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incir Mahsulü Deve Ve Kamyon
larla lzmire indirilecektir 

_ MDdDr bey burada yoklar, kendisine bendeniz vekAf et 
ediyorum. Bir emriniz varsa yerine getlreblllrlm •• 

- Seneıerdenberı kendisini görmemı,ttm, çocukluk 
arkadaşımdtr. Qnu kucaklamak ve öpmek isterdim •• 



Sahife ~ 

Kurtuluş 
Büyük 

Bayramı için 
Hhzırlıklar ·~ 

Yeni Amr 
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Küçük Haberler 
r:>ü.:o..d.en .:e -u1r.ü.:ne 

~~J!l!Z7:7.LZZZT"Ld-
Bari Sergisi . 

Dün y~·;~i~·;· .. -T_o;i·~~t'~d·~ .. Proğ- iki Erkek Halkın Huzurunu Bozan rnıd~·~ç.~::~ 2°ı'g:;,'.~~;~ ~.~:; 
devıun etlocegı ticaret odaııı.ı• 

ramın Esasları Hazırlandı.. Taban~~hıçakla S&tıc farla .Mücadele bitdırıı~~~~rt. ".,,,.,. 
9 E~l'ft.l m:artı Dl'llstacelea Bestelenecek Ha·d· iye Han.ıma Beledi'y"';"·P;ii;"·i\i·;;~;ı;;~;·~~ Da rın 1:~;~:;:.: 1;,~~:n::.:::~nlh~~;: 

İzmir 9 EyUil kurtuluş bay katın verdiği neticeleri izah ile H Etl ) nen eonk danıga ile dnmgal•rı· 
.. amının çok büyük tezahüratla ha:r:ır:anan programı okumuştur. u com ı er Müzaheret Ve yardımını istedi wa ına ve oıaıuuti farika konıu•· 
tea'it edilmesi için geçen hafta Heyetin ihzari mahiyetindeki te. l:hlkapınarda oturan Hamdı ırna başlanmıştır. Bo ali•tuel1 

HalkeYinde büyük bir toplantı mennilerinin öR"leden evvele ta- knraeı Hadıye hanımla ayni yer- Dahiliye VeklUetince seyyar oak kontrol vaeıtalurnm aah. koymıyarılardkn l>Aş lirrdıtn yff• 
yapılmıı ve ....... 9•••••••E···y···ı·u~·ı· .... ·M····a··r···Ş··,··..... alluk eden kı· de oturan l\I ast,.fa oğla amele snlloıların, esnafın güriiltü ile gından son günlerde yine balkın liraya kadnr par:ı oer.aaı aıııı· 
proğramın ha sımları tama Cemal nrasında kira mf':ıoleaio- eatış yıtpmalarımn men'i hak· rahatsız l'dildiği ve ı;ıokaklarda ma!lı liparta tıoarot o<lR@ınO' 
zırJanması ı· men askeri den kRvga çıkmıştır. Oemal, kında Dahıltye Vekaletince bir gilrültü yapıldıgı görülmilştör. kararlattırılmıştır. 
~ia erkek mu· - lzmlr Halkevtne ithaf - tezahürat ol· tabancasını kndrnıo üztırine Hç kanon liyılıaıu hazırlanmıt Te B led ' .. "lt"'l'" t NDfus MUdOrO lzın Aldl 
.ilim mekte· duğundan bu 1 k t 1 k t . l t t . . d e ıye guru u u sa ıo ya- ... ~ f 1J11f 

JJaşuıuzda o kartal. nJJık kmıatl<ırile e a 1 ne 1 e • eş e mış ıse e aeçen Jçtima deneıinde Büyük ı ı ı b' d ı .ı.." ii rıı mfüliirii Hıkınet i.. 
b. odn. ü R -\. kısımların sa k . b . "' pan ar " H"e ' ır maoa e eye b' J f 1 r•" ı m ur c Öullttt:üwt allılar köpı"lrıtıüf atlarilt . çı an mermiler tH et etmenıış· l\1illtıt Mcolislne teTdi olunmuş· . ar aa ta nıildbetle iıın • • 
f t 'f I d'k M d v • • • 1abıyettar ma· 1. 0 1 • t • T b' d glrıomege karar nrmiş bnlno- Qe•me.,ve gitmi•ti r. Hikmet b•f' e , maarı n ı urat agındaK sel [µbi Akdenıze: k J ır. ema ıo enıo eeı ıı ır e tn. Fakat meoliıin yaııs tatil· v v , 

nd.tt- K• ... ı O ' S k - ·L l . • amat a tc• H ı· h .. . b ki ' maktadır. lektn mu''dürı·ı· a.1ı·ı·r11' r '-ay "'""" mu ur mua ıu .. ar• yai>ı. uyw """U\- < emzc : •1 ac ıye anımın nıerıne ıça " yapmaeı iizerine bu tAyiha mii- .., .n ''"" 
· · H kk • maıa geçı e· h.. . . ~,, bt b Diin belediye "1aatıtinden let edecektir'. 

vıaı a ı, Ak Deniz Ak Deni::! k k J ııcum etmıştır. .uft taoa ta • zaktıre ve ıntaç edıleımemişti 
ilk tedrisat 8 B l ldrk b',;. re arar aş· k . k 1 · eıoniyet müdürHigürao yazılan bir Şark Panayırı . 

ana lJy c ue ı '"'= tırıl . . ı ata >sşlanrnıştıl'. Uıunnıi isti rahatın temini i9in Alml\nvanııı T.1onıberv ~e• 
ndlfettiıi Fa ])okıu: lfylftl sabahı: masa mu I tukerec.le 3tiriiltö yapan, bagı· " ,., 

. ı~ •• ,.,,'°' ll . ...; vafık görül- 8 stanbol beJediyeıl şehirdeki ran ı•tıcıl•ı·la mu··oadele i91·0, rinde 19 A"n•losta t.ir ~.rk P'' ıbl , piyango .n.av~.ıc e ermıı.... ö ranŞ"''-80 ti ül - ı 1 ,. .. d ı .. ... 6 v . • . . E müştür. g" le- &&A g ,. tu er n men 1 mnoa e etine nayırı açılacrktır Bu lana11r• 
mlld6rü Şev· Üç. yıl sem cı=le<ifk ıçmıı: :ızlıyara°lı: •• d . gırıtıım·ıA •e gürı··ırtu·· ıu·· satı• . k dl k d kafi ı d' ı · 1 
k . t . Et' . ..:z_ l ·ı . .: b. ba ,.;11. en sonra ya •• ti • ... "' • .,. ya en a roınnno geme ığ fehrimiz ti•;aret odası da d•''' 

1, aaze cmız ltH1Zl~ Çtr')Jıtıatı a tV {Jlvı tt" yrall• k f uc e erı f b1' ldi 'I . batkın bu t 
b 

0 J\r·ı t 1.1 .• 1. d b. - ,, . . .: pılaca za er pan arı cezalanchrmı~tır. rı ınış znrnnn e. olaomuıatnr. 
aş muharriri .. ı wye a <lm 011 mı 1r [Jıııı yııru enu.,m: l . . v 

İsmaiJ Hakkı lllillelitıe verdiği sö:hırlınuşfı•yerim' : a ayı_ ve g~c~ Tetkikat Hafta Jzmır beledıyeıı de bo işle miole mfikellt\! poliı memurla- Lalpzlg Panayırı 
• şeni l k ı er l r l öteden beri meşgul olmakta Te rmın dt\ bu i,te belediye memur- Ticarat oda!lına r~sipzig r•· 

be1lerden mn Uok..,·edik bit'<leubfre: bakk ı D da ki Sonunda lkn1al Edilecek lı'Jb h k r 
rekkep bir J:cm:edik flmşekleı·r.S p r 0 aramın ı atııa •. ı. ı eababları rahatsız farına ınozaharet n yardım göı· nayırrnnı 26 A J?usto!lta açı ıao• 

o Diin kli nU8hamızda da yaz. d "' b r b kk d h ,.. -it komite teşkil /Jolm:: Byliif sabahı: ana hatları e en ••U gı ı Batıcı ar a ın a termelerinio tamimi rioa •dil- ..-e o ıene pana.vıra ~. rneı .. 
ediJmiıti. Bu Gir<Uk niizrl iımir~ aynen kabul dıtıuuıl. nçbile nafıa vek:\leti oezat takibAt yapmaktachr. An- mlştir. ketin iştirak eclecegi bildir11' 

Refet 
• tarafından verilen fHnir mooi- _________ ...,__________ mt.Atı·r. 

komite bir • d
0

l . r "' 
................................................ : e 1 mış ır. bınoe 111\fıl\ ıniieSl'iC'SOl(lri koıni- Su sı·rketı• Hu·· ku"" met -... --..11-00SO!O-I ........ _ 

hafta her gün toplanmak sure Programda geçen seneye nis · serleri tnrafından hraoşurnn k~ • ff Jk d 
tile mesaisini ikmal eylemiş ve betle büyük değişiklikler vardır. rası i~i etrafında tetkikata bMf • a apınar a 
mukarrer olduğu şekilde dün Umumi heyetin takdirle karşıla- lanııııştır. 9• • • v • iplik Fabrikası11d' 
Halkevinde ikinci umumi içtima dığı program büyük makamatla 'l'eıkıkat e ftSlı vo etraflı ola· ıssesını e memıc Yan•ın ~ıktı 
yapılmıştir. yapılacak temaslardan sonra kat· cak ve haftl\ onunda totkikat '< a V ........................ -........................ Zarar On Bin Llradt 

b 
Toplantıya Cevdet Akömer iyet kesbedecek ve ilan oluaa· ııtıticesi bir raporla naf il\ vokli· Nafı·a Veka""' letı• Za•ar lddı·aıarını .ı.;vvelki giln lıU\I tlokn•M 

ey riyaset eylemiş, müzakerata caktır Bu meyanda bir de Do· lctıne bildirileoektir. • ıı 
Cumhuriyet Halk Fırkası idare · . . HAlkapınarda 1 plik f11.l>rikıı9tll~~ 
heyeti reisi Avni Doğan beyle kuz EyJfıJ ~arşı namıl~ hır marş A s . . Tetkik için Emirler Verdi pıtmok daire8inde dikkRtıiıl• 
birçok münevver ve güıide genç· bestelenmesı ve teza?ürat~ esna nkara ergısı ... -·-.. . yüziind .. n bir yangın çıkmıştır· 
Jer iştirak eylemiştir. Celse açı· sanda halkın hep bır agızdan Ticaret Odasına Nafia V~kıllotinılon verilen 'ırketi miHemadiyen zarar et- Ateş ameleden Zıya Orh-" 

f d. . . k "'''' lınca başmuharririmiz İsmail Hak- söylemesi teknrrür etmiştir. Er· G 1Yl yeni bir omir iizerine, naf ia mü- ınekt6 oh1oltnn\)an bahiıle bu 8 en ının ııgnra 1 ya ·tığı ~· 
k k il. k b' .. d .. elen ekıup 1 . k i . tı . . ritten ç.ıkmısı ve paruıık tllllr 

kı bey seçilen komitenin mesai e mua ım me te ı mu üru essose erı om eerı ıni ve ına· bıstıeyı ıerıelerdenberi hfikftmete . d k. "ki tor· 
tarzını, 9 E.vlftl mefhumunda du Refet bey tarafından yazılıp .Arıl\nrndn yurıi inşa edılmekto liye m\ifettişlerinden Hıılftsi hey- k d em 6 1 pamn arı tutoşmıış 

1 . 1 1 .... k b' vermem«' te ir. F k f 1 .. .. J•ıı 
1 h h 1 h kk 'I H lk · · b f d'I b k 0 l\n sergı evınc .. e myu ır BI\- ler sn şirketiud" tetkikata baş- a at aza tove suune mey 

yu an is ve cyecan arın a ı e a evıne ıt a e ı en u ıy- 1 1 ıromiıyon ~irlrntin iddia1ına bırakılmıyarak hastırılmH,ıtır. 
"f d d"l . . . 1 l tı· H lk . t f d nnyi ergisi n~·ı ecagı ve mııno r~wışlardır. Tetkikatı ioııp eUi. " 
ı a e e ı meaı ıçın ne er yapı ma me ı e:ser a evı ara ın an 29 Teşaın1evvel(.len 15 Tesrıni t ıı sebet> şodur: gfüe 11Srar edip etmedi~ini eski Harika ebehıyet veren or· 
aı lazımgeldiği hakkındaki tetki- müstacelen bestelettırilecektir delt rlerdaki hesabatı tetkik ile han efendi tern 12 ıl\ ategı ~öııdı•' 

•• •• 1 •• ,.,. aniye lrn<l r el vanı e<lecegi alfı· .MnlAm rıldntto iizere ~irket ,. . ... ıı 
'· J rl bı

0

ldı · ı iı;ıt· meıto ça[ıtııırkcn bacakların"' 

T A d • Kurdu ııac R ıtra rı m v ır. kazancının yiizde yirmisini lıii - meydxna 9ıkarmal!a Te hökftme· " ... .,,e emmuz YID 8 DCJr Milli ıktısat ve tasarruf oenıi kOmete nyırmağ• ve verme~e tiıı hieaesıoi kortarınağa çalı,. yanmış ve memleket ha tnne~·'tr 
68Bina l9in In,aat Tirede ltlfioa.dele yNrnd(lıı 1'ıonrot oda ırıB gelen mecbur<lar. Halbuki lzınir ~n nı.nklnılır. kaldırılmışrır. Yan~ından mıı 

Edi 1 
bir mektupta lznıir ımnnyicılerl- • n • • • n Tellit zıırar miktan on hin ıır' 

Buhıatiyeıi Alındı Devam yor . 1 b .. kt . . y . t d Yenı· Yol kadardır. nın ( e il ıu.ırgıye ·~tıra erının unanıs an a 
1..'eınmaz ayı ıçınde 4M bir 'l'irede İncir k11rd11 miicade- k f 1 1 1 n 'l"ve d 1 Yangın aa,ıangıcı 

ço • uyt u ı o noıthl ı a e ı • 1,f' kattı, 2' iki kAtlı, bir iiç kath lesine elJemmiyf\tle deram edil· wiştir. Bloke Paralar .A.9ılma, .A.m.eliJ'eSI Kar ıyakada Fnhı ıttin Jl ,ı 
kı oeman GS hinanm inşaatına mektedır. .Miioadelo . ml•nıuran· lf asıl ödeDİJ'Or Devam EdlJ'Or cııddeelnde Hıfzı Şakir beyo ~,. 
başlamak için belediyece riibsat dan gelen r porda ~ımdıye kn- 1 •• E 48 nnmıunlı ovde en bornsu 1 .1 d , 7 ,_ .. d .. d I ld /t UCC8r Şy&SJDJ Tilrkofis Ati na şubeılnıleo Gazi bolY"rı ile AJ1ancak bimlenirken hRraretln fazl• 

1 

~erı miı:Hr. ar :a !\oy u rnuoa e e yapt ıt>ı . . . -
ve 121 hektar arazi dahilinde Gflmr'fikstlz Getir- ~ehrımız tıoaret odasına gelen araımda belediyece a9ılnıakta tından clnar llraeındald dire#', 

Kooperatifler 39 bin lnoir 8~ Ol tesbit edilmiş mek atemi' bir mektupt~ Atine bankl\ların<ls olan hüylllc bnlvarrn açılma ateş aldığı göriilmiiş •e yang•11:ı-
bloko edilıoış parası olanların ametiyeıi epioe ilerilemfotir. Son etrafa ıırayetintt meydan fer 

• h be t il oldn~n ve ahiplerine tnlimat H.ado tan mlilteoı olarak Mem 
1l a, ra l'DI a• verlldittı lıildirilnıı~lir. her altı ayda yüzde on besabiJe bir ay zarfında mezkdr bnlY&r· miyerek siindüriilmü.,tür. 

1 ._. t - " leketimizo gelen bir Türk kendi dan dört bin metre mikhbi mo-
81 .u&eccanen emın k k döTİZ verlldigi bildirilmfAtir. le- Denı·zıı·ıı·ıer 

U ,.. tichfet eşynsı deyere on Ha v 1021 kaldırılarak yangın yerlerin· 
Edebileceklerdir mu mı çay, 15 bin Çl\Val çımento, 70 tiyenlerlıı bloke edilmiş paralarla deki boş yerlere doldorulmoştor. J ' 
Ziraaı Haokl\st ıle vokuba- Ç J çuval kahve Ta 00 kilo kö .. ele Yanan ihracat emteası tdabilf,. M 'f U d Pavyonları HazırJıyor 9 

Jacak muhabere işlerinde kredi eşme er getirmış va imaları Gümrük ree oekleri de Hibe olunmaktadır. llfl •Ü ÜJÜIÜZ Denizlinin panayıra vaii ı1l 1~ 
kooperatifleri mnbaberatrnın ün Beledıye umumi çeşınelori nıini ödemeden memlekete aok· Bornovad•- yaata ittirak tıdecegtni e'fel .. 

