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Silihlar.aca ğız!. 
Türklüğü, Medeniyeti Beklemek İçin 

Silihlanacağız!. 
"Y'aza.:aı; 

Asrınıı~ıtı savaş bnHtlarrnı 

kendi memleketimizde yapaoa~ız 
Yaşamak, ya~at.mak için hona 
meoburoz. 

Dlinyanm en güzel toplarını 

dökeoeğız. Yeri gögii 11\Uan da
neleri biz 1cat edeoeıtiz. Top 
arabalarıoı. ~op kurulak lannı bep 
biz yapacağız. 

Hatırlıyahiliriz kı ılüoyanın 

en önlü kaleleriai döyen, onları 
yerle bir kılan -..e nihayet bnr~
larında albayı·aıtı estiren toplari 
Tiirk ustaları döktüler. 

lşte Belgart, aşte latanhol, 
i't0 J:htdapeşte, ~iktu vtar Ye oi .. 

hayet. V ıyana! 
Yakın bir günde toplarımız 

da Şnayder, Krtıp marl<uırıı 

görmek iıtemiyoıuı. l\lesela (Er 
~urum dököruhaneıu) dawgaım11 

okunıa.k 11teriz. 
ln1anlık Türk topforınrn ale.-

leri altında karanlıkları a~tı. 

Y tıtni çag-lara ulaştı. Qünkz Bi
zaoıı Tiirk topçuluğu Jlişürdü 

Düşen hhıobo lan ııılttnda orta 
çagl~r uildi. Yeni çağlar açıldı. 

MaTz"rlerin en ıyilerini bizim 

atelyeJerimiz yapaoaktn. Meıela 
(Si'f'aı maner atelytıleri) ailab
larımızın demiri, çehj?i, ağacı 

bizim olacaktır. Mesela 1 zmi ı· 
demirinden, Diyarıbekir çeıiA-in

den, Bolu kerNıte&iodeo bunlar 
'l'iirk ustaların ellerinden çı

kacaktır. 

Jü)ny•nm ( Hom ba imalatha
neletJ), l\:ayaerınin tsyyare1 .11;1 

kişehirin motör (abrikalarl hti

liın hunl~H dövii~ vuıtalarınıızı 

hazırlıyaoak tır. 

yenlerıo ~aşarım akıllarrns •. 
Buna inananlar ya. uftırlar, 

yahut casoıtorlar. l kiocilt're ıö 
zömiiz yııktor. Onlarla güoii ge
lınee heSRplaf&Cllğız Te alacaklı 
çıkacağız. 

, lHrinoileri dogto yo a getir

mek için şoulan hatırlatmak '' 
tiyoruz: 

Qın J aponyamn dı :ıııinde Oe
mıyeti Ak'fRui açıldıktan ıonra 

bo~azlendı, bo~l\zlaoıyor. (Terkı 

'J1eahhat Konferaueları) nm me. 
1amoden aonra. dtıYlet!erin barp 

haz>rlıklau on misli ~ıttı. (Bey
nelmilel .karde~lik cemiyetleri) 
büyük de•letlerin çasuslnk te~ 
kıltltı ·\ıalint aldı. Ba1Jları ib. 
retle düşüoınek Hizlmdır. 

Bi.itiin lrn propagandl\lara 
ınaııao lulıoımn kınında paslau

OUltJDa nızı olan millet, yirmio· 

ci asrın ılk esir koru olacaktır. 

Şimdı zıncirlerde ınl ı yerı esir 
kavimlere katalacı'1c yeni, köle 
kaf ıleei olacaktır. 

* * * Yaıın yakrndır. Bfln şimdi · 

den görtlyornm: Demir bazuln 
~109 '.fürk uataları, '.l'ü ı k ışçıJe 

ri toplMı döküyorlar. 'l'aoeleri 
dolduruyorlar, kılıçları, giingli· 

lerıo •ularınl 'f61'6 v"re bileyor 
lar. Hmnoaların kapsiiller1nı ~o

yuyorlar, mavzn!erin naııılu la 
rını, makanizmalarınl, kundak
ların> yapıyorlar, cılfthyorlar. 

