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AVRUPADA. f SON TELGRAF HABERLER/ 
ARP OLACAK MI? • • K • ık B 1 d. 1 ı·h b h 

............... rikalı llluhahir Kn'cker~~t=saslan 29 y enı Kontenıan ararnamesı ç tı e e lf e n 1 a a 

. Bu nota kısa idi. Hakikatta pek tebııke.i buluyor. diyor ki: • •• • • T hk.k e· o h·ı· ' L·ı ı· . ~ cllıııledeu ibaret bulunuyordu. - "Geçen sene hoftalık latanbuldakı 1 akas Su11stımalı a 1 ab ıtam 1 , ,,. Bal 1 iDll 
-'rat bana kalana senelerden- mecmualarımızdan bir'sinde Av· V y•• 1 AIAk D J • 11.1 y · ı ~~gelen en mühim dip rupanın ... i,etini uo .. ı g6rdtı Buldu Men ur e uccaı ann a a erece en 11$ 111 ınr 

.._tik laldise idi. ÇOnkü Av· ğOmn yazmıştım Bu maka!emde 

., aun.u için hayali bir ebem· biç olmazsa 1934 senesi nibaye· Sak&l'J'• Ve &aloemalle 'ellrlmlse Geleoek BfJ'• Ve 'l'ael•lft 
'-İJeti haiz olan bir meselede t:ne kadar bir harp olmasa ih· Jıtanbaı 22 ( Husuıt ) - Bi-ı lstanhul, 22 (Humt) - lataa· ıde defillerile teftik ohmnn11tar. 
's devletan müttehit olduklarmı bmali mevcut olmad~nı _söyle rincı Tetrinin ilk gtin&nden iti· bu'da yapılan takaı ıui iıtima ISTANBUL. 22 (Hasut) -
lllteriyordu mitbm. Diyebifirım kı o maka baren tatbik olunacak alb ay!ık llbna aıt tahkikat hitama er Şehrinizdeki 9 E,.t61 paaaJlftDa 
'-ti ltabnnızdadır ki bu devlet lede hah.ettiğim ~n mlllaliamı ithallt kontenjan l:s· e Ye ka mittir Bu mesel~ ile meşpl ~- ittirakaedecek olan aanayiciler 

• ıefirleri Almanya bükümeti muhafaza etmeie ımkia yoktur. rarnameıi çakmııhr. Yeni ka laaan heyet teftıı Ye tetlnldena bmire hareket eylemektedirler. 
'-dİllcle tqebblls yaparak Avuı- Nıçin? Bunun aebebi aedir? rarnamedeme•cat hliklmlerle eı neti4:eaini bir fezt~ke la~iade Yarın (buıGn) hareket ecleeek 
~. İatildAhnin muhafazasında Banu bir s&zle b~lsa ederek: kileri bir anya top'anmıf, alta tanzım eylemektedll'. . ~eticeye Sakarya •apuruoa tepir olana 
~•tleriain alikodor olduldannı • AYaalarya. dememız l&amge BJlık ithalit rej•miai glioterea bir '6k~ :.ı.~ mluadelennı "::' çok bir çok emtea tUmil olaa 
.._.iranitlerdi Fakat bu defa lir. 1934 teki Avu'ltarya -9Uİyeti kararname vlicucla getirilmi_..r dea ı b'omkıayona ~bnıulpl .atz 't- muttur. Camarteai pil lamet 
••·t · · ·ı 1914 k' S b" • t' . ., •• · an ar ıımının ı ma erı rtpı • • k 
..:!,-..-eken hareket. etmı,lerdı ı e te ı ar. ıataa ~uıye ı Lııtelerde geçen aya aauran oıunmuı fakat suiıatimale deli· dap bazretlermı ptlrece olan 
~z, bu mllıterek te~e~- ara~ında pyanı dıkkat bır _ben· mllhim tadilAt yoktur. Yalnız Jet edecek biç bir fey elde edi G111cemal ... •apura ~a 1olca b 
~ aoara Alma~ ~lkü~e~ını~ zeyıf vardır. O ~man Sırbıataıa ( M ) Jiıteai kararnameden tama lememııtir Fakat allkad~r ti~· bul edtcegınden bar çok ~ 
~· Ye hareketını desıttndı Avusturya Macanstaa tarafıadan men çıkan& ... tar. carlartn suiııt malleri kat ı ıekil· ler de bu Yaparla ,l'eleceklerdır. 
Pl9e deJilet eden bir emmare tehdit ediliyor Dijer tarattaa • • , , • a 
'-ltt11r. Fakat bu hareketın Al büyük dev.etlerJe kiçlk itillf Af A 1 H 28 
..... ,a tarafında~ yapdac~k .. ~a- Avuaturya ııtaklilinin muhafaza yon - n ta Ya attı 1 
tera~~reıtane bır tqebbusu ıh· aıncla ısrar edıyorlar Avusturya 

l d ••••• haricinde bıraktığını kuv arasındaki bu mlipbebet en İ· A V t t y ı k 8 ki• 
'etle zaanediyorum. ıelıdir Her balde 1934 te barp gus 05 a apı aca imdat e lyOr 

Tayyare 

Sulhan idame olunması için · o.mıyacaiına kat'i olarak evve• • 1 • 1 -· REYK• J A WIK ( lalaoda) 
"-al olan büy6k llmit. Avusturya Jinden tahmin etmeje imklu A I 1 1 8 M • Eli• V • • 22 (A.A) - lngiUa ta77areotıi Şükıü kaya Bty 
--eleıinde olduğu gibi siliblara yoktur. ota ya 1 ar D erasıme 1 r.I Grieraoo dün Kanada7a hareket lsTANBUL, 22 (Haıusl) -

~1c .... meselesinde de lngiliz, Fakat, bununla beraber bir ·ı·k HevetlP l•tirak Eyıı·yecekler etmittlr. Hail limanına meaıap O.hiU,e Vekll~ti ~'·~ aynada 
~·Ye Fnnsa deYletlerinin müı cihetten 1934 te de harp oımı· ŞI 1 - ~ Denıı lıimli «•mi &rienoaün J8pdacak beledıy~ ıntihababnaa 
~ hareketleridir. lttibodı mu· yaca;w tı_~it etmek kabildir. Ant•IJo, 2ı;A Al- ~ıı..ı. ..... bır h•·Y•lle •ttnak edllmoaine ımdot telaı•I oldıjtını blldlrmlf-~ •e iJi ~ti olabilmcG 
~ edenek harp mı, yoksa Burada lngahz, Fransa ve ltaıya 1 k Al A 1 k ra 1 1 

t Ur Bu t•l•i•d• t•DIAr liylen •'1D azami faalıyet ghtermek· 
8'11a ınu olacak meselesi yalnız devletleri tarafından AYuaturya toııa rapa aca 100 

• nta y• • r "•
0
r• 18 

' "~ tt:---ı nı;lrted ır • tedir. Ba haınta .. k aık Yillyet-
aL_d • . . . 1 hattının T••• HHı merHımin11 aztge ır1lnnet ~· · 

1 
. 

1 
·ı -Lt h LL ..._ e1111k bar mabıyette kalır. meaeleaıne daır AJmanyaya " . . EIA D Gröolandın ıuıs bir uhiline ere emır er wen mca e aar ... 

O . . F ıtUrak ed11cek b11yet1n teı:ıkıh ıçın ıtzız, 2~ (A A) - emır· faali eti etrafında malimat ie-11ı..L Dun. kadar b?ç bı~ ransız rilea mlifleıek notayı dif6nll Loaün Antalya beledıye.iode yolonon Eıasıze Tarıtının bata- inmek mecbari1et1nde kaldım. . Y • 
',,.;tur kı Anupadakı harp ve f "' D _.. b 

1 
kt 

10 8 
tenılmektedır . 

.. ..._ . . . . . yorum. . Antalya mflh'ı..110 Raıuh beyan rHı olmak üzere TılAyetçe lıtae- enıaııe az ar JO ar. ı n- V k b 1 d' • 'h b b• 
-.q •htimallerını yakından tayın B t "'- idi Halukatte l"k · 1 Lötf be 

1 
e l•et e e ıye ınb a a •tQ. .. . . • . u no • " 118 

• 1 reuılı~ıode bök1\ınet erkılru te· yondırn ~tıhıre yaptırılmakta olan u yıyece~ m Yar. en D 
~ ege m_uktedı~ .. olabdsın. Bır iki cümleden ibaret bulunuyordu. ıekktiller DaÜf'1t11Hıeler mflm:1111I hır kıloınetrehk bolYaran iıtH• gelip bul•naz. nın günlerca devamını tla ma· 

illan aıwkloped11ı ondan bahs· k 1 d 1 . ' . LONDRA q2 (AA)- M·ı· •ahk go"rmemı'ı ve memleke.:-tderlc 8 h , k J"k Fakat bana alırsa sene er en· lerı ıfe m.-mlekehn ılerı g"'l"n yondakı haşın" bır ruflydan ye , - "' ... .... 
LL - e.n. art oa nun as e~ 1 

beri vukua gelen en mllh m dip· leri Te tüccarlarrnan yaptıkluı ort11ıına Oazl höıtürıii havi hJr bur Ju,dıo tayyareci Amy Mol ber tarahnde beled•ye iatihaba--qaebnı iç ıeneye çıkardıgın · l' Lo d · ı P iı raund b. d · dota lomatik hadise idi Çünkü Av içtımada hu mera11me elh kışihk Abıde yapalruatına ba,ıanwıştır. ıaoo n ra ı e ar a " tının ır flln e yapılıp mtacun 
1,-Y•. umumi ~~b~n zuhuruna . . . _ . •• .. • •• ,,.. ifliyen tayyare ıeferlerinde p· karar altına alarak keyfi .ti '-r bıyet verdıgını yazmışta. rupa ıulbu açın hayatı bır eh~m · •• •• •• lıtmak tbere pUollDk Tasıfeeini , . . 1 
6'i lboa beni ~ez~ine kobul et· miyeti haiz olan bir meselede Alman Bankası IV.:uduru kah•I otmı,ıır. Ba t•rkel tara- .ııkodarlara tebHt e1emı,tır. 
~~an ~ed.• kı: Oç devletin müttehit olduklarını ~ landan ,, .. alınan ilk kadan tay Kış Geldı• 

IEe • Bu ıddıa yanhıtır. As · gösteriyordu. yareoıdır. Arny Molliıon Lendra 

..:lilc hizmetini tlç aea~ye çoka· - Soıwv01 - Vakıt Şabt Teminat Veriyor - lnj?İltere ıle .Melbııorne oraaında yapıl• K•yaerı 21 ( A .A) - """'" 
de kanun harbı tabrık etmek - --·-- - - V d• cak bflynelmllel yarata ıotırak lar bardenbire eoRomuo herket 
de lbek değildi. Netekim bugün Para Kaçırıyordu Almanyaya Nota er ••• IÇIO cıddl ıoreue idman yapmak Pllrdtiıü 'f'e palt011on11 .giymıttlr. 
a._ lbüdaf~a.ya hazırlanmamız bir Prag 22 (A.A) _ Alman nıyetande oldnitnno bıldırı.nıtLır. Genen uün Y•Ran tiddl'tlı yaR-~p talırıkı ıa)'llamaz ' • ........ v ,., 

B· • Ba ki S ı p 1 bankaıtı nıildürü M. ScbRoht Qek mnrlıudan tonra Kroıy&1 etekle. 
t ız Almanların askeri kuy ca an an 81 arı ar mathoMt mihneaııllertne 'f'akı be- Gelenler rine kadar karla bürünmüştftr. 
\'tlerini fevkalide arttırdıklarına J&kll8Rdl yaoatmda dem •tllr kı: Don latanbnJdan gelen Ege Ercivaı.a A,:tn11toıon ortaamda ~ber almııtık . Bizim için kendi 
~ Almanya ıktııadl tedıyat hu· vapuru ile lzmir meb'uslanndan kar ya~muı 'f'e havaların Ani 
~ etlerimizi de artbrmaktan D E "d hı' r ıo .. on" kat'ı~ hır ıtımat ... rmflk· p O 1 K "d iJL ı. ün go va11uruna gı en a ..... Kazım aıa, ve sman zade olarak kıa amaaı ayaerı ft .. •• bir çue kalmamııtar. Ben "· "' 
llae 1 ı kanırarken yakayı ele tedır. A hnanyA ıle i~ yapanlar Hamdi bey Ye kumandanlarımız· defa görülen hır hAıflıedır. Balk lb eketimin mildafaa vasıta 10 en para ')' 
~ etyalar1nın bedellerıni alAcakla. dan Halil Pap ıehrimize gel karrn yağmaıtnı hayreti• kartı• 
.. Ilı artbrdığımdan dola)'I utan· Yermi,tır. . rını bilm•ıı· ·ıırl .. r Mukanlelere 
... Alı t f ... u .,. • mitlerdir. lamı~tır. l lb İçin hiç bir aebep yok!ur· Yonan tabaaımıdAn ı e eo- oları itimadı yemden te111 ed11cek · .. ~-us onu takip eden hAdıse· d~ Ege YapurıJe Yonaoiıtaoa gıt· ıorette bu~ket edt-otıaım. Mark 
~111 b~ ~üdataa vasıtal~rına ~e mek üzere Paeaport .. ıooona 1a~lamdır Ve paramızı kıymet-

clar ıbtiyacımız oıdugunu 11• gelmı, 'fe gümrük memorları ta. ten dH,Orme~e kııt'ıyyen tenı· 
~t ettikten aonra bilikis, Fran rafından kendieine, üzerande yir· ıftl etmıyeoe~ım. 
"" llltitehammil bir mağlubi· milte' liradan fazla para olup LonJra, 21 (A.A) - D Pyli Dr. Şaht 
'-tteıı kurtaran bir kanunun d 1 Telttraf gaa.,teeının dotrolo~orıu llae d • _ olma ığı aoro unca: . . Alman btikAmetıoe çok earih 

Ziraat, lktisa t Vekilleri 

L..' •aa gelmeaıne çalıtbgımdan H kt bını temın ederek T.rdiJi hır bahere 
~,. iftihar ederim. --:- . a.yır, 10 or oe•a göre lngılia bilkdroetl tedıyat tebligatta bahrnmattnr. Ha nok- lataabal 22 ( Hmuai) - Buna tetkıkahndan avdet eden Zi-
l.it Bugün de aıkeri hizmetin ••rmı,tır. Ak f f hakkında ıon yapılan Alman tada hi9blr tehdit yoktur. Fakat raat Vekili Mnhlu Bey yana Kara deniz sahillerinde tetkikatma 

rlublis 8ey Karadenize Gidiyor 
Celil Bev lstanbulda Bekleniyor 

la_ leneden 18 aya çıkarılması Gümrük ~emorları i •en· in ıliz ltillhndan ın.ukacldem umumiyetle çok ketum daYra deYam eylemek here tehrimizden hareket edecektir. Konteajaa 
;:-undan bahsolunuyor. F~kat elinin öseraaı aramıtlar .,.., ~- ln:ilizlerin Almanlardan olan nan reeml m•hafilde bile bu nota li•telerini hazırlamak üzere Ankaraya gitmit bulunan İktiaat v .. 
il.ti •etmem kı buoa . fimdıden oaklaraoa 1Rrah olarak 6Sa0 bir mılyon lugıh• hrahk mat• t.akkıoda çok t•ddetli bir hare. kili Cel&I Beyia de Cama glall ıebrimize ge'meai bekleniyor. 
~·~ duyulsun Bız haz.ınz. drahmi ile 38 Tf1rk hra11 b11l· loplarının tt1nıyeei bm•u•nnd• k~t tAhirl kallanılmaa.tadır. H • tı• T •• k H 
l.i~ p ııtemıyoruz, fakat gehrae, moşlardır. ~ mı ye 1 ur anımı 

hazır bu acaktır. . Akıt efendi tutulan zabıt Ya Jt •k d M•t 1 •• 1 C& 
:"~:.k·! .. ~~::~1"~;14~~ek•19~ ••k••·•· b••lık•• ıoödd•••m•ıD•· ıa ... merı a a 1 ra YOZ er 2500 Lira Teber~ü. EJ:11~di 

latlerı arasındaki müşabeheb li•• te'f'dı olunınottnr. 1 il M .. hh e· ç t latanbul, 21 (Huml) - A1te hanım ıa~ınde bar Turk kadıaı 
.. 11 'I / I [~ i'1"'1Jl !1 1 m ,_...., .. ,~ ~ın ... e uce . ez ır e e 8ak11ktly HimaJe~etfaliD~ iki~ beş yiz_ıı~a toberr6 e1le .... 

._111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111_ ~ 1 ıaretile yGkıek bar hamı1et uerı g&ltermltbr. 

~ 24 Ai!u~tos Cuma Gününden itibaren ~J KKoskoca G~ a~~ikAa 1 Önku nKde tBir Faik Bey Riyasetinde 
~ - : ~ amyon umuş ara aç ı . . . 
~ Sehı· r Gazı·nosunda i -i Bir HeJ·et Şelrrımıze Gelıyor 
§ § J Brncklyn,(lılnYork) 2l!A A)· zublı kamyonun ~çind-.kl. Kiİ• ANKARA, 22 (Hususi) - lzmir 9 Eyl61 panavarınıo kilf&t 
=: •ı k : .§Si Bir dondurma fahrıkHanıo oto mHıştl b,.men kendı otohıllerı . .. .. "k . 
! H~ r Akşam On Kişı i = ~ . ne naklederek büyük bir ıör'atlt- reaminde bulanmak lzere Tllrkotıs müdurn. Kurt o~~ Faı beym 
~ 5-~ nıobıltnın arkaırna Hk.lannııt uzaklaemuşlardır. riyaaebnde bır heyet bugün &ğ!e trenale ıebrınıze harekel 
:s Mükemmel Bir = ~ olan itÇ• kıyafetıode ıkı kioı Hatlısn dondurma fabrikHI· etmi,tir. 
~ k 5 -= fllbrtllanın önünde mubah•larıo nan korkudan donmat bir halde p u ı •• Kalk ~ Orkestra Bulunaca tır § =- .••••r•tı altında gömüt naklod•n ••JlfOI bl•n memorlar1nın gli• ara su u ıyor 
:::: · T ~er=- '"• as : · - hır kam1ona mıtral76ate lflb- ıera öoöııde cereyan etmittlr. 
i Uas•lld mııdnrıy .. l•; mııhtertHn ıun~terılerin- 5 ~ dıt edenk dordormu,ıar 'f'9 Derh•I harekete geçen •• t•l•i• 1:'-ya Mu··Ladelesi E.va ile Olaca 
.., ,,,.11 ı:Hrılih?ii rA ~hPte kfi9iik bir mukahele olmak - k 11 16 ı 

8 
nı• mıt 

1 1 
t a.;,v 11 "WJ 

~ v~ }lR Uay ır mii ıld~ ıın<-tt İl.mire gelec~•k halka = bır tek • m•. yer 
0 

• •et erile mtloebbes poli• 0 omo- )i t U (AA) - ltbalAt Te ıbracat bank .. ı reıai 11..S 
t ıyı bır vıtk il tetıçıruwk ıçm höyiık fedak&rhk ! ralyla ls•riPaıe alet apoaktır. bili19rl h&cllle 7eriatt plmlflerclır. eT7:r ı• • t 1 n bir toplaah11nda demltUr iri: t 
! 8 oa 8 8-4 1 017• batarmıtlardır. Şelarla btllftn ••••• 7ollan ltialitqı r " ra• fi an 
! &arla buırlıuatuakrı .. lır. - - E Ba -a•a fabrikanı• otemo· nt•lmlift•r. Poll• -~·•lan• Ba• ............. ,.,. il• cıeıu .. 1. ti• 7apılmuı , .. , 
~ = 1 a41e •ı laa tki kitl a.rlM .... .._. ...,. atı1f .Amer•••• ••rlot tlearetiain -•ı tetkıl •eoek&1r. Hariol 
,,, ... ,,,111111111111111111111111111 111111111111111111111111aa1muua bl 1 .. •amlf • •• _,;_...a_, ı-w n&l &e•aia l••• .. wı. ~li79f Tardu~ 

bafka ................ •rlanılrR ~ -......ır. r- • 
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A HARiCi TELGRAF HABhRLhRı 
~ 

ahramanı Dl. Mussoli i - Dl. Şuşning Dlftlakatı Etrafında 

B r Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

V"yanada 
Dolfüs'ün Hazır) dığı Esaslar iki örfi idare Kalktı 

M 1 k t S. t• HAk• Ol cak v•YA~A, 22 c A.A > - 26 - 145 -

Bahurseuç Sesindeki Titrekl ği Dlen'e 
alışarak Cer'etlice Söze Başladı 

em e e ıyase ıne & a ım a temmuzda Vıyllnada ilan oıoo•P 
------------ örfi idare, dün gece yarısıod•P 

Almanya Samimi ise Cenevreye Dönsün Deniliyor ıtibııren ırnıdırııınıştar. 
v l ICN, 2l (A.A) - M_orr: 

Bunun üzerine Gras, Ferit ve' Hayım derhal huzura girdi . Dünkü nushamızda huRusf Cl'k mahiy~tt" hiçbir netıce ver ve gerek direktiflere dair fili 
Haurinin yüzüne baktı. Bu ba· Hiç ıüphe yoktu ki zaten utihbaratımıza at/en ltalga ve memesi icahetmekfe heraher A hir hirlik blisıl olmnştor. 

gazeteıinin resmi AY01turya ıe 
et· graf .Ajanıından alarak ne,r 

ugi ta fei lata nRzıuan M. Doıto• 
ge9ec~ği yolan mubttıJif ü9 o0

:. 

ta1rnda katiller tarafından f 

Eıştan meramı: ıalonun kapısı dibinde durmuı Avusturya bofveklllerintn mll· voıtuıya ıetiklali lehinde hir nü- Avuaturyanın tam dahili 
- Artık hali ifadeye bir dinliyordu. /dkatma alt haberleri oe neti- rnayiş kıymetiui Ye A lmanyamn nıobtııriyetinin de bolondogo 

adini kalmadı. Her şeyin doğru· Fakirler reisi hazretleri, her celert vermlftlk. Bazı tafsllfJ.tı ihtiyRteızlik etmeden inkar ede bu iıtiktr,ı Ye mülki tamamiyat 
aunu söyleyiniz vakıtki ibadetkar vekarıoı hiç ihtiva eden Ajansları da bu· miyf'oegi bir ıiyaai manayı haiz hiitiin A nopa için müıpet bir codo getirilen manialard"o bfr 

halde kurtulınıyacaktı. Demek idi. Acaba _G~ası.n bozm~d~!~ hald~ içeri g~r?1işti. giin nef.ledlgoruz: olacaktır. menfu.t ve Tona mıntakaaırıdl\ ha. 
ettiği bu avukatlık samımı bır lşıttıgı şeylerın cesaretını asla Viyana 22 (A.A) _ Diin .M. Almanya ıolh arzuao hakkın- zor ~e ıüktlnon mnbafaza11 "m Cezayİrde 
fCY miydi? Acaba her şeyi prense k1rmamış olduğu tavrmdaki te- l\lnesolini ile .ill Şıışn i ııg RraıımlR Ja mt>~ktik olmıyan d.,lillM ~Öıl- rinde de müsait bir onıur teşkil Sewli,ptan Yıkıl .. 
arzetmeli miydi? Ya merhamet lişsızlıktan belli idi yGpılan miili\kat hRkkında neşr terme~e yani Fransa ve lngiltf'- etmektadir. iki devlet adamı ik. 3 

yerine gazaba duçar olurlarsa? Tahtm önüne gelince ellerini edıJen resmi tebliğde hn miiln re tarafından Otınevreye dönme- tiıRdi n.7.iyet hakkındada Rrma Evler Ve ölillef 
Fakat Ferit öyle ağıı başka uzattı, mutat olan duayı okudu. kntm çok miihim hir neticesi ge yt misaka iltıbakA T6 ltalya pretokolunun faydasını teyit et- ogzAYIR, 21 (A.A) - s•r 

yüreği başka adamlardan değildi. Bu duada Prensi hayatın ışığı olarak iki devlet •dıunının iki ınişlerdir. Bu protokolon şomolo daktan lıoşanıroneıoa yaı?aD 1-' 
d . d d k b"" ··k b d tnrnfınclan ela Homa protokolu d• Kalbinde ne varıa ağzında da ıye ya e ere uyu ma u un memleket arasında faal bir te11- tekıif Ye tevzi olnnmnştar. Keza murlar yüzünden Sladia&Bll 

d b k k " l v esası dahilirıde müıtakıl Avas- ff 
onun lakırdııı olduğundan cesa · ken isme ir er e ogu verme· riki mesaiye karar vermiş ol iki memleket araımıdaki te~riki ehemmiyetli feyezanlar oımuO 

k f t d • b w 1 toryanın ikfİHJİ knlkınmasıoa Of 
retle, metanetle dedi i: sıoı, ve a e ınce u ogu un dııkları bildirilmektedir. mesainin daima dRhR ziyade in- bnrKsı yarı yarıya harap ol(I) fi 

- Prenı hauetleril Bahara kendisine Andra'nm cenneti ka· Eski Nazır tevki/ Edildi ruatof gl\yretlere iştırake da'fet kiş,.f ını iıtibdaf edecek bir faa- tor. ıo kişi ölmiiştür. 100 e 
M N. ı b ti edılmi•tir. b Ö ,r gelişim, zevcem aya ıyama pı arını açmasını, u•ure e cen· Viyaııa 22 (A A) - Dolfos ,. lıyatin Hizuruu akkrndada mo sn basmıştır. len bayYauat f 

hanımı aramak içindir. Pariste nete giren ruhunun bir Çakal vü· kahineıinde ilk cleği~iklik yapıl- ıı~ıoranH, 22 (A.A) - M nsıo tahık kalmt,ludır. dır. Zarar hir milyon frank tılr 
k · k ı Ka d · kt ı lini • Şnşning miilnkntl M ıuiniso M D b i en zevcemı aptı ar. parı cu una gırme en meno uomasını mınJan evnl nadir hnlonRn M. l\1 iitentfR • olfnıun teşe · min olonııyor. 
d d d b l b t · tt' k" H' tt P 1 · kc.işkiincle cer~yao etroiştir . • amı • şura lk u unan CD · emennı e 1 J m e rens erın Bochiuger 25 1'emmuz hfi<lise Lüı Te müdafa" ettiği bn dırek- o·· T e 

deleriniz arasında gördüm. Bu huzuruna girildiği zaman evvela leri neticesi olarak teykif cdıl · Şoşniog kendiıine tahsiı edilen titıer iki memleket ınünaıebatı . UŞeD ayyar 
adam bizi öJdürmeğe kadar da böyle bir dua etmek merasim· miştir. M.Bachinger kliylü fcde· Antironi köokünde hir miiddet na ileride hf,kim ollloakttr. Tan1İr Edilebilecek l\1İ? 
göıe aldırdı. Onun ıuikastların- dendir. rasyono reislerındenclir. Ve ka- teveklrnrtım eonra sut 12115 te Florunıe, 22 (A.A)-M. Mu · LONDltA, 

21 
(A.A) _ Sf' 

dan kurtulmamız adeta mucize Dua bittikten sonra Tahtın binecleıı 1933 te r.ıkarılm111tır. oraya movasnlAt etmiştir. aolini cliin M. Snvir. cle hazır ol· a.t 
k d f ~ v Y belli ve Pond dün Oalles g iöi bir şey oldu. Zevcem Hin önünde bir secde edere üç e a l!'lornnıe 22 (A.A) _ Bavns G<trii~me köşkün kütiipbane dun-0 halde Avaıtnrya ba11vekili tkı~• 

S P h v larrna düşen tayyareyi te -' distanda doğmuşıa da bir Fran- yeri öptü. onra gözlerini rense AJ'arısındnn: oıhısın<lıı cereytrn etruiş ..-e mü- M. Şu11ning ile ynph~ı miilA.kat- vıııoı 
d k ld k k. . v gitmiolerdir. J"ooardoda 

1 ız ailesi nezdinde büyümüştür. oğru a ırma tan çe ınıyor- A vıııturyn hllşvekili .M. Şu teakiben on altı kişilik bir lardan ıonra manevraların nmn- tayyııresinin tRmir edilebHeoe' 
Ben Türküm. Kendi rizasile beni muı gibi müraice, müdahınca bir 'ing bu ll&hah aaat 10,30 da bu ziyafet verılmi,tir. ıo1 karargahına gitmiştir. 

d d. k" ırnlaşılmllktadır. zevçliğe kabul etmiıtir Kana· tavırla e ı ı: raya muuAalat etmiş Ye bay- Floranıe, 22 (A.A)-lstefani M. Şnşning iıe hogiin Oeno- V d 
nen, nizamen iktiza eden mera- - Fermanınız nedir padi· rsklarla donanmış olnn iıtasyon· ujrrnıı bildiriyor: vaya gidecek n oradaıı da Niae 8rŞOV8 8 
im y pılmışhr, meıru zevcem ıabım? da 1\1. M nssolirıi ile ltalyıın n J tal ya hükumet rriai ile hareket "decektir. :Taerih edildi· Yirmi Kişi Te• ... 
olmuştur. Biliyorum ki zevcem Şu anda bir Hayıma, bir de A vnsturyalı şahsiyetler tarafın - Avnstorya bapekili iiç snat ıtine göre M. Şıışning çıkarılan kif Edildi 
buradadır. ihtimal ki Hrayıili- Bahursence bakılsaydı, Hayımın dan selamlanmıştır. süren iki mülakatta holunrnaş- rivayPller hiliı.fına olerak Ital· 
nizin içindedir. Değilıe muhak· hakim, Bahursencin de mahkum İki başvekil ayni otomobile lardır. Bu miiltı.katls r esnnııında iiı&da ikameti esnasında e~ki VA RŞOV A, 2l ( A.A ) "" 
kek Bahar şehri içindedir. işte olduğu zanne~ilebilirdi Zira birımişlerdir. Ha sabah ilk si - ıki momleketl siyasi, ikti adi ve Avastnryn imparatoriçeıi Zitn. Gnzetelere nazararı polis bir 1~ 
buraya zevcemi aramağa gddim Prens hazretleri böyle bir istin yvsi göriişnıe vnkohuhnaştur. bani sahalarda alfikadnr eden om bulunmakta oldnğu Viareg- eTel dağıtılan nasyonal radik 