- Fransız ·Mektebini 1ı• rfltaız poetaya kahnlünün temini ıon zaınanlıuda dıkkat11z!ık yü- mak istemiştir. Yapılan tahki- yazmıştık. Diirı Denizliden bi' 
için kazalarda tahrirat katipleri, zünden eık &1k bozulmaktadır. katta lnı eşyanın keodieine ait Vole~hol Teftiş Etti makıatla gelen üç kiştllk •· 
nahiyelerde nahiye müdlirleri ta Temmm: ayı içinde UmumS çeş- eşya olmayıp ticaret maksadilr l>iin Bornovada Gençler hir- Maarit müdürü Ahmet Naili heyet, b6lediye reisi doktor JJe 

1 
ratlndan mektupların taedik edil· melerden yfüı; iki taoo moıılok getirdiği anlaşılmış gümrük re ... liği ile talebe birliği araıında bey dön BornoYaya giderek çet SRlih heyi ziyaret etuıif '. 
meıi lftzımgel<lıgi alftka<larlsra tısmir ecli imiş ve 11 çeşmeye ye· minin tahsiline karar verilmiş- voleybol moubakl\Bl yapılmış Fransız mektebini teftif eyle· pRoayırda f1taliyete haşlamı~l•' 
tehliı? olonmu':'tar. niden mııalnk konulmuştur. tir. tftlehe hirlij?i ~alip gelmiştir. miştir. dır. 

Tefrika No. 25 A§ustos: 14 tından ciddi bir iftibar duymak - Pek kolay birıey, sir. de kuvvet alacağına inanmalı. On· yapmakta büyük bır istidan•ı 11 

hakkını en çok kendinde bulurdu. Halükun şerefine bir suvare ya· da milli hisleri yllkselten bir duiunu görüyorum, dedi . 1 
Haluk şimdi Fenere giderken parsınız Genç san'atkinmız da varlık, bir tabiilik bulmak için Ülkünün cevabı hepsini gi1 

hep halasının kinayelerine vere size o gece bütün maharetlerini aranılan tesiri kaybetmemeğe dürdü.. -
ceg .. i cevapları zihninde hazırla- döker. çalışmalıdır. Artık kararlaştırılan ak~..t 

· • · l · ·ı· d tJrrv makla meşguldu. Bu fikir kadın!arın !)tk hoı· Herhangi bir sanatkar bütün ıçın pro1e er çızı ıyor, av~ 1,ı 
~u.lı~rri-rl.: .R.ebi.a .A..ri.:f' Hakikat fenere geldikleri larına gitmiıti. muvaffakiyetini uzun bir tahıiJden sayılıyor, tuvaletler, elbı•edf' 

Bazen bu mü!lamereye Bü yordu. - d k d" k b·ı· d b sıralanıyor, renkler üzerinde y d .. b t 
1 

d.... 
1 

vakit ilkönce Nevber hanımın Hepsi Halfikun etrafını aldı· zıya e en ı a ı ıyet, Ye e a · I d 
lent de kauşıy~r. Fakat o , biraz O _az ıgı, es e e ıgı parça arı hepsine birden uzanan kolları lar: ıına borçludur. Tahsil ancak ya ru uyor u.. * 
ötede onları dınlerken bulutlu, lkuye okur ve ona çalarken t 1 ÜJkn K 'Jd" h ft b d 1 1 k • • ı, de 
d 1 1 d neler du-. k' d . 'f d d fik· l arasına a ı an : - arar ven ı, a aya u· ra ı ışta gizi alan 'bir iktidan Pek kalabaltk oJmıyaca~ '"' 

a gın nazar ann an r.ev ın en ıstı a e e er ır e · H 1• k b . d · d' k' - -k 1 b' b 1 k b lk" d b d · b" b il ki ·ı ı 1" . . 
1 

d O b"· b" k 
1 

k - a u eyı e şım ı 1· gun mu emme ır azır ı var. e ı a a erın ır o u a nı e:ı suvare sa onunu genç, 
şündüğünü anlamak mümkün ola· rını a 1r ı. nun ta ıı ır u a . k b. t• 

d nayelerinizle yıkayınız: halacag~ ım. Yenı beste anmız ıze en yenı çıkarmağa v_e işlem eğe yarar. ti yar, kadın, erkek birçok dı"• 
mıyor u. .. dolgunluğu ve ince anlayış ile d ki d T ı P 

Bülentin, Haluktan, UJküye gösterdiği noktalarda genç mu· Diyordu. Bugün Bülent kaldır · eserlerini duyuracak.. - İşte Ulkü sizin bu iktida- nı ı ar oldurmuştu. ~n ıet 
g iden bu bakışlannda gittikçe allim tnlebesı'ne hayretle bakardı. masaydı • O kadar çalışıyor ki. - Ülkü de gülerek: rınızdır ki beni yürütüyor her tanıdığın tamdığı diye ~ıst~1e 

H k .. ı d l f. - 'k b" dolmuş büyük sa'on geçıhtl 
t b. k a 8 •lık vardı B 'k" · b d Sizi birdenbire bir şaheserle - Oog-rusu alu un arayıp guze şey en an ıyan ıtrı a ı k b' ' h , ar an n ar r ''" ·· azen ı ısı ir en en münte- b" O . . . ce ır al aımıştı . 

Ülkünün son zamanlarda yü· bap parçaları o kadar güzel o karşıJaştıracağına inanınız.. ta hulamadıgı ır ıey.. nun lıyetınız o parmakların tatlı ahen u·· ık·· •. k 1 rak: 1 
k B l J b

. k k k' b 
1 

. . . . . . u KOC&!lına so u a .,t 
zünün hatlarında anca ü en· kadar varlıklarından uzak ça Nevbcr bamm gülüyor •. Ha- rubu öy c ır ayna 1 oşa - gıne uyan tız ve müessır sesınız 0 .. f k 1 b 1 k snıe 

· 1 d k. k b - ne a a a ı .... rııe 
din göz.ünden kurtula mı yan bir larlardı ki.. Bülent bu dakika lukun ~ızaran yüzünü şamarlar· tılmaz~a boğulur. O ağırlık!ıarnı pozısyon ar a 1 av.ra~~~ın~z an~ Şimdi Haluka söz .. ver d•l1

111 
süzgünlük belirmi,ti. Göz altla· ların istiğrakını en ezici bir azap ken Bulente: ~rasıra böyle taşırmak ıster. uzun yılların verebıld1i1 bır aeh· piıman oluyorum.. Oyte •1 ~14., 
rında koyu bir daire, halinde bir içinde geçirirdi. - Yok amma Bülent; böyle Öyle değil mi Haluk bey? ceye kolayhkla ulaştırmıt oldu yor, şafıracağımdan öyle k0

' • 

kesiklik; bir şey evet bir şey Haluk Istanbulagelelibalasıoa olmaz, siz Haluku yalnız ken- Hati'ik tevazula hemen cevap Şimdi eier verilmesi karar- yoru~ ki . .. .. ııer•"' 
vardı O, söylemiyor, hiç şiki· da ancak bir iki defa gitmişti. dinizc bendediyor, biıe pay verdi: Jaştırılan müsamereye ortaklığı Bulent onun kuçuk e 

yet etmiyordu -m~oa . . Bugün Bülent onları hep bera- ayırmıyorsunuz Halbuki ba gü· - Dogl'uau bu tapın talı- kabul ederseniz beraber muvaf okşayaSk:. k aıJJ'''"1 

Büleadin içini kemiren üzün· ber halalarına gitmeğe davet zel eserlerden istifade etmek, dirlere nasal te,ekkür etmela?. fak olacafımıza inanabilirim, H 
1
_.,.k e~ı 

1 
~o B~krrnyirıe 11 

tu '· d Hı-ı.b··t- tt' YI k l N d"I k h · •· hlc f'•-· h 1 - 1-- auasoyerım d? " Aruyor u. a UIL u uo zama e ı. a nız ız anaıı o an ev onu ıa eme epımızaa a • Jııu-ımce er güze parçanın ye- y~a .. rardın. Sıcak mı dokun tJ " 

nını k31lılle ge·;iriyor, on ayrı·! ber hanım da Halüku öz oğlu kıdır. ai1İij'iadea ziyade, yqtyaeağı çn· Ulki gülerek: Hayır, geçti!. 
ıan •;ah5cca thir~~inden cıkrnı · ı biJir, onun istikbalindan, san'a Bülent ~üJerek: tteoın anıavıs ve duv2ularıncla• -Y okıa? ı zia de lcom1>limaa - Sotw ı"" -

• 
Beni Seviyor 1fl u? 

f 
f 

t1 
i 
~ 
d 



AVBUPADA f SONTELGRAP HABERLERi 
~RP OLACAK MI? • • " • 

~rıkalı Muhabir Kn:ckerbocker'in lhtisaslan 21 Jstanbuldakı Ermenıler Gazı,, jT. Cemiyeti 
lfr At~ meseleleri onu çok,Her memleketın böyle Allah ta-

1''1 N •ı Ik• T Al ı M••f • 1 K 
ela 

11 
ediyordu .. Avrup~~~ harp rafından verilmi~ budu~~ yokt.ar: smet amJ e ( ay yare JYOr ar U ettiş er OD· 

1ıı..... '_ile ını suahne verdıgı ceva 1 Avusturya ısbkl4hnı daımı tt • D v ld 
~ dedi ki: bir istiklJI şekline sokmakta ............... " ........... _ ... __...................................... greSt 8 gı 1 
... ;; -~ir kaç sene için harp ltalyanın olduğu kadar diğer Maliye Vekaleti Hususi Muhasbelerin Beş Yiiz ANMARA., ·~ (HoıD1i)-
tl.U.;-'- kalkmııbr. Bir kaç sene dav!etJerin de allkası vardır. Ta7yare ceouyeıı milfettltlerl 
~ Alman - Leh mukavelesi n bunun için çalışmakta devam Bin Liralık Borcunu Tamamen ö~edi konırreai meeaiıini ikmal ederek 

1 d b · · · d -· dagılmıttır. ~ ı an erı on sene ıçın e ect:gım." 

~"emmen gibidir Çünkli Avuaturyanın dahilen milli BaU~e .. mu:rlannıa .&9ıklan iti• Maarif Vekili 
'- meselesi sulh için bliyük •osyaJi• olmasını menetmek için Keadlleı-la .. a Tb4e Bir Kedleoe• 18iaallultla 1lal ..... -

'-lalike teıkil ediyordu Ge Muuolininia ne yapacağını bil- t H 
.....__ ~-•Dyanın gerekse Lebis miyor En mDkemmeJ rantla.. . . ıtanhal, ıs~ aıuıi) - Şeh- ...... olmottar. liye m_~morları tarahadaa ,,., .......... , ..... ı oı• 
~ 0 ·-•-- • . d b.l b. d •-t d h·ı k di rımızdeki ermenıleran orduma•• Ankara, 18 (Baıuıl) - Ra· lan ıoıııthual ye ibUla.Ja ••-- f • _. mwuaveleye nayet e e- ı e, ır evse a ı en ve en . . . 1 .d . ılanbal, 13 (Haaaıl)- 11 .... 

6 b kt K .d .. 1 • ~- · b k b' hAdıye edeceklera iki tayyare i\}ID 1111 ı arelerın maat •e flortıtler dele .,tmek inin yeni bul karar •lf VeLlfl Abldi be b •L-• 
llıLL ı p e yo ur orı or arazııı e ıu.rcsıne aı a ır ıe d ed hb ed bo • • • a 1 a --...._,ba vesile olamıyacaktır kil verecek we biiyiik devletlerin iane oeml faah7etı de•am eyle en ' '1" 1 tee lr 88

• '9- •e tetbirler ahnmakWar. Ban Aakaradan f8brual• pi• 
• ., . B 1 1 ki larıaın 7ek6na bet 111• bın Ura . e c1 d t t 1 ~ •Fakat Avusturya? Şayet buna. kar11 ~' yapabileceklerini ~~ktedar rmenı er • aoa arı olarak t" ıt eclilmt Ur. Mali e dan aonra ~erhangı bir mall7e .. k:' .. :~~ ~:~.; er::.':8:. 

.::_~a iatiklili tehlikeye dü fimdıden tay.ne muktedir değil- ıkı ta77areden blrme (O•••) di- Vell&letı· p k b l edf ·ı L 1 beelnde ibtıllatan mtitevellit atık " t 
-L .. _ . • . eon a a ı en aana- verılte rektlrtl ve prof..arı~ 
~ çakmaz mı?" dırler. Şilphesız Almau • Leh ğerine ( leme& ) iaımlerinln ko- na te•f ıkan bu bornlaran derhal s11bur ettifl uman malire •• ,._ t d 1 tiLL.-ı 1 1 .. --• · k • 11 . y .. ra ıa an • .... o anmat •r. 

~ -. üzerine ltatyaa hart mu ave!Ht, uzun seneler için onlmuını rioaya arar •ermıt· &•TıJeeıni alAkadar Tıllyetler marlarınıa mutlaraadaa ya.le Maarif Vekill doıra ilni•enH .. 
~.lla11n ayağa kalktı. Onun'a •u.hu temine muvaffak olmuı · ıerdir. Şımdır kadar topl•nao def terdarhklaran• bildhmittlr. bır kNilerek ba a9ık kapabla- 78 giderek iiniTenUe ltlerile 
~ ltaJyanın harbiye, bah· tur Fakat Avusturyayı ele ge- P"raıun mık&arı SO bin Ura1a Jııanhul JS (Ha•oıt) - Ma- oaktır. m8f«al oloaattar. 
"-' '-•• nawile milis teıkilJ· çirmek için o mekavelenin Al· • • ı ı .. a • • • ı M a 
,.... erlrhı harbiye reisi de manyaya verdiği •erbutii hare T k tt 640 M tr ı•k N f • V M li V kil 
~ ~km~ • . oldu lltayanın ket ne o~~y~r? . • 1 o a a e e 1 a ıa e a ye e -
1.; rlz bın kıt1lak ordusu, 250 Muuohnı, bu husuatakı fik· ' 

llailiıi arkadan plindll. Ha· rini belli etmiyor. Fakat gerek N••- K•• •• •• Aç ld 1 • • • T tk•k t 
~500 ltalyan tayyares'.n'n!Roma gerekse Vıyaaa biJiyor ki ILSar oprusu 1 1 erımızın e 1 a 1 

ları farkeclildi Ea önde Almanya, Lehiataala aktettiği ' • • - • - • • 
~ 4-..ı .... y. hududunda bekli-ımukaveıe ile •rkasao• temia et· e·· ··k ilk at kt b • 1 t oo· G ·..-..... • d ı · d ~ kitiJik kolordu bulunu tikten •oora cenupta kalan Al- uyu 111 e e ID nşaa ına o eceyı ... gBDI ma en enn e 

manı•n birleştirmete ç•hım•k Faaliyetle Devam Ediliyor Ge • dile in b Gezdiler n.t.a uzaklarda AJmanfarın için serbest kalmışlar Fakat bu Çir r. f88 
~ ··-·-·-~ '* mi~yon ~iıilik ~ncum ~htimal!er ne dereceye kad.a~ Ga•I Be:y.k•liDiD ......... ı a--•·- BJ•m•• .......... De..ı. ...... 

"" ~~ çelık mığferlerın ve ılerlemıı olursa olauo, Mussolını B y 
....._ -iha efradının Horet Venel bu husustaki an.usunu kat'i ota- rl~et a~ramıaa etlttilileoea BLAZIZ, lS (A.A)-11.altye 
.:...~. ır. l d"kl · · •t·1· k ·r d t kt k · • • • • • •e Kafia V ekillerloıia din 1ıı11.. suy e ı erı ııı ı ıyor ra ı a e e me en çe ınmıyor. ... k 12 (A A) 6 .. n . t ·1ı .aı:- --•- H id k d bel--.._ •l•yo d it 1 k t 1 - ı o at - <tVmetre ıopa ın ı m1111 m ...... -ya p- arpota g ere ora a ..,.. a._ ., • r u a yaDln cereyana a ı acagı • k 1 ~li · · · - b ı · A · fkb r f ltul&ndekı b&ylk Niksar k&prl erı mııtır. di1e binaMının temel atma 
~ yuk:ı ~ı yumr;g~u k ~ ·ı ~~:~ esı, b vrup~nı; ı~ ı. d~ ı ~~- allnün inıaah tamamile ikmAI Erbaa; Zile, Nikaar, Seıa.U meraıimlnde balanmatlardır. 
~ rı avad~a ogru a . a e . el e°:1mıAyel ı aıı Irk edilmif ve bogln halkın coşkun yede SUO talebelik yeni techi· Vekil beyler c1emir7ola in-

cevap ver ı: manya ı e mı manyaya arşı . • •••tını Te ""-L d ı ı ı ı ı ...... •A 1 • •• tezabiirah arasında gidit geliıe utta bırer ilkmektep mpatma 1111•H ma •• f •r • 
L- vuaturya mı? Avusturya mı gıdecekt·r? Mustalıbel sulh . . I ba 1 Erbaa il z·ı de- teftif i9in bakar mad•lne git-
~ olarak iatiklllini muha· için Almanyanıo tam mı, yoksa açılma merasımı yapı mıtbr. • t ~nmıı ye e ı e . l 1 cı· 

1 T k T h l 1 • lnlerın temel kı11mlan tamamile m fer ır. et.ektedir. Bir seneden mah•lut mu teslibat yapacağı o at ur a yo unun tamı Ak b k d · d L 
t,· b .. "k b. f r U ·ı r ıkmll edilmiıti~ tam • ır mı enıo e .:a· 

~vır zamudanbeıi her hafta meselesi de büyük bir ehemmi- ratı uyu ır aa •ye e 1 er e • hnaetlk Te bogiln .-.hrimise 
~anıa iatikliliai kaybede yeti baiaclir. Bu miilAkat e.na mekteclır. Şimdiye kader 11 ki- To~ 12 (AA) - Tokatta döaerek haaaıl ıre.le Jlalat7a-
L~ babaoluaayor, fakat aında MussoSini tarafından or Jometre pe yeniden inıa ediJ· Cumburıyet ~.;;,da•~•.cla ~e. 1• harekec eyhyeoelderdlr. 