Saraçlar, atlanmııın ko,nmları-
01 dıkiyorlar. Hunlar alları ye
tiı;\tirivmlnr. Tü · h: tNzıle r lıo\· uırn 

• • J 

dikiyorlar n l>iitiin bon la rn lazım 

oları nıacl<le ler Türk dMlet ~i-
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islenen Cinayetin Failleri 
Yakalanddar 

9 Eylôl Kurtuiuş Bay-
ramı Hazırlıkları 

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

ZABITA VUKUATI 
Salih Efendi 

Zorbalık Yapınca Yakalandı 
P•ttemı4'oılarda ıoyyar ıılhl' 

eeoi Mehmet Ali oglu S"lıb 
efendi, Höaeyio o~lo Faruk ef11rı· 
dinin tiyatrosueuna f{iderek· Alıı· 

oağıoL iıtemiş Yfl fh&ra. nrilrn•· 

Devlet Den.1.İryolları Çok lVlühim di~i taıt<lirde tıyatroyn tıagıt•" 
Hirka9 gön evvel Ko~adal!n· cattıot sii.vliyerek: tebılidatta bd" 

oın Selçuk nabiy~ıl Aoarhu Ve Büyük 1 ... enzİ)at Yaptı lonarak kabtulaydık: yapmalc iıt•• 
köyü kenerıncla bır cinayet vo · miştir. 
kubnlmoş, ngu Ali ieminde 9 Eylft! kurtuluş bayramınınt Hükumet balkonundan bu Salih efendi zahıl• tarafırııl•" 
biri h.ıoı ve enarengiz bir ıuret- busene, geçmiş senelere nisbelle, ulu günün manasını halka anla- yakalanmı, Ye üzerinde bır d• 
te öldürülmü~tör. daha büyük bir heyecanla kut· tan bir hitabe irat olunacakbr. biçak bulundagıındao ba 00kW 

Oınayeti ltaber ahlu kayma lutanması için hazırlanan proğ- Müteakiben asker Kordona doğ- dan ayrıca hakkında ıakib•'~ 
kam ~8 jandarma " k\lmanJanı ram üzerinde faaliyete devam ru bir yürüyüşe · geçecek, Gazi başJanmıftır. 
deı hal bf\dııe maballıne giderek oiunmaktad:r. Bu milli bayramm Heykeli önünde bir geçit resmi Durduiu Yerde Silah Atrtllf 
tabkı~nta başlamışlardır. Arhe· hersene ayni ıekilde tekrarının yapacaktır. Tohafayecılerde maraagoı ş•· 
t 1 J . t . muvafık olmayacagv ı düşünülmü•, Bu merasim on ikiye kadar ki onl H ı· f .11 .... j 0 iıı &rma arın ıooun( a cınaye trt Y 1 d v. d "k' t r !ı u aya ı e enu ., 7 

"' - yeni esaslar dabilinde bazı ka ııevam e ecegın en ı ı 11aa ~b 
Kubur o,!?lo Süleyman tnr!.fından rarlar ahnmışhr. : . öğje taliline ayrılacak saat on pen9eresi11den bila aebep 111

11
• 

tertip. odıltl(gi ve' yanına ah1 : ~1 B 9 E lfıl b dörtte sıra ile hükümet kışla attığı odan yakalırnmış ~e b•k 
bekçı ogln Siilf'ymari_ ve Kohar b ht usen: y ~~t~amı ~a- Fırka belediy~ ziyaret' oluna~ kında kannni muameleve oaşıııw 
oıı-tu . Hasanao yarı.lımile iı;ıİen<li- da adn. a şam geçb'va hı ere aJ. cakh:. ·~ . 

n .... ·~ ar aıma artan il' eyecan a mıı?tır. 
gı anla~ılmış Ye her uçu de ya- k 1 1 kt Saat onaltula halk teuhüralı ŞUphe Uzarine 

~ . -. ut.u anaca ır. · b k Al · 
kalanhrak adliye Terı lmı~tı r, S b h d' b kt h aşhyaca tır. ay, yem ve bu Kemerde Sü rmolı sokakt• 

Belediyeler. 
Bankası 

-Riıaeler Gümrük
lerde KesilİJ'er 
Bt3le<lıyelere venlrnekfe olan 

yiizue on gomıük bisaeleri yeld:l.
nuandan keulmeei mokarrer bn
luıaao yiizde on b~şlnden şiın 

dıye kadar İzmir lıeladiyu nden 
tevkit olunan mı ktar 15381 lira. 
Aı.lagı<leden 339 lira, Ala atıdao 
315 lıra, Arnıotludan 147 lin, 
Bıttl.ımyeden 260 1i ra, Bayındır 
dan 950, Bergıurıa belediyeein· 
derı 1:~76 lıra<lır. 

