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inhisar idaresi 
Daha Açık Ve Daha Sami-

Ynzan· o .. Abd• Muh••· Dahiliye Vekaleti INazil ide Pamuklarımız -a~L~~!1~~e~8~~~-·-- 2 -

idi::~~ebiı~:;o,. :: ::r~:t;~a~:ı ~iırd~:;.:~:ııiı~~ir yak~~u;;~lıkçeen~~ Bıç t k Ve•• Siiahlann Nihat B. Eşkiş~bJ;; Ankara, Sam- 1 7eö~~~n~:ki•~!~adye:~ca~~~'.n N~; 
d P 1 t tk•k d k mal şartlar altında çalışma, ıd• ceıııuet e<lemıyordok. Bıhyoıdok kımıldamamayı emreden tutucu T 1 tt 1 E tt• sun a ancar arı e ı e ece ..... 

ki geteceıtımız yolda. en rnfak beyecanrnıo, a8abımız<fan •ynı op 1 iri masını mre 1 ........................ ........................ :~!:ve~~:s::şekül~:~::0~~fe0 kO' 
bir Jalgınlık ve "n hatif h ı r arı· zamanda rezatlı ra'şeleri geçı- Dün Dahilıue vekaletinden Bornova emraz ve haşaratlüzere Nazılhye gıdıp gelen Ni-
•ı., ho,lnklara ''uvarlaııınamıza ''ordu ve lıız hıı lt>zadın ismı enstitüsü müdürü Nihat Şevket bat bey dUn bir muharririmize laylık la giderebilecektir. ı. 
... " " vilayete gelen bir emirde 9 7 H t ı v b b b no11> 
'I. Af· 1 k k d h 1 k ı · d k h 1 1 A bey Zır aat Vekaletinden aldıg~ ı tetkı' klerı' netı'celerı·n1• şo-yle an- as a ıgın aşı ızce u .a 1 ge ece .,. ar le ı e ı ~ ı . ·onmaruış 6Vecanıııı ı en yaaı- 934 tarihinde meriycte g iren l .. . d d' 

Nerede otduJ!omuzu anlamı- yordok. bir em r üzerine Eskişehir, An !atmıştır: ta ar uzerın e ır. 
"polis~erın vaı.ıfe ve salihiyeti,, k S d b k' Cevapta müdafaa sadedi• .. 

1or, yah:ız henüz kazaytt ut?rn- • ** kanununun dokuzuncu maddesi ara ve amsun a u sene ı - Pamukları umumiyet iti· o 
mamı' oldogıımuıu hıhyorduk. Budenbhe hır korne sesi... şeker pancarı :ıeriyatının vazi- b .1 . . hh ~ı buldum. gazetemiz neşriyatının köylün 

mucıbince saldırma, kama, bıçak t' . tk'k k .. dü arı e ıyı ve sı Bl ı maneviyatı üzerinde menfi te· Fakat kaz-aya o \\adar hutr vn Ft-?.llnın bo~hıj?anda, ihi?,e, hi".- ye ını le ı etme u:zere n 8 .. .. k , .. . d la 
ve emsali yaraıayıcı atet:erın Afyon tarikıJe Eski•ehue hara· utun re oıte uzer.n e geçen sirler yapabileceg~ i, alı• ,art onun bir hıçteıı gelebileçe~ıne o den o1an Te blzi lrnndımizo T "' t 
zaptolunacağı ve satışlarının ket etmıştir. seneye nazaran noksanlık var- rında rutubet derecesi keyfiye · 

kadar eaıio olmoı;ı ıdık ki; d1.1- ka•o~turan ilk iı;ınet oldu · menedıleceğini yazılı olduğu ve Daha evve!ce Nazillideki pa· dır Serçelerin fazla zarar yap- teri de ele alınmışhr. Heaıe~ 
daklardan nıkacak bir Rözün, a- Bolu11(}uı?umu1. ·uzıyotte; hir b b' t • tl . t d .... 

.,. u gı ı yara ayıcı a e erın or a a muklarc!a görülen hastalığı leş· hklarını gördüm. Bittabi ll:zım· mukabele edebiliriz ki mane•· 1tızdan ksracak hir sesın, hak ees, hıae ka~o~olao cana yakın t b l 1 t f tt .-ıs 
~ "' mevcu u unan arının op a ı- his ve muktezi tedabiri yapmak ~elen tetbirJer alınmaktadır. yatı kıran bizim neşriyatıw:-

~:;.!:::~~ k~~:~ı:::::. :.::;:. ;:;~:~:::;' :~~~::::::.!. ~:.:~~~ ~:~7:·~~:,:;~ıt :::.~::·~ .. ,~;7!: ilk Mekteple·r· •· e ··R4e.sm"ı Daı·relerde ~:::: i::~:~ın.!~i :;r::;:.~ 
" " D rılmiştır. · 7 - 8 bin kiloll\k bir alım kı~~ 

J{ imııf'de ne knmldamal•, ne erken hır korna, bir !iorna Ekmek, kasap ve yemek 'bMP" 

.konotımak, ne do bakmllk ce~- dahH, bir korr a dabıı ..... DönyR bıçak.arde kasap satırları ve K t v K .b. ·ı ·ı·· 8 u ıy lara ·xa·rs· Alınacak :;:~ a{i0ka-da~arı::'~=~liğ 1ettil', 
reti kalmamıştı. G~ce karanlı1k ıesimn kalabahgı, bı:r.i diinyaya çakılar bu madde hükmünden ay e a u çm a~m - angın balde bunların biç birisindePc..ı_.· 

k ı k .. kk k d · BOkmoş ~ıbi oldn. lçimizde em· h Y 
;:ht~r~:~ıar~ı:r~io:!~rı:. 

8

:s:;: niyetin doJtuto ve emealsız bir ar~~~·a'etin emrinde zabıtanın Bilimlere Tamim 1 Gön~eril~i Tedbirler ~;s:ı.ıü~r~addeame~~!~:l;en80 ba~ 
k 1 · b' k y· ·ı duygu olmaştn. bu mu-bım mesele i!e esaslı 1 k .. ra 

amet crın ve ır ·e ıme 1 e Derken... Altımızda "'e (inü l\laarıf ınli<.lı1rlüi\ünden, Iık Maarif Vekaletinden gelen yerlerde maneviyet kırıcı ı •. 
Tarlığın hiitiirı izlerinden ayrıl surette meşgul oması ve her ay mektrplerin kayt ve kabn1 ve bir emirde mektep binalarile mak lüzumsuz olsa gerekb" 

miiı(1e enf,,s hır ~iil vo gi>liin 111' 
nuş, yokluk alemiuin içıne dal· 1 f :ı h . . sonunda toplanan yara layıcı alet te<lrıl4at.a lıa!'l,lnnma zamani bak- devlete ait digver binalarda yan· Rutubet derecesinin yükseltil .. kenanm a Zl\ri 01T ırıa gorun ibl 
mıştık. Y aloız altunı~<la birhi- dü. 1 nevi ve miktarları hakkmda bi kında başıuuallımlıklerıue t>ir gına mini olmak için tedbiılerlsi evelcede söyle<lij'imi:z 1 1 

rindea çok uaak t.,k.tük yıldıa- A rfık dünyada Te toprakta! rer ce1vel tanz m edılerek gön tamım ~<inderılmıştır. alınması bildirilmiş, yangının saha alır gibi görüa~k he ..... 
lar göröyordok. ic1ık. Motör hütlin iştiyakı le ora derilmesi de bildirilmektedir. Hu tamııııe görı, merk~zdft- çıkması muhtemel olan ve lstan-ınin ma~s~lüdür: ..• 

Yel•meaaa bır buçuk aaat ki ilk mektephır bir Eyl61da bul itfaiyuince tesbit edilense· Çıftçıyı morfın der. ecesınıkJ Lifi ya kOfUyor Y6 hız OfRJ'8 koşmak k l l f il"" 
ıöreoe.-ını bıhyorduk, fakat ••• ıçin sabırtuz1anıyorduk. Be. edi1re açıhuak 15 Eyltila kadar kayt bepler nazarı dikkata al,Dmak seltme sureta e ta tı e~~eıw'-' 
Di,Jeler ••meler k•dar oadı~ın- Heş dakık1t1ık hır inişten • ve kahol mname esi ile me~gol üzere tam:m olunmuştur. tarafa .. bı~akaJ~n ~a ay·-'1' 
aan sanaamn ne kadarını geçir- ıouTa; bir parkın içmde hulun- Piy&Di?OSU otaoaklu ve 15 Eyhilda tedri. lstenbul itfaiyesinin tuttuju mahaulu deger ~r ~ıatta eli .,.. 
aı~imizi tahmin edemiyorduk. 11ata hAşhyaoaklardır. İstatistiklere gör~ yangınların alaDllD, ~U kifi b·r mü~i~ 

Ucu gelmıyecek fıu mohata. dokGeoe karnnhJtında otoz kilo- 16 Ey16lda KRza ve nıthıyelerdeki ilk çoğu aşağıda yaııh sebep!erden Rntubetı kurutarak Morfin 
ra11 aatı:ı almanı•, dortıiz ba- t 1 k L d k B.e•ide Edılecek mekt ... p!er de 15 EyJfildan 3o çıkmaktad1r: cesini ynkseltmek memlekete fj me re ı neyeoan an BOnra on 'T f d d•v• tel 
ıımı••~ •bepaız, derde koymanın d ,. b ı:ı-t ftk 'd' Beledıye pıyarı 1~oırn11a ıkr•- EylCila kadar kayt Ye kabul Baca krumlarının temizletti· l'a. r vermez, . ay. a ver ıgı ol'-nmuz u yer cuo c > ı ı. "' 1 b ı ı b tt 
nedametini doyıuken, birden fe . o d k .. ıt ı k ki · ı ı •- · t n oıunel Ata· ı ı ı ki rilmemeıi mangalların üzerinde rü e er e. sa 1 ır . a.a ra •, eorara o~n·n c ı mıyA o nrll' Konıın '\'e rn~aft ı ı a e mefgu o aca ar •tt ' Amerıka üç ssne evveJıne ..-., 
zada ... altımıısda ha11kulade . ı 'I' l k t · fd v b Jd ebedıyetın 1ıo,ıo1tuna asıh do.ran t.ltıvnnı t>ı·t .. ınıılde unlunan hırı t'@rııııovvelJ., tetlrısafa ıaş yeme enceresı o ugu a e d b' d k de y 

b b. d k d dl " k d ' l . ll .. . ar ız en anca sene _w mu reşem ır e or o~oTel' • nor rnııstatılı, olt'ktl' ı klerı ,, .• 0 .\ 1 1 hyacaklardir. ter e ı mesı, manga arın uzerı b' k"I Af 
1 

d HalbP" 
.1 l\luı,tala lıey cam tıSınl e, dı~erı k J ın ı o yona ıyor u. 

Bırbirine yakin yöa bin yı1- mıa cÖdernıı.ıt ~c>ıri ımııı, Ve ho eyıce kapahlmıyarak bıra ı ması, rütubet derecesi azaltıldık~ 
kk b .. Y Y " işçi lllahnllıı ltl() t fd ıki 6V On v·ı A t f k ki d .Jlı dısda11 möre ep ır nar muıt- muıtatıl Odemıtin ~t'Cell ımış. 1 aye muta uca arının eyice sön ü- morfin derecesi yükseltildıkl• 

t"tıh gözlerımizi kamaştırdı. Sız bn tabiri tntthıh edinız. ~aek~tıgr.iine kadar lkıııl\1 oluna· •Jt A 1 ~ ., rüJmeden kıvılcımlı bırakllması, sonra bu miktar son üç ıen'41P 
• &. b ı c .a. ı • la ~a.pora.- k k P d ık d_ .. Ahına lfta •ermıyen u YE - 1 G Od ., ele trı ütüsüoÜll .riz e ç a• Amenka ibtıy" acının yüzde "" 

U mcatatı c ecenın emişı• dır. p Lirıııcı t t Q• .s dl _ _. 
dızlar muallRkta gôninttyor, bit' * ıynngonun er 'P ng vau.er n.mıyarak masa üzerinde bara· sanını bizden almak noktaı....-
memleket kadar genıt olan * • keşufoııi .Eylfiliin 16 mcı günii Vılayetın eon altı aylık ah· kılması, elektrik tellerinin kon varmıthr. Gec~nın yarattı~ı hu sernp; ~ 
bu aar maıtatili, altındaki ar- ~oter buzı11ıle yapılaoııktu. uli umnmiye rnporn hazırlan- tak yapmuı, sobaların fazla. ya- Ratubet, morfin derece...., 

hl . .. d k' b emsah ve eşı olmıyan bir Stırllp• k ı .. t' d f la ,,... sın •iya ığı Te iııtuo e 1 oş rnış ve Jiiıı Jalıı ııye vekal6tıne kılması ve soba borularının te· öy inun gayre ın en a'Z 
logon koyu karanhgı arHında, tır. Seup fende hıty"l 116 de, Ar. a ntine ~öııderılmış\İT. mizlettirilmemesi, oda veya 80· va ve toprok i,idir. Aynı ,,, 
febda Ye muallakt., pırlantadan histe yaşanan bir hakıkRttır • balarda Yemek pitirilmui, mut· takada iki k&y mahsulü arı~ 

O Jl d il M 11 Bıı raporda altı aylık manrif, k' 
bir c tnpe• • gibi dnruyordn. Tasavvur ettıgim bısler, yıışan- vD er eaa a- fak, oda veya sobalarda gaz ve daki morfin farktan bu hı 1 -" 

P 1 inzibat, n"tıa, baınsi mnhuebe 1 • r d' Met""'. .. 
Namüteoahiyet ı9indeki bu mıo olan his1erdır. Bana ve be W'ID ara arı • Maltız ocağında Ateş yakıl· tın en canı mısa ı ır. :-:... 

ö · - 1 ye ait bırçok işltır hakkrnda Y .. .. .. . lıpartada islim k6y mahsul~ 
'le•ha, inan gözün n eşını gor· nim gibi mebtapeıa bir g~cede Ticaret odasana gelen ma d tafeiJat •erılınektedır. ması, pençereden sondurulmemış 14 olan morfin derecesine l'Jdr. 

m .. ııı bir manzara karşıııoda o yolu takip edf'oek olan herkese, mata göre Türkiyedeıt Arjantine sigara atılması, kırJarda yakılan mıntakanın hiçbir yerinde utıJ;",ı 
ka1plerimis, tanımadıjtımız ve k . h 1 8 ki .. du"rülmed L-

(.Jnlvern) nın lllObayyeleeinl • ., •• yapılaca ıt alltta ma ın para O•man ey oca arlD son ea uara· düf edilememektedir. 
tatmadı•tmı• beye.canlarla dal- d h ·ı· · · dır. - kılmaıl soba borularının ufLi h ·~- _., e cak bir roman yaratan bu ooıe ıının zamanın a ta ıı ı ıçın urt ' a Binaealleyh in İsar ıo-~ 410

' k yi b1ze bedıye .eden Tahmıze kıt'a faturanın Iıtanbuldaki Ar Amele Birlikleri kısımlannın kısa olması, fırtınalı kendisini ve efkarı avutmak ~ 
Kt.irıaı kadar genıt bir a- candan mınnetler.. • t' k ' al • gır.nderı"I Cl9f l Old.. havalarda sobanın fazla yakıl- relerinden uzaklaşarak açak 

raolı~ın ortHmda bnran bu nnr ıan ıa onso.o aguna v • 9i' .. .... 
· b'ld' ·ı · · Onınhuriyet Halk Fırkasının maıı. samimi olmak mevkiindedir. 

manzamHiotn beş yua metre O y me11 ı ırı mıfhr. Keyfi. 'yet Maarif idaresinden riçle münaıebataoı tanzim .~ 
kadllr lıUlnde idik. ba•ımı kal- rm&D 800'101 Hindi Çiniden 8elecek Deriler Tahsin beyden inbilAI eden tz. h ti I k IJ: " ._ ç b d'J L . . . . . e emmıye • naıara a ıama mek ihracatı eıkı haddine 11 lllJJ ' dırdım. bisim ti•tftmüade de 111- Derhal Bastırıldı Hındi iniden it al e 1 ecea mır sanıyı Te muai bırhklerı üzere biiUln mekteplere •• ali- b k b d .. ülm_ .. dl · ı · d • d ·ı rma u avanın çoz ~ dıslar Tardı. Torbalı . Kızılcadağ mıntaka 1t enmıı man a ve ııgır erı e t>üroıu tefligine Karşıyakalı Oıt· kaclar daireler reialerine tebliğ zımgelen düaüm noktasıdır.~ 

Aklın habu •1erdi~ine göre sında dün sabah bir Orman rine bağlanacak menp ıabadet mnn bfly tayin edilmiş •e mn olunmuıtuı: 
111 

• 

111 

• ka yollarla tefıirlere kalk~i 
is, 1er yüaünde idık; fakat biuin -•gını çıkmııtır. Kaza kavma· nameleri Tihk şebbeaderliöince b d" d .. b h k'k 1 . , ek , k' ~ .. .Jt ,,- , ._ mai1ey un en ıtı aren yeni ilk içtima Yapıldl a ı at arı gız,em o.ur ı bOI.'.: 
nlattı~ına göre his fazada idik kamı ile mahalli iandarma lcu- tasdik edilmeden kabul edilmi- vazifesine başlaınıftır. Ocretli rillyet idare laeyetı bir hareketin sonu gelemes.. _. 

