hizmetçi 
rıma, sızılarıma baktırırım,, dedi. Eşyalara Alıp Kaçmışlar 
Yine umarız ki sıtma tesirinden, Geri ı iilün şirkatı miıdiirii 
nakris ıztırabından, sinir titre mösyö Uuveer'in evin<le hizmotçi 
mesinden falandan me4.dan bu bulunan Sa it A bnwt ol{lu H ils
lursa belki gelir. Biz işimizden men ve 1 ak kızı Dıyanıondi 
geri kalmıyalım. enl.,n l>nzı eşyayı çalarak kaç-

Halii Hanride bir cevap yok! 1111,lardır. Bnnlar hakkındaki 
Kanbur yine kendi söylendi: tahkikat evrakı iiçiincii istintaka 

Amerikada 
Yeniden 50 Ki'i öldü 
Beş Milyon işsiz 

N "'vyork 12 ( A . A ) - Bu 

G verilmiştir. 
- itmeJiyim yeğenim, git- riben 50 kis,i iilmüştiir. Nezaret Altından Kaçmış 

meliyim! Sizi böyle derhal terk- 0 d 1 h VaAı·ngton 12 ( .A.A) - son 

hafta lıiikiim siiren ynkıcı sıcnk· 

lar yiiziiadfın Micldlevcslte tak-

emal namın il ıı r ş" ıs em v 

ettiğime müteessifim. Amma yine niyetı umumıyo nez»retinden zamanlarda oeqrediJen miibalfl· 
sizin hizmetinizle iştigale gide- kaçmış ve kendisız \·akalanarak ' 

A .J ğalı rnkamlarn itirR~ eden ti<:a-cegım ıçın mazurum mma adliyeye varilmiştır. 
ıimdiden haber vereyim. Ne ka · Koruma Kanununa ret odası hn rakamların aııclllc 
dar gayret edilecek olsa burada • tahmini oldnguna ve lıütiin A · 

dört beş gün misafir kalacak- ]l[uJıalıf Hareket marik:ula i,si7.lerin yecli ınilyon 
sımz. Hoş, bu misafirlikten de Türk parasını koroma kanu- ameloden yalnız be~ milyonu ta. 
istifade edersintz ya. Çünkü Ba- nana muhalif harekette bulunan 

k · '1 · ıı.• 0 r ı· mamile jReiz balondngnnn tasrih hursencin, çoktan " Bahar Me· omısyoncu "' uız .ı.' varo e enı ı v 
bakkırıdaki tahkikat miiıtantik- eylemektedir. likesi ,, unvamnı verdiği Lidi 
liğe verilmiştir. s t R 

Grec; Rişmont hazretlerine vere· Sarhoflutun Sonu ovye usya 
ceği ziy4'retler, şerefine yaptıra· Halil oJ.tlu }fanınzau ve uka-

cağı ~enlikJer şimdiye kadar daşı İbrahim earhoşlnkla zabıta Al 1 ı • • M ı 
dünya yüzünde emsali görülmüş memorlarına hakaret Te bıçak man ana ennın em e-
şeyler değildir. Bana gelince.. teşhır ettık1Minden hunlar bak- M • 

Kanburnu en iğrenç gülüşü larında kı evrak iiçiinciı istintak kete Girmesini enettı 
Şimdi görüldü. Hıçkırsr aibi gü- dairesirıo vedlmi~tir. . 

lerek: 
6 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Bana gelince Hindistanm 
Bayader ve Döçi denilen ruhani 
lC"darmı Avrupanın rahibelerin · 
de:-ı çok ziyade latif buluyorum. 
Ne kadar dil cana yakm şeyler! 
Dillerini Lilmiyorum ama yüz
leri pek gi.iJüyor Ha. affedeni 
niz. Site !>n~·lece hovarda\:tt 3Ö~~ 

Sa' ılık Arsa 
Hall.:npınarda ıyi hir ınevki

debulnnRn arsa hiitnn nya par· 

ça pArça f;aJf!t ehven fiatla sa· 
tıhktır. 

Biiyiik Kıudiçıılı ha1Huda 65 
uunıaraya ıniiracaat. s. 5 

'l . 6 h .3 

Berrı, ll (A. A)- .Alman İB· 

tHıbnrat biiro ııııoıı hildirdigine 

güre Soyyet hiikumeti Alman 

>rkJJıl\ mensup Rıısl"ra yarclıın 

için Almanynda toplaııırn ianenin 

Husyl\ya girmesini meo.etmi,tir. 
Alınan gazetf'leri l.rn memnuiyet 
kararrnı derin bir tee11ürle kar
sılamışlaıdır. 

l'aris, 12 (AA.) - P<ittl Pa· 
ri8icn yazıyor: 

Oelik Mııtfor tesldlıitırıırı ikin-' ~ . 
(\İ roisi Dnsterborgın :>O flazi. 
rırnda müfri ti erin isy:ııı te. e\ıbii · 
sii lıastırıldıttı Ntn:ı<ln katlc<lıldiA"i 
anlno.;ıyor. Ba IJı,her o vakıt tfl 
şayi olnıoş fakat tek~ip edılmış 

ti. Diisterbergin oı· t:ı,laıı kuyuol-

mı•sı lrnndisiııın hir toıntHl\iiz 

kampırıa sovkc;luıulu.!!u l'41Jrotiyle 
ıznb etınışlerdır. !Jitkın l\ltı bnf 
tn<l~ubcridir muıuaılt\ylıteıı hıç 

lıir haher yoktrır. 

Almanya 
Saar Ve Avusturyaya Karsı 
Siyasetini Oegistiriyor Mu? 

\7ıyana, 12 (A.A) - Diiıı ak. 
~anı Vıyanada ısrarla diiııerı ı i-
vflyotlue nazaran A 't'ust 11 rya 
nasyonal sosyalist fırkası ahık 
reisı l\'l. Habic ilo Vıyarııılı ıta
hık nazi riiesesasından ı\l. Frnıı 
felt Berlinde tevkif euilrni.,ler· 
dir. Hu rivayetler hl'niiz tet•n·iit 
et mi' clej?ilı1i r. 

Rerlin, 12 ( A . .A ) - 11 a us 
Ajıınsı bildiriyor: 

l\I Fon Papenin yerinıJ Saar 
murahhaslığına 1\f. Hıwkelia ta· 
yini siyası mebafılde Almırnyn
nıa SRSr siyaAeti i~tikametinde 

bir rleğişiklık alaıııeti olarak 
l.,l:'ikki etlilnıektedır. Fılhakika 
Saardn. milli sosyalist tahrikiltı-

nı aıaltınnğa çalışmış olan Von 
Pap~ııden sonra miicadell'c ı li~i 
ile tanınnıı~ l\l. Huokel gciinl . 
mekteihr. 

Tren Kazası 
AV iN YON ,[JJ'ransa] 12( A. A) 

Oeneneden gelen siir'at katarı 
bu &!lbob s~at 3,50 de A Tinyoo 
iıtasyonundahir yük treoile çar
pışmıştır. ~'afial.ılt yoktur. l:Jirı;ok 
ölü ve vıuah vardır. 

tır. kil wuavıni Prens StareolJe ,. 
.Diger taraftan genç A rşicluk :.razetenil~re beyanatında derJI 

Ottonun av.deli gcırtık A.maoya tir gi: · b 
vo gerek Çekoslovakynyı hH ne Bük fımet memleketin <1' 
hahasrna ol_nrım ol.,ıııı Hauisburg- snlhunu tehdit eden tetbiş9i t 

lfu ııı yeııidorı A vustnrya ta~ıtına telerini morhaıueteizce irob• ol 
g<'t;nrnlerine miimaııaa.t etmeğe miye ve Hitlcrciligi temizle 
l'Cvkedecektir. Hıtlihazırd. Avns- ge kat'iyen azmetmiştirr. 
tnrya Kuallıgmın i hyasıua pek Feci Avuett.ırya hfıdisel811 

çok ronnil~r vındır. tel'lip edenlerin hndutlarıdl1~ 
Bu:ıün hona teşebbüs edildiği harioinde oldukları ve gayat.; 

takılır<le harp çıkmak ihtimal riz olBrı Alınıııı Jehçeısi koo•h 
1 lı 1 ı ed 1. ı· . . M . t. .. d uıelt < a ı in( • ıınzıleı·ın arın l musa e ı 

Yeni Başvela·tlde MI ntı i~ti rak etıni~ olduk lan ıab' 
Gidecek? kuk etmektedir. ; 

ViYA.NA, 11 (ı-\.A)- Ha· Prens Stııhrenherg, son lı 
vas .Ajansından: stılor esrrnsındn İtalyanın ~l\r~ 

HA~vokil mu:ıvıni ~1. Slaron ıuındao habeecforek dNniştıt 
herg lınli hnzırdn Homa yaki- f tnlyaııın dostane yardııJI 
ıı i 11 de k a ın p k ıı ı mu, e 1 n n Av us-
1 ıı rya gt.-nçloı inırı lrnmplnrıııı 

zıynret otıuok fü~ere nngih:mi 
su ret le Homnya miitQV(ICCilıen 

ha ı ek ot etm i., tir; 
YRlıııı siyusi malıafıl nının:~-

ılcvlıırı hnı:ıvolol .M. Su~rıirıg'ııı . . 
Honınyı reımıon ziyarotini ihzt'r 
etmek ii;:ere M. mussolini ile (fo 

Ubln tıııutmıyncagız. 

Macar -Bişvekili 
Sonbahar lplidaiarın~ı 
Varşovaya Cidecek ~ 

giiriişecel?ini temin etınekte<lir. PEŞTE, l 2 (A . .A) - 8".1~iP 
Perenses Z•ta ltalyada yettar mehnfilden bildirildi~ fi 

Homa, 12 (A.A) - Sabık göre başv11kil .M. EombO' 1" 
AvusttirJ:l imparntori<;esi Zita hariciye nazırı M.KrnyR soıı 

1 Helçikadan \1 ıl\ reggic_vR geım;ş. · ıif 
bu bide.yetinde Vuşovayı · 

tir. ~1 ıişııriinileytıa orada Ü<; bi- ret edecektir. 
raderine ve J\ r.,ıdiik Otto hariç 

otınl\k ınere <;oçukıarrna kavu ['az..zA(LL.l'L//..k'7.z/x.dzazzr'l.2Z.ı· aQ.:r/'J 1 
~ncoktır. a a (1 

Sııbık . imparatoriçenin riya- ti"' 
ıtetinıle bir aile meclısı akdedi. N Gazetelere gönde 
)P,c~~i rivayet eılilrııekttıllir. N Jen bazı iJAn)arda ~(: 

Vlganaga Büuük Elçl kk gib1 
Gönderecekler ~ ~ın, endaze, 0 a t"' ~ 

Hoıua, 12 (A.A) - ltalya- ınemnu ölçüler kaY~ 
nın Viyaaailaki Orta elçiliğinin ]ara gözükn1ektedı(~ ~ 
biiyiik elçiliğı• çıkarıleoağının AJAJ d J btt ht1 ~ 

~ cı <a ar arın · ~ 
uıenuo hahsolclugu l'!IHrleniyor. 1e:;ı ~ 
Bun" ııehep olarak t~ ltalya ~ suslara dikkat etn .. e 
Avusturya münasebetinin ı;on nıuamelfıtın teehht.J(," 
zanınnlarda iktiıtap etini\! olduğn uğranıanJası nokt~sıfl ~ 
ehemmiyet ileri .. uriiliiyor.. dan ilan olunur. j 

HomA, 12 ( A.A) - Halı Jıa. ti-8 (S 4~ 
ıa rda harı oı ye ın ii ı t e~ar ı o 1 an ı ... Raı&a~:ıa:a:Zili•_,, 

' 1 



Küçük Haberler Y eoiYapılacakElektrik Akhisarda 
Ta::::=:.::::.:... Tesisatı HakkındEi Yaln;; p~;a Arı-

Dün gece Karantina Talebe ff 1 
HlrJigı tarahndKn İnönü mekte· Nafıa Vekaletinden Vilayete yan ırsız ar 
bınde bir mtiaamere verilmiştir. Akhisar 11 (Hususi) - Dtla 

""- · Müaemerede c Haı bahçe• iı Mühim Bir Tamim Geldi kavaflar çarıısında garip bir hır-
~~•a ..... .&".OLY"'"" ç:-....... ır-- · . .A.lt. 41iiö:l_ ......... __ ... d sızlık va'- J t ~ .....,_. ..... """"... ............ ......,. ...... • .-....... minde iki perdelik bir kome i •ası o muı ur. 