a a saat ye ı uçu a e- .. .. b" ··k .. . k l"b . eti 
yrtler Belkahve mevkiine gide· gbü~n~kn huyuJ 1 ~a~~·f dm ı adın MnrKt oğln Niyazinio vaıııy ~ 

. . . yu am e erı~ı 1 a e e en 'üpbeli görülerek üzeri ua11JJJ1
Y 

rek Gazı Hazretlerının kurtarı temsili arabalarla zeoginle•tirı- . •· 
J ı · · ilk d f tt'" 1• .., • ve hır h1çak hulooarak ınos an ı.m1rı e a seyre ıg lecektir. d · · 

h ld · kl d . ere ediloııştır. 
ma a ~ merasım yap~ca a~ ır. Gece, denızde ve karada fe· Husızllk Mal Bulnndu 

Sekız buçukta lzmıre gırer· ner alayları yapılacak, şehrin "' 
k h . d" f J • • • • Keatane pazıırıuda HKıtan 0f't en şe ıt uşen ne er ertmızın müteaddit yerlerınde halk eğ· t •• 
H ık · _. k' b.d · J J • • 1 lu Haydarın araba bay va nı •J~ a apınarca ı a ı esıne, çe- ence erı tertıp o unacak, meşa , . . . ff•f 
lenkler konacak, nutuklar söyle· leJer yakılacak, bol havai fişenk· hğını çalan A lım~t ~alı.ıı ı:t· 
necek ve saat dokuzda topçu ler atılacaktır. Halkın seyabatı r~khda y~lcalanınl' ~e . ba~ıık ;

1
1 

batarya ateşiie Tiirk kıt'alarının gezintisini kolaylaşbrmak ıçın tırdat edılerek aabıhrne " 6 

lzmir civarma muvasaleti günü nakliye vasıtalarından tenvirat mlştir. 
yaşatılacakdır. ve tezyinahn mükemmeliyetini Naracıba,ılar oğlrl 

Biri Halkpınardan, diğerleri temin için de elektrik şirketin· K~tipoğlunda, . Hasa~ d 
Kemer ve Eşrefpaşadan ha den bususi tenzilat rica olun· devec.ı Hasan, lk1çeşmehk ca 
reket edeck üç alay asker, muştur. Devlet Demiryollan desinde Mehmet oğlu Eba1JJiİl

1 

önde müzikalarile şehre girecek· Halkevine verdiği cevapta lim sarhoı olarak nara attaki" 
!er kıtalar Hükumet önünde Salibli. Kasaba. Kırkağaç, Ak rından yakalannoşbr. 
toplanacaklardır. Bu suretle hisar ve Manisadao lzmire gele· Slllih Ta,ımak Yasaktır 

Dı~er lıelf\dıyelerin tevkif edi on iki sene evvel lzmirin şanlı cek1ere yüz kuruş azimet ve av~ lkiçeşmelikte Ömer oğlu Sır 
leoek buledıye l ıarıka11 hisıeleri de d f d k J d b'l · ı "· · b"ld' · t' e 
talrn k lrnk t-lti rı Jmektedir. 

or umuz tara ın an urtarı ışı et ı et verı ecegını ı ırmış ır. lihin üzerinde bir tabanca t 

yaşanılmış olacaktır. On radde· Diğer şirketlerin de cavaplan Halil oğlu Eminin üzerinde de 
Siinuilerimizio ba.rgirleri, menıliterlerile ınernJelrntin cliirt G J ferinde Riyaseti Cumhur Bando· beklenmektedir. Halkevi proğ- bir biçak bulunarak müsadere 

(Mafiaç) meydan ınnbareb6lerırı- bir ucundan yetiştiriliyor e en er su istıklal marşı çalacak, hilkii ramm canla bir· şekilde tatbiki edilmiştir. 
de (l;ı:onzo) önlHinde kişneyen ,,\ lıınir mAb'oırn K~\mıl ve lk· met konağtna kışlaya bayraklar için azami faaliyet göstermekte· Yankeslcllere Çarpılmış 
Türk atları 110.vundan olMınkhr. Hanları kinı kallıuıt:cal.~Saatı tisat Vektdeti sanayl umum mi.i- çeldlecektir. dir: Ahmet ojtlu Oemal eten111 