11 Zevcemi isterim Prens! Adalet tak ve muhakemeye . mahküm Bunu ngıeuen sonra şehir civa- bfitiin meıeleler darın hir tarzda giye ~itmiyt3cektir. te~ekkiile rııen op 20 kişiyi gi• 
ve merhem etinizden zevcemi is edil<liğinden ötürü gayet mü rında Y"Pı lncak hi r gezinti tf'tkik olnnmtış ve A ~ast orya l\1. Şaşning Nıs'te birkoç gün bir okstremist grup şekline tr 
terim. Son nefesime kadar bu teessirdi. Hayımın ise bilakis şu esrıa ında bir görüşme takip ede- deT1etinln ietikluli ve miilki ta- kaldıktan sonra Viyanaya al'dct şebbüı tıttikleri i9tn tevkif e• 
d vadan vazgeçmiyeceğim. Eğer muhakeme mevkiine ihzar olun· oektir . .Miilfi.lrntın bnyret nre mnmiyeti husuırnnda gerok osııl ed(-lcektir. rni"tir. 
bir hükümdara layık olan büyük- masını kendisi için en büyük bir • • • • • ., 

9 
• • • • .. a 

1 liiğü zatı şabanenizden görür- şeref saydığı halinden, tavrın · f ı~s) z k ş rktakJ 
sem ömrümün sonuna kadar size dan anlaşılmakta idi. ay K r 1 ~y 
minnettar kalacağım . Bahursenç sesindeki çekingen 

Prens düşünmeğe vardı. Acn- titrekliği men'e çalışarak cür'et 1 • .,.dı•yot 
ba Feride merhamet için mi lice çıkarmak için olanca kuvve· e Yi 
böyle düşünüyordu? Yoksa he tini sarf1a dedi ki: 1 ........................ ........................ . ....................... - ....................... . 
nüz şüphesi var miydi? Burala· - Yanınızda bulunan Mösyö D .., • 
rını ani mak zordu Ferit diyor ki siz Fransaya git- U OD ecaDS 8 ıger er 

Yine Gras söze kanşb, mişsiniz, lfendisinin usiil ve ni- Başka Zamana Ta ı·k 1 n 
dedi ki: zamı dairesinde nikahla aldığı y 

- Söylenen sözlere itimadı bir kadını kapıp kaçırmışsınız. • - • - • = 
b k Londrn, 21. (A A) - Bugdny lıııd t'kı fazla hu~<ln) ın memleket ı.atıiilinize tavsıytS ederim Prensi Şimdi u adını mahpus tutu· 

ı konfernnsı koınıt<ı si ıhrncat kon- dalıiliııde i a t i blfikıne lınğ lı oldu lçlct"inde hiç bir kelimesi yok- yor, kocasına tes lim etmiyormuş · 
• k h b K B f flnjanlnrmı ttıepite muvaffak ol- ğunn ilave eyl emi~ t i r: Ifraıı eız ~ur ~i atiyen sn i olmasın. , s unuz. adın şimdi aharda 

rnndnrl bll cr t' ı' ıı vey" yarın mesai hiikumeti ıhraoRt kont•HıJ·a nı is Prens; güya i şittiği ldkırddarı bulunuyormuş. Bu söz.ter gerçek " .. ' • 
yanlış anlamış olmamak için: midir? Vakıa b enim inanacağım sini hitirecektir. Ö~I E1ı1e n sonru temini dnha kolay i şle r bir şok la 

f Amerika sefaretinde toplarıan tal ırnkına lfü:uınuna kanidir. V e bo - 1 adeoiz. ıundan ibaret gelmiyor. Ve bence yanlışlık 
' k ' 'k Ahi ld... b. komısyon znnncdildi1tioe göre ı' tı' barln • -ontenJ'ıı nlı.rın u .. ı:or ,,..., l ık uı1Jyor ı 11 a a a ıgınız ır Ferit bey ve arkadaşlarında ol- 6 .h .. .ıı >' "J 

.. d • · d k 1 b 1 ba1tdny konferansının nı ayet d 1 t ı . · · h d k u ın ~lınız en apı mış, uraya , duğu görünüyorsa da sizin de F • k 
1 

. evre ere aı:s.sıwı ususan a ·o 
k d -1 • ş· d' k d buldu1tunu ıfade edece w o an bır ' t . t klır · 1. ti" b ' a ar gctırı mış. ım ı o a mı cevabınıza lüzum vardır. Eı T " r mı emo e · ıoe liOVTC ı ır 
!Jiı.e teslim !lmiyorlarmış, öyle __ Sonu var _ rapor hıızırlıyaoaktır. 8 1 ko· ~ekilde ·j~tirak etmektedir. Fran. 
mi? Pekala, kadmı kapıp kaçı· wiıyo?nn boğd~y iBtilıı~~ eden Aa hükfimetl dünya istıbealinden 

k. ıd - - ı· b·ı· p 1·r1• nç deyıetın kootenJanıarı muzaksre . . . ... oın ım o ugunu .soy ıye ı ır . . ,. hır niabetin buğday ıatışare ko. 
· · · 7 19ın daha sonra me ela gel•oek 

IDtSınız G S Ga 1.. d h m11yonu emrine bir ibtıyat ola-Divc Surdu Gras cevabı Fe- eçen eneye re seoenin bogday uıabsn u a a 
· h · 1 1 rak l'erilmeıi projcsiııin do le · rid~ oırakmndı: Yii.zde Elli Fazla vazıh ı.ır ~ekilde ta mın eı i e- hindedir. 

F ·k · l · · H d · oeıti vakıt toplanın !arını teklif 
- ır er reı•ı ayım uranı Sıtıop 22 (A.A ) - Beyatıat ed:obn-i zannedilmektedir. M. DRvinatın teklifleri nleJ-

. :uçırrrııştı, dedi. Emrediniz prena, o '"'mum komite 11 ,,,al"rı tarafınd'"n 
H kazeımdn p, rinn zeriyatı bo ıene ...... d'] jl bı' r t""blı· nd u ,, n ayımı huıarunuza getirsinler. -s .. • ..L~ eş re ı en re&mı " o e 
"Sakalım Ferit beyin zevcesi Maya geçen ıeneye ııiıbeten yuzde elh şuohu· göyleaınektedir: da teyit ~dilmit n komite rei-
Niyam&yı kapıp kaçırdığanı in- fazladır. Bir ay onra siınncak Fransız ıuürahhası .M. Poul sinin bir takriri iizerine bir lılli 

kir !debilecek midir? Adalet mabıulün 4 milyon kilo mikta- Daviuat hükftmeti ;namına baya- tahdidat komisyona t9şkil etmiş-
meydanına hain Hayımı ihzar rınd olacıa~ı tahmiu edilmek- nattn holunarak FrAneanın fazla tir. Bo tali komi yon omami· 
ediniz Prens! Adalet yerini bul- t~dir. buğday me elesini hnl i9in almıt yetlo şarant kabal g(irülen bii 

sun! oldoj?o tedhirleri anlatmıştır. tün teklifleri tophyncaktır, 
Bu söz p,.ense yıldırım gibi Kalif orni yada Franeızlar bnğdaydnn üğütillen 

tesir etti. Malümdur ki Ba- Yangın Şehirleri un uiıbetini azııltmışlar, eYveloe Harp Kaı·delerı· 
harın hükümdarı Babursenç idise tahit istihlt\ke TerHen bugdayın 
de Bahursencin hükümdarı da Tehdit Edi,-or biiyiik bir kıımını tıığyır etmiş-
Hayımdurani idi. Burada her ,ey Vaşıngton ~2 ( A. A ) - Kı\· lerclir. Stokların fa?.lasının çogo BU l~İ Janzim fÇİO 08 
Hayımın emri, Hayımıo ıeyile lfforniya fdaho M ntnna Y1tş- da moınloket dahiliude istihlak Y 

e uya 
nT •• cavuz • 

iŞ 

A) " ' <l 1 d . 1 . • ıııl Jıoııdrn, 21 (A. - ınymis w ıım ar arı erıız eya etıoııı 
1 

gazetesi uzak ŞRrk ıhtıl!ifları mlibnreze topu oldagunn ve g:ı•1 

lınkkında uzun bir tet ki k mR- ordunun bu topu müdafaJ1' 
kl\lcsi yas-mıştır. ~·aymis hu rna- talıRis edıldjğini beyan ediyorl''' 

knle ini ~öyle bitirmektedir: .Munçuko dahilindeki yoll'' 
• JJ' J~ger Kremlin J nponyanıu lıosusunda• Sovyet Rosyaoın 

Viladifosıoka vo deniz eyaletine ponyaya ynptığı tayiznt siyae'~ 
karşı mütccaYiznno emeller bes- d . f lfi. t . t ' · 9 .. k"' So'ff'' e ı e mış ır. un u 
lemediJ?ine kanaat g etitirse Çin Ruaya bu siyasetin JapoPf' 
Şark J.enııryollnrımn satılması tarnfınclan bir zaaf alalll'~ 
baeusuuda bir itilı\t nkdi nzon olarak telakki edildiği mütale" 
11iirmi1eoek lir. .1 1 

bı' r r.~1 amuadır. luey11nın ., So"Yyet hiikfımeti bu demir o 
. yerlerinde mahsulün bu ıe yolunu kolAylıkla bırakır TO yıne d-' 

ayui kolnylıkla Man9urideki .J a· fena olma111. Soyyetl~.r tar~tı~IJJ~ 
poo menafii aleyhinde çalı~ına hu ıcne bı r teca Tnıe ıbtl 
magı kabul .,der. So.,-yet Rnıra Yerdirıniyor . 

zimamdarları Lnndan emin <le- SoYyet Rusya gerek ıol~ 
gildirler. Ve itin aeıl mti,kül gerek barba dogru ilk. harek 
taufı da hn ı ndadır. SoYyet' zi- .Taponyailan b11klemektedır. 

Ati nada 
Tertibat O Kadar 
Kuvvetli Oegilmis 

.A '1'1~ A, 22 ( A.A) - Atina 

Ajıuıaı hi Jeli riy01: 

Manevralara 
41 Bin Kişi iştirak Edi~ 

C'oıurdu. Hayımı itham etmek Ba biogton Ye lngıHz Kolombiya· edilebilmektedir. Bir Konferans 
'ı.ursencin kudreti üstünde bir d k b' ·· .. .M. Dayinııt .E'rRnsız hiikfı· nun zabitler ıoeeelesi hakkmda 
•üslahlıktı. 1110 a çı an ır uru orman yan- metinin lm~day anıa,masınııı fi BRÜKSEL, 22( A A) - BeJ. . . 

H iild'ı ınete mtı Jıa leCetle mnz. 

N evyork 21 ( A.A ) - 28 ,ı 
tarihinde erkanı hRrbiye r•1 

Jeııeral Dnjtlus Arturun id~~ 
sinde New .Jereeyin cennbolJ 
yapılaoak olan bü1ük ınane'fr-: 
lars 400,000 ki'i iştrak edeo•lf: 
tir. 

E1 Fakat b'ır kerr• 1•1 bu '·e,·· l gınlsrı ı(indürmeklo 10,000 kişi 1 :ı b" "k 1 . ' k h .. k.A ı · 1935 ' k ' . Kil yapıla11 ılk tahkıkat bo hareke- dl ~ .. en <aeTam etmeaıne uyu ıır çı a u uıne ı ı ıooı ~u.- Halıyı Afırırken Yakalan ,_ 
ye ğelince Hayımı huıurnna 1 agraşmaktadır. Bnnlara tay ya- ehemmiyet atf.,ttiğini eöyleınıştir. onrıdR Brükıelde toplanacak <>lan lin iJk d.~k.lkalarda ırnnned~.ldij?i Sabıkalılardan Mustafa o~ f 
,tirmemek te .ı>lamaxdı. 1 reler de yardım etmekltdir. Yan- Murahha1 ihracat kontenjanı ~i•· harp kaidelerini taıızitn konfe kadar uıuhım olmndığıuı goster- l:imail, Baıturakta Kaplan oi" . 
• Binaenaleyh r.kirler reiıind gınlar birçok k ü9ük şehirleri teµıinin deTam . etınes.i liizumnnu ranııoa iştirak İQİ il liiitfüı def nıiştir. Tahkikat de Yam ıtmek - ı Hamit efendinin bamammdaP "'il 
uı için emir v~rdi. !&ebd!t ~tuıekteclir. kaydetmı, honan .lı'ranıa dahi- letleri daTtıt etmi.,tır. tedir. halı çalarken vakalaamııbr. 
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Borsada Muamele Gören Her Nevi Mallarda 
Geçen Seneye Nazaran Tereffü Mevcuttur 

Borsanın Un umi Manzarasındaki Canlılık Memnuniyete Şayandır 
._ 9 rrr1ıe .. ,.t .•• o ncıtktı. ~leş-ı•aı~ıfe tevdı ed .. cegım. Talımın 
la;. ~tenın takıbatındırn knrto- atlıyor mııın ..• AIA alA ••. Resa
it\ kh . .. 24 flBAIJ geçirm.,k ~e- nın nahoş har ıtııkıuıdalle kıuşı
la tı. Y Atak oda1ına ayak hastı •RŞmRm"ıını 11h>ırınt. Onn hul.. • 

._ datıkada böyiik e1tat gece y11- 8anıt 11öyledıkler11m yava~ça kt10- Hundan iki h1&fta en·elıoe tlfı olmo' Te boruya kaydetti· Ati idi. inamı altında ntılmıt oldoıaa• 
....... hılchrıyordu. ~Ralm her d11ın8 anlat.~ Kimlt', 1'imıe hir gelincıyo kadar gayri tabii bir rilmi,ti. Tırnak 2'78 S81 26 •29 dan bu hattaya ait n•Ti fiyaılan 

'•to bıtyaı Teya ülüm yarışı· şey t.luymamalıdtr. Reaaoa bil· ıük4oet içiude bulunan bmir Sun haftalar içinde görHIMn c engin 28 381 6 831 6 tamamile tebelHir etmtı değildtr. 
L~ Çıkac"k olan adaman yaraşa rada kend111111 beklemekte oldu. ticaret "'" zahire honHında bll· fazlaca talepler k&rtııuıda arpada Kaba 89 195 llö Mamafi karilertmistıt inoir fl-
"""'1•1na11 ıçın hır İf,!R•P.llı. Hnn· ıtoıJıo ıtöyıe... Kımıenirı nazarı ha•ea ıon hafta t9iode nazarı mabıüı bir terakki görttlmttt bn- Rofo• 466 1'75 CiO 195 yatları hakkında bir fikir Ytr• 
... IOnra dıtkıkalaı 111 yaau~ ya dikkllt1111 celltetınedeo mera.im dıkkati calip bir oaohhk nazara lonmakta İM de moamellhn ta. Kam•ntina 19 2'8 '76 2iS '76 mek için hor1a billtenlerind• t•· 
"f teçtıgi Ju.,.t'dıhrdi. aalonlaı 1111 terkeılerek boraya çarpıyor. mamile bor1ada yapılmamall il· 886 ıadttt eyledığimis utıt miktar 
ll 24 'aat bal& dttgıl... KTel gelmelidır. ETet Marya n·et.. z,.bire ıalono muamele za. atların hakiki temeTTft9 Te ı.. Gtı~n 1enenin bu h"ftannda Te fiyatlarile neYilerial •f&I••• 
ltt kerre hnradan t;ıkıa elbette Bu geqe baayatıw111 en müşkül ınanlarrnde hatırı ıayıhr bir k"· mayölitı hakkında kat'I bir fi· lH yapılmıt olan muam•leler göıteriyoroz: 
'-t ... , poliıın ~caaiandeo, takı g"ceaıdır. Orıümdtt yıııtan möş- labalıga a:ıhne oldoga glbl tizftm kir •e mütalea yürfitölm•inl kentah 280 • 320 kurut ara11nda Mıkta1'ı aıgarl anal 
tt llldan uzak kalalııleot'ktı Kur kiHAtı nrn•alfıtkıyetle atlatuıaga ıalonunda bir kaQ ki,lye çarpma- ımklnıia bale koymaktadır. muhtelif Hatlarla 16'10 kental NeT'i çaTal hat fiat ..!'• taribina yıne hır polıı ilmi. m~cı,uruın. Sudtıt ttımennilerioe dan dolo1Jmak hemen hemen im- Şehir ahcJlarının ittihaıına kaba palomattaa ibaretti. Boru Sfiamı 180 10 00 13 Ol 
la ha •~zındau tluyıuaklA n~ ka· ı~şekkür ederim. HRydı Marya kAnsız gıbı. bakıhraa arpa piy"IBll hararetli bttltenlerlnde gömterllen flatlara Elleme 882 6 00 10 

t ltıl'ınmıttı. fara o gece ttut baydı çahnk git .•. V akıt kaybet- Oanh bir faaliyet, hararetli Te l•atlar tereffaa mAyal gibi naaarao palamut fiatları timdi· Pa99I 2'19 4 .S 
lft'~ •ororken <Jao ebedıyen rueden Hezanrn hnray• gelme- bir aht Terif ıabatıtan akşam11 görönöyor. ilk miıtekardır. Na.&orel •O 6 8 IO 
ti. rı1eııne kaToşmut uolunacıak· ıtoi temm .. t.. kadar bornda bökmfinö icra Geçen haftalarıo kabarık bir Afgon M.ohtelif 4766 7 8 71 

ZaTalh "dam •• s~8ı ne kadar ediyor Te tatil samanlarını ko- yekdo arsıden bakla utıtlara Uyafturnco maddeler lnhiu- turfanda _ 
O aenelerdenberi ıJogbnö dU- tıtrıyordo. !aklarda çmlatm•k ıuretile ilin geçen hafta bir•• azaldığı gibi rınıo yeni möbay•tta balan- 61,i 

tlllfittü. Allah bilirdi ki ken l>ıtarda ıılık aeılerı gecenin eden çan aeıi adeta alakadarlar henüz ıoenlminde bulonolıuağa muı bueblle piyua darcandar. Geçen hafta Te ğeçen ıeneala 
' bl kanun harici yapan me,. ıtiikt\netinı yartıyorclo . Oan geç iizerınde fena bir teair yapıyor Te lın\irle iktindl mıntakada Tüccar ara1ıocla afyon maame- bu haftaımda incir mahıulö 1a .. 
.: taeadüfte hiçbir kn1aro yok- kaldı~mı anladı. Hemen dıt ı Te lıotnotıuzlakla kal'şılanıyor: bakla yetlttireo mahallerde 011, leleri olm•makta T• bittabi bor- nö• plyaıaya auedilmit olda· 

Yıllarca mazııini görm~mek f nlatlı. Korkon9 bır insan ••• Rorsanm kue tahtalarına OD be' bin 90Tal mal meTcut uda da hi9blr maamele teegll anndan ba badta m11kay ... ya• 
itt. Uğraştı. Fakat onlar a~ları- baolaıoaeta... miitemadıyen yazılan utıtlar, oJmaaına ragmtta ba hafta bor. ettirilmemektedir. pılamamıttır. 
'' Jine uzattılar. Bo ıefer hnm' göıterilen füatlar tisöm ah mn .. ela kil01u 6. 5,876 karat ara- Gegen •n•in ba haftaıında Şa kadar Tar ki; 1938 aea .. 
~k&n hırakoııyacak, hürriyete, .EYdtın nHıl çıkmalı! eahmı ile m .. .,gol ola.nlua biraz ıında fıyatlarla 7alnı• 248 çoTal bonaya ktloaa OOS • 62& karut ılnde incir mahınlfl piyauu 11 

lata kaTotmak içıo möoadele Uo koıthml., aalonlari geçe· daha almak Te ya bir parti daha bakla moamele1l olmottur. aruıada fiatlarla i'7ö1. kilo .EyJAl tarihinde açılmıt Te ilk 
~kti. mezdi. Do•tlarmın bıayreti bile aatmak için &anki bir eeşTik Ta- Geçen hafta boraada yapılmıt ekatrlıme neT'i Ye kllOla S90 gtinti muhtelif kaydile T• klleea 

Do muhakeme ile kerıdini büyük hır heyecan ve güriiltü eıtaıu oluyor. olan bakla Hhfl ınlktarı kllOla kurot&ao 8' kilo 91kıntı afyon 7,80 il• 11,'10 kurut aruında 
"-•men toplamıfh. Acele 80• oyand1rınaıta kafi ıJi. A hcılarao önüne konulan fi · ö,873 kurn' fiyatlarla 7'7' moamelui ka7a.&tirilmitti. fiaıJarla muhtelif mallar namı al. 
~Ddu. Biraz kollanılmıt elbiıe Parka gelirıce polı81drın iş- niimonelerde öyle bir cazibe T.ar çoYaldı. Geçen aeneoin b hafta. Zegtlngalı tında clU çuTal mal •atılmıttı. 

16rınde11 bırlnl geydı. Yomotak, gMli alhnda holunuyorc.Jo. ki i' için deA-il batta görmek n ıında iıe ,,8'7 çaTal bakla 2,'1'79 Son hafta içlncle boruda lkiooi gün yapılan utıtlar 
r/r tapkaeını kafaaına geçirdi. Varol mubRkeme11ni topladı anlamak için aalunn gezenlerin 2,83 araaında mnamele görmilttli. a•ytinyatı muameleıl olmamıthr. iıe hemen piya1ada miiteamll olu• 
itlerinden çıkardıgı elbiıeyi do Polrı1 miifettışlerı hırknç clakıkR ellerıni kendllerane çekiyor Te Ge99n menenln bakla fiyat- Ge9en hafta kil•n 24,94 neYiler ftzerine tunif ıuretile 

h. y&rlettırdi. ıonra huraya gelerek kent.hııni oktRtıyor. larına nasaren bn ıene fiyatlar kurattan 7C'>OO kilo yemeklik, muameleye t&bl hıtnlmat Te .. 
Tam bo 11rada dıtarıdan bir teYkif edebılirl.,rdı. Hülaaa Boraa bu menimde gayet mtleait gitııait Te geçen kiloaa 24 86 kar•tt.n 8200 kilo tılaa 2'68 9uYal mal •t•tı• 

1 •ılık ıeıi geldi.Seı11zlik içindf Nereden kaQtnah' ~eredent. baolt batına Te çok memnuni- haftaya k•d•r hararetli Te iftl· larant, kilon 24 61 kurnttan götıterllea fiatlerle ntılmıt&a: 
~ koparan tehlike i11aretiydi bo.. Y•tle temaşaye değer hl~ Ale"\- balı mna!'-eleler olmattu. 89000 kilo ııra .,; ldloa1I keu- NeT'i Miktları Aı1rarl A•ml 
'lt.eaat odaıına g99tl. Boya mı Vücudu ba,tanhao• tıtrıyor- Hir Alem ki orada yaloıs almak Bu hafla l9lnde iH piyau 24,65 karott•n 180,000 kilo u- Mahtelif 1789 11,'10 13,tl 
• tflyordo. Kendi yanımdan do. Nıbayet aklana. bır fıkir -.e utmak h&kim. Batkaa bir itle t"bmin ve ttmi& edılmlt bir te· bunluk mal mualHinin boruya c Adi 47 7,80 7,80 
) •voıak, uzakla~m•k içio feTkR- geldi. Fakat tathiki oldu'cço ugraşıldığı, başka bir menıo tize- kilde geYtemit ye alacalar fjyat· telC}il ettirilmlt olduıa anlatıl· Süzme 9 lS,04 13,0' 
lde iıtıcal göıteriyordo. Bir zor bir hkir... Qahdan ya- rınde görüşiHdügürıü göremezıi- ları dü,tirmek lıtt'mitlerdir. mıth· Ellame 66' 11,'70 12,68 
~Prak kigıt iizerine şo satır· nındaki otele geçmek kabil- niz. Mecburi talil eaatları olma8a Ahnan haberlere göre hıtih- GeçAD aenenln ba haftuında Paçal 37 9,36 10,1' 

tı Y•adı : di. Bu otelin ıu,kinleri SR.f· ha alemde yemek balı mevzuu lAk piyaaalarında da bakla fi . ıu ııra malı olarak 10334 kilo Natorel 22 7,SO '7,80 
•B.ezau, bayatıın, Sızi çıl· fiyede bulnndoklarına göre bu- bahsolmıyacak, Y"tları bir derece döşkdnlftk Zeytin yağı 2' '76-24 96 korot Yekt\n 246_8 

•ı11._ bir ıeTgile ıeviyorom. Ba- d k b ı d Ot ld ı A . · b ' • Bo ıenı 8,7a olarak açılmıt ra an aça ı ır ı. 8 6 Y• - rpa arzetmı' ııe de bu ab"rlerio araıında utılmıttı. lora eyledı . 11•nıa ber .. ber eaadetıml en ya b olan anotr pi1aaaıaoın mallarıa k • nı7. bir bi znıet9ile kap•cı Tardı Horsa lıarioirıdeki 8ktışlar hin hnaoıl m.l ıyatte bolonm&11Da gtmis tahkikata göre lhraoat . . 
'1ldan duyaoa~ım bir 11ecede k'- . d . beneçhı marna ta1n1fe tlbl ta. 

leıa n ~ Varol onlarm nazarı dı ll"stlerıni lerc:e çuvala hah~ olını&kta Te bınaen kay ı ihtıyati ile tel&k- için muamele olmamaıı yiizün-
ı terk~tmege meebnrnm. Qok k b 1 ıtl · 1 k kiıl )A•ımdır d . d d p d tolmak ıaretıle aatı,ana bati••• '• b celbetmeden aça ı ece"' 111 nmn her gün yıne ehemmiyet i mı • a,. • en pıya1a orgun nr. ıyaea A . 

l ir zamRn için, yalnız 24 saat YOrdu. En yukarı kattan çatıya tarda ae•k ve ıhraP- edılmektedır. Şımdilik piyaaa durgundur. b ı k ııtl t d "ld" dıgı takdırlle geçen 1eneki fia&-C)hı " y ea un o ya~ ar meTco egı ır. 1 . b 1 k ı.. ti tali-
l' boradan uzaklaşwahyım. çıkll. Ayakları kayıyordn. BelA Fakat bo hafta boraada aahlan ~etıoeyı intizaren HhoıJu Mfağı Bo ıeoe rekoıta1101n timdıye ka erı n acagı pe oTTe e 
•rın gece, gece yarıımdan lıir defaıanıla aşaıtı yn•arlanma- ik k ı 3 25 k fıy ti la mal 1atmakta t ddiit d ı.. b · min Te ümıt edilmektedir. 

'°lira yanınızda olacagıuı. Haya- ,., arpa m tarı ı o8o ' ornt .. a ar kt d" ere ar pea. münit ir Tazıyette Yemit "Hfl81Dda yapılan ma• 
tı 11na ramak kalmışta Kalın horo- tan 510 çnTal hazır ve 500 ço- goıterme e ır. gitmttkte olmHı ellerinde ıtok 7 

• 
Qıın gıdıaıoe b&kim olan hır k k 1 ı • . n ... amelelere nazaran ıooir pıy ..... "be v lara tutunara orın uo. Ardo- Tal 'f'adeh, kıloıo S. 3,5 knroş romu~ mal bulunanlara talep Taki ol· . dTk h ti ih" ö ft fl 

4 p, şerefimi, naınuıumo ~ıd vazlardan bira koparbk aşağı yo· •arHanda t ıatlMle 1627 çuval Son haftaya alt pamok ma· mMmakta bulanmuı hatebile fa• · ••m 
1

1
1
h Ararle 

1 ~.b1 
g tr ~-• 

•tle alakadar eden bir sebep 1 d T 1 . ı l b 1 ı·· ti dü kt d" yor. racat91 ar mu ayea a ...., "' 
1 

Tar an ı . . aş Kr uzer ne e parça- yerliden ibareltır. Borıta ı"hŞ ameleleri oraada ücüncit neY·i. aoa c o, n rme e ır. . .. 
1 8Ce vızliden gi~liye buradan l d Q ktan 11 • • • ti n ıı;.. S b J f tJ d"" k"" 1.. Tam etmekte Te maoıpul&ıyoa 

'ıa1tı "' . an ı an uza ... u eesı ı~tt : ilin tahtaJarmda kiloıo ~.u • den 16 a ye preıte üçöocö mala A.nopa ıa arının nş un U• . 
1 

• d t f r ö 11 2' •tmakhgımı ıcap ettırıyor. - Herkes yerıne •• Dıkkat ... kuru~ ftatıe 'f'e uli sataş kayılı le münha11r kalmış Te ba miktarın gü piyaaamızdan ihraoat içın lf erın .e azam "" ıyet g r • 
•aathk ayrılığım ıe•gimızı mektedır 

.. ltacak Yeya kirleteoek biç Poliıler şüpbel1tnmışlerdi .• M o· (26 çoTal bar arpa ıahşına da kiloıo 82 kurut fiyatla ıatalmıt· mal mubayaaıı ho1aıono tşkAI SeYkı~atan hır intizam altı• 
ı., teyı gizlemiyor. Bunu Mitün hakkak ki takibe başlamakta ge- te1aclüf edılmıetır. tar. Geçen haftaki muamelede eylemekte oldota ıöyleniyor. da cereyanı keyfiyeti temin Mle 

"' f cikmiyeoeklerdi. Acaba onu gör- Geçen hllfla kilo•n 2,5-3,25 ayol neTıden 12 balyeden ibaret incir: 1 bildi . kdi d fi 1 • •imle temı·n .. debillrim. Mü· d' H 
1 

b e 1t1 ta r e at arın m...,. ••t k "" . müşler mıy ı eyecan a er kuruştan 2119 ~oval yeril Teki· holnomntto. Ge9eo ıenenin bu Usun zamanlarclanberı bor1a . ei lh d k bi , .... • atınıan gizh tntolmaııoı rıoa 1 nooayet oe e eott r nre -
~tim. Kimae, en yakınlarını• teblıkeyi ndnutarnk koştu . Komşo ıoeu 2,5 knrottan 400 çoYal u. hafta1ıoda 18 bor1ada pamuk htllt.,nlerinde ye bona ilin tah· deTam Te inki,.t edeoell llaU-
~a. '-- . b b d b binaya Tar ı. 'ak arpa 1atıldıgını Te bunlara üzerin• muamele oJmamıotı. Hu. taJarında glrölmlyen İncir 11atıt- 1 k tlldt 
ı .. _ uenım u .ıece ura a U• . ihb ma ı QTTe r • 
... - d bil lid" St Çata ptmcerelerı tamamen ka- UAnten 500 "DTal arptanın va- ıaıt iıt aratımıza göre .oo ları ba hafta zarfında canlan- ,_ ... _, ,,_._ 

.... ıgımı meme ar. • -v el b Çe/drdWNH• ..,...,.. 
__ i b 

1 
ı.. bir pah idi. Varol bunları a9maga deli olarak kil010 3 kornş fiatla hafla l9ln • or1aya pauıuk ma· mııtır. İncir piyuuının ne ,e. 8 .. ö b-ı· nı"n bergla ·-n • 0 yapı mıyacaa. 11 . or1a ua m ,a ... 

~ detildir.HerbaJde şuna onnt· 9ah,tı. Tırnakları kopoyordo. Fa- ıatalmto oldognna karilerimiae amele1i te1c ettırllmemit olma- '"it altında a9ıldı1ını karileri- tansim edip illn olunan •lif 
.._Jıaız ıeTgillm, uadetimiz, kal pencereleri açmak kabil ol- arzetmi,tlk. ıına 11ğmen bor1a haricinde mise daha eYTel bildirdiğimi• IJıtelerın• gör• buıene çekinle 
hfeklerimlzi bl'yecaola doldu• madı. Ne yapacakta 7 Dakikalar Geçen &enenin ~a baftaıında epeyce muameleler olmut •emen· iri• bunu tekrar etmiyeceğis. ıi• özüm plyauıının • 9, 11, ta 
"aa büyük ıaadetlmiz ancak ge9iyorda. KArarıoı Terdi. Oam- iH kilo1a 1,95 2,140 karat ara- ıoeat fabrikaları tarafından ~- Bornnın 7e•mi bültenlerin· hinden 21•8 982 ak .. mına k.a.~ 
..... baıtJ dır H yatımın en bil ıardan birini topogola kırdı. Ve ımda fıatlarlll 786 çuTal arpa 1a 7il• baJ.r&yi mllteoaTi• pamak de• latihnl •1le4llimiz netloeye bor•d• ıatalmıt olan yeol m• 
'lııtı.L e 1 • a •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• mubayaa olanmuttar x ı ı t hi d .. a 
•q •ırrını ılH teTdl ediyorum bir mooize kabılındın kırılan Uır 1anıye etrafa dınledı. Şüpheyi • gvre P 7aanıa a9ı •• arı n ıal 9ektrdekıls üaöm mllLtan 
'-'Rlli karım. Bösttme inananız.> cam ıe1 çıkarmadan dtittö. Va• celbedeoek bir aeı dn1madı. Ka- Palanuıl 11/8/93' aktamıaa kadar borıa 2'1'701 çaTAI ve 121 torbac1e1a. 

O.AN VAROL rol pencerenin ıUrgtiıtlnü 9ek· pıyı yaTa,9a açtı. MerdiTeoi in- Bor•muın palamut ıalo.na 1a ka7dettlrtlmlt lnoir miktarı ıbarettir. 
Ba mektaba fU HtıraJr tah· met için kolonu uzattı. Acele· dl. Varol mOtkiil&tıı• Bedö,01eye tamamlle denlleblleoek dl'reoede mahtellr neTilen menıop 6141 Geçen ıenınin ha baftuı 

"'' edilmişti· den caketinin kolona baıtanbata geldi. Kapıcının oda1ıoda da bot ye muattal bir halde balan· 911Yal olap ba miktar 6 korotla yeni mabıol piyanya tettrll..-
c Odaoıa." girinoe beni bet- yırttı. Bollun ne ehemuaiyeti kimıe yoktu. O zaman anladı ki muına ratmen bena billtenle- 11 kurut araıında .atıJmıtı_ır. nıit oldoıandan iki •.enenin • 

ı.,ha Te ben eTe dönmeden o4la- Tardı t bu komou otfllin hizmet9lleri rinde yine palamut aııtlarına lora eyl.ditlml• tahkıkata haftaları muamel&ta mokay 
'- 9ıkmayınıs. Tekrar ederim: Artık yol açtkh. A~a~ı indi. kendi konagındaklbtiyttk tenliğe t ... dtlf edilmektedir. . ıöre tamir pl7uaıında nhlan edilmemittir. 
'--4eti111i• namına ha ıaretle Dıışardan gelen haf it ı'ıkla elek- lotlrak: için oteli terketmı,ıerdl. Bo haftaki böltan1erö tMa· inoırler öteden beri ıfhıme, eli•· 16/8/98.! tarihinden 
'-'•ketinia saruridir.• trik dt1ımeaiai gtrdtt 'Ye çeTirdl. Bn dötftnoe tahinin yolon11 ele- diU eylediltimls palamut ıatı,ıarı me, paçal, nator .. l Te hurda nAm- tarihine kadar olan bir 

Oan ba mıktaba l(elin yata- Baraıı bir bizmetci odaııydı. tltUrmeye yetti. Polhtler Oanıo •&ıda göaterllmektedir. larile b8' eau neYe inklıam et· sarfında lımir bor ... ına kq 
~4a kıymettar ~aatellerle all1- DıTarda a11h kadın eJbiHlerl baradAn ka9abilme1i ibtmallni en a.,aıı en 7akarı tlrllmekte ye ba ııamlar albnda &lrllmlt olan 1••i mahıal 
.._lllit yu&ılrlar•ao biri tlserlne •ardı. Oan bir arahk kadın kı· elbette dötöomemltlerdl. Şimdi NeTi Kental flat Hat Ye ayrı •.rrı flyaılarla aatılmak- dekli• ftslm alam Te -.ıw.111 
lco,au. Sonra ~ahili telef~na raletirae girme7i düttlndtt. Sonra caddHJ8 9ıkarark kalabah&a ka- T1raAk 276 380 21 t168 il W1t. Şa kadar •artı ba neYI· ...aıda ,&&er•ııı .. idi•• 
""'•k oda iti•m•t9ııt Maryayı b6yle bir kı.rafet tebchlinin daha rıtabUlrdL c engin 117 881 60 811 60 1••-:_:•r M.,taı':ı.•• bam••r Te edUmlttlr: 

~ırdı. Riraa ,rathoa ••lan ba f~sl~ nazarı dikkati eelbed-.ıinl l'akat bllml1orda ki ••• ~!: 114~ 11' 60 : :.;:tlerl •!;.;:. 8
blaa: :;:; .No. Tor'!n :::

1 en~~ 
~ ... 0.p'• hiulu llalbil• 'belit dft,öperek bundan T•8199ti. Za· Pençerelerden blrlal a9b. Yekta 111' 191 aeYI fltatlan a......._ da ktlln 5 er. 5,16 

• iten dnrm•I• Takıt yokta. K&f'" tamatak toprak öHiD• atladı. &. laaftakt ............. ie•allf ,.r1ı .. 1tteaır. ilk meY• 6 616 6,• 
-. ••ı:-ra •• miıln. Hent m•k, çabak, mUmkttn ol4ata xaı.aııaa waı. -a.ıa:~... nülla kJlmı&.,.. ( tarlana ) 

ilı 4ıale. • ıta •ı•h bir, kadr eabak kacmak lh&mdır. - ... V• --:- ~~· 
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Yarın Yapdacaktrr 

-::>a:~ g Bu Hiddetli Bağ~rıştan Şaşıran 5 hayrete düoürmemlştlr. Eıter alaka göıtermedig i ni yazwakt&; 

t,'ıı A ııc ı .t<'ıat 1 Dük.kancı Müşterisine Baktı : dünya miinıif olmak iltiyoua hiç bir demakrat reiıicuınhuru-
61'i \1 J Taranfo 7 fiO 17 ~ - GO - ~ Hıtlerin Almanların kalhine ne nuo hiç bir komaoclanıo Hitlflr 

.Mrntaknmızın bütiin ıpor şn· 

helerinin birincilikleri yapıld1• 
Yalnız yii.zmeltır kalmıştı. :V,. 
nizoilik heyeti yiizmelerin ,1e bll 

cuma günii yapılmasmn har•' 
vermiştır. Bu suretle mmtak•· 
mızm ıenelik f'aaliyeti bit.ıP' 
ermiş olacaktır. /\ rkaaıodın d• 
ıeoelik kongrttnio toplanmaıı d• 
gelince yeo& 1eneye yeni bey"i· 
ler Te yeni yeni proğramlar ft 

çalışmalarla girmı' olacağı•. 

HJ7,fı hırk IGir.ıııı 7 lfi Bu ıokaktan henıAıı lı iç oto· Hıtlhnfo hu 1oklly1 1eçın1ş kadar yerleşmiş oJdogono itiraf Alman1ası ka,Jar müttehit bir 

341 \ ı ı t• I 7 14 mohU geçımyortlu . Yahıız hir ohm kentlisi idi. Pazarhk, etmelidır. halk tarafından tutulmadığını 
28!) S ' tileyıuao 9 25 13 kaç bisiklet.. J ıul'dun yapılmış aşk gıbi, işle 81birligidir Dük· Münt.,biplerin bnyır dil"en ka1detmektedir. 
220 1'' Solari (i 50 16 75 hir kemer tokasıııı pnznrhk etti, kancı ı tt hır pı ıkle de~aJ ıan. yilzde onu bizi endışEıye düşüre- cOermeıu gazetesi pllzartesi 
2rn Alyoti B. 8 '15 16 <liikldtııcrnın detlıitı fınıı kahul kı hır odunla alto ••rış edıyor• mez. Bittabi bn hattı hareketle- günü yapılım Arayıomamiye ne-

61 y r TalM 8 76 11 7ô etmedı. Sonra gelıp konuşacaj?ın' du! Şo hnlılfl hu adam Dtdf\n rın l'eheplerini arattuaca$tız. Fa tıooıini M. H.uzeveltin intihabı 
49 l>tyaıuandıti• 16 75 IG 7ö ı;()ylP.dı. Çıraklardan hırı ~uy sauk ahyorılu1 Jhrden bire tab- kat kanaatımız todnr ki bunla- ili mnkayea6 ediyor Te dıyor ki: 
31 Ak Oınıan z 8 50 12 getırdır. Qen diikkancının yalnız mın etıı: hu o g•mçlerdeu idı kı rm hır kıımı hiai intikal tetbir M. RoaHlt balkın yüzde 00 Oorna günü yapılMçak yarıt· 

larda kazanacak yüzücüler sı 
Agoılosta lıt&nbnlda yapılaotk 
olan Tiirkiye birincilikleri" 
ıştirak edeceklerdir. Yarm y•P1' 

laoak olan 1üzmelerio proğff' 

28 M z Uolusi ıo 50 1 ı iiç dolar 11tedıı?"ı hıllur hır 1ilkı Qapey'rn Japon oroapolarma ço- lerımıze fı'Öre mob•keme 9dfln yedııi niıbetinde 20 mll1on rey 
22 Oııut fahri 10 50 14 kafası aldı.' Diikkanc111111 'üphrun oukça keıuhlerini kaphrarlar; lerdendır ki yakmda hatalarını almakla beraber 122 milyon 
2a H Alyoti 9 60 11 lıU11hütün geçmış te dej?ıldı. onJarın tılkı ıuf\rakını t"rının l9in aohyacaklardır. Amerikalıyı temıil etmektedir. 

15 B S Alazıaki 12 13 25 
- Bende çok de~erh parçalar •arlarını yoklarım Te11rler. Hu Dı~er bir kwmı milli ıoıya- H1&lbnki M. Hıtler bütün Al· 

] 4 .. da nr. Fakat onlan '.•.nradıa müoterı cJ., hunları IDiltlaka bir fiıtlı~ın büyük IZ"yeler takip et· manyanm yiizde doksanını temsil hara oğlan J 1 50 14 

10
. saklamıyorum. lıteraenlz 11ze bıznıetçi l<ı~. yabnt bir •abıe ti~ini teılinı etmekle beraber etıoektfldir. mını neşreö.iyoroz: 

Oenbirci Z 11 11 .,., 
bir randttvü verebifırını . . ~oyııa ıçm 111Jyordu ~at.-n onlara haşka emf'lfer beıliyenlerdir. •Acht Ehr A.bondblwth ga- Yüzme .,.. atlama müll 

S D Ardı ti l O 50 1 O 50 u ı k Qen bir ~"Y söylewıyordu. karşı kayıtıız ~üriinmenın ı~be nonıar da hatalarını anhyaoak zeteıi dıyor ki: alan: 
2 :b~ z Ahdulla 13 1:3 

- hteueniz çıraklarımdan bı do Lu ıJı . (Çfln oıumohıho la rdı r . Nıkbmler bo netieelerin ta· 
2439,5 Yekun birini ı:öodurip getıreymı onlara. geleot>~HJi dü~nmekıen l•ır dakı- Üçüncü k111m iıe kat'iyen HTYor etmedıkleri bir ntıtice 1 100 .Metre aerbeet 

Saat 1'· 
9 sO 
9 ,. J • S ) - Deı?erı yiikaek etya Ala· kılrn hile fartg o!amıyordo, bele anlamak iıtemıyenlerdir ki ban. oldo~unn eöyhyecekler, bedbın- 2 200 > Knrbalama 

100 » Sut üıtü 9 66 ncır atış arı ruam • .Ne yapafllll, zengırı degi• çanfll81fll ne kadhr hızla açıp larrnı bökiim Aleyhinde propa- ler ile TİlayotJcrde bazı ittiına· 3 
Çıı. Ahoı lı"ıat hın ben.. homhayı çekerek atacaıtı aklın j[And• yapı.naktao men~tmeaini lardan gayri !\l. Hıtlerio biiyök 4: 

• 234 J ıro Ye şü 6 10 Df'mek ki hu mlişteri htreız dan çıkuıı~'ordo :) Fakat g.-y~alar luleo.-~ız. hır zafer kazandı~anı itiraf ede- 5 

200 > Serheıt 

1600 > • 

10 ıo 
10 2D 

182 y t Taldı '1 7 de~ıhh. Onlan görmek lııle mozarlıudım çıkarılau ıeTm••· Rı~ aQık •e samimi tenkit coklerdır. Jc~ger heyecan bir &H 6 
115 B S Alazraki 7 7 'iô ısroro11ordu. ler •. KırnbJlır, lıelki de ı, tılkı· iıtıyoruz . Fakat tenkitler daha f!bıldıyıe lıonnn ıebebi daima 7 

(00 • c 

ıoox2ooxıoo 

64 Ş Riza Ha '1 
12 

Antika jad tokayı - Bir ye g61ınhe de~ışmektedır. Deli· iyiımi J•pmaj?A mnkt&dir olduk. heyecan meTcot olmıy:ıcağından. 

60 ş Remzi 
8 9 

momy3oı itinaııle ehom içinde kanlt bır porsehm ve hır bıllar ları iıpat edeoliyenler tarafın dır. . 1 

tiirk bayrak 
4X200 bayrak aerbeıt 11 40 
Vaterpoı 12 ıo 
Adamalar 

59 l!,ık Pakera 'l 
50 

'l 
50 

~vırıp çevherek, gene gfüueri ıı&luı alıuı~tl.. dan J•pılmamahdır. framız Gazetelerini 9 

58 Kirk KAzırn 
7 75 7 

'lô yordu. Fakat jelatinli kadıfe Açık, J<apah mahfazalar pe1 .Maamahb millf'tin biiyiik Miitaleaları 10 
dud•klarandao buer bırer 9ıkan keııın iberrnde dnAmık doru ı,ayati ıot1eel~leri lıartıtımda her PA Rt~, 2l (A.A) _ HaTaı 6 Mecburi atlama 

40 B Jlranko 8 10 
24 

}, z lzzi 
7 7 

ı1()zlere, paraya tapan gözltırmın yordu. llu çtrak, darı6kıert- türlü 1enkit dormahdır. Ajırnıı bildırıyor: 3 ihtiyari atlama 
bırıh bakıotarına ragmen ınüş. ne dayHuu.,, bakıyorlardı . hıııııı B11 meaeleleri ancak Bitler ~"'ranı1ı7. matbuati Alman Mecburi 3 metredt'n 

ıs Y Bencoya 8 10 ı ıı d F O k} teriıi biitnn boolaıa kayıt"ız den fiil genç olıu11 koluna Qen'rn ıa e er. obrtır bızi ço~ırdı~ı reyıamı netıcelerir.i illhdaf etmek 1, ndcm perende (ko~ara 
999 Yekun kalı,orılo. ~anıutna koyrnu,ıu . Bn<>ak!artn• VMkıt hill kaydüşut her kee şciyle dursun Alman mtlletmin 2, geriye adi bahklama (dorro•• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d h b eıtm l l dan'" 8, ileri çıkan g"'rı· da•ril• 7 2173 A sn ırı o:osta allanmRkta ohlu· g P u ır. aztm ekıeriy~tınin M. Hit 'eri ı-: ., .., .. 

!ıt; 7,25 U,60 d~kı mühayaat mıktnrı heş hın l't d Hıllf' h k b k · • mek (ko1ıarak), A
1 

bı" r per .. ndtfl S 3496 11 
,.un nn çarıt1tyı yaYA~ yıtvae mR· r er f'lle arışmı ı~m barıce kar•ı parolall altında v • "' 

- 1 B 50 çuYala yakın bulunmaktadır. k elinı t t '"'- " ı (d k) 5 ·· defi 
9 81 9 

· tınnırı ••nnrınn clot?ro çekıvorılu. uıa mış ır ._,aııa ~manim ki rntbnp etmı• otmaaına buamti bir ten at ama arara , , on 
• l ,5 41 9 50 12,75 ihracat eşy~mızı teşkıl eden u " k' 

] O 370!) 5 • nonılıa çantanın tıRQ' tarafında ve hır kaQ ıene ıçinde biiriin millet dıkkat 1ttfeylemektcd•r. • bükmeli yuım hargo (koşar• r 
"'• 18 12,25 15 mevnt hakkıııdn yuknrıcla verdı- k k l 

11 1130 32 1.4,01:: mıuıauın enarından hQ santim te >ır adam ~ıbi ~et ın arka. Ecnebi AleylarlılJı Endlfe8l Amer•ıka 
• ~ ~u 17 ıtımiz ma l fımatıt zamımetcn hır 1 d 

12 12(i ıç taın la ı '· ırn'1Rn ~iılecokrir. J ... ondra, 21 (A.A) - Taymis 

Y.. 19903 91 17.50 21 ~~::!•ik ı~>~·,~::~ ~·:~~~:~~:s~ t~<~;ş:n Otın yerındPn kırnıh1ıyamazdı. Alman Gazetelerinin Neşriyatı ı;a:zeteıi yazıyor: .l\1enıleketimizden Keçi 
Nılınytt t, kolunu U:Zl\lıp güçliik H ı 21 (' A) H p k · · D · · Al f Bundan bir hafta enlki mu· gıdaki mal(uuutı karılorııuıze ve (' r 111 • .t-ı. - avas azar giin iı arayı uınnmı· erısı aca { 
Çt>kııu•dtm orıu gerıo nmıOJaııın ram AJ'ıınl'lı muhHhiri bildırıyor.· t 11- • d d M" ö ~~ 1 d · t• y•-amelftt jıe a~attıda i~ııretlenen rıyorıız: y~rıın aç ı,.ı yenı cvı- c o ~ osy j_'evyor ita erı tıcıuo ı 

'ekılde bnh:ınnıu,tn . _ ortasına getırdı. Bo adamlardRn A lınnn mııtlıuatı lıiiyiik lıuf Hıtler 11iizlorin in tmmimiyetıni pan hır fırmadan A ıık a ra 'Jür· 

.No. 
5 
(j 

7 

10 
11 
l:l 

()aval 
127 
372 

1325 
179( 
3481 

401 

18 
14 

:mat ..ı !? !e ~ ~ .& ~ hıç hırı ü t iinıföı hn kadRr yak fArle fnknt lııçhır nıfirıtlN' yii harekatı ıle göstermt)k içın bir kof ıs reıslıJ?ıııo g e len Lır ınel;-
1'orha Ae~art Azami c ~ ~ : - ;.- l a~tıQrnı dn, tıuıkntıtın gerı kal- ri'ıtınfltlf'n M Hıtlnrın A iman. çok hrsatlarn eahıp olacaktır tnpta Tiirkıyederı . Amerikaf• 

O - ,;;,. : ' dın-1111 dil h ı s~etmemıı:ı,l"rth . ()lop yada ht>ııiiz m .. vcut yii»tJe ()JI 1 . •ı· 
3 

5 
ö 

17 

625 575 ... ~ - f"' " " Bunnnla lıern ıer a!ayı uma mı- keçi derı~i ihrncat ı yapmak il" 
O K •'""'. ı · I.:"! hilen hır •~ıra"rn Mnllanmnkta nıshetırıdeki nıahıtlıfhı re mılli d ı d · 725 I · '"' \.. ~. ~ '"' ye propR~Kn asın < n en ışo Terıcı yen ıtıınada ~a) nn bı r tıoarethll' 

825 Uşak hattday 1846 :i,60 4 olrunımıdaıı dolayı düşecek ıken ıwsyehst tıkırlerı 1'Şı lamak .,., bır çok ~ey l er varclır. Bir çok ne ile ıniiııaeobet peyda etıutık 
c karanfıl 3~ 3 Ş eabılıı çnn tayı tııııkı yerrne koy telkm etmek mal<sıu.lını ~iidtnı beynnat. A f u.ııuıyayı tnınRmen istenı ldi1ti bıldıriluıig Vf\ lm t•• 

8,öO 9. 75 ., 1111 " ' u b 1 Q , h lıır beyauuanıesını uogretı.nek- k ld 1 k k k ., .,.. 
c çavdarlı 63:l o 3,45 •-.· u. nu R ' ene or 'eyrn ... snbte hır ~o ı e o nra ıs "RD(( clrlerin adersleri letanıniştır. 9

,
5

0 
13

•
75 

Y 11 rli bo~Jay 597~ 8,20 3,ü5 fevkıılado .kolny oldııj?ıı zehabını tedir. Ye ılk miisaıt fınl\tt& üzerınde • 
13 17,5108 Eldırek c 49 3,60 3 65 vordı. E~ya vo .hadısnt mev- Hu busuAta yRlnız cD.-otıcbe atılmag" huarlanınış, memleket Kıbrıslı Bir Tacıt 

17,5 d AoobemeJ.{ııerzeıtoııJ?> gazcte11 1 1 h t b ·11 t h ı d 

7 
5 

19 20 .Melez 107 2,75 2,75 ckut h"t?ıllli. Herşey bır ta- hazı miiıalf'nlar yiiıiitmektP.dır. ere mu ıı ır mı e a ın e Tii:rk Ofisine 
Çavdar 45 1,875 1 ,875 ım ayallerderı ıharetti ve göııerıyor<ln. 

Yekfııı 7533 30 Bn gazete dıyor kı: J!Vlii.raca.a.tEtti 
J>ıyaaada 1aptı~ım1z tnbkika- Nohut 581 4. 5 ,375 ~ular" kuvuetılerı:~i kendımız nr. Salahı,etl erıne iıııtınaclen 1\1. şuı~!o~:"de;eA:.!;:sika~:;n;!~~:~ Kıhrısta Gaeton l\lavridi 

c eaki eahş 145 3,70 5 ıgıınız ıçııH ır .. i hızı tazyık Hıtler nınbalıflerıne amansız hır 
tA göre üziimöo .atıe vazıyeti Ye l 1 d d k k . edecl'gı şüpheli olan biiyük bir isminde bir fırınn Tiirk ofıee 
fiatları şımdılik memnonıyetbab111 Ha~lıaş :.? 8 ,5 8 ,5 et ıyor ar ı, eme. ·i 11teuek miicadele açahiJırdı. Buna YHP eonebi da·· ~.wanJı1t1 baısi ve dal- ıı 

v Sıımm 60 9,5 9 _75 onları rnkiıı edelıilırdık .. Hu 111• nıadı.Bn hareket J\l . Hıtlerın l:lın· fit müraoaat ederek Tiirloyede 
bir derecede bulunmaktadır. d k ld D h ı ~ Mı ır darı 19 3 4 ,75 rada bır otomobıl boıuıo ioıtu: denhnrgun vaaıyetnaweaınin ordu gası uyan ~rınıı 0 .o. a a ya~, peynir, bahir, baTyar, bB 1 

Hn ıeoe mabınlüoün ekıeri · 

1eıiui ıyi mallar teşkil eylemek 
te olnıasuıa binaen orta Ye adi 
WRllara tazlacl\ tahp zuhur et

mekte Ye bn kabil mallar kenıa-

Akdarı 130 3 3 Şırnııgayşek. vs 81JIUlöle ll'atlUk eden kuımuu şıoıdiden arayı umuoııyeoın ne- yomartll11, her nevi boboh•'; 
Kuıııdıırı 1!\70 4 (i <.ll\lıtaaını bir silah ~ihi yaka. tabakknk ettırwek l8tedıJ?1111 tıcetıınde gfüülen inkisarı hayali zeytıo, zeytin yağı, badem, cofl 

c li:ıki 18• 851 3,75 5,50 ladJ. Boıcnııu füledı. lkı küçiık ıal>at eder. M. Hıtı.,r .Hıoden- ortadan kRldırmak için buna sı1&ın yagı, nlmak ıstedıgioi bıo•· 
Barçak ıt2 .l,50 4,625 paketi cebıuo alıp çıku. bargoo ölıim J'llt11gında ı8teıuış benzer beyanıtt ile mücadele enaleyh ho işleri yapım şnr•ll1 

Yapagı kilo 265!} 38 3 Diiklu\noı l'"şıııı bırakmıyor, oh.logo harııjtkhgı tabakk etLır· edılecek oluna endışe edılecek ittmat firmaların adı-eılerıoı 0 

li tehalükle mubayaa edilmekte Oglak D . adet 7430 ;39 39 Qeıı'ın beı?enıp de almak iıteme· Wt)k ıeıew~ktedır. hain ki ıebepler kalkar. Bn in· bıldırilınoııni ifıtemiştır. 
dır. 'r. Ba ı91kılo5:131 41 42 ,25 dıgı jad toka elıııde, aıkaııodan Dı~er tıuaftan matbuat ara- kıearı hayal dahili, iktısaıli Bornova'da 

Borudıt ımtılan ınallarrn en " geliyordu: yi nmomıye netaceııııe avJet 'Vazıyet boznluraa şiipbesiz ki 
yaıu fııtıgı c 210 48 4~ etmektedır. b k ..:1.ııııııl 

fazluı i - !S vo 9 numaralı mal Qögea c 1200 l4. ı..ı - Hanlar bilhassa japon ba artacaktır Te göriinüşe a ılır- Diki• Bil\ki Yuru• 
1 d .. Voelk lıohflr 0 eohRcht .. r> t d k hl weldır T T ar ar. Borsa harıoı kalan maame nıınlarıııın pek ıe•dıkleri jad .. n ... ır lU a ço mu t) • Açıldı 

J>JJRt!anm açılıo tarJhine te· leler dabıl olruadıp;a halde lıat parçalarıdır, si 
Hıliil t:\·l ıytın guolerle 2118/93( Bu senem defoluı) gıtmiye- ı d K ı• t T Bir çok hanım kızlarıoıı 
•arıı ı d k ı •ı h kk d t cek mıydı! • sana aya ına yetıı ıren oro ler borsayR teaoıl ettırılmit olan spanya a ra ıye a t h t ı · B o•' 
• 

11 0 e · ı 1
"• ar n m 8 ur hır haftalık nıırnıuelat mık tar Te J 

nıaılınıat tH.lmıhnek üzere 16/8 1 ınt - Sonra gelir, ahnm. dıkiş ve biçki yurdu dün aç · 
.. 11oktai nnzarrnclan şıtyanı f 1 F ı • .J• 

"H 21/S - !l:il :arıbıerıne aıt hat- Uıuıgı f'11naf mft ıdm nınlü t y tt mışhr. Yurda bu sene bir P.-menınunıyet bir keyf ıyet 'Ye ke- ra ar arı Qa 1 e ·e 
lar "~ • ~ Hlıı ~ü~ıt)rılmı•tır: bi lmozY Otomobil her ~aıııankın &ı:. •• tatbikat sıoıfı ilave edildig· ınde" 

v wıyet arz~yleıııekkdır. d 1 1 b b 1 · ı ı d 
lıl o. l{> ı.u ıhı l . ın. :!l/8/934 fiatı ' · · en az a ız ıv. 11 1 er ıyor 0 azçok biçki ve dikı"ş bilenlerde' 

:;>u kadar var kı borı:ıu lıarıcı O .. t d lı 1 .lf d' K b• J t•f L•• G•• d• 
ılekıııııt kurnş kalan ınuaınelt-lerın de bn ye- ' .~~~:~\ e e nın ııhz arın or o a ıne s 1 aya uzum erme 1 blr çok haoımlar bu san'ata kat 

, . ..... 

7 

~ 

H; 
11 

5 1 kfııılara ılfıvesı balında pıyasada Mvdrıt, 2~ (A.A) - Dürı krnlıyet prensıp ltıruıe taraftar do!unmaktadırlar. ~ 8 Haydi gidiniz, buradan. 
mevcut fnRliyetırı enir l'Anelere Üzerlerıne doıtru gelen oto· toplanan kahıne jçtımarndan ha- elduğuno nazarı dıkkaıe alarak 

uıtıpetle fazla halunacııgı anla~1 - mobıl, basıunaklarıodakl noliı zılarıoıu beklediği ~etıce çık· kralıyetçıler Rabbea gruhnnuıı 
-8 51' 10 50 lır. ı· 

r ınemnrlRrım 1Rllayıp duruyordu. mamışhr. Hiikftmet reıııi ltabi- biikfıınete m ii?abKretten •azge~ C.Clen l~aporlarda 
lJ uO l~ DPr1ilehihr kı İ7.mir piyasası nenın arıcak ıuecl11çe verılf!cbk V 

H 14 60 hugıin her cına ve ne vı tıcare t Fort j!Ct;tı Yolun ortasındıı ka mttııı ıçın ellerınden gt)lenı Y"I•B· Bildirilen azıyet 
18 19 e~yatllrıın nlıın ve satımına 8alınc luıı Çon çaııtnsıııı açtı, hu ga- sdemi itimat reyi üzerıne Teya cnldardır. ÖJomış Te Qaşmc kazsııırıll 
'0 1 kt b ı~ nazırlar nrnRıncla ihtılaf 91ktııtı •im •• ...... , ... 

- 0 ııın a TA ı ıımuın "~Yf\ fınt zeteye ııarılmış olan hoınbaya el da ytıni ölçlerın tathıkino baf,!lıı•• 

7 9 fiO lhti~ar T etki~leri 

H , . t ı ·· ı . ı d taktlırde isı ıfa edecegıni bıldır K •• J d n ·'" IHHı nnıııı.ayeıgsı ntıtı- e rın e geçen llt'() ('Y O rııspl'tle altı. D ükkancı dil <:nntanın boo ov er e dıj?ı gündeııbe ri mevnddı gutaı!' 
"\e•111lle n sniRşıla""it' iizere hatlar 1 h ı ,ı:ıedılır hır tere flü kaytlec.lıl- goziinc tokny1, giiliims ıyo gii l iiın- m ı ştır. '' 

k ] 1\1 d · t 2" (A A)- Kraıı· · .. t ,Aft-an Ba•ramı fıatlarında ihtika r yapıldığı vı • 
"!13n ınalı ı!füı btr ierakki göııtflr- me · ıet ır. tııy a lwya rlH11 ÇtHı'ııı ıkı ko l ııııo 8 rı, - J" 6 T ı 

~ıı~ bcltrnınaktadır. Üziını ve incir rnıuuneleleri- bud~ıı lıauıkotı:Jız bırakmış ol<lıı. laratturlarnıın Sanıpet hük1ime- Yapılacak yete şıkayet edilmişti 
~ Erıtı ı hıılimi aline aatışl!lr nin ifoiimüzdekı haftalar içın<le - Kaç para isterıemz nrin. tine karşı ittihaz etmiş oldok- Dün Zıraat Vekaletinden or'- Vılfiyetten Terilen emir iiı&t' 

En ~ın.adarJarı tarafından u- daha fazlalaşacııJtı tahii olnp - Oıuıım, çckıl hurndao. Jarı bath hareket hakkındaki man Mıntaka müdürlüğüne gelen rine mezkftr kazalar kaymak•d'" 

·~ak' JniihMyaatta fıathlfJn pıynumızm hugiinkii tımnıni l~u cıdtJetlı bal?ırıştan ,a,ıran t•bminJere göre bunlar parla- bir emirde CİVarlarında Orman larrnoa yapılan bOPUIİ kontrol 

•• <.i11iıa :rfilll6le•ejrl tahmin Yaziyetınde ıniihım bir canlılık diikkô.ncı, ağzı açık, mü,terısioe mento açıhr RQtlmaz itlllHgiriz olmıyan köylerin her ıene ağaç neticeleri •ilAyete bildirihni~tit• 
ıyur. HMi ~füiildüj!ii al,kadnrlarca baktı. dananıoaklard1r. bayramı yaparak köylerinin ci- Bn raporlara nıızaun füıtl•I"' 

, Ül!lfim ı>'Y••a"ı halfln •ıeak ""I miilttfıkan kabul ·n beyan ~dıl- - iok1a rıhat11z mııınus t Halk91 :ııUrra fırkaın az11m- Tarlanndaki boı araziyi teıcir da ihtikar yapılma1ının öoöll' 
·ıtar ıtt~hltdn·.2:/tYU:l' 1arıhı.u ı uıektedır. - Sonu Vm - dan mühim bır k.ıımı111D el& elmelcriDiD lemini bildirilmiıtiJ'. ıeçiJdigi anla~ılmatadır. 



Uldannell istedi 
' Mclnnet oğla Ahmet, 
şıaede oturan nlidesi 
ımdan beı lira para 

.. venJmemuinden mui· 
•ndalye ile •alidesi

ct.n yaralamıtbr. Sokağa 
Baise haa11ma arka11n

tabancaeife iki el ateş 
il bayanız evlat bidiae· 
a tutulmUf n bakluuda 
başlanmı,hr 
K•nununa Muhalefet 
pa~ıtrından başıııda po· 

ı ulau,.k geçen Prıttıneli 

-.ıu Sehm .-pka lrana• 
banbalıf bareketınden do· 

Brlstol Oteli 
lstanbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
Brl•sto/ Olelı• • T.-pehaıı hab9e•i karoı11dna 

• Halıce ve Marwaraya nazır 
havadar hır yerdedir. 

8 • t 1 Ot ı• AttanliörO, her oda11nda 11o•k ns 0 e 11 IOOk dUJU bulanan babJOht 

odaları havı htanhulun bnanuı eıaıf- lftb lronforla bir otell4ı~ 

B • / [ Ol ı • • ~ütitn rahatlıklarına ilAY&
rlS O e l • ten en ıemus b1r aııe oteıuttr 

B • l ) Ot ı• • 1ımırhlerın holu~lokları hır 
rıs o e 1 • naülikat ytırtaar. 

D •kk I • Fıyat bo8oınada Rırıatol oteli bütün 
l Q • harınoi sımf otellerden oco•dor. Yatak 

lcreılerrnde yenı fevkalade tenzilat yaınlmıştır. 

"' 5-26 {79~) s 6 

O~----

Kamal Satir 
Memleket Hastanesi 
Dalaıltge llllllehaaaw 

Muayenehane Birtnoi Bey
ler snkab numara 86 Tele
fon 39H 
Kvı Karantina lNmftY oatl 

dcwl karakul kart•••••I• !fo. 6 
Telefon N o. 2545 

(S8S) 

Dr. Ali Rıza 
Danuı Ya ~ınM la~ın 
Hıstallklln llltehmıı 

ka· .. Ma•t•rat KeeteUl oadde· 

ıh~·..::.:=· lzmir Defterd3rhğınndan ı . ~::.:::.b::~':! :::~.:.; 
"kte İbrahim ofla Meh- KAat •e muka'fva<lan ba,ka me•a& tizeı ıne ter tıp olanarak r•- eoora baıtalaraoı kflhal eder. 

lzerinde bir tabanca. na1ar ve .. aire gıbi umumi waballerd4 aaıl•c•k ••J• "-'ka aere& Tetefttn: 1981 

etla Remzi ile izzet otlu le t .. hir edıleeek le•balar Ye kaa mümaaıl mabjelif tMtW..•1;=:;8;7====='24::8:)==~1 
iiaer&eriach binr bıçak ıl&nlar damga kanananan on hiranci madaeıinio 7' ünoil fıkra11 J 1.1.a 
•eli Noman otlu SO!ey mooihinoe 5 mtıtre murabbaı itıharll• damga r,.amtne tabi oldu lıım VıfİlafİU 

~ı..i"•,de bir tiama bahan- gandan hunlaran tahkınden eYTel Defterdarltk •••.C- kalem1ne İlk vı7a orta mekteplerde 

-.c1.e editerek hak· mlrtwMu~ı•• dam~ r .... ınin makha• malıat•iltnd• •eane1• tedıy .. ı okoraa •• b'tr hangi 1Hr 
takibata batla•mııhr akıl takdırde .. mieal <h.&•Y• tabt tatDlae•t• Uln olana1'. d.rvt11a geri. kalmıı ~akla· 
J'ID Efend.l~I 3601 ( sas ) ra derm YitrU&r Y• lmtala•D• 

,....__ Bıçakle Y .. ladılar J•tittirılir. 
'.rerfh ••af etmlf talebe 

rcle Papataa 80kafln· 1 L A N ler 1ea& ..... Mıalerine ha. 
amele lbralüm. yolda zırlantr- »•Hlm deralerlnı 

•ttiı; ..... Alamet ot1u Devlet Demiryollar. 7 c. işletme evlerde •erır. ı.ıı,e0ıer1D 
eleadiJi bili aebep aol ıruı.-temhs idare müdöriyeta-

l"'!lmdıa- .. ~ .. ,.......... ve Müf ettişl ğinden: Uf4 .miir•~tluı. :ı 5 

• lbrabim zabttaca.,.... bmhin panayır 'f"9 kurtulot l.a7rRmları miinae .. hetile f ır:mire 
• Yaralı memleket W• dotro yapllaoak yoloo nakhyatıom fazla olao•.ta na•arı dıkkata 
kalclanl-.br alıtaarı-k. Onma gönleri hmırden Alaışebar ve Somaya tabrwk ola -- ·-~--•inan teneuiah kRtarlarand"n yalna• Soma qıbtotıne gıdea 

Ajtnıtosuu 2t "" 31 Te J~,·tftıün 'l Jncı Ouma gfinleti 

23 24 26 3510 (33,) 

katar, 

talar ık 

Her Fiata Satış 
lziııt DllQllİll lalı 
lizıyıdı llt Slbs 

Onümö.adeki Ooma gönü yani 
Ato•toeao tir•• dardfhacö gö11ü 

·p ı ı. Esa .. ılm.tyeot'k lera 11111bter.,w halka ••• n olunur 

~ Haalalılılar tamir Milli KmlAk Mtldiitlüjtillklttn1 • •fialeJ'ı" • franp ıaat on ha 
lllltsha..,., 1600 hra muhammen kıymeth Kıalaraıa•• hanındaki ha•i••J• t•lfa Göatepe tramY•T oadde--

rını Her gün Oı.teden ait 31 oda Ye mal"•• 11 .. kabYebane11ın intifa h•kkı ile yedı ka· eınde Gtiaet1ahda nhılde 10'6 
"' oamarada manıt bJr aıleye aıt 

Beyler_ Haoı lmam· peı ile avh11onon teamüle cıbayet fldıl.-~elmekte olan kapı pa- hıfoömle itik• rnobilyalar bilmö 
lar &0ka~anda ruı ve arziyeaınln hır senehk ıcarı 6/9/9:1' perf8mbe göetl •at ••J ede ahhıôakhr. 

11 • '"• Yurdunda 
1 ve tedavi eder 11 de ihale edılmek üıere müzayedeye konalmatlur. Tahplenn OeYıs llU•• Hybor, kadıfe kol. 
~FON No. saat o gün mılli eml&k mftdtir1ttgilne müracaatlara. 3380 (SSl) lok takımı, orta masaları, 6vyena 

lO ) ~.7 

tıhk Hane 
raaeodağ Halil BUat pafa 

d~ Beoep aıa eokaguıda 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 

aaodalyaları, 3 Y•th boya Je•h• 
3 9ıfte perde maa kornıze, Ko-
lo1Dbıa gramofon aua 83 plak, 
tabak takıma.- çıçeklıkler, tem11 
yehk, oe•ı• kyo •e ayna11, ka .. 
nape 2 koltuk, çifte kaoath oevıa 

Makine lnıalAtbanesi 
Bahmat• ~rşıaa !İU18ara 60 

.MtieMH1emia 
1Da1Qal&&ı 

olarAk 

t.O 
adet maki•• • t .. trde 
faahyeUedir. 

A IAkadarla • 

lerın faahyet 
ı.rslara bAlrkan•a mallmAt "'"'"lıarmı ta•eive ederhr. 

...................................................... 
YtJ#lıan• Ve fJra Jhlır,,,_,.,., 

l9an hthımnm RIAt ve f!tl,_YAI tlnal ,cllhr. 
................................................ 

Gtuoz,,.,. Bıl•rn•• JNnla lflM'I 
Her boyda ve her koYYet. Darbınler, ta1ambalar • 

teılaatt mthanlkiJ• ••Mir 
te iter oh•• mabrabt ls81'tne Yto9ıer ve air ttler denlat• 

•• kahal N!ilir. 

HARACCI ZADELER 

Ucuz ve sağlam sandalyeleri 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres: 1 kinci Beyler sokağı No. 102 

Telef on No. 37j8 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

'JI lef OD 2264 
Mefru~ata mfttealhk en eon moda döşflmelllr kadife, 

Gobelen. lngıhz kretonlara, file, oiblnlik Ye perdehk Ulller, 
bAıır ıtor Ye keten perdeler. bronz kornıs, 9f>ODlr anbaları 
Ye ıaodalyeleri, taban, otomobal, maea matambaları Ye 
•ire balanor. 

1--.bı - Yol Be4eetea ••· 2 

1 ~··· laaYUI Te •••• 
N güa .. ı, •ı ka&h k&rgir Anonim Şirketi 

dolap, 2 beyas Te sarı karyola- ~ 

panya euya •e elelrtrtk 

ı bayi böylt tara9a11 Ye 

t-1 vardır. EYi görmek 

-•ı mahallede bakkal 

efendiye •• paurhk 

Tatkmk •••••••ae 
-'--.ı .... ;ında (l&i) namaralı 

iri Ali Yehbl efendt7e 

edllmftei tlAo 
6-6 

ŞtrkeUn Merk•• ve FahrUra11: lzmirde HRlkapanardadır 
Y.,.,, Parnala11da11 At, 7 a11110re, Kilf)e/ıbaf, DellrrnM, 

O.,uı ,,. IA,lall Marltalar1111 lıavı her nevı Kahot beml 
imal eyı .. mekte olap malları A nopanın ayni tıp meotto 
eat1na fatkttr. 

'l'elefoD •o. 2211 Ye 30trl 

lar, tuYalettl tomodıno, 6 undal-

yalar, s kor•••• maa ıtt• perd•, Manisa Orta Mektep Mü~ür-'"•D, hataniye tek, bakır mangal, 
'&Aneke AJY•hk 1aıı, d.-apen9. IQğQnden : 
ııyab k11a karyola, S ptm9ereltk .Mektebimiade kayıt mnameleıiae Aıaetoean 20 inoi rftnll .... 
perde koraialerlle, d8rt köp mua 11,naoaktar. lleaonıyet imtıbanlarana E1l6l ıptldaaanda b.flanaoak 
;•yab pıyaoo, ~arokeo kaoape ~O inci gflnil bıteoektir. Sınıf ikmal imtıhanlan iS.19 E7llle ka 
• kt>ltok, mub~e if kanape, Taao, dar, 30 Eylülde meccani ımtihanları J&palaoak Ye Tetri•i•YYella 

Satıt petiD ~;· 
1 

ı birhıcı gönü derelere bıtlaııaoaktır. Mek&ebıa l91H fioreti c 180 • 
Büyök f'~ 9• 1 brahlm B. liradır. Memarınden yli•de oa ye kardttlerd•n yözde 16 teaaU 
hanında amnıyet mftsa1ede 1 t'I • IS _ H _ 30 30 .. 1 ( ao.) 

MJODa müdllrtyeti yapı ır. .._ "V'v 

2-2 (8~9) --------------------

.................................................................................. ~·········--··············-= iLAN 
Devlet Demiryollarl 7 

işletme Müfettişliğinden: 

·ıgi 1 

llatbaası 
------

ı,.,,,,, Pazarında 

Ege mıntakasının en büyük ve en temiz; en seri en ucuz 
iş yapan matbaasıdır. 

Defler, Kart, Mektupluk Klğıt, Zarf, llakbm, Fatsa, Kitap. Riaale. 
Afit Ve Sair Her 1 llrlll EYrala Matbua Basılar. 

i Bil- 9ok 'lrkatlal'ia BI ... Beaetıen Bilp 
i -..tla•••ı•da Banıau,tır .. 
1 -- - - -- -

~- - -- -

1 " 2 " İ Telefon Edı1iJıce Sıpariş Ka1n110:. 

1 • • : • • • • • • • • • • • • • • • • : • 1 • • 
i 
i 

L.... .......................... " ...................................................... ~"'!! ...... .... 

Bilgi 
Matbaası 

Müşterilerini 

Memnun 

Etmekle 

iftihar 

Palamut •e pm tabeıu nallla1auna at& 39 Na. h &arife 
lamlr •eeafeai .... rioden len& atanmak euretile Ka,.a,.ka letM
yonana yapılacak nakh1ata da &eemıl .. llmlfllr. Malim" buıolfi 
rh• olunur. 21-22-28 3''16 (322) 

.......................................... s .......................... .. • • • 
1 • 
! 
ı • • • • • 
i 
1 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.Ç 
• •••• 



~ahUe. 8 

Fratelli Sperco 
Acentası 

Rogale Neerlanda'8 
Kıunpangaaı 

GANYMEDES vapnrn 25 
ığ01toRta bekenmekte oop ha 
mnlesini tahliye ederek HOUR 
GAS, V ARNA ve KÖSTENOE 

... 
• y. ... 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
lzmlr, Pire 1 rl11eate ve S.•lt 

lçUı muntazam haftalık POlllaaı 
SeyabRtın müddeti İzmir 

Triyeıte fJ,112 gftndttr 
Her pazarteai günü moYatta. 

l•t ederek çarşamba gönleri ha
reket edecektir. 

için yük alacaktır. tik hareketler : 

TELAMON Vapuru 1 ey- 22 Ağostoata : BHOGRAD 
ltilden 6 eyliile kadar dojtrn 
.ANVERS,ROTERDAM, AMS· 29 A~uıtosta : SPLlT 
i'EHDAM Te BAMBURG için 5 Eyliil : 8RHlN 
hamule alacaktır. 12 Eylül : HEOGRAD 

ORESTE~ Tapuru 20 eylülden Pire ve Triyeste yolcular için 
15 eylül4) kadar do~ru ANVERS fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. 

Her pazar 

• 
_ _....., .. ıünti ıaat orı 

altıda limanı 

mızdan hare
ketlf' doıro 

lıtanbola gi
der. 

F"zla maliimat almak iBti 

venlM Hirinoi kordonda VA 

PUROULUK şirketi acenteJi 

~ine müracaat. 
TRLKFON : 3658 

T. Boven Rees 
ROTERDAM AMSTERDA M Yolcn Te navlun i9ln taflıilat ve Şu. Limited 

u b an 
Mütehassısı 

Doktor 

Ali Aua~ 
İkametgahlarını Birinci 

Kordonda Tayyılfe Hineml\11 
civarında 222 Numaralı e't'e 
nakletmiştir. Haetalınıoı ea
kiıi gibi İkinci Beyler ıoka
~ında 84 Nnmnralı moaye
nehaouinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 6342 

H: 3 (205) 

Zt ngin ikramiyeli öküa 
baş Kolmao çivitlerile 
c Bra1110 , maden ci taıı
nıu piyango hi !etleri gel
di. Elinde boş oilA ka
tosu veya ~hit etiktif9 
olan hemen depomuza 
müracaatla biletlerini 
alımlar. 

Asker markalı hakiki 
flit, Fayda, Kilsekt, Ati
IA, Rlak Flag, },layozen 
sinek ilAçlarının her hoy
da kapalı kotaları Tar
dır. Dökmf.!sinin Jitreıi 

yalnız 100 kııroştnr. Son 
parti naftalin geldi henfü~ 
tedarik edemiyenler biraz 
acele etsinler. 

n HAMBURG için ba,.nle J. PUSSlOH acenteıine mürA· Vapur Ac.entesi ART•ı knınaş hoyalılfımızın tecröh~sini 
ılaoaktır. oaat ediniz. ". lzmlr Baledlyealnden: madı 15 knrntla r~ngini atını• ipekli paıa 1 he Cunard Stsam Shıp f v 

Svenaluı Orlenl Unten Kordonda Oemal Oendeli ban Compang Ltd. 1 - 93 N. li adanın 11 N. h yünlii elbiıftl"rlniY.i iıtedl~lnlz renkte boyarsınız. 
No. 13/1' ar1aıına ilAYe olanan kıamın H.eBml rohıtatnameyi haiz LEYLEK markah rastık sa9 

(189) Teltıfon : 25(8 BANTRIA :il •toıtoıtan 6 ınnı ihtiyacı olanlara tavıiye ederiz. Kınaf için toptnn satı' 
ııliiic-=iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliıii'ii"iiii"ii"iıııiliFiiiiiiiiiiiiiıılieyldle kadar LI V .KRPOOL ·ve açık müzayede ile sat••• 1619/934. kezi depomozdur. 

BLALAND moWrö y-.di 
ıylöldtın on eylüle kadar 
ROTTERDA MHAMBURG, 
COPENBAGE GDYNlA, DAN 
ZJG GOTEBORO " ISOAN 

K. V. GLASOOW Jimırnları iCJİll ha· de :•at 16 dlldır. k ~otran tovkalet ıabkonod~CE Tim
1 

tozak, Kk aol kRr
1
a1110, pkir

1
e._ 

mnle alacaktır. 2 - Parı1lı köprtidft 1/( N.h arpı , çay, ana, "' ız, ış mıtcnn arı, a ao, o onya, o_, 
W P B Van Deza b k h. 1 k . k kal, demir hindi, limon tozo, her nevi asit, IAıtikten moş•• 

• • • BEA GLORY ı.;yhU başlan- ara anın ır sene 1 ıcarı açı mustarde, çiçek hoy•ları, zamkı arahi, çamaşır için soda, t• 
DINA VYA limanları için ha 
mule alacaktır. 

Zee & Oo. ırıcında Ll V ERPOOL ve GLAS müzayede ile 15/9/93( de ıaat eke toza, saban toza, lüks .-abann, fare zebirl v.11. 

Vf KlNGLAND motörü 
Deutaclıe Levante Llnle GOW dan gelıp tablhede balo· 16 dadır. Depomuzda eatılmakta olan .M.erBinlt kola fabrikasının hOf 

on nacak ve ayn5 zamanda VAR· Müzawe,leye i•tirak tıdecekle- la pake.tl~rinden .on adet getirene bir dolo P"ket Toriyoroz. 
1.d.: .. ylu" ld .. n 20 eylül... kadar A TTO vapuru 27 ıtıtostostR .J v tt t f d d 

" "' "' fil NA, ROURGAS '"e KUSTENJE aa an 111 a e e mız. 
ROTTERDAM,HAMHURG 00 hekl11niyor. 30 a~uıtoH katlar için yiik alacaktır. ein şartnamelerini görmek üzere TELEFOR : 3881 
PENHA.GE DANTZlG GDY- ANVERS HOTTRRDAM HAM NOT: Vurul tarihle~ Te va ba~kAtiplig~ Te taliplerin ıöyle- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
NIA GOTEB~JRG Te 180AN- HUUO ve BU.EMEN, için purların isııuleri Uaerrne ınes- nen gün Te Hatte depozito mak- s. Ferıt ŞiFA Eczanesi 
Df N ı\. \""YA limanları için yük b yük Rlacaktır. olıyet kahnl edılmaz~ nzlıuile birlikte belediye eocti- Memleketin ~n yükıek ııh 
alacaktır. W " DRJ.108 Vaııoru 3 eylülde T. BO EN HEE:s 't'e ~o. Ltd. menine müracaatları. bi müeııeıeeidir. 

BEMLAND motörü 28 ey- h ki 1>R M N B" i i K J 'T 1 f "'T 2"53 28-2 3518 (0 35) 
ltilden 2te,rınınvele kadar ROT 

e eniyor. n E ~~ , HAM- ır nc ort on e e on .ı..,o. .., ., 

!'ERDAM, HAMRURG, KO- RURG ve ANVERS limanları. ~!37a. 
P.KNHAOE, DANTZIG, GDY na hamule çıkaracaktır. '' 
NlA GOTEBORG Te SKANDl· SOFl.A motörU 10 eylülde 
NA V YA limanları için yük bekl11niyor 16 eylüla kadar 

alacaktır. ANVERS, ROTERDAM, HAM-
Nolıonal Steam Navlqatlon 

Co. Ltd. 0/. Greece. 
PiRE 

BU RG ve RRf1:MEN limanları-

na yük alacaktır. 

1'H ESSA J.J 1 A vsıpnru 17 Ey. 
~imali Amerikaya 

muntazam 8efer lülde lıeklenıyor, do~rıı DÜ.N 

~rRA.NSATLAN'l'l-KcBYRON, K:EH.K. Arıvers ve BHEMEN 
upuru Pıreden ağustosun yırmi limanlarına do~ru yük alacaktır. 

1edınci günü doğru NEVYORKa WIG BERT vapurı1 27 Ji~y
hareket edeecektir. 10 eylülde 
NEV YORKTA bnlunacaktır. 

lzmırden agnıton 24 cü giiuü 
ıaat onda Kefl\louia Yapo Pireye 

Jültle bekleniyor. 2 inci teşrine 

kadar ANVKR8, HOl'EH.DAM 

HA~1 BURO Te BHEMEN li-

manl:lrına bamnle alacıtktır. 
hareket ederek h"muleıini Byron 
npdrona aktarpıa edecektir Vurut taribl~ri ve vapurlarırı 
~'RANSATLANTlK TAME ısimleri üzerıne mesuliyet kahol 

PLA.TT 
Makina ~,abrikasıom 

NAMDAR ÇIKRl\Jl 

Sıhhi kona 

Fenni giizlük 

Rarometro, termometre 

Qocok don moşııı.mbaları 

Bilomom tnYalet çeşitleri 

Yerli ecnebi mustabzarlar 

EndAr bolonan ilaç çeşitleri 

Daima 
.MeYcnt ve her yerden çko 

nc,ozc.lur. 

S. FERiT 

~IFA 
Eczanesi 

Hükumet SıraBi 
8818 Tapnro 12 eylülde limanı- edilmez. 
mızdao hareketle dostro NEV N. V. W. F. Hanri Van Der Ptık yak1111ıa tın ulak yedek parç_alarıyle beraher aşağı- ilan 
YORKA hareket edecektir Zee & Oo. daki 1ZM1H UMUM AOENTASINDA stok bolundaru· 

\'olca Te yük kaln;I oJonor. Birınci Kordon Telefon No. lacaktır. AtlreB: Devlet Demiryollarl 7 
~~:;'! 'J'::i':':. ~ı:.::,:'"27 2007 

-
2008 Yeni M•niı~.:.,ı~·ç••~l~~~kRıt• No. 3 işletme Müfettişliğinden: ' 

1 a~oııtoıta 88at 7 de gelip ayni 1 .Menim icabile beraber Iııikliyatın fazlalaşmaıııodan do 
gün aaat 18 de Pire, Malta, Oe- lTAJ.JIAN PRINOE vapuru P. K. No. 4 IZMJR ıon zamanlarda lzmirde Baımahanedeki Rmbarlarımız mal • 
sair, Valenıya, .Marsılya Ye Na• 24 Eylulde LON DRA'ya. 1 I . Z mıyacak kadar dolmoş olmakla bazı tüooarıo Jf•h mnayyen 
poliye hareket edecek lir. GH.ODNO 3 T. evvel LO N zmır iraat Mektebi Tal ebe iki ay arziye mühletinden iıtifade edebilmekte ve bazı tüc> 

PKLEB Vapuro 13 eylülde DRA ve HULL,e. Kab 1 Ş •t• malı da ambara alınması kabul edilmemektedir. 
ıelecek Ye ayni günde M AL'l·A, Llverpool Hattı u eraı 1 Bu hal blr9ok tik&yeti mucip olma11 itibarile bi14mom 
BAROELONE MARSILYA, Te ROUMELIA.N vapura 30 1 - Orta mektep mezooo olmak. ve hububat ile palamut için ,ırket samanında kabul edilmlf 
OE.NOV A'ya bar.,ket edecektir. A1toıtoetA LlV KRPOOL ve 2 - 19 yaşından 1ukarı olmamak. iki ay mühletin yirmi güne ten•lline zaruret haaıl olm11t&11t 

Yolcu Te hamule kabul eder. GLASGOW'a. 3 - Hiiviyet cjjzdaoı Teya tu&ikll ıareti. Binaenaleyh 6 Eyldl 98' tarihinden ittibaren ambarla,. 

HoUand Aaatalla LUıo BULGARi AN 13 Eyltll Ll- 4 - Çiftçi çoouğ11 veya arazi Hhibi eYladı oldngona dair nulaoak bu eıoteanın yirmi gön ar11iye möddetiodf'n iıtitafl• 
ALMKERK Vapuru 21 ey- VERPOOL GLASGOW'a 1 reami vt>1ika )(Ö•term•~·· ceğl Te ••eloe ambarlara konma, olup ta ' Eyldl 93' tar 

Uilcle beklenmekte olup BOBA Y Lelthe Hattı 5 - Her türlü illet ve marazlardan . 1alim Te siraat itleriott kadar kaldırı.lmıyaoak olanlardan yirm.i gün mühleti _ikmal 
AVUSTALYA ve YENi ZE- YVON.N.E Eyltll başlangı- müsait btinyede oldujtona dair taıdikll doktor rapora Yermek. bulananlar nısami arslye iloretine t&bı tutolao•R• cıhetle 

1 LANDA için yük alaoakhr. oında LElTH'"". 6 Hü .. h 1 ı.ıbı ld . k yetten maldmat haıulii rloa olunur. 19-~8-27 3'5' ( ., - ann a sau o oğona daır Tul aaı bulanmak. 
llAndaki barek"t tarihlerinde- 7 Brtatol Hattı I - Ancak kalroya gire talebe alıoacatından ıoöraoaatların 

ki değitlkJiklerden aoenta mea'u- PENTUSKER Tanoro ~O bir an eTnl yapat-11 llsımdır. 
ll1et kabul etmez. " 8 •• ·· ıa k d ı ik ı b Eyl61de BJdSTOL'a. - .w.oraoaat r JB arı a yazı ı Yel a ara •Ilı bir iıtida 

Jrula taflil&t i9in ikinci Kor• 
a el 1,,hl,,,.. ,_,_ .. _ ... ,_nt'-n ile ya Bnrnoyada mektep mllcltlrllltilne Yeya bnlaoulan mahallin 
on a Tahmil Tabliye Şirketi ...... .,,_. uc;A..,. "" ı 

t 
, en yüksek makamına yapı malıdır. 

bl••11 arkaıında .FBATKLL TIUf.NT;';f;'''ar 9 - Talipler mektebi maaseretıis olarAk terkettikleri tak-
8P.KBOO acenteliAine müraoaat . vapuru Eyl61 dirde mektep9e o zaoıana kadar yapılan maırafı Yereottklerlae 
ıtUlmeai rica olunur. bAflangıcrnds A1i VKRS, BULL dair bir kefaletname Teya teahhllt Hnedi yereceklerdir. 

Telefon: 200(-2005 LONDRA'daıı. 18-28-S0-'1-17-29-9-17-28-28 (89) i800 
GRODNE yaporu Eyl61 ni-

Olivier Ve Şü. &ayetinde NNVEB.s, HULr" Te 
LONPRA'dan. 

LJMl1E1 ROUMELlAN 23 ağuıtoRta 
Vapur Acentesi LIVERPOOL ve SwANSEA-

wndell han Birinci Kordon BULGA1UA . Taporo 25 A 

iLAN 
iç Ticaret Umum Müdür
lüğünden: 1el. 2443 ğoıtoeta LlVERPOL ye SWAN 

Ohe Ellerman Lhıea Ltd. 8A'dan. 80 ikinci ıe,rin 880 tarih.li kanon bökiimlerine göre teaell 
1 'lhmll için bek,enllen DeutBche Levante Unte edilml' olan ecaebi ,ırketlerlnden (Yanan milli aeyri1efer bahri) 

1 
vaparlar ANGORA Tapuru 6 ağaıtoı tlrketinio Türkiye nmomi Yeklli hal11 oldoğo ıalablyete binaen 

11
' Londra Hattı BREMEN-HAMBUBG AN- bn kerre ~ftraoaatla tirketin lsmir a~~nteligine tlrlret namına 

6lıt tlA RONJ A.N 
25 

A ve 7apaca~ı ıtlerden doğacak dayalarda, botun mahkemelerde daya 
!. L J Yapııro , ğnı- VERS'te11 gelip tahliyede hala· edfln, edilen Te tl91:1no4 t•hıı ııfatlarile bazı r bulanmak tisere 

D ~ıta ON-DRA Te BULJJe nacaktır. fsmhde (Fratelll Bperco Enrlkt8peroo ye .J'fgli haleflerl-Pratelll 

.-o11 PK'CH.~L Tapuru ' •1UUne NOT: Vürut tarihleri ye TA· Sp!J•O J!lnrioo Bper.oo • Flgll halefleri ) ma ........ ını tayin et. 
iClJORA ya. uııal Wl41rmlt Te JAıamı••• 'Hllkalar1 Ttrmiftir. 

u • TR KNTI NO ı' KyUHcle LON purların iılmlerl ftserlne mu'•· -.,.ıı,.t ,._...,,._~•t&ıf uıpn g4tllmtlf o~akla H&n 
A Ye HUJ..6-'e. • U7et kabal Mllmu. ......_ olaa11r. - --IHI {t82) 

NASIR DAN ŞiKAYET 

RahAt lıkarpin Giyememek Günahtır -"•Ha Ayıptar <JI" 
Kemal B'&.•11 BeJia 

( •ASIROL llE•AL ) 1 ••• 
Lafa, lakırdıya nelıaoet. Na1ırı (') gflade yok eder, 

M»'OOO) leroe .. laldi Tardır. <ll uırol Kemal) JW Wll 1 


