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.I d ne müate•li orduları A nadolonun 

Q ar ır 1 UIH ur barua iıwetınd• bo11aca~na dair 
-Tork taıuruz11 ı ~ .ene .9iill _..... Bafkıuatuadu, it Ağn-
D 1 1 t ... ,. k 

1 
toıta bath1an büyük taarruz or· 

•a, alDl(I ı . t ı r ıa 

dll-fl kt 1 k 1 4laean:1 harekete getnmit Ya '30 vn m no aıını fi~ ı 

11 .Aaoeıoıet" Afyon •ır~ı. . Aftuıtoıta BaşkumandRnhk m9· 

\at1ıyaıı hareket, Tiirkiin 
taliim yeumift ona yttp· 

bayat •e iıtiklı'i.1 lıa~ır 

llııwml harpten 1or~eo 
in çr'kan Tftrk milleti 
'"Her de•letler, eıoptnya · 

IUeu.,, bayat u jıtıklAI 
Qaıılardı. Vatırnın en ~ii

.. '9alarrnı yer yer ifgalleri 
&l1nıelar, Türk mılletini 

ha malı yapmak beuııoe 
8tleıdi. Zaferın gurura ile 

tftıltıarrnı lnlnııyen hüyii.k 
tler Türk milletıni arzu ve 
•rine iukiyat ettirebilecek 
•le getirdı"'erinı zar.nedı
dı. Büyük tiir mtıdenıyeti, 
•tılz bir iıtiklal a~kuu t"· 
Türk miJletinin, eearet ha

boyon eemiveceıtın1 ... 13 
'" &lmam1Rlıtrılı. 

daıı ıuub ıuesıle hllııtkıka miiı

te•h ordolar1 barım ısmetimuıde 
illa tonr"k ıarrna yabancı 

lıo~moşto . N etıo,,leri Tihk tuı-
....... lHi•ugıuı gören mille-

ba b 
,. hıoin de~ll,.hiillin cıhanm eey-

tt• en tiyök e•ladı . 
... f K rane batka bır ıstıkaıuet veren 

ata a emal oldoRa bal· "il h" bu em11alıus zafer, Büvıık kur-
' D ır oıban hnınmetın• 
b 'tıuıcı Hıuunrn d~bıuundıuı dolt 
aıırdı: wu~. 1urk. ordu ve kumandlln• 

1' c Türk e11r olamaz!> Jarının fetlakararıe <;nrpışmalarıle 
" haykırışı iıtıldal miicade· 
kıp eyledi. Küme künrn 

Yiicııt h11lmnşıur. Ya-ı ıuıa:. ne~ıl, 

al\ırlıucl\ sonra geltıcıı k neıuller 

dişinı tırna~ııu ıulfllı yaı>arak 

istıklal içın çnqHşıw ve zaefer 
uJaşan hn rnAnkAlı<'vı <lıtimR ının-

hı çepbelerde başlayan ma
ihtilAI, harp •a11taların· 

latahromdn. lbtil&hn en bii
•11&b1, kalbinde taşıdı&tı is
i •tkı idi. Bn ırnan ona ;e ulaştırma!\ ı ç ııı .,o 
llkQY7ettı. Bu yokluk 
hade müıtevli ordnlarla 

·s-····················································· • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

............. 
• • 
E • • • • • • : : • • • • • • • • • 
:ıı • • • • • • • • • • • • • 
1 : 
i • • • • • • • • • • • • • : 

• 

\ 

oaJı hl~blr lf 7olna. Yeter ld o Gtlr Ye bey betli 881tıe c R~ydl l 
gftnkll lnanıt Ye bltl .. lel Itır arkad&flar arllk 1atahm. JI•· 

1 
Yaklt muhafasa tclebllellm. laakkalr maftffak olana_. .. a .. ı 

.ıa .A ıaıtoMtla lti ••• Bet- • aynldı .• 
k11maaaila hlll ••~•• Kema~ 26 Aa-•toa ak..-• .. ,.. • 
Brlr&•t lfia,en,. "611 •ınt Ti ôtiUIU en kDTYelfl al•mlle 
tilpbı u.-.aaı lı.- p...a-r- Af1•n mıntakaıın•a -Ye bisla 
A.A.qelüd. blrlıfllllı hlah ~rra edeoetimbı oeplaede ol-1 
7ordu . Burada baaırlıtua dere- mak ftnre Eakt99hir - Afyon 
oeal görötöldö, IOD ekaikhkler ye lılendiree boyonoa Aydıaa 

tamamlandı, ila llareketın lnki· kadar uanaa bir hat fi•rinflı 
t•faadaa ıonra geleöek uf hala· ba1unuyorda. Bu IUY. etin ye
rua alabileoeli mnhlehf .. killere ktoo (90) bin tüfek Ye kıhen1 

(8200) hafif (1000) atar maki· 
neli tüfek Ye (320) topa ibtiYa 
etmek tlHre l206) bin lnaandau 
lb&reıu. O aktama tadar !la 
ordanoo kar,ııaoa toplanan Töı k ~ 
ordo1anon kaYYeti de (99000) 
ttifek Te kıh9 (2025) hafif vı 
(889) ağır makineli töfek Te 
Sia topa ibU•a etmek üaere 226 
bin Jnaandı. 2' Aloıtot gönii 
gtJride yapılacak her şey biti· 
rilmitti. O gün Ra,kumandanhk 
•• g•rp oepbeıı k"rargiblan 
.Akf8hirden hareket etti . 

26 Agnıtoı geoHl döto•anıa 
19 fırka ile tauaıa 

göre pl&nlar tfftlp edildı. Ve L L 1 d Lt =ı-6-aemen yaaın o aa m...-
nettet-de Bapamandan hasreUe· 1 . ö ü b . 

t mnzı erın n ne ıa OD 
ri gup cepbeel kamaadanı .. d f 11 ya e ır lf.aaı Te • lll 
met pafaOın Aktehar4lekl tarıht 

1 
k 

11 200 t 
Haaıad• 26 Agoatoa güntl aaba- pkpli 0 m•k •Aere °'ı• 

rı tırmıtt• • yrıca ,... a 

ge9mek &zere bir ıü Yaa ri ko ot 
doıu da bagırlamıştık. Dütm•n 
bu mıntakadaki me .. zıler1aı o 
kadar ıyı hazırlamış Ye tahk im 
etmıştl ki, taarozomnl'ldan tıYıl 
buralarını teftıt tıtmış olan 
lngılız erklnı harbiye heyeti Ter• 
dı i raporda, Türkler bora11oı 

altı haftada d ti,iırebıhrleree altı 

gıiode diişördüklerioi ıddla ed91 
bıliler blikmünıi •ermi,lerdi. _ ' 

Türk ordD10 ~o derece koY 
"thğı zaman, dı~ıni tır- vetli olan bu menıleri altı güden 

1 •ilib olarak knllendı. değil, batt" altı ttaatta dütürmö•· 
kadını omuzlarında ııper. tör. Ve iki gün i9inde Af1on 

'-Pbaue tatıdı, f edi yaşm- şehri de dahil olmRk üzere bu 
1etoııt Y•tına kadar kadın büyük düşman ordoıuuo oYala· 

biitön Tiirk oamıasrnıo lara dökecek tekilde heyeti omu• 
lenelerce l11tıklal aşkil~ miyeeıni eluıe ge9irmi,tir. 

Ro knvveth atkın ateşi 26 Agaıtoı ıabahı a9ıhrken 
•lbanı tutoftoracak, Tür- birden bire kRgoı gıcırtıl.uı ıu-

btiy doğan, hür yaşayan t•, .&itila ~:tfket btr 
lıttk Ahni temin ed.scek· k6oet peyda oldu. S.at ft9t 

oldu. Hatko kara•hk ••ıta.r 
Maııafa Kemal bötön bir dere içindeki 9isjti ba· 

•ll&arını yaptıktan ıonra 26 llnde yola bir kafile dıaU-
Ge •AbRbı ordularına ileri dı . Onönde bir mam feneri 

~i •erd!. 26 Aıtuııoı 1922 tataa 1•1• bir neferin bolun• 
tla1an zafer günleri hAIA doA• ha kafilenin baışında Gasl, 

._ edıyor. Ba ınee'at gönü arkuında aaruılı FeYai, lımei 
••,an f olulAp hamleleri Patalar, erklnıbap sabıHeri, YI 

•ıııtoa ıab"hından hı• alı· net •e 'ükranla anaoakıardır. Ya,anan tarabın o bir bolök aeker 1ttrö7oıda. Her• 
\ • ttöael bir teaadüf eıeri 12 aene eTnl Y•tatao bu .ta· Jetinlere aU 1afbalarını kee kalbinde ta,ıdığl he7eollDla 

1 btıyttk aıkeri zaferlerin ribi günlerın ıakladıtı ıonıoz Oe•det Kerım beyın kon· hı ta"rraaan rapılmuını emretti. bir at ıatönde iki yoldq gabi 
I._ t heyecanlarım ıioeıinde heyecanı Türk çocukları her an feranılarından ııaklen alı Nı9in t' Y•J• t7 detıldlf. koooemadan gidiyordu. Blraren• 
~''" anwakla gögöılerini kabartacak· yoruz : Sakarya maha· Hi9 hır tert boa11 öl9mek kad• gi• geo.tde Kocatepeyi arıyaa 

Aguıtoı ayı, bn zaf.,r· hıırdır . uıbeıinin bittiti On tiç retınde aeıildl. 
'~l kılau bir çok iktiudl ........................................................................................ Ey11\1 ü ö b 1 b G i M t f K al ba em kafile '" Akatten ebedi aaadete 
ıt. dttk kömür fabrıkaeının temeJ. 1ıldönUmllnde aater amıllttr1ndeo g 1

' aş ıyan 8 as na a a em • ylirilyordo 
.. tı de ağatona almış bo· bftyHk baıırhk onbtr ay ıonra rlle milletin lıtikbali Uarindeki 8 a·· b K t 1 "fur leri A ıtoıtoıta atıldı Oomburiyet Garp oephealnin büyük koman- 25 A 192•, k bi 1 aat ort UıP.Uk ooa epen D ı. . "' ~oatoı 6 8 •=-mı tiri dü"'limö ""'aöyor, Yatanı btirü- . . • . 
._.1111 idareeının iktisadi ınkitafını göz· danı lımet pataya aramızda aör 1 k ı h k ,.. Y- iiıtündeyız Geceden yerl-mıt ..... ,,. iktııadımızın inki•ahn- • mıştı Jtem e t n er tarahnda i klb b ı ti a -v -..ııub v terimiz öniiode canlandıracak mek ayrı bir mazharı1et ı.,,kil kn••~tlerden -.,.8 kodretlerden möt 

0
°• a 0 aranı agıtı· toplarınm dıbınde duran nete,. 

un vazıfeler alan İt Ban- eder yordu. gece ba,kumandanın 1 b b kt K d ı 26 otan beynelmilel 9 Kyldl aer• • azami derecede laUfade ilmini . . er on at11ıoa a ı. aman aa 
t~ p. AjtOBtoıta kurulmuştu. glli bngün Batvekil P.•'8DID b Bu m~aı•am tarihi günün bilen baıkom•ndaolılc, 0 akfam bu emrı Yerdiği dakık~y~ kadar telefon ee111Ji bekledi. 60 Bat&r• 

'-'tu '"''• Türk hilıiıi, Türk oğor'o elile a9ılaoak yarın Af- eyeoanll" 9arpan kalpler, 11tık· ye bir aene zarfında arka1ına maneTi bır yökiin tazyıkjne mu· yayı bır noktaya bajtlıyan teı .. 
-Abat e Japılan El'aziı battı yon Antalya bıattının ın,a11na 181 ugruonda can •eren ası• Anopanın bütün fabrikalarını ka.•emet iıter glbl görünen omu• fon aaotrAhndau umum topp S °' ayında hletmeğe a9ıldı. ba,ıaoacak. Bu miaallerln ben tehitlerin ruhunu tasız ederken almıt Ye batında himaye Ye ida· larınıa bu emri Terdikten 10ıua kamandamnıo ıMI 'ilkHldl: 

t 18••Uk aaoayi plAnımızm aerlHlnl daha bir gok tarihi batt~ 'förköa en bll7tUc ••ildi relerini &afl••kta baıanan ••t- 7tlk11lclill kola1'oa llfMMlliJ'Or· - cAt• ba,ıayın.• 
1ıı.L. •r Pa ' Gası Bas retleri olmak tl•ere nl • Bamlll la..ınt il- • d ~ .,_ .,.. rçaaı olan Bakırkö1 be• bldi•elerl Agaatot •1• l9lnde vcJao••• ._1•• ml•Det Ti ... • •una faik INr Mlı sel· •· prp eep • •• Alaoa •1 ınbk 191• • ·~ 

••ıı Atoıtoıta ktişat edildi. bulmak mömköodtlr. .Atoatoe ttlkru lllılerllı •olup t .. mak&a· ... lt•lanu7or••· Barada t••• ..,.. b ...... •ı ı..- ,...,.. daııarıncJan bir tim .. k 91'ktı, 
~ lt&tıt fabrika1ınm, Pata Törktln •f•r •11dır. BUU.. dar. U&ff ...._ ki • YMl•e&ae .... iMDi .Wldea _,. •1•1• her taraftan aleTler htkırdı. 

•11a fabrikuınıo, Zonıal- bllJök taarraa11maıan 12 lDol :t.zn••l -,:aJsJst aplNlıla '* ..au.ua ~ blkta, •&la ..a.lı J'llkl•t••ttı. - Sonu 3 DllcD ıahi/edc - • 



Sablfe ~ Yeni Aıu 

Bugün lşBankasınınOnuncu Yıldönümünüd/ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..-.;.._~~ 
'iktisadi istik lil Yolunda Verimli Eserler Yaratan 

En Canlı Bir 
Bankanın HaY 
Misaldir Türk N:illetinin Kabiliyetine 

MHH iktiuıhmızm inkitafuı

da mühim bir rol Ye Taaite al
mıt balaban Türkiye iş bankaeı 
bngön ononoo yıldöniimiinii id· 
r&k edıyor. Her haııgi bir bırn
kaoın yarım asırhk bir bayatı 

doldormuı lt l>anka•ıaın on yıl 
hk meaai11oden öttün ol~maz. 

lş bankası tabii şartlar altında 
t•şekkül atmiş bir möeatese ol
maktırn uzaktır. O, bir yokluk 
içinde knrnlmn~. Türkiye bım

kac:uhk Te 1an11yioirik ilemlode 

Bankanın umumi mliatır vekili 
' Muammer Bty 

dogroyo. büyiik. kurtarıcının e&h

rıdır. 

192( ıenemhıde Qankayıada 

Gazi bazretleri hır çok vekiller 
Ye mebnılarla beraber mi ili ikti

sat iizerind• buhibıt.I ya-parlar
ken milli bir bankanın lrural
mut tiizomo'ln ileri siirm'ii~ier 
Te karulaoak ha bankanın h~be
meh"l lıl\fkrn emniyet •e itirna
dmdao yaatıfmHını iatAmişlercli. 

Hemen o gö.n i' bankumın ko
ralmaH takarrür etti. Ve iımi
ni de bizzat Gıuıi haıretler koy
dıi. Büyiik: tef bankının müdür· 
lügöne dfl mLlli hareketın ıktieat 
vekili olan OaJal beyı aeçtiler.Bıı 
meselelerin muvzuu bahaotdnktan 

geçirmiş, 1926 da Hrmayeımı 

ıki milyona çıkarmı~tır. ~u ser· 
maye tezyidi Bankanın balkın 
ı>mni1et Te itimadrna masbar 
oloıurndan derhal kapatılmıştır. 

192'7 - 1928 ıeneİerindı itibarı .. 
Mllli hankaııile hirleşilmif, ıer 

maye dört milyon• çıkmıştİr.929 ... 
930 aenelerınde bir milyon hra· 
lık hamiline ait aksiyon çıkarıl
mı~. bo da derhal kapış,larak 

11&rmaye beş milyon lirayı bul
mo,tor. B•nkanrn elyeYm ikiıi 
memlek&t h1trioinde olmak üz.ere 
ktrk dokna şobeıi Yardır. Bu 
milli miiet1e11enin ihtiyat akçaaı 
da Törkiyenin bürnn bankafarı
nan fukı ndedir. 92( · 925 l'lene. 