Enerlerini Türk ıa.rarıları yaı•a- çalınca diinyauıu tın cl<iv ii~keu cliirii Hocai bet.· let' 9 Eylftl b-0y- • ._ •• • •• 4 • k'"'' 
e v J z• 8 k Basrnane ista syonuııdan çı p 

caktır. Mızrakları, kılır.lıuı; Vl\k- •e lın selıepten en ıuedetıi mılleti oelmılel panaynı dolayısılE' .,,_ Adlı· ye Harl'ları ıraat an ası ıı~ ~ ~ ken c&binde bulunan 850 ktıl' ' 
tile palaları yapan Türk nıtala olan 1'iirkler 1 Dünyayı ıallıyarı velki al\111\m Afyon trenile An. tıl' .. Da.hilive Ve,ki.leti- Umumi Be•ete Gl- parasının ylln kı>eicilık sare 
rrn bogUnkii Tiirk torunları Mı. ıoyun neılıııden olan Tlirk karadan ~ebriınize gelmişlerdir. ~ 1 ııı' 

orduları şimcli, gözlerimin önün- nin Bir Tamimi decek Mftr&hhaslar çalrndığını zabıtaya ihbar ,.e' 
i~liyeoektir. kA.y&t eylemiştir. 

Tiirklöj?Ü .... mıdeniyeti; yer dedir. Dünylld:ı. banclan daha Mu·· PSsı·f Bı·r z·ıya Dahılıye Veka.ıet.inden dtto Teşrinievvel ayında Ankara· Zabıta Tanke11ıci.vi aram ı•kttl" 
yiiztindt, (lfınizlerin altında. bıt .. l{Üzel, daha yüksek, daba uil l'e - . yilayete gelen bir tamimde ad· da toplanacak olan Ziraat Ban- tadır. " 
Tatarda b(iyle bekt.yeee~iz he1betli haugi marızara vardır' Hınbaşılıktan· mtitekaıt tay• liye harç tarifesi hakkında de- kuı bttyeti nmonıiye içtimaına Dört kl'I Tarafından DBvDl"'Of 

u d" .. .. T .. k b· ı . Bakınız! Dikkatle bakanız l O yaro biletleri bayii Nezir hey nıliyor ki: 
oaYaş uznmu, nr çe ı mı- vilayet namına işt!rak edecek Bahribaba llarkmdıı hır 1'' 

Yenler de ıtnleeın diye kaydedi. ordu, diinyadan büyük ve alevden diin ligle iizeri vefat etmiştir. c Ac.11ıye barQ tarifeıi kano- hh 1 '[ . ·ti' 
b' b . } Cenazesi bngüo Bornovadan kal- oan meınuriıı muhakematl ka· mora aı arın eeçı ınett ı9Ln napede oturmakta olan Git1 

yorum: ( Harp ıııanayii ), bizjoı ır 1 arı '• •ayrak diye elinde emir gelmiştir. Vilayet keyfiyeti dJJ~ 
. . b 1 b b. üd f tııı;:ııyor, elinde! darılacak aile kabristanına gH- rarlnına vaki olaoak itirazlarla Recep olt'lu Ali, sabıka.lılsr · 1 ıçın aş 1 aşına ır m a aa ·u " mülecektir. Ne?iir beyi Izmır bu ı'tı"razJar füıerine verile"ek kazll1ara da tamim eylemiştir. K·· O f 1 b"' · t' 11b11 
b" · l'k k Jt. ı c ktı Yaeı\mak daosınıo bundan " urt 3 er 1 e nyıye l me'Y ·ı· 
ır zengın 1 aynaf'ıı 0 a a r. muhitinde oldo~a kadar 'ffhki kararlardan kammd" yazılı o~za üç arkada•t tararından darbedl 

Sanış di:izümö Ti.irklere i~ daha kat~t tapnsu, senedi ve yenin her tarafmda tanıyanlar işlerinden ahnaoak harç.tar göı· Bava Postaları diltlo1 iddıa etmiı;ı tahkikata bl'f 
göıtereeek, memleketimizin tabii me.nedı ııe ota~ilcr' pek çok.tur. terilmektedir. Ankara - Ye~ilköy ve Eıki••· la~m&şhr. " 

