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Kalbimi Ne Yaptın? 
Bo heyecanlı romırnımızı eıı meraklı 

Ye eerarengiz eabnfllere girmek üzeredır 
ERer timdiye kaılar takit> etınemış ıeeni~ 
nok1an niiehalarını matbaamızdan alanız . 
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K01 kok lflkı Snıilisine kavuşturdu 



Serlteat &Gtunlar 

Belediye intihabatı Etrafmda 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

Bir Okuyucumuz Naır zetleri Fi-
kirlerini izaha Davet Ediyor ·-·-· Beledıyt ıntıhabatı etroımaa ge- l\aeıı 11ter1101~ ki ınöutehip 

çen gQn bır yazı yazmış vt tvvtlki Mehmet ala Teya Fatma hırnım •an de Alman intıhabatı dolayısilt_ şu veya bu namzetten bırngısınırı 
lstan'buldakı Almanla11n haıtketını daha elıil oldoRona akıl erdae
ele ataıa~ halkımızı 6u meı•zu üze- rek re Terebilıınlert 
ı/ndt alakaya davet eyJemıştık. Y • 
Dürı btr kommız makaltmıze cevap Maktaadımı anhyorıo11011.Eeflr 
veımış altıkasızlıguı başka bir se- önömiiadeki mlıhabat, tftlımıoı 
bebını de ızah eımışt11 . Bu mesele çok kolay oldogu iızere aluk211-
üzt11nde yazılacak bütün vazı/ara 11 zlak içındı geçtıırse, lınuuıı ka
sahııtltumız arıktu. Beledıyt tnti• bahah 11zin ıddıanıs bılaf ına 
lıabotı ha/km ışıd11. A.ldtf!ımız iıızım kendıınizfl, yani münte• 
mektubu a}ncn neşıedıyornz: bıplere, &adt oe hır ırıtıbabat mü 

Dabılıye Vel,flletınce yeni bir 
etıyrıeefer tıtlımatname11ınin ba
zırlanmaktl\ oldo•n alakadıulına 
gelen lıaherlerdera arılaşılmakta· 

dır. Y apılRcak tahmatnameytt 
göre i~lek caddelerde seyrüıefer 

yalnız gtdıoe basredılecek vefar 
ka caddeler gıdış gelışe ayrıla 

Bel~d1ye intıbabatrnın bıitüo 

Tilrkiyemiı: e bir gilnde yapıl· 
matı hakkinda Dahıliye VekA
letinoe ·nrılen bir kararı dünkü 
nosbamızde yazmıştık. Mezk'ftr 
kuar diin Yilayelimize de tel
grafla teblığ olonmoştor. 

Fır\.& umumi kAtipligince 
lrabuJ ve eYnloe netredilen tali
matnamede de göeterıldi~i Teçhile 
intıhıp göoil olan 10 Tetrioie.-
n1de şehir ba tan başa bayrak
larımızla ıHelenecek müteaddit 

kltıplerırıden flhıml bey st 
Tekiletinctt haşkatıpltğe ttrh 
tiırilmiştir. 

Vilayet idare Heyeti 
Vı18)et ıclar" h6yetı dün 

leden evvel Yali ınnRvini Si 
beyin re11hg1 altıuda mütat 
Jaotııını yapmıştır.. c hmaıl tf akkı bey, cadeleRi açıoıyıo, tehır ıoleri 

Heledıy~ intıhabatt hakkın- bakk)ntla vatandaşlarlA gfüiişmek caktır . 
k 1 d Ü t b Bundan ba.ka ooförlerle &rR• daki batma a eniz e nı n e ıp- ouları tennr etmek ve ıııhnyet 

BHtiin Türkıyede belediye in
ttbab•h günü olarak ou Teetioi· 
evyelın kabul edılJıği hıltlıril-

ıerntlerde hatipler beledıye hıti 

babıtı lıakkında nntnklar irat 
edeottkler, geoo de o güuün şere
Jıne fener RlayJarı tl'rtip oJurıa 
oaktıt. 

inzibat Komisyonu 
Maarıf in7-ibat koınısf 

)eri - .Naareddın booamn bıkaye• luındılerınt taııı 1 mak lfizumnno bncılar da ııkı bir trnntrola ta mı~tır. dttn ögleden evvel maarif dal 
ıınde içtıma etmiş ve batı · b" ı · k ı ı hl tutulacak aaabi olanların 'o ıiode oldago gı ı, lfl8 ı ırı ma- duyııııyan nawzetll're aıt o a-

~an e••el . a"arlad11tınısı ıanı· -ktır. för Tt'I arlllıacı of'ıualarınfl asla K •• R • 1 • D • .. • ,.. ..,. t Ç inı11hati karuları ftlmıştır. yornm. intihap hakkının yük- lrıtıbap hakkrnrn l>ır görenek müunde edılmıy.,oektır. uşa esmı ın a - Ormanı Yakantar 
Hkhlint Te bunun kar,ıhı?ı olan de~ıl bılerek ve anhyarak ıeç· • Gördöı kaza1unn eğerci d 

allimlEsr bakkııHla 1eap 

iotıbabata alaka nzıfe1101 aııla- wek t demek olduıtnnu takdır Halkevınde vetı·yeler Dag" ıtıldı ormao]arından bir k11mını 
ı11011onu11. Bo onzariyelere ta eden cıddi hır ruüutehııı tanı- .., • • V J l makla mastı on Eğerci aerekÖf 
bl·1• a.ım- ıtiraz •tm·z. Fakat madın-ı, birbırile mukayeseye .a.1J'.&SIJ'8 8 Dlr - . 

" ... ....,. "' e ........................ -........................ Moıtafa dayı ve ttyni kof 
IOD 8Ö• olarak diyor111nnz ki : ımkan bulmadıgı atlamlar ara luoe Kar•ları a·ıyaset·ıcu•11Lhur Bandosu Bugu··n kara Ali 01tln Mt1hmedın • . ıınd~ ıeçım yapmak ıddıaernda Ba 1 or ~ " 
c Hiz yine reylerimisı iıtiml\I• 1 l l" 1 b ' IJ' yeye Terildıkleri mahalli 

bolunAwıyaoaR& çı n > ,, tt ır i s k il B ki • 'idi den ka~noıoak oloruk, Jrabahatı aabwetft elbet katlaumAz. Hnnn Orta m .. ktflp bırınoı, Uino, 8 arya e e eDIJOr orman miidiirliiğiine hı 
şorada barı.da deall, bızzat nef- ştıbır ışlerine alakaeızhk: eaymak iiçiitıcii ıınıflarımla •kmallerı oıiştir. 
ıimizde bulmalıyız. • • hakıızhk olur. olan ral'ahelerı yetıştırmek ü•ere 9 Eyldl paoayıraom P"•ar 1 rek pa.-yu01ıoa teJıyioe ba,ıamıt- Bir KOylU Evi Yandı 

Bu bükmünüatto inıalnzca ol- Şehır 1,ıerme alak"ıızhk, teh- Halke•ıode açılan korahuın ri· ~iinü Ba,nkil pa~a hazretleri tır. Torbalı kazasının Arapçı 
dugoou IÖylememe mtiıaade Mİ· rın t!ll yükeek mPolısıne garmek yazıye moalltmlıJtint Ondet bfly tarahndan yapılacak kü,at me. Puıar gürıtt ak9amA kadar yönde oturan lbrahim 

niz. Seçmek ~-"in tam~ak _ı&~ım· iıteğinde hnlonanların veya ya- ln~ılızoe mualln~lı~ınt Alı Ul· nıimt için tıeledıye tarafından teızym edılmemiıt paTyon bitiril- Mehmet efendirıiu yol iizerıtı 
clır. His benux Reledıye mtıha· rın bulunacak olanlarrn bagön. •i bey kabol etmıt1ler n comar memleketin bHtiio ileri gelenle- m~mif ı, kalmıyaoagını alAka- bulunan evine yakın koru 
bılt•p~ "9ilmek iıtiyenJerin den halkrn karşısına çıkmama- t eıi giiniirıdPn itıbaren derslere rıne davetiyeler gönderilmittir. darlar temin eylemektedirler. deateleri, yolcuların ~ttı~ı ılt1 
kimin olc1oRono bilmiyoros. Ba· Jarında ne yapmak ietPdıklerrni baolaııacaktır. Mtıraaim iki ıaat kadar ftiire· *•• radan ateş almıştır. Bir bRY 
no ıoo dakikada ÖJ:treJtHk hile, ve bon:ı naıul yapacaklarını Ya- cek n ondan ıonra halklan 11- 9 Eyltll panayırı möddetinoe damı iki göz ftobar Te anb• 
k~palı göz.•• Jlalll ıe9ebi1iriz. Se- tanda,ıua anlatmamalıtrındadır. Tevfik Bey tıyenler dobnhye bileti a l mak f :t.mirde bulunmak •e İzmirli- bolooon buğday, bakla T8 .,,. 

çıl~~k ıatıyenler önceden kendi- Mücadeleıiz, ınünAktt~uız ınti Pana ır lllftddetin- eııretıle panayıra l{İrmege haşlı fere latif havalar dinletmek mak- ları ve çift aletleri yanmıştl'• 
Jerrnı tamtmazlar, programlarını tıbap olamıyaoft~ı içrn mücadele Y. yacıaklardır . .Merasim esnHında 1allile tamire gelmesin" miieaade BAiiım Pa,a 
ortaya koymRzlu, rnünakap ka- açılmadıkçA 'Ye miinaka,aya yer ce Izmırde Kal~ca~ para ile pl\nayır yerıne girifmı- .,dilen Riy111etıcnıuhor bandosu Yamanlara Gidip Geldi 
pııı •9arak halkı tenvır etmez. Terilmedıkçe ruiıntehıplera, l.{eçe•ı Terfıan lstanbul Emoıyet mu· yecektır. Halediye tarafından b"t nnn Veh beyin şefligi altında Vali KAzım pıaşa dün oı 
leree na11l 11ter11iniz ki hu halk intihahatr" _ ııntıces ı ne olrııu~sa dür1üğü merkez memurluğuna yiiı kışiye davetiye gönderiloıif- <Mln akşam gelmeıi bekleniyordu. den evel şebrimiz<'Je boluolll•lr 
'u ıotihaba "IAkadar olsun? olsun • her halde j!fü~termış o - tayin edilen ve geçen hafta Is tır. Dlin akşamki Afyon trenile gel- olan İzmir web'oın Kfızılll __ .. _, . 

Takdir boyarulnr ki lzrnır- dokları a l akı.ya daTet tilmek tanbula gitmiş o.an kısmı adli .•* memit olan bandonon bugün Sa- ile blrlıkte Yumanlara gıtın•f 
dekı on binlerce möntebıbio, 11on yersııdir aauıJorum. reis vekili Tevfik beyın, Vilaye· Panay ı r sabaınndaki ftutliy11t karya •apurile ve Iatanbul tarı- öğleden soııra <lfünüşlerdır-
aaklkada karşııarma 9•l<•c•k ııı.ıele, l•kr., •d•mn, hrka tın gösterdıği lüzunl üzer ııe Pa dünde~ beri büolıütün n rtmı' ve kıte gelmcal muhtemel görül- llla.liyelll:Ateha&S 
kırk •Ilı ııamzetô, veya birkaç müoadele11 degııdır. Karşılnşoo•k nayırın devamı mllddelınce Jz. herkeı amele adedını tekair ede· mekledır. "ar,am.ba Günil 
yüz namzeti şabacm tanımaların" 1lamzetler ayın fırkaııın adamla mırde bulunmasına Debihye ve- v 

..... e •• ,.. •• liyakatları hakkında bır lıkir rı olaoak. Şu lıalde nıçın •"''" kıilelince müsaade edilmiştir. Geleoelr.tir ıır 
aabibı bnlunmalarrnıt imkan yok- aeçmeyıp huna l6Çln~IUIZ Hizıııı Tevfık be)' evve ki gün lstan H. nu·· snu· Emı·r Ps. ı orı·s Reı·sı· M"lıye milloh ıu ısı M . .Al,., 
tor. Eger bu namzetler ba~ka oldogn hakkında hızı tf'lıvır et- buldan şehrımize gelmiı ve dün rin çarşamhtt giiııti şebrirJJ1 
l•a•ka fırkata rın •damları ol1a melerı lfiv.ııo de~ı I "''' Y ukaa Panayırdaki vazıfesıne baıla- gelerek malı yo i ş le rini tefi• 

yıne neyı6. Dı~er memleketl.,rde lzmınle kadın erkek l16r ııı li nte mışhr. Sıhrı'mı'zı Avdet Ettı• Faı'L Bey Ve ArLadaşlan başhyaeagı Rliİkl\tlar lara bıl oldu~u gibi •e hizde de geçen bibıo kerıc1ılerinı bırer l.HrM la 1 1 rHmiştir. 

ıntıbabatra oldugu gil>i, ınünte- nıdıklarını :1.aıuıodecok kadar Heyet .Eıbak möıtabkem meTki kn- Geldı'lır lsmail Safa 
bıp tauınıadıgı narnzetlere dejtiJ, kendı haklarrnda yükıek bir fı H k t mandana miitekRit Hü1t1yio Höı 
begeodiği fırka1a rey .-ererek kırleri mi vart. Bugün are e Ankara 'J'ürkofiı reiıi Kurt- Pollıler Tarafı 

E d • nii Ema Pa,a, ticari bazı te,eb- • itın içinden çıkardt. Dernı 1ayğ1lnrırnla . . . ıyor bilsatta bulunmak üzere Yona- ogln Faik beyle Tiirkofiı mö,ı.- tlan D6vüldii Jll 
Halbuki bi•im tiındıki bele Bir Okuyucunuz incir mıntakasında incir mab· N h 

diye intıhabatı Fırka mi.icadeleeı aulünün vaziyetini tetkik etmek n stan a ı ame e ıyor n. af• i d ' k t d d p Yirlerinden SerYet Te aci, Ra ikiacı· Süleymaniye ma 
L 1 A ff d · J ı · ı h · · portör Baba beyler dün akfRm sinde oturan Mazhar oğlu . teklini alm1y11caktır ve lröyle ey a anımı üzere yedi kişilik bir bey~t dün iın am r •apura 1. fi rımıse dd 

1 1 b d G d t t · ti Afyon tren'ıle ı;ıebr'ım·ı,.e gelm'ıt· Safa efendi, Mü eiumulD o mama11u< a ısa et Tar ır. e- de yazd•g· ımız: veçbı'le yarın hu- a\' e e mıt r. ·f • f 
Kirleten Tevkif 1 d ' bir istida vererek, Şehit a 

çen fırka mücadele111ıin ne kö- susi bir Motokarla Sultanbisara !Z'.L>i er ır. . b tin karakolu mürettebatı 
tölökler detordognou btmüz 0111Jldu gidecektir. Heyette Türkofis mii Gazetemı·z Bir mubarrlrımlz BaemR ane polis Nazmi ve lbrahim efe 
klmH unutmadı, D•mek ki ,a Melımet kızı LeylA b4nımı dllrü Akıl Emrullah beyle Tica i•laıyonuoda I01adüf •iliği Ofla !erle bekçi Oıman we • 

b11lar araatnda bir aeçim yapı. aldata.rak kirleterı Mehmet oglo retodası reiıi Balcı zade Hakkı SBJJır uıhıb'ırl'ı11'1 reiıi Kurdoğlo Faik beye İKmiri efendilertarafaadan döğüldl 
Jacaktır. Fakat kendilerınl tanit 1ıl ıhat adhyeye Terllmi9t11. bey de bulunmak tadar- 111 y ziyareti eebebini ıormattur.Faik iddia ve ıikiyet eylemiıti 
ınıyao, biri dığarind~n öıtön ol- Nıbat, ıolh ceza mabluıme- Heyet Germencik, ErbeyJi Gazetemi• Seyyar M.nba· bey: Bu bu.suıta üçüncü 111 

dügaoQ, ışebir i'lerıol daha iyi ıinoe iıtio•abından ımora teykif ve Sultanhisara gidecek ve bura Mrligirıe Akbısar Falırl mo- _ lzmire Panayır i
9

in 'f•li· tiklikte tahkikata baflan 
idare edeoe"ini iddia •• lıpat olonmnt ve müteakıben enakı !ardaki incir vaziyetini gözden babı' rı· Go"' oaylı o1tfu Hol.Aıı - - • 

,., k ,., u yornm, ceTabını Termiştır. A k T k 111 etmiyen namzetler ara11nda le• tahkikat iora edilmek üzere ö- geçirdikten sonra a şama yine 1 h•y tafin edilmi .. tir. n ara a ım 3 
çim yapma~a ımkiln olabtlir mıt çön~ü müıtıanliklıı!'A vtorılm tıtir MotokarJa avdet ev iyece ır. 1 kt. "' ., Muharriri misin: 

liİİİllT'•~fr;lk;;.:alİlllmNmoİİi.m3İıl'ııiiİİİİİIİİİIİİİliİlm~İİİllliiıiıimılıılılA••Iİuiis•to•a•:llİl•,ııİll••gİİİ~İİılilliiılln•tJ~t--.b•"•n•ı ~b•u•zİlal!h~u~ı~.,~u~e~o~k~u~r-~maz.,ı Kı.,rın eglenoelerındeo ba- - HorAda bulondoğannz o L E ı·l.I 1 • d 

