
07UZ DOKUZUNCU 1 A,GUS110S 

~en.i ~sır 
44 • GAZI BULVARI • IZUIR • ' ' 
B imtiyaz sahihı : ALI ŞEVKET 
•tmutıarrir ve umumı neşriyat modaro · 

--- ISMAIL HAKKI 
-----4-:aor-J:ı:c ş :a:R.A.İTİ 

Devam mDdd ati 1 Tt>;r~ıya 1 l"!8:riç 
. ıçın ıçın 

!:İetıflık 1300 1 2500 1 
AJtı aylık : : ·. . . . . . 700 1302_ 1 

1 eleton · 2697 _I 
Cumhuriyetin ve Cumhurıvet eserleıinln bekçisi, sabahları çıkar siyası gazetedir 

rılıııektcdu·. 
l61Janın Sebebi 

llNU 

Katilleri iple Ası
larak idam Edildı 

......................................................... 
\ cnı A sn ma ı hıuuo rıda ln~ı l ııı ı ,.,f ı ı 

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

• 

• 

• • • • • • • • • • • • . .. . 
• . .. 
• • • • • 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bit hanım - Şu erkekler akıllı geçlniıleı. Sonra da bu sıcak havada 
IJztıleıindt ntltı taş11/ar. 



- Baş ıata/ı bil ıncı Silflt/ede ~-r
aaeyus olmadan didinen, uğraşan 
ve nihayet tabi8'tı ycnmeğe mu
vaffak olan bir azmin mahsulü 
dilr. Çubuk barajının inşaatı ik· 
mal edildiği gün Ankaranın asıl 
davası olan su meselesi de halle 
dilmiı bulunacak ve Ankara 
baştanbaşa bir bahçeler şehri 

olacaktır. 

renı ıuır 

Denizliler Tifo 
• '1 •• 

Ofis Binası 

IAdfiYede1 ~~~~;; 
Kokain Davası 
Betik Bey Bera•• 

Etti 
Ktt.rantinRda Berber lrfın f 

Panayıra Geniş Mikyasta Şehrimizde Bir Celil Bayin Sehrimiza ::t::!~!~ı.~::~'r::.:~~~~~"~::ı~-· 
ma:Dulatının teşhirine tahsis olu Jk • V k T • " 
nacaktır. Bütün teşhir salonla ı.~tiritı Karar Yırmitler 1 a a espıt Gelmesi Muhtemeldir de yakıılanmışler<lı. Bu ofendil• 
iında zarif, itinalı taksimat VÜ· Y 'f Edı•ıd•ı aattıkları kokaini sıhhat müdiirt 

l ktısat VeldiJf'tinin emrile Tiirkofiı şclıı imiz aobeıi mü- y.,ti kAtiı>lerinderı Refık beydt' coda getirilecektir. Bilhassa vit " ,ı 
riol~reazamicbemmiyetatfoluna· Komiser ol.Hak Istanuala gcin- lzmirde bazı yerlerde bir iki diirliiğü içi"n Roma Uanka11 ya- aldıklarını ıfıı<fe etmişier n ~ 
caktır Serginin dekorasyon işl~ri c.1erilıni~ olan Tüı k Of ia Mü- tifo nkası görülmüştür. Bu ha nında biiylik bir claire iıtioar iiçii de ibtiMaı mabkem ıino• 
için Almanyada Dr Vilder Vah- dürlii~ü raportörü Balıa beyden dıseyi biiyük ehemmiyetle karşı· edilmi,tir. , rer sene hapis oezBBına ıu8hkt.ıı 
ren isminde bir mütehassıs celb· komiteye gelen bir telgrafta Is- lıyan ~ıhbat miidürlöğö JoRp Yeni dai.~e hRnka . 'eklinde edilmişle~di. eti* 
edilmiştir. Mumaileyh bir kaç tanhul sanayiciJeriJe yapılan tA- eden tetbirleri derhal alarak Ye olacak "'"' kıış:ıt reamı, on beş TEımyız mahkemeslnoe R • 

mas netioesind"" elli firmanın h t ı 1t • t"IAi bi kil ı gün eonra •ehrimise gelmesi çok bey hakkında ><ar .. r nnks0111 
Türk gencile birlikte bir aydan " as a ı.,m ıı ı ıa r şe • ma- " m şt 
beri bu işle uğraşmaktadır. Ser· panayıra işt i rake karar verdik- masıoı temine teYeiiül eyff1mi•- mnhtemel hnlnnan lktisat Ve. u Nar. k'" 

Türk muhibbi olarak geçinen 16ri bildırılmi~tir. tir kili OelıU bey tarafından 1apı- .1 aRkflefnkcetry~o elıdftn ı~ub•lı• 
C 

ginin dahili tefrişatını da inşaat • 
1 

k meue e ı )6Jlll )er"etıve 
Fransız edibi Jaude Farer, bir idarei fenniyesi şirketi deruhte Dcnı,,,li VRliıJi FaRt bey de İdtanbolnn şif:ıli Ye kurtuluş Rca t~r. .. .. .. . . . rar verilmiştsr. 
kaç yıl evvel Ankarayı ziyaret etmiş bulunuyor. 9 .Eyli\l Panayırına Denizlilerin mahalleler10de fazla miktarda Of ıı mu.darlağh, yem bınada DlkJr. 1; 1 Bi tf 
intibalaranı neşrederken. yeşil· tifo ha•talılt' bo'· k,·ı·m ·u··rmakt'"'- alAcağı tert1hatla Loodra, Amı. a. 8 • sme . .ar YHSİ mık) 8fllll iştin1kfni temin a t'ı a ., ., K o-· 
tikten mahrum o~an şehrin gece S .. b.lh t . h d" H l ı lt 1 t b ld h terdam ye Roterdam mahıal pi- arautımula lıtaıııvııy c• • ergmın ı assa an resı mu . mıtksaclıle şc•lırimize gelmiştir, ır. as a •eıo a,.an n an şe • 1 d 

4
o

3 
b 11• 

manzarasını .. Çölortasındaşehra· t 1 kt lst k d · ı ı ı 1 l d · yHaluı bakkındRki cetYellere ın e ., numaralı Nnıı e . . . . eşem o aca ır asyona a ar Fııat lı('y ovolki gün Vali J{ı\- rım ze ge en yo ou arc ar an ıı- . . nı' 
yin" cümJesıle tanıf etmıştı. . . . t t 1 b ı d ht her akaam vitrinlerine aaacak eyrnde hizmet91 Halice h• 

T
n-k . . b l d. b" "k uzanan genış arazı sergıye tah· zım Pıu~a ile IJirlıkto ÇcAmoyA raye em ş a nnmaıı a mu e• Y ' . • • . d, 
.... azmının aşa ıgı wı . 1 B d b h 1 • " 1 .... 1 kt d. alakadarlara bih.tirecektir dıkkataızlik netıcesı •>IRrak r 

eserleri böylece tahrif edeider s1! o unmuştur. ura a ~ ç.e er, gidip g6mlış, miiteakiben temnı. me goru me e ır. Bu ıoretle tüeoarları~uı A'f- gına ıubftbiyet verdiğındeu fi 

k kt F k il . b 1 yuzme havuzları ve sergı bınası !arına başlamı~tır. Birkan giin Bı•r ihbar ı · J ı k ı · l ·ıtif pe ço ur. a at g neşı a h .. d .f 1 1 "( Y rupa piyasalarını gitnü giinttne r noı st nta • ıurflıınt e 1 

çıkla sıvamak istiyenlerin buma 
1 
arı~~n e 82!:.~ :avio~ art y:pı·,zarfında J>nnayır J{omitoei ile takip eyliyebileoeklerdir. 1'abına başlırnını~tır. 

nasız neıriyahna rağmen ortada aca . ır, u ~n . u es~sa ey· ıcap eden esaslarda nıutabııkati Kilitli Eczahane~! BandeYil Evi 
k d ti - - b. h k"k t nelmılel sergılerın tanzım ve tef- temin edocek Donızlıye 8\'det .... A Ka"" zım Paşa u re e yuruyen ır a ı a . . J'kl . . .ht· d k . • .-.ım nmıt lşletı• wo ... .muf d A k k k rış mce ı nrmı ı ıva e ece tır. eylıyecekt l r T ., • 
var ır. n ara ya ın ıar ın en A k h. · "k "k · Kemer oaddeıinde emrazı 8a· 'l'• 6d • FubuAla ıuiicadele kRnuııO 
gilzel, en şirin, en işlenmiş sehri n aranın mcı go yaranı, riye ha tane i b 

1 
m ıre Ye 9mlf8 " ft 

Yerıı· sana ı'ı' ı' ı'n mazhar ld v 1 Af 1 11 am a emnru muhalif olarak evini nuıd• olmag·a namzettir. Yakın bir . . Y_ m ~ . -r_ _ 0 _ug_u YOD Gı·~~ı 
k f 1 d t Mahmut efendi zabıtayA müra- "" yeri yapmak ve ınenfaat ınok' itide Ankarada yeşillenmemicı ın ışa .ı goı erımız. onun e u. mı V 

y 1 d 1 b J h h 1 d "Alll'.ab~w<ll!'lla.t Dev,..m caatla kaçakoıhğındaıı ıneTkaf Rli Kazım Pa~a dün sabah biliııde o··tek"ıııe berı" kı· ne kıdıf çıplak bir kaya parçası bulmak ve sevınç e o u ır ev a a JD e .ı.u.u Al.111 _, Al 

1 d kt e··ı·· . ~d· bulunan ecZRCI Ali beye ait olup otom_obillfl Tireye gi_tmi,tir. Pa· ıretirmekle ıonln Tepeoikta M• kabil olmıyacaktar. Yıllarca ye- ca·o· an ıraca. ır. . u_un ... san.a.yı ,u ıwor bh · d 1 e y 

1 t k J eı ıtt mü ür üğünoe kapatılmı' şa Tırede bazı teftıtatta bulan· dan ıoka1tında 11 namarsh ~ 
ıilliğe hasret çekenler şimdi en muessese erı sergıye ış ıra ıçın Uyıışturncıı ına<ldoleı- inhisarı .. h .. ı · 1 h O " 
bü-nk .1 . . 1 b b d h . d "d h 1 k k ve mu ur enmıt o an ecza ane. duktan sonra demite geçecek nede oturan randeTiioü Mı>b_..; 

,.. sevgı erını ağaç ara, a a a şım 1 en azır 1 yapma • şehrimız şubesi tarafından haşla - · k k b b' !""" 
çelere veriyorlar... tadırlar om ar a apHının meç 01 ır ye iki gün ıonra avdet e71iye· hanımırı kızı Makbole baıt1 

ııan afyon mtibayantırıa devam şahıs tarafmdan açıldıı:rını bil· oektir .J. 
Pt • hakkındaki tahkikat evraki r 

Serginin kulesı"nden Ankarayı lktı·sat T f . . cdılmektcdır. <lirmiştir. Aralıktnn giren bır11· •t-181-t• i jf 
ve asarru cemıyeb J . . K d K 

1 
1 yeye verilmiş Te birinci ıD 

ıeyredenler bu inanı taşırlar. lk• umumi merkezi de yeni binaya A nhı l\r ıdaresı n~yonların as ~ın bazı eşyayı da ·~ırdı~ıodan a ını açıran ar tautiklikte nımr.hureoin ıstiof 
t.iıat ve Tasarruf cemiyetinin t kt S . I h garı rutu l>et tler( ce!ilı 24 ve mor· babiıle takibat iorasını talep ey-

aşınaca ır. ergı zaman arı a - lcmiştır. Zabıtaca yapılan tah. hına bışlanmıştır. 
yerli mah davasını daha kuv- ricinde burası Sinema, Tiyatro, fııı derce<' ı do yiizde 11 oh,rnk _ _ ..... , ......... "".-.___ 

kıknlta Elozahanenin arka kapısı- J d 1 J f d C 
\'etle yürütmek için 300 bin lira ve konferans salonu olarak kul ttıspit t>yl o miştir. Tü ccardan alı· nı n9an bizzat ~ıkayetçi Mehmet an arma ar ara ın an . e~me Irkı 
Nrfederek vücuda getirdiği bu lanılabilecektir. Dört yol ağzına nacak afyonlnrın bedeli dört ay efendınin kerıdıai oldognnu f'O 

bina alta yıl evvel mektepten bakan tarasalarla, salonlar da vadelı lıonolı.rla fülorıeoektır. meııdılle bazı rnendı dışanya JaLll8Ddl Kasıl Vfi.cude 
çıkan genç bir Türk mimarının Lokanta ve Gazino olarak kul. KüylHlerden dfüt he~ miiı:1fab- çıknrdıgı anlaşılmıştır. Mehmet 1 Getirilmif? 
eseridir. Mimar Şevki bey, sergi lanılacakhr. Büyük teşhir salo· sil 1Jirleşer •· 1 "5 kiloluk bir san- efendi hakkmtla takllıata başlan- Geçanlerde Aydın demiryola Son zamarıhuda ZıraRt 1 
binasile cidden iftihar edebile nunun cephesinde muhteşem bir dıktıuı o .a~~,,. olmamıık şartile mıştı. kampanyasının Çatal istftsyonnn- kaleti lznıır ılnhılındeki kof" 
cek~i~. lnşa~t bitmi~ gibidir. Ey· balkon vasdır Burada Gazi Hz ınallarrnı 1 zmire getlrıp inhisar da çok çirkin bir hadise cereyan ırkları lıakkınd" alükadarıarclf' 
161 ıçınde b.ına teshm 0.luoacak, için bir lüca yapılması da muh idare ıııa satmn~ı ;sterse bunlar Ege Gecesi eylemişti. mBJ6mat istemiAtl. voriltıın 1 
29 lk T d C b b ..., lzmirden 14. numaralı Öde- " ..ı 

ı eşrı?. ~, .. um ur~~e .. t ay· temeldir. Sergi kulesile birlikte da peşin para ile alınacaktır. Btl•'llk Hazırlıkla- mış katarile Tireye gitmek iizere vapta c Çt1şme ırkı ~ rlıye "" 
ram.ının y~donumun~~ bu~~k. sa- 13 kat sayılabilir. Bilhassa kule- Ancak ınüstttbsilJer getirecekleri " ırktan da behMedılmiştı. 
D~yı ve zıraat sergı~ıle oırlıkte nin eo yukarı katından Ankara- afyonun 1,endilcı·ino alt bulmı- ra Baflandı Qatal istasyonuna gelen, Tı renin VekAlet ho oins lıakk•°" 
bınanın açılma resmı yapılacak- . d 1 il d :Ege mıntakRıına mensup 90- Akkoyoulu köyiin. den ve alüfte- mal.Am .. t s•lıı· ııı· olm·,,dııtı ı( . .. _ . om seyrıne oyum 0 maz er e duıtuua dair ıualınlli ticaret oda· ı d R k "' J u .. " rı 
tar Sergı on beş gun surecektır b k 1 d n cokların ya··kıek tabıı·ıı· takip er en o ıve, .1.ıre vAgoo arına b ··a·· 1•. .. "' · asansör tcrti atı i ma e ilince . aytar ınn ur 111tunden bo " 
B smc.lan bir vesıka almaları ıoap l kt t ı k k ıı; 

.in.anı.n zemin kah makinala.ra .• kule vabancılar ve ziyaretrilerı·n etınektedı·r. edebilmelerı i9in stanbahla bir a Arma aore ı e geçer en en. t . h t . t . t• 
" :r diaini iki gen9 yaklllamışlar Ye ını a ı~a " JS emış ı r. 

~~rıncı katın 16 metre g~nışh- Ankarayı eyice görmeleri, tam· •• Ege Yurllo açılmı~tı. Birçok zorla götürmek istemişlerdir. Verıltm Oflvapta Sakız k 
gınde ve 50 metre uzunlugunda malan için en müsait yer ola· Uç Kı•ş•ı mnarıf snor vahrndaş ve teşek- M . 1 k . r R k' . ları ile Qeşırıetleki koyunl•' 
olan büyük salonu ile bu salona caktar. küllerin mnavenetile yaşıyan bu :n~ o ıu~bt'IB ıye~ 1 kndı1endın birleşınelerinılen husale gel 
bitiıik olan diğer salon sanayi yurt, her ıene kış meniminde ar a aşı ı ıyar 1 r a anı a . . fi 

.A..li. Sevk.e't Cebren Bir Kadına ı t b Jd T k 1 1 1 birinin e1inde bulunan bıçak Ye koyuolura Çe~ıne ırkı ısını 
s an u a o at ıyan Ra on a- ld" · b ' ld " ı · · 

S ff B R • B 'l'eca---z Ettı·ıer d E . . diğerindeki tabanca ile tehdit rı ığı 1 ırı ınışflr. a et ey 1 amı ey • I& rın " ge geoesı namile hır .,jt. 
lzmir Naldökende mnkim lenti tertip etmektedir. etmişler, tekıoe ile döTmü,ler, Kogun .. ~etlrm_ek Jstlg. 11 

Geçenlerde PoıJta ve Telgraf Vasifewe Bafl&dı lıtanbalon aayılı gecelerin· ve Rokıyeyi ahp zorla kaçır· B• .. z•.. surh. ıabıplerı Mıd1 b Üdü · il ı ı ··d·· -1 KA.zım a1ta karısı kü9ük hanımın ı d d f 1 1 o aşm r muaTın ~ n n mu u- ı. den birini teşkil eden ha eğlen- mış ar ı. en ıutu Te etı aza o an 
riyeti omumiyece IAğvedilmeıi Vilftyetimiz _ida~e heyeti a_za. bağ kalesine geoe cebren Ye ıilab ce biiyük rağbete maabar ol- Mahalli zabıta11ooa yapılan t~o koyun getirtmek iıttedı~ 
haaebile moaYin Sadi bey mü- lığrna tuyın edılmış olan Gıre· ile girer~k mezhurenin ırzına maktadır. ııkı tAkibat .netioeaind1t zorbala- rinden viliyet baytar müdafi 
fettışlige naklen tayın edilmiştir. 8011 sabık valisi Rami bey şeb- tRarrozdR bnlanan Naldöken kö- Gençler, çok zengin bir prog- rın büyiyetleri teapit ohtomot,ka. tine müracaatla rnöeaade iıt 
Ahiren görülen IHzum üzeriııe rimize gelerek yeoı vazifesine 

yünden Jsmail oglu Ali,Muıtafa rama aahip olan Ege G~ctııini dmı ka91tan Alanköyünden Dar- saline t*'şehbiiı eylemişlerdir. 
muaYinlik tekrar ıhdas edilmit ba,ıamıttır. K il 
Ye müfeUif Saffet boy başmtidiir _ oglu Oafer Ye .Mnıa oğlu Tor· lzmirde de canlandırmaga yat•t- mut Te AH teYkif echlerek ka- eyfiyet baylar müdiirliiğ .J 

ırtan Bey ıun haklarrndaki enak takibat maga karar Termişler Te bn dınlft birlikte Tire7e getirilmit- VekAlete bildirilmiş ~e mHr•' 
moaYinligıo6 ıayin oloomnttor. • 

Saffet bey çok temiz Ye hu· hbıuts emniyet memuru 1r- kanuniyede bulunulmak üzere nam He Şehir guıinoınoda bir tir. Yirmi 1•tlarıoda bulanan sahiplerine de ayrıca ve do#' 
Jft.k bir zftttır. Tebrik eder ve farı hey bir hafta mezuniyetle birinci müıtantıklige 'Verilmiş- müsamere hazırJamaga ba,ıa- faillerin her iktRi de adli7eye dan lloğraya Vekl\lete miir• 
muvaffakıyetler teınennı ederız şelııimizo J{elmiştir. lerdir. 1mşlard1r. veri1mişlardir. atlara tavsiye olunmnştor. 

Tetraka No. t5 Atustos: a Benı bırakmayınız. Sızinte olur- Dıyordu. Ban• ır&aterdığin bu sevgi cek birine vermiyeceğin ne 11 
sam her gilçlüjii yeneceğime Dudakları ucunda tasarladığı ve inana tqekkllr ederim. Zaten lum! f.. 

Beni ~evi yor ....-u9 hiçbir ıeyden çekinmiyeceğime kelimeler, boğazına sokuluyor, bir an bile ondan, senin bu te· Her halde pek uzak ol~~ 
~ l.fI e inanınız, itte gözlerime bakınız. pya giSrllnmez bir kuYvet: miz daygularınan tüphe etmeği o zamanı b~o de uzaktan sefl 

Bunlar dudaklarımdan döklllen .. Yemin et Blilent bir giln aklıma ıretirmedim. Hem •ana karıllıyacagım yavrum · 
._ 1r-- .._ 1. • ~ .._ı. .A. l." her s~ziln kalpten yilrelden kızım aana kalırsa, on~n ıaad~ti kendimden anlatmak neye ya- Eli Ü:l~üBbüilr hda.rekbet dgöıt-:J 
4...., ILLJL.La rr r ... : ~e.a.1 a r ... • • • k . . k d' • f da • ? B erını en ın aşın a P"~ 

. hıuını daha yukarı çı ararak ıçın en ını e etmek lizım· rar en, uzun yılJar yatamıt, d _ _ 
11 

"'tilr 
- Çünki sen, kalbinin yolu- hrsam, yalnızlığımı bırşeyle dol· beynimin derinliğinde itlene İf gelse çekinmiyeceksin" diyordu. senden iki misli fazla bahar gör- ayan AUİUf teber~ go 

nu herkese kapamış bulunuyor- duramıyacağım. O halde niçin lene yuğuralarak a-ıkhğını göı- Şimdi bu kuvvetin ayaklan al- müş bir adamım. Artık tabiatın B ~ un akr, k tul n arb'mı e; JJ 
k •• ••k - k k • d• h t b • d b b Öt- Ü k T t d ·ı• al d 'd' • k d' 0 b k enım ÇO U U lr S r. ıun, uçu , ur e ; ıım ı aya em e era er g mm yor· terece ler.. ın a ezı ıyor, parç anıyor u. gı ışıne, en ını ıra mış, yavaı 

1
. . . ıe 

arkadaşını seçmek vakti geldi sunuz?. B ·ı 'k' · d f b .. ı e· dakika ld t üm't ki dı:.k .. ı taze ıyorlar. Tepenızde gıı._··~11 
il ent ı ıncı e a u goz e- l l ır l nle Ea a bıcı ık. y~bv~ıb!~pra anl':'k vden ~Jaç ar bu beyaz dalgacıklarda, .,....,. 

demek istiyorum O, veya bat· Berutta babamı kaybettim, rin aöyJiyen alevi karııaında ere oya anmıştı vet u çocu ı• ı utun genç ı uy5 ... arımı ü ü .. •. ü ü e 
kası. • A • o~ada dura~adım, ıiz.e k~ştum. titredi.. bu y~ni &ÇIDlf bahar ç0içeğini kaybettiğimi •andığım. ~ir za. =~=l~a= ;:ra~~;1 1:'~ıa:a r s• 

Acı, asabı bır sesle: Sız bana bır baba, bır agabey, - Beni seviyor mu? Yarabbi kendı yıpranmlJ otuz sekız yılın manda sen bana yenı bır zevk k 'd k . t • 
T kk.. d · f d' b' .f d' · ? G 1 " t" k k d' 11 ·ı · b" -ık- ld f k t · ra gı erme ıs ıyorum - eşe ur e erım e en ım; ır ö ne ıyeyım ön ün sa· beni seviyor mu? ınanıam, ina us une serpme , en ı eme era e yenı ır u u o un, a a senı S .. d .. J b' kll 

ben de en kat'i sesimle haykır mimiyetle kavrayabileceği herıey nabilıem? onu soldurmak!. Hayır, hayır söz bu yıpranmıf, yorgun vüc~dun var k~sıb~~ae hf: ~ilm~diğilll 
mak istiyorum: Ne o, ne de oldunuz, yeni bir varlık yarat· B&lent söyledikçe çırpınan vermiıti, bir çocuğun görgllsllz· arkasından, bir çok mahrumıyet- kardet inanı aşıhyor , beııl 
başkası. . Siz biraz evvel kafa• tınız. bu küçilk elleri avuçları içinde iliğinden istifade etmiyecekti lere, bir çok rahahııhklara ıü- kavnyor, gö7.lerinizde ise .. · 
ma ayrılık tohumunu serperken, Bugün dıuup dururken bir· çıkarak dütüniiyordu Şimdi ne Bu kararla kuvvetlendi ve rüklemek bir günah olur. Senin Nasıl anlatayım Büle11t 
timdi bu görmek istemediğim denbire: .. Olkll, ıeni yine o cevap vermeli?Nasıl yapmaliydi? doğruldu. rahatın, yine senin faydan için benimle alay eden, size ne 
istikbalden naııJ konup biliyor ümitsizliğe atıyor, ben gidiyorum" Kalbı, ayaklarına inen her Şimdi ayni bir baba gibi Ol- bana saadet olan bu birlik ıeya- ne kardeı denilmiyen, ell 
auouz? diyorsunuz. ıeyi sCSyle, ıeni seven bu sevgi· klyü oktamak kollarile kendine hat beYeıini yapacağım, kendi duygulardan toplanmış ta 

Beni burada yapa yalD1z ter- Hayu bunu yapmıyacak, ya- Jiden ayrılma, diyor. Dimağı, "de· çekmek cuaretini glstererek: kendine kalınca elbet ıen de varbiımı, isteklerimi onlırıll 
kettiiiniz andan itibaren istik· pamıya .; ıksınız BüJent bey, bana lilik, bu deliliktir. Elinde bil· - Olkl sevgili kızım diye bana hak verecekıin •• Hem bu aönmiyen ıoosuz kay11alıl 
bat karanhk bir sanı, bal iıe verdiğ•niz bütün varlıktan kendi yilttiiiün bir çocuktan qk dile· baıladı, bu dakikamn, senin ve gln reddettijin bir teklifi de bırakmak istiyen bir şeY·· 
c:ebenaemi bir yük olacaktır. 1 ellerinizle koparamıyacakaınız, necek, onun ıükramnı bir qk benim mDıterek bayabmızda çok yann için bembeyaz aaçlanmclaa ıiz bu üç yaradıb,t• 
'Ren •İzi rlremez, Iİzin liOtl~-1 yalnız ıiz •H•ınız; Siuiz yaıa- .. nacak kadar muhakemeni, kıymetli bir an olclu;unu anh· ıeni keadine çok çekecek ae· yerleımit her ıeysiniz 
;iaizden, fikirlerinizden uıak ka- 1 yamıyacağımı bilininiz detil mi? prenaiplerini kayıp mı ettin? yorum. niale 1rlall nokta11nda birlep• ,'\onu V 



Yeni Asır 
1 .A.tnMtO& 19!U 

' . •' .~ . . ,, . 
·' . . ~ .,.. ' ~ -., . . 

Viyanada Yeni lhtil81- f SON TEL G RAP 
)erden Korkuluyor 

- Baş '°'a'' bmnci sahıted• - m•··· imkiinı t::~ı;;.;.~rplarda Moskova Tiirk - Rus GaZi Ve ismet Paşal 
:;.:~:::~::. ·: .. ~,·:go~:~:;: .. ~::; Viy•n;;.31 s~.:;:ı::: t~ı·:.:~: Bayrakları·ıe Donatıldı Yalo,;~·d;~""'j;f.anb;f;·· .. nii~dü 
:hnirdir. Ta ki bi<; bir tahrike harp, mı 1 • , 

1 se .. ,, agır hııp•s ceza- S ı·h P z· t Ett'I sebebiyet vermcRin. > Ho (() on . . a 1 aşayı ıyare er 
'"

1 azet ... l<>r De,.·li '.feılırrafın dil sına ınahkgın etmışKtır. l eı·rı·ncı· Ma.- 3 Aaus·to~ Cuma 
. v "" ' J '"' /dam arar arı ~ § ::. Istanbul, 31 (Hususi) - YaJovada istirahat etmekte bul 

lıır wakıılesini iktıbııs fldıyorlar. A) pj tt ..,... •• •• y I kl Reisicumhur Gazi Maıtafa Kemal Hazretlerile Baıvekil · v· 31 (A - ane 8 UUD 8 8C8 lr Bu gazete Alm11n büld'ııuetının 1 ıyana. : hkA U pi paşa bugün ıehrimize lelmiılerdir. Gazi Hazretleri refakatla 
. . ti 1 ·ı H ı veber ıdama ma um 1 d 1 h d k 

Viyana karışık!ıklıırına ıştıı, '1 1 e uz h" t• MOSKOV .A, 30 ( A.A ) _ Sefaretbanemiz erkanı, muhtelif smet paşa ol uğu ha e hasta aneye gi ere Kolordu ku 
~tigini farzattirt'cek ortada lıı<; edilm~şlerdvire. ~=ı~::~a k~~~;:~ Husuı-t spor nınbahirimizden: teşekküller rüesuı, spor kıtaları !~:~a~ta~b paşayı ziyaret eylemişler ve istifsarı hatırda b 

h r sebep 111evcut olmadı~ı kıt · vatanıye b" t" l ve binlerce halk bolnnuyordo. ., • 
H 1 ber yalnız ıyane ı va a 30 a~Oltoı sabahı Moıkonya y M k ti ı •ı• z b• • • ııaa!ini izhar eyleınekte<lır. _o zdve d 1 yı mahküm olmuş- Heyetimiz eni 08 ova ote . ngı iZ ~ ılının 

Dip;er taraftan Berlın matlın nıye en o ı. gel<lıgimiz -.ak.ıt büyük tnabu ne indi. Hepıınin ııhbata ye ..,. 
rttı · •· e Cekos lardır rat ilA karşılandık. Tren dorun rindedir. Şehrin her tarafa bay· 
' nın neşrıyatıııa l!or ' .' . 'il. Ki; Tevkif Edtldl raklarımızla Ye c Türk Sovyet Aı·ıesı·ne Hu··kuA metı·mı·z lkı· e.· .. lovak Lidov ~ ovenız gazetesı l' Z f K b b ca, muzika i111tıklll marşını çaldı 

· v 31 (A A)- ıça e 6 " J f' 1 1 dona de Alman mı·ııi 808 .,alistlit?ırıf\ ıyaııa, · .. .. V6 bütün hazırun tarafından dostlogo > Y"Zı ı a ış ere - ( •ı• L• 
r ı ·ıırn-· g<•re yuz l ·· b k 3 A V d• karş, durmak hahanesııe, tıaıy" ~~ıdeıı bih ırı ı,.,ıne ı · t tevkif ayakta dıntendı. tıımışlır. ık musa a a • D~I iZ ırası er 1 

1 1 1 i nilti soAya ıs l ı·kb ı ı ı d n- t t y"'pılacaktır ııın Avusturya lrnrı~ıklıkl:ınrıı aıı mı flr . 8 1 8 8 ge 60 er ar19ın 8 .,as 08 8 ,. • LONDRA, 31 (A.A) - Avam kamarasında sorulan bir . • k 1 1 . ve eılkı h.,Je<lıye reısı 
istifadeye tt>şelı\,ii:-1 eııııcsıııı ta "' 

1 mış 1 d mühim ..A.-V..1: 1.-c.TP.A-Y.A. cevaben M. Eden, Türk hükiimetinin müteveffa Robinsonun ail 
· Fı ne11t Haylıııı ote ıu eı, - ~ b" bl d hal k d" 1 ki f hıh eylemektedır. ' Jd ... ler d.,poso ır me ag vermeği er ve en ı arzusiy e te i ettiğini 

- ıtalyan 1 1 .. ı ı·~yıcı ınaı .,, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •• .. •••••••• .. ••••••••••••••••• 2000 1 1 ROMA 31 (A.A) ur 
1
" .. ngi iz lirası verilmiş olduğunu bildirmişt!ı. 

' . 1 nu~lıH Ernel'l Rayb ve Ged k T 1 b ı ~azeteleri, Almanyanın halı hazır hu uııı . . it vaffak 1 ece a e e er B 1 K •t ·ı . 
.ı d t 7 un ıl · ı kıırılf'Şl kıtçm:t,.a mu u gar omı ecı erı ..ıa Alman - ltalyan os u., ~n ' 1 . ])iti c.l iıocii kardeşı •• • ,,. •• 
ne gibi şeraite tabi bulundugunu olmuı?lan ıı. M b k J •: 2 E ) Jd 
bilmekte olduğunu yazoı•k 1.•. ve yak•lı;~u::;;:o,,anın Vaziyeti usa a a mtıhanları ~ y u e Hazırlıklar Karşısında-Hükô 
naziler Almanyasının kendısıom g 'H (A A) _ Almao İstanbu1 , 31 (Hususi ) - Maarif Vekiletı tarafından Devlet • 

bir husumet çemberi içine ~lı~· . Bı•rl~, . l ıv ·.rnfıuı:tıuın hır hesabına Avrupa ya tahsile gönderilecek talebelerin seçilmes.i için yen iden Bir Çok Tevkif at ya 
masına man. i ol~ut oJahnat·rltlaat ,'~Jı:','ı': .• ·,ıı· nu::•;e~ıuokt•H.lı r. Bu teb- açılacak müsabaka imtıhanı 22 eylülde yapılacaktır. imtihana 1STAN BUL 31 ( Hn&n8i ) - Hofytldao gelen heberlere 

h h hl - • "' · "' v b"" t" I' 1 d · t" ı · t" ""k edecekler kazananlar- ' yanın ayrı a ıgını A t ·yn lı:ldiseleri es- u un ıse mezun arın an ıs ıyen er ış ıra komiteciler yeniden faaliyete geçmek için büyük huarlıkl 
.aıaktadır. . aı•Bi l'Bl 1 :::~:~ı,ılı\ ;:

8

g~~ı,:vyaı;ııı tam~mile dan lisan bilenler tercih o!unacaklardır. • m,.ktadırlır. Banu ıezen Bulgar hökilmeU komitec~lMle ~~cı• 
Relslcum1w_runAT~) ..!!. 0f'Ce tlıiıii,.:ıt hareket ettigi ehemmıyetl.e Rus Tayyarecı·ıerı mücadel~ye ~arar .Y"rmi" ve bazı tetbirler Almıştır. Yenide• 
V l YANA, .30 ( • - Jedildıkteıı a<•nrll dı>nı liyor kı: çok komıtecı tevkıf olunmuştur. i bükô.ınel kay< yarıeaodan 1tonra yen . Şimdıye liadar Yugoela""yaya H ) d ________ ., ... ________ _ 

erkanı reisicumhur M . . Mıkl~B 700 k dar A vustaryalı mülttıoı istikbal Programı azır an 1 z· A .,, •• d 1 N t• 
t~rafından kal.>~11 ~dılmi:tıır~ R;~~ girmi; ve hunların hepsi tııla~ Istanbul, 31 (Hususi) _ ... Bir kaç ay evvel Rusyaya giden tay· ıraı lf~Uca e e e ıce 
sıcumbor kMıdılerıne ş y !arından tecrıt olanarak tevkıf yarecilerimizin ziyaretini iade etmek üzere beş Rus tayyaresinden 

demiRtir: . mese kk b . . 1 e· z f d ··ıd·· ··ı D • . edilmiştir.Avusturya ısyanı - müre ep bir Sovyet bava filosu beş ağustosta şe rımıze ge e· lr sene ar JD 8 0 UrU en c8izler Dolf oson biiyiik mı r:t- ·· lı rırn 1 k 1 ki 
ve memur lesi, Yugoelavyıufa mıın 881 

. cektir. Tayyareciler çok büyük ve canlı merasime arşı anaca ar 
Bllll idareyfl davet dahili hir ruest-lo oluak telı\kkı ve Türkiyede kaldikları müddetçe Devletin misafiri olacaklardır· muz Ve Sair Hayvanlar Ne Kad 
edildiniz. Onu şerefle ve onan ı b' ·h f 

edılmektf'dır. Bo ıne~e e ır 1 
• Misafirlerin karşı.anması ve şerefJerine verilecek ziya etlerin Ankara, 31 (A.A) _ Zı'raat .liibniyetine g<>re idare edini:;ı;. k·1· d b ı\yni zamanda 

tilı\f tevlit euıgi ta. uı~ 6 
onu tespıti için icap ı:den program hazırlanmışbr. Vekaletinin muhtelif mücadele te~vik için avlanan domez.I 

Sizden gayrelle işe koyolmnoızı aıı•",\k ıııı'llotler r,eınıyetı beyne!- e· M d 1 ~" hkA ld d 1 1 
. t'1 f ve ..., a a a o faaliyeti etrafında şu mal6matı et ve eri erine avcı arın 

'Ye mnhtaç o]dn~nnnz 1 
' a ıuılel çerc;ove ıçiıHle halledebilir. ır m seneye .. um u aldık. Yabanı qomuzlann fazla faatine olarak dahilden ve 

iıııtikrarayaratmanızı rioaederim.• Yenl Başvekil 1STANBUL, aı ( Hasusi)- Kaçakçılı~ ciirmile ihtisas mah- kesafet gösterdıkleri yerler- riçten müıteri tedarikine 
Bundan sonra Irnbineııin talı· d k"I J k kt d B d d PARlS, 31 (A.A) - Vıyana kemesine verılcıı madam .Eni bir seııe bapıı:ı cezasrna mahktim e teş ı it yapı ara muzır ma a ır u sene e om 

lifi yapılmıştır. bnbranının söratle ball,,dilmiş edılmiştır. hayvan mücadelesi icra olunmuş fazla bulunduğu vilayetlerde y 
BeJarat, 31 (A.A) - Siyasi 53.796 domuzla 68,953 adet sair ve şumullü bir şekilde mücad 

"" olmasından dolayı borada mem h 238 501 1 kt B • · · mabat il, yeni Avusturya kabine- H M 
1 

A d muzır ayvan ve muzır yapı aca ır, unun ıçın ıcap e 
81.nı·n Dolfüssü1' bir Dolfüs ka- noniyet izhar eJilmekte ve yeni ~ ~ emur arı rasın a kuş itlaf edilmiştir. tedbirJer alınmıştır. 