L d k b d. ı· . . . "d0 r 1 t cek olan Gazı beykehnın kaıdesı ~ . &a ar ay etme ı ve et taya ahlan ıkırler n tarıbi kıy mış ve gı 1f ge ıte aç• mıı ır. JDalatyadan ıonra 81Ta11 teş-

ktir. meti haiz olan fıkirlerden 0 a· Bu yol üıermde aekiı tane daimi inşaatı mlHeahhide ihale edilmiı rif buyorRo"k olan Nafia Ve-
'S'flc 41...'lllar bizim ve bütün bü· bileceği anlaşıldı ameıe .bar~k.ası, bır. tane. de baş ve te-:nel hafriyatma batlanmış• klli oradan da Samıana gtae-
"-t d.e~ıetlenn tavn bareketle· I MilJi sosyalis müverrihler Se tamırcı evı ınp edılmışbr. tır Bır kaç g~ae kadar temel 9ektlr. 
• ~lıyorlar. Bu tavn hareket zarm bir şımal adamı olduğunu Bu ev.ere ameli yol bakımı atma meruımı Japılacaktır.Hey· lıtanbal, lS (Baıuıi) - Bl&
~D muhafazasını istilzam a&yliyorlar. Bir damla şimil akı kursundan mezun 24 muallim ~el, h~yk.el~raı Nüzhet beye •!• oi~arınd~ Temte daaında •ea
'1or. Avusturya istiklilini nın cenuba gitmesi sayesinde amele tayın edilerek ite başla· ıhale ediJmlfbr: • gın bır demır madeni ba!anmof
h...~ bir teşebbiisiin yapılamı· Romanın büyüdQiünü iddıa edi- mıştır. Beynelmilel yol işaretleri Ônl\mlzdekı Cumhurıyet bay· tor. JıltltehUtıılar tet.kıklerlne Nariıı Vtktü 

AH Bet 
• 

~ ıimdiden bile 116yliye· ıyorlar. Bu idd a Romanın hoıuoa kaLuou mucibince muhtelif kilo· ramında ayliı glnde memJeket deTam ediyorlar. I .. 
1 

• .. a 
.. " gitmiyor. Musso\ini İtalyan ol- metrelerinde kanunda tayin edi hastanesi vali e•i, tanare ve 

~Fakat hariçten bir tesir makla iftihar eder: Hiç bir ltal l•en ibtiyaç!ara nazaran beynel Ziraat bankan bioalan ye mez Gftreiiıl~ııerlmlz 
~· elan Avuturyadaki milli 1 yan bu mılli sosyalist doktrunun milel itaret levhaları yaptırılmıt baha ile birlikte Gaai heykeli• ~ ~ 
~~er iktidar mevkii ne ge• iddiaıını kabul etmiyor 1 ve beton mesnetlerile beraber nin de kiiıat resmi yapalacakbr. O 8 G U G idil 
~ ile, Avrupa devletlerinden Mu11olininin Alman taraıtarı mevkilerine konulmuıtur. Bayram icin çok b&ytık. bir proı- .. a P eer 

la.re buna kartı na~ı~ mtlessir olduğu s8yleniyor.Fakat on~ ~ör 1 Tokat 12 (A.A) - Tokatta ram hazarlanmaktadar. • LBNl.NGPAT, 11 (A.A.) - Gilreftalerimts SoYJ•t güretçile· 
, kette bulunabdrr?" 1 dnkten ıonra insan MmsoJınıo ·n 450 talebe o acak cesamette Bç Memleket balkı tehrın yeaı rine kar'ı altı ııfır kaanmıttır. 
~ - Baglln Avuaturyadaki evveJI ltalyan taraftarı, sonra btlyik ilk mektebin temelleri in eHl'lerle •leaeceji ba,..-, Keaan, Qoban T .. la. A.hbu, Böaeytn, Saim, Ahmet •yı M-
S ekseriyetle timdiki idare sulh taraftan olduğunu ve OçDncD ıaatı ikmil edilmııtir. Mtıtebaki aabır11zblda belılemektedirltr. ubile gaUp geldiler. 

i lad.e oldagunu kat'i olarak 1 ~arafta~l!ğını .ilk iki tarafta!hğı • Adnan, Muıtafa rahatıı• olduklarından göre,ıçre lotJrak etm .. 
~ •cldia edebilir? Ek•eriyetin de kabılı tehi olduğa takdırde K d • s h•ıı ..J mfelerdtr. 

~ ile birleımek taraftarı tesişüeı:e~ is~ediğiri .uıır..or.t ı ara enız a ı erın11c E-·-···b··=-·········=·ı····b-·····-·······e········ı·:····d·······e···:····y·"······ ... 
~ " k~m biliyor? Unatul-1 raftar1~ı::S1~un;::0 ~°.: ::ne e: 1 ;..................................................... • ene 1 o e assıs er ID e ır ren 
~dar le! Almanlarla Avu~ vel o, AnapanıD en bDyllk. b~r_p Ecnebı Va·pur Kun-.panyaları Bır-s.- lısanen ve ırk an bır tehlikesi olarak tellkki edıh· ı ta'- • I:. '•-' t fL 'L•t K 

L:_ .beraber, asırlardanberi yordu. B~gD~ sulh arayan bBtün lecerek Tarifeleri Tezyit Ettiler 1 IJI llıılnl l 1111 azası 
....._. mevcudiyet J&talDlf· Avrupa rıca.lı, Romada - ka· -C ' 

~•~a birb~rlerile horp et· pım;,:ı;r;::••· oalhaa 00 ıoene Trabzon, 13 ( A.A ) - Kar•· Ba mlblm llon9 malımı• l"'8J Z ~i Dı •lizi Alır .... 
. arslera de b&sbBtiio idame. ohmacağuıı ~~ ~~;ıni denizin ihracat mallarınd•n en l•erande ~ fena t•lr yapacak Antal>:a 12 (A.A) - Nuence • ' 

, aöylcdı. F~at. bu fikrını ızah mübimmini tetkil eden fındıkla· olan ba aol•ema kar,111nda ıh Ye ~111: zıraatl~t baldnncla Yi- İZlfl • Jırall lr 
~ be de olsa, Avustur· ederek dedı kı: . . llyetımızde tetkikatta bwlunmak 
~ '-nafii, Avuıturyanın is "- Avrupa teslihat mlisaba. rımızın nakh1e tlcretle~ı hak· racatçılarımıı fındık pıy ... ıı &zer Ziraat veklletbace ~- BBRLl.N ıs ( A.A ) - Dtla 
~ mubafazasındacbr Ba kasına çıkacak olursa, harp ola· kında Doyoe L .. ant Leıaie vt henüa acıılmadan bir taraftan rilen doktor Tenkavaı ıehruaıze •hah Bellen garında La7psikt. 
~ .tehlikeye di1fBrecek her cakbrl" 8Tenıka Oriyeot Linie adh iki de•let -'•ai• yolları idareamıa ıelmif, Ant~Ja. Fiaike Ye Alan gelea boaa1tl bir trenle )okome-
4...~- .bir inkitaf, bOt&n bOy&k ~albu~i t~~ll~abn terkedil yabancı vapar kumpanya11 ara anftdahalNi•i bekl•mekte di .. r J•~t~e~j~a~~)tl~:· be tif araeında vokua gelen ma .. 
ts;.t~~ .. allkaJannı ayni de· mesı kabil degaldır Almanya da larıoda u•laşarak naldı7e ftoret taraf &an da iki kumpanyaya bir 1 d' Yd .• f ...... _ ilde l"'tima deme ~annedild11tioden daha 9 .,_ 
l~~ ..._ k .. ·ııbr k k. k d e ıye me ••• e.-aa ... f\ 

-,,-•11d1racakhr Bu yalnız açı tan açıg~ sı anaca • ım lerlni geçen •neye niıpeten yil•· r~kip oıkarma t9'ebblaftn •· ederek belediye n yapı ~-· him olmuttur. Demiryolları ida-
~cli alllcadar eden bir mesele se buna manı olamıyacaktır. de otuz arttırmıtlardar. dır. lan maeibiace tqlri.l edilecek reel 17 kiti a~ır olmak tl•eM 
~ ..... ~· BiJikis, bizim ile şimal Sonra, Alm•DJ• açıktan açığa barıta birliiine .ait hazırlanan 160 kitınin yaralanmıf otdagan• 
~ -. Alplar vardır. Afp dağ siliblanırsa ve bunun tahdidi bak Bı•rlik G t • nizamnameyi tetkık Ye kabul et· bıldirmektedir. 
'~i -r huduttur Eyi tah- kında devletlerle anlaımazsa, aze esı miı. birlij'in·.:"' B 1;tet ~d Şef tren ile bir yoloa kam• 
'-····~~ ••llmaaa ~k zordur. asıl o zeman silahlanma m~sab~- =.:...-::" 1e;aa .:M k.z.e ölmüttör. Kaaaıun aebebı bir 

1) A ............................ kası baş'ıyacak ve bunu hıç bır 8 e·ı Af s. ti larda da yapılmıırır. makas baıaeıdır. 
N T o L kuvvet durduramıyacakbr. • eyanname 1 a ına ıyase e E B y·· k 

"" &eneıerdenbe 1 b 1 Onun için şayet Fra ... , Al- u v t v d K t ld nver ey ur 
.... '-- D ' 'e r1maae ge. manyayı memnun edebilecekka- graş ııın an apa 1 1 M hhasları .. 1c, •Dtol Dı, maconano ura 
, .. , -•t O.ddeıdnde emıi Ha· dar aillblanması için Alman lıtaohol, JS (Hnıoıl ) - Ttirk taleh birUli tarahaua netr• V k a 1 t Emrine 
ııı.... t "o•alok le . ş ti it devletile a••ımazaa, Almanya dilen ( Birhk) ga•etNi yıJ&yet• Yer.Ji&l M7••···· bıl&fhıa .. ,.. e a e ....... .... ........ l!l!I 
~'-iL rg111 ge rmef\e 1__ da al • b" tt _u ... L AJ cb lloskon 12 ( A.A) -

• ._k oltnat •e fahrıka ile ya&1n enı ır •ue e -- 11tle lfUpl e7leclillad• kapabl .. t&ıı. ID Rafla •• Yalmp Kabl be 
-.;: •• ........ 1 d k&lm laamıya batlıyacaktır. Ba muele JL .ki J a d .. 11 (H...S) ıs OclMa ~illerdir 
'a.-. t1,1e,1 il a: .... : ~::..tan Avrupa için gayet ·~ e~ m er .-.r&RJD 8 mkAPnt':' ...... ,., ....:;..... .c: .... c1a 15 A~911ta 
--~laclır. J>if ıuaoanlarmın Fransanın lldertı;.I Ahuaya • -Aeltua. ll(B .... ) -Atlü7e Vek&le&I ,_ı Wkl.._ km• llanr 1Je7 VeUlet emri• aba• ~cak o!u •t-i:~ ~ 

.. ••t• atbl ea uoaaudor. aa.aı•uı_ :,,.;; - V.U am ..., tlfllU. kw••a.a. h-··.p~ •lf•· •• iftirlk • ece • 
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H. Vekilimiz Mısıra 
Davet Edili11or 

Yenı Aıır 
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Türk - Mısır Muahedesi Hazırdır 
Mısırda imza Edilır esi Isteoiyor 

, 
lngiliz Ordusu Mütema-IYugoslavya Gazete1erı 

" El Mokattam ,, 30 1 em muz di Hazırlık içindedir •.• Italyayı Tenkit Ediyor 
-· -· - • 1 

1JJ
4 Nllahaaında Yazıyor Vaterlo Muharebesindenheri Gö- ltalyanın Viyana Sefirliği MeS" 

Mısır sefiri Abdlllmelik Ham· tesis ediliyor 8 t 
- bey, dün lskenderiyeden ha M. Bartbou'nun orta Avrupa rülmiyen Teusikat Yapılıyor •• elesi Ve Tahrik Edilen . eyana 
reket eden vapur.la, Türkiyeye memleketlerile yaptığı ı emaslar· 
mnteveccihen Mısırdan ayrılmış dan ne gibi büyük tesirler hu· 
tır. Müprileyh Mısır ile Türkiye ıule getirdiği ve Fransa bükü 

metinin bu dev

letler ile olan 

nıü nasebetlerini 

nasıl ve ne su

ret· e ilerletmiş 

olduğu, herkes 

çe malumdur. 

Bu seyahat es 

nasında Roman

ya hariciye na

zırı M. Titules· 

ko, M. Barthou· 

ya aralarında 

basıl olan dost ln~ilizleı iz maskeli mit1Dlyoz kıtaatı 
luğun bir sem I.ON DRA, 12 (A.A) - J>ıpıl lıuiılabıleoek mitralyozlıula rnü 

gRzetesi J ngiliz ordosuoon mô· oebhez olahlleoektir. 
bötü olmak üze· 

bim ınrette fttnsık edilmekte Digtır taraftan topçu taına-
rek•ymetli bir oldnRonn yazarak iliyor ki: mile •akineleetirileoek ve 317 
enfiye kutusu V aterlo mobarebeeindtınheri poıluk HoYitseralerle teolıiz edi 
takdim etmiştir. lngilız ordnsonda bu ''dere'oe mü· ledektir. 

Çünkü, Ro ,?im lt>nıikat yapılmamıştı. Hun· Aynı zamanda istihkam kıta. 

h . . dan bHyle her pıya&t!e JiYası ıWrt atının kazma Te kür.-kleri de manya arıcıye 

1 ll\burdan möı-ekkep olacaktır. kaldırılacak ye yerlerine tuneı .. 
Mısıra Uavtt Ediltn Haticiye 'itki/imiz f~azırıkyall nız enk· Bunların biri "Rır tRbur ve dı~er ferde kollanılma~a haşlarıılan 

Tewtlk ROttG Bey ıye u anma · .. . . . 
d ._ d'l k l 

1 

t d · iiçu g"fıf tabur ısmına taşı va- otomı.tik kazmalar ve benzin 
arHın a a~te ı ece o an mua• a ır. .. · .. 
Leci . . . . hi .1 A Ş L-· l"k k ti · caklardır. Agır taburun buyuk veya petrolle işliyen mibarıiki • enın proıuını mı en D· aıuı a a a ve neza e erın 
L d H . . . • . tt k" t .. b'" "kt" z· ! çapın mıtralyi;zJeri ve siperler kürekl~r ikame edilecektir. aaraya gi iyor. ancıye vezırı · sıyase e ı esırı uyu ur. ıra . 

V b · . 1 d b' . d ıçın havl\n topları hnlıırıacaktır. Ho suretle şimdiki veı-aitle miz bu projeyi Heyeti •· arıcıye nazır arı a ır msan ar. 
. . .. . Hafif t1'burlar iıe son model olt>• bir haftada yllpılabilecek topçu 

kileye arzetmiş ve tas.-ibini i•· Ve her ıosana tesır eden amal- t k t .. f k 1 1 .. .• k · ı · b" t · · .1 ı ma ı u en er e ve en guçu meyzı erı ır eaa ıçıoue n91 a-
temittir. Heyeti Vekile de pro er hariciye nazırlarına da tesir çapta ve hir kişi tarafındRn klll- hllt"csktlr . 
• ·eyi tasdik etmiıtir. edebilir. ___ .....:._.-_ _.....,..,...,. .. _____ _ .......... 

Aldığımız haberlere g6re, Bunun için Tevfik Rü,tü be-
Abdillmelik Hamza bey, Türkiye yin Mısıra gelmes ni fevkalade 
Hariciye Vekili Tevfik Rtııtn arzu ederiz Ve bu ziyaTetle, Mısır 
beyi Mısırı ziyaret için davet Türkiye münRsebetlerinin daha 
edecek ve tanzim olunan muahe- ziyade kuuetleneceğine süpbe 
de iki de':let mümel!lili tarafın- yoktur. Mısır hükümeti, bu gibi 
dan Mısır da imza edilecektir· davetler ile. milletine bir hizmet 

Bir Hava Kazası ....... 
Atlas Okyanunu Ceçan 

Tayyara Parçalandı 
Türkiye Hariciye Vekilinin görmüş olur. 