BenlSevtyor:nn? 
tardın.. ,ıaı kortarabilip, bizi görmeğe müddet i9iode Türkofiıio cliger OıUZ J Utul Zllr 1 

Sen yukarıda Nevber halanı geldin t Bu fod•kArhk anodu). işlerile allkadar olmıyaoak mı U J Lı·ı (d' 1 
dogrnltabilireen at.Jwlıunl Saatına madıgımıadaamı' Yoksa benim sıoızt Ve bilbaua Ofiıin açllma •IC lı I ıyar ar 
b"karak: kartımdabmı ' resminde boloıımı1acak ın11ınız Ankara şawpıyonu çaok• 

- Sabi Halftk aeoi hep göre- H )Ak til 1 1 L be a .. --------1-1· ~--ı. ..... --.- a u g m• • 9• 1•ara.: ıoallue oeYa n e: takımı •ehrimi,; Altınor11D ., 4

wa. ILL&&-•... .. • ~-- • ~~ oe•ımis geldi beo de görö,mek " •• 
.. - Her halde ıiai onatmadı- _ Şimdilik heoö• TeriJmiş löböoe bır telgraf çek•' Oozl .. rıne vuran, ınce nzao yorlardı. Yemekten eonra Klere iıtıyorom. Ak-m borada kaJa- t el• 

k 1 d d k ...- atıma emlnıioi .. Hele bugön Kle- bir kararım yoktur, demekl• ik· eylül taribiode zıuıre g hir ışıkla kalktı .. teeek · tir e Te " e er en onnn oak110 değil mıt Şımdihk or11Tar & bir maç yapmı.gı teklıf etdl _.., 
Dı,ardan, Klerin berrak lll· 11rarlarına gillüyor, bırakılmtyan ancak vapura yeti,ebllec•tlm.. rlnden kartnlap ıelmetl dtitft· Ufa eyJemi9tir. _.pı 

b k 1 b · el d Altmordu b1tnföı bun• daeı: elioı tutan n mani ür ü eyaa nöyorken kartını• ım a ıma. y• • • 
Haldkon Hllol doyan kil9ilk K Al d Tennemittir. Verileoek oe" _M - Bu ue tembellik Halt\k! parmaklar" .dndaklarını koyar. Oanol ti,ti.. em& pa-- 8 ar' 

k ~ yedl ·n dokuz eyHil tarihler _.1 Dıyor,lu.. ken nıbay~t yıne bir .-alt b 
1 

Ftafına balnnara : t f flP 

- Bnra1a amoa, oraya .... .A..-Uf 'Batl•alık- olmak iizere ıki maç ttık 1 ... A~sgı ıntlıgi vakıt ey halkını agzındıan çıkıyordo. _ Faka& amaoam burada de- .,. ~ & - v 

Qay sofrası elr•f md" toplanmıf KUprlide çocuklara bir "• te . AyAklarını göeteruek çıpla- ylller mit ıA.. Yapılaoak leoektir. E~er nıaH şttr•ıtt•.,.., 
boldu ker almagı hatırladı. Vapura gımd• •tagıya kopmiyorum, an- NöYber bir PY outarak: Kemllpap kazaauada Arıcı- tabekat h:bıl olnraa 31 ~A·:~ .. ~ 

k D . f t • .... • oyol1acak olıan Ralıktıtnr , Kl"r ıat..ıtı ıçine koydugu tıirdl, eankl bir makine konolf nem hıra maz. ıye erya ey· _ t,ı~ 0 da pliyor, ayak! .. bkla •e ipek BkekçilıflUIUl ço- birliğinden •<>nra A ııkar> • 
ulak bir karlp08talı US&tank: ıradHİUtl b&Jıim o)oyotdo. fiyorda. flnJD lll}tırt· nd•D &D)arım. ffal..İ • waJ L__ t • '• ' k (irtJJ' 

b Ş ı k 1 · J t " &' ma l&11a91am ••••• ıçıa aza piyonunu da ıııalıRmızda t.: ,.., - Şımdı gelcJı.. Galı a Fe- Ksdık<iyde hir arabaya atla- eno 1 f8 er erı a mıt 9ı ır b 1ı,-. 
oerden, Ne•ber hanımlardan oJa. dı . Kötk• geldiği Takat ıaat daha 9ıtır yiyorken 0.nolo lmıdırı- kat, Höleot, V'lkü ile birlik oda merkezinde meycut Akaıya fi. mömkiiıı olacaktır J4~6;t~,,:J"• 

d k h b 1 y d ya girıyorlar. . danbmna bir kısım da Dutluk nio boraya gelecegı t ıtı cak dedı. . o 011 u9oın n mamıftı. tı · yor o. H e· b b b - t ııneut 
d k b. b' b k alftk kapıya detrolda ili d·ı . t' a er erıuz tee1yu e ~ Blll~kun yiizil kızardı. kardan erkek llHlerl celiyor U, A.rtı trer ırer ep yeoae • Ye e 1 mıt ır. ""re gffi ı 

1 ı u d d · t · u it .__ ı od t ı ı dı Bülent.. B ... __ "'·-k A ti Haber aldıQımuıa go ,ulf Rır ı.y oloyordo ki oo srtıanla1.er ınn e enıt e11 m.•o uwy e Hına op anıyor ar • unwua ._. a rmu u ye . .._.. .. 
N• be b Jddi - Ol Hıh\kt Ne oıan miıa- A _ _ eeoekı Ankara şuııpıyouu r.ı1 ozak balaomak 191n k<~•• ıcit k•rııl•ılı: vY r anım yarı 0 , yarı urea lıöylerüıde de birer Dut- b 

1 
k 

1 
I{ S ~ılf 

mi1or, itl•rını ve11Je fJ•l•r11k •m· - M•pllah kücök _beyi Hele kinayeli: . feret bu, hep hanımları ilsiiln, fi . ler ır ıgı ta 11nı < a • f,f 

n... d f ı· t lak •• Akaya dulltı t.-. miiraoaat "'derek .lok•• ıt: oaeil-. de :taırlldt1 _1orntH:turd11. t•khaa pleblldık. Bagün r ... te- - ,.., ... _.raıa 19111 mfi a aa et· eöyle bakaltuı ll•nli m-.ıa •I• • __ 
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L- i ı t edilm..n.e karar ..-ilait •• lıaa• glnl•riude ht1rada ıki _. ~e '"P• ~. ••te ~ ne ooa 11• bir dla ko7arak bybolda19- tiğlme Vok i•u.t e1l•m' m lere da1d111t 
Çt'liıfar!ar ıı:w.-g'9 lt.tt('hUı "th ifHI J• • ı\• a hm! Bereke~ •r~eo 011• J& 1•&8 bir ay IODra mat- - S.., V• - arhklan batiaamlfbr· aAğl tekhf •(IMİftlf, 



ıaı Bey lktısadi Vazi
otimizi izah Edivor 

Be,ıttaıı J /n(i ıaltıJtae - Mamul hile koyarak sanayi ha· 
llltak bir ikiye münhasır reketi dcude ıetirir. Ve ber 
de•letlerle de müzakere memleketle ml.uebetleriDde 
.... andntumuzdaD artık 6deme müvazeneai esaıına göre 

·-·-·· Silihları Tahdit için Afyon-AntalyaHattının 
Ayrılan Komisyonlar 110 Kilometrelik Kısmı ... :dası kalmamıştır. Ke· kekikl teaclal elle etmek iatc 

mabsua kolaylık •• kan bazı entliplere ewap nr ••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• 
Bu Mevzuda Bazı Kararlar Aldı Balgarlann Zulmandan ~._..,.e bulunmak iatiyen mek ibtiyacanı duyuyormn 

k•tt• bili• de m.aka TGrkiye otanak pai l»lıtla 
buaunabilmemizi temin ihtiyaçJannı kendi budatları için- Oene•re, ıs (A. A) -A~adoıa ıwuJ., taalınde ban maclclehtTI Türkler T~ldnlafaada 

Kaçan 
lskialan 

c.._.,.._ Y•i koatenjua bir den temlD etmeli iatw bir •iy• ajaMIDl8 lauı..S •alaaWnalen: üatiwa ......... r • 
. Üi•e ediJmıftir. Bu ... aetin zeb•a deii.clir Tlrkirei Ma16ra oıdaıa ftzere aılAb· At•~ıdalı:l '" prenalp ba .......... JlaWIMll Sak•t Etti • • • 
~ &aaricıye tıcaret aü aia .,.... ba.,.- " .pati •11alanma kooleraua••• ••••I .UMierıa .... ıaı ~ -..k- lat bul 23 ( H .. ) Al- M • 2S "l'--

.:""U.'İI' ai'~·ı. ea b6J6k lulmı ..m-w milleder -- tiwetle kom11yonu ••••• 111lb1arı aatW ... ., : A ... =' • • 11
1 

._-. • •- • "~ (1 :-1111t-~gar· 
7-.. il: h i4 l 1 H ,_ --• J• -•·~- .. suqeı .__ ...,._ " itllııarluı •• 

llhauaeai eaa•DA mla· ke.dıliaia • ys alm••• ildi- at • 1:t .-,. emaır• •• - • 4-W kuii ••.W •ti · 11imı D Ai a rt ı...- .. 1k R • • 
~hf-lal' dalıiliDCle taa ut•• ttcuet ...._1.- .. me eUlh imali gibi Wllawa DUik ülaiU ... pntk laaıut .... ua la 

71dtr a. _ \dk .._ ~ 1 • ,:ldw••-llllw.,n•••• 
'*'-it n koatenju aiate cleai •illetfıer ai•ıtıia1• mite• .... ı.ı•11 &etkit •ı.K ben .-• •at..& taıeh,..•• ,_,. ......, :, :Z aı 1 _!_ lr .. L-L 1Z ~, ~ ~ .. 

L .. ur.-.. L •-lr' J . 8a l h . --l& ~ ••il • J..-:--- ---= _. r., •• .__. • .,.. W 
.._ aalaımalari kolaylq ..._ Wr feMi olma ı e iClp .ati- ...,.... ao•aı&• ....-• etanfli. •• er JM•i ııllla ı ...... " U.- • Tekinle ... ilılrla ı'i'ımıHıı 
-- aetirıJaiftir rir. komUelercl•a ··~· mWaJan •• ... ..... -·aıdu. Döqa 9il&b- ..... ı..-~ - t..,... .... tlir.. D •.• ,. ı ılılleti F •nar• 
..a.ı•alara .WUI o'aa Tıcul •lı1t......W '-'••- 181&..i '68Hle1e lra4&r lalli •p· tan•7M1a1Je1 Wrkoa&rolatı&.W .. W°d ~ruıcaktw. lllia •ıdz' •ld td Wr W. 
etler -· aene rakamla· p.as ••r'ekett.11• .... -- ••••••••• ,. l'abl .... aç tll&alwktır. ..... ...... ..,... ...... laaet .... ... sılrb?nıleri ipti .. .... 

ille iuecatammn 1hde fi pasif olulara •lıf blliliıet· kouaıte • ._..,. 1N1aa•1•• ,,.._ ~ .ı.... •..,.._ IWia Vekil Al ~,.. ld · .. aidaıia alır a--ı Tekinltıi 
'slnn almakta ve itbatl- ._ .. 908 luıdcliae na.._le ..._. aeli•ı.. nrm11tar- "h9 ._.,...w &aaWMlaa bllla1 ela- alt 9IJI akla _ .. Barte· _.ıjime bi1c1iımittir 
Jl&de yetmıt aUıaı da hu ri içi• ilam olan imld ..,.. Deüoelui mn•ml kom•ıoa W · ..... cl•Tletler .. ~ ....... ~. laaiı- ....,.._. ':'•-! latan~), 2! • ~Ha~i) .- V~ 

~lltlllltl• ........ dir. Bu mekteyiz. Ve B_. MW.iJiL aıaa bdder•Htler•tr. dai..ı k-.i..,ODIPDa ...ıı•lll ..ı..t•• : •ı• ~ ittimki w Beledı,e wa Malıittia heyia 
'-lea mlsakere bafin- Bi&i• puif eltimi-• ..... Tathtlıat müeyyjdeterl k-1- -•a...11 ... ..,.. ıeDUU ..._ mn~emael '!'- .•••· ~· ~ wüee• Te W~e n•WM llillet 

--ım .......... mwl~et'eri~ ketlere "-fi i9e arni ••'mi tem ••u..ıe,e bl'fl J'ap1i&oak Olklv .. r. t.akmra. Ali. t.e,ia _..... n• paet..ı Ml"J.at ....,. Ua 
Jllr•lılmldir Yw )'8tie ukkmm .,..akı.a,a. Bu herU.gı hir ..temina,-.a. Mı•· 1 - laaaı olw .SWa n 7Wl ec1ec:eii .u.Jrlrüm. but bey aleyhille ibme •Jlellill 

:....u... JaPbjlmaa ...WSet na ait noktai .nazaramız a. ı•· metinı, o aü•ltia,.tl• ... ma ••llli••w uYiJenle .. ....., tik b1m Bmdara lladu .... ._., .. f~apt Wa,.Ue nk'TI 
•'-i itAl&it kolayhjl bu yet ~. BiD• 6deme RSlta iaı~eııai. , .. a .-lana mi ,.-.. bütün deYlet A•tlAtnDeleria1• Jlz • kilo •ıbeılr. ..,teaiftır. 

,,._. ...... emt.... Ye itüll· an .... maç .... anmml, teammiWea al ı ..... tWiti •• •• - ,....._ 
~iyederiae memleket· Hakikat bl,le ohmca Mrici ti- nifh.tiai •~ n 'k•r•tllu J - Bitfbl liJAb imal&dıa- Jstanbulclan 

.a..t&rmakta Ye bilbaua cuette ....__UZ -=ek .... --rı dık~ate alaftk ieapt& et Mlerioe 4iet'le& iarafıaüa -.eri-

~- ve uaai teaiaatua ica _. ..... malam •ba ..._k. meıı s.kld erlemektedir. I• mlaaachlerla bir kupyell. Gel---•-ı 
eti yedek •e cleiifik tır. Ru ko•d• .. , ...... n t.tkik a - Gerek lauMl c•fek •• ,. ~ er 
~taaaadaa kendilerini Hmas aaliia etmuuı olan e.tdea möeJ.r.ıdelu •Ylemi 70 lete ait mfiea1t1Hler tarefıncJu 

tia daimi fanüaora ha la• a.kl bakr• tlevresinde ha- kanak.a taraleJere itü11at et1Mk kabal olanaa aU&lı •parifler.inin D • lla G .. I ald Ba..L 
t..letirmektedir. rid ticaret- ,.ı.. .W..i• Dok • .._ möıuddıt ..._iri••1•t ne•i ı..ıeu. enızyo rı D cem en ~· 

.... aaJaımalama bari- t .. ı.ta1N'-ek blriik N •u leri DJDHOllh•h•de lüzumu ka- ' - Silih •• mlWmmat it e· v Dab il ,_._ L.I.... 
lcaıan veya kendilerine .affaldyettir. KJeri~ yaptıium& dar eıe"ukıyett ... bunların hM bal .,. ıbıaıoa müaaadetvınua btr ır apur B 1' B uıTBCBa'l.ı~ 

Paaif oldujumuz memle· memleketlerden budar1nda kal-· hirial karııund" kullıtntlaoak 0"11' k•pr-1. ISTANBllL 23 (Hmast) - I• limanımızdan kalkacak Gll· 
~lu mibıuebatı1111z ise phkb artma vücacle gelmipir.Ba hakkrnd• teJuıtıeri ha•i balan Kemıte Nial ittilakla kabul la.ir Doku E,,161 puayın la cemal vapanmia aalıa ıimcliclea 

S. ticaretimizde ancak yiiz utmayı ricude getiren aebep maktıulır. oıuaa milU m•'oh.r•t ile bey· taabalcla .blyllk bir allka ayan ublacak .bqka 7er kalmUIPlfbr. 
l 1 

.. ithalltamızda yiizde te ancak iter tki taraf tacirleri . Komıte kimya, yangnı. •e a.ımıJal kontrol.S.o tepkkül <lırmıı•ır Ba vesile ile lzmiri Halbuki Aceatefıje mllracaatlar 
~ .. •aktadw. BaolarJa da nia b.aka•arJa bloke olaD par• mık.rop ıi1Ablar1Dın a4em' llti ttden bu iki pren11lbin aıllba .. :ziyaret etmek utiyealerin adedi pek p>ktur DeaizyoUan itletme 

tarafın hakkını milaavi larıoa karı• fiDlm&DlD temin mala h•kkındakl karara aaemtn t&Gaa 701.naA mahim bir t•- tuanurun feıkiae çıkmlfbr. idaresi bu telaacllmll Duan clik
llabilinde koruyacak bir edilmiı olmasıdır. Bu f nansmanı Ayet hıalın<le Tif' g•bl müeyyille raklıi tetkıl :ettlJlUi eöylemiıtır. s.kar,a npuıa aah•s cWu kata alarak Gülcema:ldan başka 

"•11na varacaj1mızdan yapm.ayan memJeke • lerıe o aa Itır kollanıl•ç•2• mt'lleTeıi ite & raporJara tetkik etmek olarak hareket etmiftir. Cllllnll' lzmire ikinci bir vapur daha 
n. -::- ticaretin hacmı ancak bizde mq.ral olmamuş •e bnnu umn iiaar• aauami komıııon •••ının tai - Ba~ ..,...,.ı hami- blcbrmağa karar vermiıtir. 
~iiyor ki Londra cihan alacaldan -~ aktan dahiJande mf komı11yona terkeylemı9tır. ıJu •1 mühleti Yardır. • ••• -

t •e para konferansında ka maga mahk6m o;acaktar. .Eınıuyet komıteıi hatteff\n ıc.~u Y.. Heuderae1a bu rapor Harbı·ye ·~ekteb·ın·ın 
ia. IDüdafaa ettiğimiz hedef Demek o luyor ki ldUJagin Avrupa de•'eUen sTa•tnd• mii ıar~ tetkık etJOftk IÇ'D bilron.on • Jf~ 

~~tte faulaaz ilerle- iki taraflı ticaret yolunun arttl- ltıkahıl yatd1m 9181111'& mfi..t•ntt .. ,.J, ayı sıufında Oeoevrede vu·· züncü Yıldo·· nu·· r u·· 
1111"111Duyoruz. Yaptığımız an- rabilme11i için icap eden finans mnı1aka•t "'""'tlar akdi _.. to~aııacaıını bıM&rmııtır. 