ıonra büyök inkıhlp banılelerınin lerind., 253 bio lira olan ibtıyat 
atıldıgı aylara tesadiif e<.lıyordıı, akçaıı eon plançoda iki milyon 
mnkllerini kayhetmi" bıızı mnlı- 690 bin liraya bahı? olmuotnr. 
terialer eıyHi mücadele verdesı Sermkyesının yiü.de elliıinden 
altınd" inkılap haınlfll.,rini za.afa fula ıhtıyat akçası a,-ıran mali 
o~ratmak içen dıdinirlerken şİirı· ı bır müeHeaenin emniyt-t ve iti· 
heıis l~ baokuınıda tın ınev711 wada layık olaoal?ını kanamak 
etrafında iıti•m"n ihmal eda- pek kolaydır. iş haokaaı yalnız 
m~:alerdi. hankacılık: u.,minde kalmamıı 

Her yeuiliğ• göateriıen tered- şeker, knmaş, kömür gibi birçok 
diit 1'9 yabanoıhk bn meııele sanayi bareketlerıoe batcılık et-

sanayi hareketlerini~ on 
seyri grafikleri•, 'ibsal nıal 
Molandırılm~şhr. ff ~ıiJ. 
alakadıar lmloodoğn bd 

rdcaların, müeueaeleri• 
netioe1ert ye maml§.b, 111 f 
fıiiyük ltir itim\ ile tefh1 

miştir: 
. * 
• * 

6s11rind• de tekrar edildi. Banka /~ Bankasmı yaJatıcılautan Jkttsat 'Vektli Mahmut Celfıi Beyefendi mittir. Yarıo itletil•o•k Ergani f}l1 
L k - · · hti l" ı Mu hum Haydaı ŞtktP .. arma u~ın ı nı azım o - dikına iktiran eyledı. 26 Agoı te bankacılık mektebi oldu. Dört bakır madenlerinden memlekete f 
d h .. L. k ı k l• banka11oın bog'ün 4 J Miyök bir TArlık yaratmıtbr. uğuna, ır..ıll a •iyon aıa aışı tcııta bırnkaoın kiişat Teami ya- memorla ioebAflıyao milli ınüe111e- ıenede 12 milyon lira girecektir. v 

LUklAl möoadeleeinln safere al&ka gli9termedini •le alara1< pıldı filen iı,e bat'•ndı lt h•n· 1e bugön altı yiis 1etmiş bir Türk lşte bütün bu. Tarlıkları yaratan ~ardır. tik: teeniiaünd• ~ 
92 • d ı ,_ b iki fnbeıi Tardr. Baok• 

alaştığı günlerde Tiirlr.iyemlsi• mill1 iti mitil kaynaklardan ba~ kı.amın küşl\.t tarihinin 26 Ağoı K•notn• bankacılık aleminde if 1 • leDfıliD e karan la. ir g•- b . <>.9 . ·ı id•'' 
ikti1adf mnnaarHı çot bontt .... nnat 1olaa11 tatmağ• ugrıtş· tosa tt1ıadötü ayrıo.a minalı bir •• mevki Yerdi. Her türlii kredi oede parıldıyan yıldur gibi Qan tn erı '"' memnr 

1 9 

Bankalar, kredi meabaları 1•- &llar. bıueket oldu. Büyük taarroznn imkanlarından mahrum balnoan kayadan doğan milli iktiot file- yordn. l~Z5 de dört .,., 
.. 091 ellerde idi. Ithallt ... th- .Amm 'H irade kDY'Htioln, başladu?ı J?iindtt r, turnkHI kn- mf'mreJretin b•liki çocuklarına ri ,.. Ankararnıo dört odah bir 103 ınemor1le, 1926 d• 1' 
noat gayri Tiirk ana11r tarahn· T6rküa yöknk kabiliyetinin ne- eYinde kurulan İt baokaaı ol· şobe1i 198, 1927 de yodi ."-
ian idare edlll1orda. Türkleri• Jer baprabilece~IDI b:ı s11.if iman- muştur. .l\lillf iktiaat. ha1atı- ~21, 1928 de 15 "ube!'"~ 
~endi eYJerinde Yasifel.ri ıankl Jılar kanAy•mamıtlardı. Hnlaııa mızda bn kadar ••r•fli Ye 1929 da 28 şa.beyi 688, 

1 
11 

ancak btk.nllik etmekti. bir.-k •oldeklar Ye mö•killerle kudretli bftn 29 fubeyi 686, 193,1 1!11 44 
f: 

y y- ,/ v ,J' "''. 
Bu şartlar. altında kazanıl· ta'Pıtıkb, azim Ye 11cl>at knYYeti 

/ 

aı, olan bftyük • İltlkl&f ufeıl- herşeyi kıuşıladı. 1 

alo her hangi bir gün teblfik.. İmar •• İ•ktln 'f"e miibadele 1 
1 
1 

durıkanm umumi nıt1kezi 
_re <lii~weııı m ulı ttHneJdi. Aıkerj V tjkaletı nden iıti fa elle o 061a 1 
eaferin iktisadi istiklalle tamam- bey 8 Temmuzda b ınkaorn ko
Janması bir zaruret hafimte idi. rulman için möaaade teşebbü· 

Netekim hmirin kurtoloşn ile ıüode balondu. Bır mılyon gibi 
beraher Tzmirde toplanan bü1ök möteYaRi bir ıeroıaye ile işe 
İktisat kongresı yeni bir ruh- başlanmkH dü~ünfüdö. Ankara, 

oadelenin haşlangıcı olmottu. lzmir, Adana Te eaire gı bi bir 

kaç samimi ruubittft derhal iki 
yü~ elli bin liralık akıiyoo 1&· 

iş ba.nkasının 1924 le küşat resminden bir imıba 

j 

ı 

rulmoş, o da bedefıne doğru za- kapılarını açarak onlara çı&lı,ma 
f.rdeo zafere koşmuştu. 25 Kti ve ilerleme imkaolarıns bab~ey-

tı~ı temıo . edildi. Sermarenin . 
dörtte biri bn ıoretle elde edi- nuoneYY•l 1924 te htanbnlda bır ledi. Memlekette ilk küçük fa· 

be ld u IJe il b k nrrof fikrini yarattı. On ıene 
linoe bankanın korolma11 bir ,a a9ı 1• oa fD • ao • 

1 d F k ev•eline kadar adedi üç h••i ge9-
güo mHelfıei haline gelmitti. tloarat lıi1atına atı ı1or u. • at 

Şelııimız 

kanın onnocu yıldöoiimü· 

nü büyiik bir eeTioç içinde 
kntlulamaaı en tabii bekkıdır. Vrı 

bü ıevinç yaıoıa onu kuranların 
onu yörötenlerin araıında k1.l~ 

mıyor, Türk milJet.inio malı olo-

1or. Eo temiz biılerimizl" 11aıoi
mi doygotanouaı labar ederken 
b!'nkanı on ıtıoelık ınoYaffakıyetti 

mi1e•ı küçük tanrrof ),enplara 
On aene eY•el An.karayı gör- n• ba~indlr ki IÖnmek hilmiyen hayatınıo ikinci ou yılının daha 

bogfin elli bin ailenıo bütçeein. 
müş olaalar pekala hahrlartar: 1iy&1i llıtiraılar bala zehirlerini büyük hamlelerle yıuatılmı' eHr-

d• yer aldı. Küçük aıl& lftSH-
lıtaayondıiD şehre inen eadde- katmakta deYam edi1ordo. Ban- ler6 can Yerece1tinde tüphemia 

ruf larınrn yaloız it bankaııo b 
nin üzerinde eYkat idare1i dört ka aleyhinde b:lYadiıler uyduro • yoktur. .Mazinin mu•arfakiyeti, 

da~i miktarı 14 milyona yak-

iş bankası 

e'f" yaptırma~, bir m"hfel bir de 1 layor, bo milli möesıeaenin ile- laşmıştır. Zannederi"z ki bu 1~ şerefi. gururu ittikbalin cmböyök 
otel binaaı 1oşuına başlamıftı. rilememe•i ıçin öniioe hendek- ff k' t A ·ııd· / 

milyonun ifade ettigi mana halk mnta • 118 am1 ır. . ..,p 
Bo alh bina o ıam•D Ankara- ler kazılıyordu. ı K ,,. 
oın imarını möjdtliyea ilk eser- MüteTaz1 ye metin adımlar· arumdaki · iktiaadi terbiyenin ne * • • iş Bankasımn Aıyon şubesı İ 
ferdi. Dört odaİt btr fTkaf 'evi la İ"e l>a•hy"n Tt Baaka1rnı o kadar ktrYYetlendıA-ini göıterm•ğe • • lsmail Hakla BtY i f 

v v kafidir. J~ bankaıuom onuocn yıldö- 651, 1932 de 46 fO.,.~·-'.ı 
bankanuı umumi merkui ol- zaman iktiıat meen.uaaıricta, el.. o 1P

11 r , t, bankHı , aerınsy~ıiuin be' .nümünü te1'ıt için bö1iik mer. 1938 t• 4.8 ~nbeyi 68 .,, 
iş Bankası iz.mu müdürü F11uz bty mnştu. yeym iQ ticaret umamt müdürü k 1 d t b"' t y pılm jjll 1 

ahı miılini ııiyaaaya Plaıe ez er e eza ora a Hı ile idare etmi~tir. Bog i4 
Oıtzı hazretJMi hatta bu kon- OeJAI beyle beraber dört m .. olan, lımaH Hakk• bey arkala- ( A k ile 

g rnde c benoe halk deni, iktlıat Tö k. _.11 ·ır b k 1 ıt eden. yegane mtieHt\!'edir. Plaa- kararlaştırılmıştır. n arada fobeyi 671 memnr 
mur r ı1eue mı ı an acı ı~ı mı,, yapılan büoırmlarm hakıız- . 

lı 

\ 

deni mtıtbnmıJe ifade Qlnnabt. kurmak içiu büyük ~etin itareti- manı yapaarken her türlü ihtiyat bugün lıüyü~ ıneraaım yapıla- etmektedir. tıı• 
IJıtını deJilleril• ort"ya koymuştu. t db. ı i · d ld h k kt l t b ld r::ı•ıat • a d '? k d k" k aıf•t ıı' lir. demekle mllletimiae yeni le geceli gündüzlü Qaltfıyorlardı, 1ı e ır er oı e e en ıra rna- c~ ır. • ım u a u. a ar J a ..ı u arı a ı r:ı a lı'' ~1 il r,te maddi 'f'e manevi bir çok t p· t ·r ı· l.t b'r sergi b ) d't· ·· ··ı·· ki btJJ i~ 1. bedeller göatermit bnlunuyordo. Bll dört memur timdiki müdürü mı~ ır. ıyuaya o uz mı yon ı- mou eşem J aıır an- e ı ınce ~oru uyor ıı•' t " 

Hüyiik kurtarıcımıs bir ta- umumi nkili Muammer, şehri- zorluklar karşııında ışe haşlıyan ra plaaa ettiği HIDRD kaıı1alarrn- mışhr. gün 49 şnbesinı 1929 ıeıı,ıı4~J a 
ıahan pr.-nıipler koyarak h•- miz müdürü firuz, Afyon ,nbe- iş Hankaaı on 1tınelik bayatındft da 11 milyonu mtitecAYiz parayı 9 Eyltil paııayırında da 1, 28 şubesini idare i9io ktl ~ii~ ~ 
<lefler goıterırktın diğer taraftan si rniidiirö hmail H.-kkı .,... lll• iktiıadi bünyemizi 1aran ve ko- boluudnrmuttor. Bo vaziyet Ban- bankaaınırı paTyonları çok mü- memur kadroeoodan dah"~t,.J'I 
da hu preııaıpleri mnzaaffar kıla bık Jetanbnl miidörii merhum rayan bir çok Tarlıkları yarAta- kanın ne kadar metin adamlarla binı bir yer l~f!al .. yıemiştir. bir kadro ile idare etlll'ı,,o•; 
eak möeue1eleri yaratmak yol- Haydar Şekip beylerdi. 20 .Agus· rak iktlHadt iltikli.U temin eyli· beaaplı yürüdüğünün eu bariz Banda bilhaRsa cGazi• köşesi hö- Bo da bankanıo, _,ı.l 
larını açıyorlardı. lt bankaıı toa 192( te bankanın nisamna- yen Amiller ua1ında mühim bir delilidir. ı, Baokaııı 192( • 1925 yfik bir ihtimamla hazırlanmıştır. yeti~tlrmekhı gfü•ter~~:. 
millt baokaoıhlc, tikri dogrodau me1i lor• 'felülleri heyetinin ta .. me'fki aldı. ı, Banka11 menıleiet- Hoelerini ·bir milyon lira ile PaYyon!arda milli yazı.retimi.ain ye&teıı il.,-ri ~eımekt 

'I 
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Gnıciik yaylasında ı@tıralıat 

etmekte bolonau Manisa meh'oaa 

ince oğlu Rt>fık Şuvket hey, 
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gelmıştır. 
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Sahife 4 Yeni A11r 26 A #?1J ıtoı 193' 

.... 

AirBuPAD.i '*•f SON TELGRAF HABERLERlmlft 
liARP OLACAK MI?~ . 
Amerikalı Muhabir Knickerbocker,in İhtisasları 3o~ 

--H.-br-mı-zda~d.r
11111

k~i b:::;:::::~·- ""'"'"' Af yon Antalya Hattının inşasına 
lerin sefirleri Almanya hükumeti 4 - Sulh ancak lngiliz, ltalya 
nezdinde teşebbüs yaparak ve Fransa arasında bir itimat y M • ı 8 şl y 
Avusturya istiklalinin muhafaza· mevcut oldukça muhafaza olu arın .ıerasım e a anı or htarıbnl, 25 (A.A)- Hat••· 
aında devletlerinin alakadar ol- nabilir - hah limanımıza l!~raneı~ donan• 

duklarını bildirmişlerdi. Fakat Fransa Hariciye Nazırı ne Nafı· a Ve maıı·ye VekaA letleri Yeni ına1tna meoeop Antıon ve L• 
bu defa müştereken hareket et· harp korkusundan ne de sulh Veaton namıa,d" iki clenizalt• 

mişlerdi. Şüphesiz bn müşterek korkusundan dedi ki: Teşkilat Kanunu Bazırlıyacaklar gem;::a~~~~I ~İ;-(Haıusi) - B• 
teşebbüsten sonra Alman büku- - "Madamki harp oJacak mı? • ·-·-· • eabab limanımıza gelen ıki ·prl\fl• 
metinin tavrü hareketini değiş· sualini soruyorsunuz, Herbert Gümüş Paraların Modelleri Beg"*' enildi 81Z denizaltı gemısiuin kumaO· 
tirdiğine delalet eden bir em Speucer'in bir eserinde: Bir danı Tilayett ~ıyaret eylemıştır. 
mare yoktu. Fakat bu hareke· fıkra nakJedeyiml "Yalnız evve- Ankarft 25 ( Huıoıi ) - N"· nın işletilıneıjnın mükemmt11iye· lanmaıt darphane müdüriyetine d 

f V k ·ı· Al" ll h " ı · · t b' k"IA bildirileoektir. Vilayet m2'kamı gemilere gi e· tin Almanya tarafından yapıla- tinden görüJemiyen hadise olur.,. 18 e 1 1 1 ('ıy ugun gaze· tin~ temin •9ın yen ır te~ 1 nt rek bo ziyareti iade etmi' '' 
cak macerapereıtane bir teşeb- Gelecek hadise evvelinden gö· teoilere beyanatta balonarak de kanonn bazuJanmsktadlr. fstaobol, 25 (Hoıuıf) - Fran- mutat merasim Y"fHlmJştır. 
büıü ihtimal haricinde bıraktı rülmesi mümkün olmıyan bir şey miştir ki: lıhmhol, 25 ( Hoıoıi)-Yeni Sl\dan oelbedilen maHye müte Ed• d 
ğını kuvvetle zannediyorum. olduğundan ben de ODU e\·ve- Afiyon - ~otalya bathnıo nz'ı b&.sılaoak giimüş paraların beve- baıt!Jlll&IDID Terdiği rkporlar Üze· ırne e 

Sulhun idame olunması için linden görmek tecrübesine kal eaaa resmi Aguıtoaun yirmi ye- ui en modelleri Maliye Vekal~· rine Maliye VekA.letinoe yeni Avcılar .Bayrauıı 
basıl olan büyük ümit, Avus· kışmam . ., dınoi pazarfflıi günö iora edıle- tioın tudikin(t arzedilmek üzere teşkilı\t kanunu hazırlRoaoaktır. EDlH.NF, 24 (A.A) _ Bor•· 

l d ld "b' * cektir Meraaime TekAlet müıııte- Ankaraya ı1i)enderılmi11.tir. letanbnl, 2ö ( Buınıi) - da yapılaoak höyük avcılar bat• . turya mese esin e o oğu gı ı · ,., v 
ailihları bırakma meselesinde de Bir "Pieven~if harp,, olmıya- şarı iştirak eyliyeoektir. Mobte- Modellt>rın bir tarafında Gazi Nakliyat Yergiıiod6o Iatanbulda mına ittirak etmek üzere Tekir· 

lif 'irketlerle müzakerelerimiz bazretlerinıo reıımJeri vardır. iki yüz bin lira temin edildiği dan- aYcılarındıuı miirek kep bir lngiliz, ltalya ve Fransa devlet· caktır Fransa yarın kaybedece• e 
baylı ilerlemiştir. Demiryolları- taadiki müteakip baB&lmasrna ha' aola•ılmıştır. katile ı:ı;dirneyu gelmı,tir. ferinin müşterek hareketleridir. gını zannettiği bir barba mani Y 

İttihadı muhafaza edersek harp olmak için bugün kazanacağını • • • • • • • • • • • 1 

:~i ~:~=~z ·:~~d::;~'·:~: ::h~- ::~i;!~!~ti;ir harb• •ebebiyet _Kütahyada Başvekil Pş. ıiın Nutku Çekoslovakya 
yette kalır . Sulhun muhafazasına delalet .. • ı • • • • • 1 • 

Fransa Hariciye Nazırı san· eden ve Fransa ile müttefik olan Mü;ssif Bir ehemmiyetle bekleniyor Roma Anlaım1larına 
dalyasında bir az gerindikten memleketlerde yapılan seyahat· y fi 

sonra: lardan hası! oJan en mühim key- Kaza Oldu ı·ıt•h k [d k M'? lstanbol, ~ô (Hoıusi) - 9 Eylül panayırını açmak üzere lz- 1 8 ece 1 
Sözüne devamla dedi ki: fiyet budur. Böyle bir kehanetin K· h 

25 
( A A ) _ o·· • 

"D d b - Jb . . t• t t• ~. kt 1 1 d üta ya . un mhe hareket eden Başvekil Iımet pafanm şehrinizde irat .edeceği y -• 
- ünya a ugun su ıs- ı.s ına et ıgı no a ar şun ar ır: lO 30 d Al td 1. k b"' .. k b .1. ( t t . .. .. Pe•tc, 24 (A. A) - arı r""'' saat a ayun an ge ıp not :\ nyu e emmiyet Yerı ıvor. ıote paı:ıl\ comar eın gu•ulle Y 

tiyen yeglne bir adam varsa. 1 - Bugün Fransız milletin· ' b . . J v mi Peşte Loyt gazetesi Çekot· 
- Kooyaya geçen latan ul trenının kadar lzmirde kal.aoak, müte.ıkıben Yine Güloema. l Taporile İı· 

o da Hitlerdir. Alman teslihatı d Ih · · d - b" h bb t J k R ·ı fi • 
l
e su ıçın erm ır mu a e hareketi esnasında müessif bir taobula dönecektir. loya yanın da oma ıtı a rın• 

bir kerre milletinin hisaiyatını o ması . . girmesi ve Çekoslovakyanın M•• 
2 F 1 hk. kaza olmuş Jandarma mektebı D 1 t D • il . . . değiştirdikten sonra Hitlerin - ransız arın ta ımatı. birinci böJük kumandanı yüzba 1 ev e emıryo arı carısta_n v~ Avusturya ~le muk• 

vaziyetinin ne hal kesbedeceğini. 3 - Leh · Alman ademi te· R . b . 
1 

g- k .
1 

. ş renet ımkanlarını tetkık ederek 
Alman dahili inkişafının ne ne- cavüz misakı. emzı eyın so aya 1 esı mış· • • kü · ·ıafl k .. ··k ·fJaf 

tir. Remzi bey Memleket hasta· Ankarada Sebze ve Uzu··m Fı·atle- m,ezh' r ıh .. arm "h uçlu dl~ o• liceJer vereceğini kimse kestire· 4 - ItaJyanın vaziyetindeki . kl d"l . t" , a ey ıne muteveccı 0 ma 1gı 
F k d b ·· k 1 k nesıne na e 1 m1ş ır . , 

aoez. a at, zanne ersem ugun ararsız 1 • • ..., r. n·ı u ı t akt A • ı Old ve bilsnii niyet sahibi her meıll 
Hitlerin sözlerine inanmağa mec- 5 - BöyJe bir barba karşı Tekırdagında 1 cuz a m a amı u leketin iltihak edebiJeceğiıtİ 
buruz: O harp istemiyor. lngiltere vaziyetinin ne olacağı- Z I B B lstanbul, 25 (Hususi} - Devlet Demiryollarınca tatbika baş- ehemmiyetle kaydettikten 500r• 