- tenııil nlunmnıştnr. Kaza . ve aahiyelerde yapıla· 6 - Mazotun tonunun kasa Kasele taciri lbrahim efendi 
- 2 - Bir KOy B•ll•nbsı cak Elektrik tesisatında beledi· baya kadar kaça mal olduğunun hali vakb yerinde bir adamdır • 

...!ile Jıerdd bitmi,ti, ltalyan ldıjtiniz ~"yret ,Jereoeı\nde bir Manaaan•n Soma kazuına yelerce nazarı dikkate alınması t•yini. D6n Cuma olması ve dllkkla· 
r le11nin fe'fkali\de olan fıtÜ· çalaşmıya ıbtiyaç vardır. ba~lı O veçli göyö K.rka~aç ka- llzımgelen huuaat hak'kında din 7 - Elektrik tellerini tesbit ların kapalı bulunması mllnue· 

f!llJıı, rrüıaüz tan nam yeti ilfl Oan Varol gihderini yarı ka- za11oa haJlannnştır. Nafaa veklletinden vilAyete mil etmek tlzere kullanılacak direk- betile h1rıızlar depo kısmınc:laa 
pıyarıtk of'ıvap verdı: Gardenparti him bir tamim ıelmiıtir. ler için k-baya yakın yerlerde içeriye firmiılerdir. içeride ka· 

- Reaanın kraliçelere JAyık Türk Maarıt Oeıniyeti tara- Bunda deniliyor ki: ormaa var mıdır? Direğin boyu sayı açmak için zorlamıılar, fa· 
bir bayat geçirmeıini iıtiyornm. hodan 16 l~yldlda Şehir GRzi- 1 - Elektriiin evvelemirde uıart 9,S metro, alt kalınlıiı 20 kat muvaffak olamıyarak yahm 

GHzlerıni açrnoa nişan hım· 001D11da bar Gardenparti veril- sudan iıtihuli dlltüniilmeliclir. ve ucu 14 santimetre olmak Ozere k-yı devirmitlerdir. 
elan •e kayrnpedermden birka'ı} meıi tekarrtir eıtmit ve tlmdiden Bunun için kasabaya en yakın kasabaya kaça mal olabileceğinin Kasada bir ıey yapılamayınca 
dakika itJin ızm i•ledt. baz1rlıklara ha9lanınıttır. Bu it· olan meykii, nyu oldukça meb· tayini. çekmeceye yanAfilmıt ye lorda• 

fnkalade olan gfüııelliıtile - Biraz hava almRJta ibtl- le meş~ol olmak üzere bir ko- zul defirmea arklan olup olma- .• • rak içinden bir miktar para qa-
lreıJerı hayran bırakan Napo yaoım •ar. Derhal kendimi top- miıyon ıe9ilmiıştlr. dıfa ve varsa elde edilen asgari Yakanda yazıb maddeler rılmııtır. lbrabim efendi bap 
bır ~arıtöz de bo alkıtlardan h7arak döneoegım. Al•tlarln TetUfl la miktannın banıi aylarda ne llakkmda etraflıca tahkikat ve dlkklaım açınca meseleye mat• 
~ bir pay ahnıttı. Fahri P•••= Beledıye r17aMt1nden •erile~ kadar oldu;ua• bir kaç alçl tetkikat yapılmak ve licretleri tali olmuı ve zabıtaya baw 
lte•n nltanl11ma egUdt. Ko- - Sıze refakat edeyim. •mir Dserine parklar 91öteba11ı· neticesinde deill, mlmküaae •· dopadaa dofnı,. belediyeler vermitı zabıta ela arbt mahal· 

haıldar ,rtbl: - Teteklııtlr ederim. Jl'alrat ıa Bedrt bey dila otomobille nelik mlfala.telerden aoara tea· tarafmdn ~k tesbit linde tetkikat yapllllftir. GariW 
- Oan, bo kadretli unat- yalnıs olmayı teroab ederim. Za· mahtehf aemtleri ge•erek •1•9· it edilmeai Ye ba ml.Ueclele- edilmek n verilmek kere \'iJa ıuruı ki ayai dlldrba buaclaa 

iımi nedi•' .Programa ha- teın 1'olr ge9ikMek degilha. · ların ıulaama ve aalr •••irette- riD ne tarzda Jap.W.tının elek· Jet macruaidaa Ylld ol••k la- on bet p kadar enel JİM 
Jlll11m8' Varol nifAnhııo•D Reaanın ••imli v• endi ... rint ıetkik e7lemi,cir. .. projeliilde Arib 1tlarak iabı leple VeWletçe blm••ı e~ lunızlar finaif. bu düa ow.ı-
11no yerine getirmekte iati- nlk nasarları tarahndan takip .......,.... T~~ k llzımdır. retli mlJaeaclialer taYU,e olana· tibi JiDe pU&clU batb bir f8J• 

lleterdl. Programı aldı. Bir -.lil&rek locadan çıktı., Koridor· lsm1
" Jandar~~ ölT ba~· Yaz "t'fl klf memmiae pre bilir. dokaamamıtlards. Ziablta lieals 

l•adirdikten .oora: da blrka9 "dını attıktan .onra mandaohtana vek eten or 1 
,.,.... hltalabileceji mahal ile : • bir ip uca elde edememiftir • 

..... 1'enor Goeoilla Vcohl, de. darda Şa mubakeme'i yiir6ttil: Jandarma bilik lla~an~anı r~• J•pılacak be•tler ve kaaallar Mlla•clia veya mlteabhitler Mumafih kısa bir umuda..._. 
. - .Programı, ıooayı acı•n batı Şuayip b~tayın edı:lftlf. lıaklwnla plh ye pmalar tertibi brafmclaD baarluup Vekllet lann meydua ·çikanlacatıu 

..._ Tetekkür ederim. Ra iı- kııdtrn aldı~ım •aman fi•"riode Duhullyek ·~~-il b ile bir ~ 18 lliktuuna fen lıe,.tiace tetkik edilea •• mubakkak naurile bakılıyor. 
•ııtm ,. Aarı a&I a m,,...,.er e ara· kati ld --b" • d"L _.1ıı_ L ._ be"-..1! • \' ıyaoaeliD. hiçbir yaıı olmadığlD& eminim. & d k I I ae ar Ollj-8 1.c. ati. taı I& 9Ullm9& ... ere ltRUJ8DID fQlll: 

•rol programı kapadı önü- Şu halde ba ıatır yazı blrinoi helerini styare e 908 0 
"" arın 2 - Şelalr alfalaau auan m•U"P oldaia Valilik mecraaile Ş.ıarimiz pnçleriad• anket 

kofdn K IAA•daLl "adı rehberlerinden, Balke•i asalarile •a.:L.......... -•--L -•- . de..!•- • !L&:-- _.... • .._ K ...... ~ .. · omta vv- • • - perde oynanırken. 7aaılmıttır . IUVID"ll ....... r-11 teaftl'at ya· ı&a ........ ı a&u.a waea proJe UwaJd otla A8iD -7 •·--w 
.._ •lelaoele 1aad11t lizlere froır.amı looaoın Hlamdalu kı~ miller: mektepleri talebelıaden pılacaba lleh•r ailfUs b...- ye pllalar Vekllete ılladerile· tahsil mlfettitltiae ta)'İll etlil-
-.. ili t· B ö 1 1 ... ••ını daball7e alıaaıaması llsım gel· 6 V -11-La...ıL k •L • •..&.!- • • ..,. U .:.a.... 
a...1_ f ı. n ı z er " •u•n- mına ko7muttam. Şu b•lde man- . . . at vae&W1& ta ah ıatia et• ceaur. 1111ftir. Alam beJ n.O e,..v ft 
~•lllad k d bak dili maarıf TekAletınden ,ebrı· • • ed' k V L••- •-- •.....:__ L!I L.~ an ne a ar zaman " tıkl olarak ıolamda oturan nl• . tij'iae gire huap ılere •UJ11D Banlar e1U11Ctçe pyet 1Usa Ankara hukukunda oa11111Uf .,.... 
~ •. Kafallnı woraroaıın" dft. mizdekl allkadarlara blldırll• ... J.: k . .11..r......_ L.-- b. ela t a.ı..!L ..1!1cli'·t •6 _1 • d d" bk • .r .. ohm ve kayınpederim tarllhn- vere-.. unetia nw... 11n19ma ır zaman euua euu & en gı gea"r'enmız en ır. YaD-

cl&. Bir maammanlD anaht•· dan bu ıatınn ya&1lm11 olmaıına mittir. N , t 
8 

altıpr Vat la-bile klfi gelip soara taaclik Ye)'& tadil eclilecek fesini tebrik eder muvaffakıyet-
,..~ b~lletı~e~e 9a~ıft1 .. ~naımın imkl\n yoktur. l•ı•arta ::a~lf m::urtı Net'et plmiyec:e;i ve suaal bir mtıea ve yine Valilik vaaıtasile bele· ler dileriz. 
tile 1111 gerıldı. Göıterıtı itiba- Varol mobakemeıloi daha h HH ••rea ODUD için de lbım diyelere glnderilecektir. 

111 b ö ı be7 mezonen şe rimlae gelmiştir. . 
.. il ••nmane eusıyen g •er t•zla yftriltmeye ltiznm göreme- olacak. talamini takat mıktarınm Iıin mllaak-ya konulmasın1 
,_•katta muamma il• doluydu. di: On alta nomıuah locaya te- p b dA tayini. bir mtltahaasısıa nezareti albnda G ı tasaray 
~ir yeniden bağlaııdı.. 9!b vecc:üb etti. Kararanı vermltti. ınar ~'10 a 3 - S. lmneti mevcut ol- inpatın v~ teaiaabn yaptmlmaaı a a 
" 

1 ha kadardı .. Faka& ha ka- 16 numaralı looanm kapııim Jltf mayan kmbalar flmendifer it- tamamen beleclifeler tarafından • 
, . Varolu-n oanıuı il~~·,., açtı. Kalbi tiddetle ahyordo. Lrı ıa·z:.-'ın Bı'r taayonlarmi aagvi meaafeai 10 derala-e edilecek •e iıin ikma· Talebeleri 

ı 'Di ka9arma~a yetmıttı. Kiminle kar,tlaşaoaktı. içeri rı Hl kilo m• olm.k üzere kasaa,. lini milteakip muvakkat ve kat'i G • 
" .. kirıcı perdenin de 80QUDU Looa bombot_lo.. .............. ciyanadaa .-..-1sa..1r1 içill kabul ........ eri ,,iae Viliyet Pari&te ezıyor 

ireo alkıtl~r Oaa. Varol'on ...,hllfeh Wal'ICNVüaa ••Jll. 1• oıpa11n~r ~mıdır? me~ YWfuile taT9P "· if'ar Bili taratı 1 üııi sahifede 
lt laeyluıl gıbı . ıeeıız ve hare- Fahri Paşa: Pınarbatıoda dtin para mH· Vana beher kilo komllıiba llzenne Veklletçe ~denlecek aleyhimize tezabtira& yapmak i .. 
-~Ilı olan •unsetten ayrılma· - 07un bitince doetamazun eleai ytiztinnden hir cinayet •n· şehir içinde kaç kurup tedarik ~tltela~aın da d~lııl. olacaj1 tediler. Fakat r"dyo imdAclımısa 

1 ouıcıp oldu. Programı aldı. e•ine göndererek iıttrahat etme- kub~lmu,ıa. Ahmet ia!°lode bir ve teminilabil olduianun tayini. b1r ko.mısyon ~arlfe~le ıcra edi: yetitti. Hoparlörlerle bütiin ... 
it 4.~açları içinde borntturarak ıi daha mu•ahk olacak .. Şimdi köylü Arap ~uıtafa ıle kavga 4 - . Manıal kiimiirll bulua· l~cektır. Bel~dıyelena her bangı ha ı anlatan bir 181 b1rka9 de• 

btııe aokto. Sttlooun muazzam daha rahat bulunmallna rağmen &tmitler. Nehoede Ahmet tab•n· eh.. 6 k b . d bar mOteahhıtle yapacakları mu Y ç 
"101

1 
•• • • • caıını çekerek Arap M.oatafayı ma gına g re asa a cıvarın a kavelenameyi imza ve teati et· fa tekrar etti: "-c1 Q yozl.eroe e1ektrık a~pa· ba gece haddinden .fası~ bir 11n1r kar,unla alnındAn a~ır ıurette Linit mad'° k6mllrll var mıdır? mezden enel miltealılıidin kul- - Türk ızoileri aahamtll , .. 

'- en, aTıselerdttn tftşao zıya. yorgonln1tu ge9trdıklerı mahak- V k sabaya ka.d · t k . • • · "tla . . .. "' yaralamıotar. Yaralı memleket arsa • ar onu aça lanacajı malzemenın nevı, cıaa rellencllr1yorlar. 
r._ giiodü•o andırıyordu. ~an kaktır. Azizim Oan bey,. beni baıtaneıioe kaldarılmı' Ahmet mal oldajunun ve icabına g&re ve praiti fenniyeai tetkik olun· Bu ihbarı ylizbine yakın ... 
··-~:ı .. ~!dı.nh.ktan do~an ür· dl~leyiniz •e konağını• Jfldl.ni~. te•klt <•lonarak umumi bapiı . iktisat Y~kiletine merbut zon- mak llzere Vekilete ı&nderme- yiroioin alkış tufanı takip ettL 

lt •nnn gızhyeme~ı. . .. Viıoadonozoo dinlenmeye ıbtı· haneye gönderilmi11tar. Tahkikata guldak klmiir havzası mlldiirlll- leri memleket aef'ine çok hidim Hakkımızda göıterilen bu t..-
~ .. ezan ha~anı çe,udı. !ti •tan· yacı •ar. . . mfüldeiomami mua•in~erinden iüne pD~~rilerek ~hlili _ile ra- olacajmı belediyelerin daim g&z hüratle gögıümüz kabararak ıta· 
.... ıo çebreaınden o kadar bay- - Araonuza yerane gctıre. Ali bey devam etmektechr. por auretıDın g&nder1lmesı. annnde bulundurmaları lizımdır. d t d ki nimenli Ahacla 
,~wı te a· dti ü t"" ki BunJ d bi b" • b . af ın or aun a Y en ışeye tm t o : ceglm. S - ar an ç m u Teaıaatın Amme me aatına ld k Radyo ber iki öç ..._ 
aı._--::- Oh Oan. Ne oldun! 9ell.· Rezan: Jkı• Ark'Jdac lunmadı;aaa gare Zonguldak ki· uygun olarak iıletilmeıi Vekl· ~;~.:. 

1 
bir yarıt9ııarın nereler-

'-' 01ıe ıararmı' ki •. Söyle, bir - Oan, yaran erkenden te- O 'I mürllnlln tonunun kaça mal edi letçe milnaıebet glrillecek vaaı· d liğlnl yaziyeUerioi ha• 

::bıBo mı ••ro, ~~yebildi: lefonla 11bbatmu:ı ıoraoa~ım. Bı'r lıhııhınıdı Sıkı'z rı lebileceiİDİD bildirilmesi. tala.rla temin edilecektir. b:: ~:~iyor. Halk eabır11slanı-
..... .en mit zulmeyinız ol- - Size bo zahmeti bırakmı· U • • • • • yordu. Heyecanı teıkin için ıaha· 

•• 819 bir 11eyim yok... yacagım, se•gilim. Her gün ol- K t•ı s ı•h A 1 t d iki · derecede möıahakalar 
tı .. ~" ıözl~r bo~ı.zını ··~~n ~n- doğu gibi yarın da ilk def~ ola- Silih Atttlır a 1 h t D a ıyor t:ru :~·ilmişti. Saat 5 •. Bir al-
L... -•rle ıöylemıtti· SHrnın ıb· rak ılse ben telefon edeoeğım. p N 1 b 
~. aöalerinln bakıtları, çeh· Nttanlunnın elini aznn uaon Aya•uklada börekçilik eclen kış tufanı kapta. . asa~ ar ep 
~-ha rengi.. Hepıi, hepli de- öptü. Dudaklarının bütün bara .. sabakahlardwn hoşoak Ahmbe.~ ile Karıma Benden Niçin Ayrılı- bir noktaya çenlldt ıe.111•0r!~r.-
......ıu,ti . k 1 arkadatı ayni mahallede urrl- Bir kaç dakika eonra ptıt D .u• 

....:nın uzattı ı dantelli men retlnl o ıpek kadar yumuşa e. yet ıokağtnda mokım Höıeyio yorsun Dedigv im Zaman rioe yay gibi 5 - 6 b11ıldet9i , .... 
-..; g . . . . lere ak19ttirmı,u. aTnt otlu Talat HalkMpınarda •, _ • _ 1 ladı blrinciıi D\fttbi' alkı,ıar 

al•ınm terlerını 11ldl. Sı- A.• .onra tlyatro7a terke,mlt Priştlneli topal Şökrftnün kl\h- ~ 
iM;..~... b&kim olmak i9la aar- balunayorda. Otomoblllne atlA- vebaoe1lne gitmitl•r orMda köf· D08tD•I• Kaqı kal-fi~ Bakı lfeoe• •• topladı. M 
-~ Prrete raımea koluaaD ••• Halinden bir dakika evyel teoilil. eden köfteci 'Rızaya eıkl Oeyalluaı· v ... 111. Bltal'lma llanldım Franıa formasını tat•Y"D •••• 

r.:-...ıne mani olamıyorcla. eTe dönmek lıtedllti belli leli. bir haıametltın dolayı"katil k.. Kara baronun Batman kö-I Salih tfade1iode diyor kı: birinoi gelmlfti. Ellerinde çıqet 
et ltirıda meobor oldu: tile Hkl• el ıil&b atmıtlarclır. 1ilode karJ8• Raklfeyl taammil· - Arka11ndan kalkıp gidin- buketleri tatıran b8' mUletia 

.. , Btras raha&lı•ım oioim. Reaan mfilee11irdt. Nitanhıı. Qlkan mermilerden hi9 birlıl den öldllr•Ja Mahmut oğlu Salih oe ne için benden ayrıhyor1uu, blıiklet9Ueri nha7ı dönerek laal• 
!'tb bir rahatıuılık.. Ehemmi- nın •••lye&inde tilpbe7i •e1a laabel etmemittlr. Bunlardan Agıroezada muhakeme edilmek dedim. kın alkıtlarını topladı. Ba arat• 

bir .. , detll .. Qaak gever. adlf8Jl oelbedeoek bir te1 yoktu Ahmet firar etmlf, Talat yata- tia"re t.mlre getirllml,tir. - E•et d01lamla kartı kar- öslerlml• bGnlar araııncla Tart. 
'-l~ timdi dalla lylrlm. ~ot- ama alelaoele kendini t~rktıtmı, lanmıthr. • • 111 , 1 .. Tahkikat evrakına naıarao t•Y• rakı i9909tlm, ceYabını !ıııkl•lçilerlni ar1yorda. Ba J•k• 

1 Phftı. Dlltmemek ı9iD balanmuı yilretlne bır ıı•ı 1 e· ıı·ı h&dtıe ,.a,ı. oereran eylemlttir: Terdi. Ba .,., oeYap kartııında . . d i hl lal 
.;.•1e tutanda. Dac1atları 91tt8rm .. Ui. ısa ızme 1 er Rakit• hanımla Salih 9 ... kendimi kArbettlm b19a1tmı 98- eustut ~albımıze er D r • 

t .. 41 it oh~n ualı ör&me19 çalı- • • • • • .• • • • • • • ~ • • • • • • • nedenberi efil bulanmakta idiler. kerek 89 7erindea yar•h•dım. sfto •erdı. Mlbllr 
•: Oan Varol arayamadı. Hatta lzmlr Aakerllll tuHalnden: 1 d &il be 1 Oeum ae lae tekmeıe hazırım. 