---.·- laeplliaia esua birdir manıo yapılması zarureti vardır. leaıyle me,ıul olm•tt•r. tıu igtuna milletler oemi1etl 
ine de heT memleketle Memlekettmızde geçea 11eneıer Ba komııe tarah..tan ...m. heyeti .amaınl,11iniu meaaiıinı 
aafqmalana bulGSiyet· den stok denilecek surette mal ı~n rapor .,.. gıbi miakt•Tlft ılerJetti. Askeri Terfi Listeleri Hazırlandı 

~. Aha -re nba ta kaımamışbr. Buseoeki 'iatihaall- mtltetleT .,.,_ .. ,,..u •t.U. "Pa- • 1 • 1 • ı.tmba'. 2S <Haaui,) - Har- ı yetiıtirmiştir. 
• bu .D •• , ... 1.n .. bmızın d• •tok vermeden ••h•· ,,. m,.,[l ~·hi hti,.lit .ı.tak•- ıu· rk Yun~ı bi,e .ek .. biDia j'lıiiadi pldi Aak ..... 23 (Husllli) - As · 

gizden geçirerek maaı ümidi kuvvetlidir ihracat 1'l muın,kl1'Thı htm1•tMlnk olmaeı - O .._6 •'avebetile yapdacak keri tafi Jiateı.i tamamen ha· 
oaa gire ylrütmeieri pıaclclelerimiao fiatJarm111 hey- llzımgeldıııoe •taret eylemekte il.La 11.t, . J ·ı ..... ..- ük&D& Harbiyei .,.,, • olup y.ann (bu,ıün) Re· 

titri iktin11ndandır. h ııehait.t ftatt.ttlaa dat.. 4un bir "' laAlea ıaeYOat r..brn • 11
•· llUI lıılm 1ti •• w ,. Reiti Feıni p..- ita. i.icu·hv Haaeüerinilı tasdiki· 

h 1'e tekt•r tdıyorum bedel ile •hlmasıoa SHep kı miitearrizın tarıfinl h•" bu- r.a.u: bir hitabe irat edece.ld.mr. Y• DC aneclileoektir.. Terfi jiateleri 
't allhcl•..ı•"" emrin ,okt\\r. l•naa Loadra •takı w1-. UllUI ıaı~ı ffarWr• ...... Tilrk prmi .aeki& .Apltoata ilia elu· 

iter iltenil6b ma,ltbab Yalaız umumiyet itibarile is· mılletler oem~yetınc1e Aza olmı- Aa u b ........ • _...._ dlrt a zabit ...-.khr. 
it b d ..ııı_ ..... ..ı l .. th- Antta .... (A-A) - ... te- .,--· 

ı.aanda ~Nekle fal· tihı•tatunın arttmna .e ey "'" A •r•.- eT,_.._... 14 ~k•• ...tıt......ı l'4h'k.1ı• • • • • • • • 
'· fthat el ~i ... tvdatd teftıç4eraaı Uta ed"r"' eok faydah oJaeagı ····•·J·'"'•Ctodaa Tilrk y... .._.IIA ~ liıı1ahrl 

t me"4millttı '*tt•*• b'f\'e~d~ iti• ... ,...a •tM•trıe ftf'•akıaflu·.. . •&Wl .. Mi 14 A«a•toa ıu' ta Jla. A8 ~'-/ 
~b Mull*I Ktt haftkia~lte..._._,_ tııit Kaperl•ne •n .a..aiı•tl• .. rıJaınclen BO KJ•lı 198' tuıhıntı 

ıanMa eetitUlni w an e'fftl te\'9• tibi ı.,a s-ek ...... genk • ....- kacı., abaı t•tlh1u 1•vm• b Yangın Tehlikesi Albndadır "'°-•• fayth ...... mla.&a..a• .......... bulunu- ......_daa ~b • _....m.ı ra1' 'ftnatft*T. '9 Dhl' in '-.:! Mil6' 23 ~H ... Q _ llilla·• d•ıaa .mw -.. Jaaylk 
'yet Merkea 8tlmıma ,_.. ıt1rat '" tteanliM ._ ..... .._ • _.., .. ki:-ail aalaW ,.- 11111 ••••• 11-ı•iflir. Alet ıehri tahdit etmete Le ... 

uzun ·~ 1haa vadeli ol 811lk ... ekilila •• --~ 1111Mtn• 'k•'-' •"it 1q111
••· ...,_ •••-: • ;,:::. F4f" ı" fı tıAitıl• alı atı in 

~e '2'7 milron Tlırk Uruı- ,.. tefia 111..t .... Ha - lhe ...,_ •tfttla ...,..._. 1lft1'h JI ti ı rif lsbtistik• ~'9kebmız Jelabae 'bloke .._. Jki _. fazla mUe.I de•letlerı marabba•lara taref1ll. Wpul ~'llP. il~ ~~ ) 
1r ... lahnda malıluz .,. iatemekteld baklan ... aestikse ... 'hl'"• 1*1' wa\tlıl'lllaa L-: h.ıi..11. 1r.z. tu.• 
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.. _. aıuhte· ı hi 1 d • T.. Biı lıı ı ,ıl111yır latanbal, IS( I' , . )-•urif UiruilliD twim ertcleifi ... 
~ıer ~11wpıarıoı ll sar ar aresı U- s· 2S ( A.A ) _ s· ._ iatatiıtike gire ıataabalcla 55 ~ 53 ~ 29 Fraans. • 

,., ... mdıa• .. S .... balhJac:ako'- G::.. ıtalyan, iki A..••s-. ali .... tiL iki ı ...... Wrer Alman. lrMa ...... '"* ... " Tlık tünlerı ""e k·ık Ettinuor ~~:.-=-.,..4 .... ,.. - la- Y••'•YPA ilk, orta •• Jile olmak awe 157 ec:aebi Ye ekalli,.W 
1 .-.k aecban7ehll 1 j , · i,_ıt .... ., ...... hin 25 mektebi •rcbr 

Rıı~at::ı ı.o':."!' Viliy;ii;J;.d~· 2 709.iii"iiıo Tü- =~·:::;.:~=.~B~ .:. ı· -,-.. -1.,-i1-.,•.•.-•llt+4 ...... ~••n-şa_k_t_-1d-i 
'- lata~t \\terine kayıtter t ' bu ~olc1a 7000 ••ele pbflDak it' lf il JUU UI 

- ..... t.eam 1n~ .. t ı-n istihsal Edile~e~i A tadır. 
~-... ordımğu 'iMi'fe .a & Kasta 1ı 6. f L 'fi • &-' 1- u...:..:..; 1.4...1 
.. -..1 ••• bıztle Kıleri-s ı.~ .... '" bafıo~örM\f~ ta- ... 1'.l'tlUO .. , ...... ri bal'•~- IL.ODI -Ü ~·ı 1 - 111 ...... Milli 

•lctan ıoııra bceıret bedi- nm8dan liMNOin ...... rw.i ..._ laktan milteeaar olmqtar. Qeş r..a.a: Uall 1 
~._"'•tdar olmasından endi·~ ttit•• •ınt.t&-larHMla •• *6tMrl • nr~n Büyük Bit Bay- LJ•ıı Mtl lr 
't '"-•ttar. WJHm1 '4r tııetkibt ~ntıa" ruiteeMlr •im•• da mabıul y ı.tanbul 23 (Hususi) A.. Uıa'k 2' ( A.A) - Bir W 
k!'..~ -•ltllon•z gösteriyor tw .. Tetttntt•" _...,. Haırla· nefaıtır. Tam 8plJOr paclafelekiyatbbail edenilkTlirk tadanberi ıiddetle aenaa ~ 
.... ~ ciatemi dabiUnde -. -.11n" t>ı1' nper ..-... na Y•pılan tAbrlr neUCMinc1e Kaatamooi 23 <AA}_ Gazi kızı Ntızhet hanım ta1ısaTıni ik -iuk bagtia _futm~a t'W'rcll 
~- 19'4 t• 30 Tem· Hd... aıtıaiırilln .. r. Y11lyetnnız ila't11,ın.ı. ts•• nm bazretleriD•D Kaalamolli1e ayak 1llal eyli,.ek pluiwe ıeluii; ff• '-" '-•ç• .. ••ır.. •-;--

l93' t...ibine kadar ticaret K••Mda taf'faıh tabıafta nnfı••• ıta -U3e "'*'_.. bubkhn 25 Ajıllt• ihlal • .:!li§ •14• t ; • '•'•ır 
barictea balcl-i11 muameleıı1lne devam ••••ktıe- tir_. ... w•Jft , ... ,.. balk blJ'-llk biy':z.,.aala Wbl , • d.1

1 11 n 
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e ._,. et.ek p,.m Sefiıta,.ae &\•la 1" 1'lt aa.t tetr1nıeye1a. .,.....l••ll le _,_ __ 
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A Bir Aşk HARiCi TELGRAr HABhRLbRi 
~ Kah.ramanı 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

m: .. ~~~~~.~~~~ .. ~ .. ~: .. !~!~.~~! .. ~~~.~~atı 1 Y anardai 
Cihan Matbuatının Ehemmiyetle H Ik ·11· caJI 

Meşgu: Olduğu Meselelerden Biridir ıç::ıde a1~iyGI 
Hayım Doranı onap Termeğe kı çalınanlara adaletin ıktizaıunı " - Atine, 23 (Hususi) - R~ 

- 146 -

da'franmıştı ki Jıf&di Rışmont OD· ıfa eder. Almanlar Italya ın Askeri Yürü31üşünü Alaylı dan bildirildiğine göre ayıll~ 
aan eTTel ıöze karıtarak batta Haym, ~adi Rişmoııllon hn e· lf d il z f • G • .,, o· ıialı sabahı saat yedide St~O 1"' 
büyük bir teheTYÜr 'f8 hiddetle ıııUzlerini de fütoraoz dinlodi. Ka· ır a e e a ersız e _ ıntı ıyorlar •• yanardağı civarında saoıye•..,. 
ıorda: dm bitırdıkten ıonra kendiAı ıöze ------------ devam eden iki şiddetli ~er f 

- Pariste yani Parıı oiYa· başlayıp dedi ki: Berlııı 22 ( A A) - Aııızrıt Fakat bandau Yazgcçılou' tle-, ltalyao hiikftmeti bazı abYftlc.le sıntısı kaydedilmiştir. Dıgı~ 
rındK boyin zeyceıioi kapıp ka· - Ladi Rışmonıl bazr4'tleri- gar.;4'tesi zafeuiz bir döııüo ha~- gittlir. kuvvete miiracaatın miieHir ola· niden indifaa başlıyacağı k ,ti 
9ırdıgınızı inkar edecek misiniz' nio aözlerindeki hakkı ben de lığı Rltında Frionodan kışlaları- A Trapanın möteunit mer.fa- bılecegi knoal\tını ızbar etmiştir. siJe zelzeleyi duyan bütüo ,dl 
:Maya Nıyama ısnıinde olan ka teahm ederim. Ba~ka bir tabi- na dönen ltalyan kıtnatınıo re· atlerı Te İtalyanın da zati ıue- .Eko Dö Puiı gszatesi iıe taka ahalisı dehşetli be)' ,1' 
danı bir çok hilelerle kapıp ka• iyate girmiş bir kadıom değil, ıimlerıni koymakta Te •öyle yaz· nl\fli, Almanların gizli olmRkla M. Mo11olıninio Avnaturyırnın kapılmışlar. Volkan henüz f 
4'1rao ıiz degıl mısiniz? hatta Hintli hır kızın bile rizası maktadır: beraber malfıın olan b:lth hare istıklalıni zınıRn altına alan Ta- ler saçmağa başlamamışsa d~ 

Bu eoaller, hn hiddetler Ha- olmaksızın hapaıni bız de teoYız Dışıne kadar silahlı 75,000 ketleri karşısına çıkuıaktadır. zifeyi ltlllyaya tevdı tıden bir altından işidilen sesler b ,,a 
yım Daraniye vız geliyordu. Bo etmeyiz. Fakat dikkat nazarına İtalyan askeri içinde kuhramaıı- 'rrıhiin gazetcsı de 1\f. Şuş· misakın Fran8" ve lngiltere ta· pekte imkansız olmadığını:; 
defada Hint {ıdetlerinden olduğn arzedecegiııı. l\aşka bir şey Tar- lık ateşi Te ağzında tiirkülerle ningın zıyarf\tınin pek zamanında r~fında~ ~~zaeını düşüoiip dü· ter?1ektedir. Bu sebep!~ b ı.J 
ti111re oratla hazır bulananların dır. Ha da gerek banR gerek Brenoeroya doğra yürüdü. Eğer vukubuldaguna dıur }"ıaneız TC şunmedııtını 11orınkktadtr. yermde olan telaşı zaıl "" 
hepsi için lıir c.1ua okuduktan emrim üzerine hareket eden rn emretselerdi Avnstoryaya girmek diğer ecnebi tıfkarıomuınıyesinin Ji~keelsıyor gazeleıi Floransa mıştır. 
ıonra dedi ki: bani memurlara iınat olanan VA .M. Starhembergi rabatuz ltal1a ile bf'raht!r olmasıııdan mülUkatmın M.Hıutlıon tarafın· Al d 

_ Bn itin ı 9indeki esrarı .ak- şeyi ispattan Ladı Rışmondun eden vaztyeti dhzeltınek istiyor <lolRyı memnuniyet göstermek- d18a"'nakSozn1 ;~rb .. atrdaesnlat
8

0

1

m
0

calaya neytaı·cp6ı-_ manya a 
1 

1 Jamaga, Tukno hail Prenıimizuı da ho efendılerin de doiz oldok· lardı, Buna Jiizum kRlmadı. Ve tellır. v J" ., ~..-

huzurunda inkar etme~e hiç lan kaziyHidır. Donılıyor ki şıın<li madalynsız takat yaralı da Peşteye Giden Raporlar leoe~~ğıni zanr~etmektedir. lntı'habat Nasıl Takı·p E~"" 
mecburiyetim yoktur. Ent, ben Maya Nıyama rizas1 hilflfında olnı~ksızın dönUliiyor. Çok ayak- Peşte 22 ( A. A) - Havas ~ıbayet Fıgaro gazetewi dl- 1 
bir hakir kız ka91rdım. Kadm bapiı edılınit. Ben 11e hnnon lar<la hıtzı nasırlar peyda oldu. Ajımsı bildiriyor: yor kı: BERLIN, 23 (A.A) - ,ıl 
aegil l Karı değil l bir bakir kız! akıini iddia ederim. EYnla, .Mk- Zafereız bir gezinti. Hük~met mabafili AYnstnrya Yeg!iue ıoreti tesviye bir tarihinde reye iştirak edefJ!,-
0 kız ( mabailo azam brabma) ya Niyama mabpaı değildir. Bü- Resmt Beyanat Bapekili M. Şo,ingın Floransa Tona eiyH6tinin temin edecegı çokloAn yapılan f'ıkı koot ti 
Takır, nearedilmiştl. Ey beni be- tun hareketlerind& 11Mlıeettir. PAH.IS. 22 (AA) - ltal· seyabatını biiyük bir dikkatle t&. Avnıtnrya istiklalidir. Bu ıiya· izah edılmektedir. Re.Y ~ 
ıerin nuru, ziya11 olan Baoa baz- Hatta bolanrlugu yerde amir yan hariciye mü,teşarı M. Süviç kip etmektedır. Matbuat iıe çok set A Toıturya, Macaristan, ltalya meğe gelmiyeo ınüntehiP~ 
,etleri t Herkeatan ziyade ıise kendiıidir. Saniyen, Ferit bey ile Matan gazetesimn Florırnaa mu- ihtiyatlı danaoıyor. ATuıturya ye küçük itılat deTletlerioi bir- evlerinA şu ınealde bir te 
malt\mdür ki bu ıoretle nesredi- e'flenmeei kendi rı~a&ile o tına- be birine şu beyanatta bulunmuş T• İtalya Rorua itilAf l1Hıle hR,ıtlı birine yalcınlaşhrmalıdır. gönderilmiştir: . tı•" 
len hir kız ömrüniln ıonana ka- mı,tır. Kızı gönliinün arzueo tur: bnlunRo M acarlıtan M. M u&1olı- Jnglllz Soğukkanlılı#ı Hey komisyoonnuz ıo 
dar pak kalacak ·n bütün öm. hilAfanda bu eYleoruege nıecbor Floran1ada ne yen1 bir miuk of He M. Şnşiog arasında müza !JondrR, 28 (.A.A) - Mnha- nzifesini henüz ifa etmedigı• 
rüoii Hrabmayft Takfeyliyecektir. ~tmişlerdir. Maya Nıyıuııa öm- ne de yeni bir itılit projeai kere edilen biltüıı meselerle dog- fa2akar gazetelerle bükilınet ga· gfümüştiir. İntihap dRireoi• 1 
Vakıa kız bir Franııa &ile nez· rönü (Mabudu azam BrahmA) ya mevzuu babsolmaştur. Habil· rmllln doıtrnya atakadardır. zeteleri :b~loranıa mülakRtı bak· lan yerdedir. Alilli So•fj. 
dinde biiyümüştür, fakat orada Takfetmek ister. Şo halde onun hurglarm yeniden tahta çıkarıl- Haşnkil M. Giimböş mükiL kında hiçbir mütaleada hnluo· grupları hastalarla mı11fttl ~ 
aa bi~im ınnhafazamı• altında i9in lm adam11' eTleomek bir ması meıelesi de ne mevzun hah- lemelerin programından munta- mıyorlusa da muhalif gazeteler emrine otomobil Termflkt• 
idi. Bütün Şimali Hindlstaıun ru- eeirlik. bir mabpoıluktur. Hiz ıolmoş ne de götüşülmü~tür. Hn ıaman }ıaberbar edilmektedir. ve bılhıuH Manooster Gnardıyen teshilat giistermektndir. 'fel:f" 
hani reiıi olduğum i9in dinin ise onu kapq) kaçırmış değıl noktamn günün meaelesi olma· Fransız Gazetelerl Ne Digor? gazetesı Homa kabineıinm Tana numaramız şndar. Rey Terıll 
mubafaza11 yolanda hl9 bir Ta· kartumışızdır! dı~ı hnaueanda Avıuüorya hü P~rie 22 ( A.A ) - Frnıııız siyaseti müvacebesindeki endişe Bitlere mobcılit demektır. ~ 
siteden ka9ıomıyacağım ~üphe- - Sonu Va1 - kumetiyle mutabıkız. mRtbaatı ~1.DoHaeun ölümiinden lerini açıkça bildirmektedirler. BIUUılN, 28 ( A.A) ..,,. I 
ıizdir. Binaenaleyh makaddeı • • • B Macaristan Şoğu~ davranıyor l\DCak bir ka9 baftl\ •ona" vu- Roma, 23 (AA) - lht.lyan Hitleriu emriyle imparator, 

T•zifelerimi tamamile yapmt- M. Yenizelosun eyanatl Peşte, 22 ( A.A) - Hitlerci kuholRn Museolini-Şuşning mü . mathaatı Flornnea mülnkatının riyaseti biiroan bundan böf
1
:, 

'
ım<tır Almanyaya karşı muhabbet göı· lakhtına büyük bir eheuıuııyet A yosturya istiklal ve tamami- ynset diTaoı teımiye edıleoe _Jt • - Baş tarafı birmci sahııede - r-
Haymın tU sözleri üurlne _ İntihabat meıeleıi .M. Çal- termck lüzumu biBBedildiginden atfetmektedir. yetinin mnhRfazuı için büyük DiTanı M. M.eiHner id11re 

Feridin çıldırmadıgına teeekkür dariıin karar verece1tf bir ı•tır. Macari11tanıo vaziyeti o kadu Retipaiıiyen gazetesi diyt>r ki: bir bat'fe temin etmiş oldagn cektir. 
H " " · Il · ı kanllatindedirler. etmelidir. Zira i'te aym biç Bu. e1ter ıerbeıtr.e yapılırsa 88rih degildır. azı rıvayet ere FJoranaada neşredılf'n teblig 

bil ,_. 0 Y b k 1 "A• • t A Popolo Dı RomR gaY.etesi 
bir ~eyi iokAr etmiyor, a .. lı memleketin etkfı.r ve lıis ıyatını a 1 ırıa ıuacarıı anm vuı· AvıııluryKuın iıtikU\lını teınınat 

H.oına Te Vıyananın bu buaosta 
bepııni ikr"T eyliyordu. Şu bal- göıtermek itibarile çok faideli toryR işlerine karşı birttz soğuk :ıltma alan Şııhat tarihilı 1 ngi- tamamen mütesanit olduğunu 
ie prenıin urih bir zulüm ot- olur. Her halde Unümiizdeki dananınaıı İtalya hükftmetini lis - Fransız • ltalyırn lıeyanna· bıldırmektedır. 
mak üzere Hayme hak 'fermeıi Niıanda müesıe an met}Iİ8i in ti- ınUteeHir etmiştir. Mamafih Pe,- meıioa tamamile uygundur.A l'Uii· Mcssugero 11,loranaa mi.il·i.ka
mümkün olnrmıydı' Elbete ka· habatı icra edebilecektir• tede Vıyıınaya doıtane teşvikler- turyanın istıklalioi mohı\faza tınan herhalde bütitn nıırnasile 
rııını kendiıine iade 'f'• tHlim Ben Tazifemi yapmaktR ele- de lıulnnmakla beraber bu işlere için Floranaada ne gibi tedbirler anlaşılacak olnn hir ihtar teşkil 
edecekti. vam edeceğim. lteisioomhur in· açıktan ayıga k&rışmaktan içti· derpiş edildigi bilinmıyor.Ancak ettil?i mütaleneındRdıl". 

Fakat Hanri ile Rırnl on ko- tihabatı basueaodR hükilmetle oap cdıliyor. 
medyayı çok dikkatle seyretmiş- bir iti IAf zemıni bulml\ğt hele Baıuekilln Beyanatı 

ler, Haymın o kadar füttirao?. intihabat kanunuııda yapılacak Flosanıe 22 (A.A) - ATOi· aponyanın 
davranın ,ıt Ladi Rişınondan iee ieUUıntta aolnşmagı çok arzu torya başTekili M. Şaşning ts. 

Maksadı 
bilakiı hiddttt "'" tehevTÜr göı- etmekteyim. tefanı .Ajtrnsma şu beyaol\tta ı o Mi yon Dol rı Bahane E erek 
termeaiol hep nelden tertip edil- Fikirlerimizin imtizacı mü m- bolonmuştar: 

miş bir oyun telfLkki etmişlerdi. kün oldai?a takdirde cnmbor İktidl\f mevkiine gelir gel- Cihanı Kana mı Boyayacak? 
H19 nnsıl olnrdo ki mnkad- reıeı mo vo Z imi el n yeni elen mez ltalynya en kısa bir müd-

dea bahçe içindeki mabette yine cfört senelik bir <levre i9in miit det için gitmegl ve .Muesolini Moskova 23_ ~ A.' A ). - Ja 
bn Grae ile bu Hayim kendile· tefikım combnr reialiine 11e9ilmeıi ile miid Tolei efkarda bnlonınağı pon ve Mançurılılerın Çın şark 

k 1 kabil olacaktır. Bo sn retle belki . .•. . . demiryollarına karşı olan teca 
rinin katline ·nrnr Termış 0 

- dahili eulhu temin etmek bahti· kendım ıçın mnnevt bır vazıfo vüzlerinden ve Japonyanın tek 
dnkları halde şımdi Gra1 Hnyimo yıırhgıncı kRTaşnruz. tttlakki ettim. Bu manevi Tazife lif ettiği fiyata Sovyet Rusya 
yiız çeTırip te kendileri için Başvekil M. Çaldarlııin de 25 :t'cmınoz hlldıet41eri eanasinda satmadığı takdirde mezkur bat-

bu bahane ile dünyayı ateşe ve 
rerek birkaç senedir ileri sür· 
dükleri maksatlarını elde etmek 
istiyorlar Bu gayet sarihtir. 

Asker Çıkarmışlar 
Paris, 23 ( H.R ) - Şanghay 

9alıosm' böyle diişün~üğün.e ~ill.t dava- İtalyanın Avnıtnryaya yaptığı ta vaziyet edileceği tehditlerin· 
Hanri muti dm. bu işin içinde Jarda. tRtı~ hır netıce 11tıh1al et- yardımın bir netioeaidir. den bahseden İzvestiya gazetcsı sularında gece manevrası yapan 

lıhyük hır fe t, akıllara hayret mek ı tedığine eminim. . M Doıtoıan ıi aıetini taki diyor ki: bir Japon filosu karaya, ihraç 

verecek bir biyanet oldnguns. Fakat maalesef bu $.~yena.n ve m~mleketıo ikiııadt t\aasların~ Sovyetlerin müteaddit tavizle- talimi yapmak babanesile külli-
hlikmediyorı.lu. tahakkukunda M. Kondıhı daı- ri ile iki tarafın ileri sürdüğü yetli miktarda asker çıkarmıştır. 

Banuala beraber Ladı Ri~- m'i bir engeldir. kuTntlendirmek fikrinde. oldn fi atlar arasındaki fark 10 mil- Vaktin e olmasına ragwmen 
· b" d ·· .................................... ••11•• 1tnou bir kerr• daha teyıt ede- Y • • • • g ç . . .. . 

mondun Hayım ale1 ın e eoz S b yon dolara ınmıştır. keyfıyet şayı olunca butun me 
ıöyletlıkçe renginin kfıh al kah o)andİD rinı. Digw er devlete ait mala böyle bafil ve şehirlerde yeniden derin 

AToaturyanan iıtlklAlini ınü-
mor olarak gözlerinden ahtYler Ozonato••r İtalyanın bir parayı tasarruf için vaziyet teliş ve endişeler baş göıter-

dafaa müoadeleıinde ıaçtıgıııı da Hanri clikkat ve t 1t 
1 

edilmiyeceği bedihidir. Bunun miştir. Japonlarda bu heyecanı 
ebemmıyet göziinc1en ırak tuta- Çıplak başlara gür saç11'11a ya&ptJğl yardım A " 01 arya. a 1a manası ise herkes için aıikardır. yatıştırmak için en ufak bir ha· 

müna1ebatıoa haıust bir mahi k b l b ı k d ı mıyordıı. Bo şıddet, bu tehevTür örtülünce fennin bn hakiki bir - Japon askeri mahafili şu veya re ette i e u unmama ta ır ar. 
bu ciddi tee11iir yalancıktan harikasına tecrübe ile inananlar yet Yermektedir. lki memleketin 
olabılır ıniy<lı 'f d K b" d b . gayesi A nnpanın sulh içtnd11 çoğal ı. ısa ır zaman an erı 

Hayım ce\"a 1•ıoı bitirir bitir· 
ınez sözo yıne Ladı Rlomoot 
ba,ıııdı.Bu defaki hiddeti haddini 

knllaoanlar can 11kıcı kepekler inkioafıdır. 
Jtalgan Gazetelerinin Nefrlgatı 

Amerikada Lehistanda 
<le aşak deil i kı: 

Te lıaşlarının iiaimi kaşıotııından 

kartuldnklar>nı ve saçlarının eıki 

_ Hıç iimit edemem ki zatı letafelile çıkmağa başladıklarını 
alinız rnhaı11 re! e ioan11nlar da 86Tin9 vo ruinnettarhkla Ji'ıbar 

lıak Tersmler. ediyorlar. 
Hatta böyle ardl dinınden ç1· Emniyetsizlik kalktı. Yerine 

karak hır ~'iirk ile fl'flenıniş n Solaudın OzooaWr aaç iltloının 
ba,ka bir hiikOmet tabiiyetine gir· elde ettiği keramet denilecek ka 
mı~ bir kadrnın hüriyeti çalınarak dar neticelere hayret ve takdir 
malıhus olnıl\Sına Ioıiliı htikft. geldi. 
meti de riza ~öıtereruH. Böyle Her eczanede bolannr. 
bir i'te J ngiJtere dnleti de kızın Umnmi depoırn: A.lsanoak eo-
"Yn lrnoıuının tAbi oldugn deyle- zırn"'· 
tia hnknlı:ıı• riayet ed.rek lı•k-' 9--15 CS 4) H 3 

Roma, 22 (A.A) - İtalyan 
matbnatı Mosıolini .. Şutning mii
IA.katıoı gayet tabii Te ıon bf\. 
diaelerin mübik göıterdigi bir 
keyfiyet olarak teldkki etmekle 
herAber lmna lıiiyiik bir eh~ın

miy~t nrmektedi r. 
GaYoro Faoiıta gazetesi dı· 

yor ki: 

Bir Aylık Vari
dat 195 Milyon 

Vatirıgton, 23 (AA) - .Mali 

senenin ilk ayı olan 'femmnz zar

fındRki bütçe nridatı !95 mil· 

yon <1olara bahg olmu~tur. 1933 

ıeneıi Temmuzuna ııazaraıı 6..1 
.A Tuıhırya 'Yaziyetiucle biikiim 

sürmekte olan zahiri aüktlna iti· milyon fazlalık vardır. Bn fazla-

mat etmemek lazımdır. Nazilerin lık en ziyade hir v~ i pirloln iç· 

harektıtleri Italyanların koYnti kilerılen alınıuı reınw<len ıleri 

kar.,ıaında aiir'atle darwuıtur. ~elmektedir. 

Varşo•a 2a (.A.A) - Son 
tuğysnlardan en ziyade miiteeı
sir olan KrakovıcrncoTie Yilayeti 
dalıı lin<leki hasarnta ait iıtatis· 
tik ııe~redilmi,.tir. 55 kişi ölnıü~ 

130 bın hektar arazi su altındn 
kalmıştır. Burıun 95 bini ekilmiş 
bulunuyordu. 3 binden fazla hfly
nn telt-f olmuştur. Ou ki'i bo· 
gulnıoştur. 

Var~orn 22 (AA) - lne9 
erkanı bcırbiye reı11i General Nig· 
ren hnraya "flwiştir. Poznan 
civar ıoda yapılacak olırn harp 
oyunlarında haıır buluoaoakhr. 

-·····-· 
Beş Genç 

Oanizli'e Muvasalat (~ 
DJiJNf ZLt, 23 (A.A) - 4' 

kara Gazi enstıtüsü mualli~ 
talebelerinden miirekkep 5 . 
ın. bisikletli katile Nazil1~, 
trenlo Donizli •akınları0 

Goncalı i tasyonuna gelıll~ 
vo geceyı orada goçirmişle k 
Bu sabah bisikletlerle pafll11 

f 
o' le bar bosıvle suyuna '\"O 

rrndnki lıÜylori tetkik et 1 
iizeıe oraya gitmi lerdır. fl' 
vi porculerıoclan mıirak~~ 
bisıklet1i kondılorini karşıl• 1 
fümrc Pamukkaloye .aitl))if f 

"' tıot' 
dır. Oradan bera 'leroe 
geleceklerdir. 

••• 
Bir Çocuk Yaraıand• ~ 

Şohıtlerde .Mehmet oıt1° 1 
. . d b" k t•• man unnııı e ır 9ocu 11 'S•IJ mnk suretıle arkadaşı 

b3şınclını yaralamıştır. 

Zorba Bir Misafir 11,~ 
Baamanede Üsköp ot' / 

tb' 
belediyeo" kaldırılan abde• ~ı~' 
ıine girmek iıtiyen Giritli "' 

oğlu Ahye otel odabaşı•• ~b .... ıf' 
· 1teP" 

oğln Nuri mani olmak 1 l 
1,rı tir. Bundan dolayı ar• ;•' 

9ıkırn kaTgı.da Ali odab•f1 
-

ile katııı Mohtereın 

dövmüftür. Ali hakkınd• 

takibata ba,ıanmı,tır. 

b•o' 

' ıı•"o 

Tashih rt~ 
Gazelemiain 22/8/934 ~.,4-' 

ııüıhasında belediye tat• .,ıt" 
fukara ahaliye nrileoek ~ 1,, 
miinakaaıuı giioii 15/9/93

91 d••' 
lıtcak iken Hhnn 15/819 ,.,~,
kaydedilmiştir. Mii7ık(ir ~ 
kasa güoü 15/9/93• Jiit• 

han ilMa oluoar. 
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SiNEMA VE SANAT SAHiFESi ~ 
ı 
\ • • • .. • • • • ijııııl~lıııınııııııl~lıııı ~ııı~ıını11ıııımlııırnıııml~ımuınıı~lıınuınUl~~ııu~ııı®mıııı1111ımııııuııııım~ıııııııııımıbnunııtuu~m ~ıı~ma 

ervet, 
Öhretini 

Sanat', irlar~I Yastıkları Artist DIJ'e Kullanan Sana.t'.lr.A.r 

Kaybettirirmi, Siııema Artistlerinin Hayatı 
Baştan Başa Garibelerle Doludur OJbik Bir Artist Bunu Tecrübe-

1Qr11e iddia Ve ispat Ediyor 
Sinema ile Deniz 

Dokuyan 

IU~•· 
•dırıu 1 " . k -1rtca "° lk Ol O• 

~k hır 
111. •tıdnr •t . .... ! artıat serYAfin bllkiki hir 
>:;•tk&ra zarar verdıj:tın• aöylü 

Nfekik 
~ir.ema meraklı

larmın en t;olt hOf!I• 

~ land1kları mevın mu
~ vattak olan arttstle
' rın tıayatıdn. ~asıl 

sınemaya intasar et· 
ti.klerı, nasıl mnYal· 
fak oldukları, naııl 

ya~adıklaradır. \'eni 
yeoı temayüz eıJen 

yıldızlardan hirka
çınm ya,,ayışiarıoı 

Te maTaftakıyetlerı· 
ni meraklı karileri· 
mıze bıldir11orua. 

Bii.vük tabloda 
bil' na rnıua ile ısa• 
ret edilfln reı.ııı m 
me~bor artistlerden 

Şimdi T"eniden pRrR1tız kahnoa Mae We11'tır. Bu 
beyaz pMdeye dönen artiıt eıki san'atkarıo bntmsı

muTaffakiyetJerini tt'lkrarlayaoa• yetlttrinden başlıo88t 
1' .lleıimde elini kahlırarak biz- ğını umuyor ve tlıyor kı: sanemli çevirmet?e 
t''9llerine saygı deni veren - Zenginliıtın bir komiıte basrettigi Taktının 
il lrtıdı c Bir komik 11ktör zen· iki ıebepten zararı vardır. Bi- iki mislirıi senıuyo 
t~ 0hnamahdır. Zengin otdoğn rincıei bankadıt. birka9 milyona yazmaya ayırması
~ ikadan itiharen şiibretinı kay· olan bir komi~e hiç kimıe dır. cGönah de~il> 

tr • dıyor. ehemmiyet nrıııez (l) zira o filminin yıuıcıaı ve 
it 4rtieti böyle düşünmege ve sun'i bır v~kar iktisap etmiştir. rejiaürii, artisti biz· 
._"llıneye ıetkeden sebebin biz· lkinci11 de çok parıuı olan zat kendisidir. Itk 
tt \ ~endi hayatı ye tecrüheleri- bir komık roliinii düşüne<ıegine proYı.larrnda oyunca 

l'. kazanoınan artması yollarma olar"k yaatıklıuaoı 
•• \7", l!'ıldı para11zlık zama· ehemmiyet nrir n böylece zih- kullanmıştır. 'l'eorü
.. ~ . çok muvaffakiyetlN 111 ıneegal olnuk ınealeğine ya- beterinde kendıeıne 
..._ltrerek büyük şöhret n mu · kışmıynn A~u hir tavır fazla en çok yardımı do· 
~Ilı . . . konRn hizrnet9iıl 
a...: bir senet kazandı. ve bır oıddıyet takınır. 1 Lihi T 1 , 
..,..1 . . zene ay or • 
•ıi • aozızın kaybolarak biQ bir Tabiidir ki böyle hır nrıat· d O d 1 . . 
'' ı.. ar. te en lerı u-... a. göziikmedi. kı\r AflVİrci IArini u-iilc1üremez. 

Kumandanlığı 

Bir Ingilizin 
Arasında 

Hayatı 

' 

Şarls Rey 
Yeni Bir Film 

Çeviriyor 

Seuf • Siot'manın maı,bur ıl. 
malarından biri olan Şarlı Rer 
eıe11i filmlerin yapılması ile b .. 
raber çekildiJtl ıinema hayatına 
yeniden dönmüştür. e., ıeoelik 
bır ayrılıktan eoora yine beya• 
perdeye Qlkao bu artiıtln eıkl 

perest.,ikArları, kendisin• eotk•n 
doygolarını anlatan sayııı• ya. 
zılar göndtırmektedirler. 

Ş"rlı Rey ooutnlm"dııtından 
dolayı derin bir HTin9 duymak· 
tadır. 

ETelce en mühim rollerde gö
rünen Şarl şimdilik tecrübe ola. 
rak çeTirdiği c Kadmlar işitme
li idi > filminde ikinoi derecede 
bir rol almıttır. 

Sinema Mevsimi 
Geliyor 

Büyük Sinemalar Yeni 
Filimler Sipariş Ettiler 

Yaz menimi ge9ıp gitmek
tedir. Eylul ibtidaeında Şeh· 

rimi.adeki büyük ıinema ealon. 
luı tekrar faaliyete ge9eoekler. 
O~rendiğimh11e göre bo 1alonla· Ş 

uıtı .. 1 •• 4 yatrolarda çalışan • d• v H z ı • hu zenci kadın iş!dzlik yö- mi,tir. Altı eene evTfll meıımnen Şimdi Sinemaya infh~ap eden 
ını 1 e er aman Çın ziindtın Mae Wust'in hizmetıne Amerikaya giden Goy rejısörle· meşhur yüıiioü 1ekiz mili dok· ain aahipl.eri A~ropa :~ Ameri· 
' girmiş ve daima ıinema rolle- riu takibatmdan kortolamıyarak tan dakikada katettiği gibi hız k~ya, ye~ı .çenılen ~ıhml~rden 

il • • K• ı ç • • ! rinde <le hunun hizmetçiıl ola- yeniden Sinema hayatına intisap alm11dan otnz be' ayak derinli- hır çok 11paışler vermışlerdır.B.a 
mını ım er evırı yor rak göriinmiiştiir. (Mae West eylemiştir. ğinı dalmakta Te ınynn altında ·~yf~da M~m·~ zaman ba~•ettı-

- • .. • - • • yaımıcla gfiriiniiyor.) Uznn mftddett"nberi bıraktı· aek1en ıekiz yarda yüzmektedir. gımıı yenı fılimlerden hır ço-

A t • ) • E •y 1 fi E 2 namnralı reHim Sir Soy ğı ean'atında yeniden büyük mu. ( numaralı reaim hatırı 18. gonn önümüzdeki kış gi.inlerind• 
l JSt erlO D 8Ş iSi e D Standıy'dir. Evvelce HollıT'otta vaffakıyetler göatermeğe haşladı: yılır artiıtlerden Oon Milkoot beyaz perdede ~eyr~deoeğiz . 

., •• •• v •• B E • y a ıioema şirketlerinden hirinde s 1 . A ' k olup kendisine göre bir rekor Salonlarda şıındıden hazırlık· 
~uçugu u serı any an çalJşırk:en biiyiik harp patlamıştı. numara~. ~.8~~m. . me~ı a tesiı etm1ştir. tar yapılmakta ioap eden taruır· 

. nın meşhur yuzuou Te ohmpıyat . . . . 

Yarataca •-tardır Vatanını fazla aenn bir lngilız h' 
1 

d B t K b- Bu artist oynadığı 176 rolün lere gırı,ılmış balonnlmaktadır. 
K ld <l . • k .1 şam ıyon arın an us ar ra k .. .. O .. .. tl k' . d o u~nıı an ışını ter ı e mem· . .. ı~. d b. . anoa uçunde ıevimli tipler ya- nomoz e ı mevsım e seyre. 

l k t . d" .. I · ı· d tır. Büyok }J "Jlar an ırınde t bild' d .,.. . t · ı· ı d B i e e me onmuş ve ngı ız o- ra a ı. eoe0ımız ı ım er arasın a r • 
ııanmaıında vazife almıştı, göı- boğnlma~ te.~l~.k~~ne. maraz k~· Geriye kalan 173 rolü hep git Helmin Lilyan Haneyin, 
terdil?I büylik yarrlıklar yiizlin· lan 11.oemı yazuoulerın kurtarıl. 9irki11lik örneği olduıtundan ar Moria Şövalyeuio Te diğer yeni 
den deniz kumandanlıgına kadar masına ınemnr edilmi,ti. Bui~de liıtler araaında yepyeni garip bir yaıduılardan bir çoklarrnın son 
yükselmi~tır. Ve kendisine bü- tam yirmi iki Ohlt kortarıuak rekor meydana getirml,tir. O da çevnlmiş güzel ve büyük tılimleri 
yilk riitbeden ıire anvauı Teril- orijinal bir rekor teıiı etti. movaffakiyetıirııllktir. avrdır. 

. . ....... . ....... 
Leblebici Horhor 1 G. Garbo KOlleJ Aıletleri 

-
Beynelmilel Sergiye leti· Yeni Bir Film Güzel Kraliçe Nasıl Sağlığında 

rak Ettirildi Çeviriyor Erkekleri Sürüklemişse Şimdi De 
ltalyanan Venedık şehrinde Greta Garbo Amerikada ça· .Methnr M.ııır kra-

ıı~önlerde bir sinema eergiıi lııhğı Metro film hesabına yeni fü~eıi cKleopatra> i9in 
,~ılıyor. Beynelmilel mahiyette bir film çevirdi. o samRnki erkekler 
olan bu sergiye Amerika AYoı· Bu filmde Garbonun yaninda hl9 bir şeyi eılrgem••· 

} ' "k' · d d ı 1 . b" terdi. Güsel krali99 er· 
turya, Qekoılovakya, Almanya, 1 ıncı erec• e ro a aa yenı ır kekleri büyük bir ko 

1 ltalya, İngiltere, Franıa, Fel~ yıldı~ d~ha p~laclı. ~esila Par· layhkla elde eder~i
menk, Lebiıtan, Ini9re, Ruıya, ker ısmıodekı bu yenı giizel yıl - TabU Mae Wutm 
lepanya, MRoariıtao ye Hindiı- dız Garbonun kardeıi rolünll yaptığı gibi onun en 

t d ·ı ı·ı· ı d b. b" t il d ... b. f'J ufak bir arsnıu prea· an a 9et·rı en ı ım er en ır ıı:zat enıı e ecegı ır ı m k& 
. .. . . . • • tiş rları tarafından 

Yeya hır ka9 adet gooderılmış· çevırecektir. On yedı yaşında HTe eeve yerine geti• 

~"'•ı1trin en ,-a,hıil• en lbir ıenedenheri kendini göster· tir. lpekcl kardefler limitet şir- olmak itibarile ~olivutun en genç rilirdi.Ylne ·'imdi geo9 
'-•~lan ho iki kadın .cŞi.mdi oaektedlr. keti geçen ıeoe çıkarmış oldoğu yıldızı olan Sesılya yürüyüıünün ve kuYveth .. erkekler · 
ıı~ •aman i9in• hlmmde Dört yaşında olan llU kücınk (Leblebici Horhor ) filmini ser- kıvraklığı ve kahkahalarının şak· KJeopatra ı9ın çalışt· 

t, o1nı•aoaklardır b" .. k . . ki ~ eıı· d aff k 1 1or Te fakat bu defa 
)i <T • yıldız ıon temsilinde çok uyn gıye göndermek eoretile bu bey- ra ıgı say n e muv a o· Ki f .. 

~h~ fU11ıin ha' artiıleri Gari bir monffakıyet kazaamı~tır. nelmilel sanat 8er(J'isine Türki- mu,tur. Reopat~a 
1 

dilmi 19bın •• 
"'• Karol Lo1'mhardır. . . o .................. ........................ eımım z e me, ar 

a':r:d•ki iki kadao artiı iiçün· Rejiıiir yeni bir filimde mö- yeııtn de iştirakini temin et- tir. liu hlmıo ( LebJetnci Hor· atlet Ye fntbolouJardan 
"'tt • olarak beraher bir eı.-re bim bir rol verılınek üzere ken· mi~tir. bor ) olmatını temenni etmiy•· Bol Hall ve .Broia 

it k edi.rorlar. diıini şimdiden haglamıştır. Sergide teohlr Ye halka Te ~k i9iml•de klmıe yoktar. Ne· Smlthi görftyoraano•. 
~ .. lı G raoTi l'ın kırk t'eneli k Reairode yakarıda bahsetti- J ori heyeUoe · irae edileoek fJ. tioe hakkında alaoeıımıs m"Jt.. Banlar Kleopatra fll-
~ltaa hayatına mokahil kiiQiik jtimiz kadın iki artıatle beraber limll1r ara1ında •D zi7ade bete· matı oka7aoalarımıu bildir• mi haf mam .. lll•rl Qlodet Bolben Warreo Wllliam Ye Hear1 

_,•l b•!•z perdede aııoak Garı Kopel vardır. olleoek olana mtlk~fat Yerileoek- oetia. VU.oklOMar. 



fent A!ır 
a J&Jt zsm zıas ıs &il • 

flô~ii.D~ijl!~~ij"i] Sevd!köy Yol~da ESra-(jAIDJ~ vuıHn ::J ıJ['!.ı:!:!LE• 
E§ Ya.zan.; A.:n.d.ı•e ~-1r<> 5 rengız Otomu bıl Kazası M~çh_~, -~·r•az Y~andı -= = Dorduncu Snltanıye mahal. • 

=§ 'ru_rkçey~ ~:n:~ı;::~ l'1as'1hi: :Esat ~I ş ·f··::;·······o·······t······d···············K···········b·······ı··d····:·ı······ı·· Jeıi ·~· 1-0kagında otorao Ali iJzüm Satıtlan 
~Diikk"' cı Koşa Koşa, Dük.lr.i.uın• •ö ~ o or r a an ay o u. o u kızı Ayşe hanım ve karde~i Ah- ' ti 
= an . = v y 1 v 'ili met efendıler karakola müra-= nerken Çen de Derlemeğe Başladı :: e ara 1 ar mı r oaatıa eyde bnıanoıadıkları hır 
• • Çu A lıoı Fi at 
:. :. • • •-• .. • • • ıırada eylerine pençereden giren 

92
; 

- 6t - Dün ilu •;eşuıeJık potıı mer- Yapılan bütün t.hkikata ~ Jiro Te şü B 50 18 
• Çeıı lıı r şey ~fü lUjjyor, lıay •· ı kıyordn. Üçiiniiıı kolonda da kezıne bir yolcu müracaatta bo- raitmen hadise hakkmda 1arih hırsıalar tarafmdan baıı eşya- ~2 Alyoti B. O l~ 

la<-akmış gabi L.iitüıı az.aaı tıtri hali çantıala.rı Juroyorda. Orada lauarak Seydıköy şöauai üzerinde malumat ahnamı.11uttır. ları~ın çalındığını iddia etıni,. 562 F Solari 7 50 12 öO 
yordn: ııtomobi 1 de geçıyordn. ılaba fazla -'larmaroak akıl karı hır otomohı1 ıka-zası 'fukubuldo Baonn üzerine lkiçefUMlik ka· lerdır. 364c Kırk Kazım 8 60 JI 

,\ ıı ı ı kacıoın ()nüııe geç mi~ ıdi. Lnkautalar pek emin J~~il- ~u~u "e ka..ıa .uetıceainde yolcu• rakoıu keyfıyeıten bötön merkez Zabıtaca yapılan tahkikatta 161 S Süleyman 11 16 60 
olma1o1ına 'f'aklinJe mani ohrnıa <li. Ve· ha •okakıa. iiçii de, pek hudan hirinın öldiiıtöoii n bir lert haberdar etmit l'e 'rire 12 hnıızan ayni sokakta otura.o 130 Ş Riza Ha 10 13 
ruıştı. Dükkinm :cDolikanlt fena çok defalAr bırt.,.mi~'"' hırbirtn· dııt()trnın de ağrr ıarette yara 111umarah kaptıkaçtıcın aranma- itliz taklmından Ahmet oğlu 128 Vitel 7 50 13 j6 
halde ba.ıa-. dıye düıündü. Yıı- don ayrılmıtlardı. ~içi11f Halbn. lan<ht?ını hildıroıi'ştır. 11m tehJit eylemittir. Akşam Höıeyin oJdağ~ aolaşalmı~ Ye 15( Y 1 Talat 8 18 
Tarlauıuanıaaı i""-İD kolnna uirdı. ki lııç bıa· 'f'Akn YOLllı.. e. zatın karakola Yerdi.!h ihı4'ri 81111.inç1A1thJ hanma mezkt1r yRkaranıntk &dhyeye nırilmlftir. un it D Arditi 7 50 ıs ,.. ,.. ., ..,.. ....., ~ Şapka 81ymek ıatellllyornRlf ,u 

Çen hir .-ar-•a, k•ndıoe uzanan Çen: ifadesım~ göre Tıre beled~yeıuıt- kaptıkaçtının ı•kUti cörülan•. K 112 P Paoi 6 11 
~ -T emeraltı oaddHıDde k11n• d 

kollan indirip ileri dogro fır - Hammerlıh'e ~idelim, dedi. mukayyet 12 nuıuarali bir kaptı tür. Handakilerie ifMl•i .. g<ir: auraoı K•brnu& otla Oaman 103 H Alyoti 10 25 tl UV' 

Jatlı. Acı döklloeı71 hir an Dar ıokaktara datdılar. k.açtJ, 1'ı.reıdeıı lzmire ıntifterı '8fii1"' otomobiJl baaa g.ıiıiJMJe: k L 95 E R RodiU 12 25 ıt 'Jf 
1 9 _ Ba ı..: L ı-•..ıı PP a •&a•hnn• muhalif olarak .. 

ye•·ln41e tlwrdnrtlo. Qen adeta 8ueo 1<tTdo: getirırl~en Seydıköy i e un»ir - 'ıma uıı aaza ... • b ına . 77 Oe•ahircl z 11 12 "" 
kosayorda - ne oklnt arumdaki ~ösede 'bir araba1a Otomobili bir 4tnra ~brcluo ~ takt• ıfydıttnden hak-

10 
60 

• • kında k.annr takibata ... lan· 64: Ak Oaman • 10 60 
llükkineı ba~trıyordo: Qen olanı ona ani.atlı Pey, te9Mliit elmi~tır. demit Te o~tadaa kaylMJlm-.tıu. maetır. 60 Diyamaaditlt 8 r>O ıi 
- IDekam, tokam! Çenıu dükkindıuı 7&ta1s cpJ1111a- Şoför arabaya çarpmamak Fılb•kılra Lan• getiril .. otoma• Para Y.,..a Cek .... Aflft (8 M. J Taranto 8 50 11 Si 
~l'oka çantada ]di. Çeo bun- dı~ın• göı-ö~ ne 1.,acatını içiB ı.ceie hır mannra yapmı, bd111 ~ tarafı kıama puçaian• Arap lıaanıacla .Ah-.a.ı~o (7 A .Muhtar 9 10 

hn bir 0•1 anlamıyor, hütün şaşırmt-ftl . .Köteden birkaç metre dırekın10.nn kırını~ Te arabadan llJJf l.ar balded1r. fOlör Faslı AJ'f'ahktall lflirdiği 48 F s Abdulla 9 ~ti 
adaleleri, 8İnirlerinın ~.o inceıai ilerideki keudı •h• m•Ykime k.a~arak dıYara ~iıldetl• çarpmış- .. Şeför z~bıh•ea .. •nnırkee mitşlerilvdea lbrahlm. ottıı on 18 
ıokaJ.?t doldurarak, baYanrn bot- degru iJerfemitti. Şaaghayda tır Makiııeııin i>n taralı fena .Drludde.iamomı mua°fınt Ali Bey dört 11,.atla 6'.li namıadakl 23 Koop ittıhat 16 

11 
lujtnnda agır l>ir gürJe1ıtle paı- otomolJiller halde haMJa o~ramış Ye öo te ayna c.tomobil yole11larınd&0 Rı· ougon otomobil ticrtıtl elan ~I' 31 Çolak O .Na 11 

11 
f6 

Jıyar&k bomba aaini bekli1ordn. ıoldan gi•t'flerJi. kerlekleri pattamı11tı. seli luıaduracı HaHa efendi it• lirayı ••rmemnlnden ma•ber 22 K z Sohi 11 50 
Halbold sok"ll: k•la'bahk olma~ u_ "' d ı l ı f'ı 19 ~ n- 8 S Ba1ır; hiç bir ... yokta. Oto· o.aplı Aaçtı " •o nnaa yo.- miode bniıine teudftf etmi,nr. olarak çü•tiDi almıtbr. Şoför ı. .ooncu1a 

nıobil dfuımii•tii. llatta ı.imdi dı~ından eenenh11 ~oförü köşeyi colar bil nd"me cınuında •••• H•ıao afendi Atı beye v•k'a~ı h k a k t L 12 .lıl z Hohııl 10 50 ıı 
v • ' " a kın a ADOD taaibata hat- " 

Suen'in önünün ge.nwif olmak dönerken ga1et açık ahıııt ye k&lfiıle korkmn~lar Ye ler1ada . ..ı;.yle anlatmı•tır : 9 B S Alura.ki 8 l"' 
11 .... 1 1 d r- v lanmıttır.. 8 Jazımdt. Bu budala in hala ol- lrn suretle 7olun ıaJtına geçmiş- u.' amı' ar ır. - KaptıkA~tıda on ü~ kişi 8 Kohen bi 7 Tır9dc buJonan •e t zmlrtı 'Y ~ Haracı aa,ılar 

~uğn yerde dnru1ordo • ...Madam- Li. Ba 11rada otomobille kendi tdik Tıreden lzmıre geliyordnk. lki9eşmehk 9addesınde lbra- 3 Abmeı Rem 20 
mf!zoneo K•lruekte olan bir aı b b 19 o Egr 10 

ki hiç hir ••Y 7ap1lamam1'tı, .o arasına bir de çekçek uabaaı ker ~.. bn yolcular meyanında Seydıköy cıTarında otomo il ir bim ~111 Fethi Y• HHaıa o•lu ı 
halde artık hiç bir tehlike yok uirmıı:ıti. atahAdao ıak1nırken do Yara lımail aarho11 ol•rak aır• attık · 3~7,5 Yeku" 0 ro v bol unuyordu, Aıkerrn eli bıtfıf v ~v 

20 
13 

ta. Ötekiler ne .rapmışlardı t Çen rıan: çarptı. Otomobil içinde tamir }arından yak•lanmı,tardır. 
y ıoretl«t ya.rala:ınn~tır. J • S bşl tJ koşmağa. ba.şladt. Antikacı : •Bir· - lnıan çekç6k ıuahııun• da u d 1 bHl8D681De getirilen bir de hasta iki Yankealcl ncır a a 

ı o'cu, Hndetın f', yo oular-
ıız 'far ! ., dire ba1tırdı. Diik· vardı. Kazanın vokounu mütea• M.eıarhk b-and.. Lf"ani• .. lı F . • 

"' düşünür mM dedi. Bııı le.ree çak dan lurıtimn de mülla<lflmede ._,. • .m. - Qu. Alıeı ıa .. 
kancılar dükUnlanndan çıktı· kıp balta otomobıldeD ahuarak RP.cep o~lu Yaeuf ağanın kar. 566 Tiro Ye •ti 5 50 ıs 

çekçi YRr ki anoak Ş:uıkay~ekın başını camlarfl çArphR-ını Ye fazl& k d v 
Jar. 'Qerı anladı. Hiddetinden to· kan ZAyt eıletek iilcliiıtönü de yere yatırıldı Her tarafına bak. pnz aatar en yanına yaklaşan ilR N A Haydar 5 ~O ~ ıs ~ 
k ı k k ölümli sayeıinde hayat kazana· k y ı · · d h f ' f b" Hbıkalılardan Yt1da ogl 1\1. i -ayı aııp açma , a<nna nereye haber ven!ı~ıoılen lki~qunelık tı . anız go~ılio e • ı 11' n a • S Al k' 8 8 
(tlar • .. olıon ona fırlatmak ı"ıte- caklardı. t d I' b t ı Ye Moi• Sabana iımind .. ikı ... n 228 B azra 1 .15 ... t . . . . , .,.,olis merkf'zi t1111 hAI mii,ldAİ· sızrn 1 var ı. ~a aı • ea>ra ' • .... .1 t 7 '1 .,. 
dı . .)fakat bir takım meraklılar - yı amma, ıR,ımı tam yap 1' ıarıye bastan-ın"" rr,,.1 1·yorda keaioi tarahndtrn 321 k.uru~o 130 y Talat "J 

unınmı muavım Alı heyı hA.ıl•· """' " ili'.. • Ç"'lıomıttır. uankesıl• .. aranm"'k- 108 Fik Paken 7 50 'I ' etrafını almaga başlamı,tı. To - mı~ olmıyıtcaktım. ıeıl··n hıtherchr eııuıştır. Otomobilın t~kerleklıri tamir "' .1. .,. .. o~ Q u 6 :;o B 60 
k 1 d··k~ t l tadır. 1 '* ıv .u.emzi .., ayı a ıp u •Deının ıara rna Suenf' gelınce: o uka b~la- A lt bey, merkez J·andarma edı ldı •s zrnıre ~elerek but ayı 8 50 

Hanımın Çamaşırlarını 7 4 p Paci 7 50 
atarken çantHınt kapamaınıt ol. ruııu bombalarını atmeclıklarını lıC>lilk knmanditrı vtıkih yüz.,aRı enıra..:ı 111rıye haslane;Bıne teslım ç 1 Hl t 1 10 O . . a an zme ç 74 A Malaıno 6 25 
dn~urıo farketti. tomobil geç- Şollyip lıflyle beraher otomobille ettık. ·~ k d M d k 8 50 
ti ıt d b . 1 b b d 1 n giirerek ceneralın otumohılde ol- ~ .n..arşıya a a ara ıye ıo a · 62 D N Arlliti 7 

hırı en erı ÇMl a, u o "anı lı:'ldıse maballıne ,.,ilıni.'.'ll,...rse de Mfüldeinmomi moavini Ah ,1 ,., b M 8 
1.1 1 1 ö madı~ı düşünceııııııe kaı ılmlştı. ,.. · l'?ınua .L.'Orı ey kızt elabat 47 B JU' b" 8 

"'" yo uan ge ıp geçeoıerın g z lrnzarıın Tuknlıolılu~aııll dıtır hır hey bu izahatı l<Afı ~()rırn-ı ıııış hanımın eyde bnlunmadı1tı bir ızı·a 1 

11 
fjO 

) . .... d k k 1 b Çtm alçak ıeel~: 1 "" .41 Ş p ı2a. ba 7 
erı onuB e •çı a mı' ·n om- tımartı görememışhır Te zınire ve tahkıkata deTama karar vor- ~ ·" • 

0 u h- ı :-ı- ı l ıı rulla bizmetçiıi Ssfıye tarafın. H . 9 
ba <la - ü~erindeki kiğtt kay11u' - oOlll•Gı ar l!\}'Stı:. am (!1- avdet eımışlMılır. mif!tır. 15 Alyoh 

> d11n 12 parça çamseırı çalın 5 K . k KA 7 
oldu~andaD - meydana çıkmıştı. r:uyorlar, dedi. hira~ ı.ıoııra te- ır azıın 

B,. y d D 1 K 11 Ed'I • mıştır. Yakalanan Safiye auçunn y k DikkatJe çantayı kapadı, balbn · şebbiisümüzil tekrarlarız. ır at~n -ıs 1y~k a or 1 mış 1872 e tin 
ki ıınirleri iyice gerilmi~ olda· lterledıkçr, geçen şaşkınlık- (j (1. 0 0 \ ıtaaf eyle:.~~11; Ahndı 
ğnndan az kaldı bepııni bırdeo brınrn yerını üınıt~ızlık :ılıyordu, Kemer oaddeıınde Uzerlncle Satılık EV fi ' 

atı,ordu. Suen: Nahiye Müdürü Ve J6ndarma Onha~ısı Aguırceza hıçak taşı<llA'l görülen Yuınf oğ lzmırin en bandar, gn tere 4 

Dükkancı koşa koşa dü'kka· - Hıı.ta benım, ılPdı . Y in Muıtafanın bıçağı m"eadere 'ff.1" 
DJDI\ dönerk~n Qeo ele hı.ıh hı.ıh - Sonu Vaı - Mehkemesı·na Yerı'ldı' ler ev en latif bir yerın<le tr&lll 1 edılmıştır. bir d•k1' k .. m-ıaf- 1e ma··,,t"'kilı!' 
ilerleıuege haşladı , = Q§d tjS:f'ALMfH o "' "' e(l D P 

Kadın Kavgasa apartman b"Jlode 
Pe;'e rastlar raıllawaz ıor. KirahK EV To..halmın Yoguııcu : ar kö dügiinü vtı l>nna!1 nf>ficesi olar:lk lkiçeşwelıkt& oturan Bekir Teya üç ayn . 

11 
b•tı' 

du: yiintlon Ayraııcı ogollarından giiziinün kör otdn~ anu ıddıa ve kızı Redrıye bBnım karakola kollanılahilerı genış 3 /?aQ 1 r bil' 
,.~ t ' Go- t d tr"mvay "'adde ı b·· ı ·· kobtar ..... tıtlra ,, - ;..,e yapın z epe e .. .... • .Mehmet o~ıa Ahmet naınmd" ~ıldivet e11emişti. nıüraoaatla altı gün unl Hac1' çe er, u un "'' r.• 

- Ya ıeo ne yaptın 1 •İne ve vapur iskelesine iki da- hır Şllhıııı ~üddeıomumıfığe btr Yapılan tabkıkat n~ticeııinile ye hAnım namındaki komşusu ile sebeplerini baTi biiyük bir e 
Bira ilk önce ,ötekıui dinle. kika mesafede gayet havadar iıtlda Torerek D11~t<1zılca nabi badıa~ ea.bıt görtilmiiş nabıye kavga ettıgıni ve bn kavgada acele azimet dolayısıle ~·Y 

me.k ıatiyerek uefoı Dfffeıe bakış- ve büyük bahçeyi havi bir hane yeııi uıinliirii 'l'evftk heyle jıın· müdiirö ile jnn<laroıı. onhaeısınıo bamıle bnlunda~n diirt ayhk ehnn bir fiyatıl 1atıhktır. 
tılar Yaklaınıakta olan Saen, kiralıkttr. Bo.rsa sarayında Fehmi darma karakol kuıııı.1ıJıına Vey agırceza mabkeıneııiııde moha- çocngano düşiireoek bazı alai Göztepe Halit Zıya bey 
bonlıum tereddüt Te şüphe ile Sımsaroğıu beye müracaat. eel onbaı;ı taraUarwdau, havaya keme edilmeloriuo karar verıt. anın belirdığıoi iddia Ye tikAyet Nnmara. 23 
dolo hallerıne (>&~kıu tatkıo ba- Teleton: 3039 sı!IHı attı(?ı içın fentt hı&ld·~ döTiil mıttir. Ayl~mietir 1-10 (340) 

lzmirLiseler, Muallim Mektepleri Ve Orta Mektepler Müdürlüklerinden: 
Eylfıl Günnler Knı he.ıaı Kı• hMıill Erkek liıtesi Erkek lıstısı Kıa moatlun .Kıs mvallıoı li':rkek moaUıw Erkek muallim Karfıyak• ort' 

1 Ooınartetii ,. l>aza ı· 

·~ J>azaneıi 

' Sah .. 
.. Çar$arnha .. 
(j l'er\!em lıe 

s Grıuı•rteti 

-> l'nzar 
.:o Puarteai 

!l Salı 

i:l <)arşamha 

13 .Perşembe 

15 Oomart•i 

lS Pazar 

11 Pazarteai 
ıı Sah , 

Buca orlA KaTatae orta 
D: I D: II J): I D: Il n: r D: II ' D: I D: 11 

Riy•zıye Rı7aaıy• liıyazıye Tabıl ıbmler Ri1azıyt Yabanoı dıl 

Tahi1• 

Fen bllgiıi 

Yabancı dil 

Tarih oo~raf7a 
i ort btlgııi 

~•k bakımı •• 
e• id.aran 

Felaef a 

Tabi1e 

Yabancı dil 

Tarih cografı1e Yaba~ı dil 

Fiziki ilimler 

Tabıi ihınler Tnib ~raf . 
1• 1 on t>ılgı•i 

ltiya.ii llunltH lf eu 'LiJgııi 

}'elıele 

Yabancı dil 

Fiziki ilimler. 

TadU, co~rafi7e 

Tabi ilimler 

Riyazi ilimler 

Tik biye 

Fen bilgili 

Yabancı dil 

()ooo k h" kı oıı 
T• e'r uiareıı 

Reel m, itı derli 
maatkı jımnaauk 

Tahly• 

Tarih coğrafya Ya banoı dil 

MİıaMk deralerl .F•n bilglıl 

Terbiye 

Fıziki ilimler 

T11rih, co"°rafiye 
Yurt bılgııı 

Yabancı dil 

Tal'ib c0Jrat1a 
,.,, balgııt 

Reıim, ı, derai Tabl1• 1'ably• 
nıoıı.kı Jımou&lk 

Çocak bAkuaı 
Te ., ıdarMt 

.Me1ıek denleri TarUı MtraHy• 
1uıı b1Jg111 

Tabiye 

Riyaziye 

l'islk ilimler 

Yabanoı dil 

Z Rhanoı c1t1 f,I 
Ya bawoı dıl Tarih oof. yort. bili 

Tarih, eol?rafya Yabaooı dil 
yort bılg111 

Fen biJgiıi Tarih coğ. yurt bllgl•f 
Fen blJgJ•I 

1» Qarpmba Edebiyat Edebiyat Riyaziye ilimler 1'arill cotrafiy• 
Türkçe 20 PeT,.nabe Türkçe Türkçe Türkçe 

l - EyHU deneıi mezöniyıt imtihanlarına ait c•~T~t yakarıya g.çirilmittir. 
2 - luıühaalara 1aat Mki;ıde b~laoacaktır. Tahriri imtihanlara ıal\t sekizde gelmi1flnl•r 
3 - (lmtibaoa girme kA~ıdı) olıaıyanlar imtihana kabul edilmez. tJP' 
( - Eıki imtihana ı;irme ka~ıtlarının hükmü yok tar. Her tal•b• 29 Aiuıtoı 93( pertembe gtinl ~ledea eTTtl bir fotognt la mtktep idareıint mtlraoaat ederek k&tıdıoı alaıoaktır. Etki 1 

bana ı:irme k:lııtlarını her talebe mektebe jad• edtoektır. · 2(-26-~9 

Türkçe Türkçe Törk99 

kabul edilme.. I 



f 
ızmlr Baletlt,esalMleft : 

1 - 95 aduın 88 aa•anb 

Sah;b;nin Sesi ll
ar1a1ının •lıfl •t•k •laayede 
ile 4 Kylftl 98' te uat 18 dadır. 

2 - ~ö a8aoın 9' namarah 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
arıaamın atatıeı açık müaayecle 
ile ' Kylft.1 93' ce n•t 16 dadır. 

3 - 9t> adaom 95 numaralı 
arsasının ıatışı açık müzayede 
ıle 4 Ey16t !l34 te Mat ltl dadır. 

4 - 95 adının 96 numaralı 18 
... 'URR'M'IN 

!\1 üetezat. Hasrete ba Ştt(l 

Klıreda deli göynüm 
MÜZKYYRX HANIM 

~EV YAN HANI !\t 

A 1785 Necl3 Te Qatdııı 

J Emel •e ıuavı çıçck tangoları 
8~VINQ HANf\l 

Aı 1788 Allı g.,ıın 

Dıy.arbekir türkli8ü. Memo~ 
:\1ÜŞKRRKF HANil\l 

A 1187 
Uun .ballı gtıc~ oldu 

1 H iizam gnzol. Kok !asanı saçlıumı 
~I AH M Ul' Ol~LA IJltTTl N 11 ın~ 

Al 178j U~ali uevı~ gazöl BtHIZ6JOeern kımıaye 

't ~en benı hır hu;ı.eye 

arsasının R&tJşı açık müzayede 
ıle 4 Eyl0.1 9~iıi te ıaat 16 dadır. 

5 - 93 adanın 12 numara •I 
arıtaeımn eatı"ı açık miiuakaaal 
J le "' l~y r t11 98, te aaat 16 dadır. 

1 ştırak t-deceklcri n müza-
yede şar r namesını gfömek vo 
ızabat a lnıak Uzer~ ba~katıbe Te 
ıştarak ıçın sôylenen giın ve aa 
atte depozı to makbuzları le be
ledıye daımi encümenrn" müu-J 
oaatlıtra. 15-25 3378 {2~() 

ll tiuaı~a~mer Cemiyeti Merkezi JJ! ..... 
~~.~~.~~~~~,; •• 25- Etü•ler, Q•ın•w arabaları, Mefruşat Mağazası 

~ . - ' .... : ~ .. . . . ... _,. -

lf 4 llnrde [Uİ09 talaşı 26 - Karfiçe çıvıai, mubtelıf eşyalar Fesçi Zade A Nıhat 
"&aı .. ~"•toı 934 taribltırincle Eıkı.ebır Hılalıahıner aambarrnda • 

.._l•odan tallplerın wiiracaatları. 24-26 3527 (338) Telefon 226• 

il AN 
~~~let Demiryolları 7 cı işletme 
Ufettişliğinden: 

.,:•lbiriu panayır Ye tartoluş lıayrıunları mlinAıttl>etile f zınire 
'ı 11 Yapılacak yolca nakliyatınuı fazla olacılıtı nazarı dıkkata 
--:•t1a1t Onma gönleri tamirden .Alaşehir ve Somaya tabrılr olu

~h leneu&b katarlarıo••• ~loız Soma cıbetıne giden katar, 

.. ıı~~Oloo 24 •e sı Ye Eylfllün 7 HICI Ooma günleri tı.brik 
'Yecekleri mnbtuem halka ilfin olunur. .. 

' 28-24 26 3510 (334) 

,iz.mir Defterdarlığınndan : 
hıa, Ağıt ve ınukavYad•o başka mevnt üzerırıo tortrp o'rınarak 
._,,:ı•r •e eaıre gibi umumi mAballerde asılncıak veya haşka 
••ki 6 tetbır ec'hleııek levhalar n hona mfimasıl nı11htelıf şekıl
~t llanıar damga kanonunun o bırincı ıuadJesının 74. iincii 
4Q'•t ••ucihinoe metre nıorabbaı itibarıle damga resınıne tabı 
6 fondan bonlarin talikinden evel defterdarlık da01ga kaleıuıne 
"•a t .. 1 "-.ti• danıgR resıninın makbuz 10ukı:.l>alırıde Ye~meye teJı 

•lrıı takclırde beş miıul oeJJayR tabi tııfufaoat?ı rlftn oluıııır. 
3501 ( 33:J) 

iLAN 
1_ Devlet Demiryolları 7 ci lş
"~rrıe Müf ett şliğinden : 
'- •tnır • Alaşehır mantakasında i eyl61 11)34 taribiud&n itib&

't.'lllumi tarife yolc~ ücretlerinden yüzde elli tenzılfu yapıla
tı11 "· Bn k11•mdan teosilat yaprlmıyao mıotakalara ıeyabat edıl-

;cı• lırnir Alaşehir kıımı için tenzılıl.t tatbık edılecflktir. 
'•la malftmat için iıtaıyorılıua möracaRt edılmeai ıueronJur. 

" 
24-26-28 (339) 3538 

~ lQrkiye Ziraat Bannkası lzmir 
?~besinden: 
t_'•l(ıı Sokağı 

"•
1Y•ka :.uzan 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

Yıldız 

Mımsninan 

Oalıbıyet 

:Xllldöken trsm~ar O. 
Oıtmanzade yıldız 

iileymaniye 

1\1 ımaralnan 
)

7 ı ltlı~ 

Mırat 

evda 

Aheat• 
()nkıcı 

• 

Qakır oğlu DilaTer 
Oı-IAI bey 
lhyıdı 

Y enıgiin 

Oınıi 

Arsa 
c 

c 

c 

c 

c 

.No Mubammeo K. 

29 3/21 300 
29/1-17 !lOO 
18-2 l 300 

7-9 700 
12-9 300 

117-123 500 
13-15 800 

28 1123 900 
• 38-36/l 500 
c 1-1 CiOO 

üç dükklll 50-52-5( 1200 
Arsa l 300 
2/l hiıae hane ı. ı :J 200 
Ana 1-10/5 500 
Dükkan 42 44 1500 
Hane 80-88 2100 
Hane 19-23 1100 

c 5 ~400 

Mefruşata mütealhk en son woua dö.,.tmelilc kadife, 
Gohelen, 1ngıhı1 kretonları, hle, cıhinlık V•• perdelık tüller, 
bR•ır stor Te ketea perdeler, hroıız kornız, çoouk arAbaları 
•o eancll\lyelerı, tabl'o, otomobıl, masa muşambaları 
saıre hıılnnur 

laıair - Yol Bedesten Ru. 29 

Gümrük Muhafaza Alayı Sa. 
Al. Ko. Rs. den: 

Adet 

91 12 kılolak tAruzi ve gramları 
7 100 kı lolok kaııtnr 
3 2f O kı loluk lıi•skiil 

Oıı11111ik mnlıafaza alayı ıçin yukarda yazıh il9 kalem eşya 
aleni ıoiınal<wsa ıle 1atın ahnacaktır. Şeraiti anlamak iıtıyenler 
hor gi111 ve miinakıt8n)ll ıştırak eclt>cPkl~r ihale giinti olan 4/9/934 
Salı ~iınii sıuıt 17 de Pasapurıta saluıı.hııa kouıiıyoonunB miira-
catlara ılan oluuur. 

3 47 • 14-19-24--9 (276) 

9 Eylül Panayı~ı Münasebetile 
azami tenzilatla Telefon tarifesi 

Bı r Telefoo makınası kurulıu" T'e kouu-1uıa Ucretı on beş lıra-
dır. Lım 

Bir irtıbat hatlı bir telefon makinasımn te1iı iioreti 
Yapılacak miikiileınelere kar,ıhk olarak mükaleme 

depozı toıo 

Yekfto 

10 

5 
15 

Yapılaoak miikalf'm• her ne miktara bahğ olaraa olıoo her 
biri bet kurut iiz.,rınden beup edılerek müklleme depozitoıiyle 
mabıııobu ıora edıleoek fazla Teya ek•ık geleoek farklar iade Teya 
tahııil edıleoektir. 

Pırnayırdttki paYiyo11lara konulacak telefonlar için yukardaki 
tenzılatlı tarıfenin tatbık eılilıırnkte oldo~u ilao olunur. 

· hnıir Ve OıT'arı T~lef<,n Türk Aoonim Şirketi 

( 336) 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C ..... 
ilam.ili Rfi•het 

Sıhhat Eczanesi 
Raşdorak Büyük Salepciojtla ban k•rtııında 

. 
• . 
• • • • • • • • • • 

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

lzmir Orta Ticaret Mektebi 
Müdürlüğüduen: 

~ azlt • 12-20 4500 1 - 15/9/984 tarihinden 1/10/934 tarihine kadar kayıt ıno· 
k' :,,

1
i 1 iitçh " 9-102 1800 ameleai yapılacaktır. 

Bornova o. A rll\ 8/3 hiHe 15 cNakih 2 - Birinci ımıfa kabul edilecek talebenin aoagıdaki Ye.iki 
c 24./7 bi11e Babç Tekahnl07 /99 380 c ihras etmeei IAaımdır: 
c A ua 36 t8 1000 Hono 

l ııki\ ı . . . A - IUr mel.ctep ~aLadetoamHı 
ıu._ rıu• n·eafı yazıh olan emvahn peşan para Yeya gayrı B Htf . 
"'edıı ~ . - Yıyet cilsdam 

Benimsenen ~ .. "'- t 
vOııre ., 

-Azizim, şöhretin benimsenmesine aklınız eriy~r mu? 
-Çok şaşılacak bir şey amma, t?u hal Frigidaire•in başına 

geliyor, ve şöhretın benimsiyenlerden adeta mütezarrır 
oluyor. 

Frlsldalre o derece bir •6hret kazaftdı ki, pek çok kimseler herhancf 
bir soivk haya dolalunı Frlaldalre zanned17of. Hallltvkl haldtrad 

bOsbütün ba,kadır. Frlsfdalro GeMral M ... rs tarafı11da11 sureti 
mahsusada imal edıten prantlll soluk han dolabının ismidir. 

aır FRIGIDAIRE soluk hava dolabı a,,,..,., .... dfre ........ bir alet 

alanlar eksik dellldlr. lslM lltlltasından. YO •O••IMthotl11~e11 

sakınınız. Bir tek FRIGIDAIRE Yardır. Soiuk hava dolabı satıA 
ahrken l'RIGİDAiRE markasını ta•ıdıtı•• estatt e41"1a. 

FRIGIDAIRJ~ 
ceneraı Motor MaMWIA• 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı 

Makine Ve lntaatı Bahriye Mfltehauısı 

EYUP ()EJIAL 
l\1akine Jmalatlıanesi 

llalıma~a Qar~ısı Numara 50 

.Miieı;3CS mırı 

mıımuliHı 

olarnk 

ınakıne 

lzmirde 

faaliyottoı1i r. 

Aliikndnrla -

rm ha ınak ine
lerin fuhyet 
tarzları hR'kkrndR nrnhlm ll alnıalıuııu tavt1ıye e lerı"· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YatJhane Ve Un DeiJ'rınen~rl 

lçın hilıımuın slAt VA AclAvnı ımal edilir. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaz'-zgen Bilumum IHnlz lflerl 
Her boyca ve her kuvTet- Dorbinler, tnlombalar T 

teaisatı mihanikiye aaanHÖr T 
her C

0

ll8 ınahrukut iizerinc> ,.;09ler •e aair ışl~r uernbte 
•e kahol fldılir. 

, · 'Leiii" V: R:la~i 
Resmi Liselere ~tuadelet Hakkını Haizdır 

xız F eyziati Liseleri ERKEi( 

Arnavotköy - tıamvay caddesınde - ()ıftosaraylarda 

Kız ve erkekler i~ııı ayrı teşkılita mıtlilr, ana aınıfı ıle 
illr, orta Te lise kıaım!arım haYıdir • 

Terbiye tıırnlleri ve tedrıaatmdakf ıuovaffakiyeııle ta-. 
DIDDLH:flr. • 

f stıyenfMe m.,ktep tari fıuuaHısi göııderılir. 
Oıı. H 1 (251) 2-8 

-~~7...l"Y~~.J6r""'FtMDI! -..-.:x:ıo.ııwı~•••t•""-r'~'J'.. 

HARAÇÇI ZADELER · 

·-, noın elarak açık artırma ıle ublsoaktr. Mahn 1&til-
._, '-ne~e llİl dnl•t belediJ• •erti •• r•imleril• •ır muratlar O · Sıhhat rapora Ye ... kigulı 
ı,,~t.' 11• aıttir. Sahf Teya mahammen kıymeti iki bia liradan Q - (,50 X 6 eb'adınd• alta adet fotoğraf 
'3'' 01•ıı eaayalio ibaleleri ieUuna tabidir. llaale 17 A.ı11ıte.' 3 - :s,,ı~ı m-•ir-*p ikmal •• ...... i•tibaaıan.a lJt/tS' 
>• .. 1Lt7.llrteıi gi\nttdnr. Taliplerin ıaeakAr göocle aaat 1'-30 .. tarthfade b••l•11wk Ye ~ tarl•t-- •i ... yet •1-akta•. 

Ucuz ve sağlam sanaaıyeıari 
Haraççı zadeler imal eder. 

• Y-,lı buçak ttminatlaril• hirlikt• bankaya müracaatları. 4. - Tedriaata 1/10/134 tarıhtde haffaa .. ~ır. 
3204 (381) 11-18-to-ft-26 3311- (Uf) 

Adres: 1 kinci Bey1er sokağı No. j02 

'f elefon No. 3778 

• 



Fratelli Sperco 
Acentası 

JADAANSKA • Y. Zeagln lkraml7ell ikll• 
... ._ B. -.. ... De.. ... Kolman 411Yltlerlle 

P .. ·OVIDBA D. D. Susak .. • ııl5' • •' Lf Bee • Oo. c Brauo • maden oi 1&11-
lıtnlr, Pire 1rlgule ve S.Mlı Her pazar n11J piyango biletleri gel· o-.. aıe N..,.lalltlaü DeatM:M Uoaııte U.. 

•Mlfl K·--.... 6,,., lpn muntuarn luıflalılt Polllaaı ATTO Tapura 97 Ağaıtoıta ••--'iiiiiiilll"' ıünü uat on dl. Elinde bot .oilA ku-
_ • ..,.. • .., Seyahatsn mftddetl İzmir altıda limanı toıo Teya yhH etiktie 

GANYMEDES vapuru 25 bekl~nlyor. 80 a#oıtota kadar 
Triyeıte fJ,112 giincltlr •NVE 8 0 ERDAM H mızclan hare· olan hemen depomuza 

·-ıtoAta bekenmekte onp ha- .a R B TT AM 
-e• H t ı " ü G u keti,. dojtro müracaatra biletlerini maleıini tahliye ederek ROUR. er pazar ea gun. muva'a. BUR Te BB.E.m.EN, l9ln 
&AB, V ARNA "Ye KOSTENOE ı .. t ederek çartamba günleri ha· ytik alacaktır. latanbula gl- alı,nlar. 
1 

. Uk 1 kt reket edecektir. DELOS Vapuru 8 eyJftlde der. Asker markalı hakiki 
~ın Y "aoa ır. İlk hareketler: beklenıyor. RREM'KN, BAM- F'uıla maltlmat almak lıti· flit, Fayda, KUıekt, Ati-

TELA MON Vapuru 1 ey- RURG ve ANVERS limanları venlM Hhinoi kordonda VA- la, Rlak Flag, Flayozen 
JfUden 6 .,yliile kadar doJrn 2~ Aguıtoeta : BEOGRA D na hamule çıkaracaktır. PURfJULUK k · 

1 
sinek ilaçlarının her boy-

ANVERS.ROTERDA M, AMS· 29 Ajtoıtoıta : SPLlT SOFIA motörö 10 eyUildeı ,tr etı acente i 
· il da kapah kotaları Tar-!l'RHDA M Te BAMBURG inin 5 E7Ull •• SRHIN bekl .. niyor 16 eylilla kadar ~ıne m raoaat. 

'Y d1r. Dökmı~inin Jitreıi 
hamule alacaktır. 12 Kylöl : BEOGBAD ANVEBS, ROTEaDAM, BAM- TELEFON : 8658 yalnız lOO kurottur. Son 

O REST.EM vapura 20 eyltilden PJ T . t 1 1 i I HURG ve HREMEN limanları-
.la eylüle kadardojtru ANVJ4:RS re ve rı7ee e 1° co ar 9 n na 1fik alacaktır. RUAN ye ANVERS için yük parti naftalin geldi henüz 
:ROTKRDAlıl AMSTEBDAM fiyatlarda teozll&t yapllmıttır. TBESSALIA vapnrn 17 Ey- alacaktır. tedarik eclemiyenler biraz 
't'e HA.MBURG için hamule Yolcu ve navlun için tafıilat lülde bekleniyor, doğra DON ARMENT D/S/A/S acele etıinler. 
alacaktır J. PUSSIOH aoenteaine möra KERK, Anve11 Ye BREM EN BP ANSKELINJ EN ARTi kamaş hoyalarımı•m teorübttıini yapmıyan 

Swnalıa Ortent Lbtlen oaat ediniz. limanlarına do.trn yftk alac11ktır . SEVILLA Tapuro 10 eylfildb madı 15 knrntl• r4'nglnf atmıt ipekli pa 
BLALA ND motöril yedi WIGBERT vapuru 27 Ey· bekleniyor. NORV EQ limanla- ytinlü elbiı~l.,riniv.i iatediğlniz renkte boyanmız. 

1 ld 1 .. 1 k d Kordonda Oemal Oeodeli han R f b Lı:-vı.:K 
•1 ö •n on ey u e a ar lftlde bekleniyor. 2 iool tetrioe rına hamule alacakhr. eem ro ı1atnameyi haiz &:.• . .:... markalı raetık U9 
BOTTERDA MBAMBURG, No. lS/1' kadar ANVERS, ROTERDAM THE EXPORT STEAMSHIP sını ihtiyacı olanlara taveiye ederiz. Kınat için toptnn ıatı• 
()OPENHAG.KGDYNIA, DAN (189) Telefon: 25(8 HAMBURG ve BREM EN Ji. kezi depomoıdor . 
.ZJG GOTEBORG ve lSOA.N- r== manhuıoa hamule alaoakhr. CORPORA1JON Toran to•alet 111hono ECE vim tozu, Kaol Brwo, pire 

RXPORTKit Tapuro S ey• karpit, çay, kmı, 111kız, diş m"cooları, kakao, kolonya, kolet 
DiN A VY A limanları için ha OliVİer Ve Şü. GANDlAN PAOI FIO STKAM lülde bekeııiyor. kal, demir hindi, limon tozu, her ne•i aıit, IAIUkteo ma 
mrle alaoıktır. SHIP A.ND RAfLwAY OIES NEV YORK BOSTON mastarda, çiçek hoy•ları, zamkı arahi, çamaşır için ıoda, 

VlKlNGLAND motörü on LJMJ1E1 Lıverpol, Monueal, St. John eke toıo, 1abon tozu, lükı .-aboon, fare zebiri v.ı. 
Jedi eylüldtıo 20 e.YIHle kadar Vapur Acentesi Ye Halılakı hui~ile KANADA ve FlLADJeLFIYA limanlarımı Depomuzda •atılmakta olan ..Meraioll kola fabrikaıımn bOf 
BOTTERDAM,BAMBURG 00 010 tekmil Şfthırlerı ve traul'at- hamule a1acaktır. la paketlerındeo on adet getirene bir dolu pıtket YnrlyoraL 
PENHAGE DANTZIG GDY- wndeU han Birinci Kordon lantık Tıporlarla şimeodıferler EXIRA Vaporo 11 ey- Httan i11tifade edıoız. 

1eı 2443 d 'l'ELEPOR ·. 3888 llfA GOTE8EBG ve 1SOAN- arasında miirettı·p 1eferler. lül e hekeniyor. 

DllılAVYA Jlmaaları i9in yük Dhe Ellerman Llne• Ltd. Armemenl H. Schuldt 'NEVYORK,ROSTON ve Ft- s. Ferı•t ŞiFA Eczanesi 
alacaktır. 1ahmtl için bek4enllen HAN~BURO vapuru H.c\.M· LADELFJYA için yük ala-

HEMLAND motörö 28 ey· vapurlar BURU ve ANVERS'teu yiik caktır. Memleketin •m yükıek ıılı 
Jtllden 2 tetrinieTTele kadar ROT Lonrlru Hattı EXILON A Taporo 28 ey- hl müe1&eıeııidir. 
HRDAM, BAMBUBG, KO- M.ARO~LAN vapuru 25 Agna- çıkarmak üzere 9 ag~etoıt.• bek lülde bekleniyor. NEV YORK 
PENHAGE, DANTZIG, GDY· toıta LONDRA ve HULL'e lenkıyor. BURGAS i9ın 1ök ala- l'JOSTON Te FILADELFIY.A 
BlA GOTEBORG ve SKANDl· ca tır. limanlarına hamule alacaktır. 

PETUKL Tapuru ' eylillnu HANSBURG Vanaru 30 aıtos llA VYA limanları ICJln yük ,- & Vurat tarihleri Te vaparh&rm 
alacaktır. KON DRA 'ya. toıta bekJenl1or do~rudan dogro 

TRE.NTINO 14. Eylfılde LON ROTTERDAM. HAMRURG Te 11lmlerl ihserine meaoliyet kabul Notlonal &.tun Navl9atlon 
Go. Utl. Of. Oreece. DBA Te BULL'e. HREMKN limanları için hamule edilmeaı. 

ITALlAN PRINOE vapuru alacaktır. Z N. V. W. F. Hanri Van Der PiRE 
Şnnah .Amerlkaya 

muntazam aefer 
24 Eyldlde LON DRA'ya. ARMEMENT DEPPE ee a Oo. 

GRODNO 3 T. evvel LON EGYPTtı; Taporo 26 Agns· Birinei Kordon Telefon No. 
1RA.N8ATLANTIKcBY RON• 
••para Pi reden ağaıtoıon yırml D RA Te HU LL 'e. 
7edioci günü doğra NEVYORKa Llverpool Hattı 

Jilet edeecektlr. 10 eylülde BOUMELIAN Tapuca 30 
YORKTA bulanacaktır. Ağaatoata LIV KRPOOL ve 

M-..._~._. •taıton ~ e6 gtiaö GLA:SGOW'a 
~.e•.u oac1a Kefaloala Yapa Pıre1e 
~-k•t ederek hamuleeinl Brron BULGARi AN 13 Eylt\I Ll-
l! .... ••r•aa aktarma edecaktir VERPOOL GLASGOW'a 

BANSATL.&.NTlK TA.M.E Lelthe Hattı 
IS 'Yapuru 12 eyltllde limanı· YVON!ılE Eylftl haşlangı· 

ndan hareketle dogra NEV oında LEITH'e. 
OBKA hareket edecektir Brlıtol Hattı 

Yoloa ve yttk kabnl olunur. PENTUSl{ ER val'urn 

&rolce MarUlm Roumaln Eyldlde HJdSTOL'a. 
ALBA JULlA Taparu 27 

•l••totta aaat '1 de gelip ayni 1 ahll11e için bcltlenllen 
O vapurlar 

... aaat lS ele Pire, Malta, e- TRENTINO vapuru Eyltl.1 
•ir, Valeoıya, Mar1ilya ve Na• 
,.uye hareket edecektir. ba,ıangıcıods ANVEBS, HULL 

PELES Vapuru 18 e1Jillde LONDRA'dan. 
gelecek ve ayni gtinde MAL1A, GRODNE Yapuro };yJtil ni· 
BAROELONE MABBILYA, ve hayetinde ANVKRS, BULL 
OENOVA'ya barttket edecektir. LONilRA 'dan. 

Yolcu Te hamule kabul eder. ROU.MELIAN 28 ağoıto11ta 
llollad ..... Llno 

ALMKEBK Vapura h. ey- LIVERPOOL Ye SwANBBA-
JILte laeklenmekte olap BOBAY BULGAIUA Yapara ti A· 
AVtJBT.ALYA. •e YBNI ZE- g11at01w L VBBPO~ •• SWAN 

J)A için 7Hk al .. ktır. SA 'dan. 

to1ada doaro 200'1 • 2008 

akina Fabrik&1anın 

NAMDAR ÇIKBlul 

Pek yakında en ufak 7edek par9alarlyle betaber ataıı· 
daki IZMlR UMUM AOENTASINDA stok bulondnru· 
lacaktır. Adra: 

G. D. GIRAS 
prtııı Saffet 10kağı N o. S 

P. K. Na. &U IZllJR 

Sıhhi kona 
Fenni gHzlök 
Barometro, termometre 
Qoook don muşambaları 

Bilumum tn•alet 9e,itleri 
Yerli ecnebi mustahzar)ar 
Ender bulanan il&ç çeşitleri 

Daima 
.&leTcnt ve her yerden 

S. FERiT 

'I:FA 
Eczanesi 

H ükAmet Sıraıt 

Cumhuriyet Kız EnstitüsO 
Sepetçilik Mektebi Müdür 
ğünden: 

Talebe kayL Te kahulöoe hatlaumıtt1r. .Kayt muKmeleıi 
934 tarihine kadar deTam edecektir. .Müracaat ıaatleri bır 
9-12Te16 18 dir. 

lkanal lmtilıanları 15 - ~O Eyldl tarihlerinde yapılacaktır• 
FMzla izahat iıtiyenler 3902 oumaray, telefonla mil 

edebilirler. 22-2,-27-29-31-3-6-'i-9 3497 

Fenni Gözlükcü 

Hilal =ki barek'9t tarihlerinc1e- ,,_.,,,,. LMHUll• Llııı. 

1 ka.!:"::':.~ acenıa m•'•· ANGORA. vapuru 6 ·~ıtoı ktisat Veklletinden: 
l'ula ıafıil&t itin lklaol .Kor- BBBM~-BAMBUB6 " Alf- Vek&ıetimls 6190.J.er Te a,ar mtlalirlGJlloae a9ık balaaan . Gösllik 99fit Ye 

~Ma Tabmll TAhll1e Şirketi VBBS'teu gelip tahliyede inala· Taslfelere blrtal elektrik lbir4l melr&alk ö198leri mllteha•ııı iki oınılerinln BN 
•rkUJada PBATBLLl naoalmr. l'en mtltaYlrl ll• •ırlıl ldm7a lblrl elektrik dlplom mtlhendlı noas~N BN ıatla-

DOO aoenteliıtne mörafJUt liOT: Vllrat ~rlb14trl Ye ... ••1• 4oktora T• bir 7ilklek mtlhendl• mektebi T•t• tl'nlTeralte mı, aon mo. 
ı ... ı rtoa olunur. , fen fakfiltelerlnc1en ••n• olmak tlHt'e iki lalıorataar mtlben41ıl da11, EN k69llk teferruatı, EN bol tekli, BN 7enl mark 

La.fon: iOCM-2006 purların lalmlftl tlserlne ... •· ~• Deaalr1olluınaa ••fOll Ye ..,kili m .. 1enelerlnde phftırılaoak sarifl, BN, ElT,EN iyileri BN .,_.. -,oflf. 
-----------•~k~l~m~ ~n~h~bn~~~-~~b~•~~~~a~~u--------~------~-~-~-~ 

... "" ................. mektepleri makhle ~--lelladen ..... iki, Aakara, lıtanbul, GO .. k M hafaza Alayı (Acuk ffes an S..ıan, Merıin, ye lsmlrdekl ll9tller ye Ayar mıataka bafmtl· mru U 
•e 0 Limited MütehasslSI fe&tlfllk .. riaie plıt&a•dmat btre 4e 18 a7ar J'ea memara ile HL KQ RS d 

Vapur Acentesi mtıaırııt bt" lflftl 191a 111 tabın 1ırmı, ... e teort1be1t bir • • • en : ,,,. c...,.,, Sleam Slup Doktor mtlme77I• ahnaeator. Adec: 
~ iM. ~ ıra •8'a•lrltklerladen bafka "f1k Taslfeler itin Aakaraaa 92 Yat taftlı 

B.l TBIA sı aautoetan 6 Al' A A öl9tller ye Ayar mtldilrlttıtn• Te Iıtaabalcla Jlaraara mıntalluı 92 .Bt ta•uı 
ıtıe kadar Ll v .ERPOOL ~e ı ga Oı9ttıer •e A1•r s .. aatHettitlltta4e ehlt7et ımtı•anı ~apılaoakbr. 18, Kt bıptı 
LASQO limanları itin 11.. Bu lmtlhudan önoe .gılaeak T• 16 gtln ıftreoek olan hasırlama 

9 
B _ ... n. 4 1 k 

k11r1larıad .Werlleoek •-rt Te amelt dır1lerle clilek9Uerln 1 il,,.... v-1 an 1 
aJe alaoakt11. bilgileri ta•e18ttlrllec~tlr. 560 Qar Kupuı 

SBA GLOBY J4:yltl.J batlan- lkame&ı&hlarını Blrlnoi lmtllaana girmek l•tlyenlerln en g99 95/8/984 ak .. mtno kaclar 660 Qar K .. ıftı 
oaada Ll BRPOOL •• GLAS- KonloDCta ~ypre Hlaeaa.- Ankarada öl9fller ye Ayar mttdftrJBıttn• Yernıılerl yeya gönder- 103 Qamatır Letenl 

dan ı•Up tahliyede bala· ol•annda m Numaralı ..... melerl l&sımgelen Y8"ikalarıa aelerdea ibaret balaadata, tara 98 Adet balta 
oalr Ye a7n! amanda V AB- nakletmlttlr. Butalannı •· programı, Yerilecek ttore&Jır Ye Dlr tartlar Aakarada öl9tller Te ı c Et Makio&11 
A, BOUR8A8 Ye K.USTBNJE klıl gibi İklnol Beyler ıM.ta- ve Ayar mildtlrlltllnden 'fe lıtanbal, Samıu•, ıl'enln Te l•mlrde Ismlr Gllmrlk mubafa•a alaji tfla ~.ıiarıaa 1ası1ı 

Jlk •laeat&ır. ııada 8' lhamnralı ma•ye. mıntata ve öl9iller Te •1ar bqmtlfettitlerlnden IOl'1llup ltre- etJa alent mtlnakaıa ile utın alınüabir. Ş•raUI ötreQ 
OT: Varat tarihleri Ye Ta oehanealnde kabul ecler. nileblllr. JeDler her 1iin Te mlnata..,. glna9k arn edenler J 

~ıl4ııı""f.ı: .. •,~~trllm•l•l8rl· .. mee- B•i• 1'elefo1HH 3068 Bn Tulfelw lfl• Muulan •TT•l mlnoaaı .aent 4mtlb.••• olan "9198' Salı glnft .. t lfl da P.-,.rtta A.laJ .a 
... Al ua•.eaılıaae Telefona: 680 glrmlt .ıaala.J aa etki mJt,.ou&ı.ram yeatlJJınk Te nokıan 

1 1 11
.__ _._ ( S'IS ) 

~- R.KBS " ,,._ LW. , , ytllkalarını tamamlamalıclırlar. komi11oa11na • raoaaı arı .. va•Dar. 
et J\er4.-; Telefea o. 2868 .. ____ •Blıi:İllllllİl(Mmil-ıil *t-11-14 818 (Bil) 1' • 11 • 

ven Rees 