, baııvekil M. ~nşning'ıo gösterdi- - • • • 
binesi oldoıtonn ve ayni siyaseti " ·~ - '• • -
... ırı 1 n-i azim ehemnııyetle kaydolan- -·-·-·- 80IW DAKiKA muhafaza ettiği kanaatındadır ar. ~aktlldır. 
ŞO"Dig temayülünün, Starenber- M. Dol fos Bazı Nübim De~_ işiklikler yapıldı . .., Yeni başvekılin fiiıt 
gi'ı İtalya temayüliine ~alebe kadar sosyaliAtlerin düşmanlııtı- 1• • L • l ff J .. -
<'almıs olmalı memnuniyetle kar- t h . e·111 H 1 ıs e azır 8Dl''or· D lf K ·ıı . K " " na aıtranııyacağı ı\ ının u • ,J t 
şılanmaktadır. Fakat mkath1~a: mektedir. Ankara, (Hususi) - H

1 
arici- üçüncü katipliğine tayin edil O usun a 1 erı ar 

ŞoA,niııgin de mazisini ve rs 1 Cevap Vermedl yede yeni tayinler yapı mışhr. mışlerdir 

taraftarlığı kanatını bf\tırlatmak- 31 (AA) - Avam Ezcümle Londra Konsolosu Dür- Londra konsolosluğuna. Talat Tevfı·kan ipte Asıld 
Londra, . . A M h b T " El T·· ra 

taclır. ll it Kaıııaraeındll mubafozakar meb'- rı az ar ey. Rıra~ b çı ıFg~olbe, Rauf bey, Moskova katipliğine 
Almanyanın Mesu ye G 1 Nikolson Al- Müsteıarı Basrı eşıt ey 1 e Şemsetin Arif bey lstokholm 

) lf k" aslardan og rey AJ: t , hf;, Konsolos!ugw una, FiJbe Konsola k"" t" 1· . L . .' .. .. k""t'b" N evyork, 30 ( .A. A - "
8 1 

man hiildıınetine nıe nrya ;,- . K _ a ıp ıgıne ondra uçuncu a ı ı 
A h · · zırı dok- d · · b"l su Kemal bev Barı onsoloslu H N . "hd vostnrya arıcıye na distılerini tasvip etme ığıoı ı · w B . K 

1 
M k asan urettin bey, yenı ı as 

to 1\1 t . Amerikalılara hita- d " .. Sı' r Oon sı· . guna, arı ODSO osu os ova 1 G 1 1 v 

r .u a 
3
J

8
, dirip biltlirme ıgını ' . Bü _k El T1t• " .. cii k·tipl". o nona alas kooso oş ugı.ma 

lJen telsizle neşrolunan bir not· t Nazır ıolllın yu çı ıf'ıı uçun a ı f 
knnda D·>lfosıın katlinden na• mona sormuş ur •. ~ d k gwine Haydar bey Londra Elçi- Asa ' Anvers konsolosluğuna 

. . iJmesını rıca e ere ' M·· · lb h" · d"I . k ·· tahrıreo ver . . Jigv i üçüncü kitiplıg· ine, Cemil unır ra ım beyler tayın e ı zilerin mesai olduklarını çün n I' k t ıljtır 
t . · Fon meseleyi ta 1 e w • 9 Vafi bey Jstokholm üçünü ka miş'erdir Kançilarlar arasında da Viyaııaclaki Alman so 1 rı t'~ u D/11orlarr 

Kati wr ne ' . tiphg" ine, İstokholm üçüncü ka değişiklikler yapılacag" ı anlaşıl· Ray tın, A nısturyada nazı pro Adi 

Pag1tndasıoı idare etmiş bulan · Viyan,., 31 (A.A) - ıye tibi Rıfkı bey Bağdat E 1çiliği maktadır. 
nezllretinde dolaşan bir ŞJyiaya ...................................................................................... .. 

doğunu beyan etmi~tir. .. ınüddeioornmi adliye nszıJ ou söyleıuı11tır. welerı ıçın müdabal., edeoeğı 
M. Mataja netıce itibarile gore, anbpl1a tf'vkif olunan 108_ Otılse suçluların avukatları cevabını 'Yflrm~ktedirler. 

~unu söylemiştir: rınıt., Y d "l 1 · ile göriiaebilmeleri ıçin tıılık edıl- VlY ANA, 31 ( A.A) - lyi 
k yaliıt 'etlerin tabliy. e e ı me erı Y 

c Almanya lmd rahat bıra - oJlştir. maliiw.at alan bir menbaJan 
netioeıine varan hır ra.po.r ver. · 

madıkça hizım ~ıı llıa kavoşrnı1- t Yugoslaoyaya iltica Edenler lıildırildi~ine göre Mazi hıyanı .......................................... miştir. Tabliye edilmesı ıs enı-

ucuzluk d sabık belediye Belgrat 31 (A.A) - Karınti mo tenkıli fl&oaeıoda takriben 
)enlerin arasın a, S · "d k" ~ · ı · k k. b" ""' · · 

. . r: e 
8 

meb'os Tanenberg ve tırı e ı usı erın mo ave ı ı ın ....... azi Yogoılavyaya ıltıoa 
reısı M.Z Y K'. ardır metlerJ, dün akşam saat 16 da etmi~tir. 

neral oeroer v · 
ve oe hk Viyana Ye bükftmet kitaatinıo g"lmesile Yenl Tayinler Askeri ma eme, 00 ~ ~ 

k . ·ı i muba- nihayet bulmuştur. 3 n8ı kam- Viyana, 31 (A.A)-M. Şoşnt-blitün vilayatta ı ası er . 
d kt . o·· n .. 11 k.,ri mah · yontar içinde hududu ge9mışler nln teklıfi Uzerine Reisicumhur 

kem" e ec" ır. a .. k h 

Viyana; 31 (H. R)- Dolfusu öldüren katiller hakkındaki i 
kararı bugün infaz edilmiıtir. Mahkemenin kararına tevfi 
ölüm mahkümları iple asılmıtlardır, 

Jiadam Dollus 
Bizzat •ussolini Tara 

fından Karşılandı 
ROMA, Sl ( H.R) - .:\'ladam Dolf us koouınırı cenaze m 

ıiminden sonra ltalyaya gelmi~tir. lstasysyooda M. Mosıolini 
rahııdRn bizzat kaşılaomıştır. 

iki Yüz lhti181ci 
Yeniden Yugoslavya ya iltica Et 

BRLGRA'l', 31 (H.R) - 17 kamyon içindfl 200 AvustnrJ 
Nazi Yugoslavya hudutlarına iltica eylemiştir. lhtılfi.lcıJerin ıil 
ları hudut muhafızları tarafından Hlıuuak keııdileri tevkif e 
miş vo garniıı:onlara gönderilmiştir. 

mıtı: •• ı •• "4• 

Şemsi Hakıkat ucn:;ı;luk ser
gisini ziyaret edınız. Tnhafiye 
çeşitlerine nit her aradı~ınız yo· 
rolmadn n aldırnmadan pazarlık
.ıız en uoaz fıatlarla hnlacıığ1111z 
gibi h~r malın iyılerioi taze ve 
metinlerini holorsonoz ucuzluk 
~eı·gisi Mhıpleri yaşadığımız buh 
ranlı zamanı nazrı itibara ala
rak muhterem miişteriltırine çok 
ucuz mal satmak çok sarfıyat 

yapmayı ve mnbtel'elll müşteri
lerini her hmıusta memnun et
megı sarsmaz hir prensip olarak 
ka lıul etmışlerdır. Aldıgıoız lıir 
nıaı her hangi bir sebeple olur
sa olsun yahut başka tarafta 
aynı fiat bnldoj:tonuz takdirde 
hiç tereddüt etmeyiniz iade eder 
ımıkahllinde başka mal yabnt 
aynen paranızı geri ahraını~ bH
yiik ucozlogn ve bar türlü ko· 
aylıga olan bn ucozlnk sergisini 
ziyaret ediniz ihtiya9Jarıoızı Ui
nıatla çok uca~ fiatlerle alınız. 

M D it katletmekten derhal siUihlıtrı alınara aps- M Mıklu aşağı AYnstorya valisi keme . o osu 
O Pi tile bıtıo1vekAlete edılmişlerdir. Dlin akşam nazır· Joz<!f Reyleri Zıraat nazın ve Afyon sa9ln tto ane 'Y 1 k k 

.. "dare eden HolJJ- lar meclisi Belgratta top anara · lıugüne adar yukarı Avusturya 
karşı buoumn ı .. . . 1 "k . t 

. hkeıuesile meşgul ol- Nazi multeoılerıne yapı ac.. ~mnıye müdiirü oları Hanı Ha- J b Jd Tifo 
veberın ı:; bkeme reisi Oeneral muameleyi miizakere etmiştir. mertaynı eınniyet müste,arı tayin lzmir Ve stan- Jstan o a 
moştur. J.' a · V "d " k d · ı · t · t " D lf d b d• bu celseye riyaset 138 Nazı araJ ıne sev e ı mış, e mış ır. o a8 kabinesin e a- Jd Jk• M h O 
Otbmeers~ıe~:;~ miralay Kabini me- oraya gelişleri bn küçük tarihi rioiye müat.eşarı olan M. i'oşni9, bu 8 1 eş el' V8m e IY r 
e :.-. . kaeahada böyiik bir heyeotın yeni hariciye nazırı M. Berger A J k İstanbul. 31 (Hususi) -
Wlll' etmıştır. d N · ı .. "forn vazifesine haşlar ha•lamaz A VU8- çı aca rimizde hüküm süren tifo. 

S çekilen ıu91uların uyan ırmışhr. azı er unı ıa- B v .1 A) U talıf.ının henüz önüne geçıle 
. orguy~ 1 ki· rı anlaşllmıştır. farı, mıjtferleri ve kolların- turyanın erlin sefaretine gıue- Iıtanbul, 31 (Hususı. - yu!- miştir, Bugün yeniden tıç 

Vıyaoalı 3°5< 
0
H ~ vebr 30 yaşın. da kamalı baç işaretlen oldnğu oektir. turucu Maddeler. ln?ısarı . bı- vak'ası tespit olunmuştur. 

Plıuıetta ' o z d 1 1 . d .k. Vazlget Edemmlgetlldlr ri lstanbulda dıgerı lzmırd~ f L• Af' 1 o G I' dadırlar. İkiıti de evlidir ve şah- halde gelmişler ~r. ç _:.'.~ıe:i~e; Loıı<lra, 31 r A.A) - MıJJetler olmak üzere iki afyon me~h~rı Cft8Uf ım ar 8 81 
ai geçinme vasıtaları yoktur. de A hnan var ır. . u . ' .. k t 

Planetla M Dolfosu öldür· hndadn zırhli otomobıll~r, mıt: cemiyeti icr" komitesi, Avoı- tertip eylemege arar vermıı ır. lstaobul, ll (Hususi) -
· 1 ·ıahlarla ge9tıklerlnı toryanın "faziyetfni tetkik etmit- Daimi olacak bulunan bu m~t· mabahçe sarayında toplan 

mek niyetinde olmadığını, fakat ra yoz ve aı .. .. · ı hl tir. Komite hA.diaeJerin ehemmi· herlerde afyon mahsulünün ekım ikinci Dil kurultayı ilim ile 
mu .. d .. faa mecburiyetinde kaldı- eöylemitlerdir. Buton 81 a arı fh 1 t b. d" b" 1 k ·ı t k" 

.. . y ı a memurları tarafın- yeti kRrtııındı, İngiltere htik-d- ve toplama •• a arı eı ır e 1• büyük . ır a i a t e . ~ ıp 
gını ı;öyliyerek, nazılerin her ogos avy . . k metinin konseyin toplanmRıını lecek, bu hususta kullanılan alet- mektedır. Kurultaya ıkı Ru 
zaman •kullandıkları müdafaa dan alınmıttır. Akıbetlerı hba ~ talep et~Hi temenniainde buloo· ler de meıherde bulundurula· m~n~e~ . mkada ı· bir kdt~ 
. t l . kullanmıatır. Mtideei· kında ıoroJan ıuallere epeı kt ilimı ıslıra ey ıyece ır. 

aıs em nı y •ı .. d ril moetur ca ır. 
umumi bo tarzı garip boldotu· Berllnln ..a.. manyaya ıon e • • 
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Kahramanı : Avam Kam.arasında Bara.retli Bir Celse Alimler 
INed~n· F~ciaya 
Kurban Gittiler 

Bir Türk Gencinin = ~ =-
Heyecanlı Maceraları ==-
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M. Baldvin işçi Partisinin 
Muhaief etine Cevap Verdi 

Bombay, 31 (A.A) - Royter 
Ajanıtı mahabırinden : -Ulan ! Sen De ikide Bir 

_____________________ ... ____________________ _ 

Tütününü Methedersin 
Tayyarecilik Hudutları K~ldırmıştır 
Almanyanın Hava Hazırlıl<ları Çok Dehşetlidir 

Himalaya dagına çıkan Al· 
mRo heyeti 7 temrnnzc.la bava 
şartları hakkıoda veri le11 maltl
matı radyo ile alabilmie olsaydl 
nJ?radiğı faciadan kurtnlabilirdi. 

Yıne Yamhonun verdi~i ma- ilk hamlede on kilome~re yol LO.N DHA, :H ( A A ) -
mata g<ire alay Patna şehrine aldıktan sonra bir ormana geldi- Avam Kamarası, kabinenin ha-
beş kilometre mesafedeki bir ferki Maya Niyııma alRyının v~ siHihlarmın arttırılması bak-

mana ka<lar gittikten sonra mola "Vereceği ormandı. kındaki pro~ra'mını kahol etmiş· 
nün en- ıucak kısmanı bo serin Yı.mho arkadaşlarına dur! kn- tir. M . Haldvi1I muhalif İşçi fır· 
manda geçirmek için mola Te• mandasını verdi. kıtAı tarafından ' verilen takri.-~ 

:>ek, akşam Ü"!tÜ tekrar yola Zıra epioo hlr m~snfeden alı.y cevap vermiş. Heyelınilel işler 

tacaktı. balkanın ormanda yaktıkları ateş. ile sı lillıları bırakma işlerınin 

M.eğl!r o gön şehrin gırıp ler görünüyor, sesleri bile geli- son on ıki ay içinde hiçbir zıı· 

rma yerlerini kesmiş zan olu- yordu. man bu kadar büyiik müşkülat 
n Hkerde böyle bir ablnka Fiferlt-ni bir ağaoa bağladı· ile karş1laşınadt~anı sUylemiştir. 

'moriyeti yokmuş. Süvari ve lu. Ortalığı keşfi9in Yamhoya Almanyanın Oeuevrede hnlon
fadeden ibaret bu asker ancak ileri gönderdiler. mayı~ı ve avdetin pek az mnh-
alayıo ön önde ve ardında gi- Yl\mboya en ziyade iimit temel ol<lo~a, A vrupanın muh-

rek muhafaza i9in getirilmiş. veren şey, Niyamaom yanında telif yerlerinde ve A vusturyada 
Yambonon Terdiği şo mü- Zolimaoıo holonmı\81 idi. vnkuhnlan hadiseler, umumi bir 

lnmel mRldmat üzerine arka. Zoltma ile Yambo araı.aında rahatsızlık ve endişe baleti f ik
,ıar kendisine teşekkür ettiler. büyük: bir dostluk vardı. Aha- riyesine delalet eder. 1932 se 
Ferit, derhrl alayın arkıHına nos renkli kadıo iıa Niyamayı nesinde ha211 rJaoan program, ar
şüp lakip fikrini ileri ıtlrdiise çok çok seYdiğiııden Yambo, tık müsaade edilmiyecek bir 
Hanri ile Raul b11 kadar Zolimaya kadar sokolabilirse eksikliğiu t;.mirino dogru ilk 

eleye lüznm görmediler. Feridi Niyama ile görüştürille- bir adım olarak gUsterilmi~tir. 
Patna ile Baharın arası 60 bileceğine kadar ümit ediyordu. .Mabtelif devletlerin hava 

lometre oldnğnndan akşama ve Yambo bu ümidini, keşfo kovvl\tlerinıhm bahsederken M. 
oesi eabaha kadar yürüdükten gitmezden evyet, Feride söy- Hııldvin bilbasAa Almaııya üze
ora, bn ab.este gidişle alay an. lemiş, fakat bata etmi~ti. Zira rinde tevakkuf ederek demiştir 
k aktama Bahıua Tarabilirdi. Ferit ticarethanede arkadaşla· ki :· 

Bunan i9in arksda,ıar o gün rına temin· ettigi sabır ve meta- Hitltır H1jimi bava siyasetine 
kliyerek akşam ÜHtii yola çık· neti yeniden kaybetmi~, Yambo büyfi k bir alaka gösteriyor.Eğ~r 

lar alaya ferah ferah yeti'e- döoiioceye karlar bir yerde da~ sulh, ruüşt or ek emniyet esası 

lirlerdi. rop eglenemiyernk bir uşağı bir Ur.erinde tesis edtl E'cek olursa, 
FiJ, sür'atle sevkoJnnorsa ynkarı gezinmeğe başlarmşh. lngiltere yeni taabhiitlere g ir 

atta sekiz on kilometre yol Ah!. Vele .. ki bir saniyecik meden mevcut taahhütlerini ya
ır. Bu lıeıapça eür'atlı fil i9in Niyamayı bağrına basmak, pabilecek vaziyette olmalıdır 
ılitino göre Patnadan Bahar cFerit ıeni seYiyoraınh dediğini Havacılık doğduga g iindenberi, 
ıabası bet nihayet altı aaattır. işitmek! Yarabbi ! Bu bahtiyar- hudutların kalktığını bilmiyor 

Binaenaleyh günün nihayeti- lığR ne Takit nail olacaktı' Bu değiliz. lngılterenin miidafaasını 

kadar ticarethanede istirahat kadarcık bir sıuıt.leti tatmak için dıişiinllügümüz zaman, artık 

tiler. Ferit şu dakikada bayatını ver- Dovr sahillerini değil takat Reni 
Akşam, Miniğin üzerine at- mege ba~ırdı. düşünüyoruz. Rngünkü lıadodn· 

yınca yola çıktılar. Ahmet aga, ki.içiik yeğenini nıuz orn<la bolnnnyor. 
FiferJen başını dikip lıortu- yatıştırmak için d edi ki: Diişiiniilen beş sttnel i k plan 

u ile banyı yararak Herle- _ Bn kadar a cele etmemeli tnyya relerim ı.ıin sayı sı nı 1304. e 

M. Baldvin 
co<lnmuz 84{ tlür. 

Hunitao sonra .Y. Bııld rin 
sivil halkın wobafazasını t~mio 

için alınacak · yeoi tedbirlerden 
bahsetmiştir. 

Müzakereler esnasında, 1\1. 
ÇorçiJ, Almırnyanın mul\hedeJer 
11hkaminı bozarak bir ıukeri 

havacılık tel!lil etu~ini ve gitt ik
çe inkışaf eltirdi~ini bihlirnıirtır. 
Sivil tayyareoili~a gelince Al 
man tayyareleri askeri tayyare 
haline konalmak üzere ietiyerek 
fenni bir şekilde imal edilmiştir. 

tir. Bo teklıf Jer, nazırlar tara
fından hava mesel~s i nin her cep
hesindeki tetkiklttr netıoesinde 

yapılmıştır. 

Nihayet Bulan Dostluk 
HKH.LIN 31 (A.A) - Ha

vas Ajansı ınubıtbirindeo: 
Matbuat Yugoslavya sefare· 

tinin tebliğini heyecanlı bir şe-

Pocııe rasat merkezi 7 tem· 
muz tarihinde Manga Probat 
cıhetinue şiddetli rozgarlar oJa
cagı ve kar yagaoRğı h"kkıoda 

heyete malumat Termek üzere 
neşriyat yaptıgmı bildirmekte· 
dir. 

kilde neşrtmekte Te bonon M. Heyetin radyo ahizesinin 25 
Mussolioiye bir ihtar oldogunn temmuz tarihinden beri işleme. 
söylemektedir. digi zanoedi lmektedir. 

Der Doyçe gazetesi, Alman -
ltalyan dostlağunon nihayet bal
dogonu haber Tererek diyor ki: 

Rusya da 
Bisiklet Mesafe 

Be koru clcalyaolar bize Venedik ko · 
medyı.sı ile bir hayal verme~e 
çahştılar. As1r)ardan beri oldo M~skova, 31 (A.A) -:- ~?s
go gibi, 1914 Aguatosonda ve kova de Om~k aras~nd~k~ bısık· 
1915 ibıınetinde ve bugün oldn- let yarışı hıtama ermııtır. Bu 
gu gibi Jatin olarak kalmakta. yarıı esnasm~a ·498 saat ~ar· 
dır. Di~er taraftan Berlin gaze· fında ?~54 kılo~etr? katedıle· 
teleri Şnbatta oldnğo gibi tenkil r~k, bısıklet _ekıpJera yanşın~a 
işinin fecaati üzerinde israr et- bar mesafe dunya rekoru tesıı 
mekte, Şuşoing kabinesinin ie- edilmiştir. 
tikrarsızlığından ve kabinede M. Çaldaris 
çıkan rekabetlerden babsetmeK- • 
tedirler. Tatıl Seyahatın& 

Rf'dderttlen Davet Qıkıyor ' 
Londra 31 (AA) - M.Bald Re~enyal Le S.. 31 (A.A)-

vin Avam kamarasında M.Deva y b k·ı· M Ç ld · · Muhafazakarlardan M. Oest, unan aşve 11 • a arasan 
Al leranın, Krahn tahta çıkmasınm buraya aelmesi beklenmektedir. man havaoılığııı çok mütf,· o 
rakki bir halde oldıığunn s<>y· 25 inci yıldönümünü tr.sit için Mumaileyh Ağustos ayı nihaye· 
(enıi~, lHJbassa aivil tayyarecili- yapılaçak merasime iştirak için tine kadar tatil müddetini bu · 
gto inkişafı üzerinde durmoştnr. vaki ricayı reddetmiş olduğunu rada geçirmek niyetindedir. 

ı~9 i mabaıeıetini" silah hın · beyan efmiştir. Estonya 
ma politikasrnıo, telı:rar silah- Söylendiğine göre M.Devale-
lanma olarak tavsit eden takriri ranın bu imtinaı katiyen kralın B. Nazırı llloskova.-
60 reye karşı 404: rny le reı.lda- şahsını istihdaf etmemekte, an- dan Ayrıldı 
diJmıştir. cak siyasi bir takım amillerden Moskova 31 (A.A) - Estonya 

Sir Oon Simon hu teklif le- ve iki memleketi hali hazırdaki hariciye nazın M. Seljama Tal· 
rin, <leyletlerle görüş 1neler neti· vaziyetinden mülhem bulunmak· line müteveccihen Moskovadao 
cesiaıle yapılmadığıuı söy lemiş tadar. hareket etmiştir. , eğe koyuldu. beyim. Hintlilerin içine deli gi 91karnca ktır. Halbuki bngüa mev-

~lay geçip gittiği, yolonla. bi esldırmamalı. ~aya Niyaına ~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

n hepsi de alayın peşine düş- bizim geJinimiı;dir. Ne kadar Romanya·AzMalAlacak Denı·z sı·ıaAhları 
üş oldu~u içio oadd~ üzerinde sabırlı davranırsak o k adar em-
aandan, hayvıuıdırn eser yoktu. niyetle kıırtarırız. D eğil mi Ber ...................................................... 

Bükreş Ve Belgrattan Bildirildi
ğiııe Göre Buğdayın Vaziyeti 

Japonyan·ın Düşünce
leri Nelerdir ? .. 

.Arkadaşlar 1 bir stiktH kapal- yent 
ıştı. Akşamın tabii ıiikfitu da - V a llah iiyle ] ,Brit bey. 
ınu iki kat ed iyorda. Ahmet ağa çok hi.iliema bir 

Nihayet bu bal, filin cida- adamdır. Hintlilez in eJioe geçer
Bükreş muhabirimizden aldı· day mahsulü kalite itibarile ge- 'l'ok yo, 3 l ( A.A) _ 1\1. Okado usoliinden daha iyi usuller 00• snnda oturup f iJyanhk yapan 

~ryen ile Ahmet ağanın can
rıoı sıktı. Ölürken bile geve-
1igi bırakauyan iki kart ka
ilar yıuenliıte başladılar. Ber-
n: 
- Ey Ahmet ağal Dedi. Bi

m şa Hindistan seyahati ya
an degil mit Oanına yandığı· 

ın meuı lelrnti, kur balar gibi 
illin iQine tıkıldık. Şöyle rahat 
bat, Savura tütün bile içmek
n mahrum kaldıktı be! 

!lenii'. alimallah s izi şalgam ·gibi gvımiz habere göre Ticaret ve çen senenin mahsulüne nispetle 
ikiy~ b<il erJer. Sonra da lngi· Royter Aj :rn sının hir mahabiri11e lnnm :uıı Jazııngeldi~ini bildir · 

Sanayi Nezareti ile Romanya iyı olacaktır. Banat mmtaka- b 1 k · · 
11. zlere eoıdunoz m ı1 tlu··nyaya eyanatta hu unıua demi.1ıtir ki: mı~,tır. 

' miHi bankası memleketin itha- smc\a yapılan ilk harman tec v 
b .. ı 11' 11· • • · d · ı · · ı d Deniz silah !arının tahdidi M. Mokada, Vaşington oın-
oy 6 ge t 1

r-PfllZl 1 uıa 1 e avtt· latmı daha sıkı tahdidata tabi rüdesinpe bugv dayın bir hekto-
oızı reddederler. çok şayanı arzudur. Fakat hana haveresınin feshi lıakkmda henüz 

. . tutmak karar1nı vermişlerdir. litresi 80-82 kiloğram olarak en kuvvetli balırı· yoye malik biç bir karar vermemi~ oldo.ıto 
Yambo ılerl ıyerok e ıter Zn- ·· . . · 1. · F k B .... "' 

. . . 'b "' Onümüzdekı ılk altı ay ıtba ah tespıt olunmustur. a at anat devletler baıılamalıdır. J l\pon.vanın ticari sebeplerden 
lımayı bular da bır ış ecermeğe . .. d k l k · · · v 

f
f k 1 k . b. ··ı·· geçen seneye nıspetle yuz e mınta ası meme etın en ıyı M. Okado, cezri ve ;mi talı- dolayı Bahrimubit adalan üze-

muva a 0 _ursa uş gı 1 0 up yirmi azaltılacaktır. Yalnız Al- bugw day mahsulü veren bir 
k d 1 k k did"ta intizar edilmemesi i<ıap rin<leki maudalarını muhafaıa 

ar a liŞ ara ışaret verece • ar a- manya, Çekoslovakya ve Pofonya mıntakasıdır. Kezalik bu se• 
0 

, 

ettiğini söylemi,, 1935 deniz edeceğini bildirmiştir. Nihayet 
daşlıt.r da en önde Ferit, arkada ile mübadele suretile ithalat ya· ne bugw dayındaki ecnebi mevat 
H ı konferansının akamettt nğrıyaoa · dünyanın muhtaJif noktaların · 

anri ile RaulT daha arka.da pabilecekleıdir. ogilterenin it · miktarı geçen senenikinden daha 
Ahmet ağa ile Beryeıı oldnğo halatı yüzde kırk indirilecektir. szdır. Bu sene mahsuliinün mik 

ğına inanmadığını söylomiştır. <laki ticari miişkiillerio miite · 
M. Okado gemilerin sayısını kabil imtiyazlarla Ta uzlaşma 

- Ulaıı, sen de ikide bir halde yürüyeceklerdi, Bul}day vaz/getı tar itibarile olan noksanını, kali · . . . b d 1 . 
B k b·ıd· ·ı· . 1 f. d b k tespıt etmek ıçın er eT atın fikrile halledileceğini beyan et. 

tiinHnii n.ıethederein. o dl\ tü- Her dakikası ~"'erit için bir ü reşten ı ıra ıyor: tesinin iyiliğı te a ı e e ilece • f' 1 1 1. . b t mı· ııtı' r. . k. b " . . şere ıne zarar ı o an ıır nıs e " 
0 mii yıt, samı-n dumanı bun- asırdan zıyade uzayan bir saat- Romanyanın bu sene ı ug· tar. Bununla beraber yenı mah· ...................................................................................... .. 
ın iyi ılır. Sen tütünü Türkiye- tan sonra Yamuoııun sesi .. k .. d ....... b .. i9 .... ~·~ ..... İ ... ~ ..... sul geçen seneden kalma cüz'i bankasile bir itilaf yapılarak ban- yon, yani takriben yüzde yirmi 
, giir. Kınalı gelin s·~çı ı·manı · ueldi. Bu bir saat ic;inde can çe- ar adakş~n ız af.dy rulme etrı, or. istok ile, ki bunun miktarı 15bin ka_nın yeni sene mahsuulünün beş noksandır. Yugoslavyada bu 

"' e man a ı ot ve 1 an ara emas mubayaası gerekse geçen sene k. · fh l"t rk tt 
m dumanı! kişir "'ibi bir bale giren Ferit l d h"s ı olan hış ltılar or- vagon tahmin edilmektedir. Da· ' w sene ı ısı sa a sene ı vua 

b arın an a ı 1 mevcudundan 3200 vagon bug- h ı ·k dd d 0
( 215 

- Tflrkiye liitünleri Fransa. yenideıı taze bayat bulmnşçasma man içinde adeta bir sllrü vahşi bili ihtiyaca ançak kifayet edebi· d t 1 . . k ma su mı tarı a e 1 en ' 
ayın sa ın a ınması ıçın ısa ·ı t k t ld d 

titriyerek: hayvan ve canavarların kaçışla· lecektir. vadeli krediler açması temin mHı yotn me re en af en aı.:h "ı· ' pnbalHlı r. 
İRtan\ıula gittiğimiz vakit 

ni eıı ıd:hmıclan bir tütiia har-

- l "'ittiniz mi' ıled i Bu ıes rım andırıyordu. Fi atta büyük ta ha vvülata ma· ı t S b h 'h t• arp en sonra en ena ma su 
v , • • , o unmuş ur. on a ar m aye ın 142 5 .k . 1932 Yamboııun sesidir. Üç defa pohu Bu arahk Hanri sert ve amı· ni olmak için geçen sene ayni d k d ·k d"l k ı·t d k. • mdyon olma üzere 

b. 1 e yu arı a zı re ı en a ı e e ı . h 1 .. d". 1928 . 
auı i<;irıe gömeceğim. gibi öterse gidece~i~. Biriıini rane ır l~vır a; . .. . maksatla tesis edilmiş olan buğdaym fiatı vagon başına elli senesı n:'8• su u ur. . senesı 

- Dcımek lıe .. abınca buradan işittik. öteki ikisin., de kulak . - Ferıt, de~ı. En muhını da· (Buğday satın alma daireleri), bin leyi tecavüz ettiği takdirde rekoltesı ıse 28 mılyon kental-
kıkalarda en zıyede metanete 1 k b •. t•• b ~ d 1 d · dır ·aya mı gidMegiz' verelim. • . k . . b t• pazara ge ece u un ug ay- devletin buğday salın ama aı· · 

. ıhtıyaç var en nıçın u metane ı l .. .. "k k ı · t ·· - - • 
- '!'a bil, ge I in hanımın ala- vakıa jkinciüçüncü ses de h k t k b d. ? Te arı gunun en yu se ıa ı uze · releri buğday mevcutlarını pazara S • t 

er va ı ay e ıyorsun . . f k b d 50 ınop a 
;anga dii~i.iui.i Pariste oldu AsH geldi. Ynmbonun işareti oldugvu ı~ 1 l d. . 1 . t' t Nı' rmden, a at vagon aşm a çıkaracaklardır. 
I!' aşa ,en ını e e geçır ıp e · b" • .. k Yı l d 
'lcasının alatarka düğünü de anlaşıldı. yamayı da mahvetmek mı isti- ın le!ı :ecav~z etmeme ve ?U~~ ~vya a Balk.evinde Bir 
•tanbulda olacak. Hey gidi hey! Artık Feridi kim zaptedebi- yorsun? Biraz yavaş git zavallı hektehtresı 75 kılogram ve muh Belgrattan bıldırılıyor: Ziyafet 
va°l{ıt seyret garil Kırk gün lirdi? Aşık.çocuk, hemen ken· kardeşim!. Böyle işlerde yalnız tevi olduğu mevaddı ecnebiyesi Ziraat nazırı Kojie Yugaslav· s· 
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ırk gece ince sazla davul zoma! dini Yambonun evvelce tarif et· cesur olmak para etmez. cesaret. yüzde beş hesap edilmek şarti· yanın bu seneki buğday mahsulü k lınop b .. · d kfl k a evı 
tı·gv i yola fırlatarak olanca kuvve AlJaha şükür hepimizde vardır· tile sabn almağa memur edil- hakkında şu beyanatta bulun· durs ar şud esıtnıln b 

8

1 
~ 0

. ıts~hına 
öyle ise fili dürtoliwde işi Asıl lazım olan şey sükunet ve . 1 d" B k ) b (S y l d b evam e en a e e erın ım ı an 

-.hak bıtirelim. tile koşmağa başıadı. .h . H ı.=.k b'I 1 k k mış er ır. u ma sata u a muştur: ugos avya a u sene lan yapılarak muvaffak olan 11 
ı tıyattır. e " ı e o aca sa 1 d . 1 ·) .. ·ı 19 3 4 t k t ı b - d ld Dah Minik dahi Arkadan arkadaşlar da koş- bari lüzumuna göre olalımda be· tın ama aıre erı ne yuz mı me re en a ug ay e e hanım kıza ehliyetnameleri ve· 

J~n avant Fiferlin! tular. davaya gitmesin! yon ley tahsisat verilmiştir. Faz· edilecektir. Bu miktar" geçen rilmiş ve b~ vesi~e il47 d7 ~avet• 
lşte bt>yle h<>yle uksda~lar Gecenin sessiı.:lii"i içinde aiti · - Sonu Vaı - la ihtiyacat için Romanya milli sene hası_latına nispette 6,5 mil· lılere çay zıyafetı venlmıştır. 



Atoıtoı 193' Sabıta 0 

a Selametle M. Roosevelt K d 8 J d• • I A VBUP AD4- ............ ;.:.......... . .. ; ........ -... -.. - uşa ası e e ıvesı sa 
liARP OLACAK MI? lk}ısad! Tetbır~er M~n- betsiz Bir Kar&r Al 

,Amerikalı Muhahir Knickerbocker'in ihtisasları t f 1 Netıce)er Mı Verdı? Halk Bu Sıcaklarda Denize 
il 1 1 A k N. • O~nçh~e #[fllınce, bunun da tçiu mütbit bar felAket olurdu. merllta Relalaınılıaru M. R~ll .,,. ""'" me ımetınden Mahrum mu 

""•erıyt1ti nıilli ıoıyaliıUır. Dol· FAkıt bog~n llaba makul aegalıatlne pltarlıl'n ratlgo il• halka bir veda nullı• 
ffiı fdareainın yflgf..ne bakim dUtUnenlflrin "ösil ge9me1e baş- Irat elmlf," alınan llıtlt111dt tedblrwln 9(llı lgl nelloeltlr 
ol,.n eleınıan matlıuata kartı ya- lada. Bir barhe girmeden n·Yei ı•erdlllnl lldae eg•mııtL NllılHnaM olan bu hganal 
P•hlldı~i diktKtörliiktiir. Şo bal- ona muhakkak ınrette kazanı - lıallı araa(llda lgl tnlrler 1111a11dır11UU111ftır. • 1/ıe 
dt> Doıtiiı idareıirıin Alman1ada· laoıgından t1min olmak IAscım · Nntlon" t}azetaı bira• da alaglı bir llMınla (S.Mmetle 
lci Dıilli ıoıyaliatler •e halyadaki Jır. Hagün baoga millet harbe M. Rooaevell) baflılı altında fll ,,,,,,.,.,,, gtumıftır: 
••tlıtler gıbi bir ldeolojıei ve ita• ılrerken c Bız galıp geleoe~iıb 
at lllhnn nhnmıt hir tıoldariteti dayebiluf 
)'oktur. o halde şahıt ve mab . Devlet groplArını t"tkll eden 
dut hir hllfk k iit letıine iıtinat oıovlaran ıonona kadar eachk 
eden Dolfııs ıdue~i 1011yR1ııtler1e kalaoaJını bogiin kim temin 
olan d b"I t Hın hır deYlet adamı 1 ınnhıueheıindeo zftyıthya- e e ı ır T 

tak çıkmıttır. Fakat llı~er ta- ve hı9 bir aekerl koma~da~ 
raftan Hltlerin de tertıif edıl· yoktorki HogUn harp mM nh
lllit oldo~u ıiiyleniyor. Fılhakl- yetini ftzerine alaMlıinf. 
ka lllobarebeyi milreıakip A voı- Hay ar, bfın yalnız harp ol
turyaclaki Alman millt ICllf•li•t mıyacajtın" kani bul~noyornm, 
Peiıi nlan Bablcbt e bir ültima- bugün A nopa ıolbünfl ihlal 
toDl Yererek yent,den milli ıoR• eden meeelelerl? ~e ıalb.eo hal 
1aliıt hareketleri yapılacaııoa ledtleoeJrne emınım. Bftyük dev· ı 
bildirdi l it •·anu ye letler doıra hir tazyık l<'r• eder· 
ı , ngı ere, ız.. d 1 · k 

talya da bir kere daha Qitlure lerll A ,rapada halle ı mıyeoe 
lhtaratta bolondolar, Babiebr hır meaele yo~lor. . . 
ortadan kayboldu Te •tht bir Ha be.r:an•h ız.h etmek 191n 
•tiktnet denetri ieeuiiı etti. tonu tö1lı7tı1.l',8 k_l ~aoa_rııtanın 

Fakat itlere TAkıf olan tıer en Hallı gayeıı küçük itılAf dev
laaogı bir klmfMt Bltlıtrln .A.Yoııt- letleranin eline «eçeo moızzaru 
taryayı Almanya ile bi,Jef&Jr- .lıhoar arasfıinln tekrar .M.aoa· 
inek fikrinden vasgeg~ill,.e im· ılıtan• iadeftidir. M, Roosevelt iskambil falına bok•kn 
k& u • ı r hüyük devletlttr 28 h ı d . n Yeremez. Bitlerin bir N ..uaoar • ' . . az rııı • radyoda verdı-ı blH aoroyorHD1ll. Tetkillth lf-
Delik hariç ıiyaAetl tona götter- t-arafından hakkile bar tazyık liniz Teda hltabeıini doyan çilttr olan btzler geçeo teneye 
lllittlr: Almanya ne vakı& bir yapılacak olorMıt, QekoıloYa~y•· milyonlarca halk araım~aki ~il- na2aran daha i7i bir halde oldu · 
hetefhıden Yamge9mifie huna nın SloHkyayı MRcarlıtına ıade ler büyük bir ıükdt ve karıtık ftomoıo lddi• edemeyiz. T"şkl· 
batka bir hedefle daha 'ıı•• ye edeceğini aannediyorlar. . . biR1.1iyat içinde sözlerinizi dın- IAta baJth dtmıyanlanmız da 
koYYetli . bir ıoreUe me,gol oJ- Ben de Mo1tolıoinın k:~k~•:,~ ledık. Hogüııkü emniyet, işçilık böyle hır tetkilAta nail olabile· 
lllak . . ittlrak t"derek diyorum · ve kazanoamızı on beş ay kadar ceklerini bi9 timit etmiyorlar 

ıçın yapmathr. b b f 1 ir.in AYropa tef· iki · ı • ihtimal k " Berlin enelA on mo a azae .,. . , evve 1 6 mokayeıe ederek Arkamızda milll kalkınma ida· 
Sarre mM'ele:'ınin halline kadar kilAtında. eıaalı tadıHU yapmai( (Nt-W De_ı.l) c yeni hareket »in resınin bolundn~onn 11öyledinhı. 
beki . Avoa- JAzımdır. kıJ wetloı bo mukayeaı ile Halbuki arkaya döndHRümüz za· 

eıne~ı ve ondan ıonr• B d fa la otorıte ıle kabil t kd ' t 1 turya•ı milli 
1011

alizme tasyika 0 a ~ 
1 1 

ti . a ır e memız talep attinız. man gaz bombaluı, ihtarlar Te 

d 
" lor Tabıi mıtlet er cem ye nıo Sıze cevap · · ey

8
ru et ~i daha motafık 0 • . . d ••rmemız ka· ıalımatlardao batka bir şey gör· 

bnım t meS hl tıkAnet belki bir ordo vücuda ffehrmeıi oğro lıil olııaydı içimizden ii9 müyoroz. 
uş ur. at • d lt ' ld"r Höyük devletlerın ke··di b k ı batka ıebe lerden de ileri geli- eeı ı • . .. nçu mı yonoınnz bu ıene Z:Jf· lçhnilıde 91ft9l olanlarımı• 

Ku111dasmdan, çok haklı giJrdD· ıkadar ötesine .. Kule içi 
tfJmDz ve ileri tlklrlat aykuı dar- leıi .. nin lağımı akmaktadır 
IQIQnt kan/ bU/lllldatamuz bt/tdf· o·• ta,-L&- D--
yal/n bir k111an luıkkaıda 111 il• ıger uuaa U1111Joclaa 
HYttl aldık. A711t11 ntlltdlyonız: mlmca yıkaamak &zere 
"Kazamızaa dileklerinden bi- ile verilen tatlı au .. Hu 

rinia terclmanı olabUeceği ka- bahçem.. nin havumaclaki 1 
naatinde buluadupmuz ve haki yoıunlu ıudur. Kupda11 
katin ayuı olan ıu bir kaç ıahr· yeainia halkı banyoda 
lak dileiimize gazetenizde bir yer sirmeie mecbur etme•ini 
•ermenizi •onıuz aayıılanmızla yoruz Fakat her ıuretle 
bekleriz efendim... olmıyaa bir mahalde Ye bir 

Yazın bu sıcak, banaltıca gDn· yoda deiil···. • 
lerinde sahil memleketlerinde Bugh bır çok kımıeler 
otnranlar ne bahtiyardırlar. Kut· çak ekmek paralarmı çıku 
ada11 da Ttırkiyemizin tirin bir lerkea flnde beı veya 10 
••hil me ı k t• F k t b d verebilecek bir vaziyette 
- m e e •··· a a ura a d. l B .b. 
Otur--•-- b • tt h ır er. u ıı ıler ıebirdea 

......- a name en ma rum b k k" 
yani bahtiyar dejil billkia baht' ,.0°~~ alometrek .. ~kta 

d 1 B 1 d . · • b • & yer" mey unm k 
11z ır ar. e e ıyenın ıaa etaız kuyt barak .. 
bir kararı Adamızda bir çok ban u,I . 1~ aahı!ı~de •-. el • d . ba JO annı a ma ta ı•iler 
aıma enn enız nyoau alma· diyeaia verdiii bu kar 
larına maai olmaktadır. den timdi bu gllz 1 : 

• Belediye • eğer deaebiline fade eclilememekt: ! a 
b~r Bany~I. yaptmaıı •• Banyo ala birden pek uzaklara, ka 
bılmek ıçuı malıakkak buaaa tehlikeli yerlere sitmekt 
kap111adaa sinnek ve duhuliye Kupcluı belediye enctıme 

Jordu. Fa~at het'balde hfr mu- harp kuvveLlerıni t•bdıt vaaı!a11 fıada *••t ••78' ltaH•t .. ıı .. yi- cflib• berb.n ytftfl)'etteyta. ÇffrHt 
•1 Ba dde olarak kullanmaları k&fidlr.Bt>yle de 11 botablld•gimtzi ıls• a61tl- mabeallerinin fıatları yükaelml Kıqada11nda11 Bit ManZtUa 41:: Yideel ~ardı:arak maddi bir otorite oloraa 1irm~ dört saat yebiirdtk. 1, Hhibi olabilmif, olm11ına rağmen mayıı ayı zar~ olmak O~ere bet. kurQf. vermek ufa~ b~r varidat temiai el 
k n1anın 111&hla becl f sarfında Anupada iotızamın te· bazılarımız ( adedımhı pek belli fında çiftçil i k"t 1 k k llzımgelıyor. Akaı takdırde ya- ceııle günde bq veya on 
leuyi Yet iktiup ye ı11aıl b•. - eeliiı edeceğine eminim. değildır) vaziyetin düzelmiş ol- z~n9lart bi;r ın na ı o arl•k. d ,._ 11n en kat'i ihtıyacı olan deniz verebilenler banyolarını al 

r ni mileuir bir ıorette ı• k"IA d ene evve 111 en banyoı · kt b lk ler Veremiyeal al --•--Ilı 
1 

Fekat yapılacak teş 1 .ta •- dogoon •fa ıize ıöyliyebilirdik farkla değild ' H lb ki b una sırme en a men- . • . er &IDll&IU'"• 
aye edeoe~i saman boldl ey 1- •. . 1 dır Hakıız· . . . ır. a u o para ediliyor ve para cezaaile ceza tıceaıne varan bu karan ela 

1
ecektlr ıete muatenıt olma ı • BattA umumi ıt endekıınln 58,5 ıle çok daha az şey ıahn alabl· 1 d 1 S • . teriyor ki, belediyemiz he 

· _ 
9 

_ laklar Mtadan .kal~ırı!malı.~ır. tan 84,5 e çıkhtını göıterecek liriz. Çünkü çiftçinin zaruri ih- an ırı ıy~r .. onra ..• Denıze gır- lerinin yokauzlupndan 
BUDAPEŞTE Miıal olarak Macarııtanı gore• kadar işlerin dllzeldlğınl bildir- tlyaoı olan maddeler yüzde 18 6 mk keyfıyeta muayyen saatlarla berdir. 

Maca . t k 1 •ekili olan bilirim. Bogiinkü vazıyetimiK memiz kabil olurdu. Geriye niıpetlnde yüklıelmittir FılYaki tahdit edilmiıtir. Bir erkek saat Erkekler ve kadınlar j..m 
rıe anm ra .. .. d 1 . ek derecede . • 10 ·ı 1 1 da L-- r-anıtra ı Horty'nin fikrine naza- tabammol e 1 emıy:c •e tli er kalanlarıınız maddt hayatımız- dogradnr. Bialere 815 milyon ı e ' arasında denize gire· ayn ayn saat ar UIUIJO 

'"n Avrupa yaohf lliklenmit fenAdır. ln,cdilte~ed b limiz g~it- de 1988 e nazar.an bir "alib dol•r tevzi ettinls. Un meyanda mez. Bir hamm da - gayet 11hht v~ an~ak b1ahd~t aaabtla_rda 
1 m.,mleketler e o " elde edemedlgimizi itiraf meo bi k · ı 1 b nıze gıre ı meaı mec urıyeti 

u an bir yelektir, onun tekrar ik daha ziyade anlaşılıyor. . . • r ço mı yoolar da mabHl&h o an. sa ah ve akşam banyola· nurken pek iptidai bir zib 
a9ı1Jp iliklenmeıi Jazımdır. Ami- t ç~lzim köıuiiriimtiz, demiri- borıyet!nde. kalacaktık. ~11 • m_ıl- azaltma mi\kft.fah olarak yeril- randan menedilmiıtir. ile hareket ediJdiğini ani 
r 

1 
H t yon it11• yıne eıkiıl gıbı ışıız- mi•tlr K d . . . mOtkill deg· 'ld. A ·ı ~ orty ıöa ıiiylemekten 9e- mlz, altınımız, tozn_ı_noz Te pe • . . . " • . uıa uı belediyeıının bu ıe . 

1 
• ır. nne11 e, .kınnıez. Harp olacak mı ıoalioe rolomoz vardı Şimoı n11 kaldı7 dır. HattA. bir1ktır~lt oldoğo- Hu ıkarazat Te teberruat ıu - kilde bir karar vermesindeki kard~ııl.e denı.z banyoıuna 

fQ OeYabı di . M mleketimlzin yüzde yetmit muz birkıaç para bıle varea O• cakt"n çaUamı• topraklara dü- h.k t• 1 dk. Ei h lk makd ıatıyen kımselerdea bu Yer • e 'kt d b' b 1. dü 6 v ı me ı an ayama ı er a ıo ne nıünce ve sıfatla 
c G e bu aene mat· i kiıl ve abalımizin y üzde altm•t• nan mı arı a ır •Y ı şt . ,.,n bir IRğnak gıbi bir anda ıhb b "fb 1 bT ? 

laka ~rpeçe~a:e:ztı,na kanidim. elimizden ahodı. Bıze hogdayla Bonon nehceri olarak geçen maeıedildl. Fakat şimdi vazlye- sd ·aı· nazabn ıhı ara a ınıbyor ı ırK d b 1 d" 
0 ~ b k ı ıeneki de d b · de mna ti 1 b enı ıyorsa una ayır ceva ını uşa ası e e ıye encllm 

li'akat imdi artık bi bir zawan şekerden batk hır ~e! ıra ı • o n a a zıya ~e m • ne "idedir' Bir çognmu• . acaba bu aalAhiyeti nereden 
harp ş 1 ç diyo madı İyi bogdeyJa ıyı aıkerio nete muhtacız. °"inaenaleyh ı, . dolayııile eeaıen az olan mabıa· •ermek mllmkiindilr. Zara bele· hangi zihniyetten almıtbr? 
10111 

.... ..,0 mb~.Y~~agıohı ı · kzaıFıne • de b~oön kıymeti yok tor. ıizllğln azal mı' olmaınıa rağ- lömüaiio 7arııını daha kaybettik diye banyoıu yağlı sulann denize- memleketlerde belediyeler 
• .aıın uyuk lf' ı e rausız- !:' b 'lkl b d hl il V • k d Jarın b b 

1 1 
Biz bir senedenberl organize men o 1 Ja ar a r ın yo- e lıtikbal için yegAne ttmidlmiz d&kiildOğil bir fabrikanın hemen ın enize girmesi ve deniz 

preventıf ar e atı ma arı 1 . d b d d b d b A- 1 · ı ut lm · • idi. edilmif ve kendiıine ~ab10ı nr onmaz . a a gec;en tene en • a • a Y-i bir teberrola yat•· acaadaclır Banyonun 10 metre -::d~w ~ett 0 881 ıçın e 
Bu prenntıf h rp fıkri tarihin hane malik bir mllletım. .Ecdadı berbat hır yazlyetteylz. Bugün it- maktar. Karalthk ıizln ye 1abut .......................................... : 1 gık ada! yardım ede 

k • 1dettı ili •n •• = 
1 

bir fi k ird 
1 
r. bi 

0 
ıoden beri .. ıı olıo bl rlıl, !•· de olan !arımız da ı,ıı r~ kanetiol .M.r. Waiiıoe' ı 8 kabahati detiidi r. Gı 7eleriniaclo• bası !arı oı ba,.,. ı:h:r!t f!:ı~:.ır~~İm ~ 

llarbedeoler ezttldeııberi llolb iı- toıonudan kogolar, memleketın- artırmsğı Yadettltinı• zaman- Yalnıs ge9e11 aene ile ba ..., dınuJ, fakat daha eaaıh olan bir miz iıe haJkın keadili • 
tedıkleri için barhettlklerini IÖ1• den tardedilir ve ıokaklarda dl· laraa kıya1la daha fı.•I• tlcret n• arasındaki •••iyetlmi•de gö- 90ğa bir nefret, mokanmet Ye aıhhabnı dllfllnmeaine engel ol 
lerler Napolyon dahi eolbtl idame leomeye mecbur edilirıte buna alamı1orlar. 1983 Kartı Ue1D3( rtllen feci farkı ,. ildıudl ••· a9ık ubotaj denhlloin dermhk· lfte arada mevcut manui 
etmek ıçın A•rupanın altını iiı1- kolay kolay tabAmmill edemem. .Martı araııoda ücret ıeYiyemi• •i7eti kartarmak 191n teTzl &8f- )erine gömfildU. ıaJamıyan fark •. 

Küçük Haberi tlhıe getirmışti. Roıuahlar da .Milletimiz ı!o bale ıabrediyor. ytlmde 9,'1 artmıttar. Fakat. ba kll&&ını dlizelteoek yerde lıtlh· G89eD aktamkl •eda bitabe
karşılarındakı bütün dütmanlara Bo ıabrın mükAfatıoa bir ıtın eaoada ıatın almak meobarıye. ealiıı bo~m-ıt 9aruin• mfiraoaat nl• timdiye kadar blse irat etti
eadıkteıı ıconrR iiç yüz htıe ıolb oail olacağın• şüphe yoktur. tinde olduğumu• 8'1anın fiatlerl •tmektekl fa7daııshıı göıtermek ıınls nutuklar i9inde belki eh 
i~ınde ya~adılar. Faka& bugün Muabedelerin ıolb i9in~e tekrar 1~ıde 9,S 1ilk~lmfttlr. Ba ~ool i9ln aö7li1orus. Karakhk, flat. aı tMlrl olandı. D'Öııde:n. Elu.~ 
.Avrup"d" bAşhyaoak otan bir t11tklk ttdileof'ğine eraloım. yökaelit belki ıısin ilmi& ettitl- lerl 1ı1t1eltınek tiaere ınn'i a· .Nrdtaoa•cl• bir mtid•faa Yumurta lhrncatunm 
Prev .. n ıı t bup hiitün Avrupa Vakıt - SOllll J(U - oisden daha azdır. J'akat zahiri utma nanrl7e1ine feTe11BI et• pkll ••rtJ; tlslertnl• de o biNi Tiirk of iı İzmir mfldftrl 

Şehir Gazinosunda 

Gece Eğlencesi ••• 
4 Aiustos c:i:,~!~·i :=0 21 de Şe-

b• • d mDkemmel bir gece ej· 
ır gazıno un a lenceai temp edilecektir. 
Bu eğlenceyi memleketin TOrk ve ecne ~J vOkıek tllccar, 

doktor, a\'ukat ve bankacılarından mirek'.ep bir kcmite 
hazırla nı• k tadır 

G ec- vsk&e "•dar devam edilecek ve tıklık, zarafet ve 
d•n~ 111üob•kaları, sürprizler vs. vs •. 

Da.wotiJ'eler Parasıdır 

ılllp ılipftrmeıe tltiml• l9in Allabıa bise bir yerı1orda. Jlatat HJ•ha&ioi•ln ne, lıpanyaya ibraoına m 
lAııetldlr. Amerikan •a1atını göaitnüıün oldn~u elli bin keutal yam• 

tl'oret aabiplerinin ılıinle bal- Ey muhterem relılmlsl Slu ootlncle tebelHlr ettirmeılrıl flmlt nının ıaf i ıiklet ti•erlnden 
ledll11oek bir meseleleri Tar. 'Oo- ba7ırlı bır tatil temenni ederls. ederi•. Gegen ak .. mkl aöalerl ıap edileceği blltllrlJmlttir. 
retlerin kollektif bir tekilde Bana hem hakkını• hem de niade blae pek aoı ırelen o ya- . ~eni T.,.Bler 
ta 1 l 1 

· Jd f E h _, " Bırlncı ıınıt orman m 
n• m mel8 81l De O D Yet i tl1aoını• Yar. Sis 90k bByilk laDOI nikbinlltioi•i bir tarafa diılitlne ubık kontrolörl 

kanon halinde çıktl, fakat tatbl- bir ga7retle çala,tanı• ye bir nAt atablllrtlnl• muTatfakıyet yolu y k tb be ı 1 ... >'- • • a up •e ua 1 er, 
aata neredef Qellk •• otomobil manialarla kartal .. tını .. Buıla• na•an öutlne ııralanmıt mania ıınıf mftheodielite Yil .. al 
ıanayllndeld gibi kanvetll pat .. rını kola7hkla .. tını•,takat pi&•- Jarın kaTTetlnl tartablllreinl•, Kemal llarl herler, .Ke 
ronlara kartı kendi kannnonozu larını•ıo önttne 9ıtaa aı19rlerl aTdeılnl•de memleketin ı~ındeıı orman mBbendlıllJlne ile 
tatbik etmeğe ya muktedir de- ılH bir hayli zorluk Yerdl.Qtlnkfl 1999rken ba topntıa ib&t1a9la- her ta7in edllmltlerdlr. 
gilıiniz Ye 7abut oe1&rel ea .. mı . bUIU7ora• kl memletetlml•I• rıaıa hakiki •ulT•tlnl ketfede- ............ .,...,.,. ~ 
yorıanolf. NIRA (Mlllt 1anaylde lk&ludl ılıteminde l7le bir d•tl· WHnlals •• •tan •ara la8kt AY derlıl iti ile lf&lga 
kalkınma kanuna) nun 7edinel tiklik fapmak lıtl7or1an•• ti laem metteki brıflkbta T•nl bir •t•• ~ ........... ,810 

dol1'•1"1•• 
bl a il 

ek beti • .-Yrapa m Hl81e er e tem 
kıımının )9) ma4deal se •I r a a ••1clalar1D1 • .._ ye 7eal ulml• •••m .. ebilir melert !l'tirt.oflı rı .... ıta 
ıi•d ıeoaYlsdGr. Baaaa kaaana kablU.._ ••laafua ...... •em mal•. D•I• •aftlı ılaln ele, hl - ~ip edimlit Te ke7ft7et 
deıeMlllli....ı Hlld dala& 171 4e 1aalkta -lretfal, rifalıaı ala .. ı•tırwmıa elaa Mr f81 Oft•IHea '8hrimls 011• 

r . Ber ae-..ı ltJe aaa8lilkl ve •-1 .. nltlal ....._ aır. ltltln• Mldlrllmlttir. 
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: - 4' - : Yazan: lnglltere Sabık Dahiliye Nazırı H z Ahmet 11 12 evinde Osman kızı Tayyibe ha· 
d · · d f ı ,. m k ti ı 42 Kırk Kil!lım 6 50 9 50 Bıı ıı •m, ıçın e en u a şııca.,ını ıı sa ı an atı· Str Herbert Samuel nımııı odasında rakı içen .Meh· 

koıııiinu~t efr>\t bultman biı-iııci yorlar. lş~i muhabzların silah· 4
11

1 Fy S
1
oJTaaril't 8

8 
75 9 50 met efendi, kendisin" izdiTa" Son sene içinde Tl!l bllhassa gelerek ve telkin BBn'atile m:ın · ., 10 Y 

fırk~ılandı. Kiyo kendisini ıor larıoı ellerindPn almak, polise, teklifinde bulıınmu• ve kadının 
son lınftalarda .ATmanyada va- yet.ize olarak nasyonalizmi sos y k.r.. • 

J(ııya çekti. .ı: tfer b tiıiııcli: komiteye, ·Orduya ve ~il-Shlara 142 e un ret cevabı vermesinden mn"ber 
h 1 kua gelen şeyJ3ı· çok ehemmi- yalizme bağlıyan aabıtanın sathi " 

Eııt.-rn• yonıı.l'ıo neye yaradı 8d ip olmak.. şte isyanı bunun 365815,5 Eskı" satış olarak sokakla havaya bir el 
ııııyPtlidir. Ve bu, yalnız Al· ve ~ekli olup nllyi Te hakiki 

"ını anhyamamı•tı... Yapı' ıçın yapmış olacaıtız. Biz Kou . s"ıl'h t t Meh t t dl " ' manya i~in değil, bütiin dünya olmadıgını bilmediler. 365957,5 Umumi satış ,. a mış ır. me e e.ı.ı 
nrnkfıt nlan baksızlıldarı $ang- muntag'ı bırakmı.lı, koınüoi.st · zabıtaca yı.kalanıoı•tır. 

için böylaılir, Alınanyııda büyük PatrioUsme :aevkile ve içli· z h• 8 ' 
ha<'ın alınması belki ortaJao fırka11111 tecrıt etmeli ve rabil a Jre 0fS8SJ Yumruklaşmak isi mJtl ' ve yeni hir tecröb~ye vasi mik- mai meınnuoiyetsizliklerden kar· e er 
kııldırnc..ktı. Ki~o kendieine ce· olur•a iktidarı ona vermeliyiz. yasta giri ilmiş ve b tecrübe !olmak ümidite halk .kütleleri Çu. Dinsi Fiat Kemeraltında cami ~okagın•la 

' np •tırerek Şangbay alındıktıuı Mesele dama oynamı<k de,ltil, 'oför muavini İsmail oğla Zibni 
lıüyük bir ~aynfle tııkip ve tat- Ritlere koştular, Bir müddet 3ıl5 Buğday 3 20 3 50 

ıorıra kızıl muhafızların, i~çi ciddi surette proletaryayı <liişiin- ile Hasan oğlu Abdullah kavga 
R hik oh: moştur. Şimdi bu tee- için parlıtk bir movaJfakiyet gö· 56 Arpa 2 77 

mılisioin ihdas ~ilee<>gıni, Man- mektir. iz ona ne tavsiye edi- ederek birbirini döTınüşler ve 
~ rühenın basıla ve n~ticesi tetkik rüldii. 100 Snsam 10 

kett'ıla ıki bin işsız ba1ıındugun11 yoru,,, yakalanmı,ıardır. 
olunabılir. • 29 Bakla { 

töylüyor ve her ikisi de h~,. Çen sandallar giyinmiş ince • • Yankesiclllk 
ı dakika durup etrafı dinliyorlardı. ve kirli ayaklarına baktı: • \ Almanyedan başka hiçbir 95 Nohut · 4 5 Kemahlı hııoında Hamza og.. 

Nefer: _ İşçilerin grt>v yapmakta Diiııynda halı faaliyette ikı yerde hususi şerait bu iki kuv- 8 Burçak 3 20 lu Sadık efendinin yankesicilik 

hakları Var. ]'·ız onlara :::revden büyük kuwvıı ( cereyan ve haN veti böyle bir hudut ve şümul 488 Knmdıın 3 62 6 50 0 - Evet, detli. Biliyorum ki > :; suretile cebinden lfı lirası ça· 
vaz geçmelerini emrediynrıız. lrnt ) vardır. Ve hanların tesır ile ve böyle bir kueretle inki · 881 Palamut 219 4.29 hnmıştıT. 
Köylüler lopı aP;ı ele geçirmek ve akdı l<'si ri lıızi m siyasetimizi şaf ettirmemitlir. 70 B Pamuk 38 50 MDsadere Edllen Blçaklar 
istiyorlar, Bunda haklıdırlar. Biz t11yııı eilP.r. Bu kuvvetlerden biri Yüz sneden fazla bir propa 5 H Yapak 37 50 39 lkıçeşnıelık ve Kemer mm-

Hank n var .. 
Roguk seııleı· i, topu bekliyor 

onlara bana yasıık "diyoruz. .xa~yonalızm- !arılı kadar eski gandadan sonra Almanlar niha talralarında zalııtRca yapılan n-
Kiyo: olup avnı ırk mensuplarıaın, yet sıkıca birleşmiş ve yüksek Çolak Stı kağı mumt silah ynklamurnda Hıılil, 

ıanılan titrf'k havadan dışıırı 

' çıkamıyorınnş, yanlarından nzak-
Jaşıyı>rmnş gibi idi. lkiei de 

· cBiitün Qin'ın f'n ziyade sana. 
yileşnıiş şehri olan, Haııkeu'ya 

_ Pıırolalarımız ınavılnrio yalıot ayni memleket balkının derecede vatanperver bir millet Susuzluk derdinden Kenan, Ahmet, Mümin, Mnsta• 
parola!arıilır, clıye tekrar siize ıuiişterek ~iyasetine d•yanıyor. olmuştu Dört s~nelik bir harpte fa, Nori, M.elıınet, Kadir, Ya· 

- diişiiniiynrdn. Orııda yeni bır başladı. Biraz vaat farkı ile ... l\l ıllıyeı perveı lık, saıthım ve kıy· Almanlar askeri kabiliyet, mu· kurtuldu kop ve Arif oğla Mehmedilı 
F 

metli hır Patriotisme. y•hnt teo- gavemet kudreti ve payelerine Gaziler mahallesi Çolak so· üzerleı·inde birer bi<'ak bnlan. kızıl ordu knrnlayordu. Bn sa· 
Ç aite, orada, işçi kıta la rı tüfenk 
_ kollanmayı ögreniyorludJ •.. 

<akat maviler barjuvalılara va- ., 
cl ·ıtıkJurı·nı· vizkfırnn" bir ınilitarisme şeklini erişilmez bir cesaret ve feda· kağı yıllardanberi susuzluk du- mu•, müsadere edilerek hakla-
~ p veriyorlar, bi~ ise k 1 k b 1 d di ek k ' alalıılir, ya but tA ihtısadi Au· arı usus arıu a tarihe yegane 'ni ç me te, yapılan· teşeb- rında kanuni takibata ba•lan· 

Raha.lı:larını ayırllll~, ynm
ç raklarını dizlerine dayamış, ağ· 

g zını açIDJŞ olan Çen, k11riyelere 
s bakıyor ve aesini çıkarmıyordu. 

işçilere vadettikleriınızi vermi- b ' t1ll'kıe olfthılır. Keııdını zaman bir misal vermişlerdir. Fakat büsler hiç ir netice vermemek- mıştır. 
yoruz. zıuuaıı ın1ıbtelıf nıemlrketler<le netice tamami bir izmihlal oldu. te idi. Ahiren mahalle halkı- Yol Uzerlnde Kıamar 

Çen gözlerini ayııklanııdan . . ç k Al d bb 

Kıyo tekrar aöze başladı: 
- Hertey Şanghay Valiıi

al niı. eline geçeı:ek. Eger bu a· 
. danı bizlerden iu ti b"p ediline 
il 
la ekseriyetin ne ehemmiyeti kalır. 
,~ Eger &ağdan olarsa ... 
r Çeıı aaate b"lı:tı. Ba saatçi 

• 11 ıua ~azası oda kuralın aş Yeya dur· 
muş en az ntaz dnar ıaatinin 

') ber hiri ayrı bir vakit gösteri 
a 

tii yordu. Birçok yaylım ateşler, 
birl'r çıg gibi, birbirlerine 

id ulaştı. Çea dışarJya bakmakta 
terecldiit etti; ihtilalden ınütees -

i 
le 11r olmıyan bütün bu saat kala· 
.i balıj!ından gözlerini ıtyıraınıyor -

da. Oıladan çıkan kuriyelel'İn 

d Jıa.settıren vtı aııcak :r.aınanımız ün Ü man evlet adamları nın teşe üsü ve mahalle mü 
ayırma.Aant:I 

1 
d d . '· . ıh kotlrnt ve nüfuzuıın dıkkate bir takım politika hatalarile as· messill silahçı Ali Haydar beyin 

- r 1.: ye er, e. ı, ılli ış l k • 'k · d k B ı d' · d d 
Ş \ k' ... 

1
.. k şayı111 lıir surette aılıraıı di- erı, ı tısa ive manevi uvvet- e e ıye reisı nez in e yaptığı 

an :.yşe 1 0
" urıne tır. ger kuvvet vo cM~ynıı da, halk lerin Almanya aleyhine birleş temenni ve ricalar nazarı dikkate 

Ka!of ıesıni çı\arıuadan dııı. ktitlulerın ı n muıedıl hiı· hayat mesine sebep oldular. Nihayet alınIDl!l ve dün bu mahalle hal 
liyordu: k standarıııa lrnvuşıııı.k ıçın sar . iş teslimiyete, mes'uliyet ve ı suya kavuşmuştur. Yeni çeş · 

- Bn dedıkleriııiz hPp gelt>· fı.ltıkl~ri gayret ve barnketıir. avakıbının cebren kabulüne,kolo- menin akıtıldığını gören halk 
ceğe ait ~eylerılır. lhıgiin bızım d f Bu ıl<ı kuvvet ve cereyanıla niler en erağata, o vakit için doktor Behçet Salih ve silahçı 
adamlarımızı ii!düriiJ orlar. 

Ö 
iimıl olan sobeplor, memnuniyet· silahlarindan tecerrütle, bütün Ali Haydar beylere derin bir 

- yl", öyle ama, b~n Kiyo 
büshötün senin dıi~üncfnde de- sizlik, lakı r ve za rııretteıı eyaletlerin düşman tarafindan minnet hissi duymuş ve sevinç 

ve işsizlıkten doçıan hir m6m· işgaline müncer oldu. Bundan · · · d b t . h" 1 .•• gilim, anlıyor mason' lbti!aliıı ıçensın e u emız ıs erını ız· 
nuniyels ı ~ l ık VA taz~·ık eden mütevellit aksülamel çok şedit h 1 · t· 

lıaşlangıoında daim lıoniiz ıh ti · . . .•. ar ey emı~ ır. 
Jfılc ·ı sos ı · 1 ı . lı . ıuulııHır. Bu iln hareket ve oe. ve acı ıdı. Kaybolan prestı1ın 

€. ya ıs liil'JI, "'pın11z •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••n•••• 
Ul 'd L · · ' 1 k 

1
' ı reyaııın beılef ve gay~sı ıse ra tekrar ihyası ve milli itibarın tranya a, 11111111 ın ıore e . . . mevkiindeki zevatın yekdiğerine 

tarzının aleyhınce ıdık . 0 .. , lıııt vo hıızıır ve flmnıyettir. Hu ıadesı emel olmuştu. Aynı za k d d ki k" h 
'·•«a 1 d 6 · . · d asşı uy u arı ın ve aset, korni•er nlan 1 ıki hareket ve cereyanda takıp man a mılyon ışsız var ı. 

0 
" Antoııof, maı flD · ı B 1 • b h b" ı"stı'rkap ve kıskançlık 

S lı . 1 · · k 1 tı . ve tntlıık edıl~n ıneıocl: Abvalın un ara memnunıyet a ş ır yar- ·•• 
n ıp erını ya a ııyıp, sa olaJ . . B 1 d 1 k 
yavtıkları için lıer ı.ırını 011 sene ıc•dııı;" ııör e içtiın•i şernıti ted- dım yapılamıyordu. lstıkbale aıt un ar şim i i meydanı 
açır hizmetle mıthldim etmışti. rıct111 tııdıld6, nıııht11lıf pratık bir üroit ve teselli yok idi. Orta aleniyete çıkan zaf membala-

lf\ hareketi onu bıından lııırtardı: Hem de muhakeme e1ınek~i•ın teillıirl.a-e ft1nalıklara karşı bireı· sınıfa mensup halkın büyük bir nndan bir kaçıdır. Her hal-
nibayet kendi saalirıe bakmak Lenııı, Çeka'da lrnuıi.er olmalı: birer taarruzda, ferdi teş11bbös. ~ıa~ı hemen bütün ~a~lığını ln· de şu muhakkaktır ki, bü-

1. kararını verdi. lıaysıyetile, onu telırık etti; lıiz ıeıın tatbıkıle hürriyetin mahA· fılatıon ıle kaybetmıştı . Vatan· t" d" d f ti karşıla · 
ıJ l'k . . • . . un unya a ne re e 

- Saat diirt. Ogrenelıiliriz ... bep birden rrotostoıla t.ulaııduk. fazıısııı<lıı, giiııiillü teşkilatta, perver ı ve ıçtımaı emnıyetsız· .d. . 
• ""abra telefonunıı i•letti. Mı'l<- Bilirsin ki maden sabıpleri tam 1 .ı 1 ·· J b 1 d lik en son hadde varmıştı. Hit- nan son Alman ha ıselerı, vah· 
~ "' ., ya ınt uev eıçe muc a "e e, ya 

n 
rrıfonu hiddetle yerine taJ,·lı ve manasıle istismarcı adamlardı. b b .k . t . k d .. ler geldi, bu iki mefhumu bir· şiyane harekat, toptan idamlar ot er ı ısıııın ı11 ıra ·111 e mırn-

rc. Ki.vo'ya dönılü : ve arıııııızdan çognmaz ela maden• eştirdi, fakat şimdi zincir ko- kuvvete delalet etmeyip şüphe· 
tleıniçtir. Bu melod baz~n sırna-

1 _ Vali saıtdanmı•. lerde mubkfım .alatile çalışmış- puyor. siz daima zafa delalet eden " ., yicle devletçe imalatta temerküz ., 
<.·t .Ki1o cevııp Terdi : tık; baauu ıçiud: r ki eyı misal • ,. ahval-'ir. ., M0ıck h ı zinı lngiltere.cle anla- 4 

an _ tik öaoe ihtilali geni~let- olsun dıye, bunlaıa kal'şı bılbaeııa Sert, haşin, merhametsiz, ri ., dıj!;ıınız 1111.nada \:Sosyalizm) şek- * 
* " Jllek 1 1 t . k iidıl olmak lazımdır dıyorduk. ca ve niyaz tanımıyan iktisadi ag ve soura ı erın eş ırme · ·• liııı atıl', yabııt tauıaınile (Komü- En ziyade ictimai terakki için 

Bu eözler cevapt11n ziyade - Sonu var - B k hakikatler siyasilerin emirlerine I 
ya ------- nızın) şekliııde.clır a hare e- o an insanların Mılitarisme için 
alı ınalılı. u· d b ram olmazlar. Tezahürat, nutuk 

in en Org tıı: ~eklı ne olnJSa olsun • mu- bir "eyleri kalmaz. Dahilde mu· 
Devam etti. üzerine nutuklar ne sürüm ne ~ 

ı ı tedıl, yahut ıııüfrıt, tatbıld kalııl kazanç, ne ış ne de u'"cret temı'n kabil taahhüt ve yardım fikri r, - Enternasyonalin hattı ha. 
ak rc·.keti burada ıktidarı burjuva- ILt' M 

1 
A H yahut gayri lıabil, iyi yabut fe . etmez. harice zıt olan ve harbı düşünen 

ziye vermek merkeıı:iııde görünü- 11 IJ8r 8r8C!8 nır asta na- bir esas bedeli .-ardır, mil- Almanyada ittihaz edilen sert bir fikir ile elele veremez. Bir 
il 11 yonlarca prol tarya Jelıiııe me· t db' l k sa bir an · · k 

yor. MııukkAt earette kayıptıı - Baş Taıatı BiTinGi Sahifede - dııııiyeti, beşeri zekii:ra lli1ık ke 1 ılrkelr ı b h d b'lı~ın va ıa sahadaki terakki diğer sahada· 
al olacagız o ... pheıien gel ne kariye Reisicuoıhur Hindenburguıı o ayı ar a şe e ı ır. Fakat k" k ül' 1 'l b" 1 ti' ·ı 

olacak ve feyızlerinden ber kesin az zaman sonra ı'şler yı'ne berbat ı a ıı ame ı e ır eş rı emez. 
e ler gördüın: Uı · pbe gerisinde her sıhhi vaziyetinin ciddi endişeler . 