ıerntlerini işletecektir. Ba dö- Bütün buoı:.; neden' Me~rotiyetin ilAorna tokad Kanona bağlı izahnamede bn bir ıuıuunda mnotazam hı.va la'ti:kam Kas'tilB 
ziimün iyiJikleri yalnız maddi döm eden yıllarda. çok -vatRnper .. hoıus ayrıca k•ydolonmuştnr- posta nakliyatına baflanıldığı 
1abada kalmıyacaktır, maneYtya· Türklligü ve medeoi1eti hek . Terane hizmetlerile temayüz et- Bu izaboamedekl aarahat göz- Dahiliye Vekaletinden Yili.yete 
tı '1a ktıYntlendirtotıklir. Zeka- lemek içın! O 23 ·ı t'Jat· d oou"'nde totol .. rak ı"dar• heyetı· bildirUmi•tir . ..... .,. .. _... mi~ 1 - temmoz ı ı ı ın e, • v v 

)arın inki~afrns, ~örüş . erin tızarı· Hac• Otlunun Batına Gelenler 31 mart trtieauu bogmakta hü- kararlarıoft Yoku bulacak itiraz. D'almt EncUmen Toplandı 
Juguna hizmet edecektir. Peştemaloılar<la Mehmet Kı- yük fedaki.rlıkları görlilmö,tör. lar üzerioe mafetk heJetlerden VHAyet daimi encümeni dün 

Her kıAımua ruakineJetmek, zı Azime hanım, Hacı oı!tla .Mus. Çok vatanperver,. şen -ve ıe•ileo verilecek kararlMın reame tabi öğleden ıonra Yali moavini Saip 
bayatt memelelercle kendi kendı- tatarı flll kopuı ile baıtıodan ya- bir zattı. tutolmasıoa itina edilmeai IA· beyiu riyRaeti altında topJan-

iki El SUih Attı 
··~ E'refpaşs. caadde1i ode Mebr~ 

oğlu kunduracı İbrahim e.,.,.el 

kendiıioi bı9akla y&uhyan JJ•~ 
.ıan ogln Hasan111 önöntı çık•r'~ 
~atil kaslile üzerine iki el ıil; 

mize yetmek, bence bugünkü r:a;la~m;;;••~t;ır~.!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!l!!ll!!!!!!!!!!!!!!lll._!1!1!!!111!1ml ..... ..ıA~llo:h~ro~h~m-e~t·e~y~h~sı•nı..~;z~an~ı~daır~.!'!lll!il!!!!!!m~~!l!m~ .. ~~--·ın81mş~h~r~.~~~eı;!!!!!!!!!!!!!!!~ml!l-:'!!!!!!!•a•t•m~1~t~Y~e~y~a~k~a9l~a~u~m~ı~ş~tı~r~.~~dl Si dil' 
Törkiyenin yiikıeli~ .,. y•şa1ı~ Tefrika No. 3 6 Actustos: 27 - ı:-~mın tıderim kı bııgüo Ülkü hala sebep ara11tır11n bir Şıındi ne aöylüyecegini 

şartıdır. Halukta bir •ey Yar: En kuT· ta.var ile gözlerini yüzünden ayıt• tünmeden: Si' 
Ttil·kiye lıunu ılımı.! etligio - B • 6..1. ı JI Q Vt'ltle 9aldıgı parçaları şatıraeak mayordn. - Ne bileyim' Baoa tı181 1İ' 

den geç kaldı. * . e nı ~ev yor ne çalamıyacak kadr.r dalgın.. Belkiı dAima takılarak: ğrnız yardım ılioizio teı1e~1 , 
* • Şimdi hep birden giilerek 11• - istihale efendim bu d" bir sinden bile uıak meçhnl 11• Bıtıyorıııu, bana tlıyecekler 11.ti • •• , •. 1'.. k ı rık 

rar ediyorlar en ıon onu kaldır· iıtihale deneat olacak l gMJiba n. nm guQ ur>une at anm ~ 
ki : Alem ıu lh yolunda yiirür. ~'Uh.arri.TI.: Fleb1a ..A..rU t 'ifld 

dılar. daha bir devir y"payım derken teyişim, ıunneYiY<'tim ii11 
1 ııl' 