"'" fe•nın da, yer yüsöadeo hiç ,- V le 1 lk bi " 
b . .. ·- · h' d . mandana derhal yanrnn yerine yec~ktir. Keyfiyet Ziraat e i o~rnan beyi tebrik eder ve dün 6jleden eYYe i içtimaını klyet menularıaı hiç r ır uman gorurımıyen ır •• ı- a· 
ıinde idık. F•zada ılk defa ho- giderek köylülerin yarchmile yan-

1 
ıetinden vilayet baytar mUdür· yeni vazifesinde nıuvaff"k olma- vali maaYİDİ Saip beyia riyaae· ortadan kaldıramaz. ~ 

Junayor ve feı.anrn göze birincı gına söndürmüılerdir. • lüğüne bildirilm'ıtir tnnı 'lılAriz. tinde apmıthr. İ•ma:ll ~-

defa görünen yeni Yadilerinden Tetnk• No. St A•ustos: it - Ol ~all'arn•m Hölent.. göaterıyordo. bu kaYı kolların arasında k~ 
geçiyorduk. Bu latılmam11 bir _ Hayır bırak ta sByliye Olkü çok mütAe111ir ve çok dımi unutmak gönlümü, ı~ 
heyecan oluyor Te bılinmiyen B ı Q ı n 9> yim. Şu dakikada berşeyi an. mahzun olmuştu. O Bttlendi te bana bayat yeren ıeaioin 

1
-.,. 

bir beyeCllfllll yenı ~elen doygu · en ~ev yor n. lamak iıtıyorum. Herşeyı ve min etmek, ilzm .. mtık için berşeyt bahtiyarh~ına içm .. k içın 1• 
ıuoa yaşıyordok . battA ıeniu mömktinıüz aan· eeninle kalm11k istıyorom. .,-

Bn dııygnııun yeoı oıAogu yapmak iıtediği halde muvaffak Otkü, ba,ını kooaeının ,ı ti 
için t11zde ıımi Yoktu, onan içıo 1'4u.h.a-rrl-rl.: Re.bla ArU dıklarını bile yapabilecek olamamak ona acı geJiyordn. Qıp- ıttne eaklunış gözlerıni yooı:Jı' 
tarıfınl ımkinaız boloyordok. koYYeti kendimde buluyorum. lak kollarla boynuna UHndı: rahat •e mütebenim, .ettııtı 

Biilent ga~eteıini kıY1r1rken, ilAbi giitleli koollıuı araıuoa ala- Söyle; inan bana UlklU lıtereen _ Sizi, nasıl temin edeyim mı,tı.. _. 
'eyrıne doyum olmıyan bu, d _ .. r 

yanında mAlıaya ayanmıt göz- rak şezlonga nıath. koca degil, babana a~ılır gibi bilemiyorum kıt! Uilıeniz benim Bülent onu ı1i)yletemı.r""cıp1· 11euıa üıöuün Jözelliğıni, feaa lert kapanmıa Olküyll götterere"-: Onda çok ar.ık bir takatııı- · ı ' ı k 
nın nurdan örülmüş şnrındeki "' :ı ıöy '· için hu kadar ıııkıldıgınazı, ol- an ayau : ~ 

u 0 gece bepı' miade bı'r ge• hk derin bir i•tekıizlik vardı. Go"rmı'yor mnıunt Bütün •ar- ,_ d k Jd - Peki, ıevgıJi 11ocuk! -'"' h • y•canı itru•Ae dalwıt ilıtın ° ·· • mıyacaK öşürıcelere ap1 ı~ı- .. 1,,. 
ıbtıoamlı deiıoro birdenbinı ayb- oekhk •ar.. Uyuyor muıun Bülent, kuııınıo ah!~adı~~ lı.tımda yalnız eeni ya,atmak iı- ouıı 1e<trdükçe ben de 08 kadar daha fazla yormak istemeuı. •' 
ettik Bu dakıka kadar yılduı Ülktıt. bn haline doktorun ded~ğı gibı tiyen bir kuYt'flt var. Beni bi9 iiaiiliiyoram. Fakat ne yapayımt nıı bi~ de yarın lıo yalnızhl'_, 
Jau eeyrek •e yıne karanlık bir Ülkü dogrularak: geçici bır buhran nazarıle . ba- dti,ünme Ülkiıl Ben bagüoe ka· Ben de anlamıyorum, Ehemmi- gidermAk ıçırı Xevber h•1~r11 
\lemin ıçıne daldık. Manzara- - Yok, bir dakika ıialeri kamıyor, onda motlak gtzll, dar maddi yaşamı' bir adamım. yetsiz bir ter bana dokanıyor, gıderiz Mil ıte hır ıu: 011 

i,m bAhzamı~da yaoatmaı• çaht" dinlıy.,rek ılalmıtım.. ıöyleooılyeo bir sebep arattırı- Sen bana iııce bir kalp, yumu- Doktor ds ıöyledi. Aaabım boznl · ••nnurımıı olmu mı' ded•· 
F k d k '- ' k "ldn k Ülkii sakin mırıldanJı; 

1 
.. 11t.-11tımt• mohte•em dekor hirden· - a at o ada ono,an yo .. yor, ona mea nt "tme gu ur- •ak bir dnvgu •erdin. ]fakat mu,, bn zaaf ile kendime hl\ im Hii ., 

t"" v " - Sız n1tııl iıteraenız 
..,,re yıne altımızlla do~do. Hu ki •• Kimi dıoliyordut. mek onno hütiin aı>ılarmı ıtıı ne de ohıa çehkle, demirle Mrt· olamıTorom. Oyle samanlar ge· * 

"" ctna alh ytis metreden 1eyr· Gülöştnler.. turmak i•liyordn. leten adelitım, beup Te mantık 9iriyorom 1.i etrafınıda derin bir Sabah t1rke~d~n hepıi h•1~~ &dı•ordok. Ülkünün rahat tttmMi l9ln Tee1elirden titriy•m ıeılle: ölçü•ünü •-•rlDıJan kafAm, her l>otlok blNediyor, içine yınar- 11' 80rı 
..,. de topla11mışlardı. cın uPll': 

Ona bir daha kaybettlk, bir erk~nden odalarma çekildiler.. - ÜJkü, dedi, billyorımn ki esgıye mtttehammllclir. Bana Jan•oaguo ıa01yorum. Jbliwal Ülkü oldu. Yüziiniin 1011. t• 
daha il•ttindeo geçtik. Yedi ytts, ••• hayatım senindir. Seni memnun i9irdlğln ıaadetin dftfftDf'eti bite bana cıddl bir arkıdat olan l:la gooo lıRtif hır kt-rıuıı ı ti' 
aelda ~öa, doku• yüa, bin met· BiUent, lot hır ıtıkla değl'41D etme-k için oou datma fedaya klfl.. 16kan yaran gıd~Ji de b..na dermi~, dullllklarında . ı~:dtfl' 
radea MJretmek üare •ili• on karııına bakı1or, geoelitlnl giy· hasarım. Yanom •• dahp giden Bölendia kadretll inan •eren fena geliyor. itiraf ederim Bö- lleuiimlerle gürıınıutitıtn. oef' 
41efa dab" öıtöoden g•9'tık. mit bf\yaa omuslarından gögıöne na•arlarında nkaduaam tı•lar bak1,ıar1, tabii ff bir baba ••- lent, onun hiıli 9ahtlan beni lermi ellerine geçırırkeo:;ı&I" 

Anlayordak ki, •••ela •e kadar inen bn çıplaklık içlode Mni mN'a& edememek korkuılle glılle •lt...ar -. iNi feYkal&de ba boflaktaa 99kip 9ıkarıyor.. tanı1eıerde ınlunuyor, 
ademde, •irajlar yap11ordnk. öyle kırıt •e · dokonnlmaa bir hf'ni ylytr bltlrt1or.. adamın gerpk fnll:alldelikler Bamen ondan· da kaçmak, 1Hleni1ortlu Vll ~ 

Biltüo biıl"riwı~le içine yeni inoehk ••ifor4G ki, Blileot. trJkU ellerini ••Uu 7apablleoek .. halJetl ol•tatv•• itt• blyle yalnı• •ntale, ıeal• - &-nu 

1 



Yeni ARtr Nabife 3 

. 
AVBUPADA 

liARP OLACAKMI? 
SONTELGRAP HABERLER/ 

• 1'. - ---'~_. ,.,..., . -- ~ ~ . . - . j ... . ; . . .. . 

" nıer i kalı ı\luhahir Kn:ckerbocker'in lht;sasları 27, 
/~ "za ':/:777//LLL7~/ZZZLY..:2ilıC22!Zl!!lı~~~~C"412:ı!l!!:Z:Z:Zlll!IZlUZi Karadeniz Sahillerinde Fırtınadan Almanyada 

Nehrin Fransız sahilinde kut Alman ordosunun, ne kadar bü
~~ takriben 120 metre olan bir yük ve ne kadar kuvvetli olursa 

1 
Utün sılindir görülüyor. Bn si· olsun, o tahkimatı yarıp geçemi· 
ıııd · . •tın damında mitralyozlara yeceğine kani oluyor. 
:-bıus bir çelik kubbe var. Hu Fakat Fransız lar tahkimatla 
but tesisatının bir cüz'ü olan rın kuvvet ve tesiri hakkında 
OtA ~okta henüz örtülmemiştir. 

1 

bizzat ne düşünüyorlar? Bu s~ale 

Vapurlar Limanlara Sıgıridı Intihahattan 

Batan Kayıklar, Yelkenliler Var-Açıkta Kalan :••:an.
1
1lk 

Halkı Belediye Besliyor• Fırtına Devam Ediyor :erli~~<~-Reyiamın 
tlulmt:aine çalışılıyor. verilecek olan cevabı en mute· Sı" otıp, "0 (A.A) _ u 1r .,u··n 1 1 B "' 0 ., >aş ıyıın ıüreklı ya,ıtmnr eabaha 

b u bütün silindı_·r bütün sahil hassıs a_ğı_z olan Strasburgu~ a~· e••el ba•lıyao lırtına biitün •ıd- k y 
oyu F k k . ı F k • • arşı ılılııı Ye Karayel rüzgarı· 

lı nca devam edıyor a at erı va ısı ve ransız as erı ~u- detile de•aın etınektedır. Kara· 
~tesisat yalnız ileri karakol resı azasından ceneral Camılle na çeyırmı' •e gittıkçe yükaelen 
~llsademeleri için vücuda geti- Vakhdan dinlemek lazımdır denizda Yaparlar yollarına de- dalgal1&r sabili tehdide lıatlamı~-
rıı ... · t' 1 C . V ' b b . . ·ı 1 Yem edemiyorAk Jımaoırıııııa iltı· ıır. lakeleler araıında naklıyat .... ıs ır. Nehrin epiyce geri e· eneraı a.c enı sıvı e • 
~ilde asıl istihkamlar başlıyor. biıe kabul etti. Muavini ceneral oa edıyorlar. Riizgarın ~ıddetııı· durdu . Sahilde 4. yük •e yolcu 
lllıların bir kısmı bitmiş, bir Paul Millet ve genç yaver de den Sınopta agaçlar denılmie ye kayığı puçt1lt1ndı. iki bo' ıan· 

~ıııı yarı bitmiş, bir kısmına sivıl giymişlerni. Ceneral Valcb Bayburt kaaahı1ıında oevı.z oeaa dalı a!ıp götürdü. 
~ henüz başlanmıştır. Bitmiş dedi ki: metıode tolu düeınü~tür, Hütea- Fırtına lıütiiıı ıiddetila deYam 

0 •ıılırını görmek isterseniz yüz \ "Yaptığımız tahkimat düş kıben yagıın yagınorlardan derH• etıııektedır. Şııudılık ba~ka llllYI· 

llıetre daha ileriye doğru yürü· manı yürümeden evvel düşün· 
llıeııiı lazımdır. meğe sevketmek için kafidir, 

1
• Fransız ooiluları. yürüyüş ha belki kafidir. Fakat ben nikbin 
'~de olan piyade askerleri önü- değilim. Ben yedi sene bey o el 
llı~ıden geçiyorlar. Henüz ikmal milel kontrol komisyonu ile be · 
~•lmemit olan tesisatın etra· raber Berliode bul~n~um. A~ 
li llda kışlalar inşa olunmaktadır. manian tanırım Berlını terkeltı 

tt köşede bir levha asılı do- gım zaman harp olmıyacagına 

fer taşarak civar kiiylerin yaz at yoktur. 
lık mahenlatını kıeıueo ba~arn Zıle, 20 ( A. A ) - Sel felA· 
ngratıuı~tır. 

HiKBOLU, 19 (AA) - Hu-
rada tın rneveıınde hır; lıf'klen· 

mıyen oldukça eıddetli fırtına 

büküm ıürmektedır. Akş~mdan 

ketzedelerıni ye bt1saratını gör
mek iizne Tali .M oıtala Rtoot1i 
lı~y dün horay" gelınış Ye ye· 
rıııde tetkıkatta bolnnJnktan 
ıonrn beledıy11de kaymakam btoy 

. saat 23,30 daki vaziyeti şudur: 
ye teşekküller men an bn ile hi r 13.168.208 evet 1,520,356 hayır, 
toplantı yapmı' Ye felaketzede- 250,000 boş. 

lere yardım çarelMi üzerinde Aftan l11t1fade Edenler 
konu~ulmuştor. Berlin, 19 (A. A) - Röhm İs· 

Kaymakam b11yin riyaHti yanında alikadar olduldan icin 
altında bir yardım komiıyonn muvakkaten tevkif edilmi, olan 
teşkıl olunarak hemen faaliyete 1,124 ki,iden 1,079 zu af kanu
gAçmiştir. Felaketzedelere Yeril- nu mucibince tahliye edilmiatir. , 
mek üzere Yilayet ye belediye Vaziyetleri mütemmim tahkikat 
bütçeaiode koıniıyon emrine pa· icrasına lüzum gösteren 47 kiti 

· ı k t · ı kt henilz mevkuf bulunmaktadır. ra Yerı ere e•zı o unaoa ır. 

Halk cemiyete müracaat ederek Bulgar 7 alebelerl Almangada 
d Berlin 19 ( A.A ) - Cenup 

felaketzede v .. tao aşlara yardıın· G Al d t tk"k ve arp manyasın a e ı 

farda bnlnrımaktadır. . aeyabatı yapan 30 Bulgar tale· 
400 felaketzf'de aıleve bele· b · M"" ·h St tt ad F k t . .. .. .. • esı unı , u gr , ran ı or 

dıyeoe u9 guodor bakılmaktadır. Main ve Kolonya şehir:erini zi-
Elli ıenedir şehrimizde böy le yaret ederek Hamburga muva• 
bır afet görülmemiştir. salat etmişlerdir. 

ru'Jor. kanaat getirmiş bulunuyordum. 
. "Askeri mıntakadır, içeriye Son zamanlara kadar oikbindım. 

t•tıııek yasaktır" Fakat bugün artık değilim 
. Nehrin Alman arazisine ge· Alman teslihatının yaptığı 
çıttn bir köprüsü başında iki teraklııyata dair alınan haberleri 
illi• 1 - F b ~ •ra yoıun yanında ransız as ve bunlardan çıkarmıya mec ur 

M. Vekilimizin Muallim- Bulqar 
ler Hakl~ındaki beyanatı Meydan 

Komitecileri 
Okuqorlar .. 

lı~tleri bekliyorlar. Bunlar her olduğumuz neticeleri hesap ede iş Bankası 26 Aa." Uf'iOsla 1500 
ır Alman yaklaşmasını menedi cek olursam nikbin kalmama im· !it 

i0
tlar. Nehrin öbür tarafında, kan yoktur. Tahkimatımız fev K İşİIİk Ziyafet Verecek 

tb.\c.inıat namına hiç bir şey kala.dedir Onların her türıü kara •••••••••••••••••••••···-·••••••••••••••••••••••• 
Y~lı.tur. Almanya, Ren sahilinde hücumunu defetmeğe kiıfi gel· Romen M.üslüma.nla.rı Ista.noala. Geldi 
t li kilometre derinlikteki bir mesi lazımdır Fakat havadan ı t b ı 20 (H ) M B k 15 · fd"' ·· .. -ııı s an u , usus - aa l an a sırım cı yı onumu mu 
y •ntakada Almanya tahkimat yapılacak bucumlara karşı tah rif vekili Abid 0 bey bugün ga nasebllli:e Galatasaray mekte
l apaınaz. Askerlikten tecrit edi kimat neye yarar? Ben im fik zetecılere beyana ında tasdık binın alt katında açı acak sergi 
.:: . b~ mıntekaya bir Alman as- rime kalır_sa. Aı maoların b~.m~a 

1 
edılm ı ş olan muallimlere ait hazır ık.arı devam eylemektedir. 

tı ile ayak basamaz Yoksa tayyerelerı mevcudu, pek muhım 1 terfi listelerınden bahsederken Serginın açılacağı gün yani 26 
llluahedeyi ihlal etmiş olur. Fran· bir amil olarak o.azarı dıkkate dem ' ştir k ı ; muall mlerın tatil· Ağus.to~ta iş Banka,ı 1500 kiti· 
•ıt topları Almanyanın içeri ta· 1 k k d f d 1 t f a ınaca a ar aza ır" de şehirl e. rde top anarak heye !ık muazzam bır zıyafet. vere 
'!arına kadar mermilerini sa· Cenerala soıdum: . cana yenı kadı o.arı bekleme.eri cektır. 
~~ta.bilirler Sarre havzasının çe " - Ya. cenahlarınız? Bır , hıç doğru hareket değıldır ) ı k islanbul. 20 (Hususi) - Ro-
1 krallarından birisi olan Her düşman _tahk_ımatınızı cenah l <ı~- ı tedrısat muaıl ı mlerının maaş ' arı manya Müs ıümanlarından bir ka 

Gizli Bir Matbaada ihtilal Beyan
namelerini Kim Bastırıyordu? 

, 

• 
• 

lllanın R" hl . b S b - dan çevırmege muktedır o abı- f h 1 · ~ oc ıng ana aar ruc- . . .. muntazaman tedıye o unacaktır. .ie bugün şe rimize ge mış ve 
tıı'deki otellerden b"ris nde lir mı? 8 taraf askerı mutehas B h b"" .. .ht 1 T k . d k" G b"d · b Mühim /ıtidlseltre sahne olması muhtemel Soıyadan b11 manzaıa 

dedi k' .. 
0

.. .. .. .. k" ' ısiar dedıler ki, Alman arın Is· 0 usu5 ' a ulun 1 ı~a er na a sım e 1 azı a 1 esıne ı r milyon leva kıymetindeki malla· 
l•t b" ı: uşununuz ı Fransız· ş _ d k u··ra··me erı ı· m zarı dıkkate alınarak ıcap eden çelenk koymuştur. Romanyalı Atina 19 (Hususi) - Sof· 
• zıçre en geçere y • d ı h be 1 d rm hepsini musadere etmiştir. 
0 

ır toplarını bile yerinden k" d tedbirlere başvuruımuştur Müs ı ümanlar müteakiben müze- ya_ a~ ge e~ son. ~ r er e 
Yııat d fi . . d ansız ır ., 1 muthış komıtacı Mıhaılofun ta- Emlake vaz'ıyet eden müd-

hııt ma an sa arınfın ?erısın e Ceneral hararetle cevap 1 lstanbul, 20 ( Hususi ) - iş yi, cam• 'erı gezm ' ş lerdir. harrisi hususunda hükümetin deiumumi, Buıgaristanda artık 
1. Unan toplarını aalıyete ge- d " k k h' b' t kk-ı ıt111 k .

1 
.. d zer ı: sarfeylediği büyü gayretlerin anunsuz ıç ır eşe u yaşa· 

du e suretı e bu IÇID e otur- .. - Neden? Neden mümkün ~r .... u·· badı·ı Bonoları semere vermediği bildirilmekte yamıyacağından bu malları hü-
" Rumuz oteli yerle beraber ya- 1 ? Bö le bir hareket ya- dir. Bilakis cilr'etkar komitacı kumetin ili bir kararı üzerine 
"'bilı"rler 0 ma•ın y d h· ı· d d" k k. 1 • h" 1 d •· · b"ld" · h Ik 

1 d · k • ı ın e ır hü um et er anına eve ce gön mü ur e ıgını ı ırmış ve a · 
B . ., pı ması a ım an a . ., 

• Unların hepsi doğrudur Fran 1 te Fransız paradeksuna ve 1 s· . . T "'Pi • N kt •. d derdiği ölfim tehdidini havi tan bu gibi varlıklara ait 
.~~-tın ned_en hal .. a .k. endi le.ri.ni r"ılenş cevap budur: H :ç bir duvar trlOCl ertl e I 1 a en O ene• · yazılarına ilaveten yeniden mey kıyıda bucakta kalmış malların 
'..... d k a bazı mekt 1 d da ihbarını istemiştir. 
il 1'/et altında gorduklerını ıs· tayyareıerın üzerınden aşıp geç k lk• • 1 t• } • D M •• • an ° uy 0 up ar a ...... 

111 eder. Filbkika, insan o muaz· mesine maai olamaz ve bır de Ce IDCI er ip eri e l.UZ8 ha yollamıştır. 
~Ilı F hk d En son bir yazısında polisin Atina, 19 (Hususi) - Sofya-
le " rausız ta imatını gör _ü~ü bir düşman ordusu isterse odu ed lerde Kabul Olunacak kendisini aramaktan vazgeçme- dan bildirildiğine göre bu şehrin 
de ~r~ı tarafta Alman arazısın - varları cenahlarıudao dolaşarak y e . . . . . . . _ . sini zira kendisinin dıri olarak zabıtası yeni bir ihtilal üzer nde 
ıb •a~ı bir bitaraf mınta.~~ b~ gerıde bırakabıl r. lstaebul. 20 (Hu~usı) - ~alıye vekaletı bır ı ncı te~tıp ~u~a~ıl yakalanmasının imkinslzlığını ha ip uç•arını ele geçirmiştir. Keşfe: 

llduguou aklına getırdıgı, bır - ı:!onııvar - Vakıt bono arnıın nakten odenerek ıtfası, zıraat bankasına bıld rilmıştır. tır:atmakta bu hal devam eyler dilen gizli bir matbaada küllıyetlı 
Şımdıye kadar ellerınde bir.nci tertip mübadil bonosu bulunupta se Bu!garistanda bfiyfik kanlar m!ktarda isyan beyannameleri 

~rduda s •• mal alamamış olan ar bunları Ziraat bankasına irae ederek mu- döküleceğini ilave eylemektedir yakalanmıştır. 
V unger kab lıerıni nal<ten a . acaklardır. Maliye Vekaleti ikinci tertip mü· .". Matbaa mühürlenmış, işçiler 

badil bonolarının metruk ma lar satış ' arında nakit mukabilinde Bulgar hükumeti mülga Ma yakalanarak tevkif olunmuştur. 

!~ü~~~~f .!'a:~- ~~!e::!~r Bin B;ı;·: ;i;·ı;;; Tii;ki~rinin ~:~:;·.:-::,r.to~n~::ia~~e:V~i ~Ua~:u:t.:~l;en:~~~· ••h•"'· 

ltıa Ordu, 20 (AA) - Yeni sene A J k v • t il ç k F • d • _.al. ft 
~~:s~~0d~~~ k~~:ar~~val~~a~!~~ :ei~::;:~~ Bu sene Mar- azıy e ·ı o ecı ır Tiran ile Üsküp Arasında 
bu 1~P ettiği büyük meras mle . .. dört İstanbul 20 ( Hususi ) - Bulğaristandan gelen haberlere göre 
llıiRun Tari vapuri le sevkedil- marıslcn Sunger avına Bu'gar toprak arında o' uran Türklerın vaziyeti çok feci bir ha Bir Bat inşasını istiyor 
latflıt. lskeole ve vapur bayrak· makine yirmi kadar kangava, almış ' ır Bu gariar Türklere karşı tazyik ve şiddet polıtıka arma SFLANıK "(9 (Hususi) - Bu bat vasıtasile Arnavut· 

ııı donat ı lmıştır Boılrumdan da iki makine ve 
1 
bütün kuvvetıle devam ediyorlar, Zillüm gör_e~ Türkler kafile. ha Yugoslavya 'ile iktisadi mü- luk hükümet merk~zi Semplon 

T k Ç
• 

60 
k d k "t . t" M \ hnde Romanya hudutlarına can atmakta ve ıltıca eylemektedırler b t "de tesis ve Şark ekspres hattına bag' lana-

u .. r ın a ar angava gı mış ır a nase a ının yenı n 

Y • K t • Le t • · k' f · t" A tluk cak ve bütün Balkanlar ve Av· 
- ıs ayında ava giden bu sün· on enJar IS esı ın •şa iDi ıs ıyen rnavu 

M 
y . ··ı d d·· enı -' Be'grat hükumetine müracaatla rapa ile irtibatını kolaylaştırmış 

UaL d • 1 ' J T t" gercıler ey.u sonların a one Ü d b' 1 k 118 8SI SYIÇreue 88 il . .. •• ı " Tiran ile sküp " arasın a ır o aca tır. 

Ed 'ıld'ı ceklerdır Salı G unu Neşro unacak demir yolunun tesisini teklif Demiryolunun 
Bu sene bütün bir makine t H ) .., · 1 b ey.emı·ş ve bu yolda müzakere- Fransız şırketine 8TA!SHUL, 20 ( n•n•I - .ı.enı konıenJlln ı~tttsının azır-

inşaati bir 
ihale edile· 

(/ı (J• ıı e , 
1
., W A. A ve kangavanlarm on iki b.n ki !o laı•ması faaliyeti netıcel eowı~tır. Yeni kararname Salı günü !ere girişılmıştir. cektir. 

1:1 ::~~:;.~~id::::~:;;~::~·~:::ı::'.:~:::: :;.~::,iP~:~ .~::.:·~~:~~;.~ A;;~·P· adan Mühim Bui- Fuat Bey ' ·;.,Türk Sporcuları 
ıtr • 'tı a (J f'nt-vr c d~ k ı ()ıu so- T h H L t Et k Moskova 19 (AA) - Türk 

ı •. blı:.:l ıııııi~ •• ::::,'ıı:~ııl::~ı~ı::~·nR 80 1H' t !:n:~~~~;:r aşağı düşmıyeceği day Alma Teklı.flLlrı· var a rana_U.zearreedıı.er me heyeti dün Odesadan gelmiı 
aı l 1 "'- hariciye komserliği mümessilleri 

~., 1 •~ 11111 l'h ~ mnııyt, l1111 kay 
kın•tı•k 1111 I A rıhıen ıtılınr~n JliRn S A B U N Fı•atlar y••k 1• ile spor teşekkülleri ve matbuat 
~111ık"" Ankaraıla ~IY"•İ mııııı... Har çte u se ıyor ISTANBUL 20 (Hususi) mümess;lleri tarafından karşılan· 
•ıı, 10r teMıs edıleoeı?ı ve ılıı Me~bur falırıknlar mıunnlalı A~KARA, 19 (A.A)- Son Taziyet özerıne beynelmilel bujt- Büyük şair Firdevsinin ölü~ü~~n mıştır . Bugün ve yarın Türk ve 
~,,,llıleket arasında yakınd" hır ve latif koku in sabrıolarıo enTaı day pazarlıı?ında hararetli moaıneleler bıışlamı~ bulunman dola · yüzüncü yıldönümü münase e 

1 
e 

•• 11 11 •oloıınk ıııukavı>leaı imzR t Tahranda yapııaçak büyük me Okranya takımları arasında gü· 
ece" 1 eıı acnz lıntlarla HükO.met oııd yıeıle Zıraat bankaııoıa mobtelıf memlektlerden bogday ea •e• k" K"' ··1·· rec ve futbol müsabakaları ya· 

ı ,.ı ünıidıo ııb11r ~y ~mı~ hakkında ku··ııı·yetli miktarlar üzerinden miiraoa..ılar ... aki olmak· rasime Tür ıye.na_ mına oprn_ u " 
'l'iırk n bb u ı•ızd• desiııoe Şeınıi Hal'ıkat ucuzluk F b t k d kt lacaktır , ,, ,. ıurR ıuı ıoy ı " " ., tadır. Yakında ~eniı mikya.ta aatıılar yapılmaaı bekleomtoktedir, zade uat ey ıa ıra e eco u. pı • 

etmı~tır. ~erızıııode. 
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Bir Aşk ~ 
Kahranıanı f T l ı ' ~ . ~ ... 

e· T .. k G • • .... e sız istasyonunu Basan 
ır ur encının ~ ı • 

Heyecanlı Maceraları 7 Nazıler Mahkum Oldu 
Belçikada Uçan Genç 

ilimlerin Balonu -- U4 - iti: 

Bir Sürü Canavardan Ziyade 
Bu Kadından Korkarım 

idamlardan Biri infaz Diğeri Yugoslavya - Avusturya - Macar 
Müebbet Küreğe Tahvil Edildi Müşterek Hudutları üzerine indi 

- Gidiniz dostum ! Endışesız 
gidiniz. Beni de Prenıin yanında 
huinrıonoz. 

Haori zabitin arkaaına dü,e
rak oradan çıktı. 

' . 
Gr&1, bir kaç 1aniye maşo-

Jı:uoou arkuıodao baktıktan ıon

ra ılhırini yılzilrıe tuttu, Kendi· 
oi kaldırdı hir dinn üzerine at-

tı. O derecesi kimsede görülme· 
mit bir yeiıle: 

- Ah! Diye inledi. Bu mel'nn 

ıevdayı yüreğimden ıököp atamı

_yacakmı yım' 

Dl mopakkak vadettiyee inanır 
mı11nız! 

- Katiyen inanmam! Deıb11f 
hükmederim ki bizım aleyhi· 

mizde yeni bir mel'unlok daha 
tertıp etmişlir. Bir kaplandan 
mürekkep hir ıürii canavRrdan 
ziyade bu kadından korkarım. 

kolera ile veba bir araya gelse 

yimı Gru kadar müthiş olamaz. 
Arkadaşlar ıözlerinde denm 

edecek kadar vakıt lıolamadılar. 
c Hyovk • deıııfen ber biri 

gayet wiikellet elbise ve silı'lblarla 

teçhiz edilmiş Hıot cengaverleri, 
prens hurııtlerınin piştarları 

olmak üzere salona girmege 
ba,ıadılar. 

Madam Dolfds Prens Stahrenberg ltal
yadan Viyana,.a. Avdet Ettiler 
Vıyana, 19 (A.A) - Ravagıtoryı.ya mühim miktarda mev11ıtı 

telaiıo; iıtaıyonuna hücorn eden iofilfıkiye geçirdikleri içıo diin 
13 Naziye aıl muhakemede bir fnabruck dıvaııı barbı taratın
naziyi idam ve 12 sini müebbet dan idama mahkum edılen iki 
gürek cez11ıına mahkfim etmi~- Nazinin cezasıni miiehlı<ıt kürek 

cezaeıııa ile~ıştirmiştır. Ayni da
vaya dahıl diğN 18 l'lazı ei'fll 
ınahkeıııeye sevkeılifıı.ıştır. 

Rıccınone 19 ( A.A) - Ma 
dam Doltus ıfe çocukları Viya
nııya hareket etıııişlı>r VB M11daın 

Mussolini tarafından eulamlan· 

Tlelgrıtt, 19 ( A. A. ) - A v11la 
Ajllnll bildiriyor: 

MHcar. Yugoslav ve Avııı 

tnrya, Yngoalav hududu fllkinin
deki Moreka Sahota'dan hildiril

dıgine göı-e Belçikalı profesör 
Ooıyns'ın balonu dön akşam 1aat 
9/30 da mezkfir şehir civarında

ki ZenaTıje köyünde bir mısır 
tarluına ioıniştir. Köylüler ha
lonıı görünce koşarak balon
dakilere balat atmışlar ve 
balonu çekerek karaya iııdır· 

mışlerdı r . Haberdar e d i 1 en 
mışlardır. jandarmalar derhal yetişerek 

Veno.lik, 20 (AA ) - Pren8 ıepeti ve balo•ıu n1<kletmı~lerdir. 

st .. brenberg tRyyara ile Vıvaııaya Pr. Oosyne ve Vander Elsta 
harrket etmiştir. gecoyı köy mektebi mödiiriinün 

erıode geçı rmışlerdir. Kendıleri 

bitkin göriiniiyorlar. 
Sab11hleyın ıepet içindekı 

makine ve aletleri iıtemişler ve 
Gormji Petronklye hareket et· 
mişfArdir. Pr. Ooıyne uçuştan 

pek menınnn ve elde edilen ne· 
ticelerin movaffakıye-tli olduğunu 
bıldırmiştir. 

16()(}() Metre Yükselmif·· 
Belgrat,20(A.A)- Pr. Ooıyn• 

gazeteoılere şu beyanatta bulon
mnşlnr. Uçu~ eınasinda bir çok 
anaeir ile kozmique şoalllrı bak· 
kında etiitler yaptık. Aletlerin 
kaydettiklerine göre 16 bin met· 
reye kadar yiikseldik. Belçikllh 
l\lımler yarıo Zagrep şehrin• 

hareket edeoekl11rdır. 

Zabitin arka11ndan giden Hao
ri ozon uzun koridorlardan, bir 
çok aaloolardan geçerek nihayet 

Jı.alezon gibi bir merdivenden 

inince kendisini büyük bir mer• 

mer aalon içinde buldu. 

Bunların hepıiııin elınde 

preosiıı arına~ile süslii kalkanlar 
vı.rdı. Bazılarının owo?olarında 

da gürzler, matraklar, kılıçlar, 

mızraklar bolunuyordn. 

Viya narla 1 ezahürat 
Vıyana 19 (A.A) imparator 

Fransun Jiizef ile baletı Şarlııı 

dogduklarının yıl döniimii mutat 
merasimle tes'ıt edilmiş, ve ka 
tolik paramiliter teşkılatı teza
biirata iiniforma il.ı iştırak et
mi~tir. 

Sar Havzo.sında 
Bu 1&)011 baştan başa altınla 

ı,ıenmiş, ıırma ile döşenıııitti. 

İçinde kimse yoktu. Eakat he· 
alls bitirilmekte olan tıdarikler-

Onlardarı sonra birtakım za. 
bitler, beyler de gelerek talıtın 

Almanya Hücnm Kıt'alarına 
Benzer Teşkilat Mı Yapıyor? 

dın Prınıle möllkatıo borada etrafına dizi idiler. Avusturya Reisicumhuru M.Miklas Cenevrede Hazırlıklar 
alacağı anıa,ılıyordn. Onların da arkasındaıı ruhani tir. idama ıııahkfim olan Nazi Vıyana, 19 (A.A) - M. Şa

şing ıle lıariciye nazırı M. Ber
ger Waldenberg Eylulün onunda 
milletler cemiyeti m('lcfiainin me
saisine iştirak edeceklerdir. 

Salonun nihayetinde ufi göl reiıler, din uluları ııökfin etti. diin akşam saat 19/30 ıla asıl· 

•ğacından yapılmıt ve beyaz al- Sırtlarındaki beyaz ellıiseleri, mıştır. 

tındl\n dört künü itzerine otur· başlarındaki beyaz sarıkları Vıyana, 19 (A.A)-R<ıisicıım 

tutmuş bir taht kurulu idi. Tah- bunlara papatyalarla siislii sey lınr .M. Mı klas Bavyeradan Avııa
yar bir çimenlik ınanzaraıı ve

tın iki tarafında fagfordan ya
pılmı' diğer könöler vardı ki 
erkli.ne mahıoıtn. 

Bıı anda arkadan gelen inıan 

1111leri ve ayak patırtıları Han-

rinin dikkatını o yana çekti. 

Döndü baktı. Gö11lerine ıevinç 

riyordu. 
811 din ulularının 

hepııinin reiHleri ol1<n 
rani vardı. 

ortasında, 

Hayımdu 

Baylmin ıııratı gayet sert, 
tanı gayet amirane idi. Her ııe 
kadar elbiıeıi ötekilerın ayni 
idise ile yalnız bu tavrile cemi· 

9ıktı. Arkadaşlarını; Feritle Ra· yetin reisi kendi oldogunıı Jıer
ulü, Ahmet aga ile Beryenl ıe· 

t
. · 

1 
d kese anlatıyordu. 

ırıyor ar ı. 
. Nibaydt Bahorsenç salona 

Japonya Her ite Bahasına Olursa 
Olsun Mançuriden Vazgeçmiyecek 

istilanın Yeni Manası Emniyeti (!) Temin 
Ol~ngu Aulasılmaktadır 

Salona gırerken koca Herye-
nin çehreıi pek kaçık olduğu ~irdi. Keodiıinin henüz yir~ı f;ondra, 19 (A.A) - Mtllet Japony1<nın meV<•ndiyeti i~in el· 
h ld '!' k t .. .. iı9, yirmi dört yaşlarında hır ter cemiyetindeki son Japon he- zeoıdır, Ruoa binaen .Mançorideo 

a e ıevgı 1 ap anını gorur geon olduıtuoo evvelc11 de 8öyle- · 
Y " yeti murablıaslArının reisi M. kogulıııamıza müeaad<ı etınekli-

görmez koca ihtiyar yir.e şeta- miştik. Üzerine Annpakarı bir ıtimiz imkansızdır. Keza hattı 
1 

d' Mafsuoka Sunclay Erpress de " 
ret en ı: ceket geyoıiş, başına da hemen hareketimizin milletin cemiyeti 

- Hele çok şükür! Siv.de bu- Yunanlıların kırmızı feslerine neşrettıgi hir makalede Japon- tarafından dıkte edılmeijınıı de 
rad&1ıoızha kaptanım' Hep be- bımzer bır serpuf koymoştn. yayı meşgul eden ~eyin Çin de. mösııaile eilemeyiz. istediğimiz 
raber olalımda ne olanak ola- Elinde elmR&lı hir kılıç vardı. ğil Sovyet Husya oldu,:tunu bil- şey Amerika ve Anupadaıı uzak 
Jııa. Sizden ayrıldım ayrılalı bir Prens tahta oturdu. işte bu direrek ılıyor kı: olan ve gar!:ıın himaye etuıeeı 
çiğnem tütün bile çigoeyemedim suretle tertip edilen divan be- l\hnçnrının temin ettigi me- ımkfıoı olmıyao kendı mıııtaka-

men miizakereye başlıyaoagı es · vaddı iptidaiye ile nıııhreçler ınızıu tımniyetidır. 
be beybaba! 

Bunu söyliyerek koc1< Beryen 

,ehiodeo büyiik bir şe'fk ile 

nada Lfıdi Uışınont cen•pfarı 

da zulınr etti. Yaver yalıut ser• 
katip olarak yanında kanlıor 

çocuk yomrugu kadıı.r bir çil!- .Joe Ajerton da bulııııuyordo. 
Ladi Rişmondıın bu suretle nem tiitiio çıkardı. Ağzına alıp-

ta avorJona götürdiigü vakit gelişi Bıılıorseocirı üzerinde ilk 
önce iyi tesir lıbıl etmedi. Ladi 
nio böyle dahili işlerine müda 
halesiodeo biç te memnun olma
dığt anlaşıldı ise de giizeller 

saten tolıaf olan suratı öyle bir 
tifli ki adeta goı-il maymununa 
döndü. 

Alımet a(ta, bir çam yarma11 .. 1. 0 b' b · . . . guze ı raı, pren111 ır aş ışa-

;ralınt bır kaya prrçası gılıı, Fe- et·ı 1• d'1t' r ı e se am ver ı.,ı z"man o 
~·idin, kiiçiik beyinin arka1ınd11 kadar tatlı bir de tebessüm gön 
diındık durayor, her hali tanile: derdi kı prens üzerinde ıibir 

- Var rııı flıze yan bakanl gibi bir tesir yaparak ilk boş· 
Demek istiyordu. nntıozlogu silindi gitti. 
Hır hiikiimdar salonunda bü- - Sonu Var -

tiiıı çıgnemek uyamıynoagından 

llanrı Beryene: 
Artık pre:;ıio öniiodede tü· 

llinıııii çiğniytıceksin' 

- Dııdi. Beryeo çi)tnflmi sag 
a'flırclııncları soluna götürdii: 

•• a:o •• 

Panayır Sahasında Faaliyet 
- Baş tarafı bil inci sahifede -

beraber Çarşamba günü şehri
mize galmeleri bekleniyor. 

Staviski Rezaleti 
Bir Avutat Beni Hapsettiniz 
Oigerleri Niçin Serbest Diyor 

Parie 19 ( A.A ) - Stavıeki 

işinde meıboldar avukat Goibo-

odribaot StayiHkiden para alan 

diğl'f kimselerin tesabüp edile-

rek te'fkif edilmedikleri, kendisi 
tevkif edildiği için açlık gı·e'fine 

başladıgını ailliyeye bildirmiştir. 
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Milli Kalkınma 
Mütemadiyen Proje 

Hazırlaoıyor 
Vaşıııgton, 19 (A,A) - M. 

Razııvelt Jeneral Joıısooilan milli 
kalkınma ıniies~esesınıo islabı 

için bir plıln hazırlayıp bono 
mevkii tatbika koymasını iste 
miştir. J11neral Oonıoo reisiciim
buron arzoıu mucibince milli 
kalkınmll müesıeSH8•Di idareye 
devam edecegini bildirmiştir. 

ııııııı~ıııı 1ıııııı'ııııuuıımııı~ıı1ım ıı~ıııııııı.111[':iıııınnıı ıı~:: · ını 1 1111'~ 
11111111111111111111111111111111111:_ ~ 

~ -=-~-
--:-=- -
=:::' -= -

fiTLT'.1JfTLZZ/,ZZZ.r/.L'r/.Z7JZIE77.Y"LZZWr.TLTfAT//J'77~ 

24 Ağustos Cuma Gününden itibaren 
- " = ~---= - = - ~ - -:;. 5 

""" -" -= -

-'~?,= 
- -- -----::_ -

= e:::a 

Şehir Gazinosunda ; I~ 
---=-?= = ,-:o- -

. --c -

===*= -- -
-Her Akşam On Kişilik ~ 5 ~,,,. -

Sarrebrnck, 19 (A.A)
vas Ajansından: 

Sarre arazisi lıükilınet 

Hıı· 

ko-
misyonu emniyet ve sayişin mu
hafazası hakkındaki 25/5/933 
tarihli kararııamenio 13 iincli 
maddesine l!tiııat ederek bülll 
saaı aşağıda yazılı notayı 

lıorl olarak neşredilmek 

mec 
ti zere 

Sa rre'de intişar eılen biitün ga
zetelere göndermiştir. H üku 
met komisyonu bugün halk mii
messi llerioe göriilmüş iş hiv.meti 

teşekküllerinin men'ıni istihdaf 
eden bir kararname projesi tev
di etmiştir. Kararamame Alman 
cephesinde yapılan taharriyatla 

sabit oldugo veçhi le bazı teşekkiil
lerin gayri kanuni faaliyetinden 
doğabilecek olau tehlikeleri ber
taraf elmege mtof ilk tedbirdir
Komisyon gece sarrelilerin Al. 
ınanyada gönüllii iş bizmetlerina 
iştirakleri aleyhinde hiç bir le · 
şebbiiste buluomadıgı gibi eger 
bu hizmet bu gençlere istiklıll 

bulmak gayesinden başka bir 
gaye takip etmeseydi biç hir mu · 
b11lefette bıılunacak ta değildi. 

Roarı makabil yapılan tabar 
riyat sıraeınd(I elde edilen vesi
kalar genç kimselerin A !manya. 
da göni\llii i~ bizmetıne gönde · 
rilmesi Sarre erazisinin umumi 

2 5 Milyon Peşinde 1 

Bir Yat ile Yirmi Beş 
Kisi Hareket Etti 

Londra, 19 (A A)-600 tonluk 
Cuesnof Stocks yatı 25 kişiden 
ibaret bir mürettebatla Cocos 
adasına hareket etmiştir. Yol· 

cular Bahrimuhitin kaybolan bu 
adasında gizli ve 25 milyon in· 

giliz lirasına baliğ olduğu tah · 

min edilen bir hazineyi birkaç 

ay zarfında elde edeceklerini 

- O) ıe lımon gibi ıap urı 
prend mı olarY. Bahusus ki ln
giıizlerirı tlostu! Ben tiitiin çiğ· 
•ııyoream o da haşiş çekiyor! 

Belediye reisi Doktor Behçet 
Salih bey dün öğleden evvel 
bütün paviyonlardaki inşaat 
ve tezyinatı gözden rseçirmiştir 

Belediye reisliğinden bütün Ve 

killere, Büyük Millet Meclisi re· 

islerine, bütün meb'uslara, İş, 

Cumhuriyet Merkez Bankalarile 

Sümerbank umumi müdürlükle· 

rine ve daha birçok :ı:evata 9 

Eylfıl panayırı açı:ma resminde 

hazır bulunmak üzere davetiye
ler srönderilmiştir. 

~ -. -- :~ - Mükemmel Bir ~ §~ 
: zannetmektedirler . 

Hani Hanrinin yanına soku 
!arak yavaşa sor do : 

-- Ey, ,1 lıır~ın Graa ile ko· 
nnşuıaııız nıuıl oldu bakalım1 

Hırnride çok elemli bir tavır 

görii ldii: 
- Ne '1iyeyım karde,ıerimt 

Jl:mınim ki i;11dın hana l(ayet 
vıotalıklı tertıp edilmiş bir ko
m•dy~ •Jyoaılı. hızi kurtaracai{ı· 

Orkestra Bulunacaktır §"'" - --7-~= -- = ~ - r 
.,,, : Gazıııo müdiiriyeti; muhterem ıniişterılerin- _ 
~= den giirdiiıtii ratıbete kiiçük bir mukabele olmak §-ı; 

--- iplikler 
Kontrola. Tabi 

Tutulacak 5: ve panayır miiddetince lzmire gelecek h1<lka : 
c5: ıyi bir vakıt geçirmek için büyük fedakarlıkj :°"' Herlin, 19 (AA) - Ecnebi 

: larl" hazırlanmaktadır. 1 - ~6 S 3-4 : ,,,. memleketlerden ithal 
~ = =---"'= v~..e-' · .VA - _" Alınıınyada imal eililen 
~ - = :::;; =' 111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111 "" ipliği için Berlind~ bir 
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veyahut 
pamuk 

kontrol 

emnıyeti için dogrodan dogrnyı 

lıir tehlike teşkil gayeler takip 
etmekte oldııgonu göstermiştir. 

Diger taraf tan bu teşekkiil· 

lerin gonüllü işçi toplamaları 

Sarre nizamname;ıine mohalil 

'fe gayri kanunidir. Kararoeıne 
projesi ayni zamanda göoiillii 
iş hizmeti ve diger ba1.ı teşek· 

küller azasının kendilerini polis 
kaydettirmelerini mecburi tul· 
makta ve mecburi iş hizmeti 
için adam toplamagı ctızalaodır 
maktadır. 

Almaı:ı cephesi bürolarıod~ 

yapılan araştırmalar eırasındı> 

elde edilen vesikalar Sarre ııii· 
niillö iş hizmeti teşekküllerile 
Srrre haricindeki polis teşekkül· 
feri ve ezciiınle Gedeimestaat8 

polis ve yahut G~stapo AlmaP 
gizli polisi arasıoda ~ıkı müııa· 

sebet mevcut oldntınnu göniillii ış 

hizmetinin Sarrede meııediluıı~ 

biioum kıtaları teşekkiiflerinil 1 

yerine kaim olduğunu göoüfliİ 
iş gizmetiı:ıe alınnk geı;ç Sarre
liler içi o mevcut maddi ve mad· 
eli ve mane'fi telılikelBri isbBt 
etmekte ve bu hizmetin müdil· 
riyeti tarafından Sarre için uıii· 
cııdele ugraoda takip edı)en ga· 
yflyi aşıkar olarak gösterıneı.· 
tedi r. 

Yugoslavyada 
Kralın Misafiri Prensler 

Elde, 20 (A . .A) - Kral Alefı• 
sandre bn sabah boradaki ıar~ 

yına ~elmiştir. lngiltere preu•
1 

Georgtıı ile Yunan preoıi Nif>0 ' 

laı ta borada bolnomaktad1' 

Hariciy" nazın M. Yevtiç ya• 
111 

buraya gelecektır. 

uf81er8vilifrlne1 
İlk veya orta mekteplerde 

okuyan ve her hangi bır 
dersten geri kalmış çocnkl&· 
ra ders verilir ve iıo ti lııı.11 9 • 

' yetiştirilir. 

~ Terfii sınıf etmiş tıılalı6 

ler yeni sene derslerine hJ• 
·oı 

zırlanır. Muallim dorslerı 

evlerde verir. 1 stiyenıerill 
gazetemiz idare müdüriyell" 
no ıniirncaatlArı, 5 6 
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Ahmet Cafer Beyin Üniversi edeki 
~TISA~ 

HABERLER 
1 

Vazifesine De Nihayet Veridli IK üzüm Satışları 
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Ahmet Cevat Ve Doktor Saim Ali Beylerin Türk <;u. Alıca Fıat 
• 422 K11k KAzııu 8 75 Dili Hakkında Takdirlerle Karşılanan Tezlerı 2'' F soıari 9 

24.3 J ı ro Ye şii 10 50 
tetkik· 218,5 H z Ahmet 7 75 12 

Oırn Varol, kendıııne yapı· ut bır gtoıt olacağını zarınetmi- latan bol 19 (A.A) - Diinhü 1 bomunun mabıyf'ti hakkmda bir H ariıtokrui met bomu 
lan teklıtleri hıt••i ıor~tte dm. yorum... dil kurultayı toplant1111nda ai>z biyoloji meeeleıldir diyen Saim leriltt btlraber. 
liyorda. Daha doğrDlo aklı fikri 8efiller. · alan Oafer o~Jo A lımet bey 1 Ali bey bo nokfAİ izahtan ıonra Saim Ali bey üıte çıkarmak 
llezanda ıdi. Meıtele, korolma11 K"ndı emirlerine itaat etme• Türk·Rnı dilleri arasmdaki ınii. ila.-e l'diyor: alta koymak yanA çekmek gibi 
lllukarrer bulmaao mü Mm bir miş olmaaandan hiddetlenen şe- na1ebetlere dair olan lf'zıni olrn r· .M iitekaoıil •e gayri mütekA~ prefikıa1iyon aym olduktan h•o· 
korııor1ıyom1& Oanan da ıştira- hekfl, günün bu zıkudrat "ahıi ken aözt4'rine tezinin mevzuu ve mil dıller htıp ıinnen birdirler. ka pref~k1erin hangi Türk ıözle. 
khıi temınden ıbaret bolunn. yetınin b0111metinden korkarak dil tetkiklerlle alAkRRı olmiyan Birbirinin temadiıldirler. rinden kopmot oldugunn miıal. 
yordu. Vıuor bu teklıfleri ıet- onan Yücodonu ortadan kaldır· yer1iz •e gayri mo.-atık beyanRt Saim AH bey <1illerin ekıik- lerle göıterdikten ıonra me.-zo-
kik edece~11ıı •adetti. Mnhak· mak içın polıı11 ihbarda hnhın· karıttırmHı üzerine müzakere• ligi ye yeniltgi hakkında da ona nıbayet Yeriyor. 
kak ti ki bu Yadı •erirken ka· muştur. Bundan ~üpbe edilemez. Jeri takip buyuran Oazi M ustata şciyle diyor: Bok tor Saim Ali beyden ıon-

206 H Alyoti J l 
177 Alyoti B. 11 25 
lö5,5 Vite1 7 75 
26 OeYahirci Z Bi 9 
24 S Gomel 6 50 
24 L;Jn Rf\CfO 9 75 
19 ~ Remzı 9 50 
17 A Malamo 9 50 

15 Y l TalAt 10 
18 K z Suphi 10 2ô 
11 D Arditı 11 

7 M MıbAlef 6 
7 n mat fahri 12 
5 Sa. Oel•r4io 16 
4: A Muhtar 9 
4 E R Roditi 9 25 

t842 Yekôn 

fa11 başka yerde idi. Dakikalar- Fakat çılguıc" hareketlerinin Kemal hrzretleri aalonn terket· Fıkilık yenilik yoktnr. An· "' dil cemiyeti omnoıi kAtibi 
danberı ~özleri, gelip gıdenleri yme kendi aleyhlerine dUneoe- mitler ye kurultay reiıi Kazım cak IJekil tebeddülleri Yardır. Necmi bey künöye çıkarak &&
takıp edıyordo. Meır doteJJer -,?ini dütü rnediler mı7 Oan bir paşa hazretleri de hatibin sözünü Meıtela J aponoa Toognz dilidir. lim"tın bir maddeeine bazı ar· 
hlç durmadan da.-etlilere içle kerre tevkif edılirae hötün bil· keeerek devamdan menetmiştir. Bu ıki dal en yakan akrabadır· kadaşlarca kurultayda hiç l>ir 
tini aerınletecek metrobatı taşı- diklerini söylemekten onu kim Aldı1?1mız malumata göre lar. Biri çok iptidai di~eri çok kritik yapılmıyaca~ı minlıı ve .. 
rorlardı. Bir .Hralık garip bir şah- m"nedebılırdı7 Korkunç teşkilAtı Oafer oğlu Ahmet beyin üniver mühim bir medeniyet dilidir. rildiğioi doydu~ond•n bablıle 
ıa gözleri takıldı. Bo da metr do.. onda11 daha iyi tanıyan kimse aıtedeki doçentlık vazifeıine ni- ~;ıiı_ılık murat olundukta Japon böyle bir ter dötönülmemit ol
tellerden biriidi. Vf\zifeeini göze yokta. Çetenin büliln aıralarını baye& yerılmıt •e dil çahşma· dılirıe yeni mi diyeceğiz. doğunu herhangi bir teze kartı 
batacak derecede becerıksizlıkle itşa etmek soretile yüzlerindeki larile alAkası keıilıniştir. Ho gayet aldahcı bir mülA- itiraz •e teklıf için kftraönön 
Y•rıyordo. Bir kaç defa elinde· maakelera düışöre bilırdi. latanbul, 19 (-A.A) - ikinci hazabır. Eski dil mefhumu ve açık bulundugann ancak bu gihi incir Sataşları 
ki tfıpaiyi dötörmeıine ramak Terk dıli kurultayı içtimarnı dıl groplara bahainde tez BAhibi tenkidatta balonmak istiyen Rr · Qu. Ahcı Fiat 
k'aldı . .En garibi bütiin bu hece Oan nefret ve hiddetle ııtk· bugün Dolmahıtbçe earaymda ııolarıt agglntinant filekıonnel kadaşların ~iç ol~•·•~ tektdeu 

1016 
Ş Remsi '1 

50 rikıizliklerinden zerre kadar· mü- landıaı yerden meydana çıkacak ak!elli. Bu tdplanışıa iştirak gruplaranı kııaca izah ettikten eea11D1 yazı ıle teebıt eaerek re· 2~7 OeYahirci z 
8 75 tee11lr görönmiyordo. Varol, hn poliılere baflıracaktı: eden knrultay azaları hirincı ıonr" medeniytıt ihtiyaca göre iıliAe veroıeıi l&sımgelecegini 

175 
Şerif Risa h 

8 adamın kemli üzorine dikilen c - Reni mi tevkif etmek ia· günkü toplautıdıtki kellftfeti mu- ilerler. Dff daima 111nayiı takip bildirdi. Ve idari komiıyonların 
5
, B S Alasraki 

8 gözlerini ıe~di. Tekliflerini iza. tiyoraıınuz. Iote hı..ıradayııu. Şu. hataza edıyordo. Saat tam on eder. Onunla büyür. Ona tAbidir. yarın 1aat 10/5 ta, ilmi komia-
27 

A Malamo 
9 50 ha <;alışan zatın eüzlerlni keee· nu bılıni~ ki lATkilim birçok le•· döttte Heiaıconıhur huretleri lnt-işarıoa vaııta olur. Eakat dil yoolarm da Salı göntl ayoi ıaat- '7l 

8 
Franko 

8 75 rek: 'iipheli ga.r10non peşin1t ta- kıflerin ancak başlangıcı olacak- refakatlerınde dahiliye nkili 1anayıin anaıı değildir. eliyor. te toplanacaklarını aöyliyerek 
1520 

Yekun 
kıldı. Dı" Hlonlardan birinin tar. Bitçok tevkiflerin ..• OnlR• Şökrii Kay" beyefendi oldogn Saim Ali bey aoa dil bahımde Azanın gfllmtılMini rica etti. 
perdesi oynadı. Duşardan bir bat rm kimler oldu~nno ıize beo bafde kr.rultay aalonuno teırif de 9'na dil btr nasartyedir. Şun- Harlt:l11e VsltUlmlaln. Cevabı Zahire BorS&ll 
göröndtt. Eararengiz kafanın kö· ıöyliyecek, teYkiflerine yine hen ettiler. Bir da"ıka ıonra Ka~um dan çıkınıftır: latanbul, 19 (A.A) - Harici· 
çök bir işareti üzerine Metrdo- yardım edeceğim. Hiç layik ol- paşa hazretleri başkanlık maka- 20 80 dil hAp FIPXonnel ötede ye Vekili Dr. Tedik Riiştö bey Q;9

8 tel pardeıöıünü geydi. ŞapkAırnı madı~ım lıir cezaya benı nıırat. mana geçtiler Ye içtimaı açhlar. 70-80 dil hep agalotinant, bu Soyyet harici1e komiaer vekili 
78 kafaamK geçirdi YA bahçeye atıldı. mak iıteyen alçakları elimle ıize Yazgıtnhk me.-kiinde hmail neden diyerek izahmı yapayor. M. Kreıinıkyoln dün kurultayın 
86 Artık şüphe yoktu.Bu Metr- yakalMttlracaJ?ım. > Müştak ve Helik Ahmet beyler Eski dil mef homona Yerilen a<;ılma1ı möoa1ebetile gönderdi· 

7 

Oinıi 

Bu~d"y 
Arpa 
Rorç•k 
.Nohot dotel ıabte bir metrdoteldi Varo- buhınuyorlardı. Möıştak bey bi· diger ha11alar bab11iode bir ilim ,.

1 
telgrafa •n ceYabı Termiotir: 

ı f!t v 45 QATdar on kalbi y~rinden çıkacaktı aan· Oan lıu düşiinceyle meydana rrncı ıçtıma giintinön zaptını merakı olmaktan çıkmıo boln· Hariciye komiaer v-.kili M. 
16 

.Mııırdarı 
ki ••. Öyle heyecanla atıyordu ki •. atılacaktı. Küçük bir harekette okudu. Ve umumiyetle tanip nnyor. Bu mevzun bugün bir Kreainıky hazretlerine: 

107 
Melez 

Demekki bütiin tedbirlerine daha bolonmaaı yeteıdi.Bu BlrAda .,dıldi. kayoak ypoi origioe me1eleaine Göndermek lötfunda bolun-
281 

Komdarı 
reRmen orılar, aaadetine, hu110· polis memurlarından birinin söz- Hundan şonra kiinöye gelen taha•vüf tti. Ve batta eıki dil dagnnus tebrik telgrafı dolayı. 

1082 
Palamut 

rnna dö,man ke1ilen onlar •tk !erini ifltti. Oan [t•>li& müfreze- Dil C6ruiyetinin omomt merkez eaki med JlİYıt..t olC:Ja. y,. bugün ıile zatıllilerine hararetle t•'l•k· 

l'iat 
3 20 •• 
2 75 8 w. 
'50 , .. 

6 37,I 
ı 87,I 

3 
2 '11 

4 62,5 6 
1.95 (68 25 

.Y~va1ına kadar aokulmu,ıar, en ıine komanda eden tefin eeaiai Azaie<lan Ahmet OeYat bey ilk ~kl dil e'Y'S\D~ao raht ·~ iç- köratımı takaim ederim. 2559 kilo Yapag 

.J'nce varlıfıaı tehdide koyalnıo•- tanıaı: kıımıtıı dön anlattııtı tezine de. tımat Ye pedagojik knvYetı şa- T dil k it . 7~50 adet oılak derisi 
lardı. - Oan Varolun ba gece tam etti. Slizlerinin sonunda kaya gelmez bir tekil Rlmı,tır elgr•fı:ı•ı . ';; ayı rı- •t-181 •• 

88 
S9 

Bo dakikada 143 ün çatlak Ahmet Oevat bey kendi tezini ılıyerek k11a tzRhını yapmak- yaaetine ibdl' gd.ettım. 11 omam Vesı•kalar te•kifini icap ettiren aebebi an- bil 
181i knlaj:?mda 9ınlıyordo: şn şekılde bülA1a etti: tadır bttyete ır 1• 

- Zıtaf gecenizin meı'ot bir !atayım. Bo1-rüo ismi güzleri Saygm yurttaşlarım! F
0

1ki Turant aristokraailer ve Büyük doıt memleketten ge- 'l'oplaDIJ"OI', 'l'etklk 
gece olaoagını zannetmiyorum. kamaştıran bu adamın °0 yıl Hu etiidiin verimlerini kttrdeış e1kl dil met bumu bahıinin de len bu 19IAm kurultay heyeti Ed.ileoek 

Yarahhı, bu kalpıiz adamlar eYYel Marailyada ge9en kirll bir ceınıyet, T.D.T. Oerfıiyetinin •e· bir yerinde diyor ki: nmumiyeıioce müttefik alkışlar- Şirketlerde çalışmakta 
oe korkuno bir facia hazırlıyor- hayatı vardır. Halbuki ceza ka. · ı · ı b ı k ı ı Eıki Türk aristokraaileri la karşılandı. · hd · • 

.,. rım erıy e ag arsa meae ey Kurulta r ... ı·ıı· beni heyeti memurın ve miista emınıne ey• lardı. nunonon 536 ıncı maddesi ha kökitnden a.ydınlatmış oluruz. araştnılıraa saltanatları ile umu 1 u d 
1 

b. 
1 ı,ribi cıürümler ioin on senelik d ' I · 1· . .l.1 

.. b ti · umumiye namına zataAlinize de- velce ti.caret m.ü ü. r iı."ğiioce. ı• - Ya Rtjzana kaçırar arıta •. r .,. Ulu Başkanımızın sezgileri ile mı ı oı ıgın munue e erı ara- k 
1 

V 
1 lfona muktedirdirler.O zamırn miiroro zamnn kabul etmi~tir ' k ' k d . t 111 k ıında nereye kadar göz atabili rin minnettarlıgını ve aamimi rer vesı a verı mışb. 1 Ayet 1 1

d ~r teş cdsml ıye ça •varat rız. Ve ıınnu bir d&ha arzede· dostluk biılerini arza memur tetkik edilmek üzere bu vesika-••tiyeoekleri kortnlnl) fidyesinin Eğer C>niimiizdeki 24 saatlık me enıye ye 
1 

menşeının or a " 
hndodıı Dlll oh>rdo, Rezanı, <laha miiddAti de geçirirsek miirorn yim ki Avrupada adet böyledir. etti. ları toplamaktadır. Tetkikattaa 
bir kaç ıaat e•Yel z, .. vc .. sı· olan At1yada olda~uno şimdıden ay. Eıki dil m et hnmu eıki aaltanıtt Tevfik ROttD sonra mezkur vasikalar tekrar • ,. " zamıtrı miiJdeti tamam olacak duılatmışlardır. 

~!':!u~~d~:·P·k·~~:;:~~ ·~·!:b~!~ ::ktı•;kihata iınkr.n kalıo•y•- oym~;~ı.-.ı~~·.a:ıı~:.:!in;~!:;~~: Et Kaçakçılıg"ı Bir Hırsız .. bipK~~k;~uçni;khr. 
P•rçalawaktı. Uan Varol ıçın Oan V•rol hn ,;;.ıeri işitince büliin dillere Altay dilleri adını I ltJ!I'" 1 
!e8~anya~:.rz şe:Dd~~ ~ea:ı~;ın va7.ı~- ıçıne fernlılık çöktii. Şu halde v"rnı ok Z!\llltlnl gelmiştir. Bumda Şehirde Yine Aldı Yürüdü iki Evi saYar1' .... ı·adııaını 
t kıırtulm,.sı için 24 saat geçirmesi Hint gruhu, lrıın grobu, Kafkaıı s• d s d 

••dan ibaretti. lôzımdı. 2( saat ooora bütün grobo," Qin groho ayrılmı~tır. Son gllıılerdo şebırde fazla Jr eD OY U _Namazgihta Kah~aman ~ 
. . teblilrnlerde-n azade olarak ,e. Asyacla her ne zl\man yeni bir miktarda kaçak et yakalanmak- İkiçeşmelik civarında Kestelli kagında kıskançlık yuzünden bil" 

.Kayan ıkı hulot tabakası ara- refli hayatına dönebilirdi. grolıon dil vesikaları keşfolo tadır. s. ıbh. iyece yapılan. moaye· çıkmazında oturan Zeki bey Musevi kızı niıanbsı tarafındaa tlindan ay göritntlü. V 11ırol ken· 
dinden bir kaç metr('I Utede .ıu~ ı,etın ikinci bir emrini <laba norsa onu artık Hint· Oermen, De nf'tıoeıınde bu etleran çogu zevcesi Nebahat hammın evine yaralanmııtır. Mezkur sokakta 
J'an be' poliı memurunu gördü. duy<lu : Hint - A nupa vBBıtlaraoı haizdir nun ha1tahklı olduğa tespit edil- giren meçhul hırsız tarafından oturan Ventora kızı Coyayı dai-
4.rıtarıoda metrdoteli tanıdı. Bu - Venıao son taHmatanu diye Altay dillerine ayırmak mi,tir. . mezburenin bir kol saab, bir ma eniıtesi ile ge.zmekte ve ya• 
'daının bir poliı hafiy•i oldu- dinleyiniz. icaiz olmıyacaktır. Beledıye kaçak et aatılma1ına elmas taıh yiizüğü, taşsız bir pılan ihtarlara rağmen itiyacba· 
itana artık şüpbeıiz kalmamıştı. Varolıın artık <lurmağft,YRkıt Sa1gın yurttaşlarım 1 mani olmak için yeniden bazı altın yüzllğü ve iki gerdanlığı dan vazgeçmemekte idi. Km 
lıerdeki ge"itlerde bir çok poliı kaybetıneğe tabamıniilü yoktu. Bu etütte ıöylediklerimizin tedabir almagı dütünmek-tedir. ile digw er bazı eıyaıı çalınmııtır. . . ·ı . k "k 

Y her nokta1ını müdafaaya ıoru.. ı~ı B .. enııteıı ı e yıne gezme te ı ea ~011arı daha roeycuttu. Poliıler Se11izce adım adıtn geriledi. 1 k il dil ek itiraz - anım Hırsız müteakıben mezkar hane niıanlııı lıak önüne çıkmıt. ıa.-
lç nazarı dikkati çelbetweden Karanlıklardan aydınlığa dönö· aoa ıoa ere, e eo B • Pollse Sopa ile HDcu111 Ettller ye muttasıl bulunu Mustafa oğ- k lıkla Matmazel c

0 
... , .... ı 0 d Jara oe•ap Yermeğe hazırız. u k d d' . • anç ı-

-• boraya girmlşlerdi7 an yor u. .. . ö k di Karşıya ada Nazlı ıokagın a Hacı Mehmet efen anın evıne yı çakı ile sol memesi alba ~d bnoa hayret ediyordu.Biitün - Sonu var - etutleri hııc herkeaten ° en • 17 maralı eyde oturan l101ail · · d d 2 buçuk t • 
u • • ı • • mizi bilimlik bir anıoala kov- 0

" gırmıı ve ve ora an e dan yara aaıiştır. Coyanın yaJUI 
.: feTkalide tertibat .zabıtaca Hıkmet Bef vetleodirertık yürüttük. Kendi k1'rllı HaTa ve Tabir kızı Zey· lira ufak para çalıp savutmuıtur ağırca olduğundan hastanede te-

•kiflne ne kadar çok ehemmi· Bir haftadanberi mezunen d 1 nep benımların evinde ka9ak et Harıız zabıtaca aranmaktadır. davi altına alınmış ve lsak ya• 
)tt Yeriıdit?ini göst1triyordn. Çe•mede bulunan nüfus müdürii nanımısı ba,kalarıoa a atı •• Bulunduğu zabıtaya ihbar edil· cı·nayet k 1 t 

r- mağa 9ahtmak borcumuzdur. 
1 

"i a anmıı ır. 
• Hikmet bey mezuniyetini bitir- m •• r. Al S t 

ıu •. ~olıı amiri ctevkitin gürül- mit ve dün gelerek vazifesine Ab~et . O~Tat beyd~n IOara }bsk6r eYde taharriyat yap- Bo•••k Salih E•i•- tmış a ıcı 
Ilı u~ ve ıkandale meydım ver- b lamı tır. 10 dakıka ııt.ırahat verıldl~ Sıra maga giden poliı memuru Ne,et tl•lal 6lhrd'fl Beledi 808 'l'ec•l • 
l eden olması icap etti ... ini IÖY· aı 1 Dr. Saim Alı beye gelmiotı. Za- Yf1 Şükrü efendilere HaTa Ye .. ., 
....... . ~ lk ı ı k il Bornovanın Albndağ köyünün E~•ıdl 

""
1
.Yor moydo'I K• 1 k H man zaman a '' ara 81 en Te Zeynep hanımlar ıopa ile höcnm ua 

e(I Şu halde keodiıini tevkif lr8 1 ane um.umi b~r. a.l&ka ile dinlenen etmi,lerdir. Çam· dibi mevkiinde bir cinayet Sabahları mahallelerde 
ecekıerdi. tkiçeşmelikte şadırvan yanın tezıne, eıkı dıl mefhumunun ehem· Her iki hanım da yakalanarak olmuıtur. tUll satıı yaparak halkı iza 

b F,_kat ihbar eden kimdi! daki Şerif .Ali sokağında 10 miyeti bahıile giren Saim Ali adliyeye verilmışlerdir. Bo.ınak . Sal~h A n~mında bir eden seyyar satıcılardan 60 k 0 

~im'.. numaralı hane kiralıktır. Sekiz be1 c bu milll bilgilerde dil genç ıle enııteıı Amır arasında belediyece para cezasına ça 
b& ~u kadar gürültölö, heyecanlı adası geniş bahçesi daimi Osman mefhumunun hakiki mahiyeti Tehllller Parasız Olmaz Ailevi bir sebepten dolayı çıkan nlmııtır. 

dııeıerden yalnuı bir netice ağa ınyu vardır. Teşkilatı iki nazarı dikkate alınmaz. Yalnı• . Ankara merkez . bıfzı111hha kavga .netic~•i=~ t::i t:~:: Aaı: ;~; :U.. 
Çıkarılabilirdi• ihbarı yapanlar Ryrı daireyi mohtevildid. Kalaba- milletlerin ttlktt terblyealnde pra- müe .... el baktrlyoloJi ve tahlil kUl'fmule ••••! . d b"llb M&ddeiumumi Aaım bey 
:-

0nlardı.,. Ah onlar._ Daima !ık •ll•r• elnrltlldir. Talipler tik kıymeti naarı itibara •lı· t•lıel•rln~ gönclorilmekt~ olan ~ finr = ı::..:d~;: liye VekAletinden bir b-'< 
lalar.. lki9eşmelik kaveleriude eml&k aır > diyerek 111 .. ı BreaHıı mlllt maddelerın badema tahlil üor1ttle· Jaadarm• 1 t S l"h i et aJmıt ve mezuaive 

1( ı h kk d ki ı l d be be -x a llm•I plerek t•lim 0 mUf ur. a 1 mezun Y 1 . 3 iirı tehditleri mahiyetini simaarı Ahmet agaya mttraoaaı lenıu•Hlk meHle er a ın • r 0 D • ra r ..... a er baklwacla b lliaclli esince tah· geçirmek üzere latanbula 
ICS.teri1ordo· eyleatn 12-15 (106) c banlar her memlekette Tatan 11hhat Tek&letlnden tam.lm•n ma • Y • t" 

• . bl -• ldkata bqlaamııbr. mıı ır-- 93 ... Zifaf ge"eniıia me1'· H: 3 Pa. ~a. Per. S: M ...... elldiı > Yelu4atl dll mff· te 11 ... anmat&ar. 
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'I"ü.rk.çeye Çev:l.:re::n.: ~--u.lıi E:sa't eryerın endın .,.. h 
- Birinci Kısım - ~ Dev Git i insanların Karşılac- • e ıı~a . -

iBlağazanın Sahibi Poli•• BenaapE 'C' B Ş Ad V d 
;l>egilae ı,i Bolaylaştırmıt Olacaktır maları Ve Kanlar içinde sus ır en amı ar ır 
• • 
ı - 58 - : Yapılan Müsabakalar 

alçak ~ee•e : hareketlerin• ı?••2et1iyecekti. Akhisarda da Abdullah bunlardan 
korkonç bir .J•lan, Soeu Je Pey'ın oradan çak- ı .. :anbuı, 19 ( A.A) - ş.,bra nan yolunu buluyor. Nihayet s• •d• ''D ı• p 

ı. maamı bt!khyt·cekti. Her bahltt mizıle hu'nııan heyııelmilel gü- Polonyalı 30onou d~kikada totla ırı ır e 1 azarı... Pazarı,, 
Qenrn kola indi. Göleıaiyor- liçünJen bıç o maua harı •e reşçıler ıiçiincii teınaKlıuını ba. kaaı.ndı. lyan avazı çakhiı kadar t.ğırt-
hil~. Yolcunun yüzüne: cYa- Qeu mqbakkak eurette mecPk J.tÜn kalahalık !ıır ınerakla lutıe. Üçüncü güret Olnanrah Lu- mağa klfidir. Bayle haller ka'fl-

nmı, ! • dıye ba~uclı. 1' olco ti. BiTbarile kono~mıya ;;.._ 11 ~nünde Takıım ıııradyomunda hiıko ıle lepanyol Olana güreş- sında alabildifine feryat edea 
uslıuım ıilkıp qzaklaştı. ()tan • d . ' d n· bi . yHptalar. Hır gece evv.,ı giirt:ten tılf'r Topa9 gabi Labiıko de• Abdallah, .,a1r .. ım ~-...11...z.. ure. e emıy•n ar ı. ır rıntn ..... wuu.g• 

hiitön •ücod11 ile di;nüp elini hile ııknaadıtn ayrıldılar. •e parlak lo1r 11ehce alnn liftli- oüeeeh hpanyolan ka'1111nda gi za .. a da iki prip lailet p 
Of"'oa11na kaçtı. yim peblı•arıdarı aonra T .. kir- iti k et v terir. Çen ırntikacı dfikkAnm• ~arip ne; •razıyette ahyor a. .aele· 

Nıbftyet b1r kilometre iler- • Ja1tJa llü"t''-'111 VA Rıfat N•bh•an e ... biri: .. &A.Alr lraL-. 

" 

b ld H bafri1a1tan çıkar1tnıa hron7. bey- ,.. J ı·· lum türfıf tam bir komedi ha- •T.. iNi 
i tkı •rkadaeını 0 "· art- larna d11 •üreı.ıeoekleri ilAn edıl da11lık ibrazı·, meleli ortalJ.ı.. 
f 

• bo b .. k 1 kelcikln iıtedi. DilkkAncı bar " v hnde deYam ederek ıl dakılıa 12 5
• 

• çıne m a •e ote ine e dı~ı i9an alatnrkacılar ı"a11nda meydan okur mbi bir bal talnn-
mbaraları doldarahnot 9an çekmeden bir ••nç doloAn, ma- .. oıyede Olınanın gahbiyetlle •-
aflDı batlı güttermek ıçtn Ti ıaten kaplı küçücük kutular 941bret .-ahıbi olını •e eerbttıt ,(ft bıttı. man Ye ka'fısındaki ufak bir 

JİDmie oldaklar1 memur elbi· çıknıp maaanm iiatiine koydu. rüışte Je ıyı hır ıne•kıe mahk Dörclüncü giirflf Roman1alı çocaj'u mllbarezeye daYet eclea 

l 
H d Ş t 1 d . 11. bolnnan hu ılu yerh pt>hhYanın bir muharip mbi YUİJet alması· 

ert •e ortadaıı ya .. ıtalmaış 0 • auı ıuıg '"Y ı eğı • ı ({uıo ıle Macar Nugi araaında •-
c.ln cih•ıteh ecnebıfer k3r•ııında dır ki bu man•••aJI •• -.. •• 

pkafarile fazla göaterltlt tdıler. timall Qıodeo nya Tü rkiıtandı: ~ oldo. l ık 1edı dıtkıka Maoaraa - -.J••u-
89 hunla, kızıl clerihler tıpin- Bıyıklan, 8f1Jrek aakallara • ., alRcıtJ?ı ıuıfcflyı merak eılflnltır- lebınde fakat Dt1llceais bitti· kimse sWmektea, alabildiii•e 
eki Suen döşftnö1or, etrahna kaneık •özleri ile azam .. ıli aıaı den miir.-kkep hır kalııhahk rın· 1 • silmekten kendiai meneclemeL 

g111 etrafında toplırnmı~tar. krnclci .1~edöi ıddakzıka gör .. ten Akhisar Hususi - Rumiai HalillİD mı· eri de: ÇcOCak•ann 
kmıyorda. Pey tae.. Iüzü11lln •lı tabakadan oldo,ıunu ıtiiı ••J• 8 wı•ı 1 0 u aman amau • , 

'8 kadar ger19 görftndltJöne Qen terıyorda. Fakat dümdüa teke ltırıneı giirP~ J ıtponyalı Kor . yolladığım bu sevimli Ye narıtı- ız acmdaa kartaı.r karta•••• p· 
d kk 1 .. _ k t M L d d yururak aa.llıyan ralnplerden Ro· lelı" "ıbti AL..._JJ-L • ·ı-..1e •e yet tabii ve devamlı ..rJL • ._ __ 

9 ı at etmemitt ....... ga e baronla uvı7eais flaraıı dejtil_ yonl>«' ı e aacıu oro ı ara11n a manyah bır •ata mll•demetiatn JU, uuu - •-...au ,. •-~ -w 
rh göalftkleri belirt onu böyle Oeneraha geçeoeti yol öze- yapıllyordn M•cıuın 101 kılo 

1 
. 

1 
t k 

1 1 
.. el İ•miria .. ŞemliJ91i ye sepetli de- l•ma• Ye .. Deli puan •• Pm· 

9 gö•teriyordn. . .. bo b 1 l. d ohua11111a wukahıl J11po111ah l;l6 ne ıceaı o ara an ar 9erı11n e 1· S b . • d b. n deye iıhan pd&nwai etme• 
rtnu.- m • ı >ar • •m buton· . kaldı ve bu •ekilde gftr,_. devam 1 a rası "ayana a ır meczup· " . . . 

Hareket ettiler. lki comh11· kıloluk hır devdi. lkı metreden Y -y d dnı?onn haber •Arec .. t olan etıı·. Halkın tur. Fakat hilkat ve tabiat iti· 81 memnam1et f6atermesı ır. 
"1'11et caddeeioe vardılu: b~psi fa.&la boya ile korlınn9 hır rakıp prote1toıuna ra~- Abd ilah 
aAlk aüklılnlarıJe bulanık aôk O tlokça para •e Cflneralm tılnf- olan lıo a<lıuo ıat.·nı zamntıda çok mron, halta y1&ralar1 pan .. a- bariJe manf .. Sabri ,, den çok U ID yamncla sakın 
-• .. J f ki d baıka mecrap ve delilerin admı 

atin altında gene eaki ba1a· tarlarrnın da biiınli nRzu1111 Çf"tııı hır ~iireşçı ıtlı. 3 tlakıktda mıuı edılmeden Tarıom deTamanı ar ~~ ... rım k" anmayiaız, ç8nki 0 hiç birini be-
M dönmejte bathyordo. kazımacakh. Ve bu zengın Hnr- buıuıııı tuşta yt>ndı. U•nıop eden hakem bevelrnın ga 

1 ızın sa ın ve ıen 
Şankayeekin otomolııU oad- jova dahi belki Şankay,.,kin lkıucı ~üıe~ Polonyalı Krıtv• r"betanı tamamlamıtk içın olacak meczubu Abdullah dayı, aabab fen~ez ve diğer.'e~ini kendine 

i91e amal dar bir eokaktan i 
1 

bi t ft .d. z~r ılf} p.,ıiirıralı Dro.~•oni ile lınpıuWrle yapılan neorıyatta pro- tan akıama kadar çarııda ve rakıp sayar. Şehrımızde bulunan 

Jecekti. Köoeyi dönmek i9io aaaı~ r .sarara ara 1 '· gıiı ş•yordu l lk pclı dal.aka Po l6Ato edtm halk profııyonel gtiree mahallelerde dolaıır. Onu bura- diğer bir kaç deliden birile Ab· 
Y""ne ıorno : d l hı ka hyacaktı. Otoınobilio gel- loııynlııun ı .. tııue hır Atıyır taolııp lıiiyle olur kantınayınız ihtarına da tanımıyan yoktur, herkes ula rplqtırac:ak olursanız 

• •• L - Qoktanberi Şangbayda mı- 1 k d H oı cincecleo gorme .. ve yavaş- """~' edt>r.-k nıhıty .. ıı .. nılı kıncı dev· marn• al ı. albnki profıiyo- kendiaiai aever. Ba ihtiyana en gamlı an!aımızda bile 80n 
ııı .. man bomba11 atmak retle JA aynı fl'kıhlo nılıayetıız nel güree ka•ga etmek demek h ll l d b" k l badclma kadar giilmakten ken 
ımdı. Otomobil or .. dan hergün Ro ac•yip miitteri kim fll•· hını Ct;iiııcıi yedı dııkıkıtd" ıkı oınıaclıRı gibi kırnlar içınde ka ma a e ara ann a ır ço eve· d" . • 1 • 

bilirdı 't t)ekıngenl•ıt'i, tHedcliit- .k . . k re de ziyareti vardır Canı sıkıl· ınızı a amazsınlilS Abdullah ra-,...t bırJl' biri çeyrek geçe g~'i· tıuı.!11111 t.ııının l"bıno lııtıneılı~ı ıan ı ı rakıbı hıç te olruazıa ıl · 1_ I • • d • • ı ·· h r ·· ı ı k . d t d .. k d" · gıp ennın yanın a sankı bır re-
7orda. Şu halde, dar 10kaçı göz u a ı, IC0 1' "" ,.,. ··~v19 .-a •r~ı ıçın bakt'uı lwyetı muıl"k bır ttdavıy., almadan açık yaralarıle ıgı zaman anı ıgı ve ~n ısın- • . • 
Jtyeo, otomobili göıliyen, oto· kayıtsız kah'!'• onn 'iiphf\ye •lii- n"ııce ulıuak Ü1.ero giireşın bila ~üreştirmek devama mecbol' bı den hoılanan evlere gider. Bu, ııtır, onlara emırler 19dar eder 

obıh görür görmez dı~er ikt· ıtörıoo,rn . Helki ho 2""fi Av- nıiiddet t"ındıdıne karnr verJı. nakınak profııyouel nizamında ekseriya acıktığı zamanda Yaki ve Üzerlerinde müessir olabilmek 

aane beman ltaret Teımek iktıaa rupui elbiıe gıyınAıte ahş k Miısalıaka Pnlony lıııın lıl\kıııu· d .. ı?ılıe hıle 11ısanlık nızamrnda olur, . çünki onun karnını seve için lizamgelen pyi yapmaktan 

ederdi. Orada, cepbeei tam soka- değıldı. yt'lı l\ltan<la tlt vam edı, or l!,ıtkat ınemnudnr. NetıceJe Na~i 11 nci seve do oranlar pek ktur. çekinmez, cömertlik damarluı•ı 
a bakan hır antak~ca maj?aaa- - Sona Vaı - ~ok çevık olan Uoıuan) alı en clakık11d" J(alıp gelth. Oüretlere Abdyll b kço d .... b. harekete getirir onJara kahYe 

b 
. u a ın en ço sev ıgı ır • ' • 

ınıo olunma1& - fayet majtaza- uıuulınıtz vazıyotlerıle kuıtnlma vıum Jı vıaro edılflcektır. ıkram eder, sıgara verır, ye 
•ın '"hıbı poııse menıap de~ıl- Ticaret Od11sı • • • • • 1 • ıey vına 0 da çocuklardır. Ktı rir amma bunun mukabilinde de 

- işı kolayıa,tarmıo olacaktı. Bazı Maırazaları s· ~ K . . • çok çocukları pek fazla sever onları tektire, tehdide bqJar ve 
D bıaaat nezaret etmek iıttıyor- ır uı: orcu arıımız ve onlarla en sadık mabip Ye ak- aralarında liubali bir MZ sil.ailesi 

n Pey'a caddenm, otomobıl kö- Kapatacak Dlı? .... _ ,_ ran imiıgibi sohbete baılar. fakat ceryan eder. 

fi döoiif bızlanmagı\ başlıya- Tıçar.,t V6 aan:ayı oıllllara ka Af K n· c 1 1 çocqklar da oldukça muziptir, Abdallalun hususiyetlerinden 
11 noktaya •e Soenı de bar aı nonn mooıhınce eenehk ıubhii· ararlDIO lğer eza 1 ara bazan Aptullahın can dam11nnı bahsetmek uzun sllıer. Ona: 

Perıye yerleotırdi. Qen ötekılere dalını Termıyenlerden bazıleri- T • ı • • J l • bulur ve onu kızdınrlar Kızdığa ".Senin bir resmini alayım, Ab· 
~arot ettıkien ıonra Jlk hombayı nin mafagalaranan kRpımmoırıa eşn 1 ını s ıyor • • • zaman Aptullahı batın bir deli dullah " dediğim zaman: .. Ga-

tacakta. Otomobil, bombadan karar veriloaı, •• ho gıbıler bak · k d 1 olur zannetmeyiniz, bilikis daha zeteye göndereceksin değil mi? 
8tft&Uır olıao veya nlma11n, Ge':"" pıuıar giirıii ıııur -~z ı Ct:zalurnı aftetmemitlM irt •· fazla sakiuleıir ve kaçar. En Benim resmim bundan dört sene 
armıyacak olorıaa ötekilerde il• kında otla ielıue heyelinco bir beyels lıır af kHrnı verdı. Tar. tırnhol, miiehbt-t Cf>Z!lya çarptı- ufak bir çocuk kendisine tasal evvel de bir (ceridede) buılmıth· 

ra ile bombalarım atacaklardı. lııte bazıtlanmıetır. kıye birıncılıkleri dol"yııile en rılmıe oyu11ou ıono bıle atlet- lut etti mi bu ihtiyarın gözü ve Yolla da çıksın.,. Dedi ve bir 

Otomobil duruıa ona doıro ko· Anlalyada eon cezRlarıdırdıj'.tı A lıay takımı mıştır . kurtuluş çaresi kaçmaktadır. daha peıimi barakmadı, daima 
p geleoeklerdı: yol, arıahanrn nın •ol miidRfıı Alı beyın mü Ro ~en<:1erln cezaları o ka Onu bazan bağırbrlar. Bağır· soruyor: .. Yolladın mı?" 
ri .cıdebilmui içın pek dardı. Zlıaal 'l'etklkler tebakı cnıtl4ını atfetmıştır. Bu t1ar bUyhk miidür ki, nazara bi. masına sebepte en ufak bir te Jlive edeyim ki pbrimiziD 

pbtemel muvaffa\ıyetıiahk iıııo Dewa,m Edi~or anrntle Tiirkıy" hırıncihklerlnde le ohnmıyorl•u. Hu oyoııC\ular mastan ibarettir. Mesel&: onun ba sevimli ve ıen ihtiyanm her 

anda idi: Şayet bomba teıırsız Antalya 20 (A.A) - Zaraat lım•ri tAın11I fülecek oh•n ıam nıemle-ket evlAtları •e aynı yo. kulağını hafifçe tutmak, kes sever ve yardım eder. 

alacak oluna ntomohıhn hHa- vekiletin• merbut sıcak iklimler pt}on rakımımızın tlaba kıı ... VAth lnn yolcoao dt1gil midirler' Kal sıkmak gibi ıeyler bu şen HulQal 

aklarında a~akra duran mohı&· nebatat miitehassısı Dr Tonka çıkmuıııa tf'ının eı mış oldu iyi, dı ki içlerinde biç hır IDD'i ,.~ 
lar derhal alete baohyarak 

1 
"li t b b . . • hoş. Honll kumıu,nın hır dıyece1tı takıirı· olmıyanları d .. •ar Ku " l k ib ı ki t va vı ye a çe.eranı ve mum ., .. .., • · ntaatınıaiçin atide i tiyaç arınızı pek ocnz 

ya Af nmıya· b" t tk"k · · B yok. runun yanında Y•O ta yanıu feb- temin etmek isterseniz Halim a1ta klardı. ıt ovalan e ı etmııtır. u F .. kat ber"ı tarafta o11ılan e•el "' 9arştsında 
1 t . . k k "k •asınca apor yapmaktllo ahko- K 1 1 H N • 

Qen ve ıkı arkadaşı barbirin- ra arı esısı mu arrer ııca 1 cazalandırılnu, oyunool:•r nrdır nolan bo sporcuların da hakkı- ava a 1 asan urı 
en ayrılmak mechorıyetıode limler nebatatı tecrübe istasyona kı ha..rılar aylartlanherı ct•zalarrnı nı dı·ı.ıu··nmek ır..zımdır ........ rkfl~ 

k d b 1 
... 11 ..;u.., .. ticaretbane11ine müracaat edinız 

ldıler. Oıomolııhn ge9tığı yollar- no taıın an müsait u unmuıtur. çekıyorlar. Hu karar tı.ıınde on- b • 
aki halk aral'anda, mnbakkak Dr. Tenkaval ayni maksatla ,. hliyetının adalet mef omondan Ç 1 E • T O 

k ların da dflşıinülmuı Ye ıtffedıl ayrılmama11 ic»&p ecler. Ç la k d 1 h 1 LH 
•• bahyelM de TUdı. l't1y bn 1 tetkı atta bu unmak Ozere Alan- meai her batde .cenr.hk nzerindt A b Al 1 k n u u ... • ve er nevl o , •• 
nh kab•eıınd"n gıdıp Qen'ın yadan Mersane hareket etmııtir. Y f ir 

11 ıcenap 1 
hr. ounun Ç i ı hhi d ıı:. h la b eyı hır teaır uyantlaracak hare- umnma ıe,anılı daha böyiik bir in Ve ıtvaZlTTU Sl ye en ıuV a r ve anların 

BrlNtol Oteli 
ls ... anbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 

Brislo/ Oteli . Tf'peh11şı habçesi karşuııitn" 
• Hahce Te Marruaraya nasır 

bavacl11r hır yerdeılır. 

B • l ) Ql ı• AAanaörii, her otlıu11ndıt ıııoıak 
rıs 0 e 1 : 80Uk ıtU.} O hol onan banyolu 

oda:ıuı bava htanbulnn bırıJH·ı eınıt lüks l<onforlo bır otehdır. 

B • / / Oi ı • • Hütiin rahlltlıklarma ilAverlS o e l • Um en ternu~ bır aıle otelıdar 

Brl•stol Otelı• • lz.?1irlilerın tıoloştokları bir 
• mulilkat yflradır. 

Dikkat • Fıyat boeoaonda Birıstol oteli bütün 
• hiruıci ıunıf otellerden ucuzdur. l' atak 

lorederınde yenı feyllalide tenııulit yapılmıftar. 

3-26 {792) s 6 

ket olurdu Hus merkez bf!yeh- alıcenaplık olacaktır. te/ertüafl envaı banyolar Ve tetmOSl/Onlat W her clns 
um 1ıu kaıaruıdau şöyle hır ne Mehmet AH musluklar ve kanalizasyon için demir diJ/cme boralar 
tıoe d., çıkarahılırız: • '•' • ve lngiüz künkleri ve bunların te/enaatı vesaire ... 

Bundan aonra lık maçluında Orta Fiyatlar rekabet kaba/ etmez 
oaınpıyon oıt1u1to ve ınüteakıp YePll Çlmentol•r, BDtln •••k•l•P 
maçların f81UJHyonluk pııv:rnl:uı Mekteolere En ..... , •••••••• 
iiıflrınde hır toııri olnııoaoajtanı Bilt • t 
gören takım oyoncnlara nıhıti tlD tlracaa ••l•z•mızd• S•ll .. P • 
ana9Jarda Jaba ot-ıurane hare E4ea Talebe 
ketlerle karşılaraudakılere tt'Cll· Ab nacak 
vü•lt'rıni arluabılır. Oezalaodı Dünden itibaren kız ve erltck 
ralsalar bile llll!Blea aonra Tür- lise.erile muallim mektepleri ve 
kıye birıncılık len dolayıeale n orta mekteplerde talebenin kayt 
İzruirın futbol ferC\hnı hıbllkkarı 

ve kabulüne baılanmıştır. Mez 
tt-mını edehılmf>k ıç•n at vardu 

kür mekteplere bu aene ber ae 
zılııııyetı hikıın ol11bılir. 

oekinden fazla tehacüm vaki 
Bo k<it ü ve korku ııç i hti ma -

ll
·n oiacağı tahmin edilmektedir. 

merkez heyeti larctfanJan 
.. .. Maarif Veklleti verdiği bir 

<luşnuülm~mış olmasına ihtimal • d t kt l · b""t"" emır e or a me ep erın u un 
nrmıyoruz. E~er düşiiıımüşhnae sınıflan için vuku bulacak mü• 

no dıye evYelce oldugo gıbi bo racaatlarin hepliain kabalü Ye ı 
defada İ•laobnla imti•alen bö icabı kadar tut>• açalacajuu bil· 
Ula oenh 07unouların mü&ebaki dırmi•liı'. 

D-oyçe Oriy a ntb an k 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

ızmıa 
Mı.;RK.K~J : HJ~RLJ:N 

Almangada 176 Şuba' Meveattur 
Seı maye ve ihtiyat akçeıı 
165,000,000 Raybemark 

Türkiyede Şnbeleri : 1S1'AN BUL ve lZMI R 
Mııll'Ja Şobelert : KAHIHE ve lSKEND.KRlYE 

Her türlü banka muaıoelltnı ifa •e kabul eder 
c ALMAN YAl>A ıeyabat, ikamet, tahsil Te .. ıre l9ln 

en ehven veraitle RKGISTRRMARK aahhr. ~ (b-tl 



ask et bol Doktor iktisat Vekaletinden: 
~taY-Aiiınordu Kemal ŞaL 'ır im~.;:~!·:~:.~ :,~ku::.~ ::a::·:e;::!ü~~n~::t mütebaum iki l Fen miişavıri ile bıriıi kim'a ohurü etektrık diplom mtihendıs 
•naıe Kaldılar 1 

Yeya doktora ve bir yfikAek mübendıs mektAbi veya 'OniYeraite 
l~ını Meml•"•t Hastanesi f.,n fakiHtefMinden mf':ııon olmak üzere iki lat,oratoıır mühendisi 

1 r mınsakıuu Basketbol· DahWge Mütehauuı 
erının ıkinN denesinıo ikincı Ye Doıniryolların•I• Ysgon ve IJaeküf musyenererinde çah,tlrılaoak 

tııı11 l\t ırnycııclıırno Bıruıci Hey· Ontver~ute fen fakfiltslertnden teknılrnrn, Robcrtkoloj V6YR Sanatlı.r 
P•zllr al,-ını 1ap•ldı. İlk ı k ,.. •.ı6 T 1 

ıltb le v- er so "I!'.' numara " 0 e· mflktflpleri ınıtkine ~nhelf!rinden mezun iki, Ankara, htanbol, 
ld a a Alıay • Izminpor ara. fon :3956 Saın~nn, J\tersın, l'O fzınırılekı iilçiilor ve Ayar mınfak., başrnü-

' ldı 1 ı d · Evi Karantina 1 rnmvav cacl 
n • zmır por geme iAın- feltışlıJderıııde çalı~tırılınıak iizere de 13 syar Fen memnro ile 

.\lı dE>ı-ıı im ı fi kol kar, uıınclR .X o, 50(ı 
'•ncı ay hııknı"n g"lıp geldı. Telefon No. 2545 miiıliirİiik hiiro işleri ıçın ıyı t"l111J ırörmüt Te tecrübeli bır 

ıuus"bakayı Altrnordn (3fi=l miimen; ız ftlınac·ıktır. 
3() IC. takımları yaptı. Saat ... __ , __________ .. ı~.,n mh\'aTırhklerıncJın h1tşka ıtçık VA?.HeJer için Arıkarada 
''d d, ınıisllbakaya bilkem Al- Z A V 1 (ilçiilu l"e Ayar miidhrHiı?iindo vo bıanhutd" Marmara mmtakaıu 
, ltı Şakır lıeyın ıdarosi,ıde .Namıma yazıh 3954 Nıılu he· Ö ı;ül~r ve Ay ur Başıniıfeıtı~lıl?ırııle ehltre& imtıbanı yapılacaktır. 
htıd Bn ııııtıhandnrı ünco aı;ı:ıtcak ve 15 giin 11iitl'C11Jk olan hazırlama ? ı. yannaıno ıııtıhtevıy,.tı olup ınıı 

:~ lkırnıar: Alttnordn; Aılil, vnkkat kahal srıretıle ıtlıal edı ktır'!lıuın<l" g-c)ı:ıttırılecok nuıui ve auıeli ılenlerle dılekçil~rin 
ı •b l1n A ı 8000 d t h l ·ıı ı bılgıleri tazeleetırılecektlr. .,. ahıttrn, v.,ıın, nllin, en - a e nıır 7.eıı >1 ere 
'S · lmtıhıtna giranı:ıl< i11tıyfıılerin en gf'lç 2518/934 alrş11mmo k11dıu i... · 1\: ._Adı AJ.{ab, Bahadır, baıtır rplıJ?ın rnıamunu t~nıırıen 

. ._. h vermiş ol<lngum g ı ı lira lak te· A nkaraılıa ölçiilor ve AyRr müdiirliit?Une verntelerı nya göııder-
b • Q.asım, Sahahıltın beyler. ı · ır.. 1 ı ı ı ı h ı ı • k 
q mrnat mektubu ronkahilincle iz- me erı ö?.ımg-e on ve .. ı rn arın ııe erı en ı 11rPt >n onuoıto, or111 

ı. tt ılu taktın o·üzel oynadı. ~ - .. ı k ·· t' tıatr R1trtl r A k ı ı·r ili " 'ttık ~ ırhlllnt g•ııuru~unden aldıJ?ını pro~ramı, verı ece ucre ıer ve ... " n uıu a d ç er yo 
l ları gollar çok alkışlandı 119,; numara ve 13 Agıııııoa 93:l Yo Ayar mitcliirfiigiirıden vn f sranhnl, Sıtnurnn, Merı"n ve lzmjrde 

k dl\n Bl\hadır, Hasan, '.lllrtblı aynıya&. m"kbuzunu zmyt mantaka Ye ölçilıer ve ayar bftşmiilt:llı~leı ırıden •ornlop ~gre-
oılehılrr ~-.... •darı Zekı, Sabahıttiu, ol.'.luğn cıhetle yenıden kayıt ııu 

.~ı Ha vazıfAIM için hund,.n Avvf'I nıiir11c11ftt fltlııırek fmtrbanA ı._ il beylf'tr rnn•atfMk oldu . retı <;ıkartıJacaAındau mPzktlr 'b ı..h 1 girmış olanlar da eskı miiracaatlnrrnı yenilıytırek ve noksan 

'

q•1ecanh g~oo aoo denede maa uzan hiikmH olmıu ığını 
-.. v Tf'Stkalarını ı"maıulamahdırlar. td ılı\o eylerim. 

'411l faik oynıyordu. Nbti· P. Alıotti & Mainetti 
- la lınordn takımı 7 ye kar- :H75 (:l:H) 

"' h .. ,. ''" galtp geldi. Gele- ~----~-~---~ 
-~ffa Altlly - Aftrnordu, fz- D At• R 
' r • K.S.K !inal mii aha· r • 1 ıza 
~ 1apacaidal'(hr. Eger Altın 

, ' galip geıırae btr dab., A ı- Oogum Ve Cerrahi Kadın 
•le oynıyacakttr Altay g"lıp 

!u '" İıınir aampiyona ola- Hastahklan Mütehassısı 
~tır 

J'.Aştu rak l{e tollı cadde 
sinde 62 numaralı muayerıe
lınneRin<le her giin saat 3 ten 

sonra blll!ltalarını knhul eder. 

11q Te)efon: 29 7 t.;. Btçallll Yakalandı s 7 (248) 
erde Lile sokağında De : .... ~ili, ________ _..Pllill~ 

S&Jeyman oğlu Celep Yu- Satıhk Hane -. Ankarah Hüseyin oğlu 
"11aJıın üzerinde birer bıçak De~ırılll•ııilag Hnlıl Hıfat p:ış1t 
ettiğinden müsadere edil- etuJdesinde Hec~p Ri?a 8oka~ınd" 

te k (5) numaralı hane havası rn mnn· aauni muameleye baı · 
•ttır zan ı gayt·t glb'!t11, iiQ k~tlı kiırgu 

1~Gtecawlz Bir Arabacı hına kuıupanya 811) u ve ,,ı~ktrık 
"Clllir Belediyesinin 577 nu- tesiHtını tı,.Yi böyiik taı'S\QıtAı ve 

L ·~~ mu.kayyet yük arab~cı· bıra;ııı babçes• vardır. Evı gHrnıok 
~•rlı Ah oğlu Mustafa ıda · iiıern aynı mahallede bakkal 

ki arabayı Turanda ame· Ali Riza efenllıye ve pn7.arhk 
ı. Lı bnsusnnıll\ 1l1 ılkilık c:uhlı•sınde 
~iiseyin oğlu Osmaoa çarp· 

L eczane kıuşıeıudR (155) numara it 
.~ Jaıalaumasına sebebiyet 

fıran müıteoıri Alı vehbi eltındıyo 
'1ftir. miiracaat edılmMi ıl:'in olannr. 

lllllaileyb, hidise mahalline " ; 4-6 <298) 
· Polis memuru Avni efen

de boğaxına sarılmıı ve 
ttiıde bulunmuştur. Arabacı 

da zabıtaca tahkikata baı· 
l .. ·~•r 
Q-:""~tluk Ve Sarkmtıhk 
~tcilerde Dikili taıta Trab· 

, Şaban oğlu Mecit efendi 

i idare edemiyecek dere-

.. rho1 bir balde gelip ge

aıwauyıt0ırı ı ulııngeu dar ut 

fünnnn Tıp fakültosi 
ruaavınlorinden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve tenasül 
astalıkları mütehassısı 

20-21-24 346 

"- -·· • <i'· .. -; : • • -

~ Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nıhat 

Telef oa 2264 
l\lelru~ata müftıl\llık orı ıton uımla <lü~eınelik kaclıfe . . , 

Ooheltııı, lııgılıı krotonlara, tılfl, eılıinlık ve perdelık tüller, 
lııı111r stor ve koton lıorduler, hroıız kornıZ) çoook arRbaları 
VH saııılalyolerı, talıırn, otoıuobıl, ına11a ınuşambıı ları 
saıre hulunnr. 

l•mir - Yol Bedesten Ku. 29 

incir 
Nakliyatında Ten1ilat 
Ayd'" Demlryollar MOdOrıa. 

tGnden: 
Pıyaaanan düotönliiıönü na 

~arı ıtıhua alıtn Aydan Demır 
yolu şırketl l ııoır tarıfelt>rırıcJ~ 

d:,ha elverışh ıkınci hır tenzııat 

yapma~a karar Yermıştır. 

l~bu ten~ılat 23.8.1931 tıari 
hınden lncır ıuovsımrnın eonoıua 

(323) 
. . 

. -i:.::' 

lzmır liarıoci lor" .Memur· 
laj?nndan : 

f brabım pfendi 

hanm11n Ah aga 
ile Hatice 

vereıesı ne 

horçların•Jan dolayı ipotekli Bay· 
rıtkhu" Hnrnova caddesinde kAin 

ve 1çerieınde alt katta bir mut

hab ve bır taşlık iiı-t katt:ı hır 

hiayük ~e hır küc;iik odadan 

ıhuet hır kale YH dığer bir 

ıoatıalde ayrıca hir od"h küçiik 

kadar mer'ı ve muteber olıt.cak- hır <lam Vf'I miiteac1dıt kayısı v., 

tar. 

Tenzil:atlı tıuıfeler beneçbi· 
airdır : -171 -• • ~ 

o 
::ı 

~ .... 

Azizi yeden 
Ortsklardao 

.Moralıdan 

8. Kewerınden 

~~ = :::! o - -· 
CD "" 

A 
10~4 

o 
957 

ııss 1089 
l:l7t 1166 
1380 l:W5 

D 
783 
891 
V51 

1035 

ıki nar ve erik, incir vesair 

ıneyye verir eşcıuı Ye lıır tu· 

luıuha ve hir tnlumbah iki knyn 

ınAvcut ve tahminen on diiniimü 

bag ve dıReri bahçe olmak iizere 

tamamı iki hin lıra kıymetli 

18380 metre morabbaı mahallin 

bırınci arttırması l0/9/93i pazar 

~iini\ s:aBt on biı·de İzmir birinoı 

ıora daireıinde yapılacaktır. Ha 

aı ttırmada ıatıt bedeli tahmin 

.... kıntıbk ettiğinden za • 

Y•kalanmıt ve hakkında 
1 k•nuni muameleye tevea · 

olanan kıymetin yüzde yetmiş 
Muayenehanesini Birincı Sökedeıı 145:l ıaaı 1089 

Beyler sınema sokıtgında 26 Oermencikteo 1~96 1188 972 beşini bultu•& bn çok arttıran" 

..... IDuştur. 
l\ Çocuıa Uymut 

~llJah Mustafa oğlu Ali na· 

' bir şahıs Hatuniye camii 
~111• küçük abdest bozan 9 

' tında Sıtkı ismindeki çocu· 
~tıaetnıek istemiş ve çocuğun 
' 

1
•ine küfür etmesinden muğ · 

~ı 
' •rık S1tkıyı baımdan te 

•le Yara amııtır. 

numaralı ba11oıi daıreeme .Krbeylıdeu 1368 l:l5( 1026 ıhalesi yapılacak aksi tak<lirde 

nakletmıştir. (1145) h 3 Karapınardan 1440 L3:W 1080 en çok artnranın taı.hhüdii bakı 

Hergam.- Aılıye Hukuk Ha- Aydından 1560 1430 1170 kalmak şartıle &l\hş on beş giiıı 
Ulnn 1 d 169.) 1r.ı;.o 1269 daha uzatılarak ikinci artıırma11 kimhğmclen: r u ao 6' ..,.., 

Köskten 1788 1630 1341 2/10/93!! salı giinii 11aııt on birde Bergıamanın Hoca Sanan ma ~ 
hRllesuıclen Alı kızı Hehıye ha O. K1thveden 1860 1680 1895 yapılacaktır. lşbn arttırmadR 
mm tarafmdan kocası Tıkveşh S. Hısarıtan 19~0 1680 14'0 satıt bedeli yine tahmin olanan 

A tcadan 1980 1800 1485 kıynHı tln yi1zde yetmiş beşini Salih aleybuıe ikame olunan terk 

sobebile hoşımrua davasından do 

layı taraflara çıkarılan davetiye 

ile rntiddei gelerek möddeaaleylıin 

N azılliden 2024 1800 lôSi bolmaz8" ~280 numarala kannıı 
Kııyucaktao 2150 1800 1683 mocıbınce satış geri bnakıla 
Horsunlodan 2~88 1900 1791 ca~tır. işim gayri menkul üze-

Bnrhanıyeden 2449 19.tO 18t0 rinda her hangi bir Şflkılde hak 

Sarayköyden 2656 2060 1960 ıalebınde bulunanlar eJlerindekı 

Şapka Glyinek 
lı '-temıyen Yobaz göıterilen iknmetg8hında olma· 

'lt:klıııt·t ı•ıuldesınclen "'eP.• h ı · · " .., n ... dığı ye a en nereye gittıgı meç-
._ it 

011111 Konyalı :ı.telımet bol kaldığı 'lnla~ıldığıııdan ma-
Btitün lncir n natorellerioı retmi ntllikil& bl"likt6 yirmi 

monhasinm Aydın Demiryolo gön zarfında birinci ieraya mü

~ ... - ... .. . . .. 

Makine Ve Jnıaatı Bahriye Müteha11111 

ETlJP UEllAI~ 

M iie11seserni n 
mıanıu!atı 

olarAk 

makıne 

hmırrle 
faalıy~uedtr. 

J\1akine 
Halımııga 

A IAkadarlfl -
rtn ha malrinı

lerın fıtalıyet 

tn1aJathanesi 
~umara 50 

tnrıları hl\kkrndR m"lnmıu "'""'lıtrını r•ıv~ı,· e ederı7.. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YO/}hane \le Un DetJvmenıerı 
lçın lıılumuın n.lftt Tf' Prlı'vAt ımal edilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazozgen Btlatnllm CH11lz lfl•rl 

Her boyc!a ve her kuvvet Dorbınler, ınhımbalar T 

tesisatı ımhırnikiye asanl4ör Tf' 

her oirıı mahrnkttt Uzerinf" vinçler ve sair ışler Jernhte 
ve kAho l f'dıhr. 

HARAÇÇI ZADELER 

' 
Ucuz ve sağlam sanaaıyeleri 

Haraççı zadeler imal eder. 
Adres: 1 kinci Beyler sokağı No. 102 

l'elefon No. 3778 

Hilaliahmer Hastabakıcı Hemşireler 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Genç ızlarımıza şerelll. emniyetli bir ietikbal hazırhyarı mekteb m ze 
talebe kayıt ve kabul muamelesine başlanmıştır. 

Kabul ş&rtları: 
1 - T:firk iye Camhuri) ı ti tebaastnd:ın olmak. 

2 - Yıı ı (18) den a ... ağı (30) ean ~akarı olmamak. 
3 - OrtA tahsili ikmal etmiş olmak. 

4 - Evli olmamak (Evelce evlenmiş ve ayrılmıs ise çocngn bulunmamak) 
5 - Mektebi terkettiğı veyahut heş senelik mecbur\ hiı.meti ikmal etme-

den evel mesleği t~rkettiği veya çıkarıldığı takdirde meı. top masrafım öd& 

yece~ine dair noterden musaddak bir kefaletname vermek. 
5 - Sıhhati tam olmak ve boyu (l,5 1) den aşagı olmamak. (Tıblıt mu· 

ayene mekiepte yapalacaktır.) 

Mektep HıliLliahmer ı:emiyetinin malı olup tahail mtlddeti iki sene sltı 

aydar. Talebenin isk :\rı, iaşe, ilbas ve tedriealı tamamen HılAliahmer cem ·

yeti tarafından temin edildiği ~ibi aylak cepharçbğt da verihr. 
Mektebe girmek istiyenlerin 15 Eylül 1934 tarihine kadar cumadan 

maada hergl'ın, letanhu?da Ak arayda Haseki cnddesnde mektep idaresine 
miiracaatleri ilAn olunur. 7-14-21 (2 6) (1548) 

lzmir Kız Ve Erkek Liselerile 
Kız Ve Erkek Muallim Mektep
leri Ve Karşıy~ka Orta Mektebi 
MQdürlüklerinden: 

1 - .&lektebimuun yem v~ c skı Jey li, 

i~lerine 20 Ağustosta ba~lanıacıaktır. 

2 - entden Kire>oekleri • l • mektep 

nıbari tAlebenin k"yıt 

vet4ikuı hüviyet 

oü,.danı c3• altı fotogrRf cıh t\,ı kaıtıtlı c5• ııbbat raporu ~eti

recekler Vt" yanlıarınd" velıleri beheıneb"I lıulonllcaktar. 

3 - lıı&eltmJe leyli licreti 200 lı l'a1• ınmıttır. Ü 9 takı1itte 
alınacaktır. 

( - .Eskı leyli tıarebe "fl61iin hirinoi giinöne kaılu birinci 

taksit bedellerini t'1dıve etmedıkl"" takdirde yerlerine harıçten 

leyli talebe alınacaktır. 

5 - Erkek lıeıd81 hirıacı sınıhoa hosene yalımı leyli talehe 

alınaoaktır • 

6 - Mezuniyet imtibanlaırna I J!:ylfılde başlanacak Ye gön-
veeaıtile nakletmeRi teahhüt et· raoaatları JAzımdır. 
mit Yeya etleoeklere nakhyat a A kai halde httlrları tapo Bİ leri ayrıca ıliln edılecektir. 
nmda incir Te natorellerine o. cilioce maHim olmadıkça pay- 7 - Sınıf ıkıoal H kabul imtihAnlorı ile A nupaya ı;cönderi· 

'ıa,,~:hıuedın haşında şapka halli ikameti meçhol kalan möd-
tG nıuhalıf olarak tak- deaaleyhe ilanen tebligat ifaRı 

"' tu1cıu~unden hakkında ka-
tn karargır olmıtkla olbaptıı tebli-

ıııtıneltıye başlanmıştır. 
···~~~--------• gat ifası aınınınc1a mohakeme· .(Ot 
tı "" ıcr" daıresınden; nın tafıkan H/9/93{ tarihine mü 

1 lr •l 
~' 3Q llCaJlan temini İBtifaıı 
~ '•tt 18193ıi tarihine mi\sadif 
"t ıuıJe . .. d T a l' gunu aaat oo a or. 
\t le 6 Pekov ü Pazar yer iade bir 
't&ı~rnyorıeı aQik artırma ile 

tt, ktır. 'l'aliplerin maa77en 
ı, .. llleakfar mahalde bııahaa

ı 'ı-
ilQ olunur. 
3'87 (818) 

aadif Pazar şıönil teneıp kılına

r•k bermucihi karar möddeRaleyh 

Salih işhn illaıo netri tarihinden 
bihtibar bir ay aarfında mabke· 
m~yi habercJar e&meei Ye1abut 
malak••• gl•ii olan &ari••e mab 
kemeye gel meel Jbam pliltl 
tebligat makamına kaim olmak 
üaere illa el•••r. U'lt fllO) 

autunnndaki tarife tatbik edile ... latmadao hariç kalırlar. Sahf lecek talebe mimakasa imtihanlarına 22 Eylülde b"şlan11eal,tır. 

oek Ye teahhüdatcnı ifa etmi~ peşin para ile olnp müşteriden 8 - .Mercani leyli mıbabaka ınıtıbanı :JO ı.~yluld~ yı&pila

boloııaulara 31. 10. 34 tarihinı ayrıea :viizdo iki buçuk teWUiye oaktar. lmlibana gırmek ıahyeoler evYelı\ balaodulrlan Jllt\1 "ilan 

müteakip D. ıutunoudaki yazılı alınır. 319/93' tarıhinden itiba- idare mertı&mden tabııllerıni tRkıp t1demivecek dereced alrır 
öor-stler ara1nıdaki fark redd• ren prtaam~ herk ... açık bn- olduklarına dair hir maabaıa •lacaklar .,.., on beş eylftlı . ı ... •Ura 
dilecek tir. TeabbiUnam• im• laadarulaaaldır. Taliplerin yüade bil maa•ta 1 .. Ji..aere aitr ... aı edeceklerdır. 
etmiyenlerlo g&ı•enoelderi la yedi b9pk teminat akt-i ftya 9 _ Derelere tetrmi•••h• Wrrncı g6nll bAflanacaktır. 
olrlere .A. aata•a.Uki loretlıH l>lmk lü .. r m111l&aba ~ 33198 10 _ Y•aitlen lıay'4>J•..eakl"un cumart.-ıi, pa~rte1a n ç•r· 
•• •ataıellerlae •e O ... t••-· • ..,. ••=ı .... le hirilaei iera7a 12 kıul kt ı •ti· 
._., leretler tatbik ol••aeak Y• •üruaaUua UAa .a...,.. ... ... •••-• •kk --' t "-• J• ar me •p •r• 
•ıo Mr ndtlln& Y•Dllmano&luar. 8481 (111) aı.oaauarı. l'l-19-21 8417 CiV'l) 



Fratelli Sperco 
Acentası 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
lzmlr, Pire T rlyeale ve Sıı«ık 

Rogale Neerlandal• için muntazam ha/talık Poataaı 
Kıunpall/Ja.l Seyabatın mftddetl lzmtr 

ULYS8E8 Taporo 1' •~nstos- Triyeıte 6,112 gündür 
tan 20 a~ustoea kadar ANVER...'i Her pazarteıi gönü mnva11a. 
BOTERDAM .A.MSTERDAM lat ederek çarşamba gönleri ha
Te HAMBURG için bamnle reket edecektir. 
alacaktır İlk hareketler: 

TELAMON Vaporo 1 ey- 20/21 Aı?oıtoıta: UNA 
lölden 6 6yliile kadar dojtrn 22 AJ?aıto~ta :· REOGRA D 

mızdan hare- . 
keti" do~ro 
lstanbola gi
der. 

F11zla malllmat almak isti 

ven1eır Hirinci kordonda VA 

PUROULU K şirketi ac.,nteli 

Dahili Haatalıklar 

Matehauuı 
Haıtalarıoı Her gün O~leden 
sonra Beyler - Hacı İmam· 

lar sokaj?ında 
No. ti - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 333t 

Zeugio ıkram11eli üküa 
baş Kc•lmao çivitlerile 
c Bra88o > maden cilası
oıu piyango bi telleri gel
di. Elinde boş cila ko
tuıo veya ~iviı. etikli9 
olan hemen depomuza 
müracaatla biletlerini 
als,nlıu. 

Asker markalı hakiki 
flit, Fayda, Kilıekt, Ati
la, Blak Fleg, ~'layozen 

sinek ilaçlarınıo her boy
da kapalı kotaları var. .A~ V ERS,ROTERDAM, AMS- 29 Aj?uetoeta : HLED 

TEHDAM ve HAMBURG için 5 Eylül : SRRlN 
~ine müracaat. 1-26 (10 ) ~.7 .. ___________ • dır. Dökmtısinin Jitreıi 

TIUJRFON : 365 • 100 k s hamule alacaktır. Pire ve Triyeıte yolcular için • -----------·· y:tınız ııruştor . ... on 
Svenaluı Ortent Unlen rı,atıard• tenzilat yapılmıştır. T. Boven Rees parti naftalin geldi beniiT. 

.... ORDLA~D t"" .. lzmlr Beledlyeatnden : tedarik eılemiyenler biraz 
.._, ., mo oru on Yolca •e na-.lun inin taf,ilat 

a k 22 A .ıt t " ve Şo. Limited 1 - Tanzifat arabaluının acele etRinler, 
o nz agoıtoetan ,.,ne oıa J. PUSSlOH aoenteıine mörıa 

Jradar ROTTERDA MHAM· caat ediniz. Vapur Acentesi tamiratında mnktezi mnbt4lllf ARTi kamaş hoyalarımızm tecrtib"sini 
BURG, OOPENHAGEN GDY· Kordonda Oemal Oendeli ban 1he Cunard Steam Shıp clvata 1/9/93J te 11aat 16 da pa• matlı 15 knruşla r.,nginl atmıt 
lilA, GEFLE GOTEBORG ve No. lS/l( . Compang Ltd. zarlıkla ihale olnnacaktır. yiinlii elbia.,IArioiııı;i istediltiniz renkte boyarsınız. 
]80ANDINA VY A Umanları (lS9) Telefon : 2548 BANTRIA :n aı;tnetoıtan 6 . Heımi rohı1atnameyi haiz LEYLEK markalı ra11tık 11a9 
için hamule alacaktır. llfiECTiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöliiiiiiiiiiiııııiir:=iiiiims eylflle kadar Lt V F.:RPOOL ve 2 - Tanzıf"t arabalarmın 11nı ihtiyacı olanlara tavaiye ederiz . .Ktmaf i9io topt"n satıf 

Service MarUlm Roamaln R V GLASGO\V limanları it;iu h"· tamirahnda muktezi muhtelif kezi depomu11dur. 
• • mole alacaktır. demirl4'r 1/9/93t le saat 16 da ~oran toTalet ıahnnn ECE -.im toza, Kaol Rra110, pire 

Garbi Akdenia i9ln ayda bir W. P. B. Va.a Del' SEA GLORY 1" ın 1 kıarpıt, çay, kına, &akız, diş mKcunları, kakao, kolonya, koli, 
•untazam sefer •Y ı laşlan- pazarlıkla ihale olunacaktır. kal, demir bindi, limon tozn, her nevi aıit, lletlkten ma .. 

PEL~;s Vapuru 13 eylülde Zee & Oo. ııcmda LIVJt:RPOOL Ye Of...AS 3 - 931 mali ıeneai için mustuda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için ıoda, 
gelecek ve ayni günde MAL'lA, Deutache Levante Llnle GOW dan gelıp tahlivede bolu· muktezi kırtaaiye lenzımıl/9/34 eke tozu, sabon toza, ltikı ..abonn, fare zehiri v.ı. 
BAROELONE MARSILYA ve AJJA YA vapuru balen liınA- n&cak ve ayni zamanda VAR· Depomuzda &atılmakta olan Meraioli kola fabrikaıının bit 

' NA, BOUROAS ,.6 KUSTENJ E te p:ızarlıkta ihale olnnacaktır. la paketlerinden on adet getirene bir dolu p11ket Ynriyoro• 
()ENOVA'ya bar .. ket edecektir. mmızda olup 12 a~oıtoıa kad"r için yiik alac~ktır. ~ Ş 1 . .• 1 &attan iıtıfade edinız. 

ı& - evro e şaıeeı uzer ntı 
Yolcu -.e hamule kabul eder. ANV.ı.~RS, ROTTERDAl\I, NOT: Varol tarihleri ve va . TELEFOR : 3881 
Garbi Akdenize her onbeş HAM HURO ve BREM EN içio 

giinliik muntıuıam sefer yük alacaktır. • 

ALBA JULl.A. Taporo 27 ATTO vapuru 25 "ğoıtoata 
ağu11toıta ıaat '1 de gelip ayni bekltıniyor. 30 a~uıtoıa kaclar 

gön aaat 18 de Pire, Malta, Oe- ANVRRS ROTTRRDAM HAM. 
•ir, Valenıya, .Marailya ve Na• BUR.O ve BREMEN, için 
poliye hareket edecektir. yük alacaktır. 

PELES vapurn 13 eylftlda DELOS Vaporo 2 eylülde 
aaat 7 de gelip ayni gönde uat bekleniyor. HREM KN, HAM-

18 de M.alta, Baraelon ve Mar- BUUG ve ANVERS limanlara. 
ıılyaya hareket fldeceklir. 

Miiracaat mahalli : 
lfratelli Sperco Eorice Sper· 

eo Hlf ı. ikinci Kordon Tele· 
fon : 200.J/2005 

Nattonal Stetun Navlqatlon 
Co. Ltd. 0/. Greece. 

PiRE 
~ıwali Amerıkayıl 

muntazam sefer 

na hamule çıkaracaktır. 

SOFIA ınoförii 10 eylülde 

bekt .. niyor 16 eylitla 

ANVERS, HO'l'EltOAM, HAM

BURG ve BHKME~ limanları· 
oa yük alacakhr. 

THESSALl A Tapnro 16 ~~1-

lülde bekleoıyor, dogrn DÜN 

KERK, An ver& Ye BREM EN 

WRAN8ATLANTIKc BY RON > limanların" do,ırn yük alacaktır. 

Yapurn yırmı beş agostoıta Armemenl H. Schuldt 
)imanımızdan hareketle doğru HA NıiBU RG vapuru HAM-

li.EVYORK Te BOSTONA gi- BUUH ve ANVERS'tea yiik 
eeektir. 10 eylülde NEVYORK- çıkarmak üzere 9 agustosta bek 
l'A bnlnnacaktır. . 1 • . 

lenıyor. BURO.a.S ıçın yiik ala. 
Yolcu -.e yük kabGI olonor. c kt a ır. 

Holland Auatalla Llno H ANSBUHO vapuru 30 

ALMKERK Vapuru 21 ey- aRnıtolta bekleniyor, doğrudan 
Jölde beklenmekte olup BOBA Y dogro ROTERDAM HAM

A Vf!STALYA ve YEN( ZE- BURG ve BHBMEN Jimanl:ı· 
LA~DA için yük alacaktır. rına hamnle alac11ktır. 

llantlaki barek6t tarihlerinde-
ARMEMENT DEPPE ki değişikliklerden acenta mes'u· 

J11et kabul etmez. Iı~G Y P1'.E vapuru ~O A~ns-
Faz)a tafeilAt için İkinci Kor· toıada bekleniyo, doğru 

donda Tahmil Tabliye Şirketi RU AN ve ANVERS için yük 
bioa11 arkuında FRATELLI alacaktır . 
SP .EROO acenteli~ine müraoaat Vurot tarihleri ve vaporhum 
tdilmeei rica olunur. iaimleri üzerine mesoliyet kaho ı j 

Telefon: 2004-2005 edilmez. 1 
N. V. W. F. Haori Van Der 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1E1 

Vapur Acentesi 
wndell han Birinci Kordon 

1el. 2443 
Dhe EUerman Llnea Ltd. 
1 ahmll için bekıenllen 

vapurlar 
Lonara Hattı 

MAH.0~ LA.N vapnru 25 Agns
toılfR I .. OSDRA ve BULL'e 

Zee &t Oo. 

Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

Brtatol Hattı 1 
PENTUSKER vaı•nrn 20 

EyltUde HJdSTOL'a. 
1 alall11e için beklenilen 

vapurlar 1 
1'R~;NTINO vapuru Eylftl 1 

baflangıcınds ANVERS, BULL 
LONDRA'dan. 

but~ rıaklıne malıeoı karoıeri 
pıırların isimleri iizerıne mee
olıyet kabul edılm~z . yapılmaaı 1/9/93i te Hat 16 ela 

T. BOW Ji;N REl1~8 ve Şo. Ltd. tekrar pazarlıklK ihıale oluna· 

Birinci Kordon Telefon No. 2a53 caktır. 3488 (317) 

Makın" lfahrikasınm 

NAMDAR ÇIKRlul 

Pek yakrnda en ulak yedek parça:arıyle berat>_,r aşağı· 
daki IZMlR UMUM AOENTARINDA etok bolnnduro· 
lacaktır. Adrea: 

G. O. GIRAS 
Yeni Manifatoramlar 

1 ele/un No. 2413 - ..... 
çarşısı Saffet ımkagı No. 3 

P. K. No. 234 JZMJR 

NASIRDAN ŞiKAYET 

Pf;;TJtKL vapuru 4 eyldloe GRODNE yaporo Eylftl ni- RabAt lekarpio Giyememek Gu··nabtır H Q k'" 
h d ANVERS HULL atta Ayıptır ün u 

KON D H.A 'ya. ayetin e Jj • , Te Kemal 
'l'HJ1:N1'1NO 14 Eyltllde LON LONilRA'dan. 1.mlJ Be~ID 

DRA ve HULL'e. ROUMELlAN 23 ağnatoı.ta ( •ASIROL KE•AL ) 1 ••P 
lTAiılAN PRlNOE vapnrn LIVEHPOOL ve SwANSEA. Lafa, lakırdıya nehaoet. Nasırı (4) giinde yok eder, lzmirde 

U 11:ylftlde LONDRA'ya. RULO.ARiA vapnru 25 A 10'000) Jerue şahidi vardır. (Nasırol Kemal) )JAf de~il ll&Qdır. 
OJH.HYNO 3 1'. evvel LON. gnıtosta LlVERPOL ve SWAN 

DRA ve HULiı'e. SA'dan. 

Llverpool Hattı Deııt•dıe Levante Unte 
UO UM.KLIAN Tapnro SO ANOOR.A. vapura 6 agoatoe 
oetoıHaa LtVHRPOOfJ ve BRE MEN-HAMBURG ve AN-

OlıA. OOlf'a VERS' . 
HUJ ( RI N t teıı gelıp tahhyede hulu 

iLAN 
Devlet Demiryollarl 

işletme Muf ettişliğinden: 
7 

.. . Palamut ve 9am kabuğu nakliyatına ait 39 Na. Jı tarife 
NOT: Vnrnt tarıbleri ve va- İzmir meaafeei üserinclen tioret alınmak ıoretlle Kartıyaka lıtaR-

~ iA A 13 .Kyltıl L - nacaktır. 
V.Kıu·ooı, GLASHOW'a 

!.Allh• Hatlı 
purların iıimleri üzerine mea'a· yonuna yapalaoak aaau.,,.ta ela tetmil edUmt,tir. Ma~tmat huıalö 

Uyet kabul edilme.s. rloa olunur. ... . . 21-22-21 3'ft (!22) . 
Y. VONN.K .Kyitl DAfiaugı-

anda L.KITH'e. 

s. Ferit ŞiFA Eczanesi 
Memleketin ~n yükaek 11h 

bi müe1eeee~idir. 

Sıhhi kona 

I!'enni giizlök 

Barometro, termometre 

Çocuk don muş"mbaları 

Bilumum tnvaTet çeşitleri 

Yeri i tcnelJi mostahzarlar 

.EnJAr bulanan ilaç "eşitleri 

Daima 
.Mevcnt V4' her yerden 

ocoztlur. 

S. FERiT 

SIFA 
Eczanesi 

Hökdmet Sıraıi 

Hilaliahmer Cemiyeti Merk 
Umum isinden: 

Eakişebirde Hilnliahmer Merkez Ambarında: 
1 - Mtibammen kıymeti 212,600 kuroş olan 

me11i 16 A~aıtoı 934. tıtrihinde, 
2 - Muhammen kıymeti 306 ,000 kuruş olan infaat mal 

Te yeni eaki tahta ve aaire 18 A~natoa 934 tarihinde, 
3 - .Muhammen kıymeti 228,000 kuruş olan diki' makiO 

n motosiklet ve ınalY.emesi ve saire 20 Ağoıtoı 934 taribio4't 
4 - Muhammen kıymeti 188,700 knruş olan muhtelif k 

lalar ve terazilM Te matralar 21 Agoıtoı 984 tarıbinde, 
5 - ~lohammen kıymeh 63,000 kurnş olan koş tüyü, 

distan cevızi elyafı, bez Te çuval parcıaları 28 Ağa1toı 98' 
binde. 

Satılaoagın<lan taliplerin yiiıııde on pey akçelerile Eıkl 
Ambar Satış Komiayooona miiraoaatları ilin olunur. 

15-16-17-18-19 20-21-22 3871 

....................................................................... 
• • 
= TAZE TEMiZ UCUZ : 

• 
IL.AC::: ... 
Bam.dl •azlaet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Biiyiik Salepcio~lo ban kınşıaında 

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

~ . 
ŞARk BALI ŞiRKE'l'I 
HALKAPINAR FABRiKASI •A•ULAfl 

ızmıa 
Yeni çıkan yazlık ve mtıvstmllk her çeşit kRzınirJeri 

toptan satı,a arzedilmiştir. Gayet la~lam, ~ık • e zariftir• 
Satıf Depoau : 

Yeni •anlfaluP•ctl••d• 3 num• .. ll 
o•d· ••· 8 Telefon ••· 3841 

(602) b 1 


