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Cumhuriyetin "t Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, sabahları çıkar slyasl gantedlr 

Kalbimi Ne Yaptın? 
Bn h"yecanlı roml\oımızı eıı meraklı 

ve esrarengiz sahnelere girmek üzeredır 
Eğer ~imdiye kadar takip etmemiş iseni~ 
noksan nüshalarını ruatbaamızdao alınız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\'enı ARır nıathaaNırıd)l haı-.lıııı::otır 

'l!l!_~l~!l!~~!!l~[~~ 
Tüten Bacalar Türk Vatanında Okur Yazar Nis- iş Bankasının Onuncu 

lıisadiiStikıifMüjdecisidir peti Yüzde Yüz Olacaktır Y ıldönümü Hazırlıkları 
-~•tvekiJ ismet paşa Lozan · -.-.-----•_.,,....,_...., • ._. __ ~, ------

~a·e~e~ile oıemıcketimizin ik- lstanbul Gazeteler! Dil işlerine Ankara Ve :Vilayet 9 Eylul Panayırında Da Milli 
:-:1 ~1~,i~~:~~:. ~~:ıı~~;~:dGazeteleri Gibi Alika Göstermeğe Davet Edildi lktisadiyatımızın Geçirdiği Saf-
"" ~?•bilir ki bir istiklali ka- - ... . h ) C 1 d ) 
~--·ıraıek, onu muhafaza ve Kurultaya. Gelen Tebrikler iki Bina Yakındır a ar an an lfl acaktır •• 
~e kafi gelemez. Türkiye 
'~ kat'i manasile iktisadi 
'1t~be kavuşabilmek iç"n yal· 'it madde yetiştiren bir ülke 
'ti, tan kurtulmağa ve dahili 
~çlarını kendisi yapmağa 
~du. Yanı milli bir sanayi 
~ ~ ~.evkiinde idi. Lozanda 
"-t lirnızı tanıyanlar, bu varlığı 
~erniyeceğ z kanaatile, im 
'tılaı~ nıüstehziyana tavırlarla 
~ rdı. Fakat aradan çok 
letı11 'ıa geçmedi. Şimendifer iş• 
'°k ek kabiliyetini bile Türklere 
İetj görenler, veya görmek 
lGt'kble~ Türk p a r ası ile 
~le bıligisi ile, Türk eme· 
)tta Anadolu içlerine ilerJi 
~) deoıir ağlar karşısında 
~ttle~ini izharda geç kalma· 
~: Guzel bir tesadüftür ki; 
,~11 • 11 hattı isletmeğe açılırken 
~ l:aafta içinde Başvekil ismet 
~Gtt Bakırköy bez fabrikasının 
J-ılt~ reaoıini yaptı. Küçük fası · 
~'ttb' lzoıit kağıt fabrikasının, 
tQıı •hçe cam fabrikasının, 
~-- i'llldak sno'i antrasit fabri-

~ın teme11erini attı. 
di Urnhuriyet idaresinin ikhsa-
L tar'h· k Q•ft 1 ıni yazaca lar, geçen 
l~ı ~nın bu verimli. büyük ham· 
~i e; Önünde tavakkuf zarureti: 

l'~Ya~aklardır. 
t11~ Urkıye ham maddelerini av
..,~~ sanayıcilerinin keyf ve he
)~1tıe terketmek ve zaruri ihti
"ıtk •rıtıı onların elinden bekle· 
~. ?1ecburiyetinde bulunduk
bit hıçbir gün tam ve kamiJ 
~.,,u şekilde iktisadi istik laline 
d0ı fllluş sayılamazdı. Bundan 
~e:r.dır ki ismet paşa kendi 
İ~iıı n_ı kendi elile tamamlamak 
letırı 81Yasi programında, sanayı
'htd hareketine geniş bir yer 
)•J)tı ı. Ozun seneler ht:!saplarını 
b•ırı' Beş senelik sanayi pro 
ba.._ 1nı kurdu ve bugün bu pro~ 
)ot, ın tatbikine geçmiş bulunu-

~~ltp.ta iktisadi buhramn, 
~'tı.., l:bılletJeri arasındaki uya· 

~t f ın tesirleri altında her gün 
~"aıı~br~kanın dumanı tüterken, 
'''el Utıyet vatanında refah ve 
~'-~t müjdesini fışkırtan bir 
liet ~n dumailları görünüyor. 
l~•n .. Utulan fabrika Türk köy
ttı;ıd~un erneğile vücut bu'an ham 
~ltfı ~!erine geniş bir pazar ha-

l'<>t lJ . 
~~ .. f Şak, Al pullu, Eskişehir Şe 
biııı abrikaları mmtakalarmda 
}' 1 ttce . o un 1sçiye hayatı kazanmak 
dı, ~ lenıin eylemekle kalma 
~Utk k~n~.ar zer yatı dolayısile 
bııs, 0 Ylusüne büyük bir iş sa
bin. açtı. Yarın program muci· 
t'ı. te k 1~a.a llruiacak mensucat fab· 
~l'tıi tı, Pamuk müstahsillerini 
. a:a~dete ulaştıracaktır. 
1•lih gun memlektin pamuk 
Y iltı:ali Vasati 65 bin balyedir. 
C;ık f Yalnız devlet elile kurula
lbtt· abrikaların bu miktar pa 
~~ ta ıbtiyacı vardır Kurulmuş 
•tJet~rulacak olan hususi mües 
b,ıa e bugünkü istihlak mem 

tı .. l 
'tıettıı &oz önüne geliri irse, 
bitk eketın pamuk zeriyatmın 

aç nıisli genişliyeceği şüphe 

Ayltııdanberi hawlıklaıı devam Ahmet Cevat bey tezini anlat· 
edem ıkinci Dil l<wultayınm küşat mağa başladı Vakt:n daralma 
ıtvmi dün lstanbulda Dolmabahçe d sm an dolayı söz'erini ikmal 
sa10vmda icıo edilmiştır. Kurultay 
miizakeratını lstanbulda buliınan edemedi. Tezinin izahı yarıda 
imtiyaz sahibimiz Alt Şevket bey kaldı. Yarın (bugün] tezinin oku 
bizzat takıp eylemcktedır. l<ültiiı ınasına devam edecek ve hazır · 

hayatımızda çok büyiik bir kıymet lanan diğer tezlerin de liraatına 
ve ehemmıyet alan büyük Aurullay başlanacaktır. 
lıakkında Ali Şevket beyle lstan-
0111 muf1abiıimızaeıı aldığımız tel- Vallmtzln Telgrafı 
p.raJlan ne~·ıedıyornz: Yüksek· ı Kurultayı Reis· 

İstanbul 18 ( Hususi ) - ikin Jiğine, fstanbul 
ci Dil Kurultayı için Dolmabali- ldkılap savaclarının en mühim 
çe Sarayının büyük salonları ha Y 

zırlanmışh. Saat 13 ten itibaren varlık eseri Dil kurultayımızdan 
murahhaslar ve dinleyiciler, bey· ve kültür kaynagından doğmak-
nclmilel şöhreti haiz Profesor tadır Akan ve coşan sular gibi 
ler yerlerini almağa b;1şlamışlar· hergün birşcyler yaratan ve ka-
dı Bu büyük ve manalı küıtür bına sığmıyan inkılibımızın bü-
harekebne yetişmek için Başve· Kmulfaya Şete/ Veıen Büyiik Gazimiz yiık Türk medeniyetine yaraşan 

rllU işlerinin ,gönüUüstidür. 
Maar f vekilinin nutkunu mü 

teakıp büyük Millet Mec 
lisi reisi Kazım paşa Kurultay 
reisliğine seçilm i ş hararetli al 
kışlarla mevkiini almıştır. Türk 
dıli tetkiklerinde büyük hizmet 

1 Ieri sebkat eyliyen merhum Re
şit Galip ve Samih Rifat beyle · 
rin 2ziz hatıralarına hürmeten 
kurultay bir dak1kayı sükut için
de geçirmiş daha sonra encü
menler seçilm' ştir. Dört ilmi, üç 
idari encümen intihap o'unmuş 
tur Kuru ltayın küşadı münase 
sebetile Sovyet Rusya bilginlerin 
den akademisinden, Maarif komi · 
serliğinden gelen tebrik ve muvaf- Dıiiii_ iiiiiiiiilmiiiiiiiiı1iiiiii 

Kurultay Reisliğine Seçilen Kazım Pş. fakıyet temennilerini bildiren tel· ı Kıırnltayı Açan Maar if Vekili Abidin B. 
kil ismet Paşa Hazretlerile, İk~ graflar okunmuş, komşu ve dost kutlu ve zengin verimlerioi coş
tısat Vekili Celal bey ve diğer milletin alakası sürekli alkışlar- kun halk101ız namına dilerim. 
refakatlerindeki zevat Gülcemal- la karşılanmı~tır. Bunlardan baş· lzmir Valisi 
le İstanbula avdet edip doğru ka karultaya gelen tebrik tel- Kazım 
Dolmabahçe Sarayina çıktılar. graHerı 2000 e yakındır Tel ·--~· 

Sporcular ikide bütün yerler dolmuş, graflar okunduktan sonra kür 
haklı bir heyecan salondakileri süye Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
sarmıştı. Gazi salonu şereflendi umumi katibi lbrahim Necmi 
rince alkış tufanı koptu. Alkış· bey gelerek senelik raporunu 
Jar dakikalarca devanı etti. Tam okumuş, cemiyetin bir senelik Odesadan Tek-
on dörtte muzika istiklal marşını mesaısını izah eylemiştir. Bu rar r.erı· Do·· ndu·· 
çaldı. meyanda lbrahim Necmi bey ~ 

Murahhas 'ar, dinleyiciler aya - Türkiye matbuatının bu davaya Oılesn, 17 (A.A) - Anadolu 
ğa kalktılar. Marşın hitam mı gösterdiği yüksek alakayı kay Ajasıııı n lınımsi ıııuhabiri bi idi. 
müteakip kürsüye maarif vekili dederken ıstanbul gazetelerinin riyor : 
Zeynelabidin bey geldi. Küşat de Ankara ve diğer vilayet I\:afileıni~in hareketi yirmi 
nutkunu söyledi. Birçok yerleri lerdeki gazeteler gibi dil işi · dokuz a~uslosa tehit· edilui. Bu
sürekli alkışlarla kesilen nutukta ne. büyük cidale alaka gös- radön Kiyefe <lUniiyoroz. Kalaca
Başvekil paşanın kıymetli yar- termeJeri lüzumunu temenni Jtımız hu miiddot zarf ınd" Kiyef 
dım vadi teyit ediliyor hedefi- eylemiştir İbrahim Necmi bey Harkof ve Odel!lada müsabakalar 
miz şu suretle izah olunuyordu; sözlerini "öz Türkçe yazmayı yapılması nıuhteıneldir. 

- Bizim hede/imiz 1ürk moda yapalım, benimsiyelim di- c· ~}!';tırzz'~~D'l*ıiKt'~A 
vatanında okur yazar ntsbe· yerek hitama erdirdi ve hara- ~<>rd~ucu ~l\hıtedekı Be-
tini güzde yüze çıkarmaktır. retle alkışland. Müteakıben Türk ledıye ılanım mutlaka oku 

Büyük Şef 1ürk tarihi, 1 üık dili tetkik cemiyeti azasından v;~~V/ZZJ0r./ZA7JU'%e'/.ZYJ'Z/..LZA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
siı sayılabilir. Bu hareketin Türk namuslu ve kabiliyetli Türk işçi - ıyoruz. Yakın tecrübelerle göz 
köylüsü için refah ve saadet sinin elinde derhal semerelerini önünde canlanmış bulunan müs· 
yolu olacağında kimin şüphesi verecek hatta onları bir bakım pet neticeler karşısında bütün 
vardır?. dan garptekilerin fevkine yük· milletin bu heyecanı duyduğunda 

Cam ve Kağıt fabrikaları selt~cektir. şüphe yoktur. 
milli servetin harice akmasıne istiklal mefhumu etrafınde Böyle bir imanla hükumete 
meydan bırakmıyacak ve dahili bütün fedakarlıklardan bir an kuvvet veren halkımız Yukarıda . ' 
ihtiyaçlara memleket içinden ce · çekimiyen Türk milleti, iktisadi kaydettiğımiz Başvekil İsmet 
vap verecektir. istiklalin temini hedefine de bü paşanın Lozanda temin eylediği 

Ham iptidai maddelerini mem· tün varlığile yürüyecek onu iktisadi istiklali filen canlandı-
leket dahilinde bulabilen bir mutlaka zafere ulaştıracaktır. racak Türk vatanı nıes'utlar di
sanayi hareketinin muvaffak ol- Biz bugün hanüz temeHer yarı olacaktır. Bu cıdalin başın
maması için hiç bir sebep mev· üzerinde i şlenen beş senelik da yine lsmet paşaoıa olu~u, 
cut degildir. sanayi planının ıemerelerioi kendisi için hususi bir bahti 

Binaenaleyh hesaplı atılmış l ıimdiden sezer f gibiyiz. Bu ae- yarlıktır. 
adımlarla · kurulan fabrikalar, vinç ile milli bir heyecan duyu· i:•ı:n.aı.ı ~-~ 

iş Bankasmın Anlıa10aaki umumi mcıkezi 

iktisadi hayahmızda tarihi hususta geniş bazırlaklar yapıl
bir rol almış ve sanayi hareket maktadır.İstanbulda Galatasaray 
!erinde büyük hamleler atmış mektebinin alt katında büyük 
bulunan iş Bankası 26 ağustos bir sergi hazırlanmaktadır Ser
tarihinde onuncu yıldönümünü gide iş Bankasının alakadar 
idrak edecekt'r. iktisadi buh- olduğu bütün müesseselerin 
rana rağmen büyük bir intizam eserleri canlandınlacaktır.Burada 
dahilinde daima inkişaf eserleri bir de Gazi köşesi hazırlanmak
gösteren bu milli müessesemiz tadı r. Banka lstanbulda kuracağı 
onuncu yıldönümünü büyük te sergıden başka lzmir 9 Eylül 
.zahüratJa kutJulayacakhr. Bu - Sontl 3 lincn Sahıfeae -

Askeri Manevralar için 
Kıtaat Harekete Geldi 

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

Avusturya Ve 
killeri Nerede 

Italya Başve
Buluşacaklar? 

Prens Otto 

M. Sclıusclming 

Nereye Gitti? 
ROMA, 18 (A.A) - Manev· 

ralara iştiraki mukarrer kıtaat 

muayyen mıntakalarda tecemmü 
etmege başlamışlardır. 1904 ten 

,, 190 · e kadar ihtiyat sınıflarının 
talim ve terbiyei askeriyeleri 
ikmal edilmi ştir. 

Florance ile Bolonya arasın
daki yoUarda kıtaatm daimi faa · 
liyeti görülmektedir. 

Roma. 18 (A.A) - Salcihi· 
yettar mehafil ltalya ve Avus 
turya başvekillerinin manevra· 
lar esnasında telaki edeceklerini 
beyan etmektedir. Mülakatın 

mahalli henüz tesbit edilme· 
miştir. 

Roma, 18 (A A) - Hava& 
ajansı muhabiri M. Mussolini i 'e 
M Schuschning arasındaki mü 
Jakatın FJorenaede vukubulaca. 

,.,_, ğını istihbar etmiştir. 
-Sonu 3 iincii sa/ıi/ede -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir Dii.ello Karşısında 

- Siltıhınızı ateş etmeden evvel haber vueyiı• ki hasmımz şirketinize 
bir milyon /ran~a sicortalıd11/., 
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incir Piyasası ,Dün De 
Miişkülitla Açılabildi 

Küçük Haberle 
Yugoslavya Sergisi 

Yogoala•y•n•n Zagrep 

ilk Mahsulden(1536)Çuval Sekiz ;1;:• :ev~~üı~:e0:9: 1~~:k.;; 
Kuruş Otuz paradan Satıldı 'oevainla i~p· Harflerinin resinin :~·.:~.~~··:~!k:; .. ~;:·ıb,:~ 
Pıvu" ıütunlaramuı:daki ya toplama hoıu1nndi asami faaliyet 1 t'' Ol L U •• • ı- iti ••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••• mı,tır. 

sılan" rak ip edenler Onma niiı- Ye didinıoui Detlceei •ıba7et 1 1 araı .an 111 uull incir Nakliyatında Tenzilat r.:~~m~-~~~:"~~:1:~ 
hıunııdaki incır pıyaa~ao., dair Jıro tıcaretbaneainin inoir fUbeli .Baaı dairelerde not Ye uire ıa1' 

l ··t·· d .. ·· d I' . . Aydın ıimendifer kampanyası Haber alcbmmı• -A- CNı-a mandaohgına vekaleten yazılarımızda, aarfe<.lilen m un mu um ege ıyor. gıbı hnıoelarda elan Arı.p harf •·. . a-.. •-"- edll T b 
1 

· d ko 
aayretlere • ., •akl tavaaıotlara Artık ba•kalaranın gelmiye- k ld ile incir mllstalıailleri arasında sene bir ton lacır kilometre ba· en or a 1 J•n armA .tM .. • " " lerinm kullanılma ta o nRn el •· b ş bef ..... 
ra1tmeu Jll"'ftlanın Pereemhe gö- ce~ane dRha dogroıu gelmek iı h b 1 Ba•vekllett•n nakliyat tarifeleri üzerinde çı· tında 11 karuı nakliye ticretiae anı yu:a •O• • oayıp 

l'ı ~ a er a ınınıt Te v ... h f d b" d N 1 . • 1ebrimize gelmi' •• yeni •• nfi açılamadı1tını •e keyfiyetin teınediklerine baaal olan umoml bn huıoıta Maarif Vekaletine kan i tili malam ar. ti ı tutuluyor u. ature ıncır- . 
Ouınarteaıne tahk edilrni• bu- kanıaat üzerine boraı& re•ai Oe•a· .. · · Kumpanya, miiatalısiUeria va· Jer de hemen hemen bu esas ııne hatlamıştır. 

" bir emır ~onderıhnıştn. . . • . . • Ha,van lhracatl 
ıont1oRnnu ok amuşlıuclır. lıhei Hd~ Şükrü bey bazı aah Başnkı\letin bu emrinde de- zıyetinı ve pıyannı~ çok dOt dahılınde . muamele glrüy~rdu.: lngitiz ba-ndn"h Mek J1 

Hu meyanc.Jıa Perşembe akşa· caJu tarafmdan keodiıine yapı· .1. ki· Bazı dairelerde klln açılma•ını, nqnyabmızı na- Bu Hile fıatJum dOtkilnlilgilnu . 
1 

M 
1 

diia ı 
oı ıyor • c d"kk 1 k •f l . . A d d . lıyee Tapnri • a taya ou gen •"kn bır iki ""tıor ma- lan lekhfi izah eylemi,tir: 1A A harfleri• vaki nlan zarı ı ate a ara tarı e erın- göz önüne ıetıren y ın em11- d 

1 
. 

"' e nn rAp d b" "k d b . 1 k 2 k • dana MTke i mı,ttr. gazaemda incir vezendıl<lıgioi İncir tahmil iıta1iyonları na· mürao3 atlara müı-.ıuabakar dRv- e ır mı tar a a ~enzıllt yap- yo u umpan1a111 aruş tenzı- Ahmet Bey 
Ja"mıştık. zara dıkkate ahomAk •1tretile fi- ranıldı~ını, not tutmAkta, Dlöı- mağa karar vermitbr. llt yapar~k Naturel incir~eria Bir aydanberi mezon bola.-: 

lncır piyRla,.anuı lm ıeneıki yat takdıri •e bu şekılde piyaıa v .. tte yaprnRklft mf'zkftr harf le- Haber aldığımıza göre bu ucuz naklıne fınat vermek ııte- ·ı1:. t k .. dö ö .All 
" ·ıı "k l · • · · • 1 · . . 1· k k f ki Ti ayı ına ınu r açıh' tarz Ye şekli karş111nda açılma11. rin kullamldın-ı anıa,ıhyor. Ka· tenzı tın mı tan nature ıncır· mııtl. yı ıncır er nçn ar a b 

1 1 t" t•t ., •• ,.. ı b'k d'I • h ._. .1 b. rıy n meaun ye ı ı mı 11&.ıl e1ledi1tlmia kanaat, 1bra· Yenıden bir takun münaka- non ye inkılAp mef bıumına ay ere tat ı e ı en lcrebn er geçen seneaı tan eye ti ı ta· 
11 

b dü .
1 

. bllfla 
e . . . . . . . . . ma ey o •aaı eaıoe 

oatcrnın müatabıile Ye mötekahi- fAlara tevlit eden bu teklin de kırı olan bu harekele alakadar cına ıncıre teımıbnden ıbarettır. tulmaıta. Son vazıyet herıne ı · . 
ı_,n mftateblik te ıbrRcatçıya ve ay· matlup netloeyi ı-ermlyeoegi an- Jıum nazarı dıkkatlerinın oelbl· Bu tenzilat ancak incirlerini bu fark ortadan kaldınlmıı Te ~~maovuınd• Orman y 
ni zamanda mütevaMlt rolünü latılmıt Ye bllha11a Naallhll Ali ni "e mezkft.r harflerle Taki ola· milnbaııran domiryollarile nakl- biltiln incirlerin tona kilomet- Oamao•aıında e•nlkı • 
ifa eden aatıoı tiiooar Ye komiı Haydar bey mahduma Moatafa cak reımi •e bnaoıi müraea .. t- etmeği ta,bhllt edenlere tatbik rede 9 kurut nakliye ilcretine bir orman yangını çılmıt i" 
1oooalar ile ihracatçı tacirler be1 iyi matları yökeek fiyatla ların okunmadan ımhaıı ve bo olunacaktır. tibi tutulmuıtur alAkaclarlarca almau tertib•' 

ara1anda miitelıabtl blr emniyet almak b11101nnda axon mütalea- na meydAu buakılmamuı rioa G • t b• t•ı•• •• ye1iocle ıtek kısa bir uman 
Te itimat olmadığı oaerkezin- lar yilrUtmUflftr. o!unor. • azı er ıye ens 1 usune fında aöndilrülmü,tür. 
iedir. Ort"ya ailrtilen teklifler şon• Baenkil 8arclenpartl Hazarllklarl 

B• kanaatamı•ı tebarös .,uı. larde: ıamet ........................ ........................ 1'1irk maarif ve iaıtr••'' 
K~yf tyet Maarif Vekaletin• A 

, .. k91fiyet b11 Mne incir pl7a· l - Mevcut incirin tf'lkdbir den •ıliyete taınlmen tebhg lınacak talebe hakkında Maarif muhipler. cemiyetleri na• 
1Uınıa a9ılmaıında her iki tara- fiatla ibrao.t9ılar tara ın an mtlftereken 6 .fi;ylôlde Terıl 

iib olonmnş ve ıoaarıt idareeioden v kiJ t• d b• l • Id• 
faa maraa kaldılı mtitktllAt -.e m 2ayeaaM'· t 11 de alAkadarlara bildirih.oitUr. e e 10 en Jr &mJm ge 1 olaa gardenparti için b 
'her iki tarafın saman uman - e•ca ma auo mna uat clokuzda YilAyette JU 
Hrdeyledlkleri mutalealardu. yene Ye kalitearne göre kıymet N ki• t ş• k t• Gazi orta mektebi Te terbiye imllbaola alınaoak&ar. ,..anın riyaaelı ode bir topl•' 

Her &ene yarım Yft nihayet tupiti. 1 8 1 ya ır e • , enatltHıtine ah nacak talabenln n-. aenelik muallim mektebi yapılacaktır. 
bir •atlık hir temaa Te müoaka- S - f atib1al mahalleri •e T'llrkl~eden Acente- kRydii kabul tartları hakkauda meJ1unlar1ndan en •• bir eene Bir AJ izin Verlldt 
••dan 10nra alıca Te u.t1C1 atim· tahmil ııtasyon.lan naz.•~• itı- lik latlJ"OI' Maarif Vekaletinden şehrimiz- muvaffakıyetle ilk mektep mual· Gömrük baytar mlidürii 
reler araaında buıl olan tam mq- b1r" ahoarıak fıyat takdırı. kli deki alakadarlara hir tamim gol- limli~i Y"panlar mUaAbakalara man Zeki beYe gllmrükler •• 
tabakat önrioe piyaaa kolaylıkla Her Uç teklif kar,ııında her • Al!•en!e Smit na ·yat A.no· mi~tir. 1Jonda orta mekteplere letinoe bir ay muoniyec •ef 

. . nım tırkeb tarafından lklısat girebilirler. T,iae Ye altı aenelik 
açılırdı . . kafadan bır teı çıkıyor. Möıpet veklletine vukubulan bir milra· •e orta dereceli meelek mektep- muallim mektebi talebeainden mittir. 

Ba aene iH bilakia piyasa bir n.etıoe elde edilem .. i1 .. or·d· a. lcaatta Türkiyeden timil mem lorlne muallim ve ilk mektep. Yeni idare Heyeti 
EyltU meaooiyet imtihanlarına v · ıı:. ·· 1· d b• anoak ü9öooö bir kartılaşm" •e Bır "'rnhk ohı mndıuu fıya- leketlerine yapılacak ıhracat için lere müfettiş yetiştiren yiikaek 1 ayet ucr~t 1 1 are 

uatlaroa deTam edeo uzan boyla tın dokuz kuruş iizerındeıı açıl- acentelik istemiştir VekiJet bu derf'celi bir mttessese olan ensti- kalanların da mUeabakay• gir. Azalarına Vali uıoAYinli~i ~ 
baan beyeoanb, ~akıt TAiut maarnı tekht eylemit iıe d" hususu ehemmiyetli te ikki et- tıiniin pedagojı, edebiyat, tarih meleri caiz iae de bunların Ey- kamınw yanındakı odl\ tı 
a•bi müaakere Ye möna- eeaaeo perfCırnbe gönö tekrar jmif ve buradaki alakadarların cottrafya tabit ilimler riya?.iye lôl d~Tresinde muvaffak olmaları olonmuştnr. Yeni heyet bır • 
k"talardan 90nra açılmıt ve içti edilf'n hu fiyata yıne taraftar mütaleasmı sormuştur. re~ın ve' el işi, bede~ terbi.yea~ ~arthr. Mibabaka imtihanları 16ldeo itibaren işe başlayacak 
mada hazır balunanların onda do- anlınr etmemitttr. ıu·· rk ziirnrelerlnl ihtiTa ettiği bildi- 8 Ye 9 Eylftl günleri maarif 
kusa ••ık bir çehre aaai bir ta- HRttfl bir aralık .Tırboo tit'a- - Japon rilınekt4'dir. müdürlerinin tenaip edeoeği m11· Talebeler 
Yırla borl8d"n aynlmıtlardır. retbanHi möme11ilinft fıat Bn zümrel"re lise ve altı se allim mektepleri, lise •eya orta l\femleket Hastanesi 

Tüccar arkadaşlarımızdan bi- iizerinden mübayeatta hnlunop Tı'cıret MuLıvalesı· nehk muallim mflktebi m6?.t1.nl.arı. mekteplerde yapılacaktır. 
rinln ıöylediğln• nazaran hogiin- bolunmıyaçagına <lair ıorolırn 1 _ _ _ Muayene Edilecek .• 
Jdl piJU• a9•h• Tazi7etl ne ahoı bir ıuale mumaileyh ahcı olma· Tasdı'L Edı'ldı' Eski Mezunlar T ürkofıs· Sıhhat nkaletinden yjfi 
Te aaboı, ne 1bracat91 töocarı Te dıgıoı u fakat alıcı olmama11 1 gelen bir tılhrir"tta Hn'at 
ne de mtiatabıili memnun etme· eıhabaom da fiat rneıelesindeo Orta Taltsll G6rm'tlf Deri Boraaaı .&911- teplerine kabul edılecek tal Tiirkiye ıle J~ponya araım-
mlttir. ne,'et etmtş oımayip bn 11ebebin dakt ticaret mokanıename1intn Sa~ılaoaklar maeını istiyor ıerın ~emıeke.t haetan .. ıerı 

Ahoılarm Perşembe günü ilk kalite noklasmdao ileri geldi- vekiller heyetinee tasdik edil- Eski Rüıtiye mektepleri me Ankara Tlirkofia reisliğinden bir heyetı aıhhıye tarafa 
içtimadan beri ortaya athkları gmi aöylem1ttır. di~i Te iruzaaı tarihi olan ·26 zunlarının memuriyete tayinle· şehrimiz Ticaretodas1na gelen muayene edıım.,ıi, trahom, •• J 
mötalAa yökeek liatla iyi mal Bou" reiıı Oebiroi zade Temmuzdan muteber olaca~ı rinde şimdiki Orta mektepler bir tabriratta Tiftik, Yiiıı ve de gibi haetahklArl" malftl olıP'A 
almak, Htıoıların iM daha az Şökrıi bey cereyan ed11n müna- . . derecesini haiz olarak kab61 rileri için (ofisyon) denilen bir ran, görme •e işitme kabili 
fiatl• her malı aatmıyaaagına katalar ve t.,ati edilen fikirler- yıldır1m telgrafla şebrımızdekı edilmeleri lizımgeldim Maarif nevi ıabt mahallerinin teıiıi tav- nokun olanlaran raporda ıi 

. alAkadarlAfa bildi ril mitıti r. a· 
matrıfto Te her iki ta den ba içtimacla da pıyaaanın .................................... 111111 veklletinden Maarif ıo6dilrlii· siye olunmakta ve bunun Tica- lunma1ı ta.niy~ edilmiştir. 
rafın taleplerinin orta11 balon· oçılmıyacağına kanaat getirerek z:akerelMden aoora 11"kız knruş ğllne bildirilmiştir. Tamim de· ratodaları için de birer varidat 
maaı hn1nıonda ••ki taTaHntlar Haloı zade Hakkı beye fi at hat- otuz para fiatle piyuamn açıl- vaire bildirilmiıtir. menbaı olacağı zikrolunmaktaclır. BeytuJlah Ef • 
1emereeta kalmışh. kandaki mötalea ve fikirlnhıl maaına karar verileılt Te hemen t 933 te ~--ı eşme Odası 
Pertembe aktamı hazı tiiccar• ıormnş; mumaileyh te cevaben moam.,leye hR,laomı,tar. Saat '° KOpr'lldea °T•Y 
Jarıo bedeli takarrür ed..cek pi 100 11özleriol per,embe akta· beşt.,n aonra iptidar edilen &Atış . Bı•ıra Yaptıe-ımı• Velr.Alet9e 'l'eftı, landı na,tt 
1 ... tızerınden •erilmek tarUle ını aö1ledlaloi tekrar etmı,ur. IMrdan horaaya teıcil ettirilmio llıraoat Ettlrlll~or Kemerde Hılil kopriiıii 
mal çekmit olmaları Oamarteei Yanl turfanda malların 9ıkınh olan miktar kilosu 8 kurıış otaz 933 seneıinde Tnrkiyeden Ticaretodası umumi kltibi geçmekte olan Manaıı1tırh 
aabahı çareıda yenl bir tel&o •e Te karayaprak tabir edilen en para 1536 90Taldır. Alıcıluı ile Mısıra 400 bin Mısır lira11 kıy· Mehmet Ali bey Çetme Ticaret· tnllab efendi ıonvaz,,ne11inl ·-:ıı 
aaabiyet oyandırmıt Te bor1a Adi ııevıJeri hariç olmak üzere her birinın mübayea miktarı metinde muhtelif eıya ıeTkedil- "odası muamelatını teftit içia ~erekrdöemüt •e aRır aar'. 
komiıer .elu•ı Ihsan bey çarşı meToodoo dokuz kurut üzerin bn&oıi ıütonumnzda ayrı ayrı diği yapılan iıtati•tiklerden an Veklletten aldığı emir lzerine yaralanmışlar. Yaralı, meıDI 
ya gidip rnahallınde tetkikat deo ahnma11ıdır. Rir ha,li mfl· ıcöıterilmietir. laıılmıttır. din Çeımeve gitmittir. baatanesine kaldırılmuştır. 

yapmak mt>chnriyetınde kalmıo· Tefrika No. 19 AOusto•: 19 lok hatıraları ıçınde geçnellmt t.,mıyordn amma, hen, Ha16k meam11ıoız Btileot bey t ben 

tn. itte, gülöyoraon •.. O ıhk, al· beyi beraber götiireoeğimi vad.,. kitnün bu aaabiyetlttrini eD 
Bu tetkıkat ve 1'iirkofi• mö B l s l n ? t ki 1 kt . Af d k k dl .. k d d en ev Yor U m ışı ı mem e e yıne z ın ere en ımı an ır tm. bu arahkaız çalıtmalara 

dürü Akıl hflyın ıbracatçılarla kabardı değil mit Gen9 kız başını Halftka dön. 
1

orom. Şö,ıe yeışil •taç laf 
tem•11 ıncır pıyftlKllnın ö~len UJkü oevap Terdi: ditrerek hada uzaoop 1akln dii•ll 
den ıonrs l'aAt Uçfe HorHda ya- Bir e i k k i O ı d ı.· ı t ff f4 kt Si 

~vharrlrl.: ftebt.a Arl1 - ş y m 10 'pe yere• - 1 e e,,.ı m a u - ile kotları dinlemek te bir ti 
p1lacak hir içtimAda açılmA&ını üzüldögönöze gülüyorum. Dog- zin namınıza Yerilmit bir vadı d ...ili:. 
t 1 • t O! Amoaoııtım e.ı.er '-- N h • a•rom bil ıiki de1til ınidir7 Hele ben . ~, emm @y emı~ 1r. - ,.. • ,,. .,,,D- - e ace. 1 .. • roau Rülent, bir fen adammın elbet reddetrneJ'ıioizt ~ Jslf: 

8Ht ii~; Ofiı mii liırü v1t ra· de bir kabiUyet, bir aan'at Tuıa tiin gfin biç, bi9 bir. ı .. bo kadar eodi,eli bo kadar me- Haldk nezaketle: bayırda kotarak yürürneğı, tl 
poJWrü baz1 alakadRr lıoraa bunları Ülküye bor9lo oldngu rafa 9ıkmıyarak Tak tının hır ka9 rakh olmata pek tuhaflma gidi· _ Te,ekkür ederim Matm•· larda gtisel çiçek böketleri 1 ~ 
konuser •ekili toplandılar. ıoo sCiylerueliylm. Ancl\k onnn aaatını borada fU aletlerin yor. Hem eize yemin ederim ki zel, bn önlü sıaygılara, 1ayııla- mağı bö7le kapıah yerlerde ,f.. 

lhueaıçılardan Şerif Remzi anlayıeh tenkitleri ve zevkleri kartııında geçirmiş olmakhgın ben kötkUmiizön ba benimaedi- rımla mokabele etmek hr .. hnı •a11ızhktan bo~olmaf?a çok ter 
~azıllılı Alı Hwydar •e Ahmet ile yürfiyebiliyor, birpyler ya- Hal6~a fayda Yermez mi tanı· gim, benllglme ulathrdığım gft kaçırwıyaoığım. ederim.. J 
Muhtıu lıeoylerden başka kimlfl p•billyorom. yoreon7 111te bak Haluk da tetek· zelliklerini b.,r 11e1• tereib ede - Oyle ise yarın ıabab he- Ne olaoakt Bir eaer ya••..-: 
yok . Halbuki bu ıene piyaaada - O halde 18n de ona te- kftr gözile aana hRkıyor. rlm. Uzakta en medeni bir yerde "'her gideriz.. yeni bir parça beateliyecek ~ 
yRptıgunız ıetkikattau anhyo. tekkür ediyoraon demektir. Bun- Karıaının ellerini avo9ları dünyanın her zevkini içine top· Haldk ıükdt etti.. ainiz, onları hep ctırni1et• •- ...&. 
~ro kı Şım,lılik oo üç ticaret· da bakhıın Hal&lr.. Ben de bi· icılndtt tutarak: lamıt bir ,ehirde hattalanBAm, Kler ıözün• devam eyledi. k h k di 

1 
t ek dfV' 

~ ee er eRe n e eo 
hane anoır ıbrRcı 19in muktezi liyornnı ki O'lklioün ber•eye - Hayır bana bak Olkü; beni köşküme götiir diye size - Hem ha ne allahınızı ıtt-

1 1 
' 

T Dili D Z ... l 
tethırleri almıt, 1cap eyliyeo ma· rağmen yalnıa maaiktye göıter- Niçin biraz da heni, Ye doktoru yalTarırdım. Bilemeaıinls Btıyük Ter1enizt Siz hep btiyle kapalı 

0 
h ld t . • d karlt,..-

a e m c.,mıye,~ e .ı 
halleri basırlamıf, amele •e möı· diği b11 yenilmez heTH Te döt- dinlemiyor1on t Doktor ıana h~. adamızm bn döoya deger tabii çeh,maktan ne anhyor1nnod . . .. J:il dfll"i 
fllhdımin kadrolar1nı ikmal et· künlö~ii ile Aan• herhalde faar- yecan •e düoüııoe iyi değildir gtlzeJli1tioi, namhklarını, kD,kü- Hayatın zeYki tabiattan, gü- onan lıkrıni 0000 bugun .. ;tfİ' 

l't ~ ı··' k ........ wı~ olmala1a1na r••meo orta~• daıı do'4unuyor, banan l9in alıln diyor, een anlamıyoraun ama ben müaün beni anhyan hoıaıiyetinı zel baTalardao, cemiyttte tarı•· errnı nete, ze• Ye Y•f8 ~ 
. . 1 . . taDI 

çıkamı1orlar. kazançlarınızdan bana da bir görüyorum. Zayıfhyonuo . Hava. ne kadar 18viyoram. maktan çakar • .Maıiki de gônlti- yen 1•111 I''""''P ertnı . ı' 
Salonda güm.,lerden tızan P•1 ılötö1or demekl 011• 118 almak için qıkmıyorıonl.. Tam ba anada kapı rö11gAr mtiali eğlendirmek için bir •Hl· llaım .. Yani hır kelim• ılte 

h•ılnlar Ye kulaktan knlaıa 1•· hep birbirlmiai tebriklerı.ı. Seninle birka9 a, 1eyahata gibi açılmıt xı.,r, elinde koca bir ledir .• Fakat ona batlanmat in m"k •. YA,ıyanları görmek~ 
ıotau ınHkAlem•l•r boru komHr Olkii MTimli ta•rile: 9ıkmamıaı iatemes miaint BTI• buketle içeri girmittl. aanı çileden çıkarır, ainlrll, titiz lenoe7i, F"'Ykı, ge7.me4i iıt• 
TMih •~ lrltih; nmnmt lhean( - Sial temin ederim ki ben .• neli bir Mne olda, ikiaoi ıeneyl - Bira• pç taldımt Annem 7apar... olar. 
"8yın ıhaaoaccılan h11luuoela•i Derken Bülent eözönü k11ti: Btyratta o çok aetditln çoook· yemek Yak&ı deye bırakmak it· Sia •• ha fikrime iıtirat et. 



ıikalı 1\1uhahir Kn;ckerhocker'in Iht;saslan 2 

~•d!'3~- ıenesi Kinu::ıusaniıine de en ziyade İftigale meyyal 
llıaıa r ... 11r1n yilzde 95inin Al- olanı Sarre havzasının bal şek .. t·:~. lehine rey vereceğine lidir. ilk zaman Sarre'ın harap 
.,trdı 1J' hakikat oazarile ba_k_ı · olan F~.ansız madenlerini tatmin 
~ Fransa bunu balı - edeceiı dütünillerek bu hal ıek 

!ismet Paşa Panayır Kü· 
şadına Gelemiyecek Mi~ 

Arnavutlukta Hükumet Aleyhi- Sincpta Baıvekilimize Yapılan 
Ve Samimi Tezahürat .. laz. Sarre havzasını muba· linin mayafık olduğu zannedili- eu··yu··k 

1930 edeceğini beklemiyordu yorrdu Bugün iıe birinci smıf 
~~esinde Stereseman M. tehlike membaı teşkil ediyor. -----........ .-. .... ~-----
~ ı Sırre bavzasmdaıi vaı- fransanın harbı arzu etmedijini Bel .. ratta, '1'6rk Yagoalay - Oeml~etl latanbul, 18 (H....ı) - ~- Y~ derin HYgi ve minnet hiale-

ne Hareketler Mi Başlamış? 

lıl,dj'-eie muvaffak olmuı gi· her tarafa ilin ettiii bir anda A•t•f 1 er/ı Ll.tt•I nadan bildiriliyor: AraaYlltlakta nkil J.met pap huretlennın riyle aelAmJamıı Ye alkıfla1111tbr. 
!ili, Fakat Stereaeman vefat Sarre meae!eıi barp ilıtimalini Ankara, 18 (Husuai) - Ha· Abmd Zogonma aleybtarlan 'J:! A~•ta bmiri ~eatli- Şdir baıtan ba~~ donan•ıı is· 
" Oç •ene sonra,. Hitler geldi. ortaya at.yor. Franaa iıterae bir zırlanmakta olan ukerl terfi Jiı- bazı kanııklıldar yapmak teıeb rilmelen takurlr .,ı..iftir. kelede Banelri11miu baketler ''-da, yilzde yllz Alman o!ao glln zarfında Sarre meselesini telerini tetkik etmek &zere Milli b&alnde balunmDflardır. Yer YMI Aaır - Ba. laaber leeJ• takcli~ edilmİf, Ye pnç bir 
~ ~kı bir Hitler hattı üze vesile edinerek preventif barbı Mld-!•~ VekiJi tehrimize avdet yer ihtilll banketleri baılamıı· yit ederae Bapekal lwet ~ ~..Uım. t~nclan Hot geldi· 
~:e ayrıld,1 . açmak için ıebep bulmap muk- ·~!•••ıtır Elfz·z. batbaı aç~ tar. Banan inine geçmek için pn~ 9 Eyl61 PWJUI k~t ms denılm~ftir. • • 

...._....., •• Sarre.nın _Fransada tedirdir. Hatt.a bu sebep: -~~ansa dıger de_vlet demıryottarı lzenn· Araantluk hllkimetinin ltalya- ruauade buh111amıyaca~ bil~ S..vekal ~auetlen Yill,eti. 
~ ıçın mühım bır propa· istemeden bile kendiliıınden de tetkıkat Japmakta balaan ... ti t d k t ta laare panayınmw tetkık ft 11· fuka11, beledıye " lıutaHJi 
~ . . . • . . . ya na e ere muavea• - ecl ... _, __ L.& .ı.._ c · · 
~ S. hpalmıyor. Fakat bınlerce başıösterebilir. Nafia Vekilı Ah Ye Mabye Ve lep e r ei" a6 . Jaret eceıa aala..-maaı•UU"· Ye mnbanyet meydaı11m a,a-
"- • fre'in Milletler Cemiye Sarre mataka11aın yüzde alt· kili Fut beyJer bu,on Ankaraya la~ •J:~ 

1
1 ~emyor. Bel ~ Pafll Stnopla it• ret etmifler Ye ıebir park .... 

'iclareai altmda kalması için mııı katoliktir. Şayet Almanya· d6nm tler iıtaıyonda mutat me- tt n a 8 (la ~ )- · Sıaop 17 ( AA ) - Bapekil tereflerine Yerilen itle siyafe-
~~da yapıyorlar Bu pro nın katolikJere karti bir tazyik raıımle kaf1ı 'aamıtJard11. rra kan ıe~en aber ere pre lamet Pap lauretlerİDİ ... u ba tini •ll•kip ••para dlaerelı 
.._-..,. yapanlar, Sarre Al· yapması yüzünden Sarre balkı Zıraat Velılll Bllrmda mezd "; .ıelaınle .T~ • Y~~- lanan G&lcemal Yapan ıeç ft l.t..bala mtHeYeccıben hareket 
"it olaraa bundan zarar göre· Almanya aleyhine rey yerecek Istanbal. 8 ( Hmuıl ) - Ko· ya 0 t.uk cemıyeti ~amale .b~r kıt limanımıza mavualat etmif- ebaiflerdir. • 
-...... ..... Soıyal • demokrat:ar, olursa bunun neticeleriai tayin yun aala~ı •tlerini tetkik eylemek tqekktll_ Y&cade ıebrmek ıçan tir. Geceyi burada g~ Baı· lamet pafa hazretleri 51-
~Yyj· katolikler, komDnist- etmek güçtllr 86yle bir hal, dip- ~zere Zaraat Y~kili Mablia bey ~I~ b~r temayiil ~Dmlfhr. Yekilimiz Abab Aat 9 da tehi- noptan vapura dinerken n Ya• 
~•diler v~ sairleridir. Hit lomatlarclan birisinin ılyled ği urİya bgıt~:t(ırH • • m~~e~~~~~~ında faalıyete ıe· re çıkmıtlarclır. paran hareketi enuıncla ballun 
~ evvel halkın ylzde dok gibi, bir fellketi muc p 0 urdu ıtaa al, muı ) - Ah çecega 1 ırilıyor. Halk ricalannı lrabal eden cotkun Ye kalpten gelen teza. 

~ Al-.n için rey verecekti. Sarre'de "ulunan ıoayal de· ı 1 B k n batYeldlini cotkaa taahlratla hlrati ara11nda ufarlaamıtlardır. 

~·=gtl~e~:!~~=:vı.e~~= :.:~:~~:.A::.; ı!:::·· :::. ş an -asının vnuncu Zonguldak't~ e·ı·r·. ı·~dının Ameliyah 
, ~eybine ne kadar az mek için bir köprü diye kalla- y ld ·· ·· ·· H I ki a a 
'~ılletler Cemiyeti lehine nacaganı s6yliyorlar Hitler ise, 1 onı-.mu azır 1 arı . . , , , 
~ çok olacaktır. Sarre meselesi halledilirse, ........................ -........................ Buyuk Btr lu Dı•n Mu la•'-dı' .. ı 7 
~~an propasuıda çok ha FrllDla ile Almanya araaında ib· - Baş 1aıafı Bmncı Sah11eae - eddecek, bankanın aJAkadar Ol I'•- ,il IU ' 
~' .dır. Fakat Sarre'ın Alman· tiliffı bir m.:ıele kalmıyacağını panay11ına da geniş mikyastalbu'andağa her it kuYvetle WDa· . ISTANBUL.. 18 CH~uai) - Z~nguldakta m~mlek.et hast.ane· 
~ilhakı için milli ıosyaJistler an!abyor. Sarre mıntakaıında baıarlanma~tadır Pavyonların in· mi efkarın lnüne konulacakbr. sı~de yapalan bır am!hyat çok dıkbte pyan bır netıce Yermııtir. 
~ 111daa yapılan propaganda umumun reyine mUracaat keyfi · ıa Ye tanzımi Salibettin Refik Banka bu müaaıebeUe lzmir, Bılr katdıaın krnındakı lr abnmıt Ye kanundan 24 teneke •u pka• 
~.~b "dd tJ' b ı· b .. . · ı . t' P ,_ n mıı ır ~ • ~ı - e ı ~e •.taret ı yeti çok zaman evvel yapalmış ey mueueseaane verı mıt ır. ·~ .. ta~bul tubeleriJe Ankara mer YENi ASIR _ Ba uber bize de çok garip ıiründil. Çikb~ 
~ • Mıl~ı ıoıyalıstlerın ta· olıa idi, bundan belki Fraua yoolarda :•. ~ankaı~nın on •e~eh~ kezınd.e mlikeU~ ıi~afetler Ye iddia eclilen ıuya 24 değil belki de 4 teneke olm11 ~ha bUyik bir 
t., Jı· 15 bın genç adam var· için bir fayda basıl o!abilirdi l bayatı mılh ıktısadıyatımızın ınki recekür. Y aphlfl hızmetlerden ihtimal dahilindedir. Fakat telpaf eli10ize 24 teneke olarak gel· 
~ ~ b11nlar AJmany~da am~le Bugün iı~ Sarre meselesi ı' ~ında _ifa . eyledıği hizmetler. dolayı haldı bir gurur dayan it digi için aynen dercecliyona:. 

~ rglblarında talam ve ter- Franaı&ların oynadığı oyunda yun ve ıpekıı mamulih, A pullu Bankası onuncu yıld6nümlinü Orm'Joların ı(ıeı·ımes· ıç· 
s.::-~erdir. lnti~p g&nft bir koz olmaktan çıkarak idi ~e . Eok'.ıebir ıeker fa_brikalara ıreniı b'.r ~yeca~ l~'it içia U 'l 1 1 ID 
~ ~ktan 25 bıne çıka bir iskambil kağıdı derecesine 1 ıstıbıalatı. kereste, çıvı Ye Er hummalı bır faaJıyet ıçınde ça • • 

' -· Millt .-yaliatler m_iittehit inmit!ir. . Reylere mllracaatta pc11 balnrl•nmn mamulAtı tesh r b•maktadar liyit • 1 IStilif lırı~cal 
il Pbeden hareket edıyorlar. ekserıyetin Almaayada kalaca ı 

..... --halif taraf eskiden Al ğma Almanya bugftn filen emın· A"'kerAı Manevralar lçı·n lıtanbal, 18 (HDSUt)- Ormanlarımızın verimli birıekilde itle· 
L~- oldap gibi dağınık ve dir. Bununla beraber Hıt er, ~ tilebilmeıi için bug&nkl teıkillt fevkinde bir Devlet ormaa ifltme 
~t H idaresi namıle bir teıki.lit viicude getirileceği kuYvetle siyleniyor 
[ ..... ır. itler taraftart olan Alman devletinin nOfuzu ve kuv K t t Hare~ -ete Geldı· baıYekil lsmet P•f& ile iktisat Yekili Celil beyin Karadeniz ... 
~ "8· cephesi) ni teıkil eden veti haricinde kalan ye mühım 1 aa , 
~ 1 billerinde ormanlarda yaptığı tetkikat bu meıele ile allkaclar 1 reylerin yUzde doksan bir yekOn tutan Almanların ö n.ı" 
..:;~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• g r111uyor. 
L~·llu kazanacajız!" diyorlar Almanya aleyhine rey verme- - Boı taıafı blllncı sahııeat - Budapqte 18 ( A.A) - Ro ·------··~ .. ııt-t• .. ••• .. •••-----
~il .. taraf ise " ekseriyeti lerini istiyor. Onun için Sarre'ın Roma. 18 (A.A) - Havas madan alınan haberlere nazaran u• d b v 
~ caaımıza &midimiz var mukavelenin tayin ettiği m&ddet- Ajansı bildiriyor: M. Mussoliai Habisburg baneda ID en orgun asiyet 
~lli ile i~ti~a e~iyorlar . !e~ e•vel Atmanyaya iadesini . lstefani Ajansı M. Mussolini· nının iadeıi hakkındaki her tiir- • 

~.. tün bırbırle11ne tebdıt- ıslıyor. nın manevralar esnasında M lü projeyi reddedecektir. Bana • s ht • ~ 
~ ~ bu 800,000 kişiye Hitlerin muar1zlan ile Fran· Scbuschnınge mülaki olacağını binaen ltalyanın teıebbüıü ingil· namesı a e mı T 
4" tall~etler cemiyeti tarafm· 11zlar iıe kuvYetlerini pıtermek teyıt eylemektedir terenin bitarafhğını temin Ye 
!llılt .:ın edilmiş olan. 1~ ki- ye AJ~··~· aleyhinde r~y Yere- Avustu~ya J~binde derpiı edi Fraosanın da kUç6k itilifı teskine PARIS, 18 (A.A) - Ecbo BERLIN, 18 (A.A) - Ama 
t-.; ter ~b~t~ kunet,ale Mület- rek Hıtl~rı~ baysıyebne bı~ darbe l~cek tedbırl~rın be

1

ynelmdel ma •eYkedecefi hakkındaki tasay De Paris gazetesinde ffinden-ılallkfameti Sarre blkimet komia· 
' llUyet~nın bluff u vardır. Yarmak ısby~rlar . • bıyette . o.acagı an aşılmaktadır. ~ru bundan •onra tehlikeye burgun ••siyetnamesi meYIUlr yonuna tifalat bir nota vererek 
'-Mu loıyabıtler Avmturyayı Demek kı Fransızlar Hıtlerın Buna bınaen Schucbnıng Musso duımUt g6rlnmektedir. delildir baılağı alhnda bagln Sarrede çıkan baza tel 
,._~~k olurlarsa Sarre'de ne bir toplu itue ile o'sun canını tini mWlkatı daha geniş dıplo· Stokho.ı• 18 (AA) - Arıi· . f d b" k l d . tarafından Hindenb gaz:ı..: 
~uilir? Milletler cemiyetinin yakmak b&yDk bir harp tehlike- mahk tlrltmelere bir mukad duk Otto bugün meçhul bir ıem· 18 ;ıar e .en 

1~tma ı: a_ e. :: mi u befl Al argun AJ. 
hb~ altaıııını zaten milli sos sinin viicudunu ortadan kaldır- deme o.acaktır. te hareket etmi,tir. ye, na1munkıtn dsa e 0 up 

11 
n heiik6

1 
etl . manyha tt" 1-

~~ ....__ lOOO k" ·ı·1r L- 1 D 1 k' •• • 1 •• 1 ça.ışı ma a ır man me erı ve a a • 
~ -... ııı ı zauata mağa rau o•mıyor ar ıyor ar ı t ff · · b h Irk da 

~. Sarre'deki milli. ~oıy~- 8arre'deki ıiyasi ~kalliyetleri Japon Heyerı· 1 Nazı·ııı· Geoçlerı· a~:;:~raff!:d~!A) -!r• ,:~~ıa: t:.:~ri u~rot:.ıo .. et· 
\' .. ı~taat altında tutabılır mı? Hitler adamlarının zuımüne ma· P . ~ . yet miftir. 

lı._.•~ıa H"tJ d • ·ı F F-L- nameaa Ye latlmlzdelri reya-
~ 1 er eıı ' ranaa raz bırakamayız .... t mesele s t K r Al L. ' o 1 .rd ı· 1 ı. . ı . . Hlk6met bu kabil prt1 ... 
~ ~;lll•k üzere Avrupanın Milletler cemiyetini alakadar OIJI anı osu BJıllıl lllLll 1 lr ı; ,, ...... , kayme~ ~a~mda p ·~ _efkln mit ifrat hareketlerinin millatler. 
, ~· kıımı, Sarre baYıası edeblliıl Mılletler cemiyebain J h . • . . pu •mamı,...ın ••-1 W..ıyatmı cuıiyeti tarafmclan idare e4ilea 
'~- geri verilecek Ye hususi bir komisyonu. siyasi ra- 1 nkat Yıpıyır . ~KN IZLl, 17 (A.A) - Na- biillıaya çabtarak ~ ba •• bir arazide vukubulmuun Ye laa-"la._ ortadan kalkacak ola kipleriain .hbat ye bayatını aılh HalkeYi meDaaplarından 66 nenanm Almanya hancınde her kCimel komiayonma- mldalaale· 
~ • 11 b&yllk bir memnani· emniyet altına almak için Hitlere Aj Kaeab~otdTiı~, 17 A .A)) - Ta.- kitıllk bir grup bagön buıuıl hangi bir kimae &zerinde hiç ye lllzum airmemesiDi laa,retl• 
~ t l kk• . . . . Rnıı ' rıyo,: b" • tiba b l tirem" k • • . 
~ iat •' ı .,derJerdı. Hıtler Yerilmek &zere bır mulraYele bıle Hıuhtn ~aHteleri p,,~rantlc- h1r motör ile boraya gelmıtler 11 111 an e P ı1ece karplamakta •e mezkur kot111a-
~ •di. Sane mıotakasına hazırlıyor. Bununla beraber, ne naya iıtHyonand11ki Soyyet Jron •• l•taıyonda Halke•i reiıi •• kad~r becerikıizc:e olclwğunu yonun bu bareketini de tidcletle 
.~,._ ~evleti namına ko1Daer k•dar teminat veriline Yerilain, 10loeloıo alflybinde tabriki&mi• ta 1 d k aayhyor. prot•to ederek bu hareketlen 
,, e.lllea Von Papen, pvet Sarre mıntakaaı Alman olur ol- \thbamları ıbt1•a eden y11ni bir menıuplara ra ıa an artalan- Bedia 18 ( A ·A) - Rayif· kaqı icabedea tetbirlerina ittiha· 
~ t lltıatakası milletler cemi· maz. Fr•nsaya yeni bir muhacir bah.,r nPşrPtmekteıdırler Konao mı,ludır. bankın blincoauna nazaru eY zuıa intizar eylemektedir. 
~.._hndan aerbest b11akal akını daha vukua gelecektir. loıdok Ye '"hıen konıoloı m"z Rngöo Nazilli tıporcolara De- rakı nakdiye kal'flllğı aiabeti ıe· Berlin, 1~ ~A ~) - M;.. Frick, 
~ ... _it oursabununsulhucıddi nn._ k d M'U tl Ce. kdr uta,.yonda Japon 111kerf be- nhdi ıporeolar1le hır fntholma· çenbaftazarfında2114tea2118e pretestan kıhselermde dınl m&· 

-..,.ett uuue a ar ı e er mı- yetıne kar~ı möa~ll&b "'8roz ... L ka . t' . f tm• ti 
e tehdit edeceğini ı3y· t• . d d" Da z·a mesel "d" çı 1Rphktırn IMtnra •eoe NaaıHiye .... mııtar. na t• memnuıye ını re e ıı r. 

r. ye 1nın er 1 n 1a eaı ı. tertıbıyle ıttıh•m edılmektedır. " • ••• • 
ııı..: il" 1 'k . Bugün ise Sarre mıntakaaadır. Harbinin iyi mal(imat alan dönf'eektercltr. J d A •k 
,,., '' irdır. Besbellı Al- F k lh ·d · · · aponya a merı a L_-• t°l>tat:. S a at su un ı amesı ıçıo en mabahli matbuatta ıouşar eden HalkeYl tarRfından tereflerine 
:"tı11 ~ ı o an arre mmta b" k · ı · D · · ı· ~ l .\ uyti ümıt en anzıg mısa ı ho tahr1k1Am1z haberin· HarhlD· birögle ziyafeti Teraleceiltlr. 
-t 1 bunu ~anya. kaybdecek olur veriyor. Orada Hitler hücum dekı JApon askeri lıeyf'tl tara 11111. Zılzıleden Eılın'ıı' fızL MıLtırda su·ınu·s Alıyor 
'f ~~& &ae ıç bır zaman müte kıtalarını itaat altında bu!undu- fından ılbaam edıldııtı bakkınd11 A • 1 . Hl 1 
... ~., kabül etmiyecektir. rabileceğini ispat etti Bu sayede aarıb deliller mnoot oldugnno mas Ya Terkıttı• .Londra, 17 (A.A) - Büyük 
-._ t llluabedeıinin yanlış ola •. , . t•yıt 8,ı m kt d ı mık tarda güm üt madenlle yökll ""- '•bı Leh ordusunun Danzıg e gırme· .., A " e ı r er. 
~ ••••• :-: eth~i meseleler için sine mini oldu. Sarr'edeki milli b·:r···F··,·a·n··.····A···, ·m·········ı·············· y agv mor Hattı Tokyo, 18 ( A.A) - Nıpyo Va,ıngtoo vapuru Sonthamptoa-
• ••••••....................... ız an an aşması aa- . . dan .Nevyorka barektıt etmııt1r11 
ltaş L soıyaliatleri de itaat altında bu- yeıinde mllmkiln o abılir. Bayle T L • E • cıTaranda ııddetli bır selsele hı• Şımdıye kadar bo kad"r böyHt 
l c t! V 8Zlml lundurarak Fransız ordusun an bir an aşmana• muhtemel oldu· 811 rıp ttı aeclalmiıtir. Demiryota mömaka- miktarda glmftt gönderilmem•ttf. 

~•te11~ Ye rahat t1rnş olmak mlldahate.ine mini olmuı kaviJ ğunu gö.terecek ••:--reler yok- Amuya, 18 (A.A)-Qok far IAtı m6nkatldir. Zel•I• .. rk• 0'5oderUeo mtfttar 1,260,000 
.,._., r tıratş malu'la 'Ye h19ak· yen :muhtemeldir Ba, iyi ltir tur O baJde Sure de ~··~ siai• Jlago7.-. 60 •il ....,._ fngllls llrHı kıymeUnde 400 
-._ ı fır a . re,leriDe mlracaat edilmeaa tınalı 7ağan 1aamar hattın 18 t ~Ofo 9 , krem, ıaht&n, pudra llmittır. Fakat aulhun temin edi meael •İDİD efkln endiıeye dil A ı.ae oW9'• -•o na7or. ton a~1rhtında 12,000 çubnktar. 
1-t,_ "1•11lrının erın1m en oonz lebilmeıi için yeglne çare Sam ıtreC:k olan aebeplerden birisi mu1a • Haoıba1ra• kaumnda .ze1..-ıa .. .._. ... lkı •Y· Hanları Loodr11dan 8ontba111p-
"'tı tta Ş.mat BakUıaı acozlnk meselesinin reylere ... CUlt oldajw biç ..... Joktur. tahribat 7aph1ttD•.. ••su lerhı••• kagmafa •.-.r •*- ton rıakil i9in elli Yagoaa 1ak• 

''Qde hulalnhr. edilmeden evvel hallidir. bq da - s.u.rot - t'aklt ıea ...... tn8t mifbr. leam•i J&zımaeJmitıir. 
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~ Bir Aşk 
. . -. 

l4 Kahramanı 
• • • 1 • • ' • J • •• • •• : .. 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

S b k N D k • ı Bulgar Ajansının Bir Ttttbliği a ı azır emo rası ....................................................................... . 
Mutlak Kazanacaktır Filbede Cereyan EdeO 

Mu:lakıyet Usulü Ya Azalacak Hidisenin iç Yüzü 
Veya Cebren Yıkılacaktır Diyor Burgazda Müthiş Fırtınadan ffsl· 

"'€:. 

.fi, 
• "C. - lt2 -

Içeri girdigi zaman rengi\ Grae, o ıevgili Hanrinin yö-
hemen eanya mail olan Graınn züne haktı baktı da yürek delici 
l'Öcuduna şimdi memelerio6 ka bir Rh ile ağzrndan burnnodırn 

dar latif bir pembelik kaplamıştı. alevler ıaçarcaerna aoaip, garip 
Kalp belecsnıle gögeü ınk 11k bir Taziyeti~: 
inip çıkıyor, adeta elbiıeei içine - tnanmayımz Har rill!'akat 
ııgmıyordu. i'te n .. kadar betbabt oldogamu 

LONDRA, 18 (A.A) - Ho- -yet usulünün tedricen tt.ıalacattı 
ver idaresi zamanında hariciye veyahut cebren degişecPği kana 
nezareti şefı olan M. Hanri etim- atında oldnğono bildirmektedir. 

Grasın bo haline bir hilebaz. bnndau anlayınız. Sizin için 
aon Deyli Telgraf gazeie9ınde M. Stimson diyor ki: 

Jık denilebilir midi' Vakıa Han-
Amerikanın milletler ceıniyetile Hız oıbanın, müşterek mede-

ri hanıı ınrf yapma olank almı,, 
ciddiliğine asla inanmamıştı. 

Hatta erini bıJe kaldırıp kadma 
uzatmamış, merasimi yapmamıştı. 
Nefretinden i>törü bu Tazifeyi 
yapmak elinden gelmemi.ti. 

oaoımı feda etıem ioanmıyacak- mütesanit oldoğu tezini müdafaa niyetimizi barba karşı muhafaza 
ımız! Fakat ölümümden e'fnl etmektedir. için giriştigi bayati Rafbı.sında 
ıize bir 'ttidak&rhk daha göste- M. Stımııon demokrasiye iti .-o iyi tes9i Pdecek nzıyette blr 

reoegim. işte ıizi bo beladan mat heyan etmekte va mntlaki· millotiz. 

knrtaracagım. • .. • • .. • 

Grae lianriden bi~ olmazsa 
hBtır için, o da olmazea korkn. 
dan iyi bir telAkki beklerken 
onu kar,11mda mermer heykel 
gibi dimdik, ıopaoğnk. görünce 
1a,aladı, dedi ki: 

, •• ~·ı;,:~ ;:;; !:~ .. 1: ;::·~!·~;: ,Almanya, Lehistan Şark 
ğil miydıf Sayfiye yanındaki or- • • 

manda teklifi ,.,ddedildiği zaman Mısakına Gırmezlerse 
haydutlarda olmıyan bir cür'tıtle 
hançeri çekip iizerine atılm1ş 

olan kadın, şimdi tamam hayati, 
mematı kendi elinde oldogu bir 
zamanda mı ono affedecekti7 

·-·-·-
- BAni fena kabul ettiniz 

HanrH Ben jıe ıize açık bir 
yürekle gelmittim. E'ftt ben kü
nablarımı itirrf ediyorum. Bir 
.zaman muTakkat bir delilikle 

Fransa ile Sovyetler Arasında 
Askeri Bir Ittif ak Yapılabilir Mi? 

Bununla beraber kahraman. 

lık dakika11 bo dakika oldoğn 
• •••• 

Parie, 17 ( A. A. ) - Havas bo iki memleketin teklif edilen 

da Hanrinin hatırına geldi. Ajırnın bildiriyor: misaka girmekteki menfaatleri-
kendimi ıizin nefretiniae l&yık 
etmi,tim. Fakat bana ettiğini• Haori, bi9 kimsenin göstere-

miyeoe~i oör'eti Grasa karşı göı· 
oezayı ben ıize etmedim. Sis 

termiş olmak için: 

Almanya ile Lehista•ı şu ni iyice anlamış oldaklarını zan · 
miaakına girmekten imtina et- nettireoeık deliller meTcat oldn· 

tikleri takdi!'de Fran8" ile Rns- ltn bildirilmekhtdir. 
batka birşey teTdiniz. Ben iae 

- Beni kurtaracakm1t11011:! 
1evilmeıi a1la kabil olmıyan bir 

Dedi. Graı Mtıldı : 
ihtiyar ile eTlenip ıizin a'kınızı . . k 

b t ıt . LI!:. k ld 11 - ETet, ıuzı urtaraca1tım. mu a Rza e ım. öJ'l o u~om 

h k 'k t k b h ti k Ölümden kurtulm1&gı kabul etmi. ceza a ı a tın a a a arım •-
dar büyük o1du. En 'idtletliıi yeoek kadar alicenap iıenız de, 
a1zı beniiz kazanam~yı,ımdır. ıizi ister iıtemez kurtaracap;un. 

yanın bu ayın nihayetinden ev- Her halde bir Fransız - Sov

nl bir Htitak muahedesi akt- yet ittifakı SoTyet Rusyaorn 

edecekfflri hakkında bir Ameri- milletler cemiyetine girmesı ari
ka Ajaııın tarafınllan neşredilen feeinde iki hükumet tı.rafındırn 
haberler Almanya ile Lehiıııtan" tasa.Tvar edilecek degildir. Diıter 
teklif ttdilen misak mavacebe. cihetten Fransanın Oeuevre mü-

K t 1 k . · b"l k ttindeki Taziyetlerini resmen bil- eflseeesine olan ıadakatı ve mem BAi& gönlüm sizde Hanril Bir ur n ma ııtemezaenız ı e or· 
türlü akhmdan 9ı.kmıyoraonuzl taracag1m. dirmeden evv~ı herhangi bir ih· leketln mülhem olduğa fikir ıte 
inanınız Hanri, namoaonns ha- Belki böylelikle olsan bende de ti mal derpiş edilemez. malumdur. 

'için inanınız ki beB pek aoma· ilioenaphk, bakkınt~da da mo- Hatta ealabiyeuı1r mehafilde ittifak siyaseti çoktan beri 

oek bale geldim. Diin1ada benim habbetim olduğuna kana.at geti· son günlerde matbo,a~ tarafından beyııelmilel efkarı umumiye ta
fa&pılan miioakaşıtlardan sonra rafından takbih edilmektedir. 

kadar hin bir kadın betbahtol- rir1inizJ i 
y ..... 1 •• ,.. 

mamı,tar. - Güzel amma tehlikede olan 8 h d 
Hanri, Graeın bo ıö.1lerini ben değilim ki beni knrtarmakla 8Sm8 &De e 

aınlerken az kelmı,tı ki hayro· minnettar edesiniz. Yalnız be- Zorla Banıma.lık 
tindea bir aTaz kopanın da bü- nim kurtulmam benim için ölüm- Yapmak IstiJ'eD 
tün aaray blkmı ba,ıoa toJ•laıın! den heter bir azaptır. . 

Basmahane ıstasyonunda Muş-
Qiln kö bnıözleri hepıi de Hanri Graı bu defa moemor kesildi. l 

u Mehmet oğlu Zeynel zorla 
indinde bir möpafık hilesindan Gözleri gadep cehennemi gibi b k k · k ammalb yapma istıyere Is
ibarettl. Bir kadınm iki yüzlü- ı d 

par a ı: tasyona girmeğe teşebbüs etmiş· 
Jükte bo derecelere Tarmaaı Btı· H · b·ı· - ıyorom anrı 1 ıyo· tir. Buna mani oluıak istiyen 
na11l kabil olnr' Şa~m1' kalmıştı. roml Hem ıizi kurtarmalı hem memurJara: 

Hanrinln hu halini Gra1 pek d b hl k d" k b. 
AIA anladı. Dedi ki: e açkasını, ·a en ı ra ı ımi - Bana kürt Zeynel derler, 

kurtarmalı!. Benim i9io ölüm- ben bu gece burada birisini şiş-- .A b! Sözlerime inanmiyor
ıonoz değil mi. Ettiğim günah
lardan peşiman oldngomu hAJA 
yo.lan saniyonnnoz öyle mi'.. 
Hanri! benim kadar kibirli, a?ıa· 
metli biz kızın hi9 bir kimıenin 
ayaklarına kapandığı gfüülmüş 

müdür' Işta ıkinoi defa ıizin 
ayaklarınıza kaparııyornml. 

Diye dizleri üzerine 9ökmeğe 
danandığı zaman gözlerindt1n 
bela tufanı gibi ya,ınr hoşım· 
maga lıaı:;ladı. 

Grasın vücudunda o kftdar 
hararet Tardı ki göıılerinden 

fı,kıraıı fındık tane11i kadar 

den beter fedakA.rJık budur. Fa. liyeceğim, demek suretife de 
kat bııno da yapaoagım. İhtimal tehditte bulunduğundan Zeynel 
ki o zaman bana merhamet eder- istasyon müdürü lbrahim beyin 
ııniz. ihtimal ki sizi kendi seT• şikayeti üzerine yakalanmış ad 
damdan ziyade sevdittimi kabol liyeye teslim edilmiştir, 

edersiniz. Acıpayam 
Hanrinin tavrında henüz 

inanmak alametleri görünmiyor- 1934 Senesi lstih
do. Gras ise küçük bir itimat sal Tahminleri 
aliJ.meti görmek için gözlerini 
dört açmış onan yüzüne bakı-

yorda. Bır taraftan da sözünde 
de'fam ederek: 

- Scnu Vat -
••••• 

Acıpayam kazasının 934 se· 
nesi muhammen istihsalatı bak~ 
kında Ticaretoeasına bir rapor 
gelmiştir. 

yaşlar yanaklarından göğsü üze~ rocuk Felcı·ne 
rine yn varlaoırıca kuro1aı-eri· 'J 
yordu, H aııri hali Gra1ın sami-

Bu raporda 934 seneı.i istih
salitı için 23.400,000 Buğday, 
25 milyon Çavdar, 120 bin kilo 

Bakla, 300 bin kilo Nohut, 4bin 
kilo Afyon, elli bin kilo Haşhaş 
tohumu olarak tahmin edilmiştir. mili~ine inanmazsa nedeniniz' Kırıı bulunan Hiç 

.ı:\ nlamah Grnstaki zekayi ki Y 
on aııda l:lanrinin kalbine gelen· Filadelfiya, 18 (A.A) - Met Y &DglD 
leri de keşfetti. Zi TA kendiıini hur dokior John Koluner çocuk Birinei Kordondaki Ateş 
toplıyarak : felcine karşı bir aşı keşfetmiş . Jd 

- Oüzlerimdeo akan yaşlara olduğunu ilin etmiştir. Mumaİ· Derhal Bastırı 1 

da ınanwadınız deAil mi' Qünkü leyh aşının tesirini ispat için AJsancRkta birinci Kordond.l 

Zorla 
Dletres Tutmak 

istiyordu 
Qorakkapıda Mah1r ııoka~rnda 

Muşlu Tevfık efendi kendisine 

mestres yapmak istediği Hahriye 
hanımın el'ine giderek teklif ini 
tokra.r etmiş ve kadın ret edince 
bıçağını çokerek ölümle tehdide 

kalkışmıştır. Tevfik efendi ya
kalanarak adlıyeye verilmiştir. 

iki Arkadaş 
Esrar içerken 1,abanca:yı 

Ateş Aldırdılar 
Eni ki akşam 1,amaşaJı kta 

ŞeJatio oğlu sokağında 4. nama· 
ralı evde oturan hHrherler cemi-

yeti tahsildarı Ali ve ark~daşı 

l(!izım ogla kunduracı Mehmet 
efendiler arasındR lıır 'fek'a ol-
muştur. 

Ali efendinin evinde iki ar
kada~ esrar içmekte!er iken Ali 

tabancasıni knrcalamRğa haşia • 
mış ve ansızın atetf alan bir 
mermi Mebmedin göğsüniin ııol 

tarafına isabetle ağır Barette ya-

ralanınasına sebebi yer •.,rıoişti r. 
Yaralı memlet haetaneıine kal
dırılmıştır, Ali totulmo' Te lıak
krnda tnhkikata başlanmi~tır. 

Yumurta 
ihracatı bu yaşlar hıddetten garezden de maymunlara, kendisine ve mua- Türk tebeaeındau Alfert kızı Ye· 

akalıılır! vinine şiringalar yapmıştır. Bu .Jozefiu kar11ı 28 yaşlıHında duna lıpanyaya yapılacak yumurta 
Dedi ki Hanri de bu müta. aıı maymunJarın amudifikariıin hanımın 210 numaralı eTınin ihracatında müşkülata nğrahl· 

leııtla idi ! den alınmıştır. Ve mikropların banyoımfıda yakılan ateşten dlYıu mamuı için ihracat tacirlerinin 
Hanride hala bir kum IU vücut üzerindeki tesir!eri başla iÇ1indki tahtalar tutuşmuş Te yao- Barselou konsoloslu~umuza bir 

bile yokta. .Ne söyliyebi1irdi7 mazdao altı hafta evvel yapıl f.{ıll zuhur etmiştir. Er raftan ye· mektupla ıunlCııuat verınel6ri Te 
A~zırıdan Graıı tasdik edecek masa J.izımtlır. Bütün hayatta ii~enlur ateşin eirayetne ıney<lan göuderHeıı malın manifesto kay• 
bir eiiz çıksa aczine, zaafına muafiyet temin edebilmek için vermemişlerdi. dının ve 'Vapurların iaim Te ba-
Terilec.,kti. Red yoJlo bir şey aşının 3 hafta sıra ile yapılması ~~vdeki şeya Leprvayans şirke- reket tarihi ile lıpanyaya mu -
ı<;yıese, kabaJıgııı hu derecesi de kafidir. tine dört hin Jiraya, binR da Korn YaııaJat tarihlerinin lıpanyada 
IUyik olmıyacağını herkesten Doktor bu aşanın taammüm hil fJİrketine yirmi bin liraya yumurtaların hangi nama gön· 
eTTel kendisi biikmediyorda. O edeceğini ve bunun pek ucuz aigortah idi. deriJdiğinin yazılmaeı muyafık 
halde ırnımaktan büyük sıgmgaç bir fiyat iJe yapılabileceğini ümit Zabı~aca tahkikata devam olaoagı 11ürk ofiı riyasetinde11 
olur muyclu7 etmekted:r. edilmektedir. İzmir şubesine bildirilmiştir, 

kın Sokağa Çıkması Memo11 
ar•· Sofya 17 ( A.A ) - Bulgar Hulasa: · Bulgar ajanıı .t. el 

ajansı bildiriyor: fındao 17 Haziranda bifdırilet' 
Edirnede intişar eden °Milli., iki hadise müstesna olmak~ bİI 

R'azete tarafından 13 Ağustosta eski Paritk filayetinde bıÇ dl 
neşredilen \'e güya Filbede bjr hadise olmamış ve mıota~• 
darbei hükumet hazırlandığına bir sükün hükilm sürmektedi'dr 

v~ bu iş~e m~th.~l~ar 2~0 kişi Sofya 17 (A A) - ~~~ 
n.ın tevkı~ edd~ı~ı~e da1r olan nizdeki Bu.rgazda Dolu ıle ,,; 
haber dogru degıldır . rışık müthış fıttınalar 17 . ~· 

Mesele Bulgar ajansı tarafın· devam etmiştir Telgraf dıt ile 
dan 14 Temmuzda bildirilen Ko- leri y~kdmış, ağaçlar köklel'. 
münist fesat teşkilatımn keşfcdil· birlikte yerinden çıkmış ve ç1U 
mesioden ibarettir. Bn teşkilatla 1 t B'lh 15 da~• . f 1 • . ar uçmuş ur. ı assa ı.tr 
Garnızon ne er erınden bır kaçı k ·dd tr D 1 b- .. k tv 
da alakadardır. Ve bunların ço şı e 1 o u u~u 

l • h k · · h. d bata sebebiyet vermiştır. Jı a enı mu a emesıne aynı şe ır e "af" 
başlanmıştır. Dört yüz gram ağırhlı bİI 

Keza ayni gazetenin verdiği Doluya tesadüf edilmiştir: ~it 
ve sabık Meclis reisi M.Malinof karanlıktadır. Zabıta bır ~t•' 
tarafından şimdiki rejim aley- gün halkı sokağa çıkın• O' 

hindeki yazılmış bir esere dair menetmiştir. Hasarat çok ~J. 
olan haber de tamamen uydur- himdir. Fakat insanca ı•f' 
madır. yoktur. .......... 
Alimler Tetkikat lçio 
Balonla Uçuyorlar 

' 
Hava Bombardın .. an Tayyarele~ 

Tetkik Ve lstikşafta •• 
Hoor. Hano~;··('H:;;;k·~): 18 .,-e;~~;k·~~;~··A;;;nler 17000 p>ei~ 

( A A) - 29 yaşwda M. .Mex olan azami yiikıekJik reı,or0:~ 
Ooıytıs iltı 23 yaşında M. Van kırmak iltemiyol'lnr. Uça• ıtJ J 
Der Elıt dün akşamdanberi pro· haaırao ilmi ~abiyette ol~~ıt 
fee<>r A uguate Pioardın şeriki Te bil ha.Ha koımos şual~rı te 10, 

mesaisi Dest Appes ile birlikte edilecektir. Balonun şişırilın; ti 
Stratoııfer balonanan hazırlık- g(lce yarısı başlanmiştır. ~,} 
larile meşgaldti rler. Balon Pi- ket l!abası bütün gece proJ 
ca.rdııı nçuşurrnn iki noi yı ldö- törlerle aydınlatılmı~tJr. JI 

Alaaka, 18 (A.A) - O~ ı.f' 
niimii olan bugün uçac:aktır. ı " 

kıni bombardıman tayyare" ti' 
Balonun QekoslaYakyaya dol!'- 'fi\ ıuiisait olda~u takdirde bıJ~r' 

rn yol alacağı zannedilmektedir. Senkle yol ile V 2j'ington• b' 
80 mütebassıı balonun montajı ket edecektir. t~1J 
için buraya gelmi~lir. Bn tayyareler bir ay t• ~ 

Balon Picudın balonu tipin- T6 iıtik~afta bnlnnduktaD •00,ı 
dedir. Fakat pek çok ıı:ılah edıJ . dün Fayirbanksdıuı buray• g 
mişti r. .Bir paraşütle mücehhez ıni~lerdir. S" 
olan ıepet bir arıza vnkuunilR BHÜKSEL, 18 (A.A) --:,g• 
ı:ınkntu ~gırlatmak &aretile alim- atte 40 kilometre esen riJ e~ 
lel'İD balondan çıkarak zati pa- Mak Cosyns balonuna B$f! 
ra~tHlerini kullanmaların imkan istik:ımetine sevketmektedit· 

........ 1 

825 Bin Amele Grev 
Yapmak Üzeredir 

Amerika Ziraat Nazırı BuğdB1 
Konferansıoın Kararını Bekliy0' 

' - • - • - • - . ol' 
Nevyork, 18 (A.A) - 35ı> bın dan kendiııne ABH ltibarıle ~ti' 

yi.io ve ipek anıel(18İni ihtiva 10 milyonluk kootanjan JJJ~r 
eden eendikalar miimessilleri ip rımn arttırılmaıını talep ede 

likçileri ıendikasıııın grev emri- ni tahmin etmektedir. • ~-''' 
na itaat lehine rt•Y vermişlerdir. Ziraat daireıi kat'ı feci 

500,000 pamuk amelesi miimeı
ıilleri de dün grev lehinde rey 
ve rcl k ler in den işi eri terke baz11 
olan aınelfl yek ô.nu 825,000 balig 

olmuştur. 

Vaşington, 18 ( A . .A) - Zira
at ııezareti memurları birleşik 

Amerikanın hn~day konferansın-

vermek için konferansın 41'' 
ceği neticeleri beklemekte b6· 
Maamaf ih bn daiıe zörraııııııı' 
tün kabili zer araziyi ~ere1ıl'' 
lerine müsaade etnıiştır. arr' 
kanaat ııurmal olabiJirıe :or'' 
buğdayı 'Vaktinden el'YeJ ~1'' 
yıp hayvanata yem oıara1' 
racaklsrdır. 

~ 
Belediye Riyasetinderı: 

· yg.O" 
Belediye Pıyangoıanun keşıde günü yaklaşıyor. pı git 

goda Evler, otomohil ye çok kıymetli analar Tardır· iJıl 
hiJet alarak bu mühim fır aattan istifade ediniz. sile~) 
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-~ hıe ıra sız~ bazı ı;eyler Aiiyle Oan ha ma11zaraya hayretle 

Spor Bayramı ....... 
Böyle Olmaz 

Cuma 
Bir 

Günü 
Spor 

Istanbulda Zengin 
Faaliyeti Vardı 

•ozf6 .nıemnr edildım. Söyliy11cek baktı. Rıı adama. rıe oluyordu' . Altay - Altmordu kulüplerinin 
Oerırn var da onnn için.. Ho kahlrnhalarrn <.111 manası ueydi7 bır araya gelerek tertip ettikleri y 8rJŞl&rJ 

ta an etrafına bakındı, Kendini Hır çılgrn budala mıydı bu,. ve şehrimizde ilk defa yapılan 
Beynelmilel Pehlivan Güreşleri, At 

Bisiklet Ve g nıranı;\tdan birinin haradan Oan sıkan bir vaıııyelin OZKW8• ,şpor günü ümit edildiği kadar Deniz Müsabakaları yapıldı 
eçrneai ;htimalini <lüşünerek: sırıdan usanarak hıd<letle hay- muntazam ve zevkli olamadı.Bir -----------ı•ı-----------

O - Oı man cıbetıne gıdetim. kırdı: haftadan fazla bir zamandanberi lSTAN BUL 17 ( A • A ) - man kolaylık!~ yenecek vaziyette Leylasa ikinci. lımail efendinin 
radadaba rahat göröşöröz,dedi. - Ahdaloa kahkahalar da bu işin tam bir intizam ve Şehrimizde lıulonan beynelmilel olduğa harde güreşin incelikle- Serveti üçiinoii geldiler. 

ka - Orada fena teea<liiflert
6 

niçin! ahenkle cereyan etmesine çalı- profesyonel güre"çiler bugün ilk rini gösteren hir ,ekllde vakti lSTANBUL, 17 (A..A) _ 
r~ılaşrııak ihtıma[i vu. 148 başım keldırch: şan tertip heyetinin bütün ça- mK9larrn1 Takeim et~<luıdı& yap• geçirdi. Ve tamAmen hAkimiyeti Bugün yapılan biıiklet yarıtl•· 

dik• 43, Oan Varolnn yapnuna _ Döp;ün gecenh:in mes'ut lışmalari da neticesiz kaldı Spor tdar. Rüyük şöhretleri etrafında altanda geçen 17 dakika 11 sa- rmda neticeler şanlardtrı 
<>t &at "'mış, hn kuvYetli adamla bir gece olmıyacap;ın• sanıyorum, gününden maksat tertip eden bir alaka uyandıran bo güreşçi- niyeden sonra tuşla kazımdı. Şişliden Hacı Osman bayırı
t, ltıarıda bır sergüzeşte ahlmıık- dedi. kulübün meşgul bu:unduğu bü- teri etıyir için Taksim etadyo- Üçiinoü güreş, Finlandiyalı nı ve oradan Kefeli köye gidip 
hı.~ Çekıomi~ti. Makabil tek lifte Oan Varol, işte şimdi can tün sporları bu günde spor mana zaman zaman ya~ao yağ· Hatyeoen 105 kilo, Okranyah gelme 25 kilometrelik koşuuon 

tındu. alacak yerın<leu vurulmoştn. Her heveskar'.arına göstermek ve mora rajtıuen k esif bir kalabalık Sobiıko 122 kilo. birincisi Agop ikinoiti Katagori• 
1 - 8ıHızi de bir aparati1 ala· şeye dokamlahilirdi. Mılyonlsrı zevkli bir gün yaşatmak olduğu toplanmıştı. Bu kalabalık ara- Fenlandiy4'1ımn dünyama sa- üçüncü KAni. 
tnı olınaz mı'q aşan senetine göz dıkilt-ıbilirdi halde her nedense Altay· Altı- sıuda ~ehrin güreş meraklısı bö- yıh gürefçilerinden orwasıoa htanbol 17 (A.A) - Ada· 

- l:fayih gt<.lelinı. Fakat varhttrnırı en kıymettar nordu kulüpleri mensupları bu tüıı simalan göriioüyordn. ve birinci karşılaşmada berabere ları güzelleştirme oemiyetınin 
te ~onışu köşelerden birinde gi- hazine~i olan . llşkına ~ı ei.irdüre- işe pek yanaşmadılar. Bir kısan Saat 16 ya dogrn stadyom kafdıgı marof Oim Londoso Heybeliada plajları önünde ter· 
tallı çıkanı pek az bir kabn mezdi. Çehresi gerıldi. Sinirleri önümüzdeki cumaya yapılacak hıncahınç dotmu~tu. Futbol ııa- ikinci güreştt' karşııına çıkamı· tip ettiği höyük d~niz bayraml 
() Oıyordu. Oraya yollandılar. gerıldi. deniz birincilikJerioi ileri süre- lrnsının tam ortasında büyük bir yacak bir hale getirmiş bir peh- moTaffakıyetle yapılmıştır. Bu 

't1l au öııde gidiyordu. Anııızıo - Nt-ı demek istıyorsurı'f rek müsabakalara girmediler ki ring knrnlmuş hu ringin etrafı · li'f"an diye takdim edilmesine bayramı takip için büyük bir 

~t~h~ı ~Jamıo kerıdiıinini takip 143 bıı sualden korkmuş ola- huy hareketJer .. ın : n ne ~ere~e na iki binden fazla iskemle ko- mukabil Ôkranyalı da teoröbeıJi kalalıahk aahili doldordnğo gibi 
edığı ztthabmA kapılıuak ba- cak ki, kahkahalarını kesti. doguru oldugunu kesbreml- uolmııştn. Bu iskem1elerdt>n ma- bir güreşçi göziiküyorda. deniz k<•tralarla, sandallarla Ta 

:~~.. d.öodürdü. 143 arkaernda - Baca ne ei>y ıenmişse onu yoruz. Gelelim tertip edilen 1 d~ tri hüo ler de dohnoş ayakta Vücut teşkilı\tı bir bayii ga- saire vasltalarla dolmuş bulu. 
ı.. Bır kaç metre mesafe ile tekrar ediyorum.. Demekle ikti· programa göre yapılması icap seyredenler ara.aındnki kesafet rjp olan bo güreş9i cidden miit- aoyordo. 
~end· · d b k J •in ıe1ni takip ediyordu. Çehre- fa etti. e en müsa a a ara: saat 14 te yer yer izdiham haline gelmişti. hiş bir pehlivan olan rakibine Yarışlarda Yali ye belediye 
ta de hala o müstehzi tebessümü Oanııı asabiyeti 800 be.ddioi her iki kulübün üçüncü takım· 'l'aın saat 16 da güreşQiler ancak 3 dakika 9 1a11iye dayı&· reisi Muhittin bey, H1'1k Fırka.11 
~'~trna.kta idi. Nihayet kahveye bolmuştu. Rir tlamlA daha ho !arı arasında yapılacak olan fut · 1inge çıktılar. Ve birer, birer nahildi. Ve tuşla yenildi. vilayet idare heyeti reiai Oem&l 
~ diler. Tenha bir 'köşede karşı kadehi taşırrnıya yeterdi. Bo bol maçı havanın fazla sıC'ak halka tıtkdim edildiler. Hepsi Dördüncü güreş, Çekoslovak- bey. Halkeıvi reisi Ali Riza bey, 
lı~;Ş•ya otordolar. Oan sabırsız: sefer emretti: o!ması dolayısiJe yapılmadı. dev oüsseU kuvvetli adaleli ve yah Vano 94. kilo, Rom,:ınyalı Adalar kaymakamı Reşat bey Ye 

a lordu: - Beni iyice dinle.. Hiçbir Saat 15: Atletizm müsaba güreşteki tectübeler; bütün gö· Dracogoayanı 96 kilo giire~ çok bir çok zevat ta hazır bulunn-

b - Haydı söyleyiniz bakalım, hileye, cl~siseytı yer vermeden ka!arı. Bu~d.a d~ yukarıda yaz- rüoiiş,lerınden aşikar ofan bu sert oldu. Her ikisi de ayni knT- yorlardı. 
ana eöyliyeceğiniz nelermiş' suallerime açıkça cevap vere- dıglmız ~ı~ı bır çok atletler pehlivanlar halkın uzun alkışla- vette görünüyorlardı. Maamafih Ekrem Rüştü beyin baş ha-

' - .E.,..et ıize söyliyeoegim ceksin. Urıınmun menfaati Dl\• koşulara ıştırak etmediklerinden rına mazhar oldolar. Macarın teknik faikiyeti güreşi kemliği altından cereyan eden 
h1ldnr: Yarın saat 12,30 da Nöy- mana böyle olınaın müreccahtır. 110 manialı, 800, 4004X100 Oiireşler Greko _ Romen 18 dakika 31 saniyede tuşl" ka· yarışlarda teknik netayi9 şodor: 
lfea tı:enini almanız la7ıımdır. Beni bn randevaya. davet etmege bayrak koşuları yapılmadı. olacaktı. llk knr'ayı kazanan zanmaınnı tflmin etti. Erkekler, atlama: Sadi bey 

't1l - Balı\ mı bu. maeal7 Ara- .ıeni kim memur attı' Kimt. . .ilk koşu: 100 metre sürat beş çıft earasıile güreştiler. Bi. Beşinci giireş .Macar Nagi, (Fenerbabçe) 27 puyanla biriooi, 
d,•:cl~ki tlavayı halletmek için Karşısındaki adam bir da . b~r~~i ~ltıno~dudan bÇa~uş. 2 in· rinoı güreş ispanya ,,ampiyono 107 kilo, QekoııJovak Fişar 108 KRti bey (Işık) ikinci geldiler. 

a ıyi bir çare bulamadılar nııt kika endişe ile etrafına bakındı. cı l'-'ay an .. absank ey
1
er. JJ Olivinra. 120 kilo, Macar Sora . kilo. Bu güre~ cidden vahşiyane Atlama: Neodet bey ( Işık ) 

l!lt - Bım bilir miyim! Ne an- Oenp Terdi: · Kıncı musa a a o an gu e <l . 110 k J oldo, Her iki rAkip zaman, ~a- biriuci, Hidayet bey ( Fener-
'- h1Y0 reunnz, hangi daTlldao - O kadar ısrar ediyoreatıız atmada birinciliği Altayb Niyazi, 

1 
G 

1 
'<>k. S mlln adata dögfiı;ıtüler. 21 daki- babP.e) iKinoi. •ıa öreş Jsa sürdü. ıkletioin v Y 

aı llediyorıunuz ne bileyim! Al- söyliyayim: Ba vazifeyi oana ikinciliği de Altınordudan Sa- fazlaligından istitacle eden İıı· kRnın ııonnnda her iki taraf Bayrak yarışı: Beykoz biriooi 
~'tn emir bu kadardır efendim. tahmil eden 71 <lir. bahittin beyler kazandılar. kat't neticeyi alamamıştı . Ya~- Işık ~ noi. 

O 
.. panyah ezici bir çalışmadan 

il 
an Varol aaabiyetle ıigata• - 71 kimdir' Teı;ıkiJAtınız. Uçüncü müsabaka: Uzun at · mor sa~nağl netioen io teı· Hammlar bayrnk: Birinci 

rı ~ sonra üç dr\kika yirmi iki eani · 
l Yaktı: da ki mevkii nedir' lama: (A.0) Hüseyin birinci, Al· bitine mani oldu. Güreşlere ya- Fener bahçe, 2 nci Işık. 

:ta - ia gitwezsem.. Evet ya - O kadar iJeri gitmeyiniz. taydan Hasan ikinci. yede Macarı tuşla yendi. rın tak&im stadında dElvam tıdl- 101/JOO bRyrak: !şık birinci. 
nı rınki treni de almazsam ne Bnrasınt bilmem. Dordüncü koşu: 200 metre lkinoi ı,{iireş Estonyalı Rago lecektir. 4.00 metre •erhest erkekler: 
loakınış ba~syım! - Haydi oradan. Budala .. sür'at bu müsabakada Altaylı 116 kilo, Romanyalı Kirtop Gece ae.at dokuzda yapılacak Tonıa ( B~ykoz) birinci, Saliiıd· 

- Bilmem. Kararımın ne kaılar kat'i oldu- uzun Hasan birinci gelmiş ikin• yüz kilo. olırn bu güreşler için icap eden tin (Heybeli) ikinci. 
g - "irkaç dakika siiktit ile ğ11nu anlamıtdın galiba .•. Çabuk ciliği de yine Altaydan Salih Eı1tonyalınrn yaşh olmasına elektrik teıiaatı vücuda getiril- 100 metre erkekler: Nihat 
.:,Q.ti. Uzaktan bı"r l•>koınatı'f söyle kimdir bu adam' kazanmıştır rağmen }:tomanyalıya her nokta- . ı· ı, .. J b t 1 G 1 H ~., mış ır. vu gureş er ser es o a. .. ( :ılataı:ıa.ray ) 1 noi. hsan ( ey-
ke 1 dnyalayordn. Oım keneli - Söyledim ya bilmiyorum. Beşinci mÜ!labaka: Uzun at · dan faik oldogu derhal anla- cıık ve biv.den mülfiyim pehli· beh) 2uci. 

"dine Böylendi: Namusumla Lemin ederim ki,bil· lama: Bu müsabakayı da her va- şıldı. Beynelmilel bir şöhreti vanla Tekirdağlı Hüseyin pebli· 50 metre kuı bağlama: Gahp 

lr..k- Yarın hareket etmek .• miyorom. kit oiduğu gibi Altınordulu Hü- olan Rago Romanyalıyı b6r za- van iştırak ecJecekJerdir. bey ( Fenerbabr.e) bırinoi 
~ ı:ı - Nanı uilunla temin mi edi· Y L.,,, . ~nsız şey bu.. Bu mel'an seyin Şükrü bey kazanmışlar. .......................................... İstanbul, 17 ( A. A ) - Yarı111 100 metre sutüsıii: Sadi B. 

q"•lfl yoreun' Namus, şeref ve haysi- . devrenin 25 inci dakikasında v 
er henden ue istiyorlar' . . k t' d . /il Altıncı müsabaka oJan dısk hava karard v • • t t"l d"J ve ıs lah encümeninin tertip ey- ( Bykoz) birinci, Metin bey (Bey-

B 
yatin aenin 19rn ıyme ı ne ır f • • . H" ıgı ıçın a ı e ı en 

ı .._ ilınem.. Bir kerre &öy- atmanın bırmciJiğinı AJtayh ık- b lediği yarışlara Veli efendide koz) ikinci 
edim Bo~ lafları bırak... m t 'k' .1. v. • N. b 1 u oyunda Altaylılar 3·2 mağlup 
~ııı:ıd· Ya biç bir tey biJmem... Bn sefer l43 suratına indiri- k e ı ıncı ıgını ıyazı ey er oluyorlar. devam edildi. 100 metre korhağlama kızlar: 
4:ı 1 Eıiı~e aynos bir şey söyle- len hareket tokatından hiddetle azanmıştır. B' k IMb•· B irinci koşa sat'~ koşusu, Süheyla hanım (Feliernabçe) bi· 

ek isterim. SöyleyelJilir miyim' Son olan yüksek atlamada ır u u un spor günü demek dört yaı.ıından yukarı yanuı ve 
ıımi11 gil>iydi. Magrarana moka. k l .. b.. . b' 1 v r incı 

ı,,. - Elbette ben de bana bek- bele etti: yine Altınordulu Hüseyin Şükrü o u u un en mu ım gün erin eaf kan Arap h~yvaolarına mııb- 100 metre serlıest lıanıoılar: 
Orıuıı. _ Bu biil' ruu·· vermek "ana birinci Altaylı Süha ikinci gel- den biri demektir. Bu vaziyette sos. Mesafesi 2000 metre. lkra-" "' h t f h r · h d Matmazela (Fenner1Jab9) hirinci. 

)o - Şn halde niçin aaabiJeşi· ait deitildir 93... miştir. em er ıp eye ınm ve em e miye birinciye 120 Jira. 
t, •iik A 6 Atlatizm müsabakalatı böyle sporcuların daha ciddiyetle iıe Jale Hiisııü Lanım (lşık) ikinci. 

•a unetle konuşmamıza mü- Varolun dt3mir yumruğa sı- Tevfik beyin Sadıısı birinci, au, yarım yamalak bittikten sonra sarılmaları ve mensup bulunduk- 50 Metre serbest: Matmazel 
lcıı etm1yoreınız' İtilmek, ka- kıldı. 14.3 geriledi. Ve yumruk ı k b. • Salih paşanın Serdarı ikrnoi, y ı." lt:ıaktan boşlaumam. B""n su·· .. d .. ··ıd · · askeri bandonun iştirakile her arı ulü iıo ı.sınini bir kat daha K 1 D Hünger ( Işık ) birinci. atlar: 
~~ "' hı9bir temas yapma an çoza n. "'k l k · · araca.bey i eni~ üçiincö. Berb~ryan beyin Tnci ismiudeki 
dı· ..... 11

1
6t. adam1yım. einirlenmedeo t"S h"'smının zaafını duvmoRto iki kulüp ıporcuları resmi geçit yu se tme ıçın canla başla ça lk" · k n ·· t d ... · ı. " " ... J ı d" C · ·· ı ıncı oşrı: or yasın aıı yatı birinci, Bülend beyin Bü-

%k '.11ni,g. Qok, zannettiğinizden •anki: yapmışlardır. Geçit esnasm· ~şm~t ır, ~~a günu ~a~ı an yukarı yerli ve yarım kan tn . lendi ikinci. 
~ıı .. Para Yermei!e razi olearıız - Bu şiddet tavr~ işinizi hiç da Altınordunun bayrağı vardı, u . tay . . . tınor.?u g~v~un~e giliz hayvanlarına mabııus ikibi Haı·un be· 

" p " te kolaylnştırmaz dedı. Altayınki yoktu. tertip heyebnın gosterdıgı hus . 
0 

Ufak yelkenliler: 
oı.._ •ra ile anJaı;ımıya imkan - k d "00 ınetre me'"afesı ol b l · O k b" · ,· Bu·· ··k S ..,.,d v - Sonu, Var - Sıra şimdi futbol maçlarma nu niyet a ar sporcularımız da ı. . . " . an u rn· yın oş unu ırınc' yu ao-
hllttı ığ1nı •ize bildirmeğe mec· p-A7..z~Z?/Z"..EAZZZ77'~~v.'.~ · .. ·,., . ael . 

1
• E 

1 
.. 'k" . t k 1 bir gayret gösterselerdi ve şunu şuoun ıkra.mıyesı 410 !ı ra. dallar: Verno birinci, Damya 

i . tn. Para iıtemi or)ar Sizi ~ ' 1 b v ı·ı • . o mış ı. vve a ı ıncı a ım ar •tı;}'o ... ı y . • ~ a e e 8 1 enne !..."l arkad d b' . . t k J bunu bahaue edip müsabakalara KaraQabeyli Rüıtelll ~ğl\nın ikinci, Küçiik Randallar: Nohl\r 
~, ar. Hu boıınsta ı1rar et- ~ ~~· an a ırıncı a ım arın . t• k l"k k . . N b' . . llıi teııb ' h tt"l ~. . ilk t kt 1 d ; marı olacaktı lkincı" takımlar ış ıra etmemez ı yapm sa ıdı· .. onaıH ırıocı. beyin saııdalı bi riuci, Heybeli, 

1 e l er. ~ veya or a me ep er e ' y • 1 b .. d h 1 1 s d n .. .. k s t k 1 . 
tlıt\ 143 hu eözleri mütellkip Oa- ~ oknya.n ve her hangi btr ~, maçında Altayın ilk devrede yap- er u gulno 

8
1

8 ~a~lı ? urd. ta .. · Jiz t:ynlocu 
0

'
0
:h a aMn nfgı~ Moda 1~ 0 topu maçında Modalı-

. knı . . . . ~ . '. v b' . d yoma ge e eyırcı erın e go. arına ma eaı. t'&r esı !ar ga ıp . 
•ı ı.. agıne eğı1dı, Gıclıoe de- ~ d~rsten gerı kal mı~ çocukla- . tıgı ır gole mukabıl Altıno. r u· w •• 1 . b lika I ~ 800 t "k · · 785 ı · y 1 ıq. · ~ . . • .·· gus ~rı u a ve ça ışmauan me re ı ramıyesı ıra. arış ardan sonra Adaları · ı~ ra den 't"erıhr ve ımtibana" lular da ikinci devrede bir gol d 1 "f 'b ı k b F ' k t b ı T b ' · . .._ &l . . . . . . ~ o ayı ı tı ara a arlrdı. ı re ey n omruı:ıu ırın· güzelleştirme cemiyetinden clok-
llıltı amafıb ba t&lımat be ı, yetıştırılır. ~ yaparak oyunu 1-1 berabere ne· Kaptan oi, Erol ikiooi, lstiranoa iiçüu- " . .. . 
-it ?.engin bir kardeşten 25 Terfii sınıf etmiş talebe ~ tic ı d" d "l .. . tor E!lat B, bır nutuk soylemı• 

lfl a · e en ır 1 er. Yelkenctlertmız Bugün on geldıler. 
ra.maklıgıma mani olamaz !er yeni sene ıforsJerine ha· Birinci takımlar maçı: G n·· d"" .. k ,, d ve muvaf takıyetlerinden dol"yı Oa . . . . .. ldigor or unon oşo: ı. yaşm an . . . 

)'U~ n _cel'ap veremeyince ıeeini ~ zırlanır. Muallım derslerını Her kes zevksız geçen bugu· lstanbolda 24 25 26 Alt - yukrı Ingiliz hayvanlarına mah- ıporouları tebrık etmışhr. 
&e) tt 1 . 1 • •• b' . . k 1 ' , e us 

1: . evlerde verir. stıyen erın ~ nun acısını ırıncı ta ım arın tosta opılllcak 1 T .. ki soıttn. B f •ı ) 
lllg~a Sizden istedikleri efendim, 1 g. ıaze .. t~.m. iz i.d. are .. m.üdü~i.y5eti- ' maçını seyretmek suretile gide- yelken ~lirincilik m~::baka~:rı:: M•ııafe 2400 metre ikra mi- B" !!ı_D:i· ~ı eb 1 
~'"et ı~;ye gitınenizdi~ •.. z.~ra •.. L:;;,r~~~~~Z~LZ'YJ , recekler.~n~. ümit ederken bu da iştirak etmek üzere mıotaka yeııi 730 lira. 181.a 8 1 Ut 0 
ilen a Perşembe gnnu oğle- S • 1 k A suya duşuyor. Takımlar sahada yelken b_irinci ve tiçüoofüıii bo- Prens Halim beyhı Ranflooi Maçları 
{jltıtrı•onra. <la Pariıte baJunacak 8 " 1 1 rSft yerlerini aldığı zaman bunlarm gi.in 1imauımızdhn hareket edff· birinci. Akif beyin Belfll\n ikin- Laypzik, 18 ( A.A ) - Bisik:-

:~lar~nı~ btly(!k, çok biiy~k be- Halkapıoarda .i.yi. bir mevki- birinci değil B. t~kı~ı olduğu cek olan Sakarya Taporu iJe oi geldiler. lektletli fatbold~ Almanya Bel-
ıer ,. arşılaşaca~rnızı eıze ha- de buluoan arsa butün Teya par- anlaşılıyor. Seyırcıler bundan Jıtanbula gideceklerdir. Beşinci koşu: Beış yaşından çikayı 9 - 2, lııvıçre Qekoılonk-

14~r~ege memnraın: . ça paı·ça gayet ehven flatla sa- müteessir ol~!or ki bu da ~nla~ lktnoi gelen Zühtü bey it yukarı arap hayvanlarına ma~ - yayı 13 • 1, B~lçika Qe~oııılonk-
fıkıı· ıın kafaıundırn nasıl hır tılıktır. rın pek tabu hakları. Çünku lerinin lazlahgından birincilik· ıaıto. Me1afe 1800 metre. Bı- yayı 5 - 4, İt4vıçre Bel~ıkayı 10-
l<abk. geçmış olarak ki ~ü lmege, Biiyiik Kardjçah hanında 65 birinci takım maçı bekliyorlardı. lere ittirak edemfyeoektir. Yel- riııoi ikramiyeıi 155 lira. 2, Almanya Çekoslovakyayı 10 • 

. (lu
1 

•thalarla glilmege ha~ladı. nuınuaya. müracaat. S. 5 Oyun bqlaeığı andan nihayete kenoilerimize nunaffakJy .. Uer di- tzoıitli ŞeTket beyirı Neri- 3, Almanya Iııviçıtıyi 6 - 5 yen-
lllbkttııı ikı kat olwu~Lu. 4 . 6 b • a kadar zevkıiz ~eçiyor. lldnic leria. maoı biriooi. Ahmet efeoclınin miş14'rdir. 
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a~,~~~~-K~Tzıas~A·n~t~~~-!Aydın De~iryollarınds 
= = ~'/.7.ZIOC.7J.Y.,Z7..ZZ/JZl'J~ · B.&BEBLEB 9E ı··ıp M.. b t•ı Yal = Yazan.; .A.:nd.re tv.ıalro E Melahatın Evinde ~ 1 y u anayırı unase e 1 e 
~ Tu.:rkçeye ç:evı.ren.! JS'asu..ııı ~sa"t E= Yakaıanan Kadın ve Erkekıer ~ ·u·zu··m Satışları ; ı1cu Biletlerinde Mühim Tenzilat = Birinci Kısım _ : Hanılevuı :n Ait ın Dı~ Mela· ~ =:: . ... . := hntın ovınde ,-.ııhııacl\ ynpılan ' ~ Aydın Demlryolu Umum MDdOrlDADnden: 
- Çeıı Sıyanıların1 ranıdıö-ı A,714tıp"lılara f=>ıreı· - ~ ~i 1zmırde 2oıs/t934 tarihinden ı5ı9ırn34 tarihıne kadar zıy•· 
-

: < ,..., '"' ' ' ":> :_ ciirnıii lllf'~hntta iiç kadınla iki -~ ı 

R 1 k 
'-' f retçilere açık bulandnrulacak 0Ja11 9 .U~ylftl beynelmilel rıansY1' 

:. Birer ast J)'ara l~ıhtın1 B<>)'tınca 1 ürü<. Ü ... :. erkkk !.nlıııımuş ve mezkur ev Ça. Alıcı Fiat r ·r• münınebetile Aydın demiryolo üzerindeki iıtaayonlardan ızıııı 
: - 57 - E , kapallll\ıak .,v Allhihi hakkıııda 54.2 H Z Ahmet 7 20 

IJ 
.. 

111 
tt•rerlı· r, lurnııni takıhara hıH:lıuııı·ıslır. '15 P Pac!i 7 13 25 gıdı" geliı' ucaz biletler satılacaktır. 

J\ lnpık ı~ı :da ı ıar edeıniye- kabil, rii~vf'tıen ., ,:.: . v 

wran~ör llı·zmet~a.-r 362 Şerif Riza e. s 50 t9 
Gidi" geliş 

c•·eıııı lııl ıy,ır<lu. Hır an, ı.unuıı hem de korkarılı. ~ a a&W 
~ ıı 1111 hırı traugı "lnııtk içııı hiı- Şpil ~ '·Nkl oevll p veriyorclu: Atanın K•zını Ktrlettl 207 M J Taraoto 7 50 16 
lllt'llHıR olup oloıadıgını llii~ün- - Tam ot etmek mıU-Ittyır. ToıhalıılR :'\ııdık :ı~aııın kızı 441 .Jıra ve Şü. 7 50 
clii. Frııkat lcahil ımydı't Oııun. nuıl chyeyım, Rksi. .Z ı•hrn haııııu, lıı:1.metkfaı Yanarh 18ıl. K\rka. Kazım 9 

18 
16 
13 
13 
15 

_ l> ttınek ıo, hem ele yarın, _ Ya, demek hir ~eyler &fır. oj?ln Oııınaıı tnrAfıntlan kaçırıla· 167 Y 1 Talat 8 50 
lıııııtcl n ıı ı:ıtmrın litzım, öyl" m ı' mak bR' r:.k zorl!l kırltitılmı~tır. 16ı Ş Remzi 8 25 

Hiiyle derken, hıuıo şi~elerııu~ - Hayır yalnı:t. oyuncaklar.. 014ıunıı yıtkıtl:marRk Adliyeye 161.5 D Ardıti 10 
v..,rılrnıotır 132 F Solari 9 25 1( 75 

uılrnllı \'ıılıuklnnn:\ Paki e8kı ta- Kiiçiik oğlanıa oyancak alma~:. Acaba Ne Yapacaklardı? lOl Vitel 
11 

nıılıklıuıııa halar ~ıhi hakıyor· katı pııram yok. Acı şey. Hem Pt1ı:teıu"ıcılnr lıaşıııda Av-
10 50 

l( 

ıs 

17 
13 

du 1 1 k d · 96,5 H Alyoti 
çucnıto caya ııız ·en ısını ınem· ram IJiiının ıcra tnrnfııulau mü-

- En geç yıuın. FakAt anh

yMum ki j?İtrıııyeceluıinız. Fı\kat 
ben hRhcr •ernıı~ olayım da .. 

J.J,.,lıll J{arpik'jn elinden tnta· 
rak ılfıve etfi: 

d ı.·ıd · 80 Alyoli B. 9 
ııuıı e euı ıgım ?.aruan ıeverim hiirleııın ı ş olan kcrute fftbrika-
bıı~ka türlii rueınrrnn .et•ıı"'yi de 11rıırı Jrnpılarındıtki miihiirleri 71 Len Recyo 8 25 

G 6:t Sa. Oelardın 13 
bılmıyoronı. iiç iş. hoznrıtk knpılıuın nltı:-ıdaki top· 

- Oanuo, benim heyeklleri rıtl. lan kA?.aıı f-ıpartıtlı Süley- 58 Dıyamanc1ıdi&l2 
20 
16 50 

- Gidınız. Gidiniz. 
par hikAyeıi vu .• 

alııuuza. Yatbut lıepsini clegil <le mRn o~lıı lırnıaıl "" ÜtHnal oı?lo 57 Ş Hencoya 6 
Hır va. bir jkıeını alınıii. 0Pvnt ciirmii nıı>şhnt halinde 40 Arpacı z H 8 

_ H.ıca ec1eıım zahmet etme- vıtk ııl,,nını~larılır 49 Ak Oıtrnan z 10 60 

6 75 
13 
81 50 
15 Fakllt booonla benim bir mü· 

naa"belim yok. 
- Gidini~, diyorom. 

- Hıınonla iLtiyar Jiıor mu 
iıtibdaf oloooyor, yokıd 

anmam. Belki Jısor'an 
oğlu . 

J.Jebli iyi hnbflr almı~ görü

nüyordu. Klapık elini 11rkndaş1 
nın elinin üzerine koyarnk: 

- Size, lJakkal <lükkl\nım1zı 

kurabilecek parftm olmadıj?ına 

cidden ınöteeesihm, dedi. Belki 
hayatımı krırtarıyoreannz •.• Fa
kat gene bir kaç parça malım, 
iki iiç heykelim Tar: onları 

vereyırn. 

- Hayır. 

.Nedenf 
- OlmRz. 
- Ya, demek balııetıniye· 

Jiın7 P•ki. l! ... akat neden heykel 

)erimi almak istemediğinizi öğ· 

reııeme?. miyim7 
Şpıle\'@ki ona baktı . 

- 1 nsnn benim gibi yaşa

yınca, bu .•. şeyi. •• bo zanaatı .. ne 

dıyeyiw, ta vize iz naaıl yapar' 
- 'l'avızıuz yapılan pek çok 

iş boloııdognuu eanmam. 
- Evet. Mesela magazalarıo 

nasıl kötü mabafaza edilmekte 

oldaJtunu düşünemez misinizi 

yiniz. Ha, ne <lıyordorn' .. E•ct 
uıagazafara gıdt1r ""··(Tek ~(;~ın 
~ürızn etrahru.la alnını va yana · 
gının sol tarafJ111 lıurnşıorarak) 

uen mocıdım, ıizın moı.lelleri 

g<irnıeye gelJ ı ııı, deJ ırn. llerıı 

nıınlarn hakma)?a hıf'akırlar bir 

Altını Görünce Dayan,maımf ôO .E R Rodıti 12 
J\.oııak ıırn Utohiisft l•ınen 8e •lA 8 ı:.o "",. S Süleyaoan v 12 50 

12 l:'inikli Şorıt· Ali karıııi Emine 15 ,T Koben g 50 
lıarıımııı kııcajtırıdaki çooaıtnn "' 

.. Koop htıhat 17 
OrllU7.UIU1 hB)'tlı hir altın Jırn ÇAY ... 

r • Şamh Saffet 8 
17 
8 

re~ını Alıp kaı;l\n Nazillili Dnr· 
26 M Ardiii 9 12 2ö 

mıı~ oı?lıı Ahınot ve Denızlıli 
Al•dı ogın Hıınmet zabıtaca va- 3523 Yekun 

tarı osırıı alırım. Katıyerı fıt;ı;lıa kRlıınımştır 

almanı. Bazi luı reler de beni tR· Çalarken Yakalandı 

t ı 1 b 11 dır 9 11;yliil pı\lınyır malıallinde 
Tl\SS et er "r am1> u nıu r • 

_ Ya oyuncak :ıeırdıAınızı 1 Nuh nı"hmet efen ıJıye nıt pavvon 
yakınıııda beledıye ıut kATeıtel 

anl.ırlartu•' 
- -. pılevıi oebinı?on <.:tİ7.•la-

nını çıkarıp arnlıyıHRk polı 

vesikıuıına gö terdıkterı ıonrll kn · 

ı:adı, gene cehine yerl~ştirdı 

- HıtzRn dl\ praram olur . . 
Sonra kovolabiliriın de.. Hur 

şey ınsun içındır ... 
Klapık kerıdırıırı oıddi ve agı r 

bir adam olduğunu lnrıleııhire 

hayretle keşfediverdi. Sonrn ken 4 

di kendıne: c Oulıp Jıaor'urı og· 
lana haber vermelıyı ın . • c1ttclı. 

)erden hır ııııktarını ça ':rn SeJfı. 
nıklı ~lııst:ıfa oj'.?ln ltı~ıı ciiroıii 

ıııeşlınt halıııdo vaknlnnııııştır. 
Bekçiyi Tahkir Etmiş 

Kflrnertle ı\l o hıııet oıtıo ı,e
kercı Alı t'I:\ rhoş olarak ıf"yı 

vAzıfe lıttlınıle hu l nıınıı bekçi 
llı•nıız ... tmı;lıyi ııı iivmek ıuretile 
lıaka ıeı to hu l ondugun<lırn hak
kında l'aıınni ıuuaınoloyo lınş 
Jau ııı ışl • r . 

Ev Sahipleri 
Kıracılarını DOvmOşıer 

lüçecılerde .Miiftii fıo k agındl\ Saat bir 
k 1 il l 1 

8 nnıırnrnlı hanecle oturnn Hacı 
Q"n, o unun a ın< a ıır çan-

Alı ve kıtrısı Hllvvıı hııııım ev
ta, sımalarıııı tanıdıg ı tanıılıA" ı 

lerınde kıracı bıılıınırn Ahmet 
avrupalılara lıirer hırer r&RtlJyn-

kı;,,ı Şadıye vo 13 yı:ış rarında 
rak rıbtıın boyıınca yüriiyorclıı. 
Bu ıaatte onların hepşı y~ içmc

4 
kızı Zet·n t1 p ile aynı evdi:\ otcırıtn 

, ot?lu Siil~yınırn ara l nrıntla kavga 
ge, ya Şagbuya Klüp le ve cı var 

Eski Mal 
8 Oevnbırcı Z Hı 8 8 

incir Satışları 
Qo. Alıcı Fıat 

uOO Ş Remzi f< 75 
3t6 B S Alazraki 8 75 
206 A M.nbtar 8 75 

8 75 
8 75 
8 75 

lf>O I! ... z lzzi S 75 8 75 
150 A Malamo 8 75 8 75 

8 75 

8 75 
54 B I! ... rarı ko 8 75 
50 Y E Bf}no. 8 50 

1536 Yekun 

Zahire Borsası 
Qn . 

822 
114?9 
u03 
212 
85 

2 
313 

16 

Oııuu 

Bni?d1ty 
Arpa 
l{oındarı 

Nolın t 

Bakla 
Ha~tıuş 

Pftlamnt 

B Paıııuk 

Fıat 

3 50 4. 
3 t5 8 37 

.J 
4 75 

t95 

5 
5 37 
5 
8 50 

831 50 
32 

çı k uı ış tır. B n kavga ~on anda 
!{IRpik, az kaldı: c ne müna. otellerde hırbiri ile bnluşııınga ilacı Ali ve Havva ı.anım, ki.. ızmlr Belediyesinden : 

ıebetle burıdnn bııbsediy<>rSo· gidıyorlardl. Arka taraftan b i r racııar111ı tokıt.tln diivıniişler Ye ~atıa Vekaletı celıJesinin 
no:r.7 > •liye ıoracaktı. FakRt el yavttşça omozana dokunda. lnı hfttliı:ıeden korkan SRdıye ha- villiyet yiik,.ek makl\mındaıı mil

tccriıbe elmi~ ol<lo~n için bili · Qea zıpladı, rovelverinm ba nımın hayılmn ına ebobıyet "Yer .. hellag 8/8/9:1J 11.'. ve ll/70:l3 
yordu ki lıö1le hiç aklA gelmiyen lunrluga iç cebine elini attı. nıişlerdir. Haklarında zabıtaca sayılı yazı cirnegıdir. 
ııialerin de aöylenmeaınde bir - Sızınle çoktandır knrşı- tabkıkata haşlunmıştır. Gerek idareyi nmnmiyei Tİ· 
11elıep nrdır. Sonra, mobatabıua laşınanıı~tık, Q6n. Bıçak Çekmiş layet kanonuna tetfıkan verilen 
ı l.iziiuii ke1wenıek ıoretile bile Çc.ın dfindü. Bu adRm ilk ho· l{Rn:ıyakaıla Şehır Oazino~u 
olaa, bir hiırııelte bulnntnRk oıtAı olan ı>nııas Sıniteon'clo . Bi· öniind6 .l\l e nıınli Haşim oğla 

ırntıyazlar ve gerek Beledıye 

1 p Jerce dogrodan doğraya işletılen 
iAliJordo. Bununla berRber fena ra7. Sıo'hua benziyen ,,iizel, fa- M"hınet Emın efondı i e rioti-

1';"1 • 1 veya beledıyelerce imtıyazı -ve. 
halde eanı t.la sıkılmaga başla- kat artık ıhtıynrlıktan yıpran- n~lı Mehmet o:? ln Alı e endi 

wı,tı, torda : mıo yiizünii tanıtlı. 
nralnrında ~azino parası mesele· rilmi' olan elektrik teııaatla· 

- Biz ma~azaları taraasut 

UlU -edİfOrS:"flUZ 7 

8 ınüttn kl'V•'" etıuuılor ve Ali rında cereyı&n aarfıyatını ölçmek 
- Hen~ber yiirüyelim mıY "" Y 

efttndınırı l\hlımet efendiye bıçak üzere aboneler nezdme konalan 

Onnn uaırnrında polie bir 

tak:uı kombinezon -ve '"ntaj bn
lllattn llırn, Afyon ve kumar üze. 
rinı.len gL1.lı ve rgi Almakla mii
kellf'f bir lıeyett.,n ba,ka bir ,ey 

degilı.li. Kentlilfırine münasebette 

boluuahı!ece~ı polıs mıunurlan 

(T6 bahu na Şpılenkı) yarı ya
rıyR ımç orııgı ıdıler. Bana mo-

- Peki. teşbır ottıgı iddıa edıldıgınden saatlerden şehri bir kira alın· 
Qen c1aba fazla emniyet içinde tabkıkRta hAş!nnrnıetır. makt" oldo~a malftındor. 

olmak içın bir avrapalının bl3 .. ı ~~•• ..... -

k 
Bo müesıeıelerıo teee11üıön .. 

raberiaılo olmayı daha movnfık lkı·çeşmeıı· le den makaat balkı aari ihtıyaç · 
haluyordo: Qnntneında bir hombl\ lardan ınüstefıt etmek için elek· 

vardı. Bu uhah Rrkaıuna gıymiş G dd ·u· • d e ı trik cereyanı iıtihıal -.e tevzi 
oldugo güzel kostüm ona dü~ün· a e zırm 8 u onan ıoretıle bo j~ i91n konolı'° 
oe eankı diirüı olmadıgı zehabı · Ceset ıermRyeyi tenmiye eylemek oldo-
DI vorıyordn . gana göre bu m•kal\t bi IA.lrna 

- Sonu Var Dün lkiçeışın61Jkte Eşrerpa- aaatlardırn tıonn gelmiyen bir 

eaya giden o:\dde üzerinde -.e müddet i91n fahiş lıır kira alın· 
Polis merkHioe yirmi metre me· muı a\Joneleroe hak.il 'ıkAyet 
ıafede bir ~ahım ölü ohrnak yat- lere meydan -.ermekte Te Bü1ük 
tıgl gHriilınüştiir. Keyfıyet Zabı Millet .Meclıaıne aka.,den bo 

taya haber verilmış ve baJiıe ••kAy11tlerden dolayı ınütc-ıaddit 
mabnllıne derhal yetişen polıı ııtızablnr ıle bo haksız moama· 

memurları tahkikata başlamış· lenıo bir an evvel taelıihi oibe 
lardır. l\Jüddeıunıumi moaYioı tine gidilıneıi temenni edılmek· 

Ali, tahihi adli Şnkir beyler tedır. 