ken, ınsanlığı düşünürk.,n Hnin Sizin yJtornızda çalışmak, ba- Ne iıe bn ıne.eleyi sonra ko· Piyanonun açık tuşları par· ilk adımdagerJye ric'at başhyacıık tesirini göatermege lıa~hyor. ~ r 
sılnlılarls, ıoplarla, mııbarehe yıati hir mt>cbnriyet değil blr uuşnrnz dedim ya şimdilik bana makları altrnda bir .aniye mü- Ütktt bir elini Hıll"tikun om· camın hakkı yok da14ıl.. .1!11d1'~, 
hazırlıkla rıle mE,şgo 1 o aşan ge- müddt\t met!?nl olmak: için im- da izin Yerin •. GeR kaldım.. dd' d B ık· · 1 k '" 

" • Y tatre ıt uroror ye e ı1t 19 D· zona götlirerek: meşgul olooca, ~anat zev l. t~' 
ı·ilıktır, giitiinçtih. rolnn bir eylencedir, ben iıe... O H U k. b ı 

Alem Rnlh yolanda yörü.ror, Bfilend: Hnlent, ge~; kadrnlar ara- dto bak ·nr1yordn. nünde no- - Hayır, Halft.k bey, iktl - rahyor. ele ıiz ı ü; on lJliO 

inı:-anıı~ı cHişünüyor üyle mı!! _ E .. et ıen 1 'J ınnda k•lmı,, ~anki rşa,amış talara yal..-arır gibi bakıyor, par- darmızı, kıymetinizi yakinen reddütten knrtaran, açık ". jl' 

Bnnnıı clelıli aedır' Rüyök De,.. _ Hayatın m:~~t cihetlerini kalbi fikri durmuşta. Ülküy; makl8fl keaik, ke1ik Adeta can bildiğim için böyle bir istihale bir yol gösteren, en kodret~•ı.tıP' 
Jerın uva, bütçelerinin umumi de kazırnarak yorulmak iıtedi· baktıkQa irademi karışıyor, onu 9ekişen bir donukluk göıteriyor. geçirdiğinize ihtimal yeremryo hamım olddnnz, ~ımdı bn ıl 
harpten uvelkinini on, 00 beş ğim ıçin.. görmttk, bir at1tda olın~k zeYkim Üikü garip bir bakı~la onn rum . Daha fazla b6rbangl ma- dıo uzak olunca L ıJ• 
miıtlı fazla arttırılmış olmuı Hiilent birden şidd"tle: olıoo kaybedecek bir kararı ııuıl süzdii. Soora birden kapı,fı ka.- ne'ft !}ir k.nvvet altında şa,trdı- - Gördiiniiı ınii' O bıt er 
mıdır' Yok• her qön denizlere - Ne cledint lşte 'imdi her l"erdiğine hayret ediyordu 1 patlı: grnıza inanıyornm.. i11ar etmeyıniz ısöyledigiıoiı 1 

ındırılen dev gıbi dritnotlar, 'eyi altiiıt etti o, Halôk' Ne olorııa olıon bo fikrinde - Bırak Haltlk. bırak l. Bu- Haltik birden bn manevi kııY· la geliniz.. vır 

ı.-rıbkılmlara konan ejder ağJz!ı SeJtden böyl• bir düşünce, doracak, o diinya cennetinde giin bakikahm aoıa,alm11acak veli ima. ıtmek a.rzoınno yene. Zaten bı anı kararlaı·d~rl•~ 
toplar mtdırt HeJe zaman zman ba kadar ~yrılık b~klemezdim. bayayi ittat eclen bir yılan ol- hallerin Yar!.. miyerek.. şey anlırnıa<lımdı. Yıne ,1• 

ak a ve •i!za getdit?i gihi Mavrulırn - ( Mozu) diyor ki asude ınıyacaktı.. Bn kadar ••~ıraoajfıoa ihti- - Ne iyi, buldanozf Ülkü, çalıtmak hrıatıoı verirıtıPıı ,ı• 
telıdif. nntokları rnıdı t'!. ye rahat oldoğom zaman fikri- O kadar d"lmı11tt ki arkatın- mal nrmezdim. ıizin rnbu okuyan kuvntinizi kadar sevıneceA"iuı. Qi.inkii berı L11· 

. 118 
O:rnım eftındiro ( Oemiy6ti'..A k- me en giizel parçalar kök salar, da bir diiziiy• ta kılım BeJkiıin Yüzüne bak.rnea birden ıoı· faıtik: •derim. .Madam ki öyle öyle 1anıyoroınki ahştıgııı1 yr' 