M d fk J;oıulra,13(A A ) -Heit ila ısıra avetıni, iyi bir i İr ola- Büyük misafirlerin eski Fira-
Ay lı ngı n Atlas Okyanaıo Mf11-

rak karşılıyoruz ve bu ziyare vunlar memleketinde bulunmala 
rini icra ettikleri zıaman rakip 

tin tahakkukunu arzu ediyoruz. rı için, biç bir fırsat kaçırma · oldnkları Trail of the Oari!.>oo 
Çünkü Avrupanın hariciye nazır- malıyız Mısıra gelenler, Mısıran tayyaresi <Hin <igleden soııra 
ları başka m~mleketleri ziyaretleri eski medeniyetini takdir ederler Hamblede bir tecriihe oçuşn yı.p
nıünasebetile claima iyi tesirler ve bugünkü Mısır milletinin me- tıgı esnada yflre düşerek parça
vücuda getiriyorlar Bu gibi ziya deniyet ve ilim sahalarındaki lanmıştır. Tl\yyareyi i<lare et
.retler ile büyük devletler ara terakkisini bizzat görürle. Çün- m~lde olaıı yiiühaşı Reid hafit 
•ında mühim ~~selel~r hallolu· ki yeni Mısır, hariçte henüz ta-

1 

sorette yaralanmıştır. 
nuyorve samımı munasebetler mnmamıştır. Loıı<lra, 13 (A. A) - Yiizbaşı 

.. k;;;~::·: .......... ı-·---Hi-,Vaö···"f eimesr······, !~::~g~1 Ü~· .~;:·d::n .::;;; ~.~.~~: 

Ço. 

180 
120 
104 
108 

98 
88 

B.&BEBLEB 

üzüm Satışları 
.AIHn },iat 

}'. Solari 9 

.P. l'llOI 8 
H . Aıyoti 8 25 

D. Ardı ti 7 50 
~ Hız" Halef. 8 
Nıtel 12 

14 
1( 

ıs 

lJ 50 

15 50 
15 

l:Caşdıırakta Kiioıiirciiler çar . 
şısında Ali o~lu Oıman, İzmirli 
Ali oglu H iiaoü arabaya koştuk
ları acemi bir beygirın yanında 

dordııkfarı sırada hayvanan at· 
tığı tekme ilu Ü"sküplii KAmil 
ojtln Ayeti . yaralamıştı i· . Banda 
dikkatılzllkleıi oldoRo anlaşılan 
Oımanla H iisoii hakkında taki· 
bata. başlanmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Solan din 
Ozona tör 

56,5 8. SüleYmRno. 7 50 14 25 
Çıplak başları gür eaçlıula 

örtülnnoe fennin bu hakiki bir 44 Y. l. Talat 8 

43 8 Oelar<lın 9 50 

·=~ l\J • .J. 'l'ıul\nto 8 

20 S. Oornel 7 

9 J(et Z . Suphi 8 50 

7 K. A. Kazım 

2 .E. i(iriıpln 

867 ,5 Yek un 
Zahire 

Qu. üırıtıı 

100 Hnı?dlly 

S74 Ar I"' 
700 Bakla 

460 l\umdarı 

lflO l'alamot 

8 

7 50 

3 80 
2 50 

5 2ô 

3 76 

12 

Loııdraya harckot atmıştır. <)un
kü yaraları lıirka9 bert~den iba
rettı r. 

Sar Havzasında 
Sarbrncken 13 ( A . A ) -

Mahalli hükftmet alı\kadar ma 
kamlara gönderdiRi bir notada 
tezahorata iotirak etmek •bere 
kafıJe halinde ve bir cemiyet 
azaaı 11fati le de hi9bir kimıeye 
Saare girmek müıaadeeinio ve
rilmiyeoeğini bildirml,tir. 

Mahalli hükumet hu karının 
re1iaın komiıyono tle bılitilAf 

verihni~ olduğonu taerih etm1tk 
tedir. 

Bürün Kışı 
•• •• • 

Buz Uzırindı Geçiren 
Bir Amiral 

Belgrat, 13 (A.A) - Hazı sıyaırntııun tflı mühim e1ıaıJsr••; 
ltalyao gazetel~ri Yngoelavyayı dan biri olmak icap eder. Fsk• 
A J k · · · ı d l ı · h 11 · · · Fsti•· vusturyaı a ı ıgtışaş ara yar ım >o mese enın " ı ıçın 

etmiş olmakla ittibam tıtmiş ol rııin kullanmakta oldu1tn uıoll•' 
tln~undırn dolayı Politika gaza. tenlikehdir. Ameli da1tildir. 
teı-i haşrnakulesinde bn itti hamı Hoına, 13 (A.A) - Italy••1

• 

.,i<hletle rl'lt ve lıunn iftira diye Viyana orta elçiliği böyiik etf" 
tnvrHf etmt'kte ve ho illiranırı lige tahYil edHmiyecektir. 8" 
tam A vnslu ry"mn, Yugoılavya- günlMde diploması mabafililldf 
ııın diirüst battı hareketi dola denran ~tmi~ olan şayialara g6r' 
yısile rt'dlllt'n teşekkiir edlldigi hu fikir A vuıtorya dostıur" 
bir anda ortnya atıhnış olduğu- mutantan bir surette teşvık _.. 
nu ehemmiyetle kaydeylemekte· Aadile ileri atılmış idi. 
dır. Bugün nim bir BDr.,tte ı,.1s• 

Ru gıuete ilal"eten diyor ki: edildiğine göre Avuıtorya 11' 
A vo1:1turyadaki kargsşaJık gün- ltalyRnın diplomaei müoaıe~ 

!erinde biz raıoamile bitaraf ve !erinde bir gt\na tebeddiilAC 1' 
fakat miiteyakkız mü~ahit vazi- pılmıyaoaktır. 

yetini m11hafaza ettik. ltalyan B.,rJio, 12 (A.A} - A•" 
fırkalarının A vuıturya bo<lodoo turyl\ ordusunu Hiodenborı'' 
dakl tahşidinio bir nümayişten cenaze merasiminde temıil e&dl11 

başka bir şey olmıyaoa~ını ve olan .J eneral Prenı Sobonb•~ 
boynelmilel vuiyet dolayııile ha A voıtoryaoın Berlın ıefirtoı,,~ 
işiTJ daha ileriye götürülmfyece- mektnp göndererek Natiooal r
ğini biliyorduk. tonga yapmış oldoğa mülAk••; 

Yugoalavyaya yapılan iftira- bu gazete tarafından tahrif .. ., 
!arın en iyi tekzibı A voshırya- miş olmasına tee111üf etmif 
n111 Yul-{oslavyaya diiriiat hare- miilakat t<Bnaamda kat'iyen :ı~ 
ketlrıden dolayı teşekh:iır etmiş Mete t6mas etruedit!ini ve aD ,
olmasıdır. AT1111turya Alman ordular•.; 

Avastorya iıtiklı\linin muha moşlerek haritalarından bablf 
fazaeı Annpanın Mynelmilel jtini hildirmıştir. 

Beynelmilel 

' 



1,! ·A ıa. ıtoı 1934 

"t:- .. 
....., °U.~k.çeye Çevi.reıı.: .A.11. Şevk.e1: -

- !l -

Y'enl Allf Sahife 5 

.&abra 'l'ilrkoflsinin ":nıttk A Servisi ı[!iBffiJUIUATI,, .1 
Türkiye Avusturya Tıcarı anlasması 1::;.:..s~·-· 1 •• 1 ·-___________ ,_ Bır abıkalı 

Jiro, Alyoti, Solari 
Vilayete Bazı 

U•·zu··m Fı•atları Hakkında zabıtanın Etinden Kaçarak 
Silah Atılarak Yakalandı 
Sllhıkalılar<lan Rızeh Halil 

Teminat Vermişler oglu Enver sarhoş olar&k Balcı-
-----------'- lar OAddesin<le yiil'-üne dikkatU 

Beynelmilel Pivasalar Hakkında Toplanan Malumat bı&kan Uşaklı Ibrahim oğln Meh-

-- Allo7 Kimdir' 
Yumuşak bir erkek 

'•p Yerdi: 

Avnstnrya ile arRmızda tü· Arjantin) mevcut ıtoklar ve de- dahilinde elde edil"'oek buğday met A lıyi yere yı.tırarak yom .. 
1'amanıen krırtoltlıı,ıonR, kani tün kleriogi namile bir analaş- niz üzerinde buğday yekunu, bn memleket ihtiyacrnıoın anoak rnkJA döl'müş ve devriye Pollı 

ıesi ce- oldoıtanu. bayatını emsalsiz bir ma 1'e tloaret anlaşmaıı namile 160,000,000 kental tahmin yüzde yetmit heşini temin ede. memurunuıı elinden kaçarken 

d - Oan Varol beyi 
••et etmek liitfiindo 
llauınnnd 

aşkın lıarıuetıle canlaodırrollj'.?a diğer bir itilMname mevcut idi. edılmittir. Geçen sene aynı ta. bileoektir. korkotwak maksadile atılan ü9 
telefona knrar verdigi hir zamanda işte Ruolardan ikhıciai tarafımız- rihte bu rakam 186 milyon Bu haber buğday fiatluı üze. el ıilnb 86Sini işitince durma' 
l11ılunur yınfl (•nlınla kar~ılaşıyordo. dan mokanlede tayin edilen kentaldi. rinde azim tesir yapmış Ye 11 Ye tutolmaştur. 

- Rım ıstiyor! 
~ - Oıtn Varol 

&ur 

Oırn Vıuol y .. hıuıcı muhat". oıfüldet zarfındadenonse edıldiğio- ihracı Kabil Maddeler mayıı 1933 tarihindenberi görül- Tabancası Ahndl 
bile telefon mubRvere~ini ıert den yeniden va tediye mnnze- Şımali Amerika buğday is- memiş bir irtifaa yükseltmiştir. Çorakkapıc.la iizerinde bir 

UŞmek isterim. 
lıeyle hiızat hir sarr.Ue kPsmiş holunmasına nesi esash bir anlaşma yapılmak tihsalatı ihtiyaoına dahi ·kifayet Çavdar toplu tabaııca taşıy"n Antalyalı 

t~eHiif etti. Daha diine kadar üzere müzakereler devam edi- ed11mıyeoektir. Bütiin dünyada bu ınahsol Mehmet oğln Murat z&.bıtaoa 
I(; - Ala.. Kim d.ıvet ediyor, 
1leyıniz ki malfırna t ver~lim. 

mazisıoi uyırndırac"k hiç lıir bi- yordo Kanada ihracatı 20 milyon de geçen senelere oazllran çok tutulmuş, tabancalı müllftdere 
A 1 ık . ·· l k ı A A edılerek kendisi adliyeye verli· 

.. -SRdect'143 çagırıyor deyiniz 
,,-eter. 

diso meydanda yokken işte blP.IA n aşma eve ı gun stan- enta , rjantin ve vusturalya az elde edileoektir. Bilba111a faz-
93 nomnrayı r11şıdı~1 kendisine balda Hariciye Vekili Tevfık ihracatı 60 milyon kental, Ruıya la r.aydar miistehliki olan Al· miştir. 

\7 arol biitiin viioudonun tit· 
::İ~ini hiBSetti. Hayret izbar 

en bir sesle ceırap verdi: 

... Yakalanan H1rsız ıhtar edılıyor ve ne kadar zali- Uüştü bey iltı Avnstnrya elçisi Tona bınzllın, şımali Afrika ve manya, Qekoılovıakya ve Polon· 
Qorakkapıda Bıçakçı hanında 

wane ol<Jıı~uııa pı-ık yakından tarkfından imulanmıştır. diğer ihnoatçı ınemleketlttr ih- yada mahsal azdır. 
ötoran Ahmet öghı Ha1an1n 

nkıf hulııııdo!?u tıir katlyetle Yeni ırnlaşma umnmi klering raoatı ise 15 milyon olmak üze- Arpa 
üzerindbn 12 lira para ile aıker-

di ~-Bu bir ısım dejtil efbn 
Ilı. 

veri lf!n emre kCirii körüne itaat Te tediyat movHenesi esaslarını r«' cenıan 95 milyona ge~miye- Avrupada Roman ... a Te :M,.. 
" lik tezkeresini çalan lımail oğla. etmeaı isteniyordu. ihtivR 11tmekte ve Sürkiye mol· oektir. oarıstanda arpa zeriyat sabaıı-

t - }~Tf't bir iıimdir. 143 
bırıyor deyiniz. A nlıyacak 

1 .Muıtafa zabıtaca totulmn~tur. 
c 143 > hiç bir başlangıca larını Avusturyay" serheıtçe it- tbalAtçı memleketlerın ithal nın a11&lhlmıt olmaımdan ve Bir iddia 

Ça- liizum ı•fümedtın 9:l e yarın sa- halini temin etmekteJır. Rana ıstırarında k"ldıkluı boıtday Amerika ye Kanadada ııoak h d 
~ c B"şdor"kta batak Anın a 

ve at 12.30 <la Sen 1Jn7.ar istaeyo mukabil bizimle ve klering mu- miktarı : dalgalarından dolayı mabtııol az· t M t lh T" 
' 111•n telefona gelt\celr. 

t Varol bir dakika eoıtu Son· 
ı.~_ leaini dtğı,tirer"k konoşmağa 
...,ı•dı: 

o uran oıta • oglo san, ı-
nurufa lınlnnması · ve Diyep ta- kaveleıi akdetmiş memJE'ketlere 193( • 1935 mahsul senesi dır. Japonya ve şimali Afrikadı& reli İbrahim tarafından 11 lira-
rikile ~öybafe11'e hareket etmesi Yerilmiıa olan emtiadan bir kıs- zarfında yani 1 an-nstos 193' ten mahsul mn··ıaı"tt"ır. .1. 

v f> sının çalındığını zabıtaya şika• 
iycap ettigi lııldiriyordo. İh· mınıa miinha11r olmak üzere 31 mryıı 1935 tarihine kadar Yulaf 

yet etmiştir • 
tiyar Çinli kadrn... Oolden Ollr A vaatnrys içın de aerbest ithal müıtehhk memh,ktıtlerirt ith:,line Baltık Ye Akdenl• havzası Para Yerine uıam Tehdidi 
barı •. 22 numaralı patron ••• Bü- edebileoegi mallu tesbit olan· mecbur oldoklıuı miktar her- möıteına olmak tisere her ta· Alaanoakta Birinci Kordoada - Allo, Nereai efendim ' 

- Oan si-g miıiniz ? 
- Ev..,t heııım. 

tiin bunlar korkunç bir m.-ziyi muşlar. nçhi ati tahmin olunmaktadır: raf ta mahıol ıon derec zayırtır. iğdeli &•zinoda Mahmut oıla 
gözleri öniinde canlandırım şey- Tiitiin kleringi Teşrinievnl Milyon kental l"latlar Hfiaeyin ile Moıtafa oğlu hmall 

,,. - Ya .. Demek ıi11ioiz. 
~en . 

cır yeniden hağlırn.dı. 
93 .. lcrdi. ıoonoda, müddeti bittikten ıon· Anupa 120 Maldm olduğa iizere Anupa: Hakkı araaında rakı üoreti meı-

c 14:1 • çek karnesini ve &e- ra beubı tf'niye edilecek ve bu Dıger memleketler 35 nın muhtelif yerlerinde YA.rli eleeinden kaTga çıkmış, İlmail 
kiz giinliik çamaşırlarını da bir- ıoretl~ tiitün de d1'hil oldo~u lô5 müıtahıilleri himay., için alın- HKkkı tabancasını çekerek Hö-
likte almıu11'!1 hlltırlatıyordu. halde Avoıtnrya iie olan hiitün 31 mayuı 93' te hitam hol- mış tedbirler dolayııile fiatlar Bflyını ölümle tehdit etmi,tir. 

1 - Ne demek iıtediğıoizi an· 
'llııyorum. 

1 - Size bazı tebligatta bn· 
d:~~aga ınemor edildim. Bir 
l 1ka beni dikkatle dinleyiniz. 

111•rın ıaat 12,aO da Sen JJa~ar 
ta,~ . 

"'d' "onunda boluomanız raca 
" 1 ı · 
iat 1Y0 r, anla~ıldı mı' Sen Tarar 

Sekiz giioliik çamaşır .•. De
mek ki eekiz giin Paristen ozalr 
bu luoması iycRp ec.leoekti. Bo 
işte imki\nıız olan bir şeydi ••. 

mübadelat11nız imza edilen yeni wnş geçen ıon mahıol ıeoesi için budotlar i~inde anormal hadler Mumaileyh yakalanarak adliye-
mukavele eaasları dl\hilinde ce- bu rakam 15 milyon kentaldi. muhafaza etmekte .,.~ Avrupad" ye verilmiştir. 
reyan edecektir. Yukaıd" zikredilen bu sene serbest piyasa olarakLiverpol ve Sandıktan Paralar Uçmufl. 