•- " B 8 .. 328 3 9 d ı b 1 1 Ar• arna • •~t 18 P er. • - • ~ u c•are.. h uaumi~. 801unmadı bile ••• QelırNi upaarı , 2 oıam u •e an ar• . •ınu•• • Ed H 
...... , ... mel .. rkılar .• Bir .... keailmi odaaında atır adımlarla aıkerllk muamelealne tabi olan den dotaıı g99ımılallk d• Tertip Heyeti a anım 

..._-:.. •d•IDı l9la tok ,.... bat- " r· ye daha e••elki doğumlalarılan Tam edi1or •e Rukiye amel•· BI &.J • il• 
~tlttlotl heweoaal~r Bahat- dolatı1ordu. S 80 ooyatld 

0.rmclankıl olapta herhangi bir 1ebeple HY· den Mtıbmet namancla blriıl ile Daa d.e Blı- l9tima 9•~•• 
" •• kenarında Df8 oa Hın e k . L 1 •--•A·--ıt .._ lllıa 1ebeblal Hlatabll41m d 1 k i geoıkmlt olan •e aeaer tam ae•itiyor •e mUtem9'di7en mek· Taptı __.-.a.--

""' m11ht8'em apartmau • _muta ebllyetnameyi haiı bulan•o ihtl- tu IA ı da. Bana haber alan .. . Salepçi oamll oi•aruıda M 
'• c1aki bir Huimlik Yardı. Bütün bi• 1at f!ablti yetlttlrlleoek yerli p 'yor 27 Agutoa akıam üzerı Kar· f 1 il hmet 0.man 

9'aaı..._.. ka~a k ... r kt1dle al. met9Uer uyayorl•rclı. Ditardau •e yabaom bilumum kıaa h\z. ko;;•• d:lr :uoR ~ukirey~ f~aa ııyakada yapılacak olan Yaman- ~~n~no!l~e e:inde 'mnkim Şa 
'-t11alf ol •; :ver91l•3 aeyirol clw biç bir ıe1 gelmiyordu. Ba metli efendiler 1/Eylftl/98( ta- ba : a:~ll f bu iye e• en :· lar ıuyu kllfat resmini mtlteakip kaıı Eda hanım araıında 

_ an • ri P•: man o•aktan bir otomobilin kor· rihınde ıındlarıoa mabıuı ha- çbal ra L d 1 m anım namın • Baıweldl ı..et pap ıerefiae ala•k aa...,...d•D otba 
i-.. Qok f&81 1 k r araa &f1D1n eTiDe ııtınmıf· ~• 

8 
• ~ •t11or1unus, naıı doyalayordo. aırhk kıtalannd• bahınaoa ıa Çocak ,......- MriJecek olaa gada Bd• llanam etmek 

~· aftalarclaa beri IDAD tlfe Oan an11sın Urperdl. Telefo• rette H•kedlleoeklerladea IO/ tır. iti ilk ...,ı..,.e1 ~••Pi• ne .Mebrnedfn ll•rl• • 
~tUünttn fevkinde itler gi- nuo sllt 9"hyordu. Böyle g99 AJtoıt«l8/98' tarihinden Ulbarea Brteti ıin Salih bllY ... ~ ı.,.ti f9lair •Hmi m· etmlttlr. Jlebmedln •kıa 

" 0 •a. Geoeli gtin.Iüslti mtt- YAkıt keııdi11inı kim çaııral,lllr- lsmlr ulerllt , .... ne mira- otararken taruı Bald7HI• p N .... n bl k öml•tini t .. 
~· •~nirlerinlai7oroıat olacak. dıt J•:ndite ile ahiseyi eline al oatları Ye plml7enler hakb84a 199&l&lal "kentli eyleri•• 4ofrll :;:::..... t~D:,natye .:.: .S: •• ::ıa g •akluada ta•kı 

..:..~aaıcaıo har aenet ka· dı .,.. eprf\o: baka7a muamel•lain 7apal_,. ":!';!. glnal" .,..,.. takip lddara ........... lf baflui'••ttır. 
11. içUı aacak ılsın 2öıter - Soq V• - illa oluar. •1 r. 

Hulual 



• 
.-; ahife 6 fe1n A•u · 18 Aınıtoı 

ilDSBnııtın u·arı ~i Basketbol İKTiSADİ ı • ./::;;:~~~f :::~::~p::~: Ga~;:
1

:;:;:;~:~~::.~::·0 ,.,ı 
E: 5 Birinci müsabaka Altay - K. B.&BEBLEB lıklA 14/8/931 de snat 16 da alı- Tim Icra J\lemorluğond•0: 
§ Yaza:n ; A.:n.d:r.e l\4a.1:ro § S. K takımları arasında saat nacaktır. Şartnameyi görmek .Açık arttırın" ile pır•1' = = 9,30 da hakem Altınordudan ·u·zu·· m Satışlar için baş kitahete mfiracaat. (}evrilecek gayri menkulün 

11 

E rru..rkçeye Çe-viren.! :Nasu.b.i. .:s=.sa"t ~ Sababittin beyin idaresinde baı- 1 2 - Panayır gazino@ona nıuk- 11 1:7 36 h kt 98 ''0 111etr 
- - Birinci Kısım - - o c u,..u: • e ar .... ~ = .... B ı s·ıh == Jadı tezi 1050 metre morahbalık çini murabbaı mer'ıt, 1 hektRr '1~ 
~ Bir Ta&ım ayvan ar. 1 assa= Takımlar: ~ pazarlıkla 14/8/0!H de l'aat 16 t1a metre morabhaı tarla Yfl 4 
1 Yılanlar Ve Hepsi, Hatırımda.... r Altay: Gazi, Talat, Orhan, ()o. Alıcı },iat alınacaktır. Şartnameyi görmek mehe murabbaı inoirlik. _.. 
: _ 53 _ : Şakir, Niyaz beyler 334. .Jiro ve Şü. 5 50 20 için başkitabettt miir11caat. Gayri menkulün buluodlJt· 
• K S K H H ı- · S d' 18'1 .M . J. 1'aranfo 7 75 15 ,.,.,.. 

:-\oıııa ~ene ha~J•dı: !Sani\ huııo. Şarıgtan sorırA siıy- · •= asan. u usı, a ı, 1(i. Vilel r, 75 17 50 3335 (26.t) mevki, mahalleı.i, eokapı: . "J.:~ 
- <:ok rüya gHrilr miisiin' lerinı. Osman beyler 

86 
y t T 1.. 

7 50 
l( - Şevrole şasesi üzerind9 n i ıı GölHictt çiftliği GedıkD"'I 

_ il.ayır. Dahi\ donrosu rü · Kiyo i.vice karar vc nııiı:ıti ki K S K. dört kişi olarak 7 ~, • r· 8 
at hasta nakline mabsue karoeeri mevkii. ..ıı.ı 

"' v b d Alt f k ~ H. . A bm~t 7 11 25 """ 
Yalarınu eyioe blltırlamauı. hayatı hRlıse mevzoclıır ve hl\ oyuna aşa ' · av aı oynu 86,5 S. Siileymaııo. 7 12 yapılması işi 18/Eyliil/93( te ıaat Takdir olunan kıymet• 

Yor. Gazı Orhan kombinezonu • 3' 
- Ben hemen her ak,aın ı ii- yatlarının hergiin t.,hlıkede hn· 71 O P"ci 5 25 10 16 da pazarlıkla ihf\Je edılecek· lira mer'a, yüxde 92 lira fe 

S d ı 1 k ı d ı · ı ı ı çok canlı oluyorve alk'ş'anıyordu. 55 H. A lyoti 8 50 12 50 tır. Taliplerin baaldl.tiplil'te mii . l k ya g-itriirlitu. onra a gın ı , nn aa;unu nen ıt am ar ara Birinci partiyi Altay8- 6 galipbi- -v & ira incirli • 
L ı 1 d ı k d "'ard r l'a t1 kt d O t fııi. Ş. Rı;ı:a Halef. 8 50 8 50 rıu~aatları. 3336 (365) A tt ·· _. 
11 u YA ara a ma a • • • ~ - sın " fftŞ•mA · " ır: esaro oııa tirdi ık nci devrede K. S. K . 

6 
•
25 

r ırm ırnıu yer, gııo, 1, 

k J .1 • ıt · ı t ı E" k • ·· ı·· 51 M . .Mıhalef 5 75 - 9~ adanın Sl nıımaralı oo/9/93' ·· ·· t 16 aen "n' ımuen gt\Çta.,nıı zıunıan- ıayre vernuyorc o. "·ıh o U · Osmanı takıma alarak beş kiti .., '1 '* pazar gunu saa 
J • • d · · 35 K. A. Kazım 10 10 rHHının ıatı'ı açık müzayede 

J,.r hır kedi haya erı gör ugtiııı ıııiin sihrin<", dalgın dat~ıra ko. ile oyuna devam etti. Fakat Al· 85 n. Ardıti 7 12 icra koridorunda. 
1
, 

olar: Bo her bangı lı"kiki bir nıış&rı, ancak giirdiiAii, hu dostta tay bu partide çok faik oy01ya-
10 

ile 28 ajtostos 93"- te eaat on 1 - f ş\m gıtyri menk01 
28 S. Oelardin 13 50 altıdadır. ' Si' 

mauzıuadao d:aha çok korkunç- raıı lıyordu •e un ki ho sUzleri rak rakıbioi 22 16 sayı ile mağ .)6 A . Malı•mo tO 50 10 ~o arttırma tıartnamesi 9/8/98 
~ • "' 9() adanın 82 noruaralı ana- •' tur. 1',akat riiyadan tla ktHii Şf'Y de kendi iç ıukınhsı gihi gece- lüp etti 20 'l'rifooidıs D. 10 11 76 rihinden itibaren 930/1666 

ınmn satışı açık müzayede ile ., 
'!oktur nin ko••eti, ıstırabın, 8C8~İzlıı';ın ş . Yarışlar 11 Ket.z. Soplıi s 8 28 a mara ile Tire icra dair••· . arpı 1 a~ustos 93, te ıaat 16 da ır. _.il 

- Herhangi hakiki bir mftn- n yorgunlu~on kadın nıullak 6 Ş. U(\ruzı 13 2{) 13 25 muayyen oumaraaıoda ber)...-
B 95 adanın 79 numarala arsa- .-11 

ıar"dan d11ba mı korkoncL olan yakınh~ı meydana getıri- Bitti U.WilD 4 Ümıt ~,11hri. 13 nO 13 50 sının satıtı 89,k müzayflde ile görelıilmeıi için &Q~ktar. tl';ı 
- Ben •ıcdan azahı çekecek yordn. Fakat işte @esi doj?işmişti Zdh'tt Bey Birinci 1304,5 y elnin 28 a!?oıtoı 93( te aaat 16 dadır. yı&zıh olanlardan fazla malt 

adam de~ihm. Olcliirmekte güc; - aen honu erıdi~e ile mi bıt· Geldi E&kı Üzllm 95 ftdanın 86 numaralı araa- almak iıtiyenJer işbu şartn•"'; 
elan şey mdHrwek degildir. tırhyoeıun7 l lS r: J s. ·· ... , 75 9 ınnın ı:t.tıaı açık müzayede ile ve 930/1666 dotyA nomar••1 ..ı 

lki günden beri devam eden ,a • 1 ro ve ..,n. v r 
Soknt etmemektir. O Rırada - Hayır. Nnsal dıytıyim.. j S 8 1 u n 28 ajtnstoa 93~ te Hat 16 dadır. memurıyetimize müraoaaat 

.. yelken birinciliği müsabakalarına 10 ü eyruan ;J " 

ineanırı ruhunda olup hı tenler .. · Tereddnt fit ı ı: d- k .. . K k d 1.,8 - y 'ki'\ 95 adanın 83 numaralı araa- melidir. 
~ . . un a şam uzerı arşıya a a ... ,.J 6 llıı k ·· d ·ı l 

Naıul diyeyim •.. Daha knnetli - Neşedtın dıthR kuvvetlı hır ı devam edildi. Ziihtii bey Z h• B ıının aatışt açı mozaye e ı e 2 - Arttırmaya iştirak 
olabilmektir. . kelim., arıyorum. !mlaımyornm. birinci Fuat bey ikinci Emin 8 ıre OrS&SI 28 agostos 934 te ıaat 16 dadır. yakarıda y&zılı kıymetio de 1' 

Rıkkıolık mı7 Se11uden hunu <)ıncede bıle. . Hır ... Sonımz hıı· ı bev üçüncü Tahir bey dördüacll Qu. Oınıi Fıta 95 adanın 85 numaralı araa- di boçuk niıbetinde pey a'ı'J" 
aıılnmaga imkan yoktu •• Kıyo zor. Boodan daha derın lıır tek ve Hasan kaptan da beşiaci 67 HoıJay 3 30 3 75 sının aatışı açık müzayede il6 •eya milli bir bankanın " 
arkRda~ınm yiiziinii g<>rmiyorda. ş.-y vardır. lnsantlıuı dahi\ uzak R"eldıler lki gün birinci gelen 1053 Arpa 3 3 ~5 !l8 aıtnstos 934 te Hı\t 16 dadır. nat mektubu te•di edileoetııı 

- ... Ve yalnız bundan iha· Yf! •• Afyon nedır hilır mısırı' Refik bey müsabakaya iştirak 81 Nohut 4 75 ~ 
25 

95 adanın 89 numaralı ana· 3 - İpotek eahioi alıOll• 
ret olıRydı.. Daha feııaıı •ar. - Hıc hilnıeıu. etmedi. Favul ve itiraz:ar oldu· 851 Kuuıdıu ı " 75 

5 50 
sının Batışı açık milzayede ile lar)a cliıter alikadarlarıD 

f l:!Si Hakla 5 25 '>8 ,. 93~ 16 d d & 
Bir takım hay•ıanlu. - Öylen 11e sana iyice anla- iundan yarın puvaolar tasni 

9 
HorçRk 5 1~ .. a,.,uıtoı ~ te eaat a ır. irtifak h•kkı aahiplc.-rinio ,,., 

Tekrar ettı: tıunıyacaj:?ıın. Hn sızııı gıtşyoı. 1 edı l erek birınci tayın edi:ecektir 547 Palamut 175 50 429 95 adanan 8~ nu~~ı.ral~ ar~~- menko\ üzerindeki baki•'' 
- Bir takım hayvanlar. Bil- mak de,tın101 ... " ...... e dııl• .. yal' ırı . netıceyi bildıreceğ ız. ,,..~.,7..,,_.,,_?'_"1ılll'JIJJ&a•l8tl smın aatışt açı mazayb e ı e h · ı f · f d · rol• 

"' " v'<'J •A ' '-IAL,,,."1'"""""M'.-"1""'--.JU 28 agoıto8 93( te ıaat lô dadır. oıosı 8 aız ve maera a aı. dl' 
baau yılanlar. Ve hepıi hatı· dır • .l!"'akat k«-sıf, d c rın x .. s.ı t11 AltaAyffOeyd1~1n4c1• uıu Taleb& YBIİf8fİft8 0 J?lin ıababtan depozitoların '.ddialarını. i~bu .. il~n. tarih:,.~ 
rıında •. yeyim. Aşagıya do~ı u hır g.ış yatırılması için başkatiplige oıil· ıtıbaren yırmı gun ıçıode e 

J\iyo, gecenin genişll~ine yoloş.. Dün toplanan merkez heyeti ilk veya orta mekteplerlle racaat edilmelidir müıbiteJerile birlikte memdrıf 
rRıtnıaıı, ouon yanındll kendini 1, t .. ı .1 1 5 k 1 okn'-'"'n ve h""r hangi bır 3 13 nıs3 (208) .,, ~ "' - - .,ona sana 10.r 0 uııyuraıı 1 Eyliı lde Bursada yapılaca o an J"' .., - ., tim ize bildirmeleri icap ,,..,- • 
kapalı hir odada aanclı. bir (lu"aiiııc~ ruıdırf 'Tu-rkıye futbol bırioc ılikJerinde dnstAn geri kalmış çocokla· 1 Çakmak fırınındaki ·ıı rı 

... - - Akai halde bf\kları tapa ei4'1 ' 
- Bu böyle çoktırnberi de- - Kvet kendı Hliinıii•n. .lzmiri temsil edecek o:an Alt~y ~ ra ders Vl}Tiliı· ve imtıhana kireç hanının senelik icarı kapalı r• --

vam ediyor mu' Hep 0 dal~m aılıtın Sf'~ı. l\i ı taı<~~·nı~ . Altı ay ~e~ab o an ~u· yeti~tir.i.lir. . zarflı mzayeda ile 25-8 934 te aıbit oluıalJıkça satış bede 
1 

\ 

- Çoktan. Aklımın erdiRi yo keııdı keıulırlt': c l(erıdıııi ı dafu Alıyı affetmı~tır Şampıy~- 1 lerf11 sın.ıf etmış talebe ıaat on altıda ihale edilecektir. paylaşmasından hariç kalırl•'' •ı 
1.anrnndırnberi. Bir kaç vakittir 1, 1 ı numuzun Adana ve Balıkesır N ler yenı sene <lers1erine ha- 2 - Malhzlarda ou ve 17 4 _ Gösterilen uiinde J 

· d ~ öldürecek bn > dedi. >R ıal'ını . . ~ 
d11hu 87. tekerriir e iyor. ıaJm,;.. muvaffakıyets zliklerını •. uout.tu· ı· zırlanır. Muftllim derslerinı numaralı diikkanların seuelik tırmaya ı'atı· r.,k ... d ... ııler arttır" 

H 
çonk dinlemiş olduj?o için hili- k v .. ., ., 

bunları batırhyornm. "tırla- raca netıce er alma$1 ıçın şım· N evlerde verır. lıttıyenlerin ıcarı açık müzayede ile 25-8 99' o> 
k f t d . h H ı yordo kı' hn k"flıır tı · r sl" •ıııı·t- d"d b ~ b.ı. · te saat 16 da ı· hale edıJecektır. ..,artnarnes1ni ok"muıı •e JüıD ,. ma huı ne re e erırn en. a - " · " · ı en azırıanmaga aş amasına ~azeıemiz idare rnüdiiriyetı - "' "' " • 

buki huna muvaffak olamıyorum: lak> 1 arıyan insrın ıırın ancısk istıvoruz. 1 01-1 nıiirRc·ıRtlArı, 2 5 3-lH 3184 (209) mıüftmatı ıUınıf •e bunları 
bayhtım heniın geçmişte '1e~i1, kcnıli tabassiisiiııclo hnlıır. Mııtlnk P.(77.~AZ~~J,ır~ "UY-J!Y.Y..ZZ/7..ZZLU.LV~ZA _ 1 _ ])oksan takım elbise ml'rue11 kabul etmiş Md ve uı"' 
ge]ecoktedir. hırsı <ilrnernir.ın hırsı, şu lıa l ılo ZABITA YUKUATI D Al R kıtpalı zarflı uıiirıakasa ile 25 olnnurlar. 

ustalllr. öliiru korga o: Qeıı korkak ol· r. i ıza A~uıtos 93il te Hat 16 da dRl- 5 - Tayin edilen zam• 
- i1:n çok korktoı?ııw şey .. malı idı; Jakat hor nıııttık gıhı ~~~z.ııl"'~ mi encürneude ihale edılecektir. gayri menkul liç defa. bagır1ld1 

hnynı?."ktır. lföylo oldngu halde biR!le<lıyordn ki .. ıııu c lttk. o l lllll Peştemalcılarda Donum Ye Cerrahı" Kadın ~:~~:!a:~'.n şimdıden ba~kA.tibA tan ıoora en çok arttıraol\bj~ 
ergnn nyayorıım. ıtncak zıuuarıında ele g~çırıl~ >İ · nı·r '17.aılına Teca- y edılir ancak arttırma e 

S t ld H. t k .._ H 1 ki M h 2 - 89 ınift kondura kapalı t-.. R8 onu ça ı. ır a ım lır. t •t ') muhammen kıvmetin de ye 
adamlar, geceleyin, Qinlilero mah- Kiyo'non iyice görmeı1ıgi hu vüz Ediliyordu as 8 1 an u e assısı ZArflı miinakas" ile 25 Ağustos beı:ı i ni bulmaz. veya aatış iı~ifi 

934. te saat 16 dıı daımi enoü- v 
ıos bogazdan 1!elıne kısa kısa insan şeklınden oşeklelılikını olnn P·· ~t eıualoılarda fıstıkçı Ate· P.&ştorak Kestelli cadde· nin alacal'tına riinbanı olan J 

mende ihale edilecektir. İzahat h "S 
aaybalarla kavga ediyorlardı. gür hır kovvet kaynagım alıyor cit 111?' 111 Azız ~arlıo~ olarak o sinde 62 numaralı maayeue- 1?er alaoakltlar bnlanop ta b., 

U ld k . 1 1 1 k l[_:f k ıının aimdiden baııkntibe mü- .. - ... yumuam çı uma ış- do. Şimdi saı.an ve korlcuor. bol· crvRrı n ı n a~ır t'lt nnRaıı 111 1 b · 1 ı .. 3 t "' v ,. hanların 0 gayri menkul jle J ')" · I nncsın< e ıer gun saat en racaat. r 
ten de~il. Bn yılanlı ~ece, gün · y:ıları:la dalan lıu Rrkatlaş ta do · Pııkizc hanıma rnst gclmi~ ve sonra hastalarını kabul eder. min edılmi"' aJacakJar101n ıo ı. 

3 - 89 tane kasket kapalı ·• r 
düz .. Hayahm müddetınce.. ve lıoe, fakllt kutsi hır takım hal ka<lırııt tecaviiır, etmek ıMtemiştır. Telefon: 2987 

1 2 
mnundao fazlaya r.ıkmazs•ı,1 

zarflı münakl\Ba i e 5 Agnstoı "S 

insan deli olnna kendisini kat'· Jer yaıdı. - Beşerı olımyanın Pıtkıze lıArııru teklıf leri reddedın- S 7 (248) çok arttıraoın taahhüdü "" 

~~~~---======== 93' le aaat 16 ds daimi •mcii· ,.. 1yyen öJdörmezmiş .. Kat'ıyyen. mevcut olu~.undaki kutsilık ... co lııılılt'f6 ı?el cııı Azi;ı:, kadını t kalmak u··zere arttırma oP ~ 
.. .. .. - ıueode ihale edilecektir. zabat ,. 

- Öldürmek rüyalarını de- Belkı, Şaııg'ı da, korıt1ıııı öldüre. (il ii nıle t«'h ı1ıde kalkınış Te ha- Doktor gün daha temdit ve on het1,,; 
i9io şimdıden haı,katıbe müracaat. ,.~ 

giştirıyor mnt bılınek ıçın ölıliirecektı. dıs n mahellırıo goleıı polıs me- K 
1 
s t' ;lO-l2 3123 (l70) günü Ayni saatte yapılacak 

Artık öteıhıi bilmiyoram. - Sonu Vaı - uıuruuu ela ılınlenı cdıgırıden ya- I ma a ır tırma(la bedeli eatış iıtif' 
• .. • • • • kalıuıınıştır İzmir ntrinoi tura. M::lo· a)acagma rii9hanı olRD d 

T•r~ Para6iiiılı ı,i G6r'ftlmeyince ~andan: alacaklıların o gayri menkGl 
... ~ ~ Kaygara Tuıu,mu,ıar Bır borçtan dolayı tabh hac· temin edilmit alaoaklar i 

Dünyada Mevcut Paraların En 
SağJamlarındandır .. 

.. Economlllt,, gazıgor: maıı, TGrk•yenin beı ıenelik sa 
Altan kıymetıle mukayese edi nayi p'ioı dolayısile ihtiyacı olan 

·DCe Türk parası dünyada en makinelerin Amerikadan ithali 
dstakar bir piyasayı mubaf aza ne bir mani teıkil eder. 

..tden paralardan biridir. Sir Her· Sir Herbert Savrence'oin söz 
bert Sevrenıce'in Osmanlı Ban- leri Türk lirasının istikrarına ait 
kasının umumi içtimaında aöyle şayanı dikkat bir noktayı izah 
eliti gıbi Türk parası 1930 dan edıyor: An:aştldığına g6re bir 
beri 12.06 Fraoıız frangı o an kaç sene evvel Osmanlı Ban
kıymetını muntazaman muhafaza kası Devlet Bankasına bir mik 
etmektedir. 

J kıııca 1\ rrıuıtınRda Ahmet Memleket Hastanesi 
Da/Ullge MIJteluusısı ze alınan kahveoilige müteallik muundao fazlaya çıkmak .. 

oıtlu terzi Zabit efendi, rıüfuı 8 p b · --'l 
.Mnayenehaoe Birinoi Rey- eşya 16/ /34 erşem t9 güniı 1•· en çok arthraoa ihale ""~ 

çıkartmak içın para vnılıgi hal- l i .. d ıı ,. 
ler aokaQ'ı numara 86 Tele· at 00 öçt~ •en mnzaye e e Böyle bir bedel elde edilııılt _j 

de hır türlii i~ıni bıtırmıyen fon 3956 lzmirde yeni bit par.arında IRb· tt"" 
muakkıp Mükerrem efondi ile E•i Karantina lr•tmv-av oad hga çıkarılaoajtmdan taUp olan . 1 ~.ale yapılmaz •e aatış 
kavga elmiş VA Miik~rreıu f'fen- deei karakol karşıııncla Nn. 59t> larıo ye•mi meskdrda mahıalhn· duşer. . 

1 
k eli 

dıyı yere ıterek ha~ından agır Telefon No. 2545 de hazır bolonınalen ric~ Jlao 6 - Oayn meoku en 

snrette yaralamıttır. illl••••-••-••(•3•6•3•)-•• olunur. 8828 ( 266 ) ihale olunan kimıtt derhal ,J. 
y ualı hBMtaneye khldnılmış :ili~ nrilen mühlet içinde P' ..ti 

tır. ~ •ermezae ihale kararı feı~ 

L'l.t:ti:ve Hanım! Brl6iiiııı.tol Oiell narak k~şidMlnrlen evel eP 
Erkeklere SarkHWllk ~ eek teklifte bulunan kimıe • 

Edlyormut 1 ••• 
Kestelli caddesınde Ali kız1 miş oldugu bedelJe alm•P 

lstanbulun En Mükemmel Ve olursa ona ra~ı olmaz ve1• 

En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
Brı.SIOl Oielı• . Tep~haşı bahçesi karşısıdna 

• Hahce ve .Marwaraya nazır 
bava,lar hır yerdedır. 

Brl.stol Oteıı· •• ARBn&örö, her oda&ındA 8J08k 
sook ımyo bulnoao banyolu 

oda:arı havı lstaobolun birmui sJDıf lüks llOnCorlo bir otelidtr. 

Brl•stol Oteıı· . Hütlln rah~tlı~larına ila.v~ 
• ten en temuı bır aile otelıdır 

B • tol Otel• • tzmirlilerin buluştukları bir 
rıs 1 • mülikat yeridir. 

D •kk I •Fiyat buaosunda Birlıtol oteli btitftn 
l Q • birinci sınıf otellerden uouıdar. Yatak 

ücretlerinde yeni fevkal&de teoıllAt yapılmıotır. 
2'-26 ('192) 8 6 

lanınazısa hemen oo 

müddetle arttırmaya 91~• 
en çok arltıraoa ihale 

iki iba te araeandaki f•f~ 
geçen giinler için de beoteJI 

ınp olunacak faiz ve dilet • 

rarlar ayrıca htikwe baoe* 
1 

makıızrn memariyetımtıoe • 
dan tabıil olunur. M. ıs:J 

Y nkarıda göıter)leP 

tarihinde Tire lora naeoaol 
oda11oda ltbu Uln T• göt 

arttırma prtnameıi ~·· 
utılaoagı ll&n olunur. 

83129 ( 



ıı: 

Ağrtl•n ve .'>oğuk ~lgınlığını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha
tırlayınız: Atacaqınız mal, hakiki olmalı. 

·Ambalajlarda ve kompri
" melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 

• bulunmasına dik
kat ediniz! 

,, 
5' __________ !!!!11_ ... __ ll!!!l! __ El!_!!!l!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!I! ___ .. _ 

: d··Aydın Demiryolu Umum Mü
,. litlüğünden: 
.Jı t~llıi ' 
( UQ<ıü . r - Aydın demiryolu hissedaran alelade altı aylık: 153 
t Qij 1 ((tinıai umumiıinin 193( senesi Eıyl(\liiııün 25 inoi sah gii-

9tgi'~a~ 1 l de ( r~ondrada kain Vinoeater hRV7, ) da inıkat ade
lan olunur. 

Ruznamel Müzakerat Berveçhl Atidlr: 
J - u ~ A..J.6Yt1h idare raporu. 
3 -. 19!l( 8t'1068i kazlran gayesine kaJar olan besahatın tetkiki. 
l - Şırketın muamelatı omomiyeainin tezekkür·ü. 

~,11 ~bn i9timaa iştirak etmek "Htı eden bis&edtURU tarihi i9tima 
ı ~trıt lı\akaı 14 gün en·el biHe ıenedatını Londrada Olt Brot 

'tı:ıitt'I ~00 numarada Viooettter havzda 1d\tlbi umnrniliğe ve İz· 
tıı 111 i 9 . ••rket idareaine. Iatanbolda Osmanlı Hankasıoa tevdi et. 
~ltıı ~itler. ~l'evdi edilecek hiHe aenedatı i<;.ın slırıucRk makbuzlar 

ıçtitnada ihraz euilecektir. ,. 
1\lecliei idare eml'iyle kfitihi uruowi: 

R. P. \V. ADEANE 
VıuotHH~r haY'z 100 Ole Hrot Strıt IJor.tlra .K O. 2 

1-3 

ı.h~ f{fiçök menderes ba..-ali11i üzerindeki istasyonlardan lzmire 
" 0"k lncir ve Natürelin tabi olaoagt tarifeler bervcçhızirdir: 

lstaıyoolar Incir ve N }ltiirel 

Ödemişten 
Tireden 
Qatıldarı 
Baymdırdao 
Tor halıdan 

Tarife Tarife 
A. H. 

750 650 
601 505 
575 490 
52'1 450 
3~'8 300 

Kozpınardan 550 
~ Selçuktao 650 

ı1ı t'kliyat ~ınasmda Inoir ve Natüreller için A. sütnnnoda ya· 
l\t' f ll 1 eler tcollanılacaktı r. 

~İty er kim bütiin incir ve natürellerini milnbaeıran Aydın De· 
•attı oıu veaaitiJe nakletmek üzere tea.hhütnawe inıza. ederse A. 
~'tı,rı 11 1'1daki tuifelerle B. sütunundaki tarifelerin arumdaki farkı 

.......,"' "~ri leoektir. 
!\itıar 16/8/l9;j4 taribindden 30/6/1935 tarihine kadar Nazilliden 
~-~li," taışıuaoak urganın lıeher tonundan 1510 kııruş ücreti 

'
9 
•;ınRcl\ktır. 

: ıs.~· T. T.Başmüdürlüğünden: 
Pcı,t, fl!\lı zaı t usalü ile münakasaya konolon lzınir şehir dahili 

~,,~ rı~~liyBtrna talip olanlarrn teklif eyledikleri bedelftt haddi 

~l\dl\t ~~tülrnedi~in<len rniinakaeanrn 1 l/8/P34 Lea 9/9/93ıi de 
'l'l\ı·ııt ay müddetle pazarlıkla intaoL karargir olmuştur. 

•6~k;ı 'l>lerin uer gün diledikleri saat.terde bnşmiidiirliikta miite
k() 

'tıısyonl\ müracaatlarJ. 1:1-20-27-3 3319 (268) 

maniye Oteli 
•) 

-ııı,a 
d0111 .. 111 .' e otolı Istaıı lıulda Sı!'lreoide tı amrny caddesin-
~f\lı 110

1 tarnla yakındir • .Mübterrm t?.ınlrlilerin ve ha· 

'·ır, 
1 

hrıll\ınrn ve muteber tiiooaranımızı:l ınis"f ir oldok

.:\"ı. 111111 f Mlanhlllda Oıtmaoiye oteli ve tahtındaki İzmir 
"(! 1 . 1 

ı-(\ 11, 1
1 .:ııal\thaneeidir. Muhterem lzrnirJilerin ve muhte-

()ıı1,1 ıavnhsi halkının lıulnodııkları ve holostııkları ver . ... . "' 
' Hye ott-lldir. 

~s ~~lt otel lznıirdeki Askeri otelinin sabık mü-
)~~ıs ve ınüsteciri velzmir ve havalisi halkının 
\>İll ' 1ndan tanıdığı ve sevdiği Omer Lütfü be
\·e ~~htı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh

llc.ur . 

t~--~ r; 

Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN TüRKÇE PLAKLAR 

~11:rv AN HA1'IM 

Ax 1769 Yeşil Melek Fokstrot 

l.Jnutma Bent Tanf;(o 
J\IAH\l,'IH' HA.KD,\~ HA:'\J\[ Vl'ı l\lU~TA~'A HF.Y 

Ax 1770 

Ax 1771 

Ax 1772 

Ax 1773 

Ax 1774 

,;;. 
• . ı ~f · - • 

f ıkra11c~ ( Duet) 
MAHMURE JJA!vDA!v HA!v/M 

KtJ.tı Aursm Kuı·aga 
!ı10ŞERREf ___!!!.lvlf:i _ 

Hüseym 1 ürkü: Sevda beni 
fllcaz Türkil Bakınız Şu Geline 

2AhıDE hA 'v1~1 

Şu dal}ın ardında Siyah daman var 
Türkü uzun Kavak 

SUHE YLA BEDRı YE HANIM 

beyo.i}iu Gilzell 
Mahur Şarkı Sazına tel ba(Jladım 

HUSF hl't H0Sl't0 BEY 

Nefes 
Seugıllge Ninni 

l'e inşaatı Bahriye Miitehassısı 

ETUP ()EiflA.L 
~takine 

Halımaga 

M ii eıtseBe ın i rı 
nıaınul:ltı 

olarnk 

:1.0 
adet makine 

lzmi rde 
fas lıyette<li r. 

Alakadarla -
rın bu makine· 
lerırı faalıyet 

.Numara 50 

tarzları lıRkkındıı malı1m:H alm~larını tavrıive ederi~. 

·············~········································ YalJhane \le Un Del}ırmenierı 
İçin hılnınnm !llılt VA Nl"vAt ıını:t1 edilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazozyen Bilumum DPniz lşlerl 

Her boyda ve her kuvvet Dorbinler, tnlombaJar 
tesisatı mihaoikiye asanı-tör Te 

her cirıs mahrukat üzerine vinçler ve sair işler tlernhte 
ve kahnl f'dilir. 

_-: ·- .. ' . ... / ""' - . . " ":. . ~ . . ~ ~ -·. 

Devlet Demiryoliarı 7nci işletme 
Müfettişliğinden: · 

lduenıiz için rnangı&I kfün ürü ve meşe odu on mühayaa edile
cektir. Pazarlık 19/8/934 pazar günü saat onda Halkapınardaki 
magazadı:e. yapllaoağrndan alı\kada r la nn mü uoaa tları. 

3326 (267) 

Mü-lzmir ldhalat Gumrüğu 
dürlüğünden: 
. Bir borcun temini zımmnda tahtı hacze alınmış olan mnbte

lıf boyK n tutkal 14/3/934 trrıhıne müsadıf Salı günü satılaoa 
~J~dan alıoılarınm yevmi mezkftrda saat 14 te malmüdürlül!'ümiizfl 
mura<ıaatları iJan olunur. 3310 (270) 

• ' _; • ~ : "111 •••• • I • • • - ;/t: - ,. ' 

O o y ç e Or i ya n t b a n k 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZDliR 
iVU~H Klı:Z 1 : BE RT.ı l N 

Almangada J7fj Şubesi Mevcuttur 
Sot maye ve ihtiyat akçası 

165,000,000 Rllyhsma.rk 
Tlirkiyede Şubeleri : ISTA NBUIJ ve lZMIR 

Mı~ırJa Şobeleri: KAHİRE ve ISKENDJ~RlYE 
Her törlö banka moameJitoı ifa ve kabul eder 

1 c AL :\1 AN Y Al> A ııteyahat, ikamet, tabıil •e 
en ehven ~eraitle REGISTERMARK satılır. > 

Devlet Demiryo larf 7 cı işletme 
Müfettişliğinden: 

lzmirde 26 .Agustoı.ı 1934 tarilıind" "çılao&k heyn0lmilel pa
nayır •e 9 .Eyiôl 1934 te yapılacak lrnıtnluş şenlikleri oniDate
beti le Demi ryol n i1cretleri nde, l\şagıdaki terızi19 t ve teehi hH 
yKpılacaktır; 

1 - Ankara ve Konyadan 24 n Afyon ve Bandırmadan 25 
A~ustos 934 tuiblerinde doj!'ruca f zmire b: reket edecek katıultula 
Ankara~ Af.yon ve Konya • Afyoo, Alayunt - RalıkesiT, Afyon. 
Menemen, Bandırma - Menemen kısımlarındaki ista.Byorılardan 

münhasıran hwire gitmek ü~ere gıdiş dUııüş bileti alacak yol

culara yüzde 80 - 86 nisbetlerinde mühim tenzilat yapılaoaktır. 
lşho tenzilt.t, ikinci defa olarak Ankarıt. ve Konyadan 7 Eylül 

Afyon ve Bandırmadan 8 Eyliil tarihlerir.<le hareket edecek: 
katarlar için tekrar edilecektir. 

Yoloulaı, döuiiş biletlerini lzmir iıtMyonuna Tize ettirmek 
şarule hımın~ mova'1nlat tarihinden &onra beş glin zarfında (B. 

mhc.1en hareket edecek katarlarla, tenkkofsuz olıualc, geldikleri 
istasyon lıua <Wnebi leouk lerdi r. 

Ro tenzilrıttao ıstitade için Ankara - HRhkesir c Rl\hkeair 
bıt.rlç •, A layunt · Afyon c A tyoıı bRri<; •, Konya - Afyon c Afyon 
bari~•, kııılmlarındaki \sıasyonlardan bilet alacAk yolcıılıu, b\

letlerine yapı~tırılınak iizere gişelero tıirer vesik" Jotojtrafa Yere· 
ceklerclir. Rıtıı hıtas~ onlardan t~mire gidi~ · dönüş bilet iicretleri 
şunlardır: 

II III 

lzınire 
kuruş kuruş 

A okaradıuı gidiş - dönöo 1060 ·100 
Konyadau c c c 900 600 
Eskışebirden c c c 790 525 
Afyoııdırn t c c 52f. !i5!: 
Uşaktan c c c 34.0 .,.,r.. ... ..,., 
Ra l ı ke~i rden .. c ~ 225 löO 
Raodırrnadan c • c ~7f) ~50 

Birinci m~vki ücretler de bu niebeHedır. 
2 - Hiitiin şehek\lde nı"r'i olan fotografh halk i•crn·et hi1etle

rinin 15 giinliikJerin<1en 20 A~osıos ile JO Eyh11 934. ıııarfrn ıl ı ilk 
defa Tztoire hareket e<hlmek iizere almacak olanlMına ai t Ü•· dler 
yarı yarıya indarilmiştir. 

Yoloolar hu hileıler1e f zmire •ardı-ktıın, ve lzwir hıtasyon1111un 
vi.,,esmi biz:r.at aldıkt:rn ıonra biletin tner'ıyet miiddeti r.ihayetind 

kadar f14tedikleri istikamete dogro İ8tedıklel'i yerde kalarak seyahat 
edebilecek 1 erd ı r. 

Ht aeynhsta ait oo beş güaı miidet li hnlk ticaret biletlerinin 
iicrtıtleri ı;-n rıludu: 

I [[ l[J 

l 750 1~50 876 lrnroş 

Hu hilet hamilleri ;~O kiloluk mt>cceni hRgaj haklarrndan haşka 
aynı cınstPn 25 V(•ya mut.telif cimılerı1Mı ıniiteşekkil 50 kilo nii

munelik l' . .,yıı~· i daima hAraberl~rin<lo meooarıen nekletmek hakkım 

haizdirlor. 

lstasyonh:ı dan u:ır.;ak lınlnuıuı veyA bu neyi biletler Rtılmıyan 
yerlel' lıRlkıruJırn bılet fPılılrik ecltıcek yerler. Hay<1Rrhaşa cIFıtan

bul•, 1 zmir, Kayserı, Adana işletme ınüfettişlikleine veya Arı kara 
dovlet demiryolları umumi idaresine ücret fotograf ve adreslerini 

~öuderirler, ve hangi tarıbte hangi istasyon<lan :-ıeyı-.hata başhya

caklarıuı hildirirlerae, biletleri, a<lreslerino gönderilir. 

3 - 16 A ,(!ııstos - 10 EylUI U34 zarfında şebcnin her lıaogi bir 
istasyonun<lıuı Vt1 her hangi bir ~s.rih i9in lzmire fotografh gidiş 

- <lünüş bileti al~cnlr yolcnlAra 11mnıni tarife ilcr~tlerinden yüz<le 
50, ve pıuıayırda 1v~bir için gönderilecek eşyanın 250 kilosuna "" 
250 kilodan fula yekpare agır f'csamın iki ededioe ııınnmi tuifo 
iizerinden yii?:<le 70 temııilAt yapılır. Rşya tenı.il:lhndan istifade 
için: iktisat ve lı~sarruf cemiyeti merke?. veya ~nbelednden iMtiheıR.l 

edıhniş bir veeikRnın istasyona veriltne!>\İ şarttır. 

Döniiş yoloularile ı-ıatılınayıp geriçevrilecek e~ya için, lımir. 
den hareket ve sevk müddeti l - 20 Eylılldiir. 

Yolcular dUnliş biletlerini İzmir istaAyonana Tize «>ttırmelc 

şartile bu mii<ldl:'t ~ıırfında fznıirden hareketle doprnca ve kısa 
yoldan g~ldıkl6ri istasyonl~ra rlönebilirJer. Panayırda latılmıysn 
eşyA: lı:miıe l.{Unclerilırlum, ahnmı~ olan bıuuule ıumeet.leri tzınir 

ambarına İRde euılnıek şartile, mabreçJerİDO IUeCC<\000 iad~ olarınr. 

Fazla talııulal iQİD iı:ılattyonlarn Wiİl'ı\01\8l euilıuelidir. 
10-13-16 3294 (252) 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
ILA.C 
Bamai lfüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Haş<lnrnk Bii\riik t':llf'pcioı?"ln han lrnrşırnnrla 

. . . -• . . . . .. . . . . . 
" . . 

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

~H~ 
~ ~~ 
ŞARk HALI ŞiRKETi 

.. • •• ,. • -- - .. • • • • t 

- -. . . . . . 

HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 
ızm:ıa 

Yeni çıkRn yazhk ve mt·v~imlik her ~t·ı:;ıt ka;1,ıni ı ı. • i 
toptan sntışa arzedilroi~tir. Gayet. ~aglam, şık ve zarıl ı ı 

Satıf DefJOIJU : 
Yeni Manif•lu••ctl••d• 3 nu•••a!ı 

o•d· •o. 8 Telefon •a. 3842 
(502) b ı 



Fratelli Sperco JADRANSKA 
PLOVIOBA D. D. Susak Acentası 

Royale Neerlandats Haftalık lzmlr, Pire Trlyeate 
Kumpanyası ve Susak Muntazam 

UJJYSi'J~~ Tapuru 14. ağustos- sür'at Postaları 
tan 20 a~usıosıı kadnr .ANVEH.8 Seyahat müddett 5,112 gün 
JlOTERD.AM .AMSTr:RDAl\1 Vspurlar İıı:rnire her pazar-
Te HA.MBURO için hamule tesi sabahı gelir ve çarşamba 
aa)aoaktır. ögle zamanı barokot eder. 

1.'ElıAMON Vapuru 1 ey- HAREKET TAitlFESt 

Jiildcn ti ~yliile kadar doltrn 15 Agastosta : SH.Bf N 

ANVEH ,HOTERDAM, AMS- 22 Ağusto~ta: HEOGRAD 

!rERDAM ve BAMBUH.G i~in 29 Aı?ustosta : HLED 
lıamole alacaktır. 5 Eylül : SRBlN 

Svenska Orlent Llnten Yolcn ve navlan hakkında 

Iatanbnl Sürat Yolu 

S.&B:.&B Y .& vapuru 

Her pazar 
günü saat on 

..... i!I""' altıda limanı 
mızdan hare· 
ketlf1 doJ?ro 
lstanbula gi
cJeı. 

Fazla malumat almak isti 

venlM Birinci kordonda VA · 

PUROUIJUK ~irketi actmteli 

(?ine müracaat. 

Manita MilJi Emlak Ha.mı- z~ngiu ikrawıy6li öküz 

1 murluğoodaıı: ba' Kcılmao çivitl.e~ile 
Geçen üç ııeoelik bedeli 150 < Brasso > maden cılası-

. . nıu piyango bile ti eri gel-
lı ra olan Te Manıaa mıotakaeı· d' ı... .. 1 .. 1 b · ı/;_ k 

ı. S'~ ınue oş cı a ·u-
na alt bulunan Gediz ve ayak- t · ·ı t'kl . uau veya <;l l'I ~ e ı • ı e 
tarı kum Te nif çayları sttydiye olan hemen depomuz<\ 

rüsumu 30/8/931 tarihine kadar müracaatla biletlerini 

olan miiddet içinde müracaat alsrnhu. 

k d 1 k tl.18 ı'haJe .Asker markalı hakiki Yo nan a pazar ı sure 
. . . .. flit Fayda Kilsekt Ati-

edıleoeğınden talıplerıu hu mud- I" ' 1, 1 k F'ı Fi ' 
u, "> a • ag, ayozen 

det içinde Manisa millJ emlak sinek ilaçlarının her boy-

daireıioe miirRcaatlara ilan olu- da kaplllı kotaları var. 

nur. 13-20 3268 (071) dır. Diikml!slnio litresi 
yalrıı~ 100 kııru.,tur. Son 

~ORDLAND nıotörii on . . ~ 
22 A 

fa~la malO.mat 1çm, Cemal Oen-
clok u;1, a~ustostan ~nstosa ,, 
katlar HOTTERDA MHAM· deli Hanında, J EROM PUStÇ PI~ATT 

parti naftalin geldi banibı; 

tedarik eclemiyenler bira7. 

BllUG, COPltNHAGEN GDY· a~entesine miiraoaat ediniz. 

lH A, GI~FLK GOTEBORG ve (189) Tel.,fon 

lSOANDINAVYA limanları 

.Makina ~,abrikasııııo 

NAMDAR ÇIKRiu-1 

acele etsinle!". 

ART'• kamaş hoyaluımunn tecrüb'3sini yapınıyan k:ı 
matla 15 knrıu~la r~ngini atmış iptlkli palll11 

yiinlii elbisol.,rinii'.i istediıtiniz renkle boyarsınız • 
i9lu hamule alacaktır. 

Service Marttlm Roumain 
Garbi A kderıi7. içın ayda bir 

. •. v. 
W. F. R. Van Der 

Zee & Co. 

Hesrni rahııatnameyi haiz LEYLEK markalı ra11tık sa~ bOf 11 

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan sat>~ 1' 

muntazam sefer 
PEI.1ES Vapurn 13 eylülde 

gelecek vo aynı günde MAL'lA, 
füAHOELQNg .MAitSlLYA, ve 
,O}:NOVA 1ya har•ıket edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 

Deutsche Levante Llnte 
AJJA YA vapura halen limR-

nımııda olap 12 agostosa kRllt\r 

A:/V.ERS, RUTTERDAM, 
HA.M BUH.G veBHEME~ için 

Garbi Akdenize lıer onbeş yiik nlacaktır. 
·· ı··k t t A1'TO vapuru 25 ağustosta gun u • mun aıam se er 

AIJBA .JULIA vapuru 27 bekl1-111ıyor. 30 aj?ustosa kadar 
n t t t 7 d ı· aynı· ANV.EBS ROT'fltRDAM HAM ısl'iu..ı os a saa e ge ıp 
·· , 1~ d p· Malta Oe RURfi ve RHgl\lEN, için gurı saa ..: e ı re, , - .. 
. V "l .1 N yuk alacaktır . .saır, alerısya, .ll arsı ya ve a-
l . b k t d kt·r DELOS Vapuru BHEMEN !J)O ıye are ·e e ece ı . 
PEI.1l~S vapurn 13 eyJôlda BAMRUHG ve ANVEH.Sdon 

aaat 7 de gelip ayni günde saat yük çıkarmak iizere 2 eylülde 

18 de Malta, Barselon ve Mar- bekleniyor. 
SOE'lA ınotörü 10 eylülde 

ıllraya hareket adeoektir. 
l\1iiracaat mahalli: bekleniyor 16 eyliila kadar 

1... t 11· S E" · S e ANVERS, RO'fEHDAl\J, A~lS-, fa e l perco unrıoe p r-
zo 11111. İkinci Kordon Tele· TBRDA:\l HAMBURG ve BRE 
foıı : :!OOJ/2005 MEX için yiik alacaktır. 

National Steam Navlqatlon ~'HgSSATıf A vapuru 16 Ey· 
Co. Ltd. Of. Greece. lülde lJekleniyor, c.lo~rn DÜN 

PiRE KEH.K. Arıvers ve HREMES 
~. ımali Aınerilrnya 

mnnta~anı sefer 
~'H.AN8A l'LANTlKcBY RON > 

için yük alıtcnktır. 

Armemenl Schuldt H. 

Pek ynkındl\ en ulak yedek parçalariyle beraber aşağı
~ aki IZM1R UMU.l\l .AOE~,.TASINDA stok hulundurn· 

lacaktır. Atlres: 

G. O. GIRAS 
Yeni Manifatnracılar çar~ısı Saffet ~okağı Ko. ;3 

1 ele/on No. 2413 P. K. No. 234 IZMJR 
' - . . . . . . ~· . . . ' .. 

1 L A N 
Devlet Demiryolları 7 inci iş

letme Müfettişliğinden: 

kezi depornu?.dur. 

'..l'nıaıı tavalet sahonu ECE Tim tozu, Kaol Brasso, pire tol 

karpıt, çay, kına, sakıx, diş mırnunları, kakao, kolonya, kola, t• 
kal, demir hindi, limon tozu, her nevi asit, Hlstikten ınoşal11 

muı;taı cln, çiçek boyaları, zamkı arahi, çama~ır için soda, fa 

eke tozu, salıurı tozu, liiks ~abnnn, fare zehiri v.~. 

TELEFON: 

s. Ferit ŞiFA 
.:.Memleketin ~n yi.ikı;ek eıh 

bi ıniiee"eıesidir. 

8ıhhi korsa 

.b,enni giizliik 

Ba rometrc, termometre 

Çooak don muşkmbaları 

Hihımnın tnvalet çeşitleri 

Yedi ecnebi ınastabzarlar 

Ender hulanan ilaç çe,itleri 

Daima 
. ..\levent v., her yerden çko 

• 

Eczanesi 

H AN~BURG vapuru HA.l\l-
rapuru yirmi beş ağustosta , . , .. 7/8/934 tarihinde ıial\t lti da ibıt.lesı icr .. edıleoek olan Halka- oon~dur. 
pimanınıızdan hareketle doğra BUR(1 ve A~ VERS tea yıık pınu deposuna ait kömiir tahliye T6 istif işlerine talibi zuhur 
INEVYORK ve BOS'l'ONA gi- çıkarmak üzere 9 ağustosta bek. etmediğinden yevmi ihale 18/8/93' tarihine talik edilmiştir. 
ecektır. 10 eylülde NEVYORK- )eniyor. BURGAS için yük ala- Talıplerin yevmi mezkftrda aaat 15 de c300> JirA.lık terniuat mek-

/TA bnlunacaktır. caktır. tobu ile l,lctme Müfettişliği makamına miiracnatları. 
Yolou Te ytik kabul olunur. RANSRURG vapnru 30 10-12-13 3201 (254.) 

~Uand Au~al~ Llno aguMtosta bekleniyor, do~ru AN- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ALMKERK Vapuru 21 ey- VERS ve HAl\1 BUB.G için yiik 

Jülıle beklenmekte olup BOBAY alacaktır 

AVU8'I'AJ. .. YA ve YENi ZJ1J- ARMEMENT DEPPE 
LANDA için yük alacaktır. EOYPTB Tapuru ~O Ağns-

llamlaki harekat tarihlerinde- tosaı.Ja bekleniyo, dogru 

ki değişikliklerden acenta mea'o

liy~t kabul etmez. 

.Fazla tafsilat için İkinci Kor

clonda Tabmi 1 'l'abJiye Şirketi 

binası arkasındn lı"RATELLt 

SP EHOO aoenteliıtine müra11aat 

edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200:1-2005 

Continental 
ORIENT LI E 

1 ürklge umum Acentesi 
SOVTORGFLOT 

J1'H.ANZ .lüEHlNG vapurn 8 
agaslo tn beklenmoktc olup Pf RE 
l7 AJfA ve POR1'SA l'l.1 için yol 
cm ve J iik Rlacuktır. 

RUEN ve ANVERS için yük 

alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlı.rırı ı 
isimleri iizerino mesoliyet kaha 1

1 
etlilmez. 

N. V. ,V. F. Banri Van Der ı 

Zoe & Oo. 

Bi rinoi Kordon 'l'elefoo No. 

2007 - 200 

Olivier Ve Şü~ 
LJM11ET 

1 

Vapur Acentesi 1 
Cendell han Birinci Kordon ' 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Llnes Ltd. 
A DJU'l'AN'r 30 temmuzda 

NASIRDAN ŞiKAYET 

RabRt hkal'pin Giyememek Giinahtır Hatta Ayıptır Çiinkii 

Kemal &mil Beyin 

lntANZ 1\torıng vupuru 19 agus · J.ıonılra içın yiik alacaktır. Lafa, lakırdıya nehacet. Nasırı (4) giinde yok eder, lzmirde 
tosla holdennıekte olup Selani k J 10'000) ı h'd" d r (ı..r 1 K 1) )lA t d n-·ı ·ıJ! d 

( NASIROL KEMAL ) 1 var 

TA ODESA ıçiıı yolcu ve yiik 
AIJG HR AN .Ay onunda eme şa 1 ı var ı . J..,asıro ema a ef'ıı ı uç ır. 

kalıııl edt>cektir. I.10NDH.A.ANVEH.S ve HULLI .... 

Çl<1EH 1 N vRpuru 22 alto~· deıı gelip tahliyedo bulanacak I..,.; 
h lnşaatını?.için atideki ihtiyaçlarınızı vek uouz 

to ı.L ht klonmokte olup PiRE ve ayni zamanda HULL için temin etmek isterseniz Halim agn çarşısında 
YA FA ve PORTSA 111 için yük yiik ulııoaldır. ı N 
Vtı Jt> cu l.ubnl cdcccktır. YVONNg Ağustos haşlangı- Kavala 1 Hasan uri 

(,'l<)UHfN vapuru 2 eylülde cında LIUTH için yiik alacaktır. 
bekl~ı:ınekt~ olup SDI.1~NlK vo ROUl\1gL1AN 16 ngastoA 

ODL~;~ ı<:ın yolcu ve ynk kabul LlV.11JHPOOL ve SwANSJ~A 
tıdecek tı r. 

J) 1J{J{A1': Yukarıdaki taı·ilı- dan ~elıp tRhliycde bolnnaoaktır. 
ler ıçııı mes'uliyet knbal edil- DelltBche Levante Llnie 
meı. A..c~GOBA vnpnru 6 agastos 

:U1nıla tat ilat i9in : BREMJi~N-HAMBURG ve AN~ 

O 11.A.ı:' AYI.ılOGLU VERS'teıı gelip b.hlıyedo hala 

H J. HOMA~O nacaktır. 

Acente ıne miiraoaat ediniz ~10T: Viirut tnribleri ve va-

Bı rinci Kordon, Hf Z fel'ha- parların isimleri iizerine mcs'u· 

•t'9ıuo 'l'elefon 2356 Jiyet kabul edılmcz. 

ticarethanesine nıi.iraoaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her netJJ çiçekti 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lô.vhalar ve bunlartn 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosi/onlaı ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların te/erruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütan Markalar 

En Müsait Şar•itla 
••i•zamızda Satılır 

S. FERiT 
ŞIFA 

Eczanesi 
Hiiktlmet Sıraai 

- -~ --

~ ~ 
ZONGULDAK 

• • • • • • 
~C>1Vı:UFtU 
Tuğlacı ve Kireççiler 

( ZERO DİZ ) ve sair kaliteler: 
Bu <lota getirdiğim yüksek kaloı·ili ve fevkalilıle tenzillltll 

Z ON G U L D A K kömürlerini satı~a vıızetıim.(ZEH.0 

DlZ) tonu ara (1 O S) L• d h!\y:ı teeıinı , ıra ır. 
Adres: .Maltızlarcla Yalı ca<ldosinde ~o. 1~ 

ZOROI GANOOt 

lııı 

Ucuz ve sağlam sandaıyeteı1 ~: 
Haraççı zadeler imal eder. ~~ 

Adres : İ kinci Beyler sokağı No. 102 bi: 

» Telefon No. 3778 _,,,,1 d~ 

lzmir Sahili Sıhhiye Merkeı ~: 
Baştababetinden: ~: 

Merkez binasının 559 lira bedeli keşifli tamir vo telvıni JJI 

nalrnımya konulmuş olmakla şartname ve keşfi görmek istif~~~ 
rin berı~ün ve mi.inakasaya iştirak edccekler~n ağustosun. 1$ 
birinci porşeml•e giinii sant on beşte PaHaportta kain Sabıl 11' 

biye .Merkezine yüzde yedi buçuk teminat akçesini lıaınileJl 

racaatleri. 7-13-18 3242 c2sı) 