BriNtol 
ls!.anbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
BriSiO/ Oteli . 'l'cpeha~ı tıahço i karşısulna 

• Halıco vo ~1nrnıaraya rıa~ır 
bavAclnr hır ycrded ı r. 

Bristol Oteli : ARRneiirii, hAr otl n ııında 11ıcak 
souk ımyu hnluıınn banyolu 

oda :a rı havı htanbulan bi r ı rıoi sınıf lti ks konrorlo bir otolıdır. 

Br; catol Ole[• . Hiit ii n ra hatlıl· larına ilfive
ı..ı"'t l • te ıı en temiz l1 ır aıl e ol e lıclir 

Brl.St l Otel• • tz.ı.n!r lil e r ı n _lı ıı luş tn k lnrı bir 
O 1 • ııı u lakat yM dır. 

Dl.kkaf . Fiy"t lıu e n unıll\ H ı r i tol oteli hü tiin 
• birin ,j Aııııf oteliertloıı n oııı~dar. Yatak 

iicretlerın'1~ yeni fOY1ral4d'J tt1ııılUI ; yapıi •nıştır. 

(792) 

vak'R yerıne ge l e r~k cesedi maa. Binaenaleyh bo şikAyetlere 
y e ne etmi ş l ortlır Yapılan tahki - nılınyet vermek Te iıtıbdaf edi· 
ket ne t ıcesınue c ı•seılın Eşrefpa- len ~nyeyi temin eylemek i9in 
ı:ad;& Kızı 1 sokııgında 7 nnmara. ltll\t me~e les inın tamaınen halli 
lı e vdo otnrnn Hnnıılı uO yaşla-

ıoap etmektedır. 
rırı<lı\ · Ş·· k ~ r cı Hiisoyın t fendıyrı 

n ıt ol<l u~ ıı t osp ıt cdılıuı şt ır. 
Bu santiar k eyfiyeti üzerinde 

etraflıca tetkikat yapan vekr,ıe 

timiz alehımom aaatlttrin kıy· 

muti bakıkiyelerina göro boola· 

H iiseyın efendi bınm lş oldu 

~u bı r mork f' plo evı ne g itmekte 
ıken knlp eoktesınden vefat et 
mış yere dü,miiştiir. rın fai:r. ve amortiımanı i9in 

Hüsoyın efendinin ceDl\zeai yü.ıde on, bakımları i9in yüzde 

Memleket hHtanesine kaldırıl- ü9 Te maaarifi umumiye olarak 
mıştır. Tahkıkatıa devam olana· Ja yüzdu iki niıpetiode bir meb

caktır. IAgın müe11eaeyı Terilmeaini 

I II 111 
EıtirJir - Bozkurt araaıodao Izmire 900 700 600 
Kaklık - Sarayköz c c 800 600 400 
Borlıaoiye • UmurJn c c 550 450 S50 
Aydın - Sök., c c 400 300 200 
Azizıye • Oellat c c 250 200 150 
Ödemiş - Bayındır c c 250 200 150 
Çıplak - Arıkbaşı c c 200 150 ıOO 
Tepeköy - Kueçuhnrnn c c 200 150 100 
( Qınıl Sobatı iıtaayonları Te Röceh iıta1yonu d•lıil ollll~ 

üzere ) RA"ırdırden Böceliye kadar olan iıta1yonlardan bo aoO' 
biletleri yalnız 193( seneai Ağoıdoınn 25inoi, eylüliio birinci ff 
Hkizinci Oomarteai günleri Te diğer bilnmnın iıtHyonlar da19 $1 
aeneai A~odoıno ~.t öocö, Sl inci ye •yliilüo 7ool Onma güol•~ 
ut1,caklardir.Bo biletlerin dönüt parçalara bir •Y için muteberdir· 

lzmir ile Aydın araıında lfliytn motorbüılerde bn lıll.,thtr ı:notl' le 
ber degildir.Dı~er bütün trenlerle fzmirden dönülebilir. le 

3 ya,ıodan küçük çocuklar Tehlerinin koo"~ıoda bileteia ,.,,. lS 
bat edebılir. 3 yaaıodan 7 yatına kadar olan çoçuklar için f)o 8'' 
retlerin yar11ı ahnacaktır. Trende hilelıiz bnlonan yolcular fi 
çooııklar bo ncozloktan iıtifade edemiyeceklerdir. 

- 20/8/19:14: tarıhinde 8117/1935 tarihine kadar berikiıi cJ•lt11 

Kaklik - ERlrdir araaıodakl iıtaıyonlarla C)ivril tnbe1ındeki tıt,r 
yonlardan lzmire taş1naoak Börülce, Nohut, Faaolya Te m~rot 
me~in beher tonandtln 1100 koroş üoreti nakliyf' alınacaktır. rt"' 

lzmir Kız Ve Erkek LiselerılB ~~ 
Kız Ve Erkek Muallim Mektep~ ·
leri Ve Karşıyaka Orta Mektebi 
Müdürlüklerinden: 

1 - M~ktebimizin yeni Te eıki leyli, nihari talebenin k,.yıl 
işlerine 20 Attoıtoaıa başlanacaktır. 

2 - Yenıden gireoeklerl eh mektep ve8ikası c2t bôYi11
& 

cü?.danı c3t altı fotoJtraf c4> a~ı kA~ıdt c5> ııbhat raporu gecl' 

reoekler Vfl yanlarında Telileri behemehal bulanacaktır. 

3 - Liselerde ley)f iforeti 200 liraya inmi~tir. Ü9 tak•U'' 
ahnncakhr. 

4 - K!!ki leyli talebe eyhllün hiı·lncl giinüne kaılar birio
01 

taksit bedellerini tedıye etmedıkfori takdırde yerlerine barJ9''' 
leyli tal"be ahnaoaktır. 

5 - Erkek lisesi hirinoi sınıfına basene yalruz JeyH 
al rnuoak tı r. 

6 - Mezuniyet imtihanlarına 1 Eyl(ıldo başlanacak Te gii11' 

leri ayrıcl\ ilan edaleoektir. 
7 - Sınıf ikmal ve kabul imtihanları ile A vrnpaya gönderi• 

lece!t talebe nıtinaluıea im'tibanlarıoR 22 Eylulc1e başlanacaktır• 
8 - Meccani leylt müeabakR imtihanı :JO Eylftlde y11pı1" 

oaktır. lmtibaııa girmek ietiyenler evvela holandnkları mf\hBıııo 
idare meclisinden tahsillerini takip .,demiyeoek derecede fııkit 
olduklıtrına dair hir mazbata nlacaklar ve on beş eylftlden ıoıır' 
bu mBzbata ile liselere müracaat edeceklerdir. 

9 - Derelere teşrinievelin birinci giinil başlanacaktır. 
10 - Y ~niden kaydolonacakl11rın oomartusi, pazıutesi Te 9•~' 

şamba günleri eabah eaat 9 dan 12 ye kadar mekteplere ıuö' 
rftcaatlıu1. 17-19-21 3417 (2U7) 

kabnl eyleruıştır . .ıı~aız ve amor· J lerdır. , 
tiıman olarAk yüzde on hesabile Bo gibi aboneler yalnız 11', 
b~r hangi bir aaatm bedeli 15 kıın -ve masarifi umumiye! 

ıene nihayetinde tKmamen ödt!n· iştirak bisıııe~i olarak sııatın 1ıı!~ 
mi~ olmaktadır. meli bakikiyeHinin yiizde ttef 

'şu bale göre kira ile ıaat njıpetinde bir ücret •erıuel' 
alan her abone 15 ıene nihaye meobnrdorlar. 

tınde ıaat bedelini tamamile Saatları satın alml\k şıkk1 111 

ödemiş olaoak Te nah bila bedel tercılı eden abonelere gelinoe: 

teıııbup edebilecektir. Ancak .15 Bunlar da R~agıda yazılı fo~ 
ıenedtm aonra yaloız bakım üo· mül mocihince saalları s•'' 

. f . . b" '1:111 
reti Te muıuı ı umomıye 1111esı almaga hakları olRoaktır, tu 
olmak üzere aa&tın kıymetı ki : 

d il 
bakıkıye1ıııe oiıpetle yüzde beş Satın alınAcak: 1aat h• 1

0 
hır ücret Terilmeai lAzımgelir. - K. 12 - X Burada K. ••""' 

Yakarıdaki faız ve amorti• kıymeti bakıkiyeıiııi X miil~:· 
man esaslarına 1töre bakım Te rinın abone oldııgu 15 "ene• 

ıaire ÜC\reti dahil oldolto bRlde dini gösterir. . . ,jl' 
••atların kira bedellerı 12 bu9nk Bu formüldo esas ı tıh~· ti 

karaş olmak tizere teıpıt edil- faiz Tc amortııman miktar
1"1, 

yüzde on olarak kabnl edıl•11 ' 
mıştir. .,, 

Bir l'aatın bayatı yirmi sene oldn~andan şehri 25 koraş ki it 
itihRr edildı1tınden nn beş sene vernıkte olan il boneler f .. rıı> 1 
nıbayetinde ea"t bedf'llerıııi öde .. Hin verdigl miktı\rın yiizde ~r 
mış olmalarından nnşi bo müd- lıeıni vermekle saatlerın" eab 
dl'tten ıonra yokıırıda bildirilen olahıleceklerdır. bİf 
yiizde be~ miktarından mada Bu suretle saatına B~ f' 
alıoneler hiç l>i r para •ermek olan her abone bakım ii cretı ~ ı 
meobariyetlnde degildirler. Hal· mnsarifi umıımiyo hissesı oııllıf' 
bnki bn miieseeeele r şımd iye iize re ınalık oltlng o 11aat1n it 1111 

kaclıır halktan ennt kiraeı ııamı meti lıakıkiyesıniu yiizde btı~~ \ 
ile ıt10ede aşağ ı ü9 lira a.lmnkta on ikıye taksiminden 9ık" tf 
bulunmuş olduklarından yedı miktarı her ay müesseseye · 
boP-ak sene nıhRy9tinde aaatların <lıye edecektir. 1 

y f ttJf 
bedeh amorti edilmi' olmaıı .Eylül 934. ı>ereyau • 1,1 
lizımgeJir. larında yukarıda ızah 0

10
' •" 

Bınacnaleyb "1 bnçnk 1eoeyi e.iSI dairesind6 hareket oıo:Jc:1,~ 
dolduran aboneler bi la bedel herkeıç., bilinmek öztr~ J 

ıaatlerane leaahop edebileoek- olunnr. 3437 (SOi) 



...._ Beledlyeslnden : 
"1a§ 1- 95 adanın 110 nurua-1 

hıle ''"' ınııı &ataşı açıl< mö~a-ıl 
--· •le l /9/93' de saal 16 

•..!. - 95 adanın 109 namarah 
ıı,.,:•n satışı açık müzayede ile 

I 3' de saat ltJ dadır. 
, ..... - 95 adanın 108 nomarah 
ile 1~11" •all~ı açık müzayedtt 

( /9/93( de eaat 16 dadır. 
-. .... - 38 adaıını 77 - 78 nu, .... " ._, reaıarının satışı kapalı 

tı ltd 11deyle 1819/984 de saat 
•dır 

Tire Belediye Reisliğinden: 
1 - '1~1ektrık santrala ile mezbahaya lt\sum olan: 
Kılo BtıYlleri 

50,000 Motorin 
:ı,<ıoo 8 Ye 4 11far makin• yagı 

7 80 Benzin al Lmıt teneke 
:!25 Gaz c 15 • teneke 
1011 İHlÖpi 

J~lektrik ~ehflkARine l{\;rnm olıuı: 

c ;H ~ {{"lem demir ve por1'ten malzeme 
l~lektrik llhoneleri tesısatma lthuıo olan: 
c 56 • knloın ınuhtelıf cını elektrık malzemeaıt 

Elektrik şebeke Ye abonelerine li~zum olan: 
c 10-200 , uta kadar clokoz mubtelıf cinı c 52SO • adet ' . flll1ac1 - Memleket baataneıi kar- elektrık laıul>aları. 

""ı akı ~ ııumaralı dükkanın Kapalı znrf usulile ıhalesine imkan bolonmıyan ve yukarıda-
lt/tı~k •can açık mii:uyedeylt- ki 4 rnıulıle de y~~ıh mevadı müşt~~I~ ve elektrık malzemflsi 22/ 

8 
3f de saat 16 dadır . 8/934 rıtrıfıme mıııadıf Çınşanıba gonü eaat 10 da pazarhkla iha-

'a - Balcılar Pıyale oglu ba- le f'dılece~ındcm ieteklılerın mnvakkat temınat akçalarile beraber 
--~•tundakı 17111 numaralı muayyen olan ~iirı "Ve Raatte Tıre Bbledıyesi dairesinde hazır bu
.. , lnuı •en~lık icarı •«i•k mü- !anmaları ve tula izabıtt almak •e Ş\lrlrıarnelerle nomnnel~ri 
lat ... •1ıe 18/9/93' ,1,. Hat 16 ıla- gi>rmek istıyenlerin de helediyfl mohuiplı1?1ne m•iraoaat etmeleri 

7 
lftznmu ili\n olunur. :ı34!' ( 200) 

' - ](Uçuk demir hanı kar
~lı: ki 8 numaralı dükkanın 
~ loan açık müzayedeyle 

a - de Hat 16 dadar. 

ilan 
Devlet Demiryolıarı 

işletme Müfettişliğinden: 
7 • 

ncı 
lttt ..... Parah köprüde etkı be
.... ~, dnLoliytt barakllıınm ıe-
~oarı açık müzı&yedeyla Menıın icabile beraber rı .. khyatm lazlalatma11ndan dolayi 

1 de ~•at 16 dadır. son HmAnlarda f zmirde Haamahanedeki Rmbarlarımı• mal koy-
l\tı d- Ra~huakta 110 nama- mıyacak ka.dar dohnoş olmakla bazı tüccarın malı aırtayyen olan 
'flltlulnın ıeoelik ioarı açık ikı ay ,.rzıye mitbletındeo iıtifade edebılmekte ve ba211 tüccarın 
lt ~tde ile 18/9/84 de 11aat mah da ambara Klınınası kabul edilmemektedır. 

1 
1'· Hu bal birçok şikAyeti mucıp olma11 itibarile bildmom ••bire 

~ - Meaarhkba,ına gid~o .-e bnbobat ile palamut için şirket zamananda kabul eclllmiş olan 
'"' P•ta buharı üzerinde H iki ay ıniibletın yirmi göne tenxıline zaruret basıl olmottnr. 
'~Uıaysde bedesteni kartı Binaenaleyh 6 EyliU 93( tar\binden ittibaren ambıulara ko-

._ kı yoı fa•lasuu Htlfl kapah nulacak bo eıoteanm yırmı gün arzıye müdJ6tınc1•n iıtitade ede 
i.~ 1edeyle 18/9/934 uat 19 cegi ve evbloe ambarlara konmuş olop ta 4 Eyldl 93ıi tarıbioe 
~ .... 

Çocugunuzun güzel ve kuv
vetli. olması icin içecegi sütü 

11 
kadar kaldırılmıyacak olanlard•n yirmi gün mühleti ikmal etmif 

t,, - Uazıler maballeıin El· boJonanlar nizami arzıye ücretıne tabi tutolacaıtı cıhetle keyfi 
'tı lokagındaki yol fa•laımıın yelten malumat hueulU rica olo!lor. 19-23-27 3(54 (106) 
lat •1 •çık mUuyedeyle 18 - 9 -

taze ve sıhhi bir surette 
1de •aat 16 dadır. 

~t,lt~hıt için batkitibe •e it· 
~ 19in IÖyleneo vakit Ye 1aatte 
.. ltcl•ito ilmiibaberlerile beraber 
""-

1
1• daımi encümenine mti

Gümrük Mu haf aza Alayı Satın
alma Komisyonu Reisliğinden: muhafaza 

_.--.-. t. 19-9 3486 (302) 

Giimriik mulınfıtzl\ alayı efrAJ& ıçıo satrn alınacak bır senelik 
müten*'YTI enakın ihAleai 22/8/934 Çarşamba ghnü saat 14. te 
yaptlacaktıa. ihaleye iştirak etmek veya izahat almak iıtıyenlerın 
PasRportl" komiıoıyonuwnzl\ mürncaatları. 3t5~ (303) ~llbli fora Meroorlo~nndao: 

._d ebınet Ali kı•ı Netime ha- G •• •• k M h f Al SA , ,:n temJiken Ali Şükrü be- umru U 8 aza ayı • 
.~ otnz lira borcuna karışı- Hl KQ RS d 

COlterdi~i tıYİllİn rehin para- • • • en : 
'-~tihııe11 yola ile ıahlmaııoa Adet : 
-._ rar •erilmlt ol•o Kaıaba- 92 Yağ taYa&ı dir. Orada saklayınız ':'ta maballeıindeo Abdor· 92 Et taYaıı ,,Q efendi o~lo Hakkı beyin 184 Kt hı9aıtı 
~ •. · •tg&bı meçbol holnndogu ıe· 91 Büyiik Çaydanlık BOURLA BİRADERLER ve Şsı. 
L'\le Öd 560 Qay Kopau 
... , eme emn tebliği möm- 660 Çay Kaşı~ı Sat ilk Hane 1 

Olallladıgından ll&nen tebli 103 Çamaşır Le~flDİ 1 
~~Ota~ına karar nrilmio ol- , !13 Atlet balta Dejtirmenda~ Halil Rifat pata 

a b11· göna itirazı vana 10 1 c Et Makina11 otaddeetnde Beoep •ita ıokagınd• 
"-• ~tfında beyan etmeai Yeya İzmir Gümrük muhafaza alayı ıçıo y.okarıda yazılı 9 kelem (

5) nomarah büaoel ~avk•11• 1Tek~ani · 'l liin · · d b .. d . • zarası gay&t g z" tt9 at ı 11rg r 
la· ıçıo e orcuoo o eme· eşya aleni münakHa ıle aatm alınac"khr. Şeraiti öğrenmek i&h• bi k ' 1 'L ik 

L ~'l'lld Ak • kd d b • na nmpanya ınyo ve e eatr ,_,t ır. 11 ta ır e ce n yenler her gün ve münaka11aya girmek arzu eden lor ihale gönü teaiaatinı havi büyük taraçatı ·n 
-.. ,.' clevam oluoacagı ilan olu- olan 4/9/9;l4 Sah aönii saat 16 da Pataportta Alay ıatın alma 

P' biraz bahçeıi vardır. Evi görmek ra ( 310 ) komisyonuna müracaatları ilan olonor. ( 278 ) ti~ere aynı mahallede bakkal 

~'CUk HestahkJan ı lt - 19 • 24 - 29 Ali Riza efendiye ve pazuhk 
• - wu eıew .... u a hoıoıunda Tılkilik oaddeainde 

Mütehassısı Gümrük Muhafaza Alayı Sa eczane kartı11nda (t66)nomarah Doktor . farın mftıtecirl Ali vehbl efendiye 

Atlet 
91 12 kiloluk terozi ve grRm1ara 

7 100 kiloluk kantar 
t 3 250 kiloluk ba11kiil 
~ tın:ıeıgabları.uı Birinci Gümrük mubafa•a alayı için yukarda yasılı ö9 kalem eşya 
"'donda Tayyare Hinem"'ı aleni münakwıa ile aatıo almacaktır. Şeraiti anlamak iıtıyeoler 
,,:ı"'"da 222 .N umarah eve her gtin ve münakaeaya iı,tirak edecekl"r ihale güntl plan 4/9/934 
~iti 'huı,tır. HaatalRrını H· Sah günü aaat 17 de Pasaportta 1at11u,ıma komiıyoonuna mün-
••a.ct ~•hi l kinoi Reyler soka- catıarı ilan olonor. 
''b' 84 ~ omnralı muaye. 3347 (276) 

''•to it •ıtıde kabul eder. s; •••••••••••••-••••••••lııİı•ııİll• 
1(-19-24-29 

&ı,••n Telefonu: SOflS HARACÇI ZADELER "•~11 "'1ıane 11olefonu: 5342 
""'z H: 8 (205~ 

\nııeket Hastanesi 
Al hllıye Mateluuaıaı 

-

İzmir fıoaret Mahkemeıın· 
den: 

SelAnik banka11 lımir ,abe 
sine merhun olup açık arttırma 

ile paraya teptiline karar veril 
mie olan iki kasada meYcnt 
1648 metre beyaz ve yönlü ba 
zenin 23/8/933 Perteınbe gönil 
aaat 11 de ikinci kordonda kre-
di Liyooa bankası namile maruf 
Selanik bankaıı arziyeıinde 
açık arttırma ile aahlacağındıao 
almak iıtiyenlerio mezkftr gün 

1 Y' aaattaauiyede hazır balan 
' maları HAo ohınnr. 3453 (305) 

Dr. Ali Rıza 
Doıuı Ve Cerrahi ladın 
Hıstalık~n lill~usısı 

Makine Ve lnfQatı Bahrlge Mlltelıau11ı 

ETtJP (JERA.L 
Makine imalathanesi 

Halimaga Qarşııı .Numara 50 

Müeaıse&emin 

maoıollltı 

olarak 

t.O 
makine 

J21mirde 
fuliyettedir. 

Alikadarlı. -
rıo bo ıuakine~ 

lerin faaityet 
farzları hRkkındft rnRlt\mat ahualuını tanıye ederı~. 

...................................................... 
YatJhane Ve Un 0eıırmenterı 

lçın hilunıom alAt ve ednRt 1mRI _,dilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazozgen Bilumum Dt>nlz lflerl 
Her boyda •e her 1rn•vel Dorbınlel", ı nloınbalar 

tesıHtı mibanikiye asaıoıör ve 
üzerıne vinçler Ye s=-ir ışler ,Jerııbt her ciııe mahrukat 

imal olunur. · Te kahol .-dılir. -Türkiye Ziraat Bannkası lzmir 
Şubesinden: 

818/934. tarihınde ihale eılilPeeklerı 1/8/9:1( taribınde Anado

lu 3/8/98( te Tıcartıt M~/935 te H•lkııı Seaı 7/8/9:34 f" Yeni 

Aıır gazetelerinde ılin edrlen Yuaanlt ennahnın ibaf 
'11t ""Yt•rı f' tuuıe Birıoci Bey
,.._ "3•9ka~1 numara S6 Tele· 

56 Ucuz ve sağlam sandalyeleri 
:Hattorak Kettelli cadde· ay möddetle paaarlıga bırakllmıtllr. ltaal• 6/9/934. Q•rt= 

tt •• 1{ 
-t~ ka aranlioa tramvay cad-

rakot kar.,11mda No.59 
f't1lefon No. 2l>'fi 

(36.ı' 

Haraççı zadeler imal eder. 
Adres : 1 kinci Beyler sokağı No. t02 

Telef on No. 3778 

ainde 62 numaralı muayene- oUa'Br. Kıymeti mabammeauı "'"1• Ht•f bedeh ıkl b.-. ' rı 
baneeiode her gön eaat Sten teelfvfl• ed•• emfalin illalelerı leUaana tabidır. .Maim utıı ıgı 
110ora haıtalarını kabal eder. MaeJ• ait de•let •• bel .. Uye ~erıi n re.un lerı le Hır ma raflar. 

Telefon: 2987 ... &eriJ'e aittir. Taliplerin yii1lde yedi huçuk teminatrarile bir. 

•••B•'l••••(İIM-Iİl)••a-ıla-te Mat Jj,IO da Zal'aal banka1ıoa ınüıacaatları 3301 (29~) 



.ıııle R 
Teni Aıır 

Fratelli Sperco 
Acentası . 

Rogale Neerlandals 
Kumpanyası 

ULYSSE~ 'fapnru 14 a~ustos-
tan 20 ajtuıtoaakadar ANVERS 
ROTERDA.M AMSTERDAM 
Te HAMBURG için hamule 
alRcaktır. 

T.ELAMON Vapura 1 ey-
lülden 6 eyliile kadar <logrn 

.A:NV .ERS,ROTEUDAM, AMS· 
TEHDAM ve HAMBURG için 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
lzmlr, Pire 1 rlyute ve Susak 

lçln muntazam haftalık Postası 
Seyabatın miiddeti İzmir 

Triyeste 5,112 gündür 
Her pazartesı günü movaıta 

l11t ederek çarşAmha günleri ha· 
raket edecektir. 

llk hareketler : 

20/21 Agastosta: UNA 
22 Agustoıgta : HEOGRA D 
29 Aj'.!'ustostu : HLli:D 

5 :Eyliil : SH.BlN 
hamule alacaktır. Pire ve Triyeste yolcular için 

Svenska Orient Llnlen fiyatlarda. tenzilı1t yapılmı~tır. 
NOH.DLAND motörü on Yolcu ve navlun için tabilat 

Cloko?. agustostan 22 Agostosa J .. PUSSlOH acentesine mürn 
kadar ROTTERDA MHAM- caat edini?.. 
JJUUG, COPENHAGEN GDY- Kordonda Oemal Oendeli ban 

Telefon : 2548 

!f. v . 

'NlA, GEFLE GOTEBORG ve No. 13/l( 
lSOANDfNAVYA Umanları (189) 
için b ıı m 11 le a 1 a ca k t ı r. ıiiiiiiiiiiiiıiii.--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM.,_X._iiiiiiiiiıııııiiiiiiiiill 

Service Maritlm Roumaln 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer 
W . P . B. Van Der 

Zee & Co. 

lttanbnl 8ürat Yolu 

SAK &B Y .& vapunı 

Her pazar 

•
• _...-~ günii saat oıı 

altıda limanı 

mızdan hare· 
ketlfl do~ro 

fstan bula gi
der. 

~.,azla malumat almak isti 

venlM Hirinoi kordonda VA· 

PUROUT.JUK ı:ıirketi ac~nteli • 
!?ine müracaat. 

TRiıEFON : 3658 

T. Boven Rees 
ve Şu. Limited 

Vapur Acentesi 
1he Cunard Steam Shıp 

Company L td. 
BAN11RIA :H altoslostan 6 

eyinle kadar LI V KRPOOL ve 
GLASGOlV limRn ları ic;iıı ha· 
mule alacaktır. 

SEA GLORY Eyh11 başlan-

~ ı cında L l VER POOL ve GLAS· 

Hatip Oğ. Esat 
Dahili Haıtalıklar 

* 
Zengin ikraw,yeU öküz 

baş K<•lman çiYitlerile 
< Brasao > maden cilası
oıu piyango l>i tetleri gel

di. Elinde bo~ cila ku
tusu veyi\ 9ivit etiklie 
olan hemen depomuza 

Mütehassısı müracaatla biletlerini 
Hastalarını Her gön O~leden aJırnlıH. 
sonra Beyler - Hacı İmam· Asker markalı hakiki 

lar soka~ında flit, :Fayda, Kileekt, Ati-
No. t2 • Şifa Yurd unda la, Blak Jlfa~, Flayozen 

kabul ve tedav i e der sinek ilaçlarının her boy-
TFLEFON No. 3331 da knpalı kotaları var-
1-2fı (10) ~. 7 

------------ı• dır. Dlikm<'siııin litresi 
I zmır bırıncı icra memurlu yalnız 100 kııraştoı·. Son 

gon<lan: part i naftalin geldi heniiz 
Bir borcıın temini istifaaı tedarik eılemiyenler biraz 

için tahtı hapse alınan on balya acele etsinle?". 
imal oluıımoş tiitön 23/8/934 
Pnşemho günii saat on dörtte 
14 aleni müzayeile ile yeni mii · 

k !· 

ARTI• kamaş hoyafaramızrn tecrübtısini yapmıyan •10 mallı 15 knruşla rtıogini atmış ip~kli paaıok 
zaye bedeatanıntll\ satılaca~ındlln yiinlii ell~isAloriniıi istedi~lniz renkte boyarsınız. . 
talip olanların yevmi rnezkdrda Hf>s:nı rolıııatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık 889 btJJı&. 
hu.ır bulooıııaları itan olunur. 810 ' ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. gsnat için toptno satış ıP6' 

3445 (30') kezi depomuzdur. 
mı z = 'l'nran tuvalet sabunu ECE vim tozu Kaol Rrasso, pire taJd 

İzmir alık:inu şahsiye ıulh karpit, çay, kına, ukız, di9 W>\conları, kllkao, kolonya, kols, tol· 
hokok mahkemesinden: ., • 

kal, demir hindi, liınon tozu, her nevi asit, Jastikten muşanııJJ' 
Ölii kavala ıniif ıiiaü A bdollalı mu ~taıda, çiçek lıoyaları, zamkı arahi, çamaşır için eoda, fprÇi 

PELES Vapuru 13 eylülde 
gelecek ve ayni günde MA!.J'l A, 

BAROEI..ıONE MARSfLYA, ve 

Deutsche Levante Ltnte 
GO\V dan gelıp tnhlivede hala· 

ALAYA vapura hal~n liınl\-
O&cak ve ayni zaınırnda VA n .. 

Hilmi beye nit olup lzınirin 
Bayraklı mevkiin<le k:\in 49 00

. eke tozu, sahan toza, lüks ı1al>ann, fare zehiri v.s. 
Depomuzda satılmakta olan Mersini\ kola fabrikasının hoş ı,;o· 

OENOV A'ya harı,ket edecektir. nımJ?.da olup 12 a,gnstosa kadllr NA, BOURO AS ve KUSTENJ g maralı hanesinde mevcut v ... mah
kemece teahit. edilen ev e,yaaıııın 

Yolca ve hamule kabul eder. AN\ERS, ROTTERDAM, için yıik alacaktır. 
Garhi A kdenize her onbes HAM BURO voHH.EMKN için N01' : Va rnt tBrihleri 

0

ve va 
açık arthrm" ınretile aatslma· 
srna mahkeınt·ce karar verilmiş 

günlük montl'zam eefer • yük alacaktır. 
AI..ıBA JULlA vapuru 27 A 'I'TO vapnrn 25 agostostl\ 

agnı:ıtoeta eaat 7 de gelip ayni l>eklıı ıııyor. 30 ağustos:\ kadar 

gün saat 18 de Pire, Malta, Oe- ANVJUtS ROT'rgRDA.M HAM 
sair, Valensya, 1\larsilya ve Na- BUHO ve BRKMEX, için 

poliye hareket edecektir. yük alacaktır. 

J>ELES vapuru 13 eylUlda DELOS Vapuru 2 eylülde 

ıaat 7 de gelip ayni günde saat bekleniyor. BREM Ji~N, HAM-

18 dtt 1\ljllta, BareeJon ve Mar- BURG ve A.NVERS limanları-

ıilyaya hareket t1deoektir. na hamule çıkaracaktır. 

Müracaat mahaJli: SOFJ.A motiirii 10 eylülde 
:Fratelli Sperco Enrice Sper· beklt•niyor l6 ~yliila 

~ Hlf 1. İkinci Kor'1on ~reıe-
fon: 

200412005 
ANVEHS, HOTEHDAM, lf AM-
BURG ve BH.Ri\lEN limanları-

National Steam Nautqation 
Co. Ltd. Of. Greece. 

PiRE 
Şimali Amerikay 

muntazam se fer 

na yük alacaktır. 

1'HESS AIJİ A vapuru 16 Ey

lülde lıekleniyor, dogrıı DÜN 

KERK, Aın·ers ve BB.Ell EN 

TltANSA1'LAN1'1KcBYRON• liwnnlnrın" do~rn yiik alacaktıl'. 
( Yapuru yirmi beş ağustosta 

Jimanınıızdan hareketle doğra 

'<NEYYORK ve BOSTON A gi
ecektir. 10 eylülde NEVYORK
TA bulonncaktır. 

l"'olou ve yiik kabnJ olunur. 

Holland Austalia Lino 

Armement H. Schuldt 
UAN~BUHl:; vnpuru HA.lll

BUHH va ANV.EHS'ten yiik 

çıkarmak iiıe rn ~ :ıJ?u tosta bek 

leniyor. HUHGAS içııı yiik ala

caktı r. 
HAN~BUHG vnpura 

ALMJ<ERK Vapura 21 ey- agustosta beklen iyor, doğrudan 

lülıle beklenmekte olup BOBAY doRru HOTERDAM HA~- 1 
AVUSTALYA ve YENl ZE- BUHG ve HHE~EN Jimanl:\ _I 
LA.NDA için yük alacnkhr. rına l.ıo.oıule alacıı ktır. 

lıandnki harek~t tarihlerinde-

ki degişikliklerden acenta mes'n · 
liyet kabul etmez. 

Fazla tafsiııit için İkinci Kor
donda ~'ahmil Tabliye Şirketi 

ARMEMENT DEPPE 
EG Y Pl1E vapuru !.!O Agns

to nda bekleııiyo, doğru 

HUAN ve ANVEH,S içın yiik 

bioası arkasında .IJ.,HATELLl nlactıktır. 

purlarm isimleri iizer ı ne meB· 
u liyet kabul edilnrnz. 
T. BOW Ji:N HEI~S ve Şu. Ltd. 
Birinci Kordon 'relefon No. 2~53 

oldultnndan IRtış olan 25/8/93( 
trrihine rniisnJıf Per~eınhe günii 
taliplerin orada hulunnııları ilt\n 
olannr. 34!15 (301) 

lımir Mılli Emlak Miidürlüt?iinden: 

Birinci tertip tasfiye vesikalarınm şimdiye kıular mal bedel
lerine mahsup e'li im iyen kısmı Ziraat Bıınkasınc" nakden ödene· 
ce~in<len ıkinci tertip tasfiye vesık:ılarınm mühıulil emval eatı~

lars mokabi linde ka.balüae başlanması Maliye Vekalf'ti celi lesinin 
olbaptaki emirleri ikt ı zagandan oldaltn ili\n olıınnr . :3450 ( 308) 

~ 

P ek yakıııda en ufak yedek parça:ariyle be raber aşağı

daki IZMIH UMUl\I AOI~NTASINDA st ok bulonduru· 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeııi l\Iıınifaturacı l nr çarşı s ı Saffet 1'4okağı N o. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

la paketlerinden on ndet getirene bir dolu pBket voriyoroz. :fır 
eatt"ıı ietıfade edıniz. 

TELEFON : 3882 

s. Ferit ŞiFA Eczanesi 
.Memleketiıı em yüktlek eıh 

hi miieıseseı:ıiclir. 

Sıhhi korea 

~"enni gCizliik 

Baroınetro, terwoınetre 

Çocuk don muş~mbaları 

Bıluınarn tnvalet çeşitleri 

Yerli ecnel>i mustahzarlar 

Endttr hulnnan ilaç çeşitleri 

Daima 
bluvcnt vo her yordeu çko 

ucuzdur. 

S. FERiT 

SIFA , 
Eczanesi 

H ii kthnet Sı rasi 
c:;;;:::;~~~~~lm!DQISl'il!i;~~~~lillllllil .. Eiil:~~~;:;;o:;:;lll'~, 

ızmir Sahili Sıhhiye Merkat' 
Baştababetinden: 

Merk ez bi ıınsının 559 lira bedeli keşifli tamir ve telvini ııı I' 
nakaımyn konulmuş olmakla şartname va keşfi görmek istiye111 

rin herı~ün '\"e miinaknsayı1. iştirak edeceklerin ağastosan yit~, 
birinci perşemlıe giinii saat on beşte Pa'4aportta k:'.lin Sahil S\ 
biye Al çrkezine yiiz<le yedi buçuk teminat akçesini hamilen ı1' 
ra ca~leri. , w 7-13-18 82(2 (232)~ 

SPl~ROO acenteliğine mürnr,aat \1urut tarihleri ve vapurlarm 
1 

edilmesi rıca oıurıur. is imleri uzerın o mosnıiyet kahuı : Eczacı Kemal Kamil 
Hilaliahmer Cemiyeti Merkeı 

Umum isinden: 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1ET 

Vapur Acentesi 

Telefon: 2004-2005 edilmez . 

z •• :,i~;~:o:~o:a;::.::· ~~· Kolonya ve esanslan 
2007 - 2008 1 
---2:.'lft~c:ı::>~~ız:!l!l:!!!:l--~ j ] ç i ıı l z mi re, İz ın I r Iil ere reklam yapma ğı 

Brlstol Hattı 1 fazlalık telakki ediyoruz. Cendell han Birinci Kordon 
1ei. 2443 E1 1~11!:~~t~~~~~~..ı'a .vapnro 

20 Bu·· tu·· n Tu·· rk·ıyede Dhe Ellerman Lines Ltd. 
1 alİmll için beklenilen 1 ahll11e için beklenilen 

vapurlar vapurlar 
Lonrlru Hattı TH.EN'l.11 NO vaparu Eylftt 

MA H.0.N LAN vapıırn 25 Agns. başlnngıcıods A ./VERS, HULL 

Şehrimize şeref veren bu 

biiyiik eserleri 

toı;tn JıONDHA ve BULL'e LONDRA'dan. 1 
J>E'J' HEI..ı vapuru 4 cylftlno GRODN.li~ va'('uro l~yltll ni- • • • 

KONDHA'yn. hayetiudo ı\NVEHS, HULL ve Yanı Zaı:t Şışeler 
THEN'l'l.NO 14 Eylftlde LON IıON DRA 'dan. i ç inde Göreceksiniz 

OHA vo HU1~L'o. UOU.MEiıtAN 23 nğustoı.ta 
l 'l'AI.IAN PRINOE vapuru LlVEHPOOL ve SwANSEA·I 

24 Eylfılde I,QNDH.A'ya. HUI..ıGAR lA vapuru 25 A 1 

GllODNO 3 1'. evvel JJON· ğustostıı IılVERPOL ve SWAN 

J)HA "tı HUf.JL'e. SA'dan. 

Ltver,oool Hattı Deutsche Levante Ltnie 
HO V~lEiılAN vapuru 30 ANGORA vapuru 6 agnstos 

Altınrnya, 

Fulya, Leylak, Yasemin, 

Aınber, Menekşı. Ak. 

şamgüneşi Gönül 

kokuları 
A j? u to l ı J ,tVKRPOOiı ve BREMJiJN-HAMBURG ve AN-1 

OLA 'OOW'a ~ I..ıt- V .l~US'teıı gelip t~hliyede ~ulu· 
BULU ARI A.N 18 Ryl~I naoaktır. . 

'V KHP~Oı, G J,ASGOW1 a ~a'.klide esasen imlr:an. yoktu, 
. lelthe Hatt• NOT: Vürut tarilileri ve V-8- 1 d 1 kt a" • . o amıyor o, ve o amıyaoa ır a 

Y VO~ 1' K Eyl~J ba~!aııgL-ıpu rla.rın isimleri üzerine mee'u·ı " 1 

•uhla l,.~Tli'e. liyet kabul edilmez. . _ 
2

, .:: __ _ 

Jtsk işebirde Hilnliahmer Merkez Arnbarın<la: 
1
,e 

1 - Mi.ihnmmen kıymeti 212,600 kuruş olan elr,ktrik JJ1ll 
ıues i 16 A g astos 934 tarihinde, t' 

2 - Muhammen kıymeti 306 ,000 kuruş olan inşaat maızeıJl 
ve yeni eaki tahta ve sai re 18 A gustos 934 tarihinde, . 1,., 

3 - .Muhammen kıymeti 228,000 kuruş olan dikiş makınll 
vo motosiklet ve ınal?.eınesi vA saire 20 Ağustos 98!1 tarib ind

0
;o• 

4 - Mahamıoen kıymeti 138,700 karn~ olan muhtelif kl'r 

lalar ve tera:zilM ve rnatralar 21 Agaetos 931: tarıhin<le, 111r 
5 - ~lobammen kıyınetı 63,000 kuruş olan kuş tüyii, tıırı' 

distırn ceviz i elyafı, bez ve çnYal parçaları 23 A c1-a&tos 93i 
lıinde. ırJ' 

Satılacağından taliplerin yii zde on pey akçelerile Eskişeb 
Ambar Satış Komisyonuna miiraoaatları illin olunur. , 

· (2S5, 
15-16-17-18-19 20-21-22 3371 

. .. ,.~~· . . . .,..~,· .. ,, 

·························· ···········································: 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL~C 
Hamdi :Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
. 

Başdurak Bily ük S alepoiog lu ha n lrnrşıs11ulA 

.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. 
" .. .. ,. . .. .. . . . .. .. .. .. 
• . 
• . . . 
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