ıclı tiirlü amele hareketleri yasak uyandırdığı resmen bildirilmek- ııtifadesiai mömkü kılacak bır olur, Fazla iş mevcut olsun ol- ileri ve geri, yani terakki ve 

ı 1 , 1 b tedir . ~ekle 1Wlı:ınak ugrunda modern masın fazla ı'şçı· ı'stı"hdam etme irtica hareketlerini birleştirmek 
laı eı ı mıştır. l';l•n rnyşek azı ted-
ılıJ birler al<lıkıan Mınra, greYcilere BERLIN, 31 (AA) - Havas cıbauın mü<"adeleei. sini iş sahibine emretmekle iş· tecrübesi daima akim kalmağa 

atee etti rı ı, tı r. Ajansının elde etmiş o'duğu Bn iki cerbyıtn ve hareketi sizliğe çare bulunmaz . Mahrumi mahkumdur. 
ma.ıimata nazaaan, Hindenbur k~ · ı b. ı · ·1 k ·· Per.cueden bir güae• huzmesi ye uıg.,rı e ır eştırı me munı· yeti caiz olmıyan ham maddeler 

Keçe9ilerde Yeni yolda zula 
knmar oyıuı.dı.lı:ları tıörölen HüJ1. 
nü, Ali ve Süleyman zabıtaca 

tatulmnştnr. 

Kumbaradan Çı1'armıt 

Keçeciler caddedinde masiki 
aletleri dl\ tan .Adil eJendını n 

dükkaoınd .. ki kumbaradan il<ı 

lira çalan lbrahım zabıtaca yıı
kalanmıştı r. 
Hanımlara Kavga Yakı,maz 

KabTBmanlı1rda Gonca kızı 

Emine hamm, Demirli hmaıl 
karısı Elıf hanımı diiYnıü~ v<ı 

hakkmda kanuni takıl•atıı ba':
larımıştır. 

Ceket Çalan Yakalandı 
Kemeraltı oamıı cıvanıııla 

sf'yyar manav Hüseyın oğlu .Arı 

fin <ıeketini çalan Ömer oğlu 
.A.lıdorrahmarı tutulmuştur. 

Atırılan Hurda Demirler 
Gazi Bulvarında dökümcii 

Mabmnt Nabi efendinin ınağa· 
zası öniine bırnktıgı hurda de
mirlerden bir kısmını ÇRlaıı Ça
nakkaleli Süleyman oğlu H11saıı 

zabıtaoa yakalanmıştır. 

Elhamra 
Mevsim Hazırlıkla· 

rına Başlıyor 
Şehrimiz Elhamra sinaması 

her sene oldugu gibi bugünden 
itibaren yaz tatili yaparak sina
ma salonunu kKpatmaktadır. Ye· 
ni sene ıçın geniş huırhklara 
baş!anmıştır. Sinema kapalı bu
lunduğu müddetçe tamirat ve 
telvinat yapılacak. Sinema mü · 
dürü lstanbula giderek yeni Bf:· 

ne filmlerini ve proğramlarını 

hazırlıyacaktır. 

' gtın ağır ıureıte huta olduğu h-k 
girclı. Oıik yüzündeki mavilık hvberi dağru değildir. kiin olsaydı bununla ıııh•na 0 

• ithalini meoetmelde paranın kıy· 
l'enışlıyordo, Solı.ak ışık içinde ..... ,,.,,_ medec<ık bir knvvet meydanı\ ge- meti daima muhafaza edilemez, 

kaldı. Zırhlı tren, ateş etmekle Re"sı·cu b . lirdi. Mnaınafih bn iki kııvvet GeçenseneAlmanyada ticaret can 
olnıasıııa rağınea, bu aydınlıkta, 1 m urun mutedıl şekılleri ile birleştirile- lanmış, imalat mahsüs derecede 
metıı'.'ik gılıı 1clı. Tren bir daha bilecek vasıftadırlar, Saıı;lam bir artmış ve işsizlik azalmıı, mali 

ı· Bristol Oteli 
Is anbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 

ateş attı. Kıyo ıle Çen şimdi oua Kızı Bosanma Davasını Pııtriolisme, tadil ve tanzim edil- vaziyeti düzelmiş ve para tak-
dalııı az <lıkkatle gö~Jöyorlal'dı: miş bir içtimai terakki ile elele viye edilmiş olsaydı ve nihayet 
Belki diişınan onların daha ya- Kazandı verebilir. Fakııt müfrit şekille bütün memleket hakiki bir refah 
kınında ıclı. Kıyo gayet tasalı, rinde ha kuvvetler gayri kabilı ve saadete kavuşmuş ve bunun 
gf'çıcı giint~ altında parıldıyan Vaşington 31 ( A.A) - He- tevhittir. Almanya'da Bitler bu tesiri memleketin her tarafında 
v k ld .. isi~nmhurun hızı Madam Anna ı b' · h b h il ı _,aya ·a ııımınll, yan gorea iki rnvveti ırbirile birleştır ra at ir ayatın tece isi i e 

· ı ı b k .. O d b Küreıı Dol, talak dava8ıoı ka-goz er e, a ıyorun. ra a üyük meyi tecrübe etti. En ham ve hissedilm iş olsaydı rejimin şimdi 
b ··ı d B k l<l el zenmıştu. ır ırn ge uzAn ı. aşını a ır ı: sert bir nasyonalizm, iptidai ve içinde sarsıldığı butıran vukua 

Katof. Yunan Tayyarecileri zayıf bir sosyalizm ile baglanl\ gelmezdi. Fkat bu netice elde 
Si;za (~inar başladı: rak n11syorıııl so8yalızııı viicude edilmemiştir. Bu muvaffakıyet 

- Oı: ""ş giina kadar Kno- BeJgratt2 Bulunuyorlar getirildi. sizlikle diğer sebeplerin de tesiri 
miutag lıiiktlıneti hiioıım kıtala. Belgrat, 30 (A.A) - J4. Yu- l'!n kombinezon hiçlıir vakit olmuştur Bir çok şuurlu protes-
rımııı ya·ıHk o11d~ektir. Düşünce· nan tnyyar~oisi resmı hir ziya
Jerimizı •niaaı"lr içiu oepheden fetttı baıı:ır bulunmak üzerıı, Biik
göoderıimi• m•Yİ. o11lbi11eli .tab1t- reşten lıoraya l{elmişlıırilir. Tay
for gördüm, B•nlar •illhların ı.rııreciler Çarşamlıl\ günü Sofyaya 
biz,foo ·•i!·.ıle kendıierine :rakı Jgicleceklerdiı·. 

ae politika ile ne clu ik!ısatli tan ve Katoliklerin hükümetin 
işlerle meşgul olınıyan milyon· dini sahadeki tedbirleri karşısın
larca insanlar tarafindan kabnl da duydukları tereddüt ve endişe, 
edildi. Bu iosanlar nutukların Yahudi aleyhtarlığının dahil ve 
tehaciimiinden earboş bir hale hariçteki aksi tesirleri, idare 

Brl•stol Otelı• . Tepebıışı bahçesi karşısıdna 
• Halıce ve Marmaraya nazır 

havadar lıir yerdedir. 

Bristol Oteli: Asansörü, her odasında sıcak 
eoak duya bulanan banyolu 

odaları havı Istanbalon birinci sınıf lüks konforlu bir oteliclır. 

B • tol Oi ı • • Hütiin rahatlıklarına iliiverZS e l • ten en ıemiz bir aile oteıiııir 

B • l ) Ot ı• • lzmirlilerin buluştokları bir 
rıs o e 1 • mülakat yeridir. 

D "kk t •Fiyat hnsusunda Biristol oteli bütiiıı 
l Q • birinci sınıf otellerden uouzdar. Yatak 

ücretlerinde yeni fevkııl§.de 



Yni Aear 

d 
Zt'ngin ikram,yeli ökü• Ponya a bat Kc•lman 9iYUlerll• 

-. c Brallo • maden oilbı· 
·~- 1 . 1 
d

A V • nıu piyango bilet erı ge • 
IS8 l BZJyet di. Elinde bof oil& ka· 
j-.,. ( k• ft toıa yeya 9iYii etiketi ... a n ışa a olan hemen depoma•• 

ı Marıchesteı Gardiyan yazıyor mttraoaatla blletlerinl 
aı';°01•nrn LondrA sefareti all\nlar. 

•
1 •ylık harici ticaret faa· Aıker markalı hakiki 

nı tafııılatıle ne,retmiotir. flit Fayda, Kllaekt, Ati· 
rı7 t • •lk a " ı:azıuen 1934 sene- li, Blak Flag, FIAyoaen 

10 
•ltı a1hk ihracatı 988 ıinek l1A9larının her boy· 

e nazaren yiizde yirmi da kapah kutuları var-
•nde t . il . n . ar mıştır. Di~er ta- dır. Dökmfıslnıo treıı 

t •thatlttaki teaaytlt ba yalnıs tOÔ kurottar. Son 
hı deltıldır . .Maııçuko ile Ye parti naftalin geldi henft• 

P•lltrlarla ticaretin artmaaı tedarik edemiyenler bira• 
tın 

9°~ftlma11oa Amıl ol• aoel• etalnler. 
ltbı\latın artmaıındaki ART• knm•t hoyalarımunn tecrüh"ıini yapınıyan kan 

kitte deour, makine, ham 1 madı 15 knratla NDgini atmı• lp6kli pamakll-

OENIZYOLLARI ~LETIESI YAZI E tA 1 >OST .A.. 
:=;:~!:ı ~i:;~ Kor- Gtıller Adasında Geçiriniz 

Plre - l•lt•rul#'llJ• Yola Adrlatlca Kumpanyası wapurlarlle muntazam Hyrllaefer 
f Z M f R Dntıan gön müddetlı gıdı' gelit biletleri : 

-.apunı çar,amb• uaı on Blrlnel meo/d fJO, ikin.el nuı111tl &1, Upındl naeolıl 
eektsde kalkar 11, Gll,,..,. il Ura 

:EGE. GRANDOTEL DES 
ItC>SES Vapuru Pertembe ıaat 

on yedide kalkar 
(183) 

Göz abibi 

Lüttü K1r~ar 

de otaronoa; Aari kontur, lilkı môe81eae, eo 11i milet1ue 

Buıaal plAj, GOLF, T.RNl8, A. V, GEYiK 80BE(j( 
Her '81 dabıl dört b119ak hradan iUbarea 

Aileler Ye nsaa ikametler için tenıilAt 
4.50 kllometreht mftkemmel otomobil yoln - Bil& 
reeim Ye depn maYakkaten otomobiller ithal edilir 

Gara/lar - Bl•lellllı - Bil/iti OtUbto 
•• bam ytioe olan ibti· tlnlö elbııeleriniıd iıtediglni• renkte hoyaraınuı. 

-~~'•••ıdır. Jıleoeooat mad· 1 Heımt robttatoameyl bais LEYLEK ma~k.ah rasbk saç boya- Memleltel /ltldtllUIM glJa 
•a JükYek hatlerf ttbal 

1101 
ihtiyaca olanlara taveıye eder1z . .Kınat ı9ın toptnn eatış mer hadalıklan m~ 

19 dan 28 .&p.to-. ••• .... 
Btrllk Bpo• Battan 

lların kıymetini arttır• kHl depomozdor. ikinci Beyler ıokagı No. 85 
1 ~:rdıın etmittir. Aplıdaki Toran foYalet ubana BCE Yim toza, Kaol Brasıo, pire tozu, Telefon: 8055 800 metre irtif aında Prof et dağında Dağ şubesi 

k altı aylık ticaret ha· karpH, çay, kına, ıakız, dit mllcnnları, k~kao, k~looya, kola, tot- 25-26 b: S S. '1 896 
llateriyor: (Verilen rak- k 

1 
d . hindi limon tozu, her ae"fi aııt, llatıkten moşamma,liiı••llil•mıilı•••••ı1 OTEL Di SER , a, emır , 

lllilJon ( Yen ) olltralr maıtarda, çiçek boyaları, nmlu arahi, çamaşır i9in soda, farçalD•••••••·-~~· 
.. tır.) ı k t 

0 
aal,ııon toza, ltlkı Hhonn, fare Bf'hhi T.I. AlmanyRoıa '.l:ttbıngen dartU 

Qam ormanı . - ıdeal ildim Teoia, teneszüb, aY, aileler 
l9lo ideal yer her f&Y dabtl fü) liradan itibaren panıi7on 

Atleler -.e ozan llr•metler için tenıll&t n._Dl 137 16:. 166 e • oz ' 'l'BLEFOX : 3888 fönunu Tıp takftlteei 
179 16i 118 muavinlerinden 

•• 
1hk 

167 138 to8 O O . 11. m:!: E ·zoNGULDAK r. emır ı 
••••• 

ŞARKIN KARLSBATI 

Kalitea Kırali Kaplıcalan 

1 1012 827 1118 1003 
~ı •Jlık ıhracat 'onlardır. 
~Q n:ıenıucat 289 mt11on 

fil •pek 142 milyon yen, 

1 
• ~•mdlatı 50 milyon 
l»eklı koma,ıar 88 milyon 
~Otap ve çamaşır 23 mil
~o, makinı. 20 milyon yen. 

1 
Yen takriben 41 koro11tur) 
h aylak ithalat meyaaıoda 

' •ardır: Bı&m pamak 38.t 
• Yen, yün ıs' mil1on yen 

76 •nil700 yen maklna,6 .. ' 
1 

1•u, taayit .. Umit 1•1 
1on yen, bam Y•I 88 mil 

en 
ra9 edıleu pımuklo men• 
llliktan 1 "-62 000 000 yar 
8 .... ' ' 

• 0 miktar ge99n eenenin 
Yı zarfanda ihra9 edılen 
tdan yüzde 21 niıbetinde 
ır. 

,_. •• 1 1 111 • 

Yetlerl: 

• • • • • • 
KC> :ıvı: UEt U 
uğlacı ve Kireççilere 

( ZERO DiZ ) ve eaır kalıteler: 
Ba defa getirdiğım yükıek kalorili ve feYkalAde tenıil&th 
z O N G U L D A K kHmörlerini eatı~a vızetrim.(ZERO 

DiZ) tonu •ra (10 S) Liradır. . 
baya teılim t 
Adrea: · Maltızlarda Yalı ca<ld~afnde No. 12 

zonor GANoot 

anisada Ucuz ve sağlam sandalyeleri 
r Sat111ak Ya· Haraççı zadeler imal eder. 

Adres: 1 kinci Beyler sokağı No. i02 
Edilmiş, Baz 
n"'!okmuş 
ı1a oka7aoularımısclan al· 

ıa bir lıa9 mektupta meYıl -
11 • 

t•edetli ııoaklarında ma · 
ltar .. tıtıoıo beledi7e ta

lllı IDenedilmMindea tik& 
~nmaktadar. İhtiyaca kAfi 
llladı~ından dondarmaeı 
Olarında ıçecek 10ak bir 
Qlt1runadıg,nı Ytt bilhaNa 
ra liz11n olan baaun &ile 
hacı 8 mötklll&ta mana• 
•aı bıfdırilmektedir. 

:- ine ele deRrn iae cidden 
t dilrk ki ate şayandır. tJ oıit 

alAkadar maluarplar 
Ceb 
b enneıni ıncakların deYaın og. 

•ıulerde balkın bu ibti, 
teın 

lcı~ ın yolanda harekete 
Jeeç kalmıyao:ıklardır

• 
ır Temenni 
fi htr L 
ınekt ça., amele imAIAri· 

nbo aldık• 
1 • 
a a ameleler ph,..rak al• 

JeYnıı1e ile ancak kar· 
do1urmakta7191. İtledili• 

lh•••••lara gelip git. 
in d tım iye kadar Yapar-
~•rıan fforet Teri7ord11k. 
d •rıra Yalılara itlememnl 

en ıaeobwrf bir fekilde 
"Y• blamekteyis. Al•hlt•· 
"•nuyenin günde on bet 
:uı tramYaya Yerdltlmiae 
•rı 1e•miyeyi tirkete b,. .. 
•ldanıoıır •tıklrdır. ır 

buc a lllelelert DJltf fioretlo 
1tıca oımnct. tetebbOnttı 
""'•• r 4fA ~· • 

Telefon No. 3778 

Osmaniye Oteli 
Oı1aıaniye oteli Jatanbulda Sirkecide tramvay oaddttia• 

dedir her tarafa yakındir. Mlbtereım lımlrlilerin Ye ha• 
valial balkanın ve muteber ttloearanamnun miuf ir olduk .. 
ları otel lıtanbalda Oımanl1e otell Te tabhodaki Ismlr 
Aıkeri ıuraathaoeıidir. Muhterem famirlilerin •e muhte
rem haYaliıl balkının balaaaukları Ye bolattnkları yer 

Oımaoiye ot€tlldir. 

Bu otel Izmirdeki Askeri otelinin sabık mü-
essis ve müsteciri velzmir ve havalisi halkınm 
yakından tanıdıA"t ve sevdiği Omer Lütfü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh-
vendir. 18-26 (852) 

f"'TAZEM'TE'MiZ""UCüZ" ... 
• • = . • 
i XL.A.C : ... 
• • : : • • i 
1 

..... • •••• 
thhat Eczanesi 

1 a..t•rü Bl1tt 8alepoiotla laaa tal'flll• 
............................... ........ . .. . 

• 
1 
i 

Cilt, Saç, Frengi ve 
BeJsouk1uğu ve tenasül 
astahklan mütehassısı 

.Maayeneh•neelot Birinci 
Beyler - sinem• aokağında 26 
numaralı bpoai dair•ine 
nakletmiştir. (11'6) b S 

Dr. Ali Rıza 
Ootım Vı Cerrahi ladıa 
.sfaWaii,liiM• 

Raştorak Keıtelll cadde· 
ılnde 62 numaralı moayene
baoeıinde her gün saat 3 ten 
aoora baıtalarını kabol eder. 

Telefon: 2987 
8 '1 (248) 

Karaolger, Böbrek hutaları, Erlrl& Ye Şeker butahJı içi , 
mtteMir tedaYi her konfara cami bir çok otel?or 

2 - 3 hrahk hM ,.-,.ı dahil panılyon. Maasam 
eau'at Ye a11arıaUka HDgtnliklerf - Adada 
n.,fiı tenenühler. Balolar, Konl'fırler, Spor 
toplantıları - Şenlikler, 11nemalar ••aire 

16 - 20 B .3 (960) 

lzmir Vilayeti Natia Başmü
hendisliğinden : 

Çatal · Ôdemış yohuıda yapılaeak on b .. , tane menfe• Ye 

köprü iş9lhg1 münakaaıun :&O gürı ozatıldı~ındao iıteklilerin 16 
agaatoı 934 çarşamba gitnö 1aat 11 de Vil&yet Daıml Eocüme• 
Dine gelmelera blldiralır. 3988 (188) 

lzmir Kız ve Erkek Liseleri ile 
Kız ve Erkek Muallim Mektepleri 
Müdürlüklerinden: 

1 - Maıuıf Veklletindeo alınan bir emir thıerine mekt~ple. 

11!!!!!111--• rlmi• ba 1ene talebe k•ydına 20 A~oıtoı Pıtzuteıi gttoft bAfl&• 
K B 1aoaktır. 

H 
ı 

1 

( i - Mezuniyet imtıbaoları ı BylAI Oamarteel gflnft bathJa-

atlp g" oak IO Eylt\l dı blıeoettır. 

1 Sa s - Sınıf ikmAI imtihanları ile lrab61 fmtlbanlarına n B1· 
161 Oa11.arteıl gftnfl ba,ıınaoat 29 Eyltl Oamarte1I gftnii nıh•· 
1•& Yerllecektfr. 

DallUI H..,.lıldar ' - Gerek mHanlyeı n gerek ıınıt •tmal Ye lrabal tmttba11• 
lllllelaa..,. lanaıa proıramları mekteplerden öfrenileoektfr. 

Raetalarını Her gfto O~leclen 6 - Mekt•plerhaais Birlnoi T .. rınla birine t9111aftt eden Pa· 
ıonra Beyler • Raoı İmam• Aıt•i y.ünil açılRnk der1lere batlaoaoaktrr. 31'8 {188) 

lar ıo1rajtmda 

No. ta • "'• Yurdtmda t •- İlmir kinci icra Memorla- birlnol artırmaaı 2/9/93' Pa-r 
... buıve tedawı...., .... 

TP .... Oll .._ aaat ıandan: ginü uat 11 da y.pllmak üaere 
26-26 (10 ) s.'1 .Alyoti biraderler tioAretba 1atıb1• koualda Jla artırma 

------------- neıinden ödünç aldıgı •121 lıraya aetıcesind1t ıatı, bedeli lrıymeUa 
::ıw--~~ llll'!''!l•••••I mukabil meaklr tieareUaaoeye yB•de yetmtt betini bularea en Doktor Urlanın Yeaioe malaalleeinJen çok artıraaa thaluı 1apıluak 

ttiooardan Hamza efendi oğlu ha- aklı takdırde ubt on bet gtla 

K 1 Ş t
i fi• Ştlkrft &fendi tarafından fpo- daha oHtılarak ikinoı arbrma11 

ema a lr tek edlllp borç Odenmedlaı haee- 18/9/98' Kalı gllnil uot 11 de 1•· 
blle 99ık artırma ile paraya çeY· pılaoalrt11 Paranı• fah iline dair 
rllmeaine karar Yerilen "a1ri mabakemenia Ula tarıbl 2180 

Memtel&et Haa._.. menkulün ne otduau ü9 kıta bağ namarah kanannn mrr'ıyete gır-Daltll,,,. Mı,.,,,,__ bir k,ıe mahall.ai ıokagı nama- dlli tarılatea eonra olduğundan 
Mnayeoehane Birinci Bey- ra11: Urlanın Ualal>akı meYkf· lkjnoi arhrmada Mbf hedt'li H 

ler aokaıı numara 36 Tele· fon 8958 inde şarkan Baynye benım damı olarea oa.•n l111metme bakılmı· 
Evi Karantina tnamyay oad- sahihi aene& Şükrü ~ey ttmalen 1ank en çok artırana ibale1ı 

deal karakol kar,11ındaNo. 69 emlaki mtllt1e tarl•11 prben ıora edıleceoktir. ltha gayri mea-
Telefon No. 2545 dere oenoben yol ile maLdat yedı kal Hzerande her hangi hır tekti· 

--.. ------(36İİİS~)-I haçulr dönUm p•lrdelıais t.t Te de bak talebinde bal1a111an elle 
ayal mahalde .. rkaa Ruıye B. rtodeki reımi Y ... ıkle birlikte 

•••"'!'lf'll'IP!!!'I-.••- ye garben ınukaddemA HRyriye 20 gün zarfında ıklnoi ıcr1ya 
1~11 lllİIBrİll hanım balen ııabibi eenet Şükrü müraoaaLlan h\S1mdır. A kmı laal-

bef fimalen emlAki milliye tar de hakları tapa 11oilioce malt• 
İlk YeJ• orta mekteplerde lau oenaben 101 ile mahdot altı olma41k99 paJl8fmadan lıarlf" 

okuyan ye her hangi bn döoUm 94'kirdekıl• bal Ytt Qetme ahrlar. llötterlden aatıt W 
dtıreten geri lrahnıt 90Mlrla· Uaden mada ayrJoa ,u ... 
ra dere yerJUr •e i•ti•aaa altı namı dlterl limaa 99fme buya~ ... 1, 161 alaaıl',. 20, . .:o.11_ 

yetlttlrjllr. me•ldiacle .. rkan yol prhen tar 1.._ i&ll•,... r·~8JI• 
T 

1 1 
Oamaa bey Yer...ı tlmalen Btem ....... k belann,..lao ~tf4111 

er 1 ••nıf etmlt talebe be7 oenaben emlaki mllll7e .,.,. llplerla yllld• .Jedl k 
fer 1••1 MDe denlerlae laa· ile ••••• , a ftnlp 1 e.-lek bal yat akgeetnl ••1• ...... 
•ırlanar. Muallim derıı.rlni 4ereanda alt a t iki 11118 bellh mektaba t.U/12J110 d•ıa 1199!__.~ 
,.,..,._ T'Wtr. İlft~rl• •ır ll•l• •• bir flrındail ibaret r .. u. tl't .. ı len1• mttnOM•il~ 
••--lı l4are ftll .. tl'hlllll- it ıaırl menkalan mtllkl· 11'8 .. ıaaer: 
88 m8ra011atlar1. 5 rtrr•• Raretll" 11'7 
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Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandals 
Kumpanyası 

~'Rll'ON Vayıuru 2 ağuB· 
tostan 4 aı?nsto~a kadar ANVERS 
ROTTERDAM Al\lSTERDAM 

Ietanbul Sürat Yolu F' JADRANSKA ı 
SAKARYA vapuru PLOVIDBA D. D. Susak 

Her pazar Haftalık lzmir, Pire Trtyeste 
günli saat on ve Susak Muntazam 

.... ....-• altıda limanı silr'at Postaları 
mızdan hare- Seyahat milddetl 5,112 gün 
keti~ do~rtı Veporlar lzmire her pazar-

,.e HAMBURG için hnmule Jı;;tanbala gi- tesi sabahı gelir vo çarşamba 
alacaktır. der. öğle zamauı hareket eder. 

HEHMES vapurıı 8 n~os- Fı-ızla mall\mat almak isti · HAltEKET TARlb,ESt 
tosta boklenmekto olup ha- nnlf\r Birinci kordonda VA· 15 Agastosta : SPLl'r 
m11lesirıi tahliye ederek HOUR PUROUiıUK şirketi acenteli 22 AğnstoiJta : SH.BtN 
GA., VA RNA ve KÖST.ENOE 29 Al?ustoeta : BEOGUAD 

~ine müracaat. 
için yük alacaktır. TJU,ltFON : 3658 5 Eylül : BLED 

UT.ı YSSE~ vapura 14. a~ııstos- ....... liiiiiiiliiliiliiiiiiiEli!-l!!!!ml!IEiimiil•• Yolcu ve navlun hakkında 
tan 20 ngustoRa kadar ANV ERS, N V fa~la malftmat için, Oemal Oen-
ROl'ERDA~l AMS1'ERDAM F a· v . D dell Hanında, .TER0l1 PUS1Ç W. . . an er t . .. t d. · ,.e HAMBUHG için hamııle acen esıne muracaa e ınız. 

Zee & Co. (189) Telefon : 254.S alacaktır. 

HEHMES Vaparu 1 ey
ltilden G ~yliile kadar doğrn 

.ANVERS,RO'l'EUDAM, AMS· 
TEHDAM ve HAMBUHG için 
bamu le alacaktır. 

Svenska Orient Ltnten 

Deutsche Levante Lfnle 
AT,1A y A Yapurn 8 agııstosta Aydın Demlryolu Umum MU· 

bekleniyor. dDrlUğDnden: . . . . 

1'> ıt- t ı· 1 ANTTERS lxmırden h~rıkısı dalııl Tor-- n!o;ns osn ~ıu ar " ~ , 
ROTTl~RDA1\l, HAMBURG veı balı - Selçnk arasındaki istas· 
BREl\lEN lımanlarına hamule yonlarn 2,000 ton 9imeııto, de 

1 1 t 
mir, mazot ve mukirrn yağı nak-a aca { ır. 

~OB.DI.ıAND motörii on ATTO vapuru 25 ağostostl\ letınek üzere tıLabhiitııaıno jnıza 
dokuz agu, •,o~tarı 22 Agusto n beklflnİJ or. 30 attustosa kadar ~d~nler Lerveçhizi.r farifeıerdeıı 
katlar HOT'IERDA MHA~l· ANV:P}RS ROT'fERDAM BAM ıst.ıfado edecokler<lil': 
BUUG, COPENBAGEN ODY· BUHG ve BRE.MEN, için Hususi tank vagonunda nak-
NlA, GEFLE GOTEBORG ve Hamule alacaktır. !edilecek mazotların belıer to· 
l~OANDlNA VYA )imanları DETJOS Vapurn RREMJ1~N nnndan 4.80 karuş· 
için hamule alacaktır. HAMHUHG ve ANVEHSdon Variller içerisinde naldedi-

Servlce Marltlm Roumain .. .. .. lecek nıa:ıı>t ve makina yağı ile 
Gnı bi Akdeniz için ayda bir yuk çıkarmak uzere 1 eylul<le clemir ve çiıoentonan beher to-

muntazaın sefer bekleniyor. nandan 300 kuruş iicret alına-
SUOEA VA vapuru on ağus SOFlA motörü 10 eylülde caktır. 

tosta vürut edecek ve ayni giin bekloniyor 16 eylüla kadar Bu tarife 3 .A.gnsto~ 1014 ta -

1aat on sekizde MAL'l'A, BAR- ANVERS nOTJi~RDAM AMS- rih!n~en 2 Agustos 1U3~ dahil 
OELONE MARS!LYA OENO- ' ' tarıhıne kadar nıuteberdır. 
VA, ve 

1

N'APOLlY~} 'lıareket TJiJRDA~I HAMBURG ve BRE Müteahhitlerin Aydın Demir 
edecektir. Yolcn ve hamule ka- MEN için hamule alacaktır. yolana teminnt olarak 600 lira 
bul Nler. JOHNSTON LJNE LJMJTED depozito yatırmaları Hizıındır. 

PELES Vapnrn 13 eylülde JESSMORE Vapura G ağus· o kt'I H A 
gelecek ve ayni gün saat on se· tosa dogra hekleniyor.ANVERS a 1 0 anım ranıyor 
ki?.de M AL'l A, UAROELONE ve Ll VERPOOfJ dım yük çı

M.A RStLYA, OENOV A, ve kar<lıktan sora tekmil Bulgaristan 
NAPOLt içiu yolca ve hamule H r 1 ··k 

Fraıısızcay" RŞİna bir telefo 
niı.tt - daktilo hanım aranmaktl\
dır. 17t numaralı posta kutusuna 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
.]acaktır. ve omanya ıman arına yu 

tahriren müracaat olunmaın. 
alacaktir. 2-3 (182) 

Vurut tarihleri ve vapurJı.rm Nal/ona/ Steam Navlgatlon 
Co. Ltd. Of. Greece. 

PiRE 
Şimali Amerikaya 

muntazam sefer 
f lllnlaterem 

isimleri üzerine mesoliyet kahul 

eJilmez. 

N. V. \V. F. Hanri Van Der 

Zee & Oo. 

~· ..... ~ ''.~ 

i•-W-ESTINGHOUSE~ 
B-c.JZ 1 >C>L.A.BI 

Bir Çeşit : TAM - Bir Cins : En iyi 
lak~r edilmez bir hakikattir ki asri bir buz dolabtadı, 

Sogutucu cihaz taman)iyle ka· 
palı ve nıühürlü olmalı, cihazın sı
caklığı ha va ceryanı ile alınmalı. 

Kendi kendine (otomatik) işte· 
meli kezalık otomatik en1niyet ter
tibatı olmahdır. 

Yalnız \VESTINGHOUSE bu şeraitin hepsini 
TATMİN EDER 

-------------------------------------------------------
Buna binaen; başka markalardan: 

l)aha aşağı bir fiatla 
1\1emnun kalınıyacaksınız 

Aynı fiatJa 
Ayni cins n1al aln1ıyacaksınız 

J)aha yüksek firtla 
Daha iyi bulnııyacaksınız. 

O hal<le: WESTINGBOUSE 
ı-·ercih ediniz. 

Dört Sene için Garantili 
SATISI Talrsitledir , 

Bu Markaya Dikkat Edinis 
Bu m~rkayı taşıyan bütün buz dolapları 

için hatta en ucuz ve en küçükleri için bile 
nıaliyetin iyiliğinin uzun müddet dayanaca" 
ğının ve tasarruflu işliyeceğinin delili ve 
garantisidir. 

Umum Tilrki~e Acentesi : .. 
ŞARL P. BALADUR . VE ŞUREKAŞI·. 

Birinci Kordon Cumhuriyet Meydanı yanında yenl FORD Garajı IZMIR 
1-:J-6-8-10 (199) 

PI~A TT 
Makina Fabrikasmnı 

• 

Bi rinoi Kordon Telefon N o. 

2007 - 2008 

TRANSATLANTlKcBYRON> 
Tapu ru yirmi beş ağustosta 

)imanımızdan hareketle doğra 

·llEVYORK ve BOS'l'ONA gi- -----------

Ademi iktidar, erkeklerdeki umumi za/lyete 
karıı bir mileastr lldç 

HOBD:OBIN NAMDAR ÇIKRIGI 

Olivier Ve Şü. 
eoektir. 10 eylülde NEVYORK-
TA bnlunacaktır. 

Yoloo ve yük kabnl olunur. 
ltolland Auatalla Ltno 

ALMI<ERK Vapuru 21 ey
f ltilıle beklenmekte olap ROBAY 
A VUSTALYA ve YENt ZR· 

LJMJ1ET 

Vapur Acentesi 
Cendell han Birinci Kordon 

Tel. 2443 

Tabletleri fonnio en dOn nazariyelerine tevhkan ihzar 
adilen bu çok faydalı müstahzar hakkında fa~la izahat Te 
meccanen nümune almak iıtiyt\n doktor beyler 1stanbalda 
Karaköyde Zülfarns sokağında ( 17 ) nnmarada 

Hayri Rif at ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat 

edebilirler. 
şirketine mektupla lütfen müracaat 

25-26 (853) H 3 -'lBornova Belediyesinden: 
LANDA için yiik alacaktır. Dhe Ellerman Linea Ltd. 

1 llandaki hareket tarihlerinde. ADJUTANT 30 temmuzda 
Jd değişikliklerden aoenta mes'n- Londra içjn yük alacaktır. 
Uyet kabol etmez. Bornova Medrese sokağında belediyece yaptırılacak hAl i~aleıi 

Fazla tafsilat için İkinci Kor- AIJG ERlAN Ay sonunda 116/8/93i Perşembe günü &a~t 17 de yApılacaktır. Ke,if bediıı 
clonda Tahmil Tahliye Şirketi LONDRA.AN VERS ve B ULL ' 123.t liradır. Şeraiti anlamak istiyenlerin Bornol'a bolediyeaine 

\binası arkasında FRATELLl den gelip tahliyeda balunacak 1 miiracaatları ilA.n olannr. 1-ö 8 ll8 (18') 

S~ER~O _acenteliğine müraoaat ve ayni zamanda HULL için E K 1 K A ·ı -
edı}meSl rıca OlUllUr. yük K)&Cl\kiır. ezacı ema amı 

t Continental Ü 
ORIENT LINE LlVERPOOL ve SwANSEA 

Tilrktge Umum AcenteRl dan f;{elıp tl\hliyede bulunacaktır. lçiıa lzmire, İzmirlilere reklam yapmagı . 

D&BKOVI "' VE Clsı. fazlalık telakki ediyornı. 
V ., Deutsche Levante Ltnte 

ız!~:r~·~~ı:DAM, ANGORA vapuru 6 agaıtos Bu••tu·· n ru·· rk·ıyede 
BREMEN-HAMBURG ve AN· 

HAMBUHG,ANVERSlimanları VERS'teu gelip tahliyede huln.ı 
arasıııda muntazam seferler: 

acaktır ~ehrimize •eref veren bu 
Danimarka bandıralı TEKLA 0 • "< ~ 

,,r: NOT: Vürut tarihlerı· ve va. "' büyük eserleri vapuru .. ;, temmuzda yükliyfl· ,,. 
oek tir. purlarm isimleri üzerine mea'n· 

Alman bırnclralı NORRURG liyet kabul edilmez. Yeni Zalf Şifele• 
vepu ru 9 a~ııstosta yükliyecektir. 

Danimarka bandıralı OLGA -------- --· l9ln4e G6reoekslDI• 
S. vapur 22 agastosta yükli- kabul edecektir. l 
yecektır. ÇlÇERlN Taparo 26 tem-

Alman lıanclıralı HANS· mozda beklenmekte olup PİRE 
RUHG vapuru 29 agastosta yük.· YAFA Te PORTSAlT J9in yük 
iıyecektir. ve yolcu kabul edecektir. 

HEN, lSKANDlNA VYA ve DİKKAT: Yukarıdaki tarih-
BALTI K limanları iJe DANZIG ler i9io mes'uliyet kabul edil· 

; 11 EMEL ve GDINY A limanla- mez. 
rına doğru konşimento ve müsait Fazla tafsilAt i9ln: 
'eraitle mal kalıat ve nakleder. G. RANAYLlOGLU 

SOVTORGl'LOT 
p 

TO J. ROMANO 

Bah~r 9l9eği, Altıornya, 

Fulya, Ley lak, Y asemio, 

Amber, Menekşe, Ak

şamgüne•i Gönül 

kokuları 

Taklide eıaaen imkAn 1oktu, 

FRANZ .l\lering vapuru 22 tem- Acentesine miiracaat ediniz olamıyorda, ve olamıyaoaktır da 
(muzda beklenmekte olup SeHınik Birinci Kordon, RlZ ferha· 
f Te ODESA i9in yolcu ve yük nHiDe Telefon 9866 

- -

' 

Pek yakında en nfak yedek parçalariyle beraber aş•l1• 
~ aki JZMlR Ul\lUM AOENTASINDA stok buJandaro· 
lacaktır. Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifataracılar çarşısı Saffet Hokagı N o. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

s. Ferit ŞiFA 
Memleketin en yüksek sıh

hi müeasesesidir. 

Sıhhi korsa 

Fenni gHılük 

Barometro, termometre 

Çocak don muşRmbaları 

Btlamum tnvalet çeşitleri 

Yerli ecnebi mustahzarlar 

.Ender bolonan ilaç çeşitleri 

• 
_Daima 

llevcnt ve her yerdeu çko 
o~nzdur. 

S. FERiT 

ŞIFA 
Eczanesi 

Eczanesi 

Hökdmet Sıraai 