Harbı yaııyan bizler onun ne nm belJi olması. a er ayra,mı a- lanan tenzilatlı tarifelerin müspet neticeleri g~rülmeğe başlamış · diğer bir sureti halJinde Almao· 
demek olduğunu biJiriz. O hadi· 6 - Almanya teslihat yolun- zırlıkları Başladı .. tır. Ankarada sebze fiatleri çok ucuzlamış ve lzmir ya, "üzümleri yanın iştiraki olduğunu ve M•-. 
ıeyi yaşamış olanların onun te- da arbk oldukça ilerlemiş bu- '.l'ek i rdaı:t 24 ( A • A ) - 30 on kuruşa düşmüştür. Ucuz nakliyat Ankaranın mahrum bulun• caristamn har halde mevsimıiJ 
kerrürünü iıtemiyeceklerioi ka· lunması. .Agoıtoa zafer bayramı içın ha- duğu ucuzluğu temin edecektir. taahhütlere giri,memesi lizılll 

bul etmek lizımgelir. Fransızların sulh arzusu sulh zırlıklar yapılmaktadır. Rugü- Bulgarı·stan Tu·· rklerı· Zu geldiğini yazmaktadır. 
- " Ya Sarre meselesi? Şa- perverlikten büsbütün başka bir nün şerefıoe fırka tarafrndan or- s 1 

yet Sarre meselesi Almanya ile şeydir. Fransızların sosyalist pro· du evınt.le bir balo v~ri!ecektir. •• • porcu arımız 
Fransa orasında husule geleceklfesörJerinden birisi bana dedi ki: Tekirdatt 24 ( A.A) - Ey 1 m v 1 kence Altınd 
bir anlaşma neticesinde ortadan "Pariste bir Alman vali olmasam lfi.ltin 00 beşınde Malkttra, Bay. u . e ş .. . . a Harkofa G•ttı·ı·er 
~aldı_rd~cak olur.sa .bir harp teh-I bir barba tercih ~~eriz.,, . rrbolo kkzalarınıla bayvnıı ve K l ) M th f 1 tt 1 
hkeıı ızale edılmış olmıyacak işte buna Pasıfızm, Radıkal cwtea paoayirleri kurnlncaktır. Oml 8CI ar U iŞ 88 iye e Moskova 24 (A.A) - Tü•• 
mıdır?.. ve Kamprami sizde buna Pasif K ars'ta latanbul, 23 (Hususi) - BulgaristandR Türklere kaışt takip sporcuları kafilesi bugün Kiyef· 

- " Bu meselede de işgal zim derler. Fakat bu tarzdaki edilen tazyık politikası devam eylemektedir. Trakya ve Dobrioe ten Harkofa gelmiştir 
imkanları vardır. Bu iş o suretle sulhperverlik Fransanın ruhunu Hasat Başlan1ıştır komitecilerinin zıılnın ve işkenceleri artmış, Türklerin. vaziyeti 1 'd 
inkişaf edebilir ki sulhun idame temsil edemez O profesörün Kars. 24 (AA) _ Mıntaka· çok feci hir hal almıştır. Bulgar lıüktlıneti Makedonya komitesini spanya a 
~ıu.nacağına dair .. ortaya atılan I söz.ünü ~angi Fransız~ .tekrar nıa bertarafında umumi hasat dagıttıgı .-e komiteci !eri takip eyleditti ha.ide Trakya komitesinin 
ıhhmaller hep altuıt olur Fakat ettımse: o adamın fılirı ken· baılamıştır. Buğday ve arpamn faaliyet:ne mani olmaması çok <lıkknte .şayan gör:mektedir.. Fevtalide Vaziyet Devam 
Fransanın vaziyeti a~ikirdır.Bunu disine mahsus bir fikirdir. Fran- harmanı sür'atle devam etmek- Belgratta Iktısa d 1 Bır E d e c e k 
biz bir kaç defa tekrar ettik. sada bu noktai nazarı kabul tedir. Bu seneki umumi ziraat 
Sarre meselesi bir Alman. Frao- edecek bin kişi bulamazsınız,, işleri herseoekioden pek fazla- f T 1 k 
sız meselesi değildir. Bu mesele Meşbur bir Fransız zabiti de dır. Çiftçiler bu vaz•yetten Zİ· Kon erans op anaca Madrid. 24 (AA) - Miid•' 
Versay muahedesine imzalarını başka bir fikirde bulunarak de- yadesile memnundurlar. faa hali bütün memlekette bit 
koyan devletleri alak~dar ~der. di ki: "Bir preventif harp mı? Kars. 24 ( A.A) _ Halkevi lstanbul 25 ( Hususi ) - Eyliil zarfında Belgratta toplanacak ay dah uzahlm tar Fevkalacl• 
Sarre mıntak ın d s d olan iktisadi konferansa hükı1metimizin de i11tiraki takarrür ey- a ış · ,.. as ın 1 are 1 c Buna imkan yoktur Teessüf d'I "h d b" k •t · y hk ı · 1 k d ,.,.. 
miJletJer cemiyetine aittir.Fransa • 1 • tarı ve e e ıyat omı esı lemiştir. Bu konferansta iki yüz murahhas bulunacaktır. ma eme er ış eme te et" 

1
,,. 

Sarre meselesinin muahedede ederim, çok teessüf ederim ki azaları şehrimize 70 kilometre edecek ve umumi toplantl 

yazalı olduğu veçhile sulhu ka bunu size söylemeğe mecbur olu mesafedeki Ani harabelerinde Cenubi Afrika Be)Çİkalı ilim yasak edilebilecektir. 
bolden başka bir şey yapamaı-. yorum Fakat böyle bir şey mev· tetkikatta bulunmak üzre bura · Varşova'da 

" Ya HabsburgJar? Fransa zuubabs olamaz" dan hareket etmişlerdir. Harp Borçlarını Romanyada Hararetle 
devleti Habsburg hanedanının - Son11var - Vakit A d ödiyecek Karşılandı Konferans AçıJdı 
tekrar Avusturyada yerleşmesine masya 8 KAP 24 (A.A) ~ Cenubi Bükreş,·24 (A.A) - Son de- Varşova, 24 ( AA ) - Bef 
muvafakat edebilir mi?" Yeni Kararname Ba.lkerinde Verilen Afrika hükômeti lngiltereye olan fa Stratoıfer uçuşunn yapmıı nelmilel Coğrafya Kongresi d°' 

Nazır ihtiyatla cevap verdi: Konferans harp borçlarının son bakıyesini olan kBedlçikaltı ilim ~I . Kb ozins Reisicumhur ve birçok hükuOJ'ı' 
Fransanın vaziyeti Avusturya G k B d 

1 
ve ar a aıı ayyare ı e uraya . d 1 ld ~ bS, 

isfiklalioin mubafazasile aJika · ümru asmü ör ü"güna Amasya 24 ( A.A ) - Dün bu ayın nihayetinde ödemeğe gelmişler ve resmi zevat ve bü· ve sıyaset a am arı o ugu 
dar olmasını istilzam eder.Fakat gece Halkevi salonunda Halkevi karar vermiştir. Bu bakıye 6mil- yük bir halk tarafmdan hararet de açılmıştır 
b. · ç k ı k y Jebıı·g (dı'ldı· idare heyeti azasından Dog .. an yon Ingiliz lirasıdır. le karşılanmışlardır. I I d d 11.lm e os ova ya ve ugos- r an a a 
Javya ile mukavelelerimiz vardır. . . . . . bey tarafından Ergani istik· ~mıııuıııoıııııııım~ıııı~ıiııı'nılıij~Jlllllllllmllllllllllilllll~IDllUllll!jjiWlll ıırıııijjllllllllllll~JllllllUllijjlll~lllım~ııııııııııııııııııııııımıııııı~ııuıııııııı ~ • 11 .. Bunlar Habsburg hanedanının . Bırı~cı teşrıoden mart ayı razı hakkında bir konferanı §" _111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111_ == ltluhalıfleı• Arası .. 
t k 1 • şı"ddetle •t· j nıhaycbne kadar muteber ola· ·ı . t" K f t H lk . =- : ~~-:ır~:.ı::zzwwı~~z:~.;05!"~7.: : = da lhtı• la,A f Ba,ırla,Jll.1" e rar yer eşmesıne ı ı · verı mış ır. on erans a a evı ~: : = T • 

raz ediyorlar. Biz bunu nazarı cak olan kontenjan kararnamesi ı ·ı k ı b ık b" b Jk ~ = 24 Ağustos Cuma Gününden itibaren = i5 Dahlin 24 ( A A ) - ne•" mensup arı e a a a ı ır a ==.. : : _ · 111 ~ dıkkata alamamazlık edemeyiz. gümrük başmüdürlüğüne tebliğ kUtl . h b 1 d ~: G · : "'==3 lera h\ikfınıetine lıcarıo lıirlf'şı 
esı azır u unuyor u. . = s blr . d = -== • ıb• 

Fransa Hariciye nazırının bu oJunmuştur. Yeni kararnamede ~ : e 1 azınosun a : = otan iki grup reisi arasınd11 o· 
günkü göriişüne ve kırk sene · Türkiye ile k!eriog mukavelesi lngiliz Bankalan ~ s 5 = tiUU ba~ gcistermiştir. Jenıe::~e"' 
denberi elde ettiği tecrübelerine yapmış olan memleketlerin Tür· Amerikanın Kararını ,...,.- 5 Her Akcam On Kişilik 5--;; duf Faşiıtlere clottrıı ın~y :rıt'e' 
nazaran fikirlerini şu suretle kiyeye yapacakları ithalata hiç ~= M •. k97f 1 e· =~ te eski Ha.vekıl .l\l. 0~ ... ı&J•" 
hulasa. etmek kabildir: Protesto Ediyorlar ~ =- N u emme ır =- ~ İrlanda milliy.~tpMvtıdigu_ıtch• .. ,, .. e tahdidat konulmamıştır. Bu rnem- .... .,,, ,_ .. •· 

1 - Harp muhtemel değil· Londra1 24 (AA) - lngiliz ,.,;,.: N : kl\larak harıçteıı ıt1jllu 1 

dir, fakat mümkündür, leketler eşyası kontenjan harici borsacıiaranın Amerikada tesciJ =~ ~- Orkestra Bulunacaktır =-- ·= ıouhalit holırnmRktadır. 1 · lıı·ıı' hatta gireoilecektir. e\ 
1934 sene•ı"nde bile d w :_ • : ==-= Ha lbtilıif hi; l\öınet " J .. N f y kll ı - a olunan kıymetler üzerin e ya- = 

2 H"tl · d' h . t ata e et nın lr Tamimi g : Gazino müdüriyetı; muhterem ınüşterılerin- 5 _,, deki hiriıı?i :t.ı\yıtlatacııktır 
- f k 

1
t erhAşdı~ 

1
1 arplhıs e· Nafıa Vekaletinden vilayete pacakları kazançlardan vergi ~5 den gtirdiiğü rağbete küçük bir mukabele olmak 5 ~,,, ··- ., , t 

mıyor, a a a ıse er. su ar ~ - '"dd ı· t · ı k h lk - -= T•• • kltd 
k d k ti . l gelen bir tamimde resmi daire· alınmasına Amerika maliye ne - .;;, = ve p1\nayır mu e ıoce zmıre ge ec~e a a = ;:,;;. utu·n alaca JPb r· 

zusu ne a ar uvve ı o ursa ~= iyi bir vakit geçirmek için büyük fodRkArhk ,, : '575 - .. 
olsun, her keıi barba sürükliye- ler tarafmdan çekilen telgrafla zaretince verilen kararı protesto ;;;,- 5 JarJa hazırlanmaktadır. 3 - 26 8 3-4 : - Ald . hususi bir h• e. 

1 b k = - - = ığımız 1 .. ,"
1• bılir rm altına imza ile birlikte imza için ngıliz an acıları ve ıaraf- ~ :; ! -== göre Ruslarla Fraosızl~r ;~ıyo"' 

3 - En büyük tehlike Avus edenin isminin de daktilo ile ları mllşteriJerinin isimlerini bil- ~ .. 111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111 ~ ye ve Yunanistanda ikı ın,clıt 
tur yadır, ikinci tehlike ise Sarer vazılması .bildirilmi$tir. l dirmektcn imtina etmiılerdir. iJıılllffi~Ulll~lmıu•••dJ""-~111 qUll®lftffı.lmııllllll™ı~!llfll~IIDın~!ll~llIDıoııı~l~~llmruınll~ aıağı kalite tütün alacak1" 

··: .·,. . - • .,.:-;;.·. . . .-- • ..• 1 ••· .. -·,. 

Rafia Vekili .&il Beyin Beyanatı 
Fransız 

Gemisi lstanhula Geldi 



Vekili ·şükrüB. 
~_ ........ u.:r_k:._9._e_y_e ... o._e_-v_ı.:r_e_n._= _.A..J._ı. ş...__e-v_ı:: Akşam Geldi 

- 12 - (erle Meşguldur. ........................ ; ............ : ... : .. .. 
Yüksek bir tlınla 8Arıh olan Ikaç gün Tiicodondan haberdar 9 Eylfıl panayınnda iktisat lstanbul Jtıhtım Şırketının Satın 

P•rkta hnlonuyordo. Saı? taraf ti\ olmazdı. Halhuki Oan yalnız vekili Celil beyi temsil etmek AI a M k 1 • 1 1 d 
büyük bir kapı -..ardı. Ho kapı· 2t aaatı geçirmeye muhtaçtı. üzere şehrimize gelen Ankara W U &Ve eSI iL Z8 80 1 
)'ı Lir kerre açabiteu artık kor- ondan donra11 endışö edecek bir T k f K d F k 
tnlnın, aayılahilirdi. Oan kapıya hy kalmazdı. bür do .. İ• Breiıi Tur oğtlud ai t Gölcük yaylaımda lıtırahat bırlıkte Gölcük yayJaıına dön._ 
kotta. .. .. _ . . .. IJ i · ey un orsayı, ıcare o asını, e mt-kte lrnlonan Adliye Tekili cektır. Haber alclı1tımıza &öre 

Ruynlc aurmelen çeku. G4'nç tofor a ığı emr yerme . ,,. & 

l.apı kolRylJldA açıldı. içi iimit· ~"tirmek içın mak!nayı harekete Z·r~at ve ~ş bankaları?• zıyaret Sara9 oglo. Şiikrü bey dfin ak· lıtanbnl Rıhtım tirketiniu ntın 
le k d H- . k t d. etmış ve tuccardan bır çokları 11am hnınıı motokarl" oehrimiııe alınmasına dair baaarlaoan mu 

ayoıyor n. urrıyet .,.e ıır- ge • r ı. 
l'1loış yoluna çakacaktı. Sokaj?a Gecenin bu 'fak tında mütteri ile ayrı ayrı görüşmüş ve ken· :elanı,, Alaancak iıtaayonunda kkaneleoame e'fnlki ciin Gölcük 
Çıkınca ae.,.ıııcinden bayılacak bnlmaktan memnnn benziyordu dilerinden icap eden izahab al- artılanmıthr. Şftkrii bey pana· yaylaaında Saraç oğlu Şökrli 
libi oldu. Etrafta kimseler 01• Oan ::oför ıeslendi : mııbr. . yırın ktitat rt1minde hazır bu· beyle tirket müdürü .M.Kaoaye 
ınad1g183 eırıııı et basıl edınce A rkadat çabuk çok ça· Dün bir muharririmiz Kurd lonacak Te Başnkil pat• ile araaıoda imzalanmıetır. 
b,ltadan ozakla;maJta karar nr bok •. Tren• geç kaldım. oilu Faik beyi Borsada ziyaret 
•i. EYet kim&el•r yoktu Yı.lrnı - Anladım .f6Dllim... etmiıtir .Faik bey mubarrirımi 
ı- Can öyle sanıyordu. T~kıi büyük oaddelerc1eo zin muhtelif suallerine cevaben 

Bir kaç adim atmıttı ki miit. birine çıkark.-n Oan Varol arka. demiştir ki: . 

Mezarlık basında 
........................ , ................................. . 

Boğuşmada ikisi Hafif Biri Ağır 
üç Kişi Yaralandı 

hi' bir bayftl ıukntona uıtraJı. larında daha bir takııi oldo~nno - Panayınn açılma resminde 
tını anh•dı. Ötede, tenha undıgı gördü. DıkkatJe baktı bu ma- iktisat vekili Celil beyefendiyi 
llokağın bir köteeiode, bir başın kına poliı otomobillerine çok temıil etmek üzere lzmire gel
hareketini aezdi. .Anıızın kiilge benziyordo : dam. Bu meyanda üzüm Ye incir 
ı-111"m•n belirdi. Ar •t•lt• altın. - .Eyvah, dedi. Arkamı bı- vaziyeti ile de allkadar olmakta Dün Mezarhkbaıında bir hl orada oturanları altiia etmiıtir. 
da Oao kendini 'takip ed•nlerin ra~miyorlar. Şoför t;abnk •.• Müm- ve icap edenlerden bu huıuıta d~ıe olmuş ve ikisi hafif, birisi Boğuşmayı gören 264 numaralı 
bı nuntakayı da oontmadıklarını küu oldogo kadar çabuk... tenevvür etmekteyim. al gır olmak üzere üç kiıi yara· poJis memuru aralanna girmiı 
anı d anmııhr. biçalcla bileğinden hafif surette 
~ ı. - Arzuunzn yMıne getirmek istihsal mıntakasının bir kıı· Hldise fÖyJe olmuıtur: yaralanmışbr. 

lr ııhk aeıi ıükfııu yardı iıterim 1emma bir kaza ('lkara- 1 Cuma günü gezdim ve kü· Ô p •e hu · · · d b 1 mın mer. Liz Ömer, Salih ve olisin dahi ayırmağa ma• 
rrıyet eşıgm e 0 unıtn rak kıtfam1 par9alamak itıme at -ıminden sonra da buna R ff k ı d k dd la il ş •" ecep isminde dört arkadaı va a o ama ığı avga ıi et· 

dı Ta 1 adamın iiwidini puçala- gelmez. Randan daha 9abok bn devam edece2"im. Mezarhkbaşı kahvelerinden bi· lenmi(I, bunlardan Salih de Hafif 
• .Anaızın arkuından hir han· maki na giılemez... • • • • • - surette yara\anmı(ltır. Salih ya-

Çer d b ·ı · ıioirleri c rınin önünde otururlarken bun-
•erlldair ve".~ yedmış. g\'.1 An11zın ince bir yagmnr baş. eşmede Jardan Salih kalkarak karşı ralı olarak diittüğü yerden kal· 
~ • nen o tıtreuı. . . . k k b b 1 ladı. Araba gıttı~ı yollardA ız cıhetteki kahvelerden birisinde ıp te rar oğuşmağa da il o . 