•ıuııı ; , ( T6rki Te11lib11t konfe · neden baıiı düşünceler ile tikri ıeıini doymoyor b••ını btre çe· tıı.j bir kuyvetin 11iri olduğumu !erden "fe 1rkada~lı~ın1zdıtll 11 
•• ır' 

~ . 1l ... 
raus!arı ) m ( Beynelmilel kılr ııarsmalıt Yaradı<n k•biliyetinle Yirmiyordn.. Haldk moımor olmuttD. Ba anladınız . .. Kendimi o kadar kslıream, o kadar ıe•<lil?'' 

ıt 1 ıli• 
de~lik cf'miyıetlerl ) ni f!Örmüyor yürümek İQio pek para tıuıını Ra se11iahlrten bir ,.y ani•· 19ftle genç kadını •üphııe diifii· yalmz buluyorum ki. ılkide bir tatıızhk bnlacı1!"" -muauo' Artık harp kalkıyor di· kafa11a koymamakta kabildir. mı.rao genç kadın dAima alaıli: rooeğindan kor~tt1 •• - .Ne demekf.. - SorılJ vat 

~: 

it 



ıtoa lva& 

AVRUPA.DA. 
--RP OLACAK MI? • • 

·ka1ı Muhabir Kn:ckerbocker'in 1htisastan 31 iş Bankası Gazı Hazretlerıne Kıy-
••• •kııın 11 orıaeıuc.la. 111.,,uok 1 .,b.,mmıyet Teriyoruz. Makıadı tt Be s t H diy Ett• 

alarak fikir peJdA ettik· mıa fazla tayyare deJiJ, daha me ar ır aa e e 1 
11 

iddia eylıyen küçük: Fran mükammel t•11are bolandar
l'-plarmdan .,., biikftmet makt.r , Ah>alla Şeker Fabrikası Faaliyete Balladı 

Donanmamız -..... 
••Li11B 

liprat E1J1r 
"" htriıi de ounfarı eöy. Almanlarm haYa t.ıtltab 

•4ı-.ayanm •i!Ahlanmakta bakkanaa -•ral Dnatn hldr bM Tekirclag, 26 (A.A)- YaYa., 
""• blltyoroz. Onon harp be1an •tmek iıtemı1ordo Yal Vapawea111k 'S.. T.al Va .. .- Batla &b~ Zafer, Tmaatepe bugün GeUM-
'ti •- nıa d-.aı Lı·.· lataabal, H ( Baıeuıi ) - lı miiauebAtile .._ 1111111 ••11111• teker fahrlkuı da hlrlnel Tetrl• ladu limanımıaa gelmitl•nlr. • ... .ku.-nt iıibariJe daha ... • 
el4aıano da hiltyorna Al· c- lagil&er• ne kadar faala Baaka11nıa ononoa yald6nilatil nio baaiai olaa Gui laaantleri- de faaliyete Pf90ekttr. Şekw Jltlo boradan .KrdM. •• Gemli .. 

.. • çok 7.•maa g99meden l•JJ•r• İDf& ......... bıaim iti• ~~~•,Mbet1!'•-~•1lat~r111 ..... ~la dn•
1 

ıa1e& kı1mettar Wr Mat lae- ..... 111•1• ba 10aano11 fabrika cl4eoeldlr • 
.. a k 8i kü MSIADıD a • mmo• arıaua •-" - 1• •11 .. itUr. il• tamamlanmıttır. amaml I• y urt 4 91'1ilıçe hı?.den kUYYet1i O kadar iJWir. a ne ar .tı&a Rl'll bttıPÖD bil•ftt ....... 8e am a 

.. .. b ı • e· -· ı rı11ı te••••l•r pek pktar. tlbul&c me•l•lı•t ilatl7aoıaıa 
..., •• ~nhyorua.Almanya. mlkem...a taJ~•r• o ~n urar• ratla açılmıft"· Sergi de on .._ WL_ 
•le faık olur olma• Te •k, a,. da JagılCere i91n O ka- nelik lanaJI bayatlmlZID 191r1 kJ:::nb~I, 2•fı(bBrtku•lld) - •: fe•k1tne btıkl an2!•,ı~ -=~~-)~·~.. uaracab 
tfaıı. