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Of(}Z DOKUZUNCU SENE ÇARŞMIB;J U AQl)S10S' 
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No. 3871 ıau· 

M.Hitler 4 Milyon Muhailf e Karşı 
38 Milyon Muvafık Rey Kazandı 

ı Kalbimi Ne Y aphn? · 
Bo ht3yecanlı romırnımızı en meraklı 

ve esraren~lz sahnelere girmek üzeredır 
1 

Eger şirudıye kat1ar takip etmemı~ iseni~ 
noksan niisbalarrnı ınatbaamızdan alınız. 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\'enı A~ır ıııath:uı.t'ınd:l lıa,.;ılmı:;ıt.ıı 

1 

A.tinada Zabitlerin 1 

Tevkifi Devam Ediyor 

Atletlerimiz Zagrehe Hareket Ediyor 
Denizcile-rimiz Ki.milen Kazandılar 

Kıyeıte Mııvanakıret Kazanan Lcyld ı e Cavidan llammlar 
Kiyef, 20 (A.A) - Anadola V~ alıRli tıırafınclan ı;ııdı.Jetle al

Ajan@ının spor muhabiri bı/dı- kı~landı . 
riyor: Ukranya takımı giizel bir 

Ragiin futbol takımımız Uas· hnkeı beıliye ederek Tiirk spor. 
yada dördiincü musahakasını Uk- cularıııı ~elaınlaılı. Bizimkiler 

1 

ranya takımına karşı oyandı. m.lkahele ettiler Ve oyan Ukran-
Ha?"aoıo bozuk ve kapalı olma· yalı hir hAk~m ıdueıii altındıı. 
ıına ragmen "'ehriu gü.?.el stadı başladı. 

yine çok büyiik bir kalabalıkla llk lö cJakikada hiiyük bir 
dotorn,tu. Takımımız r-on şeklini durgunluk nazan dikkati celbe-
mobafaza ederek sahayB çıkrı - Sonu ~ mcı SalliTede -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çinde Dahili Harp 

- Ben Çinin bDyDkllllO ve latikllll için harbedlyorum •. 
- Ben de •• 
-- Al Oyle lael .. 



S.bffe ! 

K6vlerde Gezinti: Küçük Haberler Pınarbaşı oda ( *) 
Tayyare Brletl Satanıar 

9 EYLUL B 1 d• 1 t•h b t Et Tayyare bileti satanların ~: 
- Çoruh Kaymakamı Om er e e J ye n 1 a h. 1 • zanç vergisi nisbetlerinde terek-
&edrittin B. Karde,ıme - düt hasıl olmuş ve keyfiyet b• 

-5 

00/zara Salın MiV!İmidiı Ke#'f:~!~:tn Panayır SahasmdaL'ı rafında Fırka F naliyeti l ~~~~ı:.~~~:.•todasınıo mütal••~ 
Vtr Hükmünü Ey Se1v11evan Köhnt Bahumı 1 Zirai MUcadele Tedbirleri 

D k . b.1. b . ıııe zevkler taşıyordu ki sabahlara f 
1
. t C I A • D b o· G B , 

eye ım 1 il angı aa ıye an 1 ır VDI gan D ıin ece urno Zırai mücıadelelercle kull•" bahçesine saldığı nazeninini; bu kadar oynasalar uykumu,rahatımı • . .. lan hoş fı~enk 1rngar tarııııP 
köyün doyulmaz tabiat gü:ıelli- unutup seyredecektim. Kendi 9 Ey UI panayırı sahasında d İ Bir Hasbıhal yaptı tloJdorolınnk fürnro .Mırnıes jl• 
'g~ ine, köhne sayılmaz şen ve ye kendime onların oyun fıhengioe mutat faaliyet devam eylemek 1 va a "o··nd"rıloı" 

ı raat mfüliirlügiiue eı .. şil baharının çemen zarına . gör· uyarak: . . 1 tedir. Çalışmalar iler:edikçe pa Bur ova Bağ cıl rının Teşekkürü Zı rast vekaıotınden alalrnclarl•rf 
müş· olsa da salseydi biz: on Btn biJ Köıo~lııyum, da#a gtzenm na ır canlanmakta ve eseri ta ki" 

b k k t ·· Esen 1llz~ôrdan Hıle sezenm 1 Y . Belediye intihabatımn yaklaş- hasbihaller arasında memleket tebflg ohmmuştur. Bn fı~en 
da~ daha aş a aş erennum· Diye mırıldanıyorum. türkU· mam'amak günlen ya\daşmak ması dotayısile alakadarlar büyük itleri ve belediye intihabata gö. orada doldurulduktan sonra te~ 
lerı ahrdık. ü k h K "'J - 1 tadır Panayırda eveJce komıte bir faal yt-t içinde bulunmakta- r1ü~ülmü•tür. Avni Doğan bey, rar mücadele mahaller ine "li-· 

Mor örtülü Bulgar dağıoıo n od ab_r,amhantı orog u tsagtüo . nin verdig"' i karara tevhkan bir 'I' 'I' " 

... . · b l ı ~ay ı a a a ırasmı yaşa an r- dır!ar. lsabeUi ve afikalı bir İn· millet işlerinde vazife almanın derilecektir. 
tutgunu gıbı ona e b yas ~~1! küsünün şu köy kızlarmın kıvrak 1 

istihbarat bürosu teşkil o!un· tihap yapabilmek için Dahiliye ehemmiyet ve bllyüklilğünü izah Yugoslavya Sergisi 
pm~rların başıl pılnakr aşı o~u bedenlerinde ne kadar canlan 

1 
muştur . Bu büroda bir gümrük Vekaletinin Cumhuriyet Halk eyiemiı, halkın ~n yakın bir ala- llelgratta Islnv arıcılık tedr ' 

gönultcre coş ~unu veren gu· d - .. d . ht b memuru ı"le tı"caret odasından ve d as t f ı lan ·1 6 Aguetol' 
k ıg-ını gorsey ı me a an ayrı fırkası umumi kitiplig-in verdig"' i ka ile bag-h bulundug"' u bel~ i· r yona ua 11 < • 

.z eJliği içinde muteva1.ı ve sn in b" .. tt ... · · · d belediyeden birer memer vazıfe dan 31 An-nstosa kadar ele"'" . •. . k' d ır ruya yaşa ıgı gccenın ıçın e talimat dahılinde çalışmalar art· yeye en temiz ve bilgisi tam r-
11 hır gosterış ıaşıyor;zev ıne oya bir rliya imic gibi dag·ı'ıveren almışıardır. tmlmıştu. Fırka ocaklarında yok- olan adamların getirilmesi lüzu· etmek üzere bir sergi kurnıaoıt•-

madığı tabiat tablosuna içi yanan k k ' 'l'k 1 ki d . ı S H t 1'e bu sergide teşhir edılecok tf 
.. . k- .. fk d b t öy ı:ııarı u a anm a ınce lnop eget : Jemalar hitame ermek Ur.ereclir mu üzerinde ııraı·la rey kulla· .... 1, guneşın bu oyun u un a a 1 

1 · · b" b" · · b 1 · S 'nop tüccar'arından mürek k 1 ki 1 ··o e• Jerı ıde yu .. [l 
k - ı · ·· d·g·ı· bı·r ses crını, 11 ırını ozmıyan e Fırka vitayet idare heyeti reisi nacak ar adaşların nazarı dik- ya arın na 11 r • ı 

'ı ço aoz erın gorme 
1 

k ·· k
0 ·ı·k b h t '"' · kırk n·ıepetı"nde '"fl">:ll~t ynpıl• • _ şıkırtılarını • hayalimde oyunları ep uç ışı 1 r eye şeurt• yozgat meb'usu Avni Doğan bey katanı celbetmiştir. , .. - " " .. 

'

ur Bu koy susuz turoalarm ' ı · ti B •• t J> ı ı · ı · · · 1'' 
· · . - . . - · nın görülmemiş düzgün ahengini, mıze ge mış r. u zeva paoa teşekkülfer.e ve alakadar zevatla Hasbi hal halk üzerinde çok oağt )e grat ortn e 91 ıgıroıll 

tavaf etbgı bır kabe sankt · ı b. d"J ı~ . b f d ır.k . 1 
1 1 -ı.ıiııl 

.1 - çi b zevkini bırakıp gittiler Ali efen· 1 yırda teş ır e ı meK. üzere e daımi temas ha indedır. iyi bir tesir uyandırmışttr. ra ıu ıın a n ·auıır ara H '' Yeşı çayları, aga an ve u 
1 

. d S ljl, i r 
J •• d ... I J di ne oldu bilmiyorum~ Gözlerim; raber crın e inop mamu catan· Avni Dog· an Bey dün akıııam Avni Doğan bey Burnav&· m Ş ır. ., 

çayır arın ıçın c agaç arın a . d ı · ı · "' · h 1 ıstenllen MalOmat Verilec•" 
t d b d k yükselip yatağımın üzerme gelen an vnzo ar ve oyma ış erı ge da saat yirmi bir raddelerinde dan ayrılırken yane teza ürat a ~· 
ın ~m. er yer en aynıyan b h Zıraat Vekıllotrnden mıtıt• 

elmas pınarJari!e çok sevimli ayın yapraklar arasından gö_rü tirmişlerdir. Pavyonlarını tanzım Bornovayı ziyaret eylemiştir. Fır teşyi edilmiş, otomo ilin are ziraat müdHrJü~üne diiu ı;el'' . 

C . • b l b" k- K- ı-· nen mavi nurlu. soluk çebresıne işine başlamışlardır. ka idare heyeti reisi Boroovada ketinde alkışlar arasında yaşa .ı 
evız: agac.ı o ır oy.. oyu . . . h" _ h t . 1 P, bir tabrirntta ticaret V8 zir• 

arkadaşlar beni selçiklerdenPmar dıkıl~~ş, ala yaş~yan aya erın Bir ~emly~t avyonu Ocak reisi Kemal beyle fırka sın Gazi, ya~asbın Hadlkl Fırkaüskı, odalar ile, zabite lıoraaları, b•ıı 
başına kadar olan ıo dakikalık verdıgı zevkle guJerek uyumuş Arı •e kumes hayvanları ye mensup arı, münevverler ve kc yaşasın Avnı ey se a arı y - k 

1 
f •• • t""' 

k ı d u ar ve oogr ya encuwem •• 
yolda yalnız bırakmadılar, Se· a mışım. * itiştirme cemiyeti de Panayır a sif bir halk tabakası tarafından sellmiştir. larından istf'nilen ihsai maıôrll' 
renti, taş halkalı kuyuların, dibi . . '!' • • bir pavyon almıştır. Bu pavyonda karşııanmış kendisine fırka ve •*• tın verilmesınd8 hiç hir mabıo' ' 
Tahta, Saç kovalarından çeşme . Babçenın ıçınden aka~. te~ıı. cemiyet maksadı dahilinde bu· gençhk narnma iki buket veril Şaraplık yaş üzümlerin mn- oJmaoıt?ı bilclirilrnı~tiı. 
•uları.na taş çıkartacak soğuk bır pınar ~uyuna t~bta ır o uk •Junan arı ve kümes ha vanla;ı ı miştır. Kemal bey evkaf binasın- bayaa fiatJarını tezyitte büyük Haz.rlanan Sıfırlar ı t 

ı . .k ... 1 k .. .. k takarak yuksekçe bır çeşme yap- Y ld B p b B ldök h" t" t' ·· "l A · l ıı su ar ıçtı , eg enere , goruşere ı . 1 b" k t · l . · teş a urnova, anar aşı, a en, ımme ı ve gayre ı goru en vnı Bngiin Htanlıuldao ııroıı 
. . . mışlar gördüğü şenlHderin :ıcv- ı e ır ço avşan cms ermı • D ... 1 .__ ı d k b B b v l h ti' 111 Pınarbaşına gırmıştık. h 1• kt• 

1 

ogan or r.oy er n en gelen oca ~ye urnova agcı arı arare ı nıız" gelerek Pıreye gidecek o _ _. 
.. .. . . . kıle güJen sabahın uyku zevkile ır ey ıyece rr. h · A · B kd' b' k - l k t k ]'" 

Her koyun bır hususıyetı ve .. ' . . _ • ı eyctlerıoı vnı eye ta ım ır me tup gonc erere eşe · hkenderiyo postıısını yapan ı,ı; 
b 1 .. .. b" b . t dolu go:ılerımı oga oga bu yakın t k·· t · 1 · tt J ki hrıı 
er <oyun ayrı ır ususıye ve S . smet e mıştır. ur c mış er ve mıune arı a- vapurıle Pireyu 420 111gır ı 

. b" b. k çeşmede yıkadım.. abahleyın ş a a· t d d . I::' b"ld. . 1 d. sevgı taşıyan ır veya ır aç .. _ . ır saa cvam e en samıml rınt ı ırmış er ır. edılecıektır. 
. d p b d koyu gezıyoruz: çehresı var ır. ınar aşının a --•-•· ---

mümtaz çehresi Ali efendidir. Köyün ortasından şarıl şarıl B-Ba~tkmatıpb111ncl sahıkıede -1 • ah mut E at 1 anda mada S1'Jtlı Kumbaral'lff ııı 
P _ b. k _ t akan geniş bir suda köy kadın · aşve il aşanın i amet erı • UO O 
b armagını1 . 11

d aıabya. ug~a 8
f.n Jarı tahal(**J yıknyorlarJar, ileri· ne Gazi konagı tahsis edılmiş · Cuma, Günü Clehri- im ti.handa Muvai-

u sevım ı a am enı mısa ır 1 .. -:' • t o G t' Jı' ·~d 
aldı Kavaklarla süslenmiş yeşil de umumi bir heliinın a tlndan tir. Konakta hazırlıklara baş'an l:Be Gelec er i fa Ol D ar Ztr88 an ası e ıru ıı l 
b h · · · · d - t - bol bol su akıyor, aptesanelerın m ıştır Mısafirlerın bir kısmı h- Esbak adliye vekili aziz meb· J d { ı · t f" a çesımn ıçm e agaç an agaca . . · .. . . ıın arma ne er orının er ı Ç kt b . h . . ti11' t~ 

k k t t . tt•"'. b" t k ıçıne tahta olukla ayrıca su sev mirpalas ve Eg palas otelınde I usumuz M Esat B. Cuma gunü sa . t h 1 h·t . t • T t'··k o an erı şe rımıze ge • 
ça ara er ıp e ıgı ır ya a ı ı. 1 b . 1 ırn ı an o.n ı mış ır. e ıı.1 leceg"' i söy:enen saatlı kum bar ~. . .. t ketmişler, her taraf tertemız. kalacaklar bar kısmı de lsmet natya vapurı e şe rım1ze ge e e 
yermı gos erıyor: . 11 d' Eve!cede h b ve d· - · edılen imtıbnn evrnkrna göre la'r Ziraat Bankası farafmdno l:, ı · . Köyün biraz iler1s nde· bos· p · d t. ı G-ı ce ( er ır. a er r ıgı- ., 

Nasıl bey?Dıyorbunusemn • aşanın emrın e 11 u unan u ce · ı · u h t t b b" imtihana istirnk eden 33 kfıııden tiriJmictir. Bu kumbaralar 9 ı 
· · -h d Oh' b ._ .. ı-ı tan tarlalarının birisinde mısır l d iı . et rye mız g~ıı ~mı mhu esa ey Eır • • " 
ıçm azırla ım... . u ısoy u er .. . .. .. ,ma vapurun a "am ey ı kaç gun ıshra attan sonra v· yırıni biti muvaUak olıunş ve Jul panayırmda bankanın haıı~ 
canını misafire verecek adeta • , darısı gozledık. Koyluler etrafı- cekJerdir. lulün birinci günü HaHcevinde ter ti otmışlerd i r. Jadığı pavyonda teşhir olunac• t 

Bu kadar sıcak, bu kadar sami mı aldılar, hem ateşte pati yan j Ayni vapur'a ıstanbul gaıe ınkılap kUrsüsünde verd_iği ders ve satışa konacaktır Saat kui c 
mi bir kabul zanetmiyorum baş- mısır darılarını tehalilkle alıp tecil erinin de şehrimize gelme- Jer~ ~ekrar .. edecek lzmı.~ g_enç k l • d"" haraya atılan beş kuruşla ifb~ .~ 

· j d" · d d ı · b ki · lerını bu guzıde mevzu uzerınde 158 1 mektedir Çok dikkate şayan 1 1~ ka mılletlerde olsun . ışlıyor, hem ereden tepe en erı e e01yor. t . 
1 

kt 

1 

d 
.. k . .......................................... envır ey ıyece ır. T J iktısat ve hizmet vasıtası ır. ~t 

Ü gun akşama kadar buı ODUŞUyoruz, altımda yeşıl Ve • k .. _ .f O'.Z..fZZZ.LZZZ7;7J:Z7.I7..z.T.L72XZ.'n t er b. 

d . 1 k 1 ... . . d . f 1 mış bır knç sal ım uzum şı a N T • 't 
mer ıven e çı 1 ır agaç arası sonsuz bır mın er var. Alı e en· .b. ıd· iN as 1 ,.. B 
karyolamda yattım. Ali efendi di bir aralık: gı ·K~eı b'·.,. k • d ~ Heyet Onma em 1 ey 

B b Alt. 11 ım ı ır şu erpıç ıvar- n·· k.. •. k 1 · d G a·d· "-iki tarafa koşuyor, geliyor, gidi- - izim ir mo amız . . · •. un ·u uaş wo. o emız e ÜDÜ 1 1 or.. Qıs·ck dagı kaymak11mh~' 
-t d . . f• - vardır, gel sena· onun ba-ı ların dıbınde toprak kokulu ko c uyuı:ıtaruc11 mnddelor inbı- t . cl"I . <>lnn ... ·ıı".ıyet oı~~ • yor, mu ema ıyeaı mısa ır agır g na -ı .. k k k '' N Garbi J\ııadoluda mahsulleri- nyın e ı mış , , 

l k · · k b k k götüreyim.. pu du pe mez er aynataca sarman yapabildııtı aatııı otnz eo r 1 ı·· ye• ama ıç1n no san ıra mama k·· k 1 .. d"'... .. I f> v miz hakkında ttttkikBt icra et- topçusu ~em ı >~ye c uıı 
istiyor·. Yaşlı bir köy kadının Dedi. Hep beraber kalktık. ı· ~~ . ızdarıd, ~u gor uk~u~ _ g.~zed bin kiloyu geçmemiştir. > Tazı fesi resnHm tebliğ olunırı" 
d . "t . t• P b d Ben görülecek acaba Ali molla ıgını, uy ugum zev mı, ozun e ciimle~i üçyfiz bin kilo ııek- meğe memur edilmiş olan lııeyet an ışı mış ım. ınar aşın a • . .. 

1 
ı ~ ., tar. 

köy kızları çok güzel Kör- mı yoksa bağı mı? diye düşü- masallar yaşıyan türkuler e daha lındo çiltmıstır. Hir tertip cuın& günü inoir mıntakasnıda Mumaileyh bir iki ~iino ~· 
-ı J Al. f d. nüyordum Meg-erse ne Ali molla ne kadar beslerler •• Ben bunları ıiehvi makalenin müdafaa et- ınci r ruabeollerini tetkike gide· doı· Çı9ek tla.ıtıns hareke edct1t~ ~ og u oynar armış, ı e en ıye · . . ... ki ı 

1 
b ... 

. tti . ve ne de bağı imıı. görülecek bır yeşıl agaç arasma Sıl anıp tın-i tezin r.eklini deıti•tirecek oektir. in seyahat üç giin kadar tir. _t .ı~ 
rıca e m. . ı· . . d ,., v h v •• k h d .. H l or ıı"t 

- Kuzum Aliciğim kızların şey Afi mollanın bağının kapı· gız ıce se~retm~sını, uymasını mably~tte bulunı.Joğandırn tae- surece ve uyete 0 8 reıll a .Ne garip teeadiiftiir ki Q•'i t 
b .. k k b·ı 1 sana taktığı bertarafı tahtadan ki- ne kadar ısterdım •. hih olnm11· oı zade Hakkı beyle tUcoardan da1t1 Şem'i beyin 25 sone o•' ~"ı u oyununu gorme a ı o ur Tok Dil · S R b d · k d ,., r '"tt 
mu? lidi imiş, aletacaip, tahtadan czxzzr~ ı.:; erit tıruzi fJY o ıştira e O· ilk kaymakam oltloğn k"zadı' 'ili 

Ali efendi bir düşündü ve bir anahtarı kilide sokarak ba· (•J Güzel, Pman bot köyteıe Pı- a·· t d SuKluluk f di i ookler(lir. Şem'i beyin yerioo tayin ofbll' ~I 
v k K·ı· k ... narbaşı dıyoılaı Bu Pmorbaşı lzmuin oz epe 0 eoan e en ° n Zeı11ttn Tetkikatı 1 k T k k B• ~ gözlerini yere diktiği halde yere gın apısını açb. ı ıt ço sag· p b d .~ ld /<... bilir 7a ki gazinosuna ıarhoş olarak gtdeo IJf nan sa >ı ıre ayma amı ~ ~ 

bakmıyarak birer isim mırılda- lam ve hile sığmaz bir meharetle ıdnm aşıshı e/;,ı "k· d ımp b 
1
' · Ye etrafa tabak ve bardak at· Zeytlnoilik miiteha11111 Fe· bey bonüır. gelıııedıgindeo nı' tJ 

E f . ye e aa a ne a at ınaı aşı afi . •. h b ti t tk · k t d 1 · .1 1 .. ıet~ il~ nıyordu ve sonra: 'yapılmış tra ı kerpıç dıvarlarla voıdıt. mak aur"tıle muşterilerin raha- ro ey aey n e ı a ıoa e- tupco ıık vazıfcsıoe uo ve rn , ) • 
_ Birkaç kız v&r, eğer bun örülü bağ.ın içi~d~ .... buldu~umuzj (••) Taha/ llğütülmek için hazl!la· tını ~açıran Nazmi oglu Fethi v1tm etmek üzere yarın Mene- lıoknk işlori ınildUrii Fuat il'· d't 

lar köyden ayrılmadılarsa bu ve gecenm serınlıgıle bugulan· 11an bu,.tday ve melezdir. ~fPndı vakAlırnmıştır. mPne l?i<lPCAktir. bal<ncAktır. •-' 

oyunu gorursun dedi, o da Tefrika ;;;;: 32 ± ' A~ustos: 22 edecek bıntiirHl şeyler buluyor, Ha geoe yorgun kendıaıo:Sı1hnfı'7ınnı habalıgrnı, hula"~, ~t~ 
metbemeğe başladı Artık oyunu eeuw Apor, kürek, Fliiryada yfizme bazırlanmı, odasına yatmaga lıklarını gfüdiigli awone 111 lt~ 
seyretmek merak değil hastalık Benı· ~Avı· yor •ın~ yarışları gibi tıglenoeler yaratı- geldiği vakıt saat geoh ynrısını kolle.r' arasına ı\tı)ıuak,tı. ır' ~il 
olmuştu Oyunu seyretmeden du· ~U 1.T_ e yor, Tüoodnnnn bütün zenginli- ge9iyordo. yata~" yatmadJ. So Delıknnlının dudak arı tı 
ramıyacaktım. Gönlümde rahat· ginl göıteren mayoaile onun ya· yundu, şezlonga uzandı. yerek : ..__.__ ıı' 

kaçmıştı, gece oldu. Ay Bulgar nında komlara uzanmak -.e11le Gözleri kapalı gördiigü hayali - Amca! A ıncnm!. diye l~t 
dağının üstünden doğmuştu ve 1'4"'U.lıarrJ:r1.: ~ebl.a .A.rU )erini bi9 ka9armıyordn. Bütün ka1betmek ıstemlyordu. O za. ledi.. \il 
sanki dağda doğduğu tepeye - Şemsiyemi de getir Gülter1 Onlar •apara yetiştikleri va. bu oznn uznn düşünUlerek, ça· ten her geco kalbinin kadını Onu ıovıyor Ye ımyıyord ~~ 
varılsa kucaklanacakm1ş gibi bir Bak çantamı mas" iistiiode uııut· kit son diidük iskelede halkı ko' lıtılarak yapılan eğlenoelere, 0 ıle l"'' başa kalmağa alı' }fakat ya onu1 Ötekieinı' ftıı: 'r

11 
yakınlık gösteriyordu. Ben yine; mnşnml • turoyordo. kadar tabii öyle 11cak bir alı\ka mıftı. Ah Lu kadın bn bH.bar bıuı .. Of Allnbam •. Bu no orı ~-t 
yaprakların arasından yıldızları .. HR~nknn kendi,.ine baktığaoı .*,,, büıııbfi. ile Haltika çekmuini beceriyor yüzlü, derin bakıtlı melek, kim şılmaz hir çıkmazdır. 4' ~~ 

u·· · - .. tü d" . gorere : Halflk Klerin eyJnde dn ki delikanlı reddetmeğe Ye di t ona yaklaşıyor, ıeıi elindeki Hatırhyor, hain onu, eıı 11 dt 
seyre ıgım agaç us se ırıne - ZaYallı köşk birden boşa- tün yeni bir bayat görmüştü. yayı yürütüyor kemanrnı söyle- odn, tntlı titrek sesile gördil~ ~-
çekildim, altımdaki bahçeye k1Z- lıyor d~gıl mit Fakat bana öyJ" 1'arabyaila eonehi mahfeline miıafireti kısa kesip "Yrtlmıya tiyordn. Siyah 189ıarı beyus en- ılk güııii lı&tırhyor lııı s:ıf«'', ~~ 
lar gelmişti. Çimenlerin Ustünde gehy,•r ki camlık!& oadada ke- karı~rnış etiketli hir ömür geçir. mo1'affak olamıyordu. ıesiue dökülen bn kınımlarrn aruo1ıt.nın kolundn hemen or-1 .. 

1 ı d t 1 d J ı .. ·ıb On heA gün ge9mi,t1. Baltlk 111,. on ara ayrı an yer e op an 1 ar, mamn o canlı sesleri biz olma· mege meobur knlmıotı. >1 •eııa " agıoa tutnlmn~, biittin meYondl- yıkılaongırıı ıuıdıı?ı dnkil!tl · ... ~~ 
k d ·ı d b. · · ld • ı ·a ki k b b k tekr"r gelecoğlm Tadini 'f'erme<len 

1
,. en ı erin en ırisıoın ça ıgı dırn da oanlanaoak. O kadar her mnıi n e a iliyeti, er" oam yeti onlarla haRlnnmış. o kesik gözünden ayırnırııyordu. 5 1'\, ~t 

tef ve çağırdıkları Köroğlu tür· bucagına •inmiştir ki... müs&mere, BÜ Yare, darıı n ~e1'k oradan ayrılamıyordu. Deliktrnlı teller RYfl ayrı nzamp birer ka nmonsııırn keullısıne al}al ışını. •ııı 
küsünün a ıengine uyarak bir Şimdi UUlent acele ediyordu: ilo geçirilen toplnntılua vesile aoaha genç kızrn hu tal\lkın te· lırı bağ şekHnıle baemdan ayak- salarım. şüpholeıı11ı, ve 11 ıh11f~ ttt 
halka h•linde oyniyoriııırdı.Bu,lüle - Bir çeyrek var vaporo oluyor, birçok takdir ve tebrikler 'f'eooiihilnUn sebebini ~ohyor larıııa kıı<lar dola11rnış onu ba lrarııuna 9ılgıu gibi at'•Ö•~',, 
saçlı kara gözlü kCSy kazlcttnın kaçırnııyaJım.. tophyordo. moyduY çenbertt çekiyor. Kıvrandırıyor. öğreoırk•ın orada kendi keucl•';• ~ıt-
oyununu ben ömrüm,k işte :.,:r l\ lf!r heyaz keteu elbiıeler Kler hazan piyanoda k~ndi. Kim bilhL Çekilmek ietedik9e Tiioudnrıu 11- ne olursa olınn hu ktular hıi1 1 19 
defa görü.>orduın. l\i.antn.A:.o <lö· i~iıııle dıh .. re:ıkli ve ınbbatlll ılne refakat ediyordosa da o, en Hi9 bir limit nrmeden, an· l<an düğümlerin altındA inleye ~ükraııla 80,dı~i a:nca ,

101
,, ~ 

nüıler, birbirin~ , •• ..,, ı.;>~ıyarak z<jrlirıe,1 gilzfll uıaYi gözlerini ziyade Halftirn koluııı' alıp ıfiılfi oak nezakete nezeketle mukabele inle1e bognlaoak .anıyordn. detiue nzanacnk elı pıuı;a lı•O•", 
elferini baidırı? \i•-;>-:naiar1, hop· lblf\kR çeYirerek: bir bebek ıcibi en güzel t.oYalet· e<len terbiyeli bir adam tanile, .ZaYalla Hatdk ! latanhula ne onun Jekt-ıiz, fi:t.iintiiıii~ Y"~·•ı1; 
!•v•p ayak •hn,'ıı.rı o kadar dib.- - .Haydi öyle ise bis k"rı lerle ona yakın olmaktan, onun- bu dantleri Balftk ka\lul ettikçe üwitlorJe gelmitti' Vapur Jima- ııoa yudım otme~e ıuıt Jçt''' 
zr~JS, "ı..sd1ıar ihenktar ve oyun 1 kooıuırn önltırin· geçelim, kolu- la danı etmekten ho,ıanır"ı. Kler gizli bir firoidı klipıhyor na gırtoce ilk duyg111u vakur dütlinüyordu. 
o kadar ruha coş~unluk veren uzun Teriuiz H....ıftk beyi.. Oeuv kıs, Haldkn metiul oou lluakmayord11. aıil bir adamı aı·at!ırmak. buıoa - Souu var -



AVBUPADA (- SONTJ;,LGRAF HABERLERi 

~!:abg~~1~ı:~!"~~ Gazi Hz. Yakında Atinayı, Mosko- Gazi Hz. Heykeli l 
rağmen Fraosıztar bu· 3 - En büyük tebbke Avus 1 v T h z· t Ed ki 
-~ .. oı~uklarını biliyor tury•d·~· ikinci tehlike i•-= Sarre vayı e a ranı ıyare ece er.. ı.1111 H1J1tı' lı1.1at Etti 
or,ar kı bomba tayya 1 meselesıd. r. M 1 

ile 'apmıy~ kadir o!urlarsa 4 - Salh ancak lngiliz. K it d ..... E ....... - ... b .. ·:·····:·
1
··;••••••

1
••••••••••T•••••••:i••••••::• • Ok d 1 Adana 21 (A.A) - Cümlata· 

, kat'i neticeyi istihsal Italya ve Frans• ara•ındabir iti DrD 8~~ 8 CDe 1 8 im er euerlDI U U &r riyet meydanına dikilecek Gui 
Piyadenin elindedir. Kat'i mat mevcut oldukç• muhafaza laeykelinin modelini ıörmek ve 

.wap siinpye çarpı- olunabilir. Lekl•taada ••••~a ··~----.. '2 ... ı~ -.a .. kle2' Yaaeült yapdmu~na miiaaade etmek 
aonra kazanılacaktır. Sözüne duam'a eledi ki: 1.tanbul 21 ( Hasasi) - Ha lziyam edeceklerinin muhakkak! lataabal, 21 ( Huusi) - Ba- lzere • bar miiddet en~ lataa-

lidea asker nihayette dit- - •Dlbayada bap sulha is ber pzeteai baglnkil aiishuaa· olduiunu illve etmektedir. yik dil 1'11raltayuwa mlzakere b~ta. gıdea lıeyet ıeluımııe ıe1· 
..._..etinin arzularını tiyen yeıue bir adam YarQ, da Yanan Sefirinin Reiaıc:mnlaw htanbuJ, 21 (ffanait - Ka- leriai qkip ip. selen Lebi8taa auıtir 

kabil ettirmeje mnaf· o da Hitlerdir. Ahnaa talihab' Hauetlerini Atina11 zayarete da- ralt., balla d6nlhdi içtimaım Tlrkleri laeJetiactea pruf..ar Londra 
"'U!.lı1rtu. Frwız miUetinia bir ·kerre ıailletiain hissiyatım 1 vetJe ricada bnadafuaa ve Ga da ayai •&Alta ve beyeaa içine Slre hey be anatmcla Lem.- a...JalNm.lal a .....__ 

bu kadar korkmasma deiiıtirdiktea soma Hitleria zi Hazretlerinin de( Yunaaiataaı YllPfll~r. Reitıaamlıur Hz. ve :.ya di b• ~tlrk old ...- W ...._ .. 
ukeri hizmeti bir aene- vaai1etinia ne hal kesbedece- zıyueti pelr zıyade arzu ettikJe· rehıbtilldeki zent kurultay mi tan ye 18 ajaDa,a•tatlaaı 
1ekjz aya çıkarmıya mu ğini, Atman dahih inkipnaua ' riai yakında Atinaya aeyaltab ukerataaı baıtaa apfa diıde banlar arasında p.eypm.ber ola- J..ıONDRA, 21 (AA) - Loa-
oı.eıı• aebep aeae bu ne neticeler •ereceğini k 'lllH 1 dllflndlklerini ) cev.altea bildll' mitlerdir. Baaunlıl celsede Raa rak Mmayı tamyan hır T&rk dra tebremini Sir Obarl• Ool
takimatbr Siyle otdağulkestİl'emeL Fakat, zaDDedenem clikJerini yazmaktadu. •• Almaa l iim'eri ile App ve kitlesi haludupou bu ırkdat let •~ır •o~tı. haata ~at~akta. 
• fena feJiketlere mua bagiD Hitleria 81zleriae im• AJni pzete Gazi Hazretle Bedrus efeadüer tuleriai eku- laramızan YabucliliJde allkalan dır. Momaıle7b 1uıan tthTahaa. 

~--.,o1. mağa mecbura. O harp iltemi· riaia Raa1a11 •e lram yalmnfa a...ı.rdır. olmadljma llyledi. m11hta9hr. 
Valcb, Alsu'ıdrr yor. • .. , •• a 1 •u• a 

kadar Fransızdır. Al- Harbı , ... ,. bizler - E K T bz Ad d 4 K. ıa ··ı·· r-:.. 
•ikemmet surette ko ae demek oldaAaDu biliriz o rzuruma ar ra o- ana a ı•ı o um~-

llubaveremizia sonunda blcliaeyi ,..amıı olan'ana onun ~ 
Aecu ki: tekerr6ria& istemiyeceklermi ka F .d li y " 1 zasma M hk A m Edı·ım 
- Bu meaeJeJeri düıüae bil et"!ek Jlzimge ir." . 08 8) e agmuf ar 8 0 

batımız ağrsyor Burada - Ya Sarı.e meseleaı? Şa- , - • - • 

diyen d61ünmekten ~·!-yet Sane meselesi Fran .. ıle Trabzonda Bayram Hazırlıkları ,Pamuk Arpa Yulaf Sab•lanffa· 
tey yapmıyoruz Düşunu Almanya arasında husule gele• t t il' 

~ Almaaıan dnıilniiyo· cek bir •n••••• neticesade 0 r Satılan Ve Satılmıyan Mahsuller raretlenmiı Fiatlar Yükselmiştir 
ıCeleceklerini biliyoruL Al tadan kaJcbralacak otur.. bir • ____ ....,_,..._._ ___ _ 
loreai geri almak isleme- harp teWikeai izale edilmı• ol· Krauraan, 20 (A A) - 1Jqn upoıu hananda harmamamıt Adaaa, 21 (A.A) - Şebri• yalak tahmıaıa talaakkııkun• n· 

· liyliyorlar. Fakat Alsas mayacak mıcbr? harada ıkı pat dewam eden ko• IPoıathanfly& yolou Te po1tuıoı mis aJıroeza mahkeme9İndegrwp 71fletmittir. 
e tek bir adam yoktur ki -•Ba meselede ~ İfİal im Teth bır tartma n•nıth.r Pa- Termıt hogiin Hopaya gıtmıştır. grup mahktımelert yapıhaakta Bo•n• pamak toplama ı,ı .. 

bu s6züne inansın. O kinlan Yardır. Bu ıı o •uetle landökene kar dilomüo ve oıYar Trabzon, 20 ( A.A ) - 30 olan ağrı da~ı iıya111 aa9laJa. de 9ıft9i INr Amele kıtb&ı ••r--
Aımanları nasıl durdura- inkipf edebilir iri •ulbun idame bırdenhıre ıoıoıunttur. A~ııııııtM bayramı tçın tanar• rındao 18 1nt•1• aıt 1ılkftm dün tı11nda kalmıetır. Pamak1ar • .,.. 

1Bat&n dll,ilncemiz budur" olanacağına dair ortaya atı.an Traha.,n, :!O (A A' - Ay· oemıyefi tarahndan hazırlanan aolatılmıttır. ntn hertarafındr a91Jdığı .. ldı 
- 20 - ihtimaller hep altliat o1ur Fakat lardanhtıri tieTaru ..,den eıdd1Hh prugramtla de01z 7arat1arı Te Rana nazaTan meTlnıflardan bası yerlerde ameleeialik ybla· 
PARIS Frauaaın wazayeti it kirdır. korakhktan hütiin malt1'u 'at yan "portara gRrdenparti, pıyangolar Seviı otlu Alt, Ktiltban o~lo den toplanma~a batlanmaauftll'. 

dan kırk sene ~vvel Luis Bu~u bi& bir kaç ~ef~ t~krar l mıı ınatıvolmAk d~recettne g~I· ye fakar çocukları ıtinnet dttttfin- Bekir, Aptal 01tlu Şilkrft Ye AY· Ra kıthaa aebep olarak y..ı 
Nafıa nazırbgı maka· eUık. Sarre meselesı bır Alman. 111111ti. Hu yözdtm ıehze f ıyatı lerı halunlllaktadır. Sınop1a "" ni oıtlo Sadık öliim ceza110a çar vapılmakta olan tren hatları 

ficlerken • Tan • g~zele· Fransız meselesi değil~ir _Bu epeyce artmıştı. Oerz .. ds tütün aatıtlıarı inbiıar pılmıtlardır. .Fakat bunlardan ~tirtliyor. 
tahsı bakkıada bır ıey meaele Versay mualıedeaıne ım t Diin akşamdan 1&baba kaclar ıdarurnio mühayaadan çekilmesi Sadık yaşının küçüklüjtiinden Pıyaeaclaki yeni aene mml' 

da Gazete, onun en genç zalarını koyan devleUeri alika· Y"l!•n ııddetli utnak Y•Amoru b&18bıyle evelki hararetıni kay- iıtifade ederek oeHıı altı 1ene pamaklarının klloeo 34 38 kDl'llf 
..ll'i! ~n olduğunu yazıyor- dar eder. ~~rre mıntaka ının hır kıaun naab•ulata ve bı l baııttıa betmıtur. H•nthı eahlmamıt ıtok aıır bapH tndHtlmıttiJ. Dıaer araemdadır. Hubabat araeınn 
~ıka Bartbou 31 yaıanda itlarui de mıllet er cemıye~ıae aehplne fOl y .. namı" xftrraırı haıend., Sınopta ~00.000 kılo 14 mevkuf beraat etmıılerdır, arpa Te ya laf haraaetli •tJt ıcör• 
~u aittir. Fransa, Sarr_e mese_ıeaının yüzünü giildöruıö,tör. Dün ak· Ouzc·de 100,000 kılo zürra malı Adana, 2l {A.A) _ Yeni .. mflktedır. Arpanm kiloea bogtla 

irini •ene sonra Fransanın Avusturya meselesıne daır Al şamkı tarhnıu1an OomhnflYet tütün k"im11~11r. k b 1 .. ü 2 77 kuro•a ytikaelmittir Yala-
il" L · B tb · k ııe pamn ma 110 on n pıyaaaya • Y • 

ı olan ouı• ar ou manyaya verıJen müştere no- . b ' fan kıloen da 2 50 knroştnr. Boğ• 
ten b. k e irm ,ı· d .. ü .. ü 
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• 
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b 
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ı• 

1 
çıkarılma11 gün geçtıkçe naz , 

lcanu~r m::~~nc! !ske~li~ tayı uş nu~~:,,,,: - ~oktt zmır staD u ınl an arı daha artm1&kla ve ıatı,ıara ae- dayın Banka hah ıabıttir. 
ti n k 1 ı • ı • • • .. .. •am etmektedir. Pamukların A/gon Karah.l&arındtı 

uç aeneye çı arı mış o u •

1 
) u 

.. A d b" it 1 T racı ar açılma mevsimiodA ha1'aların çok AFYON, 21 (A.A - oOD 

111aı.~~ ::rpırb;;n;.t:;~m:~ 8 yan ayya Niz8mnam Devlet f orasında ııcak gıtmeaı ve Seyhan mmta- günlerde hararetli arpa .u, Te-
ka g 8 · G JI D .. ) D ·tü'er ka1rndaki kort tabrıbab tahmin rat1eri olmnş Te ihracat ba~ladı-

od nund~nkrdolayak ldart- aL ed a20g a(~~a) ~! l~al- Ankara 21 ( Hususi ) - '!'asfiyesıne ve Dev.et miiessesesi o'a· böroınnon n•trettıti 153,000 bal- ıından piyaıa bir1tz yökselmittlr. 
t._ IDe yunu fU an a 1· on ra - un rak idaresıoe karar verilen lzmir ve I•' anbul liman itler nin mü· 
~tlıou yetmiı bir yaşında yadan Dubli~ gitmek. üzere dür:tiklerıle vaz telerine dair Mabye Vekiletince hazırlanan ni R h ş• k • Müd• • •• •• 

on sekizinci defa olarak hareket e~en tayyarecı Pond zamname devlet şurasına verilmiştir. J tım ır etı uru 
oldu Bu defa hariciye na De Sabalh Nevport ~ Pem~ro •• ·d 
. Öyle bir zamanda bari- keshıre cıvarıoda Galıe dagıa· Fransa Gı b!:a ,. rasın a B .. E il G ı· 

laatın oldu ki bir çok mil- nn~ dütmllşlerdır. Tayyarecd«:r - & ~ 19._ ugun ge e e IY(l r 
er 1914 ile 1934 arasın- haf1fçe yara anmış'ardır Makı • • • ,. 

-.111c. kı 01• neleri faza hasara uğramııtır. Yenı B•r Tıcarı Anlaşma Yapıldı 
• )'ese yapma a meşg Londra 21 ( A.A) - lt~l .. . 1 • • s t Alma Mukavelesi 
~ yadan Amerikaya tayyare ıte PARIS, 21 (H.Rt - Bugun bır Eyli.dan ıtabaren muteber 8 ID 

"8 kadar hiç bir Fransız geçmeğe teıebbila ederken lr olmak iizere Fransa ile Gilba hilkiime i araıında yeni ve mühim Ş b • • d 1 1 k 
ki Avrupadaki harp ve landa aabiHerinde yere düşen 1 bir ticaret iti ifoamesi imza olunmuştur. Ba muahede ahkimına e . FlmlZ e iL Z8 &Daca 

ihtimallerini yakından tayin tayyareci Pond. rontken ile yapi lgöre Fransa hükiimeti Gübaya 15400 ton kahve kontenjanı bah- ISTANBUL, 21 CH•mi)- ıatanbul Rıhtım ıirke~İD hlkt· 
e aıuktedir olabilsın Bir Jaa muayenesi neticesinde ka· l.ıeylemekte ve miitekabilen Güba hükiimefi de Frao .. tarafından metçe .. ha alınma•ma dair tesbit edilen etaalar dabıbnde U.... 

ansiklopedisi ondan baha- burga kemiklerinin ayrılmış ol mem!eketıne ithal o'unacak başta şampanya olmak Gıere bilumum Jaamıı olan mub•eleyi ima etmek il&ere firket müdlri batla 
Ba~bQu'~un muahedede duğu anl~ıılmııtı~. Mumaileyh tiçkilerin gİimrük reıim •erini ka.dııarak Franu içkileruı.a ithalini Ege vapurile bmire hareket eylemiıtir Şehrimizde Adliye Yekli 

:ıa.:•gu gıbı sulhu kabul- Cardiffe gıderek bır miitelıauısa •erbeat Barakmaktadır Sanç oğ'la Şlkrl bey Ue balutacaklar ve hazırlanan maka•.a.,I 

bir şey yapamaz. tedavi edilecektir. A •k d M ı imza edeefflerdir, 

~ ~~s~':~ıu•::!e:::.::: ı 'l'•Tftk :rıkn• merı a a anevra ar Atı'ndaki Ihtı'lAl Hareketi 
A9Uturyada yerleşmesıne Gecai. Londra. 21 (H.R) - Amerikadan gelen haberlere g6re bir (L 

~= ... "•t edebilır mı?,, Afyon, 21 (A .,.) - Halk~ eyl~de bqlamak ve 8 eylli!de bita.., bulmak &zere bliyllk as· • v iz ı Reisicum-
~~~ ihtiyatla cevap verdi: vinde hir Tevfik Fıkret geowi kerı manevralar ~uarlanmııtır. Bu. manev~atar t•~~ y~ kad~ • 8D 8 08 

'ransanın vazıyeti Avus yapılmıttır. yapıta~ emaahae faak olacak çok Yası UKerl bareklb ıhtiva eyb· h ur N aınzetl •ı? 
•ıtiklllinın muhafazasivle yecektır. h beri b hGldim t1 
r olmasını ittilzam eder Hilal F czabanesi !JJWIHYmlllflllllJlll~,... ....,..,,,... ~taab~, ~l(H~~i>-;~!:!'1ta~-= .~di:.:e~ ;:kgeniş~. 
bız ~ Çekos ovakya •e 1 t Kemal 1 ı11111111111111111111111111uuu111 ıı11111111111111111111111u1111ıluı. 1 PdeJAvırtmek taı•tıyfet n libtilll t kifi"ne devam ediliyor. Avni membaclaa 
vya ıle mukaveleler mız zmırm maru eozaoııı ~= =~ ı aru ra ar arının ev ~- . .• 

• Bunlar Habsbur hane KA.rnıl bey Dokoıs eylül panayı ~ i ~ G.. .. I "ha E "'ti gelea haberlerde Vnısel-- Reisicumburlaga aamsetliiiai 
tektar yerleşmesı~e şıd rında HılH.I .,czahaneıi möıtah :z E 24 A~ustos Cum... ununden ti ren E..IJ koyacaiı bildirilmektedir. 

~:.~:~·::m.~:: ::~ ::;:~·0:ı.~:!::d.ı~;0 lılr p •• , ... :ı.~ ~ehir Gazinosunda !i Istanbul Telef on Sirk eti 
lo K~mal KAmıl bey panayırda ~ : ti _ _ 
........ Har1eıye nazınnın bu pek yenı hır ,ey te,hll' ed~oek :;§ Her Akcam On Ki•ilik !'! 220,000 Lirayı iade Etti 
l ....a,n il ... ._ Ha mAdde l zmı rde Te Törkıyetle ~ : le' • 'i' • .e halkt ld.aii 
L._ 15v uş ne ve • ., .... •ene ~= M •• k l B 5-iffl lıtanbul, 21 ( Huawai) - Telefon tirketinin an az~ 
""-fta eAde etbği tecrübele ılk defa g<hülnıüş ve bayretı 5 5 ll emme JF 5 ~ fazla milkaleme lleretinden iadeye mecbur olduğu paralann ~;f.l 
'•ıaran fik ırlerini şu su da.et etlen pratık yeni bır '"' e.. 5 O k t B 1 kl 5:; bin lirasını bugün merkez Ctımbbriyet bankasına yabrmııbr. 
........ t k k b"ld" • olacaktır. Reklam mütebaHll!ll w = r es a u unaca ır - .::iiio • ... -6,,•. 1 ...... H.,; °:ubt:.:eı ı~eğil· panayırlarda biCyle göriilmemı~ ~§ __ 5 i 1 soo Muallı·mıo .• eca~ 
t.lt t d b , .-v1.-rin fflehıri tRrAftArıdı1'. ~ : Oaa1110 müdörıyeıı; m•hterem •tif,eralerin- • ... :.iDd:::na ır. atta ............ G·····;~ .. ····,···-k···-··.-a =- § ::D ,:!~:!':'!.::::=::.::9~:,.':::. m~~:!~e 0~:::: 1 isi er Villyetlere Gönderiliy 
~ Hitaer timdi barp iste om e 1 iyi bir Taki& g99irmek lflD ti17atc Wu&rbk llaan1 Vekil tin h 1 
• L•- ı L.Acl:--•er, ---'b ar- Şık zar1f dayanıklı a71U u- 1 larla hazırlanmaktadır. t • -te tJ M AıalaHa. 21 (lf...0 - • ce azar anan ._. .. ... .... ;; ,._.-ıri.111111 twllıe .... effilial WWirmiıtim. Bagln ilk tedıi 

lcac:lar kuvvetli olursa manda çok aouz gömlek knnf E terfilerine ait lilte mahaller 
tler keli barba drildiJ•· Htikdmet oadd•tnd• Ş-1 Ba· __ ,.....__.. 

in at ucmılak nrciiied• 



···~ ·~~ ·~mdnımumim ~ 
~Bir Aşk 
l Kahramanı .. 

'E5 

4 
-t 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

- 1(4. -

Balınraen9 tahta oturduktan Feritle Hanri, hu pataYat11z 
JOJlfa ümeradan hıriıirıiıı işareti hkluından dolayi A lımet a~A 

tberıne Haori tahta doğro ile- ıle Beryenin yuınno yiyecek 
riledi. Fakat memleketin hü· gibi baktılar. Fakat pren•in · o 
Jrömdarıu" tazim için bir kaç sözlerinden iueti nefisleri yara
adım gende dorclu. lanmıt olun iki babayı~it öyle 

Bu anda Hanrioin göıleri penaıız, mert Ye dünyaya me
Gra11n ~öılerine teaadüf etti. teılik Yermez bir taYırla dnrn· 
Graı ona lıir gitz ipretil": yorludı ki terit edilemez. 

- Ben buudayım. Hiç kork· ı,te her iklrinin şn patınat· 
ma ı aızlıRı prens gözünde Hanrinin 

Demek 11tedı~inl anlattı. ifadeainin do~rolu~onu teyit et-
Prenı Franıızoa.rı güzel ıöy· mitti. 

ltlyorda. Hanrıye hitapla: 
- lımiııi7. Kont Hanri Dö 

Blinak oldo~nno aöylemişıiniz. 

Yahut tarahouzdan ıiai tHkife 

- 10 -
Babor aenç haylı bir zamao 

döşünmrge Yardı. Hanriyi dik· 
katle ıiizdU. Vakarı bo kıadıtr 

------- --

Sovyetlerle Japonya 
Areasındeki Gerginlik 

Japonların lngiltere ile Anlaş
mak istemelerinin Sebebi Bu Mu? 

• 

M. Bitler Otuz Seki 
Milyon Rey Kazandı 

..•••.•..........................•.........................• ~ 

- Baş 7 aratı Birinci Sahifede - IJır ttıııer alayı ter tıp etlll 
ich remzinin en eon Almanın ve başnkfflet Hnüııde milli 
kalbine hak e.rleme~i temin ey- yaliet marşı Te aakeri 
temek oldaguno beyan eylemek- tıöyliyerek ge9it reemi y• 

•• - • - • - d . _;11 ... ltı ır. lardır. Bır çok defA İf ou ~lo&kova, 21 (A.A) - Ulau lııgılız - Japon mukareneti için k 
M. Hitler diyor . i: balkononl\ çıkan M. Hltlef 

batrodan bıldirilıyor: miitezayit bir temayül görül M 5 d ill i 
• adamki 1 e~ne • m et n hiş alkı~larla tarif edilm•• 

Uıııurri ieminıl11 Japon gıue ınektedir. .. d d k k k Ü 
yoz " o sanını azanma m m- knnloklarl" karşılanmı,tır. teai Sovyetlerin Ulaobatorda bii Bn bhıae hiiyük hir niehet 
kiin oldu, <lııter yiizde onunu da Kalabalık ara11nda bir 

yük hır kimya fabrikası y11pmak dahilinde aaik olan 'eıy Snyet 
kazanmak imkanı vardır. gençler gföıe çarpıyordu. 

üzer~ oldnkluını Ye boraya 21 1iya1etioin göıterdiğ.ı ıAtıbaleye Vıyana, 2l ( A.A) _ HaYaı Berlln 
20 

( A .A) _ S-
bomhardıman tayyareainin gel· raagmen mtitrit HJ't cenah hı:r.-

ajan11 hildıriyor: ıtjanıı mubahirindeo: 
diğini yazmıştır. hında Soy.ret teplike11nin hah\ A vo•turya ef klrı umomiyHi M.Ooebetı bone.lan 

Moıtohetan OumburiyEıtinin ya•ırnıakta olma•ıdır 
fiı v CI • Hitler aleybtarlı1trnan bilbae1a k harbıyu rıazırı Demit bo müna Hnnon en haria delili Mor- eyel Jıyordn 1: 

A iman yanın katolik merkezle 12 Teşriniıani 
ıehetle TBB Ajanee mobabirine ning post gazeteainin Sovyet 

rinde artmış olmaıundan dolayı oi•hetle bir tek rey kay 
beyanfttında hn haberin kaı'i1en R illeti r .. mi t" 

nayarım m e "e ye ıoe memnuniyet göıtermektedir.Mat- olanak yabanoılar derli 
esu~ı z oldu~unu &iiJJeuıiştir. girınuıne açık9" muhalefet et b t # n arı· t 111• ~ Alm ki• 

memur olan zabit iımluizi bize 
böyle haber Yermiştir. 

"" reyıamı e Due an memnnniyet nefeıi alaca sJ AtOSKOV A, 21 (A.A)- Li - · i d ı ·ıı t 
J! meaı Ye z marn ar arırıın mı e propagandı. nazırının earfetti~i Halbuki 12 Te•rioiıani 19 y~klek b_ir r.-oıı_z. a~ilza~eıinin, encinclekı .Japon iatıhharat bfi ro v 

Hanri t••imli bir ıel&m Ye. 
rerek: 

- EYet prenı haıretleri, pek 
•otra haber Termitler. 

Dedi. Dttrbal Graa ıöze ka. 
rıttı: 

- Möa1ö Dö Blinaki taıdik 
adeoek bir kim1e Yana o da 
benim prenı hazretlerilZira ken· 
ıiıl akr,.bamdandır. Hatta naaıl 

b b b bıtı t tl ler cemiyetine girmekle hiiyük ~o ihtiyatıız ıtüzü ehemmiyetle hayır diye oeYap Teren yı ır a rıye za .. nm ware .. e sonun SoYyet Ro&ya ile Qin Rra-
tt b 1 d deyJetleri SoYyetler lehıne ola. ka.yd4'tmekte ittıfak göıterıyor: 2.000,000 ki•i Tarken b o«raşmıyana,.ı gı ı ya An "soy- ımda yeni hlr gizli ltil&f akte- v 

1 · ,. . i dö ·· ·ı tl H 1 rAk J apooya ile miihare:ııeye ( ~"yet tek bir rey kaybede 4,000,000 daıı fa•la hayır dl emıyece!!tan şunı yor n. e e dildıAine dair Tertligi haberleri 'l .. 

t" ı h kk d •·ı ı aevke-tmek iıtediklerini yu.ma- cek olursAk hu eooehiler l9in olmn•tur. uC('lar Rr • 111 a ıış"" arın< a TaM Ajırnsı t"kzıhe m.,zondar. v 1 
olan iıtibfaf fikrinin mutlaka Hıuhin, 20 (A.A) _ Geçen· 1ıdar. .. bir mo•affakıyet teşkil ede- Binat-nale1h M.Goebel• 

f d · ı · d d 1 tilh. Mamafih Japon lngilhı maki\. cektir.) bir mnyaffakıyetsi.zliktir. 'fi e en ı erın e e o acattını m a- Jerde Har hin Sof'yel j•meral kon 
h"z" ettik9e H"nri ve HrkAdaı1- soloeo M. Slayntıkı'yi tahkir reneti leLindeki temayölön haşh- Reıchflpoat gaaeteAi diyor ki: aynt zamanda Almanların 1 
larınJa şöpbeyl mucip bir kast, eden Mançuri poliıinde müat•h· ca ıebebi iki memlek4't aruın<la Hitlere gerek dr.bili eiyaaette 90 nınrn muYafakatloı k 
bir maksat bulonmadıgına geregi dem l{osta Maroo ıııuindeki be- dahil ııkı bir anlaşmanın temin gMekae hariçte yanmm gayet mış olaıı M.Hitler için bl 
gibi inanm111tı. l' h . t • nıbayet edece.ıti fAydaların günılen giirıe gergm bnlundn~nou acaba bo bir muYaffakıyet olmakt•• yaz "nımn ızme ıoe ,. 

Hurıunla beraber istintakta aanhRtle idrak edilmesidir. intıhabat anlatacak mıdır! geri kalmamaktadır. verılrniştir. 
olup ta f11 mnamelttye u&radı&ını de,-am etti.: r. Pariı, 20 (A.A) - Alman re· Şnra1ıraı aa kaydetmek e "' lloskon, 20 (A.A) - Har- Deyli telgraf gazeteıi il~n 
Jaenüz anlıyAmadım. - Oyle.iee Hiudııtırna ve şu ylamı neticelerini tahlil eden zımdır ki büyük nüfuıld binden blldırı IJigıntt ~füe Çın niiıhuında diyor ki: 

Gruıa ba yolda IÖae k:arıt- bahar vilayetıne niçin geldinızt. ı•undan 
00 

ıene evel lngı· ıı· z Franıız matbuatı şu mütaleada Bitlerhıme mobal~fet etmek şark dem ı ryollıuı arasında yeni· ., fı 
maıındaa da prenı Bahor1enn Neden kendinizi Alemden gızlemi- J f k k 1 A bnlunnıakta ittifak ediyor: kiki bir ceaarete delllet ed• 

Y den Mançori ınakamatı tuafın- ıtpon itti a ının a ınası aya· 
memnun elmadı. Fakat bunu ye mecbnr olayordunzJ Hüyük şehirlerde Ye katoJik Bazı kotolik mıutakalarl• dan tevkıfat vapılma~a baışlan· da karışıklıklara başlangıç ol· 
... termemeğe gayret etti. Yine Hanri anıta, Feridin yüzüne mışhr muştur· Japonyayı Te 000 idare merkeı.lerinde geni' birmubalefte yük ıoçt şehirlerinde moh• 
Baariye hitapla: bakh. . LO~DltA, 20 (A.A) - H.a edenlerin düaünoeıini daha iyi tebarüz •tmiştir. M. Hitler ka- hazan yüzde 25 şi ge9mittlf• 

8. ·ı I"' Ferıt berekete gt!ldi. Fakat v J lt d di h ı il 
- IH nrı •n ma umata YH bıldınyıu: anlamakta ancak ıuenfaatımız zan 1" 1 rey "' e er ne 0 oraa rakam rejim i9io çok bfi1 

göre boralara Jelmekten makıa· ke~dioi tuttu. _Hindiı~~ne gelme· Bazı mnh,.fuftk~r mfthıefil,le olRhilir. olou partiyi kaybet~iştir. Qiinkü Milli Soıyaliıt rejimi en yl 
4ını• bi•im elmaı uıeclenlerine ltorınin ıebebinı de aııoylemekten r"yiamıo yegAne ehftmmiyeti mo devrini ge

9
irmietir. Faka& 

gltm-•kBiu9lnınöa1lıd.enmitHanrı" hin !~.İPD=ii!:.~:!~r. •e:;a~ak~~- ~::ı:~o Amerı·ka ıı·ııetler Cemı·yetı·ne Gı·rmedı· maileybin eonebileru kareı mem· Bitler uüfuzuno kRybatmit 
Y " leket dahilindeki otoriteıioıo gildir. Bnnonla beraber '){: 

mfttehayyir olmadı, bilyftk bir babnıua Hayıan Duranı pulak 1 yükeelmiş oldoğuuu göatermek ler koyvetini almış olduğa 
Takar T• metanetle: @öıılerini üzerine dikerek agzın F L B 1 'f I M B d o • A 1 L Al L iıtiyoıdo. rı nmumiyenin en küçük 

- Bu haberi kat'iyea tekzip dan 9ıkRcak eiizlAri adt4ta ko· aıat aynı mı 8 esai ürosun a illi za il ICll Matiu gazeteai M. Hitıerio ıızhğına karşı bile haııaıtıf• 
tcltrlm Prenı hazretleri! Ne ben laklarile yimege hazır dordugu bir eTelki reyiama oiıbeten tıter iıtemez ho. reyiamd•• 
ae de doetlarım Ferit bey Ye bir ıırar)a hu esrarı açınaga ce· Cenevre 21 (A.A) - Ame· rından en mühim sekiz memfe- yüzde bet raddeaiııde bir mnyaf- Oöbelıin bundan ıekiz gil• 
Bani Dalre7m cenapları tioaret- taret edemi7ordu rikan1n Cenevre milmeuili Sir ketten biri olduğundan beynel· f"kiyetıizlige ngramaaını bilhaı Yel ıöylediği ıözlerden 911r 
le lftlıal eder adamlardan dttğl· Bu halde imdat!arıua Ladi Prentısı Gilbert beynelmilel me· milel mesai bürosu idare mec ıa Dolfuınn kıttlinde 30 Bazi- aapları aşan neticeler 

9
,kat 

Ha. Ben, Fran• deyletinio hah· Rltmond yetlftl, dedıki: aai btıroıuna resmen m6racaat lisinde daimi aza olmağa hakkı ran tenkil hareketine, iktiudt mecbur olaoaktır. 
rl1• biabqllardanım. Ferit bey, - Möıyö Dö BlinAki ve Ar ederek hiikümetiaia beynelmilel vardır. Amerika milletler cemi yaziy.,te ve ıiyaıt infirAda atfet- 1'{' göbelı ıeki• ıön ef 
ftrkly• deylettnın Pariı aefa. kadatlarını Hındiıtana getiren meni teıki lltına girmek busu· yeti azası olmadan beynelmilel mekt .. dir. ıözleri ıö,lemitti: 
rethanul bai k&tlbidir. Vakıa aebepleri ele bilirim. .Fatkat bo sundaki daveti kabul ettiğini me•ai bilrosuna giren ilk devlet · Londra 20 ( "A.A) - M111t Bir tek ray kaybederff1 
JI. Dalreymp'in babaıı gayet ıebeplerl prenı hazretlerine ancak bildirmittir . tir. Ve bu giriı burada fevkalade Sosyaliıtler geriliyorlar. Bitler oılar şunları ıöyliyecekledi 
... bur bir tHocardır. Hatta Pat. bnıuıi olarak arzedebilirler. Hu- Amerika sanayi noktaı naza ehemmiyetle karşılanmıştır. geriHyor. Başlıkları d" gciıterir Bir rey kaybettiler. Mil 
aa tehrlnde büyük bir ticaret. zoru alinizde yalnız kalırlarsa L 

8 
l ki İngiliz efkarı umunıiyeı i nce yallıtlerin .tO,OOo,OOO reyi 

\ .... , Tardır. FRkat buraya gel- herballerhıl ıaklamadan arzede- l~i Baıvıkil Büyüı ir 1 Atinıdı ebitlırin l&ıkifi NeW• Ohroniole gaııseteıioin de· dır. Binaenaleyh 40 milyo• 
mekten mıklad•muı ne elmaaa ceklerine eminim. Şnndan da Y digı gibi milyonlarca Almanm bekli•elim. o zamana kadar 

1 i d 1 . d 1 Emin olabilırain i z ki kendileri· s . . ti G· u·sıu·ı o Ed" M H 1 1 hi . i ~ 
•• DO ye, ne e a ., Tersoe a r nin emlak ve mRllarımza kaetları IRllOllJI 1 Ol ar ıvaı ıyor . it er e nke reyAYerlmeııo ili ıııoıyalizm kaybolacaktır. 
bir f9Y delildir. ehemmiyeti yo tor. ıı meae e Lnndra, 20 (A.A) _ 

Koca Ahmet ata ile Berye- olmak şöyle dursun, bilakis za tı - Baş tar:ıı .. ;u~n~;·s~/11/ede - - Başlaraııİ inci eahiJeae - .t Milyon Almaııın Reicbı Fob Telgraf gaHteıi M.. B 
aln burada da birer tuhaflığı şabanenizin mbrhamet Ye ad"le· ve Avusturya başvekiller~ öğle tir. Bunda 00 Azadan mürekkep rere reylerini Termemit olmaaı- Arayı umumiyeye müraoaal 
glrtlldfl. Hatta her tuhaflıkları tini•• ihtıya9ları Yardır. den ıonra da görilımelerıne de· bir divanıharp tetkili ve ordunua dır. feeinde töylttd ıgi nutku 
bir ite yaradığı gibi bu da bil· Gruıo bu ıözleri, Hayımda. vam eylemiılerdir. Milzakerat demokratik aaılar dahilinde Stokbrlm, 20 (A A) - Büttio ederek diyorki: 
7ak itlerine 1aradı. Sanki •YYel· ranioin gözlerinde ~iddetli bir ıaat on yediye kadar slirmiif tenıiki derpiı ediliyordu gazeteler Alm~.n reyiımını~ ~: Eğer ba liSaler Alm•ll 
aen ittifak etmi,ıer gibi atılarak, gazap Aleti peyda ettı. b6y6k bir samimiyet haTaıı D 

1 
• 

1 
ö . Mitlerin preıtlJınden kaybettıRını hak•kt gayelerini ifade edi 

..&.lamet alfa: Pr11nı bir ltaret yerdi. Di- • • d b. 1 ·ı o aıan ıayıa ara g re ıuı· " k d 1 ı!ın e t~m. ır an aşma ı e ne- kaıt teıkilltı oldukça geniıtir. goıterme te ol nğuno y•unyor ar. bunları ancak taıYip ede 
- Ne' de.li. QeroUlk hat Bl· Yanı t•tkll eden biitün relıler, tıcelenmııtlr. • • • • ROltA 20 (A A) - Bologne Alman uıo iktipdl ur• 

il -Jabudi bazirk&n mı •n- emirler, fakirler, ıilAhtörler M Mauolini mizakentın bi Ve bır çok ııvd rıcal de bana oharında yapılm•kta olan böyiik Y " k lk• 

" 

. U i fı 4 b ..al d Lt 1 Y 1 ° d biJ b Juamaktadı Din ia&dHi AYrDp&DIC a tbla • Alı iT PAfA •en ı. e.,.. 1.-rı 9ıa 1 ar. a nı• mer· tammı müteakip devam eyle· a 8 r. manenalarla ınetgnl bulunan b d 
•lsla 7•Jteoi eınaflık mı eder- mer •lonun kapııında nöbet9I mekte olaa btl-"k aakerl ma- ATINA, 20 (A.A.) -Şimdiki ltalyan gameteleri Alman reyi t9hı milhh.- ir un,ıar ar~ 

iki 
' 

Hi il k ld ~- iL bl .nrl d ı ip J ı Pi ti ıilAhlanm~ mura ının aı, bi9t ne er n& a 1• nevraların umumi kararıibıaa a n-,, ey r enera aı amının netioeıini kayıt il• iktifa . i ek 
Diye batırdı. Her7en: Batta Graı, kendi 1an1nda bareket eylemiıtir raım rlyaıetinde bir diktatör etmektedirler. inretı~I• b~ gaye1•

1 
era':ı 

- GördUn mil bir keret Her balnnan Sir ,Juae Ajftrtoa• de Avuaturya baıyekil M.ŞUfİDf idıueai teılı etmek makıadlle Yalnız Meuagere ıasetui bu ıarfedıltın 1•1ret A m r 
ltl bitirmi•i• de bir de tUooarlik dıtarıya ıaYdo~ondan Prenıla te otomobille Ceaova tarikile çalıttıklar1odan dolayı baaı şah· neticenin ıarfedilen gayretlere yUnln pkaııslıııuı • $1 
kalmıt. Yok1a banlar blsl mal laanrunda yalnız Graala bet ar• Frannya gitmiıtir M.Şutiag be ıiyetler l••kil edllmı,ur. tekabtU etmediğini kaydetmek· ,ı,ıe dur.a~ blllklı art 

&I• mı •nıyorlart Hl9 aıter kadat kalmıtlardı. yaaatında: •M Mnuoliai ile Bey BeJçı•ka kralı•çesı• teclir. lıpat etmif& r. ·ı D li 
adam elmaı Ulooan olıar mu bel - Sonu Var 

1 
·ıeı el 

1 
ü • d .k. BBO KSEL, 20 (A.A} -Nu· Deyll Telgraf ı • •1 

ae mı mu e er zerıa e •e ı ı N 1• G• • B . . Al l aiole M. Bitler lehin• 

• 
Eylôl Panaıınnda Pavyonu Olanlara. 
.PaYyoolarda teşhir edıleoek mallarınıaı yalnıs binde 

322 karat mukablllode 

DEL\TETIA. 
Harık llf(Or&a flrketi ueadıode eo möıait '8r•itl• 

prta edeblllr1lals. . 

Ballaap fal'fUI ••• sa 
VEDAT TEVFiK 

'l'elefoa 1 arrı 
(8'0) 

memleketi alakadar eden itler 8pG iye itti yonalda elJ ghazcleteıık diman k~•Y • ka1dec1Ueoek alıbetten 
etrafmda tam bir giSriif mtlta H.R .k amın n ba 18 ere 1or ; 1 b k t ·ı ılclık ş· d. N· Roma, 21 ( )-Belça a kra· Bu defakl reylamm 12/11 tart- na itaret etmektedir er. 
~ .• ı 1 

e :.r k • 
1~ ;. ~ıe liçeıi buglln Napoliye muvaıalit h. d ki ibl Almaa,anıo OenH'• İngilis gazeteleri &r&7ıu• 

gıddıyo~U:· dır . ·~ ,O• ıı ıra at eylemiıtir. ın ti •• g b t keımeıl hakkın· oettceelnin Almanyada 
e ece ..... ,. emııbr. .. ........................................ re1e monaıe a ı ""k k l&la· &i ye 

Fakat ıiyaıt mahafil M. Şu riae beyanatta bulunarak Avuı· daki bir iıtieare i9in detll bir en yu 18 •• 
1 
~~ 

1 
r 

ıing'in M.Muualini ile glriiıt&k· turya klk6metiain Dolfllıün si- adam, bir ıiyaaet için 7apıldı. ya•makta mtitte t t r • • 
ten soqra Franıaya gitmeıini yaıetine ve iktisadi maksatla· Gazete kabir bir ekHriyet lıteyen Deyll Telgraf Mali ' 
bayle mllhim bir anda istirahata rına Adık bulunduğunu tekrar Nazi erkAnıharbiyeıinln iimidl 1117or: 
hamletmiyorlar. Frauada da baza etmiı M. Musolini ile yapacağı tahakkuk fltmed\ğini n reyiamın M. Bitler ba Pllbi 
temaslar yapılacaİJDı tahmin mlllikaba beklenilmiyen hiçbir bir gerile1ne arzettigloi mtltabe kallanaoak. 
ecliyorlar. şeyi tazammun eylemiyecefiai ve de Te teıpit etmflktedir Deyll Harald &r&yıa 
Harelıett.n &»1111 S.Onal uuea tazammaa etmemesi il- BERLIN, 20 ( A.A) - Ba· de elde edilen rakamlard" 

Roma, 21 (A.A) - AY111tur- aiaıeldi;iai .a,ıemit •e Awı- Yaı Ajanıı .Mohablrlnden: kat ile hl9 bir mtla 
ya bqvekili M. .Ş..Uaı ltaly.,a buya tepild maaiıinia muali- Dlln aktam Wılbelmıtraue madıtını 'f'• Alma• 
hanketiad• u.ı Janaal Dita- laaae malaireti tberiade ıll'8r de böyllk bir faaliyet hftklm hakiki cHlftlnot1hıta 
ha ~-i· y..,._ dılM eJJı•ittli-. •öraaekt• ldi. Hlloam kıtalar• clıta•• ı'll .. e41J'ot. 
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Naim Hazim Ve Yusuf Ziya 
Beylerin Tezlerinin Esası 

.mat 
21 
14 öO 
17 --~.Q lehhkede oldugunu an·ıret edtıcekeiniz. Emniyeti umu· 

~ •tı. .Ent tehlike 1ak1nda, miye müdürünün ba hoınıtaki 
~ 110nnda dola,ıyordu. Gizli emri k"t'idi r. Te.-kite memor 
h il aıı,manlaril• kartı kartı· edildiğimiz adamın yüce şabıi
._~ı•lınek, tehlike ne kadar yeti ba.ebile ıkaodaldan çekio
~'2 olursa olıon Rezırnı her- mek JAzımdir. Bi9 olmazea hA· 
~ bir taeaddiye kar'ı kora- diH tamamen teYazznh edinceye 

' '•ınile harekete geçmege kadar kimRe bir,ey duymama· 
~ ~ ~erdi. Müsik ıalonona ge9· hdır. . 
11tı ~ltr ne•'• i9inde danıedi· Diğer bir ıeı şu cevabı 'ferdi: 
'ttk~rdı. Berkeı kendi Aleminde - Batiiıtöne ,et... Tı.-kit 
1tk~"~ tlalmıttı. Kahkahalar emrini infaz için yarına kRdar 
tı... lıyor, cazın coıturan aben- bekhtm6k kabil degil miy<li' Hn 
•••• 'f 
~t çı tlerio payanıuı: neş'eıi kadar l>üyük şenlikler yapılır· 
-..

1
•
11ordu. Oan her taraftan ken, dügiin geceıınde güYeyi 

~.tl~e .çenHen ı~özlerden ııkıl tevkif etmek ho' bır şey de;'.til... 
~'d gıbı Rezani aradı. Biraz Bahoenı ki Pariı~n marnt ~ah· 
'tı ·~ babuının kolunda oldağo- ıiyetlerı Dl\Zırlar, ıefirler, sanayi 
''-n~Otdii. R"ba, kız etraflıum1 ve maliye !Hemıne men1up en 
ı_. •rın takdirlerini, hayranlık· rıiifozln ?.ent bPJl orada holu-
•lııı t 
"~ Oplıyorlardı. na dakik;\da noyorlar. HılhA181\ gazetecıler .• 
Ol•ıı:dar büyiik tehlıke1e mıuoı Evet gazeteciler .. Onların dilme 
~I, 1•rının farkında deJ?illerdı düşmekten allab bizi korusun .. 
'lıı ··'..Bele U,.,zan, Hadetl· Bo kadar mi.ikemmel bir ınev-
Kaı burnu ıeTlnoini yaşfttan zua ellerine ge9ırst'ler biç ıükftt 
laı etinde bi9 bir endişe ederlPr wı' .Neler, n~ garıp 11· 

t111:1tH111yordıı. Genç, gfür.el ka. kandnllar yaratırlar'/. Ya bep
ı.ı. hay"t gülüyordu. Bo tatlı p11nden fazlıuı şl"t. •• Ya hu itti-
"'••" '-lı Ollller hi9 ıolmftlaydı .. Oan bam soya <Jiişeıııe, ya bizim 

ter tı •oldnrmRmak için rıeter te.-kifine teşehbliı edeceğilnız 
'd•llleg, razı idı, neJer •. Oenç adamın dünyayı yutan şöbrtttıne 
h.~111 derin bir banetle karıaıua bir <>liim darbesi '1emok olan hu 
ııı. tı. Borada daha fazla duu- teşebbüıümUzün meınetleri kııro 
tj'~d.'.· Diişmanlarıo t1ıcaYüzle- ittiradırn ıhuet oldnl?u anlaşılır· 
1'dh unıeınek i9in acele etmeık, sa •.• O zaman ~eref leri gömüle· 
~ .. lrJi olmak gerekti. M.6ş'om <ıek olırn zavallılararnsırıda bizler 

Bu tHıciirnf'nın azasından A b-
lınlunnııyacnk mıyı.z'! uıet llısan ht-y Aıılrnraya h"reket 

- V t1nsnıı gc•e?.('!ligi bırak 

"ltd ç. otel nereye koşınuştot J>e,ı 
ted 

~111 en uzanan, onu çagıran baş 
bıı~;n Lnşıydıf Ne iıttiyorlaıdı 
"ıı •t'.. Miidabaltide geç kalma
~0 •.tnıydit Azımla ilerledi. Uzun 
'-ıtıdordan 11eçti. Şiipbeli nda· 
~I 11 çıktığı kapı öniine geldi. 

t •a . ~ 
tıJ b· nıye heyecaole dnrdo . .Na-
•a .. ır akibetltt kareılatııcagmı 
h,:Utıdii. Elini cebine ıoktll. Ta. 
'tıı:••Jıı, avnonndR ıuktı. Dı~arı 

ı. 

l> ~19 •rkın lımaya yakın olan 

~ir~ı boınooşa benziyordu • .Ne 
''-ı 10

•an seai, ne de bir canlılık 
areı· 

tı~i ı yoktu.. Havnnnı ıerin-
lııı .base 1\ile bnuya kimııe ınme 
t~tıH~. Ayni sebeple te.zyınat ve 
ııı~ ' 1.rata da ehemmiyet veril
'6 llıışti. Ynprnklan dökiilme~o 

~ t 
g'3l tıtan aga9laruı altında !;UI · 

ı~1!1tJe •essizlik bı\kimdi. Kesıf 
()- lltlar ay ay<lın lığını ör tın üştü. 
glj ııt hir kaç adım ilerloyince 

~ 6 . 
~u,. tı karıuılıği yardı. Aı knda 
l?ın lılc konak elektrik zıyıdarı 
l a, y ·· ·· d o d • ıı,, uzuyor u. ra a no~ e, 
'tt't 't, iki gen9 im 1 bin saadet 
••ıı '1"rıın ıtiıliyen ve şenlendi. 

her d u· b d ' lı ''Y var ı. ı a ora a ... 
'-•~ Q Suale bin h1 r cev1'p ver· 
'aıı kabildi. Oan her adımda 
l'ttı'tinden l·ir adım ela ha uzAk
\ı .. tını doyu yordu ı:ınki... J{a1-
tıll 0YI~ ıılulmı,, İ'}İDO öyle dtı· 
\ıt b~ır ıızı çökmiiştli ki bono 
~'blJ 1 

.. 1 kablelYukua bamletmf1k 
t,11 dl. H aaı"ı bir tazı gibi et
~a!( "1 

dinliyordu. Knlaklıarı kil· 
atQ bir tıkırdıvı (lerha.l farke-
~ eıc l • t ·d· B ' "lltd ıasıautıy• te ı ı. ıraz 

ç,k tı, ~~trahnt dinltıdi. Umaktan 

'h~lar iizerinde akisler yapıuı 
hit •aııerini duydu. Kalııgına 
bq 1

1

1
1lık ı:rnai <le geldi. Acaba 

l r . 
1~1 ışaret mi1dı7 Varol iler-

· k ltıırıl] ~raua ı arkın merkezi kıı-
da d akı büyük boykelltır araıın
l '~r Şte b ornnnıeden yöriiyebrnrdi. 
•~, ll sırada idi ki kulağına bir 

!{~ldı: 

etmiş oldagn ve çarşamba giiııli 
artık ... Vakıt geçiyor ..• Bi~ al· dönec~gini hildirdigınden ho ko-
dııtlınız emri yapmak il\ miikel lf\· . 1 h ınısyonıın reıeı ve maz >ata mu-
fJ·z o kadar Bundan sonrası . . 

• •· barrırletının 8eQımı bırakıldı 
.. dıı·y .. nin i~idir Oırn Vıuolun 1 • A · • 

1 " " .. ·· 1 Yarın ılıuı komıııyon ar top 
behemobal bu geoe tevkifi Hlzım· 1 ki 1 anacn ıır< tr. 

dır. Ül!lf'derı ırnııra 14 t<ı knrnl· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amıızın elnirlerine bakim ol· Büyiik h:•şımımız bize ön ol
du. ZRaf göstereoek zaman Je- dok~a bogiinü de pek yakında 
ğildi. Hayır ceaaretini kıraoBk görecej?imize derin ioıanıwız 
harekette, Yeya dUşünoede bulan- vardır. 
mıyaoak, bir ilmiye llile kaybet- on dakika istirabattan ıonra 
miyectıkti. Zıunan onun için ça yenidou 1Blona gırildi. 

lı~ıyoriln. Oniinde a~ılması zarıı- .Eskişehir meb'uHa Ynıof Zi
rt olan 24 saat vardı. Bir kerre ya B. Ural Altay dilleriyle Tilrk
onu aşabilıe ondan itOnra11 kola.T', çe~iu m~.ıı~.ıebet!erini araştıran 
p(tk kolaydı. 24. eaat müruru za- tesıyle buyuk bır alAka uyan
man müddetini ikm•le yetecekti. dırdı. 
Yaoi Poliılerio takibatından, lı- Yuınf Ziya bey Ural - Altay 
mi etrafında iıkandallerdea kur- dillerinin Tttrk9e il• mfina11e-

Arpa 
Kumdarı 

Burçak 

12 62 
15 
1( 50 
15 
12 50 
15 1, 
17 
ıs 50 
7 60 

15 26 

15 
13 
7 
8 
9 

ıs 

ıa 

11 
12 

lı"iat 

8 75 
7 75 
8 50 

3 3 75 
2 60 8 25 

4 62,5 5 50 

' 6i 
9 50 

8 70 5 26 
4 75 

14 
48 
42 50 

............. 
lisanıı.rın• analık vaııfe•i gören Sarayköyünde 
bir Hun olduğu büyük hakika-

tını isbat eaeceklerdir. Hakikat Muhammen Istih· 
yiiriir Te yürüyecektir. D~di. salat Raporu 

Denizlinin Sarayköy kazası
nın 934 senesi muhammen istih

Adanalılarm Aldkası saiatı hakkında şu malümat gel-

Kurultay yarın de.-am ede

cektir. 

Adana, 21 (A.A)-lkinoi bii· miştir: 

yük dil k:nrnltnyı memlekethı 4,5 milyon kilo buğday, 
·b· Ad 3,624,000 kilo arpa, 153 bin kilo 

her tarafında olduğu gı ı il· Bakla, 34 bin kilo burçak, 252 
namızda da hüyük bir aUıka k'l · k k 30 b. k'l l 

1 o ı pe ozası, ın ı o pa a · 
uyandırmı~tır. Şehrimiz müneY· mut ve 2100 kilo "Bal" dır. 
'ferleri knrnıtay müzakerelerini • 

T8 nutukları radyolarda dıkkatle Lehistanda 
dinlemekte ve muntazaman takip Fırka. Milcadelele-
etmektedirler. 1 
.......................................... rinde yaralanan ar 

Solan din 
Ozona tör 
Çıplak başları gür açlllrla 

örtüliince fennin bn hakiki bir 

barikBBına tecrübe ile inananJar 

çoğaldı. Kısa bir zamaııdanberi 

kullananlar can 11kıcı kepekler 

ve lıaştarrnm daimi kaşıntııından 

k:nrtolduklarmı ve sa9larrnın eski 

letafelile 91kmağa başladıklarını 
sevinç ve ıuinnettarlıkla ır.bar 

ediyorlar. 
Emniyetsizlik kalktı. Yerine 

Solandin OzonaWr saç i lftcınrn 
elde ettiği keramet denilecek ka 
dar neticelere hayret ve takdir 

geldi. 
Her eczanede boJnnar. 
Umnmt depoıo: Alıanoak ec· 

V AUŞOV A, 21 (AA)- Ba
domık yakinindeki bir köyde 

halkçılar tarafından yapılan bir 
t9tlmnda mi lliyetpener fırka 

menıunlarile içtimaı tertip tıden
Jer araıında kınga çıkmıştır. 

Halk müdahale eden polisi taşle. 

kaışıladığuıdan bir kaç poliı 

rnemurn ze<loleıımiş Te sekiz ki•i 
yaralanmıştır 
r:fZZ7Z7.ZJJTL7J..717.7J.7./.XY.Z..:z.ııKil .. 

Talebe Velilerine 
llk veya orta mekteplerde 

okuyan ve bftr hangi bır 
N dnsfen geri kalını .. çocukla· 

rn dare verilir ve iıntıhRTill 

yetiştirilir. 

~ Terfii srnıf etmi~ talebe 

tulaoakb. betinden bahıetti. DiJoller na· uaHi. 
8·-16 (S 4.) H 3 

ler yeni seııe a~rslerine ha
zırlamr. Muallim dPıslerirıı 

evlerde verir. Istıyenltnin 
cazetemiz idare miidiiri,reıı-

~ ıııı mürncnatıan. :! fı 
- Son" Va1 - ••rıoda bu mtiD ... be& •• kara- ~~~Z..itK.:ilil_,. 
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,Kiyefte~ç Biy~B~ B~ O~m~U [~ye~ 
1 -rurkçeye:;:.::~:,::::,:;::,r.: I' Asabiyet içinde Geçti Aiti Yı,ında Bir Ço- ~Mahkôlhiyet 
E - Birinci Kısım - E Baş tara/l 1 ıntt sahııtae. - ·.:.~~ yapııaookllr. 22 A~o8l08· cuııu Yaraladı 10 Seneye indiril .. 
••• - diyordu. l ki takım dR a~ır i•li 1 ta Odeıaya hareket ediyoruz. Y Burnovada eniştesi kahfeC'1'i 

•• 44# 4912!!!! 2 5 .. 

.-. yor ve paa ar yorgun ir aMe Oradaki ruüıAhakalarıouzı yap· n arantinada İ()adiye ıo- Arifi yarahyarak öldüren Şef :_ ( .. en, Kendi Kendine,Yan Sa.<r1r Vaziyeti :_ ı b h Dü K 
~ Takınıp T akınnıamayı Düşünüyordu r yiiriiyordu . F•lrnt bir<l•nbire hu tıklan ıonra yaporoıı hneketinı kajtında bir otomolıil kaza•• ol· hakkında evvelce ağırceza .,.r 
: - 59 - ~ uz yet deı:?:•ı;;li. Tarafeyn mUte göre 28 yeya 30 Aj!uetoeta la- mu,tor. kemesinde verilen on bet ~ 

<.',.11'111 k;tlın ılııdaklan, •i~ril Oevap vereouk yerde Çeıı bir kahil akrnlara başladılnr. Oyun tanbnla hareket edeceğiz. Şoför Ferhat og-lo Talat efen- sene ağır hapis cezası ·reoı1İ' 
pı oh lın~ rR~num, onu Ao,·imlilt:ş· kalı Tenin cin ünde, küçUk hi r mn· yau" yanş ıeri ve şıddetli bir 1STAN BUL, 20 (A.A) - di, idar('s1DJeki 136 numaralı mahkemesince nakzedilmişti. 
tıı ırorlıenh. lçflti tnraflıudarı ~a l11tşınn gPçıniş oltuı Pey'rn ~ü- şekil :ılıyordn. l'iirk Atletizm federaıyonandan: otomobil ile Karantane tramTay Nakzen devam eden JDob' 
~wııurn hir küyliirıiin oJ?lu 111u ıu•şte parlıysıı g;iıliiklrrwe '"' Ukrnnya 1101 açıı:tı aya~mda ~e,rnoi balkan oynnona i•li· c~ddeaindeo geçerken otomobılini keme neticesinde Şevkinin ceıl' · 
iılı ıu~ıthııtl/ Fnkar Y.fmgin ç1fçiler kıyordn. Pey, antılcacı nıa1?a7.I\• bulunan topu hiııoı beklerden rak içrn ZaRrebe gitmek üzere ŞıkAr oğlu 6 yatlarında Rafaile aınm 00 beş seneden on 

5eoe1' 
lıiiv'" ""kı lıronzlardan kollekei- ıının cnmekfuıları dolayısıylf', <lel.a ılf'fi •e ıamamen ofıayı ıeçilmuş olan aptıda iMimleri çarptırar•k başından aRır ınret- indirilmesine karar veriJmiıtir• 
,·011 ~ :ıpmnzlardı . Yoksa htJnluı bHlıAIJ" onu göremıyordn. Fakat hır halde olan sag açıklarına yazılı 17 atletin moubaka ta- te yaralanmaııoa aebobııet Yet• Dikkatsiz Arabacı l·ır ,\Hu palı için mı ıaırn alı dükkftndın çıkarken gfüooekti. ~önderılı. Ol•ayt " <lcrı•ce barı• kımlarıııı mllll ıpor m•ıtaxaıın- mittir. Şehitler tramvay cadd~ 
p•rolul Hor baldo n• bir bızıııolçi Sanlıı dütüııüp karar nrıuiş idi ki oyononl•r yorlorındon ba· .ıon bizzat alarak A~oatoaun Şoför luloluak hakkında ka- karakol önünden geçmekte o,,_ 
Ytı un <le uılti.I tltıJ?iluı. Eger gibi : rekete bılo lfümm görmfldHer. ~2 inci Qarı•mba günü akt•m noni moameleyft başlanmıştır. Selinikli Nail, idaresindeki ar" 

lllllRlcir ıtlıytte kcmliııne gö11teri- - Dokuz cJcılıuclan fnzla TO ~""'nkat Lı'tkRm hona elıemmıyet Uıtft Sirkeci lıtuyonunu bek- Orman Yan ol bayı Nemli oğlu Mehmede çt'!'. 
len f!ŞyAya. dA alıcı gHt.liyle hl\k- remeuı, bence hu dil fazla ya! nrınedi J)iidiik çalmadı Ye la~ leme aalononda efJ'&lat'ile hirJik• gı arı tırarak başından hafif suret!' 
ınıynrılo: Sanki diitiin<fü~ij bat• llu nıeuud• 1<1ylenecıek teY· •çıgııı • ay .. gıııJa ilerliyon lop to huır bol~nmaları abllg oln· yaralanmasına sebebiyet verıtıif kıt hır feydıi ı"r malumdu Te Çerı «le onlara kaltıye g-irorP-k gol olcJn. nar. Her Jırafta Pa..llJlf tir Naif lıakkında tabkik•

11 

E'tl•aki Qen aokaga gö.ıell8· zalımetlıız kııllanıyortlıı. Hu hı\tltae oyuncularamaz ara- .Ath,tlMin iıimleri: · V'l'
1 batlanmışbr. 

rue~c ba"laınııştı bile. Bu diik- Antıkacı : ımdl\ kiiçük hır heJf'Can te'fhl Mehmet Ali, H•ım, Hıtydar, ETTeJki gün nat onda Tor· Bir H1rsaz:hk lddlaaı 
kôıulnn iki yiiz metre ilerıoıııi - llo~ün ilk ıifıabıın 0 1,. •lloı~tır Maınahb yıno oyuna Aelan Hayd•r, F•thl, Bellm,Teo- balının Yogorl9u To ayranoı Çorakkapıda Bedava .Jıl' görehilirdı. Hu ık• yüz metre· cak •. Bonon içın lıir dolarlık oynı ~·•k ile ba,ıadolor. F .. kaı buidl, Karakof. Poly..,, 5 .. det' köyleri •r•eıııdaki mnkiindo bir iında oturan Da..i Naum ot! 
1i otomobil ne kadar zamanda v.arara katlanmaktan lı:ışka çare yırını y~flıııei dl'kikada ikmcı H.aoıt, FeYzi, irfan, 'l'eTfık, Raif, ormart yangını 91kmıttır. Yau- Cako efendi, evinin taraça••-; 
geçecekti! Bono, ba aptalın me- yok. Qünl<ü bir d.,fa pazarhı?a bu· lıadııo oldu. Ukranya mu•· Muf•hbıam, Oıbat bf'ylflr. i1D bet kilometre uzonlojtunda yatbğı sırada sekiz liralık 
raklı gözleri altında n .. ıı he· gırışıen ıonr• ilk ı~i lııtırıoek ı "" lıaıııntlan l{•l•n topu Ukran· D•nlttllerlmltı Mu.n.fler " bir kilometre geoitliJıındaki ıaatı ile 6 lira parasının sabJıf' ıap etmeli idit Her,eydao önce u~urludor, derler.. ynlı ınub•e•m •••elfı elıyle dur Kıy E~', 20 (A.A) _ Huııı. ıabada hayli tahribat yapmıt· lılardaa Oüıküplü Yaşar ~ 
bu oı>r~nnuıı ceubıııı bulması tıokak tenh• idi. U7.>klarıl• dordn, •• ondoıı oonra bır tolla ıl opor muhablrimls bildiriyor: tır. Ramazan tarafından çalındı~ 
razundı. Şimdiye kadl\r yapım~ hir çek<;ek aıahai'I eoka~ın bir kelo'"e @!Oklu iki giindttr Kıyefteyız. Her Yangın ıabaaına Cİ'f&r köy· iddia etmiıtir Ramazan bakktO 
oldultU cribi IHIDI ı1lkarmadan yanından Utekı 'l'ftOltl:\ ıre~ti. TaKımımı1.ın iti rMrntrnR ha· f ·d b" b d d ler balkı ıeYl..edılnıiş, Torbalı zabıtaca tahkikata baılanmıfttf 

h ,., ~ .1 ,.., ,.. tara ta oı oıto gı ı ortt a a 
•alnı~ önüne konulan ety•yı Arkadan hır tane dahn •. lki '·i".·r kem knlnk asm:ıdılt111dan takım b.. d k kaymakamı Ye jandarma kuman- BetODC .. "Bı·sa ~ " ,., "' uyük oetlok tezabörl.riyle ar .. ~ 
ıeyretmekl• iktifa edemezdı. g<>ründü. Bir kiipek ko~ı u. Bı r kaptnrıı li'ıkr11t oyunu durdarR şalatmaktayuı. danı. •ekili i~e nahiye müdürü At1rceza Mahkemesin• ~l 

- VılAyetlerd& yaııyorom, bı11klet meydana çıktı. DPrnirıki rak o bPnlhı»)u ilen ıiirtlii. v.. T .. k t r· v k de bıHat ateş• ıönrlürmekle met- Verlıdl .. l ur ıporco arı .. re 10e o ı 1 1 1 d ,p 11\t 

mııharebe yüsiinılen ka9tım, dedi. ikı adam 1a~a dtini!iiler. Sokak hoıııı mii1t,alop yaıulAn s:ole 1tı· taraftnd•n hir çay, buıcıye ko ga 
0 

mut ar ır. Hatuniye mahallesinde k• 
O teki ıorgu ya b•tlı y acak tı. gene ten b. ı ., t ı. Küpe k h !\ili ko uz •ti ı. \' ı ne U k r• n y • lı ol• n m, serlı ~· taralı n d 10 da hır • k Yangın, alı nan oid dl teda bl r veci Hüsam ettin ef eodinio k,Jıl 

nen ona tüphe Terdi,.ini bi11&- Aoyordo . yarı hakf!mi ho henlholu tuıtık 1 1. ıd· eayeaınde aaat yirmide ıUndürül veıine mutıasıl sokakta l(ldl 
Y fit ~ ~am zıya e 1 Yllfl 1. .. •. ti' 
diyordu. Dökklncı şımrli, onun - Fakat biç olmaz-s;ı cloktız .,ttı uıu ıle hıtkmn kararından Dön Dınyepet' nehri üzerin· muştarD. .. b h T' oğJu Reşadı katil kastile ve diikkAoını gehp tetkik ettikten bııçnk dolar ••i•eydııu.... 

1
•az g•~ıordı. l!ız•ııı lnkıııı oyna d•ki on ıeıaoyonond• denı• mil· - un •• • ıre T• Ger- banca kurşunile yaralıyan bel•,. ı ıwnra ılk karıııklıkta Jftğma et- Sonra, ortay" 1ıa~kR tılkılorjnıamaktı& ısrnr eılıycndu. ııalıatulftrı yapıldı. Ha•• bulatlo mencik hododonda da bir orman cu Riza hakkında üçüncll ıJJat; t, 

ıııejti tuanor eden lıır çıkarıhlı, y•nlden p•zarlıkla,. !> ı h•y•t l{ .. ııı•I 11• lı ın heyin •• ı ii•gftrlı olın•k lı beraber hü· yangını çıkmı,tır. llo yangın hntiklikte devm eden tahki~' .1 
Jı ır11?. ol o p ol ına d ı ııın ı d ü,ü. gi rı şi 1 eli. \ ııı ii s ıı ı "' "n ııı ;; "" lı a I"" ı I c oy n n ı u k v ii k b ır kala lıa ıı k .. r d ı. .IS eti. el'• n deva ıa etmel todl r. Söo dil ikmal edilmiş ve Riza m ev kul" 
nüyordu: halbuki bn deli- Qen ııınl Ralın a1ın.ı.~ olt\11:tnn-l

1
rar \ıa .. ladı • .l!'nkat lın ıl.:ı bl\tlıet> rülmeaine çalaoılmaktadır. Agvırceza mahkemesine se~lıO f·. · ,_ ~· ·~eler şunlardır : ı 

karılı en değerli parçaları gür- dırn arlık anııknc.ırıın arımııılıııı I"' ıırıc·ıılıırııı ırıırlcrırıı nıleta tiir 100 metrede Halil 1 dakika - Diin Dedebaşı ile Şemik· lunmuştur· ~· 
m ok a e iıteml yordu. latod igi •• lıi ıı a e ııa 1 ey d ii ~ii n ııı ek bak k, m p ıı ı ed ı. l\l a ~ """ ı. i hır lı n va ; çın· 9 .. nı y •de bi ri 1101• l er h nd od o üzerin da · Ka raa b met Buda Oyle 

11 

1alnız tilki heykelleri ile uooz kazanmıştı : kendıeıno n()sthrıleıı 1 de de\'nıu ed,,.·or lıal,onı ıse dost• '>O drıreai meYkiiııde müdür kahyaya Sürmeli Sokakta Umumh•
11
e1 "" j "' .. O metre korlıaglamada A ip · e broozlardı. Japonlar tilkiyi ıo- mala ••rec

1
egi lı•tı talı11ıın odi· hırıınızı n "l"ll 11 k• vıı ıdıııo oıııba l>irınci. aıt mer'ada bir yangın zuhur ci Makbuleyi yüzünden ustur• 

1

• 

•erler ama bu m iieteri .Japon yo rd o, oıı n n idi rııı cıı e r. vık ılii lı 1 ıı,., •I'"' l urı 11 cı "o çıkara ııı ıyor- 200 moıre ser lı•slle Halil bi· •imiştir· yaralı yan sabıkalılardan ftil~ 
a •jl ı ld i. Onu kn rnazca •orgoy• ~ünoeaıni k• rıetırııı•I< clo~rn do dcı. Bu 11• rng ıııeıı 1 ii ık fııı hol rıııcı. Yangın Mi yiim•den l ki köy hakkındaki tahkikat ikmal ed~ J.p 
nemek lfıztmdı. 1tıldı. c Bu @okaktn oıomohıl nn .. ctılnrı rnuıla ve uzımh bır oyuaı 1, k 1 ... k halkınm yıudımıle ıön<lüriilmüş mi• ve mevkufen Ag-ırceıaf' l ~ P"> .,nyra · yarışını ur ıye re- Y 

- Mutlaka Hope'de otarn. cak kırk kıloınf'tre hızla gıde cıyrın~oı lnr. koronn kırarak kazandık. tür. ~evkolunmuştur. ~ 
yordnno:r., degil mı' MerkPz vi bıhr. ~u halde ık1 dnkıkatll\ hır Snıı "!O dnloktı ıRıfıııda iki Atlamada saat hırmcı geltli. Gazi Bulvarında ~"!z:~co~O!;;'ZZ)!_~A72B~zlr.z!"(ZZZ(;,7.jA:;~~~:·~:~oı::z.A2zt:ll?.a::J~I JP'4 'tt-.-.~:1 Jayotlerınde hayatın çok giiçlc~- kiloıneıreflt'n fnzln. clomtk kı gol ı;ıkııııınık ıııiisıtvnıı tt>mın ._ Sn topunda 2 • 3 .kaznndık. G B" •d 
tigıni ı.öyliiyorlıtr. heıı oıın bır ılakıkn lıı le gfüeın•· ı ~11 ı iN. Hırıııoı th•vro nrtık bıt ooe ır .a. amı 200 metre kıırbaglaınadll 1-Aey-

Çoaı, kendi kondıııe, yarı sngır yuoe~ım. Az hıı. l'··y'ın hu ka ıııışıı. l•'ı•knt hl'lrnııı hır tiırlu Sovdul...._r 
l ıa barıım ıkınoı. ı - s· B • rnzıyeli takınıp tRkı:ırnıunayı IHYI bır an hıle !!tıt.dtHı irnçır- dutluk ı,·alıııl'·'nrnk bu dovreyı 50 D G b ı ır ırsız ~t ,, , " ôOO melrtıdt- Oavıdıın hanım ün geoo aza n nrında 

ılii~üniiyordn. Daha ziynde aca- umması lazım.> dukıka olnrnk nyııattı. Ve Uk ık·ıncı. garıp bir ıoygonoolok vak'aaı Kavgadan istifade Etmlf 

1
ip görünmek korkusu ile han - Sonu Va1 - rııııyalılnrw 50 rıcl dnkılrnda yıtp ı ş f k 1 , Tepecıkto nkşarn sokagıııa• Deniz takımımız şimdiye ka- o rnoştor. e ı og u :Süleymırn 1 

cüret edemeda. 1•' ııklaıı gol ılc devro\'O mhayet ld Ahmet klzı Hayriye hau1ııı
1 

B 1 
. I A. 

1 
- ./ dar a moenbaka yuı>mı;.ı. birıni yo an geçerken yanına tamına- b' 

SadeCf'! e ÇI ka . vurrlı. .( evine giren Mt•hıuet ogln ]\jl' 

1 1 m kazıırım•ş ikisına kn~· lıetıniştir. d•Rı bir şı.bıı ıokahno~ Te ken- lı'' 
- Artık orada otormuyo· 'fnkımlar ıHlırahl\t odalarıua 0 

suada eve hariçten gelen 7 enlR Şampiyonu Kadın d11ıne i~ göstereoegmi ıöyliyerek ,ı 
rom, dedi. TaYrı, cünılelerınin s h t T 1 • ( Çt·kıldık lMı vııkıt hızımkılnın l!~ORI' 'T 20 onu Baımaneye doıtru götiir. adamla kevga etmiştir. l\fohfll' 

1
• 1 h t /! Q k eya a 101 e SIZ e ımıı d"'re"e osn•··ı cıt·1 ııklıırı .,0··rt'ı' 1.;:::; ' (A A) - .Aıne· kavga eenasınrla Hayrı"ye bıafl

1 

11.ıım oşo, a ın ınce ·ono::-or ·~ • J u u ,.. mü~tür. bıraz ötede iee ön JI keıı bıle, tomtorak@ızdı: mutat liı\•ordii rlka tenıe ~ıunpıyonlaao kndınlar 1 .. k .. d b k h" mın odıssına girip ynatıgı aıtırı~• 

A 1 t k 
J erıne UfJ ışı " a çı mış, ıruıi ır 

ıiiz oyunlarına baş vmm•ksmn 0 8 aca llev"ı """' .,, Ulcrnrn• ıora lınalinde M11 J•cog 3/9 6/1 Mıı kam• Te di~erlerl de blçak çeke· •aklı holnn•n beş altııı ile 6 
dhşiindüA"iinu do~roca ıöylüjor 

1 
komıte~i rııısı oılııya g"ldılor Palvreye gnlıp gelıniştır. rek Süleymanı dUTmiişler oehin karaş brons parayı çalıp 1;ı9' 

du. Aklına pazarlık etmek aoldi. ~elgrat ::W ( A A ) Pr. Ons· j·ı· ı ı k ·ı J • • mı•tır. Zahatl\ca aranmaktadır• 
,.., yns lın ıahalı hnloıınııu vttıroııa "-.ın •~·em ıl••l?ıştırı ınA< ıkçe • ........ den 7,5 hrasııııahp kaçmu~hudır. vEskl Dostunu Arabada 

.Eskı mezarlardı\ r.ok rasıla. «"' 1 k ··t 1 F 8 h y yiikletmeJ?e başlamıştır. 01tle<leıı oyıı•ııt • "~" 111 t•tıııeıne ıııu a f\a c a Çe Taharri daireinoe yapılan G• o 
oan tılkı haşla 111\ykeloıklerden "" .ı 1 J ıt . b t ur nce •••••••• ıoııra Lıyahlıyanayl\ gıdecektır. sıııua ot u._u ı<;ııı nı n\ e yenı p bl bırıııi parınaf?ı ıle gi>sıerorek: tetkikatta boolaran sabıkalılar- eştemalcılar başından ar• Oradı\ lrnn<lısı tayyare ıle gelt>n hır lıul<erıı hulnııttrak ıkınoi • • •1 k .. Hunu kaça verıyorımn'I de Şehrımıze Gel dan Höıeyin o(?lo Oemal Ye ı. ı e geçme le olan zabıtaca dl hırçok f u~oslav YO CCllebı gRZ6 dl•Vıo lıaı;;Jıulı :\lnnmafıh hn yent • fıl-teoılerl lJeklewökhHlır. bakl'ın tle tuıhol kRnıdın~ ıişına tanbnlln Ahmet ogln Faruk ol- seccel kadınlardan Mehmet t' 

On heş l>olar. Pr. llu ak~aıu •••I 18 de J,iy- '" oyıın iizerıııdo nıii•Hır de. nıeği Kahnl Etti dukları anıa,ılmıı. yakalanmı' Mürüvvet hanımın eski do' .. 
St•kız do!nr tam fıa.ta. balıyana tel111.ınde açuısu bak- gıldi. Altınordu spor kulübü tara· iardır. Ciddeli Hüseyin, elinde bir bıÇ ıtl 

a ı. 

Bu kıratla bır parçaya kında ızabllt Terecektır. Lıyhu-
1

_,
11 

bnl d . olduğu halde arabaya atlanı•f . 
., ikinci evrenın de fından iki maç yapılmak üzere Torbalıda bil ıekiz dolar! ınıknnı varmı 7 dii- liyana otonıohıl kuliilıü lın ak- k . r h 1 kadını kaba etinden hafif 

' iiııüni.iz kı hpıı oıın .. On doJıua p pe. 11ınir ı h halde c ~nın et- şehrimize davet edilen Fener tt 1 t H.. • ti şam 1çın r 'l!retıue bır zıyafeL me,.ine Mflhehiy~t verdı. Kasayı Olduğu sure e yara amış ır. useyıJI 
aldını. l\iirıını eız tayın edınız •• tertıp «1lmıştır. .,.. . l\l ffer 

1 1 bahçe futbol takımı verdiği ce· tularak adliyeye verilmiştir . 
. n ıvazı ve uzıt ar" a- Gibi naım.ıtlar ,, narıtk · "ahadırn ÇAkıldıler. YArle- vapta 7 eylül cuma ve 9 eylül V Müsadere Edilen Bıçakl ' 

BrlMtol Oteli 
Is .. an bulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelirlir 
Brisio[ Oteli . Topetıaşı halıçflsi kar.,ısıdrın 

• Halıce vo .Marmaıaya nazar 
hav1Hlar hır yerdedır. 

Bristol Oteli. ARansiirii, her odaRırıtla RJCRk 
• souk l'lUJU huluııırn haııyoln 

odnltuı bavı letanbulan bırıııuı srnıf ilik lrnnlorlo hır otelıdır. 

Bristol Oteli. Hiitiirı rnhllllıklorrnıa ılavo 
· • teıı en ıcmtz bır aılo otolı<lir 

Bristol Ofelı• • Jz.ı.nirlilerın hnluştakları bir 
• ıııulf,kat yMıdı r. 

Dikkat •~·~at. hususondn Hiristol oteli hütiin 
• bırırıcı ırnıt otellerden ucuzdur. Yatak 

fionUerinde yeni feYkaJade tenzi18t yapı1mıştır. 
4-26 (792) 

1 
• olmak u···ere ı·ka· ~'orlıalıo111 Tepeköy mahalle· Tepecikte Bosnalı Abfll 

rıııe ~ecdot Te RnHılı geçtı. v .. pazar gün erı .. aı 
oyunun aonlaı rna cloJtru Haıuh maç yapmağı kabul eylediğini tıindo otoraıı koreateci l\Iuetafa oğJu Mustafa, Bayram oğlu rıtl 
çok giizel hır eşape ıle hıtf ıarı bildirmiştir. efendınin mağazasına giren hır- cep, Mustafa oğlu Halit 1 
Te hekleri ntlattıktıın ıonra ıızlar magazaJa ınevoııt elli kilo Giritli Halil oğlu Mustaf•" 
•• i" •. 

1
•. .. 

1 
d t•'· HOvlyetl Meçhul Hnsız - ı · d b" b k Al. '11-uç ırıcn go umıızii rny e •'· ıgırlığıodaki kasayı çalmı,ıardır. uzer erın e ırer ıça , ı o~ 

Kıuııutınede ~abraywedıt ao ı Şımdi 3 :-3 bernhere olmoştuk k 
1 

İ"rahı·m k ]{aıtanın o ciTara götürülen Hüsnü ile Mehmet og-lu Abfll_lt 
• aj'.?ını n oto rnn 11 un ,,. 

Hava tamamıle kıuarmıştı. Melek hanımrn eTine gıren hır- bir otomohil Teya kamyonla lz. din Üzerlerinde de birer su•~ 
Birta~nftan da ynj?mıır YRC?ıyor· •ız hnzı eşynyı çtılnıııtır. mire getirildiği Ta kırılarRk çakı bulunmuş ve müsadere 

do .N ıbayt•t maçın bttmesırıe Harsız znlııtaoa aranmaktadır. içirıdt>ki pua 'fe 11airf'nin çalııı· lerek haklarında kanuni t•lıf 
3 dr.kıkn knla kalemiz iiııiindekı •ıuu9'!r.7 dığı tahmin et.hlmektedır. bata başlanmıştır 
hır knrgaşRhkton ıstıfadA ederek fil gı•lterede Zorla Aıaca6ını ısteyinc"ıı Kasımın içinde bee tnnE' be- :§ ı 
Ukrnnyalılar dördiinoii eayıla- 8ııleyınıu11yo ıııalıallesının ' Kral Ve Kralı'"ç~ iş ~er hralık, iki tane onnr liralılc, • 11 
rıııı da kaydotmı~ o ılulnr. v • vaklı onddesınde oturırn lbrfl ı 

J
.) 1 .... a· tt•ı yirmi sekiz tane birer Jirahk '"' 
Jll Sllfl• I e dfütliıııcii maç tıı aoçyaya 1 1 er oghı Mehmet ıle Alı oglu ~ .1 

;; . J ttlPybımıztt rıctıct:lflrı<lı. J..O~Dl' A, ·>t (AA) _ ln- eTrııkı nakdıye ile iki lira bo- Qııır " ~ tnfa oyni <ınddecle kiiınüı·cii ~ 
Oynnıla Ruıb, Nori, Fıkret, .7İhz kıral Te kıraliçeıi diin ak zuk para, bir yevmiye, bir hn V k"ıı•' "' ol!ln olı tıfendınin cliik •11 f' 

Esa.t, Hasan· tmıınyüz eltiler. 'am Saodrin~bam şatosundan h tıra defteri Y~ bir tapu senedi, gıtmiş vo all\oegı olan beş Jir'~, 
Bagf'ce tnkımınuz lıükilmet koçyada Balmorala hareket et· dört giimü~ kaşık Ye bir tle ça- zoria almak 11ten11ştir. O ••'' ,. 

tarnfırıdau Terilen ziyafete da· mt,ıerdir. tal Yardi. üzerindeki on liraıaıııın Jıı ~- 1',t 
nthdir. Kıral Ytt kırallçe tatil möd- Bır11zların lzmire gelmiş ol- dıgmı iddiR vo zabıtaya tılt•~, ~~I 

Yarın Rkoam eaat 18 d .. Ye detinin ıonlıuını orada geçire· maları mobt&mel bnlondugandan etmiştir. Zabıtrca ua!Jı.•" 
,aynı ıtadynwda göret möıaba• oeklerdir. zabıtaca ıakibata başlanmı9tır. başlanmıştu·., 



f'enf Amr 

Japon Hükômetinin Yahudiler ' 
llıumİ siyasetinin esası Cenevrede Bü- Sah;b;nin Sesi 
~ .. yük Bir Toplantı 
~ Madde Uzerine Kuruluyor Yaptılar EN SON ÇIKAN PLAKLAR 

•11.... ................. •••••••••••••••••• o 
) .._..a,, Wttkly Chıanıclt • Cenevre. 21 (A.A) - çiincü 
~"% "ushasında Yazı)•or dünya Yahudi konferansı dün 
• ~1• hükumeti, takip et nayi işlerinrleki inkişafı artır öğleden sonra açılmıştır Konfe 
"Ylleti oo esasa ayırmıı ve 1 mağa ça!ışacaktır. Milli menba J'aDS mesaisi üç gün sürecek 

f netretmiştir. Hükimet, 1 • ı t k i t' t" t" d- A · · · , aaı arı ıt e me , ıu aure .e ıcare ın un ya ve lmaoya Yahudıf erının 
• 1Yet sahasında memleke- d 1 .1 k · ı· · h d. ı h ticldi .. k·· ı· .

1 
ka 

1 
ve o ayısı e azancan artmaaına vazıye ını ve ya u ı a ey tar!ı 

ınuş uat ıe rşıaı . - k -d f edb" 1 · 

M-0Sf R lHtY 

!\1 iiıtezat. Hasreto IJo f"P 

.Elvt>od" dett #?Öynöm 
M oz .. ;VYR~ HA Nll\l 

Huıtcynı oarkı. Hıcraula harap oltlu 

Hen yıllarca yanmışım 

M A f l\f U R f1i H A N n A ~ HA ?\ 1 \l 
&6rüyor. Diplomasi, mali sarfı gayret edecektir. Sanayı gın:.k arıı mku a aa t ar erı 
t ve fikir sahalarının her iş!erindeki l<arıtıklığ'I nazarı iti· tet 1 o.unaca t,.1r_ll!!!IJ!lll!!!!!m .. _ _. Al 1782 Kf~.ailJll hıcazkfir şaı~ı ScvmtKtt sevdmtkft r ayrı mü,küller içinde- bara a 'an bilkümet, aınai anlaı . lzmlr Belediyesinden: l{oytt ak~"mlRr ındı 
&kümct her!aha için doğ· malara ve kontrollaradaba ziya 1 - 87 ndıuıırı 85 nnmarah SÜlfK\'f,\ IHUlH.IVM H. vA ~TTl{I HRY 

lıatk d J f·ı· t 00 •it l t MahmUTe Hanaan H.ı •e hasau bey 

SRYYAN HANIU 

Aı 1785 ~~mel ve mav1 9ıçek tangoları 

S~VINQ HA:Sl\I 

Aı 1788 A Ilı go1111 

DıyarbAkir cürkuaii. M~rooş 
\:ÜŞfiiHRRF HAST\l 

Aı 1787 Oun l>Atta ~t:ce olılu 
H üzam gazel. Kok huaıu aa9larıoı 

:\1 AH \t U1' Ol';f.ıAL1~1'Tf Y HKY 

AX 178t u_~·k llüY~ guel. B.,UlölUetlD kımaeye 
8 en hen ı bı r huııeye 

J,..,: ,·. ~ - . :· ~ (· :; .;., . l~. . ~ .. - : . . ~- ..... 

llnıtedi] tetbirler alarak de ebemiyet verecedtir. Bu be· arsasının ~atışı 1519/ 9:14 te &aat l'I J783 1
"

111111 rıt>dır. Hnfllo 

ın yar ım ı e 1 ıya defi gö.zönünde tutara)t, gerek .. 11 
"

1 1 r. li'ılılo•. Uııı•io 
• koymalc kararını ver• d h"Jd k h . t k" 2 - H5 adıuıın 107 nuınRralı 

• Devlet siyasetine verile· ka 1 de ve gere se arıç e ı arHasının eatı~t 15/!)193& le eaat S ··~. . . . . . _,.:... ..... ,. . . 

'teçtıe . t·k t w i ti.sa i ıeraue uygun ve bütün 0 1, d 1 atılık Hane ve ıs ı ame , aşagı n a ı ıu ır. 

1 
... _ hatlara ayrılmııtar. m~Ui _iktisat s_ab.asına.ıamı."I umu 8 - 85 arlanın '1 uomarah D ,. . _ e"'armeudaıt Hah 1 R•f•t paşA 

Halkın deırJet idaresine mı bır •anayı aıyaıetı takıp ede- arıaaııı 111 8a lıııı ı 5/9/!J3t te saat Jd 1 kL_ v cıu e..mc e ltt1oep AC?a tınkagındtt 

"'•adını temin etmek için ceklir. on altıdadır. (ı; .., nornAralı hamt b ıvaıı Ye man· 
L.... doğruluk esas o!duğu 8-japon ruhunu uyandırmak, 4 - 8t numArah adamn '38 .._tın zaraeı ~ayt-t gi;z .. ı, Uç kllth kar~i r 

et, politıkuını tasfiye milli ahlaka bir veçhe vermek, num:uaı. areuıonı Hlışı 15/9/ hına kunıpanya aııyu ve el~ktrık 
teami disiplin Yazedecek . . . . 93 lJai •• d k . mıllenn bünyesıaı sağlamıa,hr · 4 te e1tat on altıdadır. tesııatını lıaYi höyük tarllçası v6 

-man a mer ez ve vı 
idare.ibde · sui istimalle• mak ve fikri kabiliyetini inkişaf 5 - 95 •da~m 100 nomarah bsraa babçeeı vardar. &Yı görmek 

~ geçmiye çalıtacak ve ettirroek için terbiye siatcminde ar.a8ının ••l•t• 15/9/93t te saat liMTft nyıu mahallede bakka l 

doğıı.luk ve çalışkanlık eaaılı ıslahat yapmıya karar ver· on altıtl"dır. Alı Rı2a efflndıye Ye pıuı"rlık 1 
ti arhracaktır. Bu suretle miştir. 6 - Fnkar11yı tıhaliye Yeri- bosoıJuucl" Tılkihk oadd .. sın<le 
et tt t b" 1 «>czane kıartıııuda (155) numaralı 

• ıcraa a am ır ser· 9 - Devlet bakımından Ja- eoek moalt>Of!nın P"~arhk mii· 
Je nı f'k ı L h Jk hrrn miilllt>oırı Ah Vt>hhı eft'nd1t.·e 

a ı o ~caa .•e a ın ponya • Mançuko dosuu-u Uzak nRkasıuı 15/8/9:H te eant ou ~ 
rı devlet ıdareıınde tam . g d t müracaat edılwAsı ıh'in o unnr. 
~es balacakhr. Şarkta sulhun ıdamesi için kuv· allı acır. :5 7 5-6 c 2 ~l8) 
2 - Milli ruhu inkişaf ettir vetli bir esas teıkiJ etmektedir. ~lii1111yeue ve ınıin.-kuaya .,,.. ...._ ••-m.ı•••-• .. 

•e sağlam fikirler temelini Japonya, Mançuko ile teşriki ıştırnk edeceklerın ~ıuın .. meaıın Doktor 
inak.adile milli gayelere aıesai etmekte beraber, her fa gi>mıc·k iiıt>re lJAşlditıplıge Vt1 K 1 ş t' 1 

~=la ehemmiyet verilecek aliyet •ahasıoda bu dostluktan tahplnrın tnyın o lnnnn natıo ema a ır 
• ratarluğa, hedefine erit· azami istifade çarelerini araya l>eltıtlıye dıumı ~nciimenıne depo 1 
"'- gösterdiğiği ııayrette. caktır. zıto ınakhuv.larıle miiracullnrı. 

--·-- '111ıun eıa•lan dahilinde 10 - Devlet idare sistemi '.!~- 6 3• 96 {327 ) Memleket Hastanesi 
il..L~ giisterilecektir. Menfi nin organlarını ıslah etmek ~ü- Dahttıye Miitehassıaı 
~ yetiştiren k&kler birer h" . . B 1 - 'l't·~rıt ıyo oıuldeswıle 114, Mn.,ycnebane B1rrnoı Bey-

• .:ı._ zumunu ısselmıştır. u suretJe ı l ı oau1t"·lli t 1 kt numarn ı evın ıır sen e ık icarı leı- snknıtı namara 36 Te le· 
3 u p a ı aca ır. b"' - ı "d - - ı d ı · · 

- Beyelmilel sulhun ida- .ı.cum e ı ~rı ış er ev.etın ıs· açık m iiznye,le 1le .J. J~ylii l 9~U 1 fmı ~Pü6 
e 

1 
k b I tıJzam ve mıHetin arzu ettiğ_i .şe- de sAat 16 cJa ilrnll) f'dtlAcektır. Kvı 1\. Jantina tramvnv oncl 

. ça ıtma ve u surete k"ld , clesı karakul kar-...aısırııla No. f!ll' ı 
•11 saadetine yardım etmek, ı e sür at ve hakkaniyetle 2 - U5 numaralı adanın 100 "' ., 

b 1 k 
·ı clcfnn ~o. ~5t5 

. •iyuetinin sarsılmaz um· aıarı •c• tır. nnnıaralı auattının müfkıytıtı (:Hl:~ 
d ··~·· il en b" ·d· H""kü t b. açık miizllyede ıle ( lt yliil 934 l 

bug;~k':· dü~ya m;erai~ Viyana da do saat 16 da ıhale cıdıl ~coktır. ~D..,, r. •All'l!WWIWı· R-·ı-za ' 
• l111paratorluğun hukukunu 3 - lüetrıno pıı~mı ıııda m11· 

~· ederken, diğer taraftan Ası ~ anlar on üçü tnf lar ,,nr~ısında 63 tıHlllfHllll 
elif devletlerle dostluğunu sehılın hır StıllHlık ıcarı açık rııii· Donum Ve Cerrahı" Kadın 

._ lk uğrunda iki misli gay Buldu zaye.ıe ıle 4 Kyliil 934 do saat Y 
11.terecektir 

1 
16 dil ihale edıleoektır. H t ı LI M•t L 

4 f Mm; varlık ancak milli m'llsa.dere Edilen 4 - &3 nıımaraıı adanın 16 3S 8 il 8rf U 8118SSISI J 

•• ile kaim olduğundan bü Emlak numaralı araaımıırı arka kısmı Haşturak f{e telli cadde · 

~ .~ beynelmilel vaziyeti na- VlZANA, 2n ( A.A) _ Me nın ıniilkiyeti kRpalı r.ıirf la 4 sinde 62 nuurnr:ılı rnuııyeııe-
itibare alarak milli müda- dd Eyliil 9:l4. ,(e Maat 16 da ibkle hanesinde her giin saat 3 ten 

va ı infilakıye gizlediklerinden 
tanıanın ibtiyacabna uygun dolayı idama mahkum edilen edılflCPlctıı. 12-22 !{:JOl <261' 1 sonra hastalarını kRhul ~der. 

lla6kemmel bit •ekle soka- 'k" t th" . d k 1 DO "''l'OB Tolefcın: 2987 
y ı ı e ışç• ün a ,am ası mış · ... 

Hükümetin bu yoldaki, S 7 (248) 
hy lardır Şimdiye kadar tethiş ha H ı o E ~ kıi, önllmOzdekl silAhsız - rekeilerinde bulunduklarından atıp ~w sat He Fı·ar s t 

'\ 1tı :~::y:~.,:~:n~i~;:.~~:.: dolayı asılan milli Sosyalistlerin 
1 

_ r a a iŞ 

~,,. 

~' 

- ~ . 
. . ~J • -- ;. ... 

MaklnP Ve lnfaatı Bahriye Malelıauıa 

ETUP UEJIAL 
.l\lakine imalathanesi 

H"lıwag" Q:ırşııı Nuıoara f)O 

Mfi~tteesemın 

manıulAtı 

olarnk 

:1.0 
mRkıne 

hm1rıle 

ful ıye ttrıd ı ı·. 

Alılkad:H 11& -

rın ha mak ıue 
lerın f alıy~l 

tnrzlan hıtkkındR malılnını ı. l ııı tlıtrırıı tRYııııvn _,derıa. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YalJhane Ve Un Def1lrmenlerı 
İ\· t n hıhırnuın Alfh vn """VAI ımıtl edilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ga~ozyen Bııumum [)(>ntz lflert 

Her lwp fa vı~ ,,6 r fıuvvet. Dnrhınler, tnlombaJar Yf> 

le her cıııe nrnhruk at i\ ı.ernıe t t>sısatı ımh"n kiye asıu "4Ör •e 
vınçler Ye san ışl~r tlernbte 

ırnal olnnur. ve kt1hnl ~dılır. 
' • . • ./~ a. • • . • 

HARAÇÇI ZADELER 

Ucuz ve sagıam sanaaıyeıeri 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres: 1 kinci Beyler sokağı No. 102 

T elt;f on No. 3778 ~tnin adillne yollarla te adedi_ 13 n bulmu,tur. Azı'nııt Oolayısı·ıa Acılı 
$ _çalışılacaktır. Vıyan~, _ 20 (A ~) ~ H?kü 1 DahUt Haslalıklar 

'-~ Japonya gibi dahilde met Dolfusun kath hldısesınde Mlltehassısı M d 1 ~ 
' içte bir çok mütkülatla methaldar olan Avusturyanın Hastaltlrmı Hor gün Ôj?lecleo ÜZIJI 8 il S8İIS rr;ı"' -M f ... 
- ~il bir memleket için ma· eski Roma sefiri M. Rintelenin sonra Beyler. Hacı lmaın· t M 
..... ~- kö kü Ü b k d k" Öniimü.ıd•ki Ouına !rÜDÜ "'aoi e ruşa agazası .....q ~eti sağlam temeller isti- Ş n ve an a a ı parasının lar ankaıtınlla " J 

~--..le lazımdır. Memleketi müsaderesini. emretmi~tir• ~un- No. ti • Şita Yurdunda Aj?oatoıan 7irmi dördihıcü glirıii 
':ııormal ahval nazarı iti dan ~~ı~a mılll sosy~lıst ruesa kab;~;'.:F~:·:o~~';'aı •abaleyuı al•fr•nga saat on bn- FeSÇİ Zade A. Nihat 
Ilı.... L. lıoırsa, mali vaziyetin nor- dan ık1sıne beş yüz bın franklık çnkta Göztflpe tramvay cadde-
~ Q• h • - 26 n ° ) ~-7 T ı ı 2~s4 ~ ' a!e ircaı için bir çok para cezası vcrilmiıtir. ıınde Güze!yalıda ıahılde 1046 8 8 OD .aı 

~ b~~~:e~~~~~~!~ca!~~b~:: Cumhur 1 yet Kız Enstitü sO ve =~ı:a·~~:·u:~: ·:.~ob~;;.~:~·~~ . .:~'. Go~:ı~:.ı;t:g~:ı-~a:~;~n .:: •• ·~~ •• :;.~~ık :~1;:.~:~ik ~~~:!:: 
'itır~ak ve memleketin mali Sepetçilik Mektebı· . Mu·· du·· rlu .. - zayede ıatılKoaktır. haKır stor ve keten perdeler, broıız kornlz, çoook arAbaları 
'ıd ttını kuvvetlendirmek için Oeviz lükı aaybor, kadıfe kol- Te ıanllslyolcri, talurn, otot0obil, ıoaıla wutamba ları 
~ •t ile sarfiyat arasında mu g._ ünden: tok takımı, orta ma1aları, 6vye11a ıaire hulnnnr. 
\ "e t · · k · ıaudalyaları, 3 1a1t1ı boya Je•h• Izm ir - Yol Be&leeten ••· ~e 

• emınıne arar vermış Talebe kayL ve k h 1 •• h 1 • a o uoe •• anmıot•r. Kayt mlıKmeleai 1/10/ 3 C)İfte perde maa kornize, Ko-
~ ....._ Milli hayatta istikrar 934 tarihine kada~ deYam edecektir. M.liraoaat aaatleri her güo lombla gramofon ına 83 plak, 
-.._ · ' oet· k J . . 9 -1~ Ye 15 · 18 dtr. t b L k 1 k ll'ır. ~t ~ ırme , aponya ıçın J . . • a a .. la ımı, ç çe likier, ••mıi 
)&.. •ceı b. .ht" t lkt. d- kmat ımtıhaoıarı ıs - 20 Erıtı tarihlerınde yapııaoattır ı·1c . b lzm· ı·r Orta Tı·caret Mekteb·ı ~~, ır ı tyaç ır ısa ı . . • ye ı , oeYUJ ayo Te aynaaı, ta~ 
....:: ttlerdek" k ki - t F"zla 1zabat 11tiyenJer 3902 numaraya telefonla mtiraoaat 2 1 k ·ı .~. 1 Brlfl ıgın ar - . nape ko ta t Çl te kanatlı ceYIZ Mu·· du·· rıu·· g""' u·· duen: S ~t beynelmilel ıktisadiyatın adehılirler. 22- 2'-27- 29- 81-8-5-'i-9 8497 (328) dolap, 2 beya" Ye aarı karyola-

t::"-tt ettiği gayri tabii yollar, lzmı·r vı·la" yetı• N f b lar, tuYaletli komoJıno, 6 aandal- 1 - 15/9/934 tarıbınden 1/10/934 taraluu• kadar kayıt wa-
.~ ..... faaliye sahaaını geniı- a .a aşmu- yalar, 3 koroize maa tu'"l perde, -•o amelNi yApılacaktı r. 

f& e sebebiyet vermiştir. h d ı· v • d farın, bataniye t~k, bakır mangal, L .... lnet ıı· h . "k en s ıgın en • 2 - Hirrnci llnıfa kabul edilecek talebenin ••altıdaki Tetaikl 
:"la'llt • . mı ı ayalta ıaü rar • 4 teneke AyYahk yaıtı, de-apenn. ,. t<ı '6; ret k k ,.., y ihnx etmetıi lazım<lır: 
~ . ırme ve onu yii aek 22155 lira 88 koro' k9'if bedelli lzmir-Hergama yolonnn me. ııyab kııa karyola, S pen9erelik 

' ~:;ye çı~armak jçin kabil nemeo ~•Yarında 8656 metre ozonlugunda l(edı• köprüeü varyant perde kornizlerııe, dört kö,e ma1a A • ilk mektep .phadetnameti 
~. • ıe~• yapacakhr. Bir yolunan toprak tHYİJHile fOM ye 11nal imalAtı mtlnat ... ıı ••tl· aiyala pı,ano, IDarokea tanape B • BtiYıyet otizdanı 
~ 11 çıftçılerle babkçalann oe•iDde iatelıU 9ıkmadıfından ötürü tekrar bir ay mUd•eUe •• 2 koltak, muhtelif i:.anape Ya.o, O~ SıbbaJ rapora •• *fi k&l'ıdı 
~ili llliişlcilllerini halletmiye kapalı Art aaalii il• yenidea müaaka1a7a konolcl•l••dan latekll· S.&ıt ,..ıadir. ' O· 4,60 X 8 eb' ... n4a aUı adet lotoğrat 
'9ft ._c.'c Ye diırer taraftan ma lerin 661 •ayıla kaaaaa Ye mlnakua teraiti amami7•IH pre Bll1lk Kardltalı lbralaha B. S - .K7J6l mezaniye&, ikmal •e dahol imtlbaolarıaa 119 93l. 
)'~~rlarla amelenin Ta:ıi- haıınrhyaoaklan teminat Ye dl19r ••ikalan ile hlrllkte ilaale tari•I lauıada BauaiJe& mbaJ'ad• tarihi .. • bef&.aaoak •• to/t/984 tar1hlnde nfha7et balaoalrtır. 

, ıılaha rayret edecektir olan !) e1ltl 93' 9&rşamba ilini ...e 11 ae •ll&fe& tlaiml •dm•· eal011a ••dlri7e&i ' - Teclrllata 1/10/934 rar1binde bqlaoaoaktır . 
...... li&küaaet memleketin sa· ieoe ıehoeleri bildirilir. Süt (au) 1-1 <•> 16-1B-i0-i2-26 SS7'1 (i87) 



~ahlfe R 

Fratelli Sperco 
Acentası 

Rogale Neerlandala 
Kumpangaaı 

ULYSSE8 -..aporu 14 a~ustos-

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
lzmlr, Pire Trlgule ve Saaak 

için muntazam haftalık Poatmı 
SeyahRtın müddeti İzmir 

Triyeıte 6,112 gündür 

Her pazar 
günü eaat on 

... ..-- altıda limanı 

J A.1mauy"oın 1.'ti ingen dartu 
ftlnunu Tıp fakftlteli 

moavwlerinden 

Ur. Demir Ali 
tan 20 a~ustosa kadar ANVERS 

ROTERDAM. AMST.11~RDAM 

Te HAMHUH.G için ham1ıle 
alacaktır 

Her pazartesi gönü mn9'a11a. 
lat ederek çarşamba günleri ha
reket edecektir. 

mızdan hare
keti., do~ro 

lstanbola gi
der. 

Zengin ikramiyeli öküz 
ba' Kolman çı.,.uıerile 
c Braıeo • maden ci IA.11-
nıu piyango bi !etleri gel
di. Elinde boş oill ku
tusu veya 9i9'it etikti~ 

olan hemen depomuza. 
müracaatla biletlerini 

Cilt, Saç, Frengi ve alsmlu. 

Belsoukluğu ve tenasül Asker markalı hakikf 

TEI.JAMO.N Vapuru 1 ey
lülden t.i eyliile kadar dogrn 
.ANVERS,H.OTERDAM, AMS· 
TE.HDAM 'f'e HAMBURG için 

İlk hareketler: Fttzla malumat almak iıti hastalıkları mütehassısı flit, Fayda, Kilaekt, Ati-

, 22 Ajtnstoata : REOGRAD 

29 A~nstostıı ~ SPLlT 

venlM Hirinoi kordonda VA· .Muayenehanesini Birinci 18, Rlak Flag, FIRyozen 
PUROULUK şirketi acenteli Beyler . sinema sokl\ğında 26 sinek ilaçlarının her boy-

5 Eylül : SRBtN nomaraıl bo .. nsi dairesine da kapalı kotaları -..ar-~ine müracaat. .. 

hamole alacaktJT. 12 Eylül : BEOGRAD 
nakletmi•tir. (114Ci) h 3 dır. Dökmt•sinin litresi T ELKFO N : 3658 ••--llliııı" ______ .. 

Svenaka Orlent Llnlen 
•::;;;;İİİİİİİİiiİiİİİİ mı yalnız 100 kuroştnr. Son 

Pır., ve Triyeste yolcular için ~ ~Jil parti naftalin geldi henüz 

~ORDLAND motörü on fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. "lf'; tedarik eclemiyenler biraz 

iokuz a~uıtostaıı 22 A,:?nstoaa Yolcu ve navlun için tahıilat acele etsinler. 

kadar ROTTERDA MHAM- J . PUSSlOH aceoteıioe müra Makina Fabrikasının ART• k ho l t "b · · 
1 umaş ya arım11an eero "'°' 

JJUUG, COPENBA6EN GDY- oııat ediniz. NAMDAR ÇIKRI } madı 16 knrntl• r4'nglni atmı, ipekli pa• 
1'1A, G.KFLJ4; GOT.Jı:BORO ve Kordonda Oemal Oendeli han U yünlü elbiı4'14'rioiy.i ietedi~lniz renkte boyarsınız. 
1SOAND1NA VY A limanları No. 13/1( Reımt rohttatnameyf haiz LEYLEK markah ra&ttk sa9 
için hamule alacaktır (189) Telefon : 2548 eını ihtiyacı olanlara tayılye ederiz. Hınaf i9in topt.·rn satıt 

Service Marltlwı Roumaln kezi depomuzdor. 
lf. V. Tnran tu.-alet eabonn ECE 'f'im tozu, Kaol RraHo; pire t, Garhi Akdeniz için on beş 

günde bir mnntazam Aefer 
PELES Vnpurn 13 eylii"1" 

geJecek ve nyııı giind6 M AJ./J A, 

BAROELONE MAH.SILYA, l"~ 
(J:KNOV A'ya har..,ket odrcekıir. 

karpit, çay, kına, eakız, diş m"cunları, kBkao, kolonya, kola, • 
W. F. B. Va.n Der kal, demir hindi, limon tozu, her nevi asit, JA.ıtikten moşaOI 

Zee &; Co. mustarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır içio ıoda, fi 

Yolcu va hamule kabul e<ler 
Garbı A kdenize her on beş 

~ünlük munhtY.am seter 
A LBA JULfA vnpuru 27 

a~U!itoıta saat 7 <le geHp ayni 
gün eaat 18 de Pıre, Malta, Oe
••ir, Valensya, .Marsilya ve Na• 
poliye hareket edecektir. 

.M öracaat mahe.Jlı : 
}"ratelli Sperco Enrice Sper

ı:ıo Hlfl. !kinci J{ordon Tele
fon : 2004/2005 

Not10nal Steam Naı,lqatlon 

Go. Ltd. 0/. <Jreer.e. 
PiRE 

ı$ııua1i AmerikayA 

Deutsche Levante Llnle 
A TTO vapnrn 27 agastostR 

hl'klNıtJor :30 attııslo~a kaclar 

A~Vl{H8 llOJ'Tfi:RDAM HAM 

BUHO vo HHEMEN, için 

yiik alacaktır. 

DELOS VsqHrnı 3 eyliilde 

heklenıyor. BHJi;i\IEN, HAM

HU HO ve ANVERS limanları 

na hamule çıkaracaktır. 

SOFl..A ınotiirii 10 eylülde 

bekl••niyor 16 eylüla kaclar 

ANVERS, UO'J':ERDAl\J, HAl\l

BURG ve HltEMEN limanları-

na yiik alacRktır 

'J'HKSSALIA vı,pnra 17 Ey. 

Pek yakında en ufak yodek parça:ariyle beraber aşağı
daki JZMf R UMUM AOJiiNTASINDA stok bolandurn· 
lacak tı r. Atlres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifatul'acılar 

1 ele/"n No. 2413 - ~ .... çarşısı Saffet sokağı No. 3 

P. K. No. 234 JZMJR 

NASIRDAN ŞiKAYET 
muntazam sefer lülde lıek lenıyor, clo~rn DON 

~'ltA~SAl'LAN'.l'IIfcBYRON• KRltK. Anvers ve BıtEMEN 

upuru yırwi be~ ağustosta 

Jimanıruızdırn hareketle doğra 

:N.ı.:VYORK ve BOSTONA gi
ecektır. 10 eylülde ..NJi;VYORK
TA hnlunaoaktır. 

liwıuılıırınl\ do~ru yiik alacaktır. 

lVIO BEH.1' vapuru t7 Ey-
liilde beklenıyor. 2 ınci teşrine 

kadar ANVEH.S, ROTERDAM 
HA!\IBUHO ve BHEMEN ti-

l 1 olcu Te yiik kahcl olunur. manl:t.rrna hamule alacaktır. 

Holland Auatalla Ltno Vurul tarihleri ve vaporhum 

ALMKERK Vapuru 21 ey- ısımlerı iizerıne ıııesoliyet kahol 
Uiltle beklenmekte olup BOBA Y eJilmez 
AVUSTAIJiA ve YKNI ZJ1J- .N. V. W. it Hanrı Van Der 
LA.NDA için yük alacaktır. 

llanı.laki barek~t tarilılerınde
ki degişiklıkler<len acenta meM'n· 
liyt\t kabul etmez. 

:Fazla fifsılıit için lkincı Kor
dtmda Tabmıl Tahliye ~irketi 

biouı arkasında FHA TELJA 
SJ>J<:J~OO acenıelil'.?ıno miirıu}aat 

edilmesı rıca olunur 
Telefon: 2004-:!005 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1E1 

Zee & Oo. 

Hırıncı Kordon 'felefon No. 

2007 - 2008 

T. Boven Rees 
ve 1'$0. LırnitAd 

RahAt iskarpin Giyememek Giinahtır Halta Ayıptır Çünkü 
Vapur Acentesi Kemal KAmil BeJ'İD 

1he Cunard Steam Shıp ( NASIROL KE•AL ) 1 ••r 
lompanlJ Ltd. Lafa, lakırdıya n6baoet. NBSırı (4) giinde yok eder, lzmlrde 

BA ~'l1HlA al a~nstol\tan 6 101000) Jerce şahidi varclır. (Nasırol Kemal) Hat de~il ilıiçdır. 
eylfıle kBc.lar I.JI V KltPOOIJ ve 

GI.JASGOW limırnlara i~iıı h•-
Vapur Acentesi mnıe alacaktır. 
Cendell han Birinci Kordon SEA GLORY Eyltll başlan-

İstanbul Liseler Alım 
Satım Komisyonundan: • 7et. 2443 ~ıcında TAVERPOOL -..e OLAS 

Dhe Ellernıah Llnea Ltd. 
1 ahnıll ıçm bek, en ilen 

oapurlar 
Lonrtru Hattı 

JılARO.NLAX vap!ıru 25 Agne
toıta lJO.NJHtA ve HUJJL'e 

GO\V dan gelip tahliyede bolu· 

nacak ve ayni zamanda VAR- Komiıyooomaza merbot muallim mektebi, liH n orta mek
~ ~· B_?URG AS T'e KUSTENJ E teplerle mülhak panıi1onların yoğurt, nohut, irmik, şehriye, turu 
ıçın yo~ alac1aktır. . . 1 f&1o!ye, mercimek, bezelye, koro mey Ya, graTyer peynf ri, t•ker, 

NOI : Vurut tarıhlerı -..e va. 31eytın tanesi, hayyao yemleri, yemek 'f'e ekmek artıkları 'f'e Q•m· 
purların isimleri iizerıne ınee· l~ca kıııs orta mektebinin ıebze, pat1ate1 fer ekmegi n Erenköy 
oliyet kabul edilm~z . lııeeioin ıebze, ekmek .,., odnno n Kandilli Jiıeıinio ekınek .,.e 

PETJtKIJ vıaporu 4 oyltllnu W 
KON DHA 'ya. T. BO RN REES ve Şo. Ltd. pateteıi 'f'e Haydarp••• li1e11inio odun, mangal kömürü, kok ve 

Birinci Kordon TeJefon No 2358 maden kömürJerile Kabata, liı .. ıne ait ekme~i. 
'f HK~TJ NO 14 Ky11il<1e LON • ı' Banlardeo aebze, patate1, ekmek, yo1tort, zeytin taneıi, ıra-.. . 

))UA ve HULL'e. ,., 
iTA LI A .N PRlNOE vapuru başlaııgıcınd:a ANVERS, HULL yer peyn!.rl,. kur? mey-..a, 'eker, odun, mangal ~ömürü, kok Te 

LONDRA'dan. I maden komürlerı l.2/..9/934, ve nohut, irmik, ,ehrıye, knrn faıalye 24 .Kyliılde LONDRA'ya. 
O.H.ODNO 3 T. evvet GRODNE vapuru Eylftl ni- mercimek, bezelye, bayva~· yemleri, ekotek ve yemek artıkları 

LON· h . d ANV.ERS HULL 19/9/93' tarihine müıtadıf 9ar,ambt1 günleri 1aat 16 da ihale 
DRA ve HULL'e. ayetin e · ' 'f'e . .. f 

LONPRA 'dan. edılmek uaere kapalı zar utulile meykli münakata Te müsAye. 
Ltverpool Hattı deye konolmn,tor. 

ROU MELİ AN vapuru 30 ROUMELlAN 28 agustoAta g t . . .. k i ı· 1 . 1 b l k k ı· . d ki ~ 1 "Y'ar nameııııı gorme .. ı ıyen erın ıtao u er e 111110 e 

eke tozu, saban tozo, Jökı Hbonn, fare zebiri v.ı. 
Depomuzda satılmakta olan Mersinli kola fabrikasının hc>f ~ 

la paketlerinden on adet getirene bir dolo pAket Toriyoruı. 
&attan iıtifade ediniz. 

TELEPOK : 3888 

S. Ferit ŞiFA Eczanesi 
Memleketin t3n yükıek 11 h 

miie1&el!leeldir. 

Sıhhi kona 

Fenni glizlük 

Barometre, termometre 

Qocok don moşRmbaları 

Bilumum t11.-alet çefitleri 

Yerli ecnebi mustahzarlar 

Ender bulunan ila9 9e,itleri 

Daima 
.Mevont n her yerden 9ko 

ocozdor. 

S. FERiT 
ŞIFA 

Eczanesi 
Btiktmet Sıraıi 

Hilaliahmer Cemiyeti Merk 
Umum isinden: 

Eıkitehirde HilA.liabmer .Merkez Ambarında: 
1 - Mühammen kıymeti 212,600 karoş olan 

meı.i 16 Ağostoı 93( tKrihinde, 
2 - Muhammen kıymeti 306 ,000 knruş olan inşaat malı• 

-..e yeni eaki tahta ve ıaire 18 Agoıtoı 934. tarihiode, 
3 - Muhammen kıymeti 228,000 kurut olan dikit makioal• 

ve motoıiklet ve mabıemeei -..e ıaire 20 Agoıtos 934: tarihiacltr 
( - .Mohamınen kıymeti 188,700 kur°' olan muhtelif k•t 

lalar ve terazilM ve matralar 21 Agoıtoı 934: tarıbinde, 
5 - Mohammen kıymeti 68,000 koru' olan kot ttlyö, 

diıtırn cevizi elyafı, bez "e çuval parçaları 28 .Ağoıtoı 98' * 
binde. 

Satılaoagından taliplerin yi\•de on pey ak9elerile Eıki,ebl 
Am lıar Satış Komi11onuna müracaatları ilAn olunur. 

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

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• IL..A..C::: ..... 
Bamdl•a.ıaet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdorak Büyük Salepcio~lo ban kArtııında 

• . 
• . . . . 
• • • . 
• • • 

. ................................................................... .. 
A~nstoet11 LlV.KRPOOL ve LI V ERPOOL -..e Sw ANSEA- komiıyon ka.lemioe Te munakaaaya iştirak edeceklerin de teminatı 
GLASGOlV'a RULOARIA vapuru 25 A muvakkattt makbuzlarile birlikte komiıyuııomuza müraoaatları. Sag""' ır o·ııs·ız Ve Ko·· rler Mu· 

BULOARIAN 13 Eylt\l Ll- guıtoıla LlVERPOL ve SWAN 22-26-80-3 3'91 (825) 

VERPOOL GLASGOW'a BA'dan. l . sesesi Müdürlüg""' ünden: 
IAlthe Hattı DeutBche Levante Llnle 1 AN 

y ,.ONN.E Eyltll haşlangı- ANGORA vapuru 6 agoıtoe Devlet D . il 1 7 . 198( .Mali teneıi ihtiyaoalıodan olnp. talibi 9akmı7a• ' 
eında L.EtTH'e. BREMEN-H AMBURG ve AN-1 emıryo ar nCI süt, yogort, yumurta aebze, odno kömürü, 1'1/9/93' tarlhla• 

Brlatol Hattı 1 1 t M .. f tt• ı· v • d eadif Pazarteıi gönü ıaat 11 de 'f'erileoek olan bedelit 
PENTUSK~ .,.apara 20 :a!!~:!eu gelip tahliyede halu.

1 

Ş e me U e iŞ lgln en: layık görüldüğü takdirde 9ıkacak talibine -..erilmek tt .. re 1 
•1lfılde ~.RlSTOL'a. • . Palamut ve ıçam kabuğu nakliyatına ait 39 No. h tarıfe münakaıa,ya lronmu,tor. Taliplerin ,eratl görmek ttxere Jaet 

1tllaU,,. lpn bdtlenllen NOT: Vürut tarıhleri Te va- lzmir meeafeel tttıeriocJen öeret alınmak 111retlle Kartıyak" lıta ... mtieeıaeıe idareıin~ -..e ye-..mi mezktlrda da Sıhhiye mtldilrlf 
aapıırlar purlarm leimleri üzerine me11'u.· ' yoıiİına yapılaoalC nikliıata da t~fDtl ·edllmtttir. Ma111.mat buıolü uıüteeekkil koıniıyona mfiraout e7lemeleri ilin ohıaur. 

~B.EMT.lliO Yapara .Eyl41 liyet kabul edilmez. 1 rica olunur. ' · 21-22-28 3476 (82§1') 3'H (111) 