Yeni itililf 21 Temmuz I93ıi kahili ibra9 olabilecek bogday Amerika'da Vaşington, Kanada, Keıtelli caddesınde Elli DO• 

tarihinden muteber olmak üzere yekfınn olan : Vinnipeg Ye Arjaotinde Bnenos- maralı fırındR oturan Znlfikarın 

ile ''Y1Hıunda. •. Oradan N"öybafe· 
lll hareket edecek~iniz. Saat ta· 
b •rn 17 .vi on geçe .NöyhRfen'de 
f)~ 10.oa~akeınız. hkelede ihtiy"r 
Onqh bır katlıo ıi~i l>eldirecelı. 
lJ ll kolay kolay tan ıyaoaksı oız. 
,..•ak bir ibtımal. .• Rayet ran<le-

lora VekillArı Heyetinin tasti- 95 milyon kentale nazarım Ayres fiatlerı nazım nziyette ıandıgmdaıı 13 ıirası çahnmı•· 
Ani bir korkı: hiitiin azala kine arzeılilrnıştir. ihtiyl\Ç 60 milyon kental daha bulunmaktadır. Bu piyasaların tır. 

lzmlr Uzllm Kartelleri fRZladır ki bo açık rnuhtefif ıe· 7 Ağoıtoı tarihinde kapanış fi- Çahnan Gramofon Ve Elblse 

Yd • t 

~·· .Yerıncte sizi bekliven kadını 
g Otenıexsen iz cTbe Go İden Oıu > 1\ 

l 
'der Patronu soranınız. Patro 

llJ • 3 · Anla~ıldı mı ' Nnmara11 
~ l.V1;1rı1y ~rwo > •• Eğer I ngiJiz. 
22 bıınııyorsaaız c 2~ > .•• Sadece 
bi;·· Şirndi liİze söylediklerimi 
'd Parça kağıt iizorine kayt 
eı:.•eniz daha tetbirli hareket 
t,~ ış olortıunnz. Söylediklerimi 

rar edeyim mi T 
ho Oan V arolon dudak larıode.n 

~tınetle şu ıözler dökiildü : 

~'1-. Baş agrı11 oldunuz artık •• 
•lllı:~lefond&n det ol or gidermi-

t 1111 - .Ela .. Az daha unotaoak
h&rİ Gelirken çek karnenizi de 
~19 11tte almayı onotma1ınız. Ve 

lftt 01ınaza" ıekiPl gUnlük 9ama-... 
~"'1t0.n cenp nrmedi. K11ık 
'llefeı alışının muhatabı ta· 
..... a• duyulmamaıı i9in ag-

alaizeden 9ekti. 

rını 1ardı. Rezan'la. b~itiin rn
hile ıeydigi hu tapınmaga lflyık 

kızlR beş gün sonra evlenecekti. 
Şo haide Hadetine mani ol

mak jsti.rorlardı. Ruhu iayan 
et~işti. Yamrnklarını sıkarak: 

- Hn olamaz. Bu asla ola-
ınaı, de:li. 

izdivacına mani olmalara için 

ne sebep vardı' Mak.-atları neydı' 
Pek sade bir ~ey ... l\liimküo 

oldoğn kadar full\ para kopar
m~k istiyeceklerdi. Zengin, hem 
de çok zengin oldugunn biliyor
lardı. Onun için hugiine kadar 
eabretmişlerdi. işte hayalında ilk 
defa olarak kendisini yolacakla
rı münasip saat gelmişti. Ener
jiıinin ne kadar kn vvetli oldn
gon u, miicadele l\ZID ıııın yenil
mez hnlundognnn, hattB iycap 
ederij~ kenıli mukı\vemetinin lı"· 

rabeleri altıuda gUmlilmegi bile 
göze RlRrnk boyan egmiyeceğini 
biliyorlar<lı. Şu halde asıl zaa
fından iıtifade etmek için bek
lemişlerdi. Oan Varol ıeviyt)rdu. 
Ve hayatının hiç bir dakikasm
da ba kRdar ateşli bir sevgi ta
nımamıştı. c Onlar > bu aşkın 
derinliğini, budutıuzluğnnu na

adam deYam edi- 111 Te ne kadu çabuk sezmiş-
. l b ,._: a anoı ...... , : 

lerdi. Şimdi. Oan'ı aaıl oan ala
-._,;; 4110.. Allo... 93 ıiz mi- oak yerinden vormağa hazırla. 

Sukt\t... oıyorlardı. 
........ lı.'ı He1apları dogru idi. Bo işte 

t,ı, vayet anlamadııt••• nok- de inıan psikolojisini ne kadar ! ••ua tekrar ıtttrlnis. 
~lllı:: eyi tarttıklarını, ııe kadar iaa-
ı. 6t. •. 
"llQb betle anladıklarını göıteriyorlar-

~llae •bere burada ke1ildi. Oao 
••tı, ltendıaini iantajla ıoymak dı. Onu aşkından tehdit ettikle-''- th bazı kimeelerin bn c.ıyo- ri gün makaTumetinin 11lıra dii
ı,~~rtip ettiklerini dötünmek teoegioi aıılamışlıudı. 
._,~1 • Fakat bn fara•ire çok - Peki •.. Psra mı koparmak 
~iı.1~1. .Zira kendi etrafında. iıtiyorlar. KoparsıoJar ... Yalnız 
hettı ~ hatta kendiıile möoaıe- aşkına, varlıganın en mukaddet 
tı1, nlnnanların hi9 biri vak- hazineıioe dokunmRBmlar. 
,._.__ ~ onlar > aruanda ta,ubğı Bo ani miilllbaza ile büyük 
ll b:'"Ja bilımeslerdi. Aıla, aı- bir yükten kortnlmo' gibi için
•t~· lllflthtt llrrı kim1eye teYdi de ferahlık hiHetti. Oan Varol 

lf d•tildi. it adamı idi. Para anlaşmaların• 
... , ~111 halde Ancak oularla kar- da mabar.,ti TRrdı. Madam ki 

;Yordu. rakamlar mevzoobahı olRcaktı 
ttJct1 .. 

1~. "• ihtizarı anıızın ço- elbette bir kombinezon bulmak· 
ı,.. 1ra on aydan beri c on- ta gti9lök _çekmiyeoekti. 
) ' ta tr rafından oootolmuıı con- Onların i"tıbalıumı t•tmin 

' 111 1 v hr..u "inden kurtolmoş oldu·ııuretıle inkıyatlarını temin ede-
••111ıedi,yordo. : oek, IJa hoıoıta malik bufuod•-

Son günlerde iki üzüm kar• nelerılen beri sürüklenip gelt'rı atlRrı bernçhi atidir: Karşıyakada Muradiye soka· 
telinden hirini teşkil ~tmiş olan stoktan İE\_min edilecektir. Stok I== ,... ..,. i::! ğımla oturan 1.zmir paket poı. 
Griaod • SolRri - Alıoti firmaları mıktarı lDahteJif tarihlerde ber· ~ 1-3 ~ • tabanMi batmemoro Süle1man 

t ~ a P ~ 
sahipleri per~embe günü iv.mir n9bi ati idi: ;; ~- g ali Sırrı beyin, eTde bnlnnmadığı 
nlisi ){Azım Pa~nyı zipuet ede- Milyon kental es es bir 11rada içeriye giren bınızlar 
rek üziim piyasasının liOn vazi
yeti hakkında noktai rıuarlarını 
izah etmi~lerdir. Kartel mümes
sil lel'i üç h"fta sou ra üzii m fi at· 
IMını yiikselteoek tedabiri der. 
pış ederek vilfıyete arze<lecekle
rini bildirmişlerdir. 

Dı,arda 

Beynelmilel piyasa: 
Dünya istıbsRlfıtı bakkınıla 

son verilen malumat bervtıçlıi 
atidi r: 

Buldag 
Mahıml sene başı olan bir 

AgurıtostA dUrt büyi1k ihracatçı 

wemlekcı tte (Şimal1 Amerika it
tilııulı, Kanada. A vustnralya, 
••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
gn biitiin monalm Ye kuvvetleri 
k u il a naonk tı. 

Yorğnnlnktan bitkin bir bal
tle yatagının kenarına nzandı. 

Yüzünü elleri ara1ına almış dü-

şüniiyor<lo. Kafasında batıraluı, 

korkuları Te isyanları mücadele 

halindeydiler. c Onlar > ıo ıü

kdtları01 o parayla satın aJmağa 

karar nrdikten ıonra i9iode bi· 

raz emuiyet duymuş bolnnmaaı
na rağmen içini kemiren endişe
leri, ııtuabı ~izliyemiyordu. 

1 AJ;tnstos 1927 de (;8 Şikago (Boşeline dolar aenti): 63 lira k•ymetinde 15 pJaklı bir 
1928 c 85 Roğday 108 1/4. -110 3/4 113 3/8 gramofonu ve kahn rengi bir 
1929 c 14.0 Mıe\f 7( 1/2 - 77 5/8 82 1/2 çeketini çalmışlardır. Komşuım 

c c 

c c 

c c 19:l0 c 136 
c c IU31 ( 15, 
c c 1932 c 160 
c c 1933 c 186 
c c 19:3t c 160 
Bu rakamlar buğday piyasa

sında mahıııl vaziyetinden miite
vellit eıaılı Hlah temayiiliinü 
sarahaten göıterir. .l\lohtelif 
memleketlerd" bu mahsul vazi· 
yeiı hakkındaki son multimat 
berveçhi atıdır: 

A vrupada havalar sureti U• 

muıniyede gayri mütıait aitmiş

tir. Sıcak dalgaları veya yağ

mur ve bazı mahallerde haşarat 

esaslı tahribat yapmıştır. Bir ay 
en·et A vrupa010 elde edeceği 

bogday mahıo lii: 
310 milyon, ayrıoa da buğday 

ithali ibliyaoıoda olan ~e 90 mil
yonu da bnğday ihracatçtaı mem
leketler olmak üyere 400 mi iyon 
kental ho~day tahmin edilmiş

tir. 
Merkezi A nupa ve hilha111a 

Polonya baYa ve 1eylAptan eaaıh 
ıurette uıpteeaıir olmnş ye Av
rop iıtibıal&tıoan yarı11nı Teren 
8 memleketin bilen maldm olan 

Çavdar 8( - 86 3/8 9 l 114 Raşil oglo Mehmet kard.,şi Hil
Yafaf 491/8 - 50 7/8 53 5/8 miden şiiphe edilmektedir. Za· 
Vınoipeg ( Bntellne Kanada do- bıtaca tahkikata başlanmı11tır. 

lar soreti Kahve Parasını Vermek 
Buğday - 9' 95 99 istemeyince 
QaTdar - 70 1/2 73 lametpaşa bolvarındn Bosnah 
Yulaf - 44: 7/8 '5/1/2 47 1/2 Ömer oğlu Şerif, Konyah Ah. 
Arpa - 55 met efendinin kabnbantisind• 

lJinrpol ( 100 libreıine şilin i9tiği kahvenin ııarasıoı verme
peni ) : miş ve gareou Osmanla kaYg• 

mıart 

Bugday-6.3 1/8 6.5 1/8 6.7 314 
Bn rakamlardan an laşı laca~a 

üzere bobobat piyasası uaslı hir 
tereffü vadetmektedir. Zırai bnh-
ran ııoktaıından buğday piyasa
sındaki salah diğer iptidai mad· 
deler üzerine H umumi buhran 
vaziyetinR teıir yapmaktan hali 
kalmıyaoaktır. İni9re b üldı meti 
memleketimizden 1 milyon kilo 
kadar mubayaa yapmıştar. 

etmittir. Hadiseye ınlidabale eden 
polis ınemnrona da filen teca
Tüzde holundugundan hakkında 
takibata başlanm1ştır. 

Sopay Yapı,mıı 
Kemerde Saman hanında ame

le Demir ogln Hiiınü. ka.,-ga 
netioeıinde Bekir oğlu Yusnfu 
sopa ile başından yaralamıttır. 

Sarhotluk Rezaıetı 
Kemerde Kı\taoe oaddesinde 

sarhoş olau Basan oğla Hfü•eyin 
rezalet çıku dıR'ındau z'lbıtaca 

Almanya hububat n iptidai tutnlmaştar. 

madde ihtiya9larım tedarik için zavalh çıplak Kalmıt 
Amerika ve logiUere Bankala· Kamenle Arılanlar rmkağın-
rından nznn vadeli kredi te- d" Mehmet oglu Mustafa efen-
dariki mötalea11ndadır. dinin eTine giren hırsız tarafın. 

Pamuk dau kırk lira kıymetinde elblaeıi 

Birbirini teyit eden matbuat çahomıttır. Ilıraız zabıta('a aran
maktadır. 

haberlerine na•aran Alm"nya ........................................ .. 
rukamlarına nazaran ge9ın aene Japonyanın Avoıtoralya ıçın doktor Şaht 6 ay müddetle Al-

Eararengiz el program üzeri. 199 ınilyon kental iıtibıal ıdeo tatbik ettin-i oıulfi takip ederek 
e manya i ktis-.t nezareti işlerini 

ne c Zenoir yeniden bağlandı > bu memleketlerin ancak 157 mil- Amerikayı Alman mah mliba· tedvire de ınemur edilmittir. Ho 
diye yazmıttır. yon kental iıtihllll edecekleri an- yea11na icbar edecek bir vasıta suretle mali ye ikti1adt bötüa 

Meçhul ad•m telefondan cZen· 
oir yeniden bağlanmıştır. > diye 
bağırmıştır. 

laşılmıttır. olmak üzere pamuk ihtiyaçlarını ıalahiyetleri elinde toplıyaoak 
Şimalt Am"rikadan 7 ağoı· imkin niıbetlnde Hindistan, olRn doktor Şaht'rn ilk iş olarak 

tot tarihile gelen haberlere na- Roıya, Mııır ve diğer pAmok Alman iktisl\diyatıni tanzim ün· 

zaren Amerika mezru arazi11inin möıtabıili memleketlerden teda- Yanı altında bir teşkilatla bat· 
yüzde altmışını ihtiya eden bir- rike karar Yermiştir. A iman laca alikaduları toplıyarak ipti· 

Oan Varol zahiren maaom, letlk hiikt\roetlerden yirmisi da· menıncat eanarH grupları Tür- dai maddelerin tevzii, ithalit, 
zararaız gfüiineo bu kelimelerin bilinde deum eden fırtına Te kiye pamuk bayzalarıuın mob- ibraoatro tarıHimi, fiatların tee
ifade ettiği dehoeti, setalet, hi· 11oak dalgaları 5 milyıu dolarlık ta9 oldağo ına Te ııka ve fi· biti, flnanımao vr kredi itlerini 
oıap, Ye batta cinayet manaıını tahribat .yapmış ve yalnız boğ· nanıman ih&lyaoını temin ~ore· teneik Te Almanyıaoın AJman1a 
pek al& biliyordu. day degıl, mııır Te bi16mum tile pamuk ihtlya9larını Türki- dahilinde kabili i&tibıal bütün 

• • • • • • • • • mabıul&t eıaıh ıurette müteeHlr yed•• l>llballA tedarike çok ha- ibtiya9larıaı .A lmanyadan tttda· 
Dıtarda katların terennüm- olmattar. Sal&hiyettar Amerika lletker 1ıörtlnmektedlrlor. rik poltikaııru tahakkuk ettir· 

lerile talak aöküyorda... siraat dalre1inln tahminlerine Doktor Şabt. mege çalışaoagı iddia edilmek-
- Sou rot - .... ren timall A.merlb UtUıacla Bartbaat amam müdürü tedir. 
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1 
Cuma Günü Başlıyan Alta_y_-_A_l_tı ___ no_r_d_ulula 

1 Y•z•n, A2>d.re -·ıro 11 Ateş Dün Bastırıldı ö~ümüzdeki Cuma Günü Bü 
== Türkçeye Ce-vi.ren.~ .rıı.ıl'a•~ S:•a"t = A ~ k o d k. o·· K.. Bır Spor Bayramı Yapacakl 
5 - Birinci Kısım - E teş ~ 1 an rman a 1 ort oy-
=$anga Karşı Suikastı Kendin Tertip5 ıd J V H Z • l y k Ceçenlerde Galatasarayhlarınj14 den. 15 buçuğa kadar ~ 
Lt ... Eh . tı• Bi G6rG.vo 8 ? e nran e ayvan ayıa 1 o lstanbulda yaşattıklan spor bay· tel~f atletizm mtisabakalan 
~ meal em.mlJ'8 1 .,, r -88: ramı misilli bir bayramın Altay edılecek ve 15,30 da her 
: - f>i - : ltöJ'liiler Yaagıa Sahaaınila B'l.J'tlkle- ve Alhnorda kulüpleri arasında kulübiln billün spor koUarı ~ 

l{ıuırntıklarcl" hn sat dndakh liman müdürliiAürıe do;?rıı iler. rini 86rilnce SeYIBf ye Be,-eoaa yapılmuı kararlqtarılmııbr.Ônü- leri~de mu.zika oiduğa bald~ 
ıint ç.~hreyi gciıterme,:te çahşar- li7orJo. c Oemısi hareket eder- I i d. 11 l 1 4ır müzdeki Cuma gilnll yapılcak geçıt resmı yapacaldardar •• 
ken Kıyo kendınde de, Qen'ı keo dordornlacaktır. • 9 D 8 va J 'iDi' &19 bayram i~a bilyik buarhldara 16 da Altay - AJtınord~ • =--· 
•ykunun yılanlarana Te ölömtt }~nternaayon•Hnkın6 niıapetle Dünkü nu,.hamızd" OJem•tıJandarma kumandanlarını, Ordn giritilmiıtir. Hazırlanan progra· takım~~ı ~7,30 da her ıki 

d 1 b t t b b b 1 J ,_.. • ı k ı at ı · ı i ba d ·· 'ki kuJii ---•- bDn dırıncı takımlan tam tealım eden ipti a aza ın ı re- emen emen oıu >Of o an uu Bayındır, Tıre, l\.as" ıR au art m reae erıo f flD a goreQ ma nazaren ı p ~n .
1 

k 
dıgını hıued1yordn. yük binalaıa Taıdı. Hunlar aa- müı,tenk lıotlutlara iizerande bü da« ve ova köylüleri tarif edil· lendi kulüplerinde toplanacak- l~rı e .~r.qacaklarcbrh·IHr1~ 

Kıyo yavaş yaya': ker m11bafıauınd• icli. Koridor- yük hır orman yan~ım çıkhgmı mıyen bir eeYİDÇ içerisinde kal· Jar tezabtirat yaparak stadyuma fıımke vakı 
4

_ zım p~~: 
· ·d kJ dir ır a er ... ı. pze~ııı:gıer ye 

- Baham ın .. nh«m NHrnm, larda aıkerler oyoyor veya uı- bıt•• vali Kazını pafa olmuk mıtl•r. - I' e~e er • . kall ler idarecileri davet 
bütiin korknlan ye battA öli1mft kambil oyoıyorlardı. üyer tıütiiu cıvar kiiylii14"rile jan· Aleti aöndürmek için ıonıus Eıer bava müsaıt ve çok ıı· nacattır 
m6ydana getiren iç ııkın1ı11 Te Oü9liik çekmeden doehınn derma Ye al'ker mfifr,.Hlermin bir mt:ıaai aarfeyle~itlerdir. ~.u cak deiiJae. ı~at 13 ile 14 ara· Ba canb spor gilnunla 
knndı Yarhfının altn yazun ol. boldu. Pembe (l&taıea ınr•tlı, alPŞi buıumağ• ngra~t klarıoı ıki atet ara1ındakı fark köylıı· smda her ıki kuliiblln üçlincll tılmaıı için blttba feclakirtdrll ... 
dogoıın •••• Te afyonun in11Rn1 bun- OolYalar gıbi uzun kır bıyılıh, yazmışllk. lerlmlaln cumhnriyete olan 1ev- takımları bir maç yapacaklardır. bq vurulmaktadır. 
41an kortardıgıoı, Ye uanaınn111 ai•il hali ciiueli bir atlam .• Po- A ltltj?rnuJıı miitemmho malA· gi ba~larrnı arllırmııtır. Yangı. • 1 • • • • • 

tla bundan ibaret bolandoganu aoz Pranıah bir ıindikacı anar mata giire y•nıın Onma göuü nın _yaptı~~ tab.ribaun .deHceai Bir Sımr ı iki Genç 
dÖfÖnÖJOr1 dedi. Şilt, barplan IOntll H.nıyaya git- 8kpıu jjz .. fl batlamaş Yd !ıÜIÜn hMlUS kat. I telnlde tNplt edale- a• 

- lnıan korkuyu kendincJe mit Ye orada bolşevık olmaştn. gece poyraam tiddtıtile Kızıllce- mewıttır. Ormanlar hep yılhk TanaalBtaaa Cifi- Jradıaı Bwde Bal' 
daima dayar. Bonon için de ol· Kiyo 0011 Pekin'de tanımı,tı, çali orrnımını aarını~tır. Yanıtın ve yökıek •«açlardan mftrekk•p mek ı....... --~·oa Ku·~~~ 
dukça derin aramak yeter: e!i kendiıine ıtim11dı vardı, Birbıri- ormırn cıurandakı k(iyleıde ıbta oldq~ondan atet bırçok lnıımlar• na.L-·ilfl 
k . b k ı k k b"I ı k ı H k 'J . d k 1 b k Yanan bandıralı Ayazool Ta· V&MI. 8W' ı ona artı ge me a ı • Din el erini ıı la ar: au eu • yar bir kadının yaban domuı da aemın e a mıt ve ır ço . 
Moıkova hareketimi tantp eder· uzun aaman ortadan karlmhıp larrndan korkıtrıtk tarla d 8 aJa9ıar kıırtolmlttur. Tabmi- porile Yooanııtana 485 Sığı ib lkiçeomelikte Haoı .M• 
ee umurumda değil. '[anip et· tekrar meydana çıkanlar en tabıi yaktı~ı •t,..,ı 14t;ndiirmemeeın- nen 2000 aj!acm tamamen Y"D• ra9 edilmi,tir. Bu ıığırlardan ıokagıoda otarau Giritll 
meaae yapılacak fe7 bi9 aldır4 bır zıyaretçi aayılırdı. den çıkmı,hr • J'oyroan fid- dı•• töyleoiyor. Yangan ıabaaıo- biriıi vapura 1ükletilirken k•9" kızı Fatma hanımın evin• 
mamaktır. Hen girmek iatiyo· Bır aaker: det h tnir.h altında ateş bir da bulunan orman mübendiıi, mıt ve halkın üzerine ealdırmı' çereden giren Gtritll kunc1 
rum. Sen kalacak mıtınt - Hamallıu burada, diyordu k:aç kola aynluak 15 S.ilomet mmtaka amiri ye Tire kayma-

Be ~ k be 
1 

d k tır. Pallı memurları bir kazanın - n her f8yden önce l'O· - Al buraya getir. rehk hır •t.hayı dane halinde amı yer orman ara•ıo a a• . 
aoa'u görmek iıtiyorom. Sen de Aıker çıkıa. Poaoz Kıyo'ya ıaro11t11r. Alevlerin •hah •ar lan kütüklerin totuşmaaıodan vokoona meydan vermemek için oglu Ah efendi, kaaın, evd• 
gidemeAin. Viaen yok. döndü: dıl!ı Te afettn ~iıtıkça genitle· yangm çıkruaaıea mani olacak ikiooi Kordonda hayYanıo ÖH- lamadıklarıodan kuımıtlar, 

- Gid1t\)egım. Mutlaka. - Hi9 bir itim olmadıjtını dıjtı civar k,.z,.ıar" bıld1rihnc.- tetbirleri almaktadırlar. Bu tet- rioe Atet açmıtlar ııgırı öldür. dakl etJayı parçalamı,ıar, 
- Nualt göröyonun deRıl mi, yavronıt dertıal Tırf', Odemış, Rayandar hırler daha bar iki güo devam mfttlerdir. KlmN1e •arar Ter· mıtlardır. 
- Bilmiyorum. Fakat gide- Limam müdürlii~ii üç yüz ge- kaymnkamları ve J·aııclıuma kn edeceLtir. ı 

T • meden önftae geçilen bir hldiee Mftteeayizlerln her iki• 
oe~im. Baodan eminim. aog- mi1e göre kurulmuş fı&Ddı on mırndanlıuı Ye miifn·~6ıeri or- Y•ngını ıöndürmege gelen 

t ' öldü m JA ımd gim i b ı k Korflon ftzerinde hayli telAeı mu- Ju•bıtaoa yakalanma, Te b• J"D ayı r em z ı, ~ • gem ı e yo ··• mana koışmo,ıar lıRlkaıı, kır hek· Jahorun bir biilüftü İf batanda 
at de gıtmem llzım • .Muhakkak Liman, .. çık pençereıer altm· çıl~rının 1,.rclımıle ,.tindörm .. ,.ı.konnlmn• kısmı kfttlt•inin cip olmottur. randa takibata baflanmııtır. 

d ltam v • ıaı • gı ece" • da uyurordo: düdük 1eaı yokıo, amelıyt1ııne koyulmn~IRrdır Kuv- ~arnızonlarına aTdetl emrohın• 
l!'ılvaki Kiyo hieeediyordo ki yalnız ıuyon kıyıları dö~iitn Te vetlerın k/Hı gelernedı 11 ı ırörölün· n.. ,., "' muştur. 

yunin iradeeu bu ıırada rol ıa- nırpıntılar... Odanın dıvarlaranı ce 'I'aretltın lu.- tahur 11aker celbe· 
K Y Atnein Terdij!i z:ırar bir iki 

lllbi değildir. Şayet c adeu de- renkli• hır •tık yalRıh: Uuklar ldılmiafır. 
h h b' f "' gün sonrR miireb .. u11larıo Tere• 

nilen şey er aogi ır tara ta daki projektorlerı ııebrın bu P""· AMkerin on ve dıtıt ki>yleri· k 
k b d l'i ceği raporlardan anlatılaca tır. 

J'9tama ta ite, a aıece, ora •, çaaıoa çevrihuitti. Hır 11yak 11e- nin hiitiın hıat"ının yıudımıle 
d id' Yangın çıkan orman içeriain-

yanm a 1
• ai. . .1"ngan tliin e"''"h" kıuşı ha"h 

- Şanga kartı ıoikaah ken Poso:ıs ..renl• .. rini kıymnılı'" rılahılmuşttr On ,._,dı sene evt'I de bolunan dfüt köyde inun Ye 

K_. 'lkAyetlerl : 

Su Flatları 
Kadar Tesisat Ücretleri Te 

kik Ediln eğe Muhtaçtır din tertip etmegi ehemmiyetli çıkarıp maıasııuıı iizerıııe ytır de yane ayni mahalde hır yan· hayvanca zayıat yoktur • 
• "&:. ' k •••••••••••••••••••••••• • ...................... . 

mı goruyoraon lettırdi. gıaı çıkıuı~ ormırn içrndı,ki dtb,a Vah Kazım pata dün a t•m 
_ Bayır .• Faka' ne bı'l .. yı·m k k d 8 d d k 1 EYime Halkapınar ıoyn al·ı•oyon &fBğı yukarı yetmiş • "" Kiyo'ya kiiyden h11tka Rleş ııııııtakaaınıt K89 va te • ar ayrn ır a " -

bono b•tkalarıoıo yaptııını da - Kazıl muhahxJ;ua demir lııçbır kımıe gelm.,mı~tı. lfo do mıf, ahnuıa11na devam edılen ted. mak üzere 10 kompanyallıoa mü- dao •tagıya ahnamıyacagı 
iıtemiyorum. çubuklarla höeom ettıler, dfldi. fa Valılerını, KavmHkMmlarını, hırlflri yakından takıp eylemittır. raoa"t ettim. JCump"nyanıo usta- 'ıhyor. 

_ Baokalar1na iUmat etme· _ Kızıl mnbufazlar sılahh· baş111 i•mini hllemffdi1tim Ye şah Bogünkii iktlıadt tartlar• 
4Jigin i 9io mı7 9 E l l B H kk d ıan kendııtni tanıyabileceğim bir zaran bu paranırı çok oldu 

- Qüokü HYdigim kadınla- dar. k 1 l f 1 y u~ ayranı 1 a 1 n a şah il geldi. Soyun ne an retle Te zanned4'rim. Qönkü bundan 
rın batkı.ıarile münaeebeCte bu- tepf'l:::,:·r~~de ·:~gı :~ 11 ~:~;~:l:: . ne 'eraitle alınahlleceğini ıor• beş sene evvelleri ne kadar • 
Jnnduklarını iıtemedığimden. onlar tarafa na • d · d 1 dom. Şn cevAbı aldım: maarafla alınan Sn bugtlD 

geçuıesın e ı •, B. Karı· un· ı·z M .. Ih k tfa M kt 1· 12 lira ıoyuu bırakılmaeı, aynı ma1raf la alınıyor. Bal 
Hu cümle Kiyonoo unotmo~ yavrum. Jr U 8 8 Il e ep 1 beş lira iki adet çetme, yedi lira il b I t mi 

oldoJto biitiin tıtırabı birılen Projektöriln ıtığı tekrar gö · G l . l ı· k• t . d•J ı· d• tt t d ' Te ıaire •• On tekiz Ura ç e' aene evve ~· a yeY 
fıokırth; o anda kendtoin ç.nıe r&ndü Te odadakilerin kocaman ~ene erın ş ıra 1 emın e 1 me 1. 1yor d: ~o·~~anya hakkı. Holba kn)( dört lira iken bugun en kıy 
olan ayrılığını duydu. gölgelerini d.p taraftaki duvara I . ı - 9 Eylül günü Türk lzmi- sı, ~ .. ~aç .y~eklerde za~erin iki liraya karip bir maaraftao ustalarımız bir bnçnk il& iki 

Nehre Tarmı,ıardı. Qen ora· akıettardıkten sonra tahlıye ame- ran varlığının, kurtuluşunun yev· verdıgı mılh gururu çogalt· Roııra Su, mülküm olao arsaya ~ya çalıtıyorlar. Her teyd• 
da bagh eandallardan birinin liyeıi tam içeri girerken gene mi mahsusu olduğundan bunu mak olduğundan çoçukların kadar aretirileoek Ye saat •nada nezzöl oldogo bu ıırada bir 
ipini keaip ghiJden ayrıldı. Ki· kayboldu. Bunlar dört, baş, altı, bayram.arın bayramı saymakla ve gençle~i~ b~ bayrama vasi açıkla kalacaktır. Meıdanda ka· yeniden alınacak So ameli 
yo timdideo ono görmemeJe bat- yedi kiti sıra ile girdiler. hiçbir hata yoktur. Ve 9 Eylul mıkyast~ 1t!•rakı .ve mül~akattan lan bu ıaatm zıyaı halinde de rıln lıi9 olmazı• ylizde öO l 
lamı,tı, yalnız ıaynn kıyılara Birinin g6vdeıi çıplak, öte gününe. ( 9 Eyıfd ba1ramı) de °:1~ktephl~rın ~afıle hahnde. ge- ıoyo alan ıaatı tazmin edecek- rilmeıi ilzam iken Su kolll 
yavaş yavae çarpı'm" muntazam kiler mavi iç gömlelderi ile idi melidir. tırılmelerı lzmır mektep~rınde tir. Saatı haue içine k1&dar alın· h iL IA 1 btk 

d misafir kalmaları temin edilme yaaı a aa 11ımge en mu 
faeılalarla bftkmeden ktlrek ıea• ler. Ellerinde kel~pçeler var ı. 2 - Bu biiyük günün buıu . . . . • • maıman neye miiteTakkıf oldu- hilittan ok uzakla 1 or •• 
Jerinı ttlttyordu birbirine benzemıyan, yara ka- · t' k b d"l k için mera- lıdır Cemmı gafır ıçınde herkeste auon tekrar ıordom Saatın bo- ç 'y 

• • • ır. ü · h sıye 1 ay e 1 meme bizatihi doğan heyecan kabiliyeti 1 d d •. k d yüzden memtelet halkını• 
Bırçok tethi~9iler tanırdı. ranlıkta ıyıçe gvr nmıyen çe sim programı on iki senedir ya· · on agu ana ıan tY ı9ioe • ar 

B 1 h k ti . 1 1 reler· fakat toptu bir hal· 
1 

• 1 l d V .. bilhassa genç g6nüllerde, zaferin kan metre be metre. ba•ına iki k11mı Su almak nimetinden 
on ar are e erm o onnno ' pı anın ayna oma ı ır e gu· ııni ve milli k" · Y " 

dftaftomezlerdi Bir grnba men- de mükemmel bir kin Yan· .h t . 1 bdır. Basma neşe. • gururun zev .anı lira bir maarat ihtiyarına müte· mm kalıyor. Epiyoe zam• 
v • • N b ı 'k" zerga a aynı 0 ma azamı hadde ııal eder. Bu cıns kk ld b beri Su ILnmpaoyaıı itlerini ınptular Öltlfirücft ha•erattan larında, agut ta anca ı ı ı d b .ı iirüyüt kolu b 1 b . • 1 • • .b Te ıt o ogn ceYa anı aldım. 

• v T hl. h 1 ne enn a,,.ıyan y ayram ar, u cını ıı er ıçıa ı lr k kik t kt 1 h t• 8 
olan buı.tıu ff!ni Te dar kollek· çinli muhafız. a ıyeci ama - mutat güzergibla Konağa gel· clu edilir Banu kazanmahdar. A r1aya ooaoa ıaattan ltiha· e me ~ o an eye ın, 
tıYıte ıle olan rabıtalarına bagh lar birbirine yapışmıı gibi yan- ! dikten sonra, Birinci Kordonu Karilerinizen ren hane dllhilln~ kadar daha tenzlll keyfiyetini aramakl• 
olarak ya.,arlardr. Fakat Qen.. yana duruyorlardı Kin, fakat takiben Bü ük Haliskirın be . Is. Hakkı ncuz ma1raf la te1ıutıo. tarafım- raber a .. ıı canlı m~leyl t 

Ytiriiyüşiinii deR•ttirmeden aynı zamanda da korku k 1. y b. bale 1 yk ........ • • dan Jttpılmaeını tekhf ettim, eden Su ahnma amehye1lal• 
e ıne son ır mer o ara E G 

diit8DC8lflD8 devalD eden Kıyo - &nu Vm - ge ecesı· kumpanyanm bu adamı tanıya lira mukabilinde olmayıp 
varmalı ve milletin şükran hisle d b h ı b miyaca~ın an a ıı e una da hin olmazıa a"manın uoa• 
ri onun huzurunda izhar edildık- k d M Y movafa at ~tme i. ntlaka ken- ıle kabili tellf olabilecek 

Brlstol Oteli 
lstanbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 

ten ıonra dağılmalıdır HızırlıLlır ILlll Edı'llDBL dilerı tarahndan yapılma11 Te . • 
3 - Bu proğramı ne anketin 1 1 1 beher mestro içın iki lira alın- halde tensilioi tetkık buJ 

neticesi ve ne de &ç beş kitinin u··zaradı'r IDHI ·kompanyaoa mfffrnt oıao- maıı lAaun oldnAa kanaa 
hususi fikirleri değiştirmemeli gunn ilAve etti. ylm. 
dir. Bu proğram milebbet bir Üniverttıte gooçleri tarafından Şu hesaba nazaran on bet 1' bankuı 
proğram olarak kalmalıdır. Genç önümüzdeki Pertembe güoii ak- metre kadar meeafeye getirilecek 

neslin vatanperverlik hislerini ••mı Şebı r gaaınoııanda Ter ile· 
bununla takviye etmeliyiz. o bek (Ege geoeıi) mtigmereel I 1 a 

Brl•stol Oteıı· . Tepeha~ı babçeııi karşısıdna n • Hahce Te Marmaraya nazır gün o proğramdaki meraıim ıçio hommah bir faaliyetle çah~ı-
havaclıar tur yerdedır. ıekJidir ki o tarıhi bir daha top yorlar. Bo gecfınio 'imdiye ka 

B • t 1 Ot ı·. A•nıörö, her fHlRRında ııcak yek6n bütün millete yaşatiyor. dar lzmirde Teriimi' bütün gar- Germene.ık Beledı·ye 
rıs o e ı. eoak •oyu bulanan banyolu 4 - Bu seneki ( ıehir bay· denpıutilere tefeVYokııno temintt 

odaları ha•ı htaab•lun birmoi ııolf itik• 'ronforla bir otelidir. ramıncla ) hariçten Jiakal elli ograşıyorlar. Gençler o gece 

Brl•stol Oteıı· . Hiitffn rahathklarına llA_v-: bin yurtta, lzmirde misafir ka- zeybek hav.aları oynıyacaklar yaset•ı nden· 
• ten en temiz hır aile otehdır lacakhr. muhtelif artiıtik danılar hasır- • 

B • l J Ot ı• • hmirliferin holoştoklars bir Belediye ve idare makamlan hyaoakJar Ege 'arkılan aöylete· Bogöo fırkada toplanan hütiln inoir müıtahıiller1 koıD 
rJS 0 e 1 • möliikat yMidır. bunu evvelden pr&p her tOrftl oelder, muhtelif ıiirprizlerle 1,. D kli t h d f I ft t t 1 bl i i• ...__ . • • . . . nın a ya oıuıun • az a ere a e o nazarı .ı.,. •• 

Dikkat • Piyat bnıoımnd" Ririıtol oteli hötün 

1 
banyıcı zarunye: fıatlennı yan tirak edenlere m81te1n" bir geee b 

11 
l 

1 
d k 

1 1 
I 

1 
L· l ... ,. 

bi · y · d" k · f• . • ma ın er n n eve 'H amyon ar • zm re NT&ln aoope • rıaci 11Dıf otetlerd9n ucıızdor. atak yanya ın ırere mısa ırlm ızaz ya,atacaklardır. Heetek&r Muh· d 
ıcr.Uertnde 1eai fevkal&de tenzilAt 1apılmıtbr. ye ikram etmelidir. BiyleJilde Uı Sabalaatttn beJ 0 geee ilk dahli olarak tuhhflt etmltlerdir. Bunun i9ln İ•mir mahl 

25..:..26 (792) 8 8 yıldan 11la gelenler çotaJır. defa 9Abnmak lure Wr .Bp kam7on Ye deYecilerln hu haf'- lrerf8mbe gönil GermeaoılS 
S - t Elli baJr11mıam -· taDIGlll ......_ittir. ••1• ıellla• aıır .... ı e&melerl U&n oiuıaur. 



' 
• ıınudi Atletler 

' mimpiyat Müsabakalarına 
, btrak Etmiyecekler Mi 1 

~.,,,. k • 
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Cek 1 
.,1 ° aıı AmıHikan takımına 
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~~e davet etmekıedir. 
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Makine Ve lnflUlll Bahriye Mlitehaaıeı 

ETUP UEJIAL 
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Makineleri 
_M Ül\~SCSetOl 11 

manıul:itı 

o l •ır:tk 

1.0 
adtıt makine 

l zruiı"<le 
f ırn 1 ı yetted i r. 

A liilrndnrlı. -
rrn lıu ınakine· 

lerırı faalıyet 

l\1akine lmaJathanesi 
Kıırnıua 50 

t:.nları hakkındı\ mah1m:u ıdınR aı 1111 l:t\' >1 , . ,. ••ıl~rı~ • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YajJhane 'Ve Un Det}ırmenıerı 
l\lııı hılumııııı Mlaı "o .. .ı .. v"ı '""'' odllir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazo.ıgm Bilumum l:Hnlz lflul 

Ht1r buy<la Te her lrnt>~et Durhınler, mlnmbalAr 
tesısatı nnbırnikıye asarociir •~ 

her oiı111 mahrokıtt iizerine vrnçlor ve &alf ışler Jernbte 
ımal olunur. knlıol f'dılır. 

Buca: Leyli Ve Muhıelıt Orta
1 Mektep Müdürlüğünden: 

HEPSi DiRIBiRiNE BENZiYOR .... 

.HEPSi DE AYNI VAITLERDE BULUNUYORLAR.: 

HANOISiNi INTiHAP ETMELi? 

S.r ~u• hava dolabını satın olmazdan ewef bunları du$ünuy~\lftUI. 

folrot ptyosodo bulunan buttan morkolon gördülcten sonro bütün bu 

M>Quk hava dolaplar• orasında volınıı bmnın temovüı ettiğin6 

gorecelı:sinir . O do "F,.t9ıdoıre .. diı 

FRIGID.AIRE 
BOURLA 8 İ R A O E R L E R ve Şsı lr. miiBOIIiD Ali 1 - Yt1nıden alınacak t:•lf\henrn kAydıkahulii Agusloeuuu ytr· 

misinde baelıyaoaktı r. ij!:!:ı!~·-========-~~~~:'.'~1111!==================~~ ......CV!ll?l 

2 - Leyli ve nehari kıt: ve erkok eski talehimi:ıdn .kayatlarnun 

yenilenmesi için Erliilün yirmi ikisıne kl\dar mUr"cı\"tı"n. Doktor 
~iJt, Saç, Frengi ve 
uelsoukluğu ve tenasül 

2 - Leyli iioretler iki yiiz liray" indirıhuiştir. Üç takttitte 
alınır, memur ve kar<leş çocuk tarı için to11?.ı l8t yapılır. 

ştalıkJan mütehassısı 
l:l .M..uayenebırneeini Birinci 

4 - 1\Jeznniyet ikmal imtıh"nları mekıepte yapılncak, E}"H'i· 
li.iu birinde lıaşlıyacak, yirmiııim\e lıiteceklır. 

eyler sinema aokagınd" 26 
~~aı-ah huıosi dairesine 

5 - Sırııf ikmal imtihl\nları ile kl•hııl imtıhanluı Ji~yltllUn 

letmiştir. (1145) b S 

.Her Fiata Satış 
AZiıet Oalırisila Acılı 

Müzayede Ilı Satıs 
CJrı .. 

tıı 11•Uiizdeki cuwa ~unu ya-
'-b aguathıon on yedinci günü 

•hı, . 1(, Yın alafranga saat onda 
~ed:aotınada 644 narnarah ha· 
ili'- IXlart1f hir l\İleye aıt crayet 

"' ~ o 

yirmi ikisinden yirmi dt>knıu" kodar t1ovnm mlccoktir. 

6 - Derı:ıler ilk 1'o,rinin birinde hnşlıyacakllr. 
7-9-l~-14-16 8218 (281) 

Eri * ,cy ·~ 

Gümrük Muhafaza Alayı SA. 
HL. KO. RS. den: 

Adcı.: 
92 Yağ tavası 
92 }i;t fR Vl\f!l 

ıs' Jtt bıçanı 
91 Büylik Qaydırnhk 

5GO Qay J{upıısı 

560 Qay Knşıt?ı 
103 Çamaşır J.Je~ı>ni 

n:l Adet halta 
c Et l\lAkinası ,._.. • nadide tışyaları hilmii 

"'de S satılacaktır. Lrnııı Uiiınriik muhnlaıa alayı ıçın yulrnrıcla yuılı 9 kolem 
t•-.aı'lılacak eualar ıueyaııın<l~ t1~ya aleııi miinakt\81\ ile sntırı alınncakhr. Şeraıti ngreıımck isti
--·t tde •mıali bolonmıyan Zi· .venler her güu ve münaktl1'8f" girmek arzu ec.Jenler 1bkle giinii 
, .. illan markalı müceddet Al· olan 419/934. Snlı gunii sa.ııt Hi ılB Pasaportta Alay satın alma 

... p komisyonuna miiraoaatları il:Ln olunur. ( ~78 ) 
411, 11•no, koltak takımı ka- 14 _ ıo _ 24 - 29 
lg~~ •lelurik l&mb!leı, ~tk,jer, 
IG~, Şernaiyelik, on parçalık 

•t1ı, h.a.~nlı takım, manzaralı Manisa· Milli 
murluğundan: 

Emlak Başme-
~-- ' lnkt çini 10ba, Jüka ka· 
ı,~ ' 4rıusrikan kaoape iki kol
~'1: korı&ola ayoa, l oglen uı"r-
4-ı, l'&dyo, 6 löke -.eyeoa MD· Mevkii. Oiusi No. 
,:~•ri, dört. köşfl aoabtıulı Mor.adiye Gi:kıu B~ğ ~ 
~-ı nıaauı, ııgara maaaları, 

Ult • c c 
c c 

8 
4 

.M.ıktarı 

Hektar Ar. 
1 1 
1 1 
1 1 
1 15 

l\t2 
20 
20 
20 
00 

Kıymeti 

JJira Kr. 
760 
760 
760 
862 50 "-.a) ' 1ı1arı keıme karyola ma 

11,lt •, Çifte kanatlı oe•i• ay
\i, ~~01ap, 2 Amerikan karyola 
~.. •Hilı: lake kR-olalar para 

1771 .No. in kanun mucibince mülkiyeUeri müzayedeye verit
miş olan yukarıda yazılı baglar 6/8/934 tarihinden d/9/93.J: tari· 

'•ı "J , 

''"'ı' do•ar eaati, tek kanatlı 
ı,t ' dolaplar. halkonda ıtor-

hine kadar pazııarhk suretiJe aahlacagındao taliplerin bu müddet 
içinde .Manhıa Milli EmH\k dairesine gelmeleri ilan olunur. 

3340 1(--17 (278) 
' •ır 

"' , 
0 nyera RJDM, ıiuger dikiş Gümrük Mu haf aza 

Al. Ko. Rs. den: 
%\,:k•• ftyniclı ayaklı makine, 

''''ı ~ tlla11ssı, perdeler, korniır. · 
~'-ht.ıQhledino, hakır mang-al, 
lt.ııı~ı..~' ıumanyum elbise dalabı Adet 
9~ ... ir k 1 b k 91 12 kiloluk teru7:i ve ~raınları 

1.1 "~ anape e?', t" a takımı ~ 
1 "'9' 7 JOO kilolnk kaııtar 

Alayl -Sa. 

h~t, tı, 1 ' ~işe takımları, tepsi- 8 250 kiloluk baıJkiil 
•lı:r.ı: 1

• kilim ve seccadeler G k ~ •ı;;." ömrük muhafaza alayı için yu arda yazıh ü9 kalem eşya 
e''rıtı;/ede •~tılacRkhr. Satış aleni miinakHa ile eatm Rlıoacaktır. Şeraiti anlamak lıttyeoler 

l\iı\ ber giin ve münakaeayA iştirak ddeoekl~r ihale gllnti olan 4/9/93' 
lı., · lll( l\aıdiçalı İbrahim Salı giinii saat '7 <le Pasaportta satan11lma komi11oununa miira
). Y hanında Emniyet ınii- catları ilnn olunur. 
•
11 'f\ıı •9 8" "ı ~ ~alona müdüriyeti '1 ,.. 

/,,..,, ı-:3 c2so) ~WtL!L 
IT"b'Z.U..<.77."'fo/7.:1'<7.1 ..,.; D o y ç e Or i y a n t b a n k 

,,k a. e e Velılerıne ~ oREsoNER BANK suBESı 
llk 11 'Y" oı·ıa mekteplerde IZ._. .. 'B 
d hıı ve . .....ı~ 

1''"9t~rı bAr haogı hır M KRK.KZl : BERLJN 
ta ,1• geri kalmış çocokla-tır8 '\· Almanyada 175 Şubesi Mevcuttur 
htj

11
•

1 
ı· verı ır ve iıntıhana ·' rı ır Seımaye ve ihtiyat akçesi 

ı~ .. J't\tfli 
0

suııf etmiş t,.ı,,lıe 165,000,000 RayhsmıU'k 
Y~nı l . fürkiyede Şnbeleri : lSTANBUL ve lZMlR 

lırı ene t eri'lerrne lıa-1\ııı.. M .MıınrJa Şubeleri : KAHiRE ve 1SKENDER1YE 
t•ıf\ 

1 
• ~ 1ıatlim dflı8lerlnı , ,.,_~tı" verir. httventerm Her türlü banka. moaıoelitnı ifa ve kabul eder 

.,·t~1 • c ATJMANYAHA ıeyabat, ikamet, tahıil Te ıaire için 
tıı. 111 ~ idare nıiicliiriyefı-'•ııır:ıc.ıat lıu ı en ehven ~eraitle RROJSTERMARK Hhhr. > (h-1) 

14-19-24-29 

Kemal Sa~ir 
Memleket Hastanesi 
Dah1/tge Müt~htu11ısı 

.l\1 ırn yenclıane Bi rıoci Bey
ler sokat?ı nornarn 36 Tele· 
f un 3956 
Evi l"ıtrantina trawvav cıul 

desi karakol karşısınıla No. 596 
'l'olefon No. 2545 

(368) 

Dr. Ali Rıza 11 

Doğum Ve Cerrahi Kadm 
Hastahklan Mütehassısı 

:Haşturak l{csteJli cadde· 
sin<le 62 numaralı muayeue
hanesinc1e her giin snat 3 ten 
sonra hastalarını knbul e<ler. 

Telefon: 2987 
s 7 (24.8) 

1 zmir Birinci t crnsından: 
Siileyınan o~ln Ali erendinin 

mösyö Edvart Girenyene hor. 
cundan dolllyt ipotekli Karsıya
ka<la Yaşar o~ln sokll~ında kain 
No. 15 flııt kattR 'ki oda Te lıir 
sofa alt katta toprak oda ve 

mf\tbaha benzer bir mahal arka 
taraf ta hir miktar bahçe ve ım 
koyusnnılan ilıaret ve kerpiçten 
mamul 600 lira kıymetli bir 
bap hanenin açık arttırma ıore
tile birinci arttırm~ıı 16/9/934. 
Pnzar günü saat 11 de yapıfR· 
cnktır. Bo arttırmada Htış he-
dttli tahmin olunan kıymetin 
yüıde 75 şini buloraa en çok 
arttarana ibalflıi yapılacaktır. 
Akıi takdirde en ıon arttn-anıo 
taabbtidii baki kalmak şartile 
aatış 15 gtln '1ab" uzatılarak 
ikinci arttırmaeı 2/10/9:J4 Salı 
günü ıaat 11 dt1 yapılacaktır 
Bu arttırmada aatış bedeli ne 
olursa olıno borcun ödenmesi 

tarihi 2280 no weriyete girdiği 
tarihten sonraya tesadüf ettiğin 
elen kıymetine bakıhnıyarak iba
leıl yRpılaoıktır. 

lşbo gflyri menkul üz&rinae 
herhangi bir '"heple bir bak 
talebinde bnlunanlu ellerindeki 
reımt T.,18ikl ile birlikte 20 giin 
7.arf mda icraya mliraoat\tları tA
zımdır. Aksi halde hakları tapo 
eioiliooe mukayyet olnıadık9a 
paylaşmadıuı hariç kalırlar. Sn 
hş peşin par" ile olop miişterı· 
den ıyrıca yiizde 2,6 kurnş tel 

liliy• "hnır. Şartname 2/9/93' 
tarihinden itibaren berkue açtk-
tır. Taliplerin yüade 7,5 teminat 
akçeal Teya bank itibar mektu. 
lıo Te 20955/1938 :No. ile birin·ı 
el foraya wttraoutları tlAn ofu· 
nur. 384Q (279) 
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ŞARk BALI ŞiRKE'Li 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZMIB 
Yerıı çıkan yazlık vo mı·\"t1iınlik ber Qeşlt ktumıirleri 

toplan ~Alı~a artedilmi~th·. Ohyet SR,:tlaıo, şık vo S$Rrlftir. 

Satış Deposu : 
Yeni Manlt•tur•c11l•rd• 3 num•r•ll 

c•d. llo. 8 Telefon •o. 3942 
(502) .. , .• 

Aydın Demiryolu Umum Mü
dürlüğünden: 

lıınir - Aydın deınııyolu bi&1edaran alelade altı Rylık 15il 
iiocti içtimai uınumısiııin 193( ıeneıi eylOliiııün 25 inci sah rrü-o 
nü saat 11 de ( I"rndraılR kairı Vinoe.ıııter han) dll inikat 4'tle· 
oegl ilAn oluıınr 

Ru~nameı MUıakeraı &rvıçlU Attdlr : 
1 BeyHtı idare raporu. 
2 - 1934 8l'Desi ka?.i ran gayeıine kaJar olırn heaahRtıo tetkiki. 
S - ~trketin muamelatı omunıiveaınio tezekkürti. 
İtho içlinıaa ıştirsk etrnek RUD ~den hieaedMau t1triLi İQtima

dan Hiaknl 14. gün evvel hisse ıenedatını Londrada Olt Hrot 
StriU., 100 numaracJa Vınoe•ter bavzda kalıbı nmumilige ve iz· 
uılrde şirket idaresine, htıuıhulda Oııınanh Bankasına tevdi et. 
melidirler 'l'evdi fltHll'cek hi111e Hnedaıı için alınAcAk makbuzlar 
hini i9timadA illraz edilecektir. 

Meoliıl idue emriyle kntihi nıuu ıni: 

H. P. W. ADKANE 
Viuoeeıer hıtn 100 Olt Hrot Strit IJor.dra ]1~. O. 2 

:l-3 

Osmaniye Oteli 
Oaoıaniye oteli htarıhulda Sırkeoide trnmvay cııddMın

dedlr her tarftfl\ yakrnt1ir. M6hter~rn f zmırlılerin ve ha· 
•alisi balkanrn ve muteber tiiccaranımızı:ı ıuisRf i r oldak . 
Jarı otel htanhuıda Oıtwaniye otelı Vfl tahtıntlakı hıuir 
Askeri kıraathanesidir. Muhterem hmırlilerırı Ye muhte
rem havRlisi hnlkınırı bıılrıodııklan •e lıuluştııklıuı yer 
Osmaniye ottolitlir. 

l\u otel lzmirdeki Askeri otelinin sabtk 111 i
essis ve müsteciri velzmir ve havalisi ha kının 
yakıôdan tanıdığı ve sevdiği Omer Lıitf u he -
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh-
vendir. 26-26 ( 52) 



Fratelli Sperco JADRANSKA 
Acentası PLOVIDBA o. D. Susak 

Royale Neerlandals Hafla/ık lzmlr, Pire Trlyeate 
Kumpanyası ve Susak Muntazam 

UI~YSSE8 Tapora 14. agustos- sür'at Postaları 
tan 20 ajtustosa kadar ANVERS Sfyahat miiddett 5,112 gün 

Ietanbnl Sürat Yolu 

SAK.&B Y .&. vapuru 

Her pazar 
günii saat on 

•• _.....- altıda limanı 

Fenf Aur 

Dahili Hastalıklar 

Zengin ikramiy6Ji öküz 
baş Kolmao Qivitlerile 
c Brasao > maden oi lası
oıu piyango biletleri gel
di. Elinde boş oilft. ku

toıa veya 9iviı etiktie 
olan hemen depomuza 

ROTERDAM AMSTEHDAM Vı-purlar lzmire her pazar-

mızdan hare. 
keti~ dojtro 
Tstanbola gi
der. 

Miitehassısı müracaatla biletlerini 

n HAMBURG için hamııle te!!i Rahalu gelir ve çarşamba Hastalarını Her gün Ô~leden alernlu. 

-alacaktır . öğle ;ı:amaııı hareket eder. Ronra Beyler - Hacı imam- Asker markalı hakiki 

TELAl\10N Vapuru 1 ey- HAREl{E'r TAIHin~st Fıtzla mallımat almak isti · Jar sokagmda flit, Fayda, IGlsekt, Ati-

lölden 6 ~yliile katlar doğrn 15 A~nstosta: SHHIN ~· E>nlflr Birinci kordonda VA · No. 12 • Şifa Yurdunda il\, Blak Flag, Fl!\yozen 

1 

-kabul ve tedavi eder · k ı/; 
ANVERS,HOTERDAM, AlllS- 22 Agustoata : BEOGHAD 

TEHDAl\l ve HAMRURG için 29 AJ?ııstosta : HJJED 
hamule alacaktır. 5 Eyliil : RRHlN 

PUR<)ULUK ~irketi acenteli-

1 

sıne i nçlarmın her hoy-.,. TFLEFON No. 3331 
da kapl\lı kutuları var-!tine müraoaat. 1-'2H ( 10 ) ~.7 D .. ___________ ,, dır. ökmosirıin litresi 

TELEFON : 365S ı 
Svenska Orlent Llnten 

NOHDLAND motörii 
Yolcu ve navlun hakkında 

on 

ı yalnız 100 kıırnştur. Son 

dokuz al!D tostan 22 A~ustosa 
katlar .HOTTEHDA MHAM

faxla malftıuat için, Cemal Oen-

deli Hanında, .JERO~l PUSlQ 

BURG, OOPENHAGEN GDY- acentesine mii racaat eclioiz. 

'l'elflfon : 254S NlA, G:EFJ"E GOT~~HORO ve (189) 
JSOA N D f NA V YA 1 iman la rı liiiE77iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii_..iİİİİlliiiiiiii-.. 

için. hıun ıı le alacaktır . lf. V. 
Service Maritim Roumain W. F. R. Van Der 

Garhi A kdeniı için ayda bir Zee & Co. 
muntaı:am sefer 

PEJ.ıES Vapurn 13 eyliildc Deutsche Levante Llnle 
llJ I 'l A A IJA YA vapura halen liınA-gelecek vt' ayni g iinde .u A J , 

BA H.OEJ~ON E 1\1 A RSlIJ y A, ve nımızılı. olup 1 ~ agnstoııl\ kad"r 
AXYEH'", HUTTKH.DA M, O}~NOVA'ya hartiket edecektir. 

l'oJcn ve hamule kabul eder. HAblBUHO vcBH.El\lEN için 
Garbi Akdenize her onlıeş yfik alacaktır. 

günllik muntazam sefer A1'TO vapnrn 25 a~oetostR 
A LBA J ULIA VRpnru 27 bAk ı..,myor. :lO ap;ustosa kadar 

ANVEHS H01''J'ERDAM ·HAM. ağuHtosta saRt 7 de gelip ayni 
gün eant 18 de Pire, Malta, Oe- HURG l"e HHEMEN, için 
zair, Valensya, .Marsilya ve Na• yiik alacaktır. 
poliye hareket edecektir. DEJ"OS Vapuru BREMgN 

PltLES vaporn 13 eyJUlda BAl\lRUHO ve ANVEH.S<lon 
1aat 7 de gelip ayni günde eaat yiik çıkarmak üzere 2 eyliilde 

18 de Malta, Barselon ve Mar- bekleniyor. 

Pek yakıııdR en ufak yedek parçalariyle beraber aşağı
~ aki. JZM f R UMUM· AOENTASINDA stok bolondoru· 

ıilyaya hıueket fldtıoektir. SOFi A moH>rii 10 eyliilde 
Müracaat mahalli : bekltiniyor 16 eylüla kadar 

Jfratelli Sperco Enrice 
eo H il 1. İkinci Kordon 
fon : 200.i/2005 

Sper· ANVERS, ROTERDAM. AMS
Tele- T~~RDA~l HAMBURG ve BRE 

NatJonal Steam Navlqatlon 
Co. Ltd. Of. Greece. 

PiRE 
Şimali Amerikaya 

muntazam sefer 
~'H.A.ı: 'SA11LANl1lKcHYRON• 

MEN iQ\n yük alacaktır. 

THHSSAIAA vapnrn 16 Ey· 

lülde hekleniyor, dogrn DÜN 

KRRK, Anvers ve BREMEN 

için yiik alacaktır. 

Armemenl Schuldt H. 
HA.N~HUUG vapurn HAM-

lacaktı r. Atlres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çuşısı Saffet. ımkıtp;ı 

P. K. No. 

Eczacı Kemal Kamil 

Kolony~ ve esanslan 
Tapuru yirmi beş agustoata 

BUR(..ı A ""!VERS't ··k 1çiıı lzmire, İzmirlilere reklam yaılwa!!ı Jimanıwızdan hareketle doğra ~ ve .L' ea yıı <J 

NEVYORK ve BOSTONA gi- çıkarmak iizere 9 agustoatA hek fazlalık telakki ediyoruz. 

eoektır. 10 eyli.ilde NEVYORK- leniyor. BURGAS için yiik ala-1 Bu·· tu·· n 
TA bulunacaktır. oaktır. Türkiyede 

Yolca ve yük kabul olunur. H ANSBURO vapuru 30 

Holland Au11talla Ltno a~oetoata bekleniyor, doj?ro AN-

ALMKERK Vapuru 21 ey- VERS ve HAMRURG için yük 

Jiilıle beklenmekte olup BOBAY alacaktır. 

Şehrimize şeref ver'en bu 

biiylik eserleri 

AVUSTALYA ve YENi Z:E- ARMEMENT DEPPE • 
LANDA için yük alacaktır. RG Y PTE vapura ~O Agns- Yeni Zait Şışeler 

llandaki harek~t tarihlerinde- tosada hekleniyo, doğru l Içinde Göreceksiniz 
k . d · "kl'kl d , RUEN ve A""1 VERS için yükl1 
-ı egı ı ı - er en aoenta mes o- L' - _ 
liyet kabul etmez. alac.-ktır. 

~,az)a tafsiHit için ikinci Kor- Vnrut tarilılerl ve vaporlarırı 

donda IJ'abmil Tabliye Şirketi isimleri iizerine mesoliyet kahal 

binası arkasında Jı"'RATELLl edilmez. 
1 

N. V. W. F. Hanri Yan Der• SP EHOO acenteliı'.tine miirar,aat 

edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200J-2005 

Zeo & Oo. 

Birinoi Kordon Telefon No. 

---------- 2007 • 2008 

Bahar çiçoği, Altınruya, 

Falya, Leylak, Yasemin, 

Amber, Menek~e, Ak. 

şamgiineşi Gönül 

koka ları 

Taklide esasen imkan yokta, 
Çocuk HestahkJan 1 ----------

~lütehassısı Olivier Ve Şü. olamıyordu, Yi olamıyacaktır da 

Xo. 3 

Doktor ııM11E1 

Al
• A A~ Vapur Acentesi Hilaliahmer Hastabakıcı Hemşireler 
1 ga Cendelt han :!~'~~~Kordon Mektebi · Müdürlüğünden: 

Dhe Ellerman Llnes Ltd. Genç kızlarımıza şerefli, e~niyetli bir istikbal lıazırhyan mektebimize 
talebe kayıt ve kabul muamelesıne başlanmışbr. 

l kamergllblarıuı Bı rinci A DJUTANT 30 temmuzda Kabul şartları: 
Koruoııda Tayyare t-linem!\Bı Londra için yük alaoaktır. 1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
civarında 222 .Numaralı eve 2 - Yaşı (18) den aşağı (30) ean yukarı olmamak. 

ALO ERf AX Ay sonunda 3 - Orta tahsili ikmal etmiş olmak. 
nakletmiştir. Hastalt\rını es· LONDR A. AN V ERS Te HULL 4 - Evli olmamak (Evelce evlenmiş ve ayrılınış ise çocuğu bulunmamak) 
kisi gıhi l kinci Beyler soka- 5 - Mektebi terkettiği veylhut bet senelik mecburi hizmeti ikmal etme-
ı?tnda 84 .Numnralı wuaye- deıı gelip talıliyedu bolnnacak den evel mesleği terkettiği veya çıkarıldığı takdirde melrtep masrafını öde· 

ve ayni zamanda H ULL için veceğlne dair noterden mueaddak bir kefaletname vermek. 
ıu•lrnne ıııdo kabul eder. s - Sıhhati tam olmak ve boyu (l,52) den aşağı olmamak. (Tıbbı mu-
Evın Telefonu: 3053 ylik "lac,.ktır. ayene mektepte yapılacaktır.) 

M uayeııelınno 1'elelonu: 5342 YVON~E Ağustos başlangı- Mektep Hiltı.lialımer ,·emiyetinin malı olup tahsil müddeti iki sene altı 
3 20 ,. , , . . .. aydır. Talebenin iskrm, iaşe, ilbas ve tedrisatı tamrunen HilCtliahmer cemi-

iiıııı------•tl•: •·-(-5) oırıda LIU IH ıçın yak alaoaktır. yeti tarafından temin edildiği gibi aylık cepharçhğı da verilir. 

lzmlr Beledı·yeslnden:-• ROUMELlAN 16 ağostoı. Mektebe girmek İ8tiyenlerin 15 Eylül 1934 tarihine kadar cumadan 
maada herglin, lstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde mektep idaresine 

U Eylül pıınayırındı' yapı) .. LlVEH.POOL ve SwANSEA müracaatleri iltm olunur. 7-14-21 (226) (1548} 

ınak la olnıı gazinoya mnktezi dan ~elıp t1'bliyede bulunacaktır. • 

1 LAN Qıni l !l Agnstos 034. ue ıaat 16 DeutBche Levante Ltnte 
da ihale edılmek iizere nıetre ANGOH.A vapuru 6 ağustos 
nıurahbıu 1050 olarak ,Kösterilen BREMEN-HAMBURG ve AN· 
Qıni miktarı 400 metre murab- VER"'' 

1
. 

ı d 'I, b .l .
1

,. 
1 

i 8 ten ge ıp tahliyede hulu. 
Jaı ır. a ı an ı an o onur. 

T 1. 
1 

. . 
1 

nacaktır. 
a ıp erın tayın o unao aaatta 

belediye daımi enoiinıenoe depo-ı NOT: Vürut tarihleri ve va
•ito makbazlariie müracaatları. purlarm isimleri iizerine mes'u· 

(278) liyet kabul edilmez. 

Devlet Demiryollarl 7 inci iş
letme Müfettişliğinden : 

İzmir Panayırına getiriJecek eşyanın satılmıyan kısmından 
250 kilosunun yüzde yetmiŞ tenzilAtla nakledilmesi lizımgeldi-
ğindon meccanen iade oJunacaAı ilAoı tashih olaour. ( 275 ) 

•• 1 14. • 15 - 16 

parti naftalin g eldi h enüz 
tedarik eılemiyenlcr biraz 

acele etı;; i nl e? . 

k•I· 
ART•I kumaş hoyalarımıım tecrüb~sini yapmıyan ~· 

matlı 15 knruşla r~ngioi atmış ip~kli paOJ8 

yünlii elb isolM i ni;ı;i istedi1t-iniz renkte bot.rarsınız. 
b .J • • $' 

Hesmi rah~atnameyi haiz LEYLEK markalı rnı:ıtık ea9 btJ1 
sını ilıtıya c ı ol ırnlarn tavsiye e<lel'iz. J~sırnf i ç.in toptan .satı~ iller 

kezi depomuzdu r. 

'l'ııı:m turnlet ırnhunu ECE Tim tozu. Kaol Brasso, pire to• 
kı&rpıt, çay, kına, sakız, di~ rnnc unlara, kakao, kolonya, koJıı, tO 

kal, demir h indi, limon toza, her nevi asit, Jllstikten mo~alP111 

mu.c:taıdn, ı; i çek hoyhları, zamkı arnhi, çamaşır için soda, tar 

eke to~u, sahun to;r.u, lüks .-;ahnnn, fare zebiri v.s. 

TELEFOll: 

S. Ferit ŞiF A 
1\lemlcketin .,n yiiksek eıh 

bi nıiieasese.,itlir. 

8ıhbi koral\ 

~"'enni giizllik 

Haroınetrc, termometre 

Çocuk don mu~l\mbaları 

Hilnmam tnvalet çeşitleri 

Yerli ecııehi ınustahzarlar 

Ender bulanan ilaç çeşitleri 

Daima 
ıı~vcnt vtt her yerden çko 

ucu zd ıı r. 

S. FERiT 
ŞIFA 

Eczanesi 

Eczanesi 

Hiikfimet Sıraıi 

~ - t 

ZONGULDAK 
:K: ö ıvı: Ü Ft -u 
Tuğlacı ve Kireççiler 

( .Z ERO D lZ ) ve Sili ı· kaliteler: 
Bu defa getirdiğ i m yüksek kalorili ve tevkata<le tenzilAill 

.Z O N G U L D A K kömiirlerini eatı~a vazetıim.(ZEıtO 
DlZ) tonu ara·(tO S) L• d 
bayı• teslim , ıra ır. 
Adres: Maltazlarda Yalı cad<l.,sinde No. 1~ 

ZOROI GANOOl 

HARAÇÇI ZADELER 

' 

Ucuz ve sağlam sanaaıyeıe~ 
Haraççı 

Adres: 
zadeler imal eder. 
İ kinci Beyler sokağı No. 102 

Telefon No. 3778 ,1 

Zeytinyağı Fabrikası Satıhyor 
Ve Kiraya Veriliyor 

Müteveffa A hınet Seyit efendiye aıt hmıi rdo Halçu"E' .:;,, 

üzerinde kain mükemmel şeklide işlemekta olnn zeyt~/9' 
fabrikası satılacak ve kiraya verilecektir. TRlip olanlMın 19' "' 
tarihinden itibaren her giin Hiikumet karşııııııda Molltı ,,ıı' 
hanında J. Nuınnalı yazıhanede Avukat Salim boye nıiir110' 
ilan olonur. 2-2 (212) 