- N., miitbiş şeydi hu .. 1 k d T 1 .. t mu•, bu defa bö;.riinden ikinci 
K ııra ıyor u. a ııuıne gore ua - • - oturmakta olan Kenanın yanına ., _ . a 

eştedilruişıı. Poliıler lziııi - b al K b gece yar111nı geçıyoıilu Arka- Yenı· tı• fo vak ası gitmi• k d" . . d"" k d ve agır ır yara mııhr. en· 
1 UlnınJar, arkasını bırakmıyor- ., en ısını ıger ar a aş diıine taldıran Ômert elinden 
ardı. Heyecaudan adımları ka· dadan gelen 'iipbeli araba kaçan )arının yanına çağırmıştır. Ke· 

h ı · ı 1. kt Ô bıçağını almak ıuretile yarala· 
l'J~ını,tı. Jete şimdi koşacaklar, ara anın zinı >Ulh.mıyordo. Ar- yo ur na gelince mer buna hita 
hkaıına yapısacaklıudı. Uzak- tık Varolon şüpheai kalmamış B' k ben: mııtır. 
tı . . . . ır aç gün evveJ Çeşme'de S . Yaralılar hastaneye kaldınl· 

n bısh ayAk ıetıleri doyar gibi tı. Rınıdı, lıalkı hırkao JBkıka b' .k. t"f k' ... 
1 

•• - en bu dedıkodulan yap· 
1 

Y .... ır ı ı ı o va ası aoru ve mıştır. Tahkikata müddeiumumi 
0 dn. Heyecamndan ııefeai tıkn- tıonra poli1' uah:uH k<lhne takıi· d 'h 1 hb" t db. 1 • 1 

muş maktan daha usanmadm mı ? 
111 

. ı er a sı ı e ır er a ınmışh. U b .f h. . . . muavini ıevki bey vazıyet et· 
Yordu.. O kadar tehlikeler ye yaklaşacak ve kenJ11ini ya-ı V"l" S !anmaz erı ıtabıle belandekı mictir. 

ıtı ı ayet ıhhat Müd- ·· D · 7 

attıktan ıonra bir aaniyede kalayacaklıırdı. C uru r. bıçagı çekerek Kenanın üzerine Tahkikata devam olunmak· 
ller b 1 k k k 1 1 ,., evdet bey ihtiyati bir tedbir h.. 1 · t • B b 1 d şey ma 'fO aca , or toıto fo ne çetın ur yarıfta. ıa- . . ucum ey emış ır u aş &D{?'IÇ ta ır. 
girdaba yovarlanaoak mıydı' JDn · kalaomak ttlümden bedter hır olmak üzere Çeşmede umumı 
clieeyle karanlığı yarmıya <,ıalı- şeydi. Msımmıyctıni iddıa için tifo aşısının tatbiki için Sıh-
'ar k ki b k J> · . hat Vekaletinden müsaade a uza ara a h. ıır motör ne dt1ne desın, ııe kadar oahnlar . . . V k" • 
•e111· d. b S k kt k. b" 1 ıstemıştı e a let umumı aşının Y ı a... o a a es ı ır aa cabalasın sonu hıcap, ınoııfa 

takıi peyda oldo. Oan tabanları 1 kt yapılmasını muvafık görmyş ve k o aca ı . . . . , 
&ldırarak eski takıinin arka· mahalhnde, vak a çıkan yerden 

•ından koştu. Kurtolu~ iimidirıi Yeis Te istırap içinde hagı .. başlan_mak . üzer~ aşı tatbikatı 
bu köhne taksiye haıtlamıştı. racaktı. Bo eski ınakinanın hirnz , 11mumıleştırılmıştır 
~'ilk i ağaçlar araıında izıni canlı lıarekctınd('n başka kortu lbt rati bir tedb.ir olar~k ya
.. l,Ybedebilirdi. Fakat içinde bir Ja areei kalmamıştı . Acaba pılan aşıl~r şebrım,ı~de tıfonun 
lltüntii -ar..1ı·. ..ş ~ .1 ' 0 _ salgm bır hal alcugı hakkında 

• •.1 gozlen alilaaıyor moyuu or- . . 
u d.. .. b. d 

7 1
, .. 1 şayıalann çlkmasına sebebıyet 

L. . - ıa bn hu kHbno otomo· ugu ır serap ııııy ! ~ana oy e 
uılde de polisler dolu iıe. . vermiştir. 

gelıyordo ki arkadaki araba ya Ald .. k ı · t 
Bir dakika ıonra merakı zail ıgımız mevsu ma uma a 

Ole) "aş yavaş yt-r kaybetmekte, daha göre ilk görülen bir iki vakadan 

Ankarada 
Aç laca.k Sergiye 

Hazırlık 
Ank:ırudn açılacRk o lan llii• 

yük sırnayı sergıeıne şehrimizden 
ı~tırak edeoek hır çok firmalar 
ı;ıi uul ıden bRzı r laıı maga başlamış· 
!ardır. • 

Panayırda Sa tıs Of aca~trr 

Kazım Paşa 
Cuma. Gftnt lVlisa
firlerini Gezdirdi 

Cuma günü Vali Kazım paşa 
refakatinde lzmir meb'uslarından 
Kazım paşa ve iktisat vekaleti 
müfettişlerinden Cemal Ziya 8. 
olduğu halde Pınarbaşına ugra· 
mışlar, orada köylülerle hasbıhal 
ettikten sonra Armutluya gitmiş-
lerdir Burada öğle vemeği yenil-
miş, müteakıben Manisada bağları 

-
Gölcük 

••••• 
Muhteıem Re/ık Şevket be~ 

f endıye saygıla11mla 
Yolları büklüm büklüm, 
Göklerde bir halkadır. 
içinizde bir düğüm, 
Bu yollarda yalpadır. 

Sarar gönlü heyecan, 
Her çıkış bir hamledir. 
Çıkarsıoız ne zaman, 
Her görüş bir sahnedir. 

Kıvrımlı yollar biter, 
Son yüksekten qağı; 
Yendim duygusu siner; 
İçinizde bu dağı. 

Bir gUmüı ğöl serilir, 
Göz:iinüz6n önüne. 
Battan başa hep ıiir, 
Bakın her bir yönüne ... 

Bir ıümüş (S) tabakbr, 
Yeşil çevreli Gölcük; 
Boz:dağda bir zanbakbr, 
Kudret güzeli Gölcük •. 

Gölii çevrelemiıtir; 
Mavi, penbe konaklar 
Göğü meyvelemiıtir; 
Kestaneler, kayaklar •• 

Kuğu gibi bu gölde, 
Süzülür hep sandallar. 
Ninni gibi bu ilde; 
Oktar gönlü dalgalar .•• 

Söyler yanık türküler, 
Bu yerin ıen kızları, 
Ellerinde örgüler, 
Keıbanlan, sazları 

Gıdenler İsviçreye; 
(Gölctik) bu yurtta varken, 
Doyulmaz görülmcğe; 
Bu ilde gün doğarken •.• 

Güneş bu .ı.erde gençtir, 
G1cesi at. karanlık; 
Gönüller taze dinçtir, 
Yaş almaz ihtiyarlık .•• 

Yurdun incisi bu yer, 
Cörmeğe doyum olmaz. 
Gören hep gönülden der; 
(Gölcüğe ) eş bulunmaz ... 

Bu yerden uzak kalmak, 
Bır şaire ne yazık; 
Gölcükte gün yaşamak, 
Bütün bir ömre azık .. 

Gölcük : Rıza lımatl 

YanS{ın 
Derhal Bastırıldı 

1 "· Taksi boştn. Hemen Ht· ft.7.la geride kalmaktadır. Belki b k en,lı: aş a Çeşmede yeni hıç bir 

Ş de çok yiiklü oldogondan bir musap yoktur. 
- oför •.. Hey şoför... kazaya uğramaktan korkuyorlar- y·ı.A. t d 

Kiişat resmi bııgiin yapılacak 
olan beynelıuıfel dördiincü 9 Ey· 
16.l pBnayırınJa l zmir muhitine 
ılk dflfa olarak takdim ed1lecek 

ve üzüoılerimizin vaziyetini tetkik Ateş 
eden Türkofis reiıi Kurt oğlu 
Faik ve Manisa Zirat bankasa Alsancakta Şerafettin bey 
müdürü Salibiddin beylerle bu caddesinde İtalyan tebea11ndan 
luşmuıfar ve beraberce Borno- Paskal Knjanto kar111 madam 
vanın Doğanlar köyünü ve Bor Fılanç gRzocagı yakarken elin. 
nova ziraat mektebini ziyaret deki iıpi rto şi,.esinl yere döşür-

Otomobil dordn. Jç.,riye atıl- 1 •78 8 8 d dı. Yazık ki bütün Yarlı~ını ş11re- B 
1 

l'e Lıyon garına emrini 'ferdi. f · k k b b 1 el ildirildi 1111 oruyaca ·oları a ara &< a a-

l 
1\1.ııkıadı ı·ık tr .. nle "'ontflo- D 1

• 1 V kAI t"nden •ili' w· .., .c ha acele gidecek takat, şoföründeae auı ıyd e a e 1 ·' 
0 Ye gitmekti . Oraya gece Vtlsıl cesaret yoktu. Bir araıık dü~üo yete gelen hır tabriratta Feni 

:'llrıca doıtlarından birinin evir.- tiii Şofore biiyük bir ın~blağ paışa - Dıyarıhekır hattının ~'ı
~ 4\ •aklanabilecekti. Ayni zaman· 'fadetıe b~lkı bır fo.,.kalaılttlik rattan ıonrakı 85 kilonıetrehk 
ba bo ci.,.arda avcılara mahıus göstert>bilırdı . Portförünü koy- ktemının yolcu Ye her türlü eşya 
•~ı )la.,.yonlar da vardı ki on· du~n cebe elıni soktu: nakfiyatına açıldığı bildırılmış-

1!!, da eaklanacRk olSBkim&fl hir -Sonu vat- tir. 

Tefrika No. 35 A~ustos: 28 

!teni ~eviyorDn? 
----=±a 

l'\1.1. -u..b..a. Trl. ri.: 

Bülent cıd·dı: 
h· - 'l'eşefd<ÜT euerıuı efendim, 
yıç olmBzsa ıız meşguliyet, dı· 
Grsurıuz Halam, Klerın eglen· 

toı 

1 
erıne kapıldıgııuı ima etmek 

ıttıyo 1 H 
h r ar. nkıknteıı miiwaferet 
•r 

1 
llz nzuıı iirdii, anıma, ne 

t "Payını kı Kılerın ısrarlnrrnı 
edb t ı. e rnok kııhıl olamıyordu. MPt 

"\Ulıy 
t eıe ge lıııce artık ""zıyctimi 

11 Yın etmek ıetıyoruın. 

- Oh, bun" çok memnun 

oldam. Artık mii&tflrıb olarak 
sızden ayrılahilece~ım .• 

Biilent hayretle! 

- Ne dedın' Ayrılmak m1' 

O cfa ııiQin' H:ılUk Ülküye bak
rua~a kuvvet hulamıyarak amca 

sına cov::ıp .,.oriyorJn: 
- Bırlıkte geçirdiğimiz tatlı 

tur takat çalışmak, lıu sav'~" 

nrılmak içın elbet kollarıma. 

güvenmek Jtizomonn reddede-
mezırniz Daıma önümde bır 

dııayak, aisin ko'fntli, şefik Te 

yardımınız olmadan yürüyeme

mek benım enerjımi ıöudüre. 

bılir •• 

Sanırım ki ıizde bono ta'f• 

ııye etmezaınız, bonon için ar

tık ışe başlamak, fantazi için 

degil yatamak için berşeyi ha· 
zırlamak, güçlüğünü duymak 
zaroretı Yardır. 

Bülent hır iki dakika Hald
ka hl\k Tererek düşüooell kaldı. 
::)onra : 

ve bu~ün eahai tevzie çıkacak 

olan ( Gönül ) iaimli koloayaeıoı 
eozacı Kemal Kamil bey Hilal 
eczabaneıi pa.,.yoııonda küçük 
~i~eler i9inde aziz İzmirlilere 
te•zi edecek yeoi kolooya1ın10 

nrl\Setini on kuruş mok.ıbili her 
lzmirli görecek ince koku, sabit 
koko, na1ıl yapılırmış ittılıarla 

karşılayacaktır. 

eylemişlerdir. müş .,.e bo yüzden yangın çık-

Hlllllahmer Y ardımlar1 mışt ı r. 
Son on gün içinde Hililiah- Yangın biiyttmeden derhal 

mer Gemiyeti lzmir merkezi ıöndürülmüşlür. Bina bet bla 
tarafından 51 kişiye yardım edil- !ıraya ıigortrlıdcr. Zabıtaca tah-
miştir. kikata <le'fanı edimektedir. 

- Hllk ytıııgto11 <ltı bu 
ayrılmal?a mani\ Teremiyor. 

Ülkü, kinayeli: 

f&ııi ro11ıuı doytJum . .Fakat ıurat ec.Je- yayım ona uık muhtaç da d .. 
rim ki o Takit bayatı bu kadar ~ilıin • .l!.,akat dayanacağın yeri .. 

derinden kanayamamıt, amcamı rın H~lllmlığını gözetliyen bir 
döşnnerek her 'eyin hana göle- mühendi11 kolu her vakıt aranı-

d 
labilir yanoın hn da benim 

- Elbet 'feremiyor ve hay
ret edıyornrn, bızi lıirks9 ay 

san'at kodretiııin eu canlı 11••· 
kıne olaştırdıktao ıonr" höyle 

birdenbire çekilmek, elbette ma
nAlı bir bı&rekattir. 

cegin 1 üşü om üştüm bogüoıe ••• 
E 

'fa:ı:ıfem değil mi' 
Tet bngönıe bıbam dedijtim 1 

b ··k k k lb d d - O. çok lütufkauıoızJ am-u ya ee a e ayaoma KD F k 
caoıgıw. a at •. 

yürümek l(ü9löıtünü ıeziyor fa- -nık·· ı· J 
11 u u arar a: 

kat o gü9lüfe karfl koyamaz- - Ben hiç bir fKkat, tanı• 
titrttl. b" d . b sam ızzat amcamın ver ığı ua· mıyorum Balft.k çala,mı&Dll bi• Fırar ı<>zü Halok'n 

Yoksa birşey mi ıezmivti. Göz. ca emekluin boşa gittiğini doy- eniel değiliz ki.. Sen de Bühmt 

!erini, gözlerlrıe çnirmege ceH· makla küçüleceğım.. gibi akşamları yine adaya gıle-
ret edeınıyerek: lat ... yalnız ben ho korku ile b' li · B b ı• v ~ ı raın. o güQ ir şey m ı 

- YalYarırim Ülkü,· böyle tı"tr;yororu.. H d b ı ı • ele nıueıki e eni i erı et. 
ıöylemeyıniz, biJıeniz hu kararı Bülent müteeesir: mttk, u çahştırmak kıuarJarrnı 

.,.ermek berıoe ne büyük feda· Balt\k asil Te dürölt düşün- ne çabuk :annttonaz 4' 
kblıktır. lhtirnal ıiz beni ıer- celerine hele aan'atının rohono - Kabil mi' Unutmak kabil l.lı Hir <lakıka ~özlerini et:tdı; 

k iiyo bak ıua<lnn: 

zamanlara unutamamakla bera
ber, artık hundan sonra eıze 

ağır basmadan bayat Hava~ına 

gıı işmek iııtiyorunı. Bo da ancak! 

- Peki Balak dedi. Sen dtt b b ı k · · ·· k d ,. t" · O eet ır ınyat ıürme ı9ın om- ana ı,,ına emoıye ım Tar 'ım· mi lkii' Sizin seainiz, ıizin 

11 
- Siz nasılsınıl Ülkü' l!.,e 

( rı n h ""' avnsı bele balımın hakı-
·•ıı . ' 
b;)· 

1 0 ınatlak aeRbınız dlizel 
ı'u1". 

f - Gerçek öyle oldu. Hali\k 
eQe • 

h rın havasından çok mnhab· 
'tll h . f l\lı.nıızın bakınımdan ııtı· 
-de •ttıw. 

Bülent aözünü keıerek: 
- Bu da ancak bir oğulon 

ha basına ağır gelemiyeoeğini 

unotmKmaklB olur •• 
Memnuniyetle bao eğerek : 
- O ciheti bir dakika hatı

rımdan çıkaramata imkan yok-

görmek ietedigim ba azmi, n rüınün en tatlı günlerini, ayla- dıye kadar topladıklarını 'imdi- anlnyı,mız, •izin zevkinb He 
yeni te,l'lbbiiı gayretini ııöndiir- rını yaşadığııo 11cak bir muhit· den •onra Terimli "fe bakımlı bir yazdığım -..e btı1tfllediğim par9a
mek istemem. Fakat bn gibi ten ayrJlaoajtımı zannedi1onn- elle ekmek aıraıı celdi. lardan milteYellit mlnnttt hiııtle
kararlar tnr anda 'Yerilmez, da· noz. ~e kadar yanlı' bir aanl .Jrakat bo yolan cil91il~Hnü rimden ne kadar borçlu öldn
lreye gel, • .,nfnle görü,ürfhı. An• Her aktam bot bir odada yal· yorl'anlagano cUnlendlreoekoJan· ğumn bilmiyor muyumf EmTet
cak çalışmak bisdeo ıiyrılmaga nıshtın lnıytn 00.Ioğ•na gömtll- farı bir hamlede bayatından n•ak- Uk99 yine bo tatlı it• ko-
.,.eıile oJamas. m•k 90k fenadır. Ben •••• yıl- lattırmak iı&ftHen lfte o Takıt y11labihrisf 

l}Jkiyi p.terenk alayla: lar aileden ayıl kal•ım. Baoun anıhrıın, ben IADa da1ak olma- - Scnu Vaı -
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Dante .A.ligbierl cllAbi ko- m•i. oldogonu nıbayeı mea'nl Isvı·crenı·n •"uhalı·f Ka 
.. edyauıoda, yök•ek liıanl kod- adamlar k••dılen de anladılar. • ıı... - Meb'usların Tevkı·11• n&teki kahramanlık şiir Te deı- Bu adamlar, halka karşı müı· 1 V D V D V •ıd• 
&anını yarattıaı Yakıt, ba Heri• tebidane bir boyunduruk politı acagı ogru egı ır rf# 
nln oanh bir inkitaf ile lı"lya k .. ı takip ecli1orlardı. Bu peh- Viyana, 25 (A.A) - Havftı ayıoı M. Vinkler Haym•• 
1110 mılll Jiunınm karalotonda uka milli buauıiyetleri kiti iyen Ajıenıı bildariyor: maUıoatın tiddetli hüoomla~ 

r temel olaoagını kendiıi dtı r~t Y8 lnk&r ederdi. Bo pollttkA, Almanyac'a Tevkif at Yapıldığını Zabıta ziraat fırkaııoa men oğrAmaktadır. 
)latırından geçirmemi• ye booa tntit•r merkeztmht keırdıferlnin M b e·· T k • Ed. ıımp eıki nflzırlardan M. Baban· Büyük Alman hrkaıı m•tb 
riyaaanda bıle tahayyül etme Y"tadıklari bh liaana kaJ1ı tah· &t Uat UrOaU e Zlp lyOr yiageri tevkif etoıiştir, Ziraat oılarından M. Hampelin te•kifi 
ai,u. Dante .Ahghieri'nin bu ripk.Ar bi.r politika Jdi Ye bo bal, LO.NDRA, •• , (A.A) - .... at- d M H ... , 1 b. d fırka11 nazırlarından M. DeYati- aberi Jaenüs teeyyüt etmemittl'• 

* ...... reyıam " · ı. er • ey ta e oin de teYkif edilJıgi de zanno 
.. ri bl&e liea.n ıtlahatı hakkın· neyıma bıodlRi dah keımet de. boalın netrayau bilAhna olar.ak rey vermit ol•nlara kartı tid- lonoyor. Viyana, 2' (A.A) - Gtd 
aa tahriri tekilJerde deliller mekıt. Jrakat deYlet bariolnde JAb' tt bafil So t d li k b & b 1 d it ) L. • hl k. ü &:ı di .... .-

en ı• • ••• ar ma Yye et t11 ı a a• a ı ına Tl' Dı1tar taraftan ziraat fırkaıı oıa ıaemeaı r <ipr yu na ..-11 d b mtlleneTYi Te muhtelif iıtikamet- R y J ıu.,. ti "f ,.. .... 
pteren en emki miH• er en 

1
• Diyanm ~ e er CJı'!•iyetıne aleyhte rey Yermtıkle maznun 150 rei11 cılup Q6koıloYakyaya ilticR atan üç mtlıt aotyallıti mtle!t1it' 

ridir. Alman liıanı da buna teki menfaatler, milletler arHm• . i t . 1 .. _ b 1 f t k 1 k u b d ' · t k f 
"'trnıea ae ••ar.ren• -• a e e e ıto ı Ye .1..a o ının ev 1 etmı'• bu•. ıı~-n •ıkı' ba•v""kil mu- bap8e mabk.Am eımı·eıir. hnaer koYYelli bir miıAl Ter• dakl farklsrı teTaztln ettirmek 8-k ~ d . ... v .. ..- v "' 0 

t 1' arar .Yer ıgıaı telusjp' etmekte edildi~ıne dair ecnebi mı1tbo1tatla ... •• e •• 4a 
makt~dir ki, o da Martin Lut- Te Tirkçeyi mlH hır ıaan ola- d' çıkan haber er, A iman iıtıbba- Al d K D 
•er tarafından Varıbarg hıole- rak iler~ 9iirmet liizum. Ye -..ru- ır la•içre efkln amnmiye1111in rRt bii'roso huafrndan kari oluak manya a ongre o 
plıında tnotlin teroöm.,ıidir. retinl nlla•yet bitl8tthıtı. lblhım bir kıımıaın aleyhte mö tekzip e<lilmekt~dır • 

.M1&rtin Lotb~r ha teroemeıl- ••• oadeleaioe rattmen, lniçre lıö- u,un zareandanberi deYam ?ayıs·ı N··m y· ler 
h Alman mılletıne, Alman liıa- Er•urum Te SiYaı'ta TUrk kdmeti, mexkdr meıele Mılletler etmekte ohm df'Y ı eiin emnıyetine 1 e u a iŞ 
aının yeniden •aratılm..aı i9ln mHleliaio mflkacldera&ı karar al-

1 1 
~ bab ld ,. k d ·ı ı.ıık d 

ı . aem yet nue 1DeTzao ıo o~u karşı siiı aıt ""ası e a • • ar ••-•-11 _ . ...w 
J&sım olan mllll malaiyeUeki te- tına ahnınca, upk •ee11r menzele- Yakıt mtiıteokif kalmakla ıktıfa olmak iizere ıota ,;tüolerde komü- Bertin, 25 (A.A) - Naren- Bu muazzam insan ki~ 
mel Te e1U 11nıuru hediye et ıindeu hakiki laaya&a JllkNlmek 1. ' kt ' niıtler nraetnda mUnferıı. te•kifAt bergte toplanacak olan btlytık Nnreaberae götürmek için-

i d bırdenbire bir ( Mtltt ey ıyece. ır. 500 000 il b •ittir. O Tald&lerde Alman liH• ro an a 8 1 2, ( A.A ) _ Son yapılmı•tır. kongrede mi i sosyalist uaasi tren hazırlanacaktır. 
' ha t d sıı.a.11:.1. er ıo, y aıaın bbo1eei o dereoe eoaebl fikir cereyanı~ t • ı au •• .. 1 •• •• ı hazır bulunacak ve yapılacak dan bqka kongreye ot .... -~ 

k•limeler i•tl•&.ana aır•mı·t· "' yapılan muharebeler•. iılıklll 00 .. oya Musevı·ıerı· Almanyaya geçit resminde yüz seksen bin lerle gelecekler içi• de, , _i.j 
Lather'den eYelki Marda yazıl• u"arandaki ılyaat moc,.deleler siy,pi Amir, 88.000 hilcum, 12.000 etrafında S0,000 otomobil flll' : 

mıt olan ... rh•rin hemen hepai takıp etti ltti1adt Ye mali ıaba muhafaza kıtaJarı azası ve 60.000 biJecek bir park yapılmqtar. 
llODr&ld ••iller i9in kaybolma, )arda milli iıtik ıili elde etmek Boykotaıi Mı Yapaca· k' lar ? • ,. Hitler gençlik teıkilitı menıubu Kongrecilerin bannmaları. 
uyıldı. Dante Allıbleri'oln ya. i9in yapılan her günkü müoade ~ • ittirak eyliyecektir. intizamı te- açıkta muazzam kamplar k 
nttııı liaa, en siyade o TakU leler 1anıoda milli kültür iıtık· min için 9 000 muhafaza katası muttur. Bunların iaıeaini 35 
..... ıatetln h&kiml olan ıınıfa illi aı,.ondakt möoadeı .. ıer dahi P&Sfldl Bı'r GIZlfl Da"ı'll.JI lllZlrllll Eın·1. '·pıfıfdı tahsis olunmu,tur. yar mutbak temin edecektir. 
teTUOÖh ye hitAp eden bir ll•n meydall ald ı . aolaşılmaga baış- H n il il 
t•i. Onun liıanının halk içine l•ndı ki Türk milleti i91D anoak, Oetı6ne, 24 (A.A)- Üçün- hima1e e7le.mek ü.ere bir idare Japonyada Fuhuş 
7ayıhp nüfus etmeei mahda& Yak tile onnn elinden gHJ'Nhtmiş cö heyeolmllel dH01a Yabodı teaiı oloomaıı da meYcoottor. 
elda. Bu aebeple kona,alan li•• •lan pyler kıymtıtlldlr. ilerle· korıferan•ı meaait11ni bitirmiş Te Ba idare iahodUein dabilt ıiya- ........................ - ...................... .. 

ile yaaılan kelimeler aruında· mek Y& 1tikaelme1Lte anoak biz bir çok kararlar ittibaı etmiotir. set ,iolerile ve din nıeaelelerile Şiddetli Mu ... oakaşalar Oluyor 
kl fark 0 zamandanberi hu· aat kaaaoılan •ey yardım edebi- B k 1 d . 111 o arar ar ara11n a mı ıoı- kat ıyen .-.1111 olmıyacaktır. • ıapon Advtrliseı ,. Yazı'Jfl. •fi.ne kadar zail olmamı,tır. Bu- lir. işte Gazi, bütün dünyanın I' t A 1 k bo k t . k ~ 
•• kartı Lather 1noilhı teroö- kabul etmış olduğu yeni harf- ya ısı manydaya arşı 1 o aJ Reiılige alkı9larla M. Guld japonyada resmi ayde tabi men veya tamamen .. ~ 

' • . . , . . yapı mıtıı var ar. an i t h 1 0 
t • fuhşun ilgası yolunda gksterilen abliki kazançları" ile yaPQ 

metinde liıanl •••k T• kadre- len mılhyetçı ı tirkıyede de y d lro m 0 1 ap 0 0 ma9 ur hareket, günden güne kuvvet bir çokları vardır.Bu gibi P . 

tini halktan almıt Ye en 1ök1ek kabul etmekle aaırlardaheri tec- 1:<olnfelr!30 il ddAn;•,.. ah11d i t •· Pette, 2' (A.A) - Son gün· Jenmektekdir. Matbuatın bu hu· dıaların bütçeleri ve y 
6 · dil · 1 Tli k' l gream n • " " ,..a._~oauo a op t k. · h T k d eemi1et mehafiunin o •muki rı& e mıt o an r ıyer Te K lerde Yahudiler aleyhinde tid- ıuı a ı neşrıya ve o yo a tarzları tetkik edilirse 

·· ·· Tft k i116tiol bo ruİi terek lanmasın• karar ••r•t,ur ongre • bu mevzu üzerinde umumi bir ' 
H•nıoı tamamen aokup atmlf r m . .. . ' mn pro~ramında d O.J• Yabudt· detU Defl'i.1ata baıfamış t•lan .Nat münakaıa tertibi balduada ve fuhıun zararları kolayca 
•• ıqille&e hitap Ye tıyeoeiih harflerle oıbamn kultörel io'a . . . lebilir Bu suretle erek k 

lt'l&a d 1 .11 ti . lerini daımi aurette ıemıil etmek yonal soayahıt pset•11 dabılıye rilen karar, bu mülihazayı teyit 
1 

• • k g 
1 ederek yaraıtıgı liunın . ifade '". ı ın a ça ıtan mı e ~rın ye möeterttk •naftr ve hok.ukn nazarıorn emrUe kapatılmıı,tir. etmektedir Bu meselenin he era ve ~ere .se pat~on arı 

taraını oanh ye deyamh bır .an• daırei meaaiıine IOktu •e cılıa .......................................................................................... yeti umumiyeti umumiyesi, dün sık tebdıt karıısında kah 
ntt• kabul etıirmete ıa•Yaffak aın medeniyet uaerıne Türklerin (Oemaohca) il -kı ,11ndıkı ınii Bu 11labal ancak organık tarzcta yanın her memleketinde daimi Resmi kayde tabi fubıa m 
olmut&nr. de hluelerioe dü,eo yardımı ifa oadele hona karşıdır· ArapçR, boyfülükteo Ye bir ıki nesllo alakayı caliptir. de edildiği andau itibaren 

Biiytik Petro dahi Baı Aka- etmelerine imkAo Tfırdi. Acf'moe ve Türkçe kelimelerden bayahoda tetir yaptıktan ıoora Bu mes'eleye karşı vasiyet ronlan ve e~eyeynleri ~arafıD 
aemiıinin tetklli ıaretile Baı Hu ıuretl• ilk batn atılmı~ mürekkep hir hıtlita idi. Milli- canlı bir me~cudiyet halini ikt ı· ~l~n!ar, belh baıh. ~lmak üzere fena bald~ ~stasmar odılmekte 
il d b A b bir teılr tı Yeni Tftrkiytı bir hamle ile · T·· k . d L th in tt'ıt' d b'li N 1 ki Luther'ın ıkı kısma ayrılabıhr. Bunlardan Jau bu gıbı kadınlar, kao 
••ın a on eozer · . yeıçı ur . ıye e 0 er gı 1

l"l
1 aap e e 1 r. 811 birinci k11ma dahil olanlar, mu tatbikata dola 11ile hi olllt 

7apmı,ıır Taktii• İtalyanın Da11te zama- yoldan gıtmek lazınıgehyordo. haanı onun incili ile Alman mil- ·b· h. b. h t · · .Y · d ç k 
. • . L . . . cı ı ıcap ır aya a resmen ıshsmar vazıyarebn en 

Görftyoruz kı, hemen her nande Te Almanyanm ~ı~~r Bn yol mıllete gıd~n yol ıdı. letıoin dilinde dgla'ar"k agızdan mahküm edilen bazı kadıpları muı olurlar. Hükiimetin, 
Jtrde ( • ) millt Jiaanın te- ••mananda •e Raıyanın Hüyuk Aranılanı bulmak ve aaırların . .k· 

1 
. k' t b mızın milli armamız üzerine bir işinde her ıeyden evvel 

mislenoı•i, ıılah ve takTiy•l Petro zamanında boloodnkları ıiy•ıi ioki•ıtflarife k'.ıybedileni ağıza ı~tı a .~"m~ş ve ~ ~ 1 
mu- leke sürdüklerinden ıikiyet ede bulaşı~ı baıtahklardan kor 

kt · · ti · T .. k I' v kaddeeı her guo utlmalı ıle an k b · ıı t k t ı k · · fikir uyanmı' ".e bu ııJAhat, onu no aya erıtmış • yenı ur ı- telrar elde etmek için Anado . . re u zı et en . ~r ~ ma ~çın icabeder. Bu keruma iti, 
1 apan milletlerin milll dtt11önoe- ıanın kıymeti hakkındaki hiı 1 d T . daki daıtlık cak hır kaç nesıl sonra Alınaocll Allaha yalvaran sınırlı moralıst- kadınları tecrit etmek sure 

y u A oroı cıvarın l'i 1 d ' o·- t "B . 
)eri Ti görü,leri üzerinde bir uyandırmı~tı. Fakat bu hiHi da. .d 1 1 k r b konuşan ioıanla.rrn benimıdıkleri er ır •. . ıge!. g~up a, . . eşP.~ın olur. Resmi kayde tabi f 

. d . . k 4 arazı e ve ası mem e e ın U· tabı atını degışbremezsmız,, dıye 
1 

.. - d b 
bayla möeMir olmo,tor. Fakat ha zıya e ınkişaf ettırme lft- d ti b .. d mı' iyon) öz bir varlık olmuşu, 11labatın f t d k 

1 
t 1 1 agve en memleketlerde • 

. . . o arı arıcın e aucs erya e ere , yanış a o sa ıu 1 h k · k'" ktat• 
na11l olmuşta Törkiyede Türkiye aımdı. Deylet re11ının bo hoıuı- . 1 T '' k konn11tukları ilk safhaeı bitirilruış olan öz devamı dog·ru bulan maddiyat· ret e are ete ım an yo 

ki 'f . b .. b' . d .1 ın1an arın ur çe -. B .. I d k a ..... .,... 
cihan ıiy11et oyununda en höyük ta Yazı esı enuz ıtmı' e$tı • 1 d k .k k l" Türkçeyi de öylece umum ara- çılardır u soz er en ma s ·~• 

. . yer er e tet ı at yapma azım· • uk d b h tr·· · ıllU 
kudret Te kuTHt amillftl'inden di. JJk inkışaf deneaınde meyYa 1. d 81nda ııeşir ye tamime OYYela ,,. f f .. h at •ddetle alaka y arı a a se ıgımız 

b ı k h ' ı b .. d · ge ıyor 0 • ç ımaı az 1 şı noktai nazarı kabul etmek 
binini tetkil ettijti zamanlarda Tere ı ece 11 er enu4'l erıo Kon re tarafından T>iZlfeleri ır ve edipler dınreı olnnıuuotor. kadar eden fuhuf meselesinin k d _ 'ld' "B . t bi• 

k d ·d·ı R · · G · g . . me egı ar. eşerın a • bon1& ben.ser cereyanlar olma uy o a ı ı er. onun 1910 nzı . . 1 . Mekteplerdekı muallımlerden halli için yukarıda serdedilen d • . . . . . . 

' 
B ı k Mo.tafl' K•mal 1932 ıeneıinin tayın edılen kom11yon arın takıp eg•ıtıremezsıoız" gıbı pa 

mı,tır u ıoa e ceYap Terme ... ıoura onlardır kı yavaş yaYaş h ·k· kt · · f · .. 
ti deıtiJdir o zamanlar deY- eylftl ıootarıoda Tükrk dilınin edeceklerı battı hareket çizil .er 1 •. no a~ nazar, zarahr verı- feryadına ben~ıyen mu~aıe ... 

f( ç & • . 1 1 1 l 1 'b . 1 Ye tedici bir inkişaf takip edeeek cı mahıyettedar. Fuhıun er ta· ubuş meselesınde oldugu .. 
Jetin bafında bulunan Te fikri y~m et& rı meı .asr .. ı lıyaç ara mifti: <lıliocleki kelimeler lisanın ioşaaı:u tamımlıacakJar- rafa yayılması, hiç şüphesiz şa- her hangi beşeri faaliyete 
lıtikametJeri tayin eden adamlar, gore 11labı .. ımkamoı mü- 1) Halk dır. Bn meaaide şo cihetin kaydı yanı arzu deği'dir Buna r~ğmen bik edildiği zaman, yaohft 
milli flkir16ri benimıeyip oyan- zakere etmek uzera Dolmababçe toplanacak, . her tarafa yayılmıı oldugu da saçma olduklar ör .. l .. r f 

d b k d 2) u illi r k 1 k lazımdır ki Arı.pça nacemce keh- b" h k"k tt R • ka da ti- ı g u u . 4nmak&an tamamen b8fk• emel ıarAyın a ir oogre topla ı. Bu ~ 11ao uro acı ' b. h ır a ı a ır. eamı y bir çok içtimai vasıtalarla t 
T• alAkalRra ıahlp idiler 0.- kongre U.t Ye mnhtelif mti••· 3) Bir Tür~ lf\gRti Töoode meleri derhal ır amlede uzak bi fuhu! ~~lunmİdı:ı v.e ry:bht edilebilır Bunlardan bir 
manh imparatorlağnnda gerek kere Te münakaşalar netioeılnde getirileoek, lathrmak ye onların yerine yeni ilga ed~lkdtığı kyerker e gdıezrıecud .. ·ıurada zikredelim, izdivaç 

,... · nulunmnt Törk9e kelimeleri koy ıun mı arı or uoç e e . Tfirk, gerek Aup Y111air bttr• .a.örk99, biiyiik liı~n!ar ailetı ') ı8talahlar t8'kil edilecekti. . - y&kaektir. n.in daba küçlik yaılA;'a iD 
hanıt bir milhyet fikrinin koY- l9tnde hakiki meYkum aldı. O Jk · 1 olJo&a a' bi makta 11Uoal etmek batih olur. Bu buauı hakkında mukayeseli sı kadınların umumi ıktısacl1 

ı ıene eyve e g 
1 

k. . . . . . 
ye& Te inkitaf bnlmıı p saman· Takit bu netioenlo naaıl iıtibtal b ü d G 1 Bı1zretlerinin Böyle yapı ınoa iiçtik bır akal- iatatiıtikler yapmak imkinı yok · yetlerının ıslahı ve k 
ki re'im için ır.ok fe~a ye M· edildlli hakkaodaki teferraatın ng n i .,I daz 1 k li•etten batk• hinbir kimıe ya· tur, çilnkll fuhıun ilga edildiği içtimai ablik terbiyeıinİll 

'J ')' rlyaaet ı tın a top anan on- J .., ı d b J k b b ' t · 
rarh alubetler Te moaibetlere de borada izabana giri9mege ihtl· . . 

1 
k 

1 1 aılmı' \"e benbz ahtılmamıw ye- yer er e ku mbe~Jde. er a 1 AF~ka • meaı LLllf 
k S d greoıo loı •u om ıyon arın me· Jarını açı ça ı ıl'mezler. a at Fakat japohya·da ruO'!T..111. 

l&let edebilirdi. Memleketin .. her ya9 .10 to~. umer me eoiyetl ıalıint kontrol Te bundan ıoora- ol kelimeyi tamamen anhyamaz adetleri pek yilkıek miktarlara derece tehdit ediline edP";;. 
•ancı hır kÖft'ıiode bat ıCNte- fberındeo ilk deYırlerde, beteri· . · . Ye ba yüzden bütün ıılabıthn balig· olan gizfi fahiıeler araaın- 1 • · balJed!'--" ;,/'_. 

. . 1 lk 1 ki tedbarleri ıtt.ıhaz etmek ola- . meıe enıa, yıae tu11- -~ 
reeek mılhyet cereyanı, lmpara· yet 11.1 nının 1 baş angıcıoı l . d hedeof ye gayeti kaybolur, aira da öylelerı vardır ki, bunları t• d k 

1 
b" beıi fll!""'..lt 

. k ı d 1 ki k d cakhr. kı ıeoe zarfın a yapılan f .k k h k . . k b"I re ın e a aa ır cep - -__, 'Jf': 
torla«un mıllt deYletlere ayrıla- tet 1 e en kar.n ı ara • ar . .. . artık biçkimae, çok zorlukla Rll· t~ n etme ' er eı ıçın ! ı - Her ban i bir mealekte pwırl.~ 
rak parnalanmaıını \otan ede nöfoz edilerek Fonetik J{orfe. muhtelif tebliğlerden ogrenıldi · 1 b'I 1ti kit t 1 1 dır. Bazı yerıerde fabıu Jiıvet· met, f ld. f _ L_.,.j~ 

.., 11' ' • • 1 1,_ ıya ı ecept aı• ve gaze e er . . .. d er m 19re •- -,..... iP".• 
eek nnıurlara ar\ık önio• ge- lojılr, Gra•attk •e Sintetik ma- göre komıa19n ar e .. rın . . . b d menın yaptığı tesırlerden bın e tahkir --Lı·yetinde~· ~ 

. b ,j oktryamaz. Bınaenalt\y .,Tamlı b k tb·k ·ı n.k U f 11H111 çilemıyeof'k bir eerbHtl Ter· 14matın dellletile •e Paleıınto· den gelenı yapmı,tar •• a uey. . u anunu t.~ .ı ı e mu e ~ mellek, japonyada gilad .. 
meku. Bunun için Oımanh loji yardımı ile (Alp Hanları) re için tayin oloo•n hedeflere •e beka bulaoa.k hır etflr yarat· memurları suuıtımale sevk~tmıı artmakta olan fuhUfta 
Jmparatorlo~ooda milliye& fit- denilen Te diinyanm ana li11&nı ulaşmışlardır. Şımdi keQdiUtin- mak için bo ı'de "" doıru Ye olması~ır .. A.bllki ve kanunı AD- gibi, içtimai bir le~ ktd'. 
rirnn yeri olmamak JAzım gelt- ıayılan menoe'e YHıncıya kadar den 'in ıoal Tarit oluyor: mutedil mikyaıı bulmak yaYaş, aör vazıfeıını göre~ bu memurlar ıa,1 hakaret mu!ı-. ~= 

Yordu Hu eebeple Oımanlı pa- tetkikat ilerletilerek Türkçtınio Bu meııd vft faaliyet umumnn yaya, ve tedricen liııuun in,a- kazançlı, yüksek bır dereceyi bul- bka de 
1 

mdemlekedbl'!'tıs .ap . . r f h. 1 f k • anun ann a ta 1 • 7-
clitahlatı milliyet harioinde Ye h11 liaan garapu ile dojtrudan oef'ine na1ıl badim kıhoacaktır, 11na giri,mek icap eder. mıyan ~ız 1 a ış~ er sanı ıne. arı fuhuı eYleri itletenler bu e İl'! 
mılhyeı feykınde bir inkieaf dc~ ruya bağlı oldato hakikati dl«er bir tabir ile bn meaai Şimdi toplanan kongrenin, fi tehdı~ ~e şantaı aareketlerınde sakinleri aruındaki k~ 
poltııkaıı takıp etmıtlerdi. Fakat meydana çıkarıldı. ve tetebbüsler (l'örk lisanı) iı· re11ıoın müdrik n müdebbir bulunabıhrler.k. f intizama sokulmalı ye f _.c il 

B ' b t d k · i 1 d · b' ·b ·· • t · d b 1 Japonyada ı uhuı meaelea 1 .. . . t t 1.ı..- ıJ ba inki,whn akim kal ıoaHı, yal· u cı e ıuey ana ~ı ınca mın n şere hm ireoegı ır cı az •oı a nazarı Hye11n e a ıı a· k"k ·ı·k meı egını u mama, ~ 
ı b d k. · ı · · ·k · ki ' · lk · d kt' t b t b t bö .. k 6 · tet ı edı ı en bu meıeleye d ... 1 fil d ars.,a :-_. aıa tabıi alaka Ye mparator- on an ıoura ı lf eran ııtı ametı te ını na11I tııap e ıo• u a ı, anıı yara an yu azı- . men egı en e • il' 

l•k meııfaatlerine tlbı olmama de teıcahör etti. Vaktile Dantaoin Daha baolaogı9ta bllinmeıi Te nin en büyük, en rüz"I, ~n de· lizı~gelen k~ym~ verkek. ~de- bir hareket olmaaı teotill ~ 
memleketler içın hır inkuKz de- tnıtag-. yol, milliyetçi Türkiye göze ahnma11 14zungeldiği Ye Tamh Ta ay.nl zamanJa en nü burıyietkındedyız.t.biemfleb. etım1 ıdz e melidir. Aııl kaldınl ...... Z 

----- reım ay e a a 1$e er en t ~ (•ı ~uııı~ıır .ısanlaTdakl bu tabii için yttrünölebileovk bir yol de. daima da tekrar olondajtu üaere fosla bir tekilde tatbik için en maada geyplar, dansazler, gelen ıey. bu~iln ~ 
""' ·.'\tlltri ve ·ıtlletl'1inl bun. bfTtr galdl Yaaı uluaa11ato Y• · 1tüi ba kabH bir liND ıalaHtı 1tmere dotra 1ol• ba~aoaıı mabakkak ve kahvelerde serviı ya melde olan cebir •• 
:ıtcrrttwk nzıvı olllcalt;ı. pa71tahtıo .JÖkHk mehaUUnin Yermek lgin a.1aa •••• iı&er &ır paa kadualar ara11ada kıı- itidir, 
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Küçük Haberler 

rimize gelmiştir. 
Radyo lthalAtt 

Gümrük ve İnhisarlar Veki· 
Jetinden gelen bir tamimde sea 
büyütmeğe mahsus olan hopar· 
lörlerin ayrı bir alet olmayıp 

radyo müştemilatından olduktan 
ve binaenaleyh ona göre güm· 
rük resmine tabi tutulması bil• 



[ ZABITA VUKU ATI 
Bir Karpuz 
Kabuğu 

~-•11,tlı ğı Altüst Etti 
lıı;·"~" uıeyılauında l\lelım8t 

o~lıı Alodarıalıman ile urkada~ı 
&rlllıR(•I Çıpınoz Ü~Olilll 1arbo~ 

olor·ık !llıı•tafa . ogla Azizin ar
uk"·mı.tan l.arpuz kahugo at
Wİflarılıı Bnıİdan dnlayı llfll• 
luııııh kaYğa çıkmış, Oeınııo 

Azıze hı~ak çekrui~ Ye Ahdor
ralıman da katil kutile Azıze 

li\\ "' ıl~b atmıotır. KaYga~ı 
1auşıırııı,.ga gelen Alı o~lo Ha
ruidııı ii..:.,rıne de Osman bıçakla 
ıaldı rıııışı ır. Zlllıı!Rtıa tabk ık ata 
başlaııruışlır 

DUkkAnına Girmltler 
liırinci Kordonda 112 nnma 

ralı dükk4nda aşçı Mehmet oğ· 
l.u Ali efendinin dükkanının ar• 
ka t::efından girilerek bazı et 
yası ile pıu .. sının çalındığı za· 
lııtaya ıİroar ve şikiyet edilmiş 
tir. 

Bu Nasıl Şaka? 
liırincl kordonda Ege pAlu 

otelı önüoda arabncı mea1at oğlu 
Hüaeyııı Ye arkadaşı Fahri ile 
Abidın oğla .Mübarek şakalaşır
larken Mübarek bıçakla Hüıey

n i ıol memeıındeu Ye karnın
dan hafıf ıorıııte yaralamıştır. 

Miıbarek hakkında tahkikata 
başlanmıştır, 

. Müsadere Edllen Bıçaklar 
Çorakkapı Polis merkezi mın· 

takasında yapılan silıih yokla 
uıasıoda Mehmet oğlu Enver, 
Osman oğlu Ahmet, K~rim oğlu 
Hilmi, Yusuf oğlu Rüstem ve 
Hüseyin oğlu Mustafa efendile· 
rin Üzerlerinde birer bıçak bu 
lunarak müsHdere edilmistir. 

Bir Kadın için 
Kemerde Stıyfollab oglu Omer 

ile Mbıkal.Jardan Halil oğlu 

Eııvor araııoda bir kadın yü 
.ziinden kav~a çıkmıştır . Ömer 
kama ile Euveri iki yerıuden 

hafit surette yaraladıgında~ ya 
kalanmıştır . 

Bir Kadını Tehdit Edenler 
Mezarhkbaşında karpuzcu Sa 

lih ustanın yanında çalışan Os 
man oğlu Mustafa, Abdullah 
oğlu Osman ve Dıkilitaş'da otu 
ran Osman oğlu Ahmet, Ali kızı 
Hatice hanıma bıçakla hücum 
etmişler ve kendisini tehdit ey· 
}emişlerdir. Zabıtaca haklarında 

tahkikata başlanmıştır 
Ustura Çekenler 

Kemerde Sürmeli sokağında 
Kayserili Ahmet oğlu 'Ali ile 
Kayserili Recep oğlu Hasan sar
hoş oldukları halde umumhaueci 
Cavidenin evine giderek Bebçet 
kızı Behiceye ustura çektikleri 
anlaşıldığından haklarında kanu 
ni takibata başlanmıştır. 

Havaya Atılan 5114h 
ikinci Kordonda ltalyan mek 

tebi önünde evvlki gece henüz 
kim olduğu an . aşılamıyan bir 
ıahıs tarafından havaya bir el 
ıilalı atılmıştır. Tahkikata de· 
vam edilmektedir 

Kadına Tecavoz 
Birincı Sü.eymaniye mahalle

ıinde oturan Kerım oğlu amele 
Niyazi ile dördüncü Süleymaniye 
mahalles nde Mustata oğlu Mu 
barrem 'arhoş olarak Ahmet 
kızı Şaheste hanımın evine gir· 
mişler ve kadına zorla taarı uz 
eylemış:erdir. iki mütecavız za· 
bıtaca yakalanmışlardır 

Egıenmesını Bllmiyenler 
1-ialııl park gazıııo•uııda otur 

makta olan Urfalı Mehmet oğla 
Hüıı~yıu Mehmet Hakkı oglo 
Yusııl 7.ı.,a, Alı ogln Ali, Ke 
ıııaı, ,.~ l'•l 1.1 oj?ln Samı etendı
Jer arı.larıııda kaYga ederek bir· 
lıırl~rıııu ~ırıuışlerdır. Zabıta 

hQpıtııı yakAlamı~ıı:. 

Olur Rezalet Detııı. 
1'.teı ~ ı g~oe 8ut bır buçukla 

"bı! ı;ati: K••looıoııda şotör mu 
aYioı Hail <>Rlu Alı, gazinodaki 
•roaml belloın altına aaldanarak 
&a'iınlarıu malırem yrlerini tut 
htıta anlaşılmıştır. Ali zabıtaca 

yak lanı.rlll< adlıJrya urilmittır. 

i\1akine imalathanesi 
Ralimaga Qarşıaı .Numara 50 

Hamur 
Makineleri 
MüeMJesemiıı 

mamnlı\tı 

olarıılı: 

1.0 
adet ruak 1 ne 

lzmirde 
fııa lı yetted i r. 

A ili.kadarla • 
rın bo makine· 
lerın faalıyet 

t:\rzları bakkınd" 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l tı/Jhane Ve Un DetJırmenterı 
İçin hılnmnın "lıH .. ., Ptl~v .. ı ""at edilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ga~"Zgen Btlllmum Dt>nl~ Jılert 

Her boyda Ye her knYnt. Dnrbınler, ınlomlıalar vı> 
t1>sı•alı ının"nikiye uaıı .. iir ye 

te her 01111 mahrokıtt üzerine v;nçler ve saır ışler Jerııbte 
ımal olunor. ~e kahol rdılır. .-
Türkıye Ziraat Bannkası lzmir 

Şubesinden: 
22/8/934 tarılıın•t.• ıhalHı yapıl"cae;ı :!5/71934. .d.nadolo 

3U7/934 Y. Asır G/8/93.t Tıcarer, 1:?18/9:14 le Halkın Seıi gazıı· 

telerinde illin edılen Yunanlı "ınv .. .ıııııı ıuüzayeılelerı bir halla 
ıuütldetle temdıt edılmiştır. ihale 29/8/934 ()ar~llınba günüdür. 
. lllalııı satıldıgı •eneye aıt .ı .. vıet ve beledıyıı ver-'ı ye reeııulerıle 

aair ınaarıttları müşteriy" aıtlir. Kıyıuetı ıuulıııınnıeııeıı ıki hın 

lira Ye daha ziyRde ola~ eıııvalın kı.ı'i ılıalblerı istızana tıtbıdır, 
Talipleriıı kıymeti muhıuuıuPnenın yüzde yedı bnçugo nıshetınde 

teminatlarile bırlikte ıblllo ı?iinii •ut 14,30 d" Zırnat bankasın" 
m ii ra oaa t 1 arı. 

Türk 
turcu 

:J530 

Maarif Cemiyeti 
müdürlüğün en : 

1 - Yord" talAhe kl\yıt Ye kabıılıine ba~ı,.ıııuı~tır. 

(314.) 

2 - Yurdun aen ..ı lık ücretı üç taliaıttıı alınmak şartile yiiz 
elli lıradır. Memnr çocııklarından yii?.ıle on ten1,ılı~t yapılır 

3 - Oaıııadan başk" bAr ı?iin kayıt muKınAltı•ı yapılmaktadır 

4 Kayıt işlerı ıçın Kuantınad · ı TAlelıe Yurıla ınü · liir liiı?iine 

miiracaat edılıoelidır. :16 - 27 . :!~ - -.!9 - :ıo - 31 
, :ı .;o ) < 3551 ) 

lzmır .!Uılli Eırılıik miidıirliıj'.tıiııdPn: 

Unın dere Eınrez tımarında 200 ıloniiııı tarla ve c11\ıe l 

• • • • 8 • • • • 
30 
20 

Re",aliıye :\liistecabı ı1atl" soknıtında 4. .'iıınıaralı d ıikkiın 70 
YokarıılıL yazılı eıuvalın 2:l/8/!) :H t ıırılıındı•n ıtılıarcn bir ay 

zorfınıla pazarlıkla icara verılecekt.r. Talıplorın lı e r giiıı Milli 
Ewl:ik miidiirliij?üne ıııiiracaatları. ;!557 (351) 

....... _"' 
bahkesir Vilayeti 

Daimisinden : 
Encümeni 

Ayvalık - Altınova yolunan G + 588 - 8 + iıl.) ınci kılomet

releri arasında ~utn:une ve keşıfnaıııesi ınu• ı ıtıınco yapılııc-<k tes
vıyAyi türabıye ve kaldırım ınşall!ı 10 - Eylill - !);H tarilııııe mü. 
sadıt pazartesi günii ~aat oııbeşte kapalı ~arf u•u.ıle ılıalu e<lıl 

mek üeero münakasaya konmuştur. 

Bn inşaatın bedeli k1>şfı 8305 lıra 67 kuruştur 

.Miiııakasaya : Lıynkayti leııııı)' e~ı baş ıniilıenılislıkçe tasdik 
erli len leri n ıştı rak mesa lıyetleri lo çal ı~acak lnr. Ehlı yet vesı kası 

Ye icaret Yesıkası ibraz edenler kaimi olnnacak v.ı bn vesıkalar 

yeYıui ihaleden 111.akal sekız gün evvel başmiihendıslıgo ibraz 
edılmiş bolonacaktır. Talıp olanl"rıu bn vesaık ile beraber yiizde 
yedi boçak nislıe t ınde teınıoatı movakkate m"kbuz Yey" m~ktop 
larıle yevmi mezkilrda vaktı maayyoninde usa ü daıresiııde enoü
meoı Yılayete, fazla malumat almak ıstiyenlerin daha evYel bsş 
mühendıslıge veya eucıiıoeni vılıiyet kalemıııe müraout etınelerı 
ılıiıı olunur. 26 · 30 - 3 7 3543 (3t9) 

KiralıK Ev 
Göztepede tramvay cadde 

sine ve vapur iskelesine iki da 
kika mesafede gayet havadar 
ve büyük bahçeyi havı bir hane 
kiralıktır. Borsa sarayında Fehmi 
Sımsaroğlu beye müracaat. 

Dr. Ali Rıza 
Oogum Ye Cerrahi Kadın 
Hastalıkları Mütehassısı 

, 

• 

ŞELL Kompani Of Turkey Limited 

Bensin, Gas, Motorin, Aafalt Makine Yağlan 

Panayırdaki SELL Pavyonumuzu 
Herhalde Görünüz • 

Adres : Vali Mi.zım. Paşa. Ca.ddealad.e 

F ratelli Alyoti, Jozef Alyoti 
Ve Şeriki 

TELEFON: .3709 
2801 

Sahibinin Sesi 
EN SON Ç.IKAN PLAKLAR 
MÜNTR BRY 

Müstezat. Hasrete ba Ş"P 

Elveda deli göyııüm 
l\JÜZl<:YYES HANIM: 

l:l iıseynı şarkı. Hıcraul" harap olıla 

Ben yıllarca yanmışım 

MAHMURE HANDAN IIANIM 

1782 Kf/'..dülü hicazkar şaıkı Sevmekte sevılmekte 

Koytı akşhmlar indi 

HA Nl!\1 

Ax 1785 N eclii "l'B Qaldın 

Emel ve ıua vi çiçek tangoları 
s1<;VINQ HANI\l 

Allı gıılırı 

Dıynrbekir türkiisii. Memoş 
.\1 ÜŞEHRKI~' HANIM 

Ax 1786 

A 1787 <:hın battı gece ohlu 

X 1::1 ÜZllm gazel. Koklasam saçlarını 
SÜHEYLA BEDRfYE H. ve SITKI HEY l\IAHMUT OELALJ;}TTIN R.l<iY 

1783 t.mın nedır Dneto 
Mahmure Hanaan H.ve Jtasau bey 
Fılıka. Do~to 

Al 178j U:ak nev~ g~zel. Henzemeıin kimıeye 
't Sen ima ı bı r hııseye 

11111111 ...... 11!!!1'!!!!9~~ ... 

Göz Tabibı 

Lütfü Kır~ar 
Memleket ha11tane11t gö~ 

hastalıkları mliteha1111111ı: 

ikinci Beyler sokağı Nn. 65 
Telefon: 3055 

26-1 s 7 74.6 ................... 

-AKAVEILK 

Yusuf Riza Mektebi 
ESKJ 

Darül',rfan 
Eylftlön birinden itibarım kaydll ba~lıyor. Miiraoaat "aııtlıı' 1 

her gün dokuzdan oıı 1elı:ize kadardır. Yangın felaketine ugrıt•0 

mektebiınizin tedriıatına biç bir sekte gelmemek füıere lıi?oııııg~· 
k tıf· len tertibat alınmıştır. DerMler ou beş Eylftlde ba,lıyaca 

Kllyıt işleri mektebin Salepçi camii arkasıoda Istanköy haııı~'0 
• • •• ·' I\] (• 

sokağ111da .IJ:suaf şayb ıokagıoda Ana kısmındl\kı daırede gorU• 
1-20 (745) 

Telefon: 3039 
2-10 (:HO) 

Aydın dem ryolu U. 
1\.füdürlüği'ındrn: 

Raşturak Kestelli cadde 2718/934 tarıhinden incir Türkiye Ziraat 
sinde 62 numaralı ıııoayeııe- mesiminin sonuna kadar muteber Bankası ıznıif 
hanesinde her giin sallt 3 ten olmak üzere bilumum incir ve Şubesinden: 
sonra hastalarını k"lıul eder. naturellerini münhasıran şimen \l ıı 

Izmırın en lıandar, 1111 şerefi Telefon: 2987 düferle nakletmek üzere taah- Kapalı zartla 15 - 8 93( te ihaleleri yapılacagı 20 • ~ ~ !)~I 
ev en latif bı r yerınde tramvay• S 7 (21 ı< ı bütname imza edenlerın lzmir Anadolu • 26 • 7 • 934. Yea ı Asır ı . li - 934 Tıoaret, 7 • jl 
bir dakıkr. meBl\feJe müstakilen ';..sol!!B..,~---"'"'-:-ım:ııı::;zO;" den şubeler dahil Sarayköye ka Balkın Sesi gazetelerinde ilan eılılen emv.ılin ılııı.lelerl 12-9 • fl 
nya iiç ayrı apartman balınde Bir Hanım ~lemur dar olan istasyonlara naldede çar~amba gönüne bırakılmıttır. 

1
• 

kollıınılaiıılen aırni• aııa9lık bah· A M 1 ld b 1 d' · reıi 11 
" ' ranıyor cekleri boı incir kutuları, harç a ıo eatı ığı aeneye ait deYlet l"e e e ıye Yergı ye ,, 

çeler, hütön koıılor ve istirahat 5· .. d 1 k e 1e 
ır muessese e ça ışma halindeki kutuluk keresteler !erile aalr maaraflar nıii,ttıriye aittir. Kıymeti mnb11mmeo . o' 

ıebeplerini bayi biiyök bir eY üzere ~yhi .tahsil gdörmüşT bl~r 1 h~- incir kutusu satılmak üzere kul~ aatı' bedeli iki bin lirayı te<ıaYÜz edeu emvalin ihaleleri fwtıJ~ 
acele aııimet dolayısı le gayet nıma ı tıyaç var ır. a ıp erın • . • . 
ehYen bir fiyatı& ıatılıktır. 331 numaralı poıta kutusuna !anılacak demır çenber ve çıvı· tabıdlr, gO ,ı• 

Göatepe Halit Zıya bey mektupla müracaatları ilan olu- !erin beher toauadan 200 kuruş Taliplerin teminııtlRrlla birlikte ihale günii aıı,at 1 ',iı) 
.N nmarıı. 23 nur. 1 3 (347) ücreti nakliye alınacaktır. Ziraat bırnkaııoa müracaatları. 3J.13 (S 

Satılık Ev 



Liseler~ Muallim Mektepleri Ve Orta Mektepler Müdürlüklerinden: 
lı.y 1 fıı tliiuler 1 K 17. lıatt1ı 

D: I 

OumıtrteM • Riyaziye 

·• Pazar 

l ~ .. ı. 'l'abiiye 

a t)ıuşamlı11 

ti Per~embe 

Kız ııaeaı 

D: il 

Felıefe 

YAhaooa dıl 

.Erkek llıtell 
D:I 

Riyaziye 

l'abıtre 

J!;r~~k" lıae11 

D: II 

Felaeftt 

~abancı dil 

Kız moallam 
D: 1 

Riyaziye 

'l'abıiye 

Kız moallım 
D: II 

l'abii ilimler 

Keıııw, lf deraı 
rnuzı ki iimnuıiı. 

Krkek ınoalJım Krlrek moallııu 
D: 1 D: 11 

Riyaziye 

Tabii ye 

Yabancı dll 

C\.4'•ııu, ·~ ll"rı" 
nn11kıiimnuıı~ 

Fen bılg111 rarib eo~ratya Yabanca dıl 

Haca orı" Ka•ala~ ort11 Karfıyaka orta 

Kıyazıye Rıyazıye H.ıyıtzıye 

l'abilye l'abll!\' '1'ab11ye 

\ıOOUk 01\IUııı 

•~ #"'1 HfftrfllU 

------------·l-----·------·1------------·------------t~~--=-=-----l~-----------1-----------+----------imı4---=~-----·------------1-----------~-----------.. 8 On nuutea .fen bı ll(lll l'ıuı h cografıya ~ a lnuu dı 1 l!"ızıkı ıhmle, Kdebıyıtt 

9 l'l\za r 

lO .Pazıuteıı Yabancı Jıl Fen lnlgı11 \le.tek deuı.,rı 
ı ıtrıb oogrally• 

vort bil2iaı 

l l Salı YabaocL dıl Fızıkı ilimler 

l ~ ()a rşıun ba 

l;j .Perşembe 

15 Ouruarte.-. ı .. rıb co1?1aıytt 
f ti rt ht 1!?1MI 

·· ... ~----------··-----
16 Pıtzı.r 

17 Pazarteaı 

18 Salı 

l 9 <)ar~a m ba 

)ocak bakıam v ı 

ftY İdAfflt'I 

20 Perşembe Türkçe 

1'ahıi ilimler !al'IU cugr111 

vıt vnrt hılııı~ı 

H.ıyazı llunl.-ı lfeu bılgı11 

KdebıyAt 

Türkçe 

!aralı, cogralıyı. 

'J "hıa ılı ru ler 

H.ıyazı ıhmlor 

Edebıyat 

\ ) OCUk OUK 11111 

Vfl PV tflıtrPIU 

t tu ıu, oogr•l•Y' 
'/ nrt hihrııu 

Edehıyat 1'ab11y., 

~ızıkı ılımleı H.11•••1• 

f atlanca dı l ~'ızık ıhmltH 

ı ar Ilı ooga' aıya 
• n rt htleııi 

H.ıyazıye ıhmleı l'arıb oo_grahye 

Türkçe 

fl\hırncı dıl 

lfeu bı lg&!U 

Tiirkçe 

~ı\bauoı llı! 

Yabancı uıı 
tarıh •JUgrar1• 

~nrl hlhriaı 

uuın, c.-u~rı&ıyt Yabancı rlıl 
vnrt hilt?i~ı 

tıarıu ougralyıı 

't'Dr thflei" 

1'ürk9e 

~'en bılgıeı 

_,..Mil' M • 1 M ZB tn•w ~J7~ .... ~--
.Kyltll denesi mezünıyet ımtıbanlarına aıt oe:Yo' yakarıya ge9ır1Jmıotır. 

2 - imtihanlara aaRt sekizde başlanacaktır. Tahriri imtihanlara ıut sekizde gelmiy•mler kabul edılmez. 
8 - (imtihana girme kagıdı) olıoıyanlar imtihana kabul edılmez. 

~( - Eaki imtihana .-cirme kllğıtlarrnm hiiknıii yoktur. Her talel>e 29 Aıtnatoı 98ıt per~embe günü li~leden eYYel bir fotograt la mektep idareaine müracaat ederek k&ğıdrnı alaoaktar. Eeti imti-
....,a ~irme kağıtlarını her talebe mektebe iade ecleoektır. 24-26 29 

c 
c 
c 

c 

c 

c 

Türkiye Ziraat Bankası 
Sokağı Oınaı N o. 

Bayram dereai 1 dönUm tarla bilA 
Kayalar area c 

Kara balçık köyii U D. 1 evlek tarla c 
Oepbane maballe11 fatıb •okaıtı ban.,, wagazR, yajthane • 

c c c c hane Ye diikkiin c 

c c c c hane •e ar~a 
c c c c c Yfl 2 dfikkıln 
c c ' c arRa 

c l'eYmipq&.-JP•halleei llü9ök deai• 1&bili hane 

24 :!6 
28 
hi il\ 

10, 
39 c lımetpa~a mahallesi küçük deniz So. sahıl çarşı dükkıf.n Te oda 

c · Böyiik cami 9&'~ı dftkklin 7 

lzmir Şubesinden: 
.K. Mahaoımeoeın Mültemflltı 

200 i9ipde b .. aga9 zeytin Tardır 
100 

2500 
2500 
2000 
1000 
2000 
200 

3600 
8000 

300 

35 ağa9 zeytin bir yıkık kule Tıuıhr 
hane 'f'e yagbane yıkilmıttı. 
ült kacta iki oda altında ma~aza 
hane harahtır bir odaill ıağlamdır . 

1ukarda iki oda altındn iki dökkı\o 

dört oda matbab ön Ye arkada bahçe 
kü9ök bahçe Te od1&11 Yardır. 

Bot bir diikkAn 

ahibi 8VTefi 
P&po Panayot 
eozaoa papa kotti zeYOHİ Marıg• 
Şıri Koıti eYlatları 

fabrikacı yakoml 
Şiri Ko11t eYlitları 

• c • 
c 

c c c 

Haralambo harikoplo 
Zabarya Argiro Yelet Atanat 
Haralambo Harikoplu HYOMİ 

Solunya 
c Oephane mahalle1i büyük kapı So. araa bilf, 200 Haratıunbo Harikoplo 
c c • c c c Mağaıa 7 3000 Ud katlı mamnrdnr c c 
c c c c deoız c bağ Te bane bilı\ 5000 t19 oda bodrum 1'8 biiyük bahçe Matyo Vafyadaki ze'f'oeel ipatya 
c Kara ımaw dareıi Elli dönüm tarla c 1500 i9inde kırk ağa9 aeytao ... ard•r. Fabr1kaoı f nkomi 
c Bağlar arHı köyii büyiik melengiç meYkii Tarla 7 dönüm c 700 içinde . ii9 Mğa9 sa1tin Yardır. Papu Panayot 

'ni loça Radi aıiyap mahalleıi Muıtafa bey So. diikkar. 37 1000 Haralamho Harikopla 

"t ?akarda enafı Ye numaralıuı yazılı Yananlı emnli 20 Ağoıto• 934 tulbfnden itibaren gayri mübadil bonoıu Te patin parA ile a91k artırotA oeulile aatı,a çıkarılmıştır . .Mahn ıahldığı Hneye 
de•let Ye belediye nrgi ve re1imlerıle ıtair masraflar müşteriye aittir. Satış bedeli yeya kıymeti mobammeoul iki btn liradan f1tzla olan tımTalin kaı.'ı ibal~leri ııtiHna tabidır. 
lt.aıe 12 9 93' Çar,am ba gün tici ür. Tal ıpl~r in kıymeti nınbammınt>1ıin ytizde yfdi boçok nııbetinde teminatlariJe birlikte ihale günü 1&at ı.ı,30 Foça malmüdiirlö~ünde miite,okkif Hh' ko. 
Yonuna ve daha fazla rualdmat almll lt iıııtiyenlerin her f'Ün İzmir zıraat hankaın mııhHeh.-ı.ine rnöraoaatları. !346l (34H) 

Osmanlı Ban ası 

Merkezi lstanhul 

Haraççızade Biraderlerin 
Panayırdaki Muhteşem Mobile

lerini Görünüz 
Mefruşat Mağazası 

Fesçi Zade A. Nihat 
Sermayesi 10.000.000 lsteriindir 

Dünyanın her tarafında şube ve muhabirleri vardır 
Her nevi banka muamelatı yapı!ır 

. - -- - ~ 

bankası lzmir ~Türkiye Z raat 
~Ubesinden: 
t( '1."•k ı ı Soka~ı 011111 N o . 
tc:'t'ıı _, pazarı Randıkçıtar Dükkan 43/3 l 
-.:•.tak" Çakır oglo Dıliuer c 42/4( 

, Ozdemi r c 11/l Eıki 
it,, Uzon ıokak Hane 5~172 

•nttna Mt11rh oaddni c 805/185 • ~ c c c 317 
'.t dıy6 Zeytin c 18/1( 
lt "''11 Menemen oadde&i c 321197 , .. , 
~ •Hına lekele c 105/85 
~Jtıakı. HorooY• oaddMi c 107/ .Rekı 
lt4~•1:raka tlaol Hiiııeyrnler bostanlı Hıınc Ye baıt 76/79 Yem 

, 
1 koça Kü9ük deoız 10kagı Dükkan ve oda 39 

, c Hüyük camı çarşı so. Dükkan 7 
, « Oepbane maballeı hane Te ma~za bila 

c c c c 2 dükkftn 28 • 
c • c c c ~2 

\, • c 
.. Kara imam dereaı Tarla 60 dönüm Bıh\ ,. •nı 1'' 
.... ,,b oça Badı aai1ap mahalJftıı dükk&o 37 
~~ " 1• lo,7.aaa Kayaı köyö çiftli~l Kayae 9ıftliğı bila 

1
ttnefldere Gök apç 9iftlili 

~ .... e .. 1ua11ıı 
iti-._ lJkarıda yasılı Yunaııh emvalin icara 21 - S . 9:W tarihluden 
t~ ten rniiuyed•y• çıkaraldı. tbalHi 11 • 9 - 994 Salı gllnftatlr. 
ı,,:•• ıotrnRk ı 11tlyenlerin ytisde yec1t baçalr pey alc999il• btrHIEte 

• gu11ü •aat 14 30 da Ziraat baakaeıoa miıa~tları. 
' a•~ı t3-!2) 

·--.....::,~ - -~-- .. -- . - - ~ 
". \ ~· ... ".'\' . . '., \ \ : ·. "~, \\ .. ·.. ı, ~ı~~·\ '• , .... \ 7_·. "~ :~~~- •· · \ ,. '·.· \ 

'

·tv - , 
~ \~ .,.., . .\ . . ,, .·. . .· ' ·"'-. 
- .......... ,....._,...... ·- ... :,~ · 1"'"· 1' ·~~ ...... t - . !!~· . . · ·fi~~::. . :;ı;r , ~ · ·a· .ı.ı. - ·• , ··,,__,_,.;· ... : • .-.. i.;: ~ - ~ . • . J ~. 

Paw7on ••marau 133 
Ticarethane; lKINOt BEYLER SOKAK No. tOt 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C .... . 
Bam.dl R"Azhet 

Sıhhat 
Baodarak Böytik Salepcl~la han k..,....••• 1 

• :... ................................................. '*• ........... ..1 

Telef on 2264: 
Mefruşata ıniiteallık en ıou moda dö~E"melik kacllft, 

Gobelen, lngılaz kretooları, file, cıbinlik "'e perdelik uiller, 
bıu11r aıor ve keten perdeler, hrouz kornı,;, çocuk arRbaları 
ve eantlalyeleri, tahllo, otomobi 1, masa mn~amba ları 
eaire holnnor. 

l•mir - Yol Be4esten Ku. 29 

Uütiin cJönyada koUaoılaa trat bıçağı 

Hakınız bötfia dünyanın abaliıu 

Poker alllldk için nasal koşuyorlar 
1-~ (;$(8) 



~ahifelO 

Fratelli Sperco 
Acentası 

JADRANSKA •· v. 
PLOVIDBA D. D. Susak W. P. B. Vaa Der 

Zee & Oo. 
lzmlr, Pire 1 rlyeate ve Saaalt 

Ro11aie Neerlandaı. Deuüche Levanı~ Lbt'-
l/f Jpn mantazam haftalık Poataaı 

Ku-nnn11aaı A TTO vapo ro 27 "ğDlto&tR 
....... --. Seyahatm müddeti İzmir 

GAN Y MEI>ES vapura 25 bekl.,niyor. 30 ağustosa kadar 
Triyeıte ~,112 gündür 

aJaıtoAta l>ekenmekte onp ha· ANVERS ROTT.R:RDAM BAM 
anleeini tabliye ederek HOUR- Her pazarteıi gönü moTatıa. BURO Te BR~~MEN, için 
6A8, v ARNA ve KOSTENOE Jat ederek çartamba gönleri ha· yük alacaktır. 

Iıtanbol Bilrat olu 

SAK&BT.& vapur 

Her pazar 
..__........_ " günü aaat on 
...... ~ altıda limanı· 

mızdan bare
ketltı do~ro 

lstanbola gi
der. 

reket edecektir. DELOS Vapuru 3 eylftlde 
için yük alacaktır. İlk hareketler: bekleniyor. RREMl<:N, HAM- F>tzla malftmat almak iıti 

TELAMON Vapuru 1 ey- RURG ve ANVERS limanları r u • yen M .nirınoi kordonda VA· 
lülden 6 "yliiJe kadar dogrn 22 Ağoıtoeta : BEOGRAD na hamule çıkaracaktır. 
.ANVERS,ROTERDAM, AMS· 29 A1?uıtosta : SPLlT SOFIA motörü 10 eylülde PUROULUK şirketi acenteli 

TEN.DAM Ye HAMBURG için 6 Eylül : SRB1N bekltmiyor 16 eylüla kadar ~ine möraoaat. 
JaamoJe alacaktır. 12 Eylül : BEOGRAD ANVERS, ROTERDAM, HAM- TELEFON : 3658 

ORESTEı:J Yapuru 20 eylülden HURG ve RREMEN Jimanları-
16 eylüle kadar doğru ANVERS Pire ve Triyeııe yolcular için na yük alacaktır. RUAN ve ANVERS için yük 
llO'.l'ERDAM AMSTERDAM ti yatlarda tenzilAt yapılmıştır. THESSALI A .-apnro 17 Ey. alacaktır. 

Zengin ikramiyeli öküs 
bao Kolman çivitlerile 
c Bra110 • maden cilaııı

nın piyango bi Jetleri gel
di. Elinde bot cilA kn· 
t01u veya 9iTU etiktht 
olan hemen depomuza 
müracaatla biletlerini 
alımlıu. 

Aıker markalı hakikt 
flit, Fayda, Kilıekt, Ati
IA, BJak Flag, Fhavozen 
ıinek i IAçlarının her hoy
da kapRh kotaları Yar
dır. Dökmt•ıinin Jltreai 
yalnız 100 knroştor. Son 
parti naftalin geldi henüz 
tedarik e,f em iyen ler biraz 
acele etli n ler. 

~· HAMBURG için hamule Yolcu ve navlun için tafıilat lülde bekleniyor, dogrn DÜN ARMENT D/S/A/S 
.alı&caktır J. PUSSlOH acentesine milra KEHK, Anvera ve BREME.N SPANSKELlNJEN ARTi kumaş hoyalArımuırn tecrüb~ııini yapmayan k• ' 

Svenaka Orlent Unlen oaat ediniz. limanların" do~ru yük alacaktır. SEVlLLA Yapnru 10 eylüld., . madı 15 knrnşla r_,ngini atmı, ip~kli pama)I• 
HLALAND motörü Y"di WlO BERT vaporu 27 Ey· bekleniyor. NOH. V h<) limanla· yünlü elbiıı*'l"rinilfıi iııtediRlniz renkte boyanınu~. 

IJlüldtın on eylüle kadar Kordonda Oemal Oendeli ban lülde bekleniyor. 2 inci teşrine rına hamule alacaktır. ~ee~i rohıtatnameyt haiz LEYLEK markah rastık aa9 bo/1 " 

BOTTERDA MBAMBURG, No. 13/U kadar ANVER~, ROTERDAM lHEEXPORT SlEAMSHJP ~ı::i 1;~P1::10 zodl0an,_lara tavsiye ederiz. Kenaf için toptırn eabş mır• 
VOPENBAGE GDY.NlA, DAN (189) Telefon: 2548 HAMBUHG ve BHEMEN li· · 
JUO GOTEBORG ve lSOAN- s== manl:uına bamnle alaoaktar. CORPORAl JON 'l'nran tuTalet IRbonu ECE Tim toza, Kaol BraHo, pire to,•" 
Dl.NA VY A Jımanları için ha oıı·vı·er Ve şu··. GANDlAN PA01JNO STEAM EXPOH.1'EH. l npuru 

3 
ay- karpit, çay, kana, IRkız, diş mıtcanları, kııkao, kolonya, kola, ,., .. 

mnle alacaktır. SHlP AN D RA t LW AY Ol 11:s liilde bekeııiyor. kal, demir hindi, Ji mon toza, her neyi aıit, lastikten moşamıa• 
VlKl.NGLA.ND motörü on LJMJ1ET Liverpul, J\tontr.,al, 8t. John N~~V YORK ROSTON muetarda, çiçek boyalar1, zamkı arahi, çamaşır i9in soda, tar91' 

Jedi eyliildtın 20 eylüle kadar Vapur Acentesı· Ye Hah fakı taırikile KANA DA ve FfI.JADgLJn y A Jiınanlarına eke toza, eahun tozu, lüks ~aboot1, fare zebiri V.8. 

BOTTKRDAM,BAMBURG 00 nao tekmil şehirleri Ye tratıl'at· hamule alacaktır. Depomozcla satılmakta olan Mersinli .kola fabrikasının bot kf# 
PENHAGE DANTZlG GDY- Cendell han Birinci Kordon laotlk TaporlarJa şimendıferler EXI RA Vapnrıı 11 ey- ta paketlerinden on adet getirene bir dolu P"ket YnriyoroL fır 

1 
aattan iıtifade edrniz. 

ın A GOTEBERG Te lSOAN- el. 2443 araıında miireltflp seferler. liilde bekeniyor. T a 
DINA VYA limanları için ytik Dhe Ellerman Ltna Ltd. Armemenl H. Sehuldt .NEVYORK,BOSTON ve Fl- ELEFOR : 388 
alacaktır. 1ahmli için bekientlen HANHBURG vapuru HAM- LADELFlY A için yük ala-

H.EMLAND motörö 28 ey- vapurlar BURH ve ANVERS'teo yiik caktır. 
ltildeo 2 t8'rınıeYYele tadar ROT Lonttru Hattı k k .. 9 1t t t b k EX lJ,ON A vapn ru 28 ey-

çı arma uzere aeos oı a e 
s. Fe it ŞiFA Eczanesi 

DRDAM, HAMBURG, KO- MARONLAN .-apııru 25 Ağns- Jülde bekleniyor. .NEV YORK 
PENHAGE, DANTZlG, GDY· toıta LONDRA Ye HULL'e Jeniyor. BURGAS jçfn yük ala- ~OSTON ve FILA D ELFIYA hl 

J caktır. ll A GOTEBORG Ye SKANDt. PETH.EL ~ idi limanlarrna hamofe a11lcaktır. 

~lemleketin "n yükıek ııb 

müeııeeeı1idir. 

JIAVYA ]
. 

1 
Yaporo s ey n6 HANSBURG Vapuru 30 ağoıı V 

ıman arı için yük O , urnt tarihleri ve vaporl•rlll 
alacaktır. K .NDRA ya. tosta bekleni!or. dogrodan doğru 

TRENTINO 14 Eyltllde LON ROTTERDAM HAMRURO ve isimleri üzerine mebohyet kabul 
Nattonal Steam Navlgation eJilmez. 

r - , .• .a Of G DRA .-e HULL'e. BREM~:N limanları için bıunule 
..,..,. LAU. • reece. k N. v. W. F. Hanri Van Der 

PiRE lTALIAN PRINOE vapnru alaca tır. 
~ıınah .Amerikaya 2' Eylftlde LON DltA'ya. ARMEMEN1 DEPPE Zee ~ Oo. 

muntazam sefer EGYPTR vapuru ~5 A~n8· Birinoi Kordon 'I'fllefoo No. 
TRANSATLANTIKcBYRONı. GH.ODNO 3 ~1.1. evvel LON toeada bekleniyo, do1tro 2007 - 2008 

Yaporn Pireden ağoıtosnn yirmi 
1e<lınci giinü doğru NEVYORKa 
JHıreket edeecektlr. 10 eylülde 
lı.KV YORKTA bnlunacaktır. 

lzmirden ağnıton 2t cü günü 
•at onda Kefalouia Tapu Pireye 
bareket ederek hRmoleeini Byron 
Taporona aktarma edecektir 

DHA Te HUT .. T./e. 

Llverpool Hattı 

ROUMELIAN .-aporo 

A~nstost" LI V:HRPOOL 

GLASGOW'a. 

BULGARlAN 13 Eylôl Ll

VERPOOL GI"'ASGOW1a 

Lelthe Hattı 
YVONNE Eylftl 

cında LEl'l 'H 'o. 

Brlstol Hattı 
Yolcu 1'6 yük kahcl olunur. 

P ENTUS KEH. vaı•uru 

TRA.NSATLANTlK TAME 
BSl:s Tapnro 12 eylülde limanı
mızdan hareketle doğru N EV 
l'ORKA hareket edecektir 

Service Marltlm Roumaln 
ALBA JULlA vaporo 27 EyHilde HHltiTOL'A. 

aıtoıttoıta saat 7 de gelip ayni 1 rıhllye için beklenilen 
gün 1aat 18 de Pıre, Malta, Oe- vapurlar 
aair, Valeneya, .Marailya ve Na• TRENTINO vaporu Eylfıl r 
poliye hareket edecektir. ba~IRnğıcıods A.N V }1~RS, HULL 1 

PJ1;LES Vapuru 13 eylülde LONDRA'dau . 
gelecek ve aym günde MAL'iA, GRODNE vapura };yJftl ni

BAROELONE MARSlLYA, ve hayetinde ANVEH. , HULL Ye 
VEN OV A'ya barwket edecektir. LON IlRA 'dan. 

~olcu ve hamule ksbnl eder. ROUMELlAN 23 8 netoRta 
Holiand Austalla Ltno g 

ALMJ\ERK V pnro 21 ey- LlVERPOOL ve SwANSEA-
JfiMe beklenmekte olup BOBAY BULOARf A vapuru 25 A -

A VUSTALYA ve YENi Z~J- guıtosta Lt VERPOL va SWAN 
LA~DA için yük alacaktır. SA'dan. 

llandaki harek~t tarihlerinde-

PI~ATT 
Makirua }"'abrikasrnm 

NAMDAR ÇIKRiul 

Pek yakında en ula'c yedek parça:arıyle lJeraoer a~agı
daki JZ llR UMUM AOENTASINDA stok bnlnadoru · 
lacaktır. Aıtrea: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşııı Saffet tmkağı .No. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

Sıhhi kona 

},enni gCizlük 

Barometre, termometre 

Çocuk don moşf\mbaları 

Bilumum tnvalet çeşitleri 

Yerli ecnebi muııtabzarlar 

Ender bolonan ı laç çe,itleri 

Daima 
Mevcnt v" her yerdou Qko 

ocozdur. 

S. FERfT 
ŞIFA 

Eczanesi 

Fenni 

Hilal 
Ecza.nesi 
Oözlük çeşit ve 

ciuslerinin EN 
ncuza EN sağla

mı, EN son mo 

Hükumet Sırafli 

Gözlükcü 
r 

dast, EN kii9ük teferruah, :EN 
zarifi, EN, EN,EN iyileri 

bol şekli, EN yeni markaıı, -
EN btıgllk depoıu 

ki değişikliklerden ace11ta mes'o- Deultlche Levanle Ltnle lsta nbul L·ıseler 
liJet kabnl etmez. ANGORA vapuru 6 ağoetoı iLAN 

Fazla tafsilat için ikinci Kor- BREM.EN-HAMBURG ve AN- s t K • • 
clonda Tahmil 'l'ahJiye Şirketi VERS'teu gelip tahliyede hulu a ım omısyonun n Devlet Demiryolları 7 ci 
bioaaı arkasında FRATELLl nacaktır 1 t 
SPEROO t r . .. t • ı Komisyonomoza merbut muallim mektebi, Jiso vo orta mek· 1 t M •• f tt ı· v • d 
_ .... 

1 
. acen e ııtıne muraoaa NOT: Vürut tarihleri ye va. teplerle mülhak pansiyonların yogart, nohut, irmik, ~ohriye, kuru e me U e Ş lgln en : 

.uı meıı rıca olunur. t ı · k b elye k · i k · b'* · . purlarm isimleri üzerine meı'u- 810 ye, mercıme ' ez ' orn mey va, gravyer peynır, şe er, İzmir· Ala~ebir mıntakaıırnda 1 eylftl 1!)34 taribiuden ıU 
'J elefon: 200,-2005 . . 

1 
zeytin tanesi, hayvan yemleri, yemek ve ekmek artıkla ıı ve Çam· . .. . .. . . al" 

lıyet kabul edılmez. l he kı:& orta mektebinin 1ebze, P"tRtee Yer ekmeği V A Erenköy ren omomt tarıfe yolcu ucretlerındeo yuzde ellı tenztlat y•P .d.• 

T. Boven ReeS •ç l H t 1 ki liaeıinin ıebze, ekmek ve odoou Ye Kandilli liaeııinin ekmek ve caktır. Bu kısımdan tenzilat yapıl mı yan mıntakalara ıeyabat "" 
(1CU <: es a ı an t t · H d lise · · d ı k ·· ü ·· k k 

\"t• Nı J,ıınited pa e ell Ye ay arpata ınnın ° un, manga om ra, 0 Ye diginde fzınir Alaşehir k11mı içi11 tenzilat tatbık edileo•ktlf• 

V 
Mütehassısı 

1 
maden kömürleri le Kabata, liıeılne ait ekme~i. . . . .. . . 00a•'' 

apur Acentesi O k BonJarden 1ebze, patate1, ekmek, yoğurt, zeytin taneıi, graY Fazla malftmat ıçın ııtaıyonl~ra muracıaat edılmeaı mer 
1 h~ Cunard Steam Shıp O tor yer peyniri, koro mey va, •eker, edun, mangal kömiirü, kok ,.8 24-26-28 (339) 308

8 

Compang Ltd. Al' maden kömürleri 12/9/93( Ye nohut, ir~ilr, ,ehriye, koru faaulye 
BA~TRIA :il a~oıloıtan 6 A A ~ mercimek, bezelye, hayvan yemleri, ekmek Ye yemek ıartıkları 

e1ıaıe kadar Ll v ERPOOL •e ı ga 19/9/98' tarihine müHdif 9artamba günleri 1aat 16 da ihale I L A" N 
~LASGOW JimAolan içlrı ba- edılmek ösere kapalı zarf oıollle meykii münakaıa Te müzıaye. 
mule alacaktır. deye koaulmootor. • t""'' 

SEA GLORY F.ylftl başlan- lkametglhlarını Birinci Şartoameıini g(irmek lıtiyenlerin letanbul erkek liaeıiodeki Devlet Demıryolları 7 ei işle , •. 
komiıyon kar.lemine ye münakaeaya lotirak edeceklerin a. teminatı 

1tıcında LlVERPOOL .,.. GLAS· Kordonda Ta7yare Hinemaıı muyakkate makbnzlarHe birlikte komiıyouomoza mttracaaUaTı. MQfettİŞIİg._ İnden: 
GOW dan gelip tahliyede bulu- ciTarında 222 Numarah H'e 22-26-30-3 3'91 (826) it' 
D.c k .. · d VAR ki H 1 · · k t 1 t 1 ' ·· b t·ıe Jılll a 9 e aym saman a • na etmiştir. aıtall\rını 81• 1 zmı rm panayır ve ur o Of ıay,rı&m arı mooaH e ı il 
:NA, BOURGAS Te KUSTE.NJE kiıi gibi lkinoi Beyler eoka- Hilaliahmer Cemiyeti Mer•1ez·ı dotro yapılacak yolcu nakliyatının fazla olacağı nazarı dik'',, .. 
içın yük alao"ktır. ~ ık 0 

NOT: Varot tarihleri Ye va ~ında 8, Nomnralı muaye- Umumı·sı·nden.· almank Onma günleri lzmirden .Alaşehir Ye Somaya tabr ... ,.,. 
nebaneainde kabol eder. h k s "d o .. tlurların isimleri ttmerine 

1081
• n•n teoeuii atarlarıodan yalnız oma cihetine gı e .... 11,ıJ Evin Telefonu: 8058 Muhtelif 10balar, Kangallar 26 - Btl•ler, Qa••tır arabaları, . . . 1 ri -

ahyet kabul edilmea. Muayenehane Telefona: 634.2 lokum B•rde prlw9 talqı 26 - Karfl9e çiTiıl, muhtelif ~ralar A&oıtoıun 2' Ye 81 ve Eyldltin 7 incı Ooma ıön • 
~. ltOW EN REBS Te Şu. Ltc1. i7 Ato1t01 984. ı.rilll.rla•e Blld .. hlr BIJ&llalimer am.6aiio41a eclilmiJHKlni muhterem halka il&n olanor. 
B1r.,,fl; Ktlrdon·Telefon No. 2S53a .. _____ H•:lllllSllİ(ll2Glmııiı)-ıi u&ı~aoatıncWı tallfleria mıı.-.tJarı. ~-2f 3627 (888) ~-24·26 8610 (IU) 
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Panayırda Pav:t ... onnmnzn Ziyaret Ediniz! 
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IZMiR B;RiNCi KORDON No. 138 .. 
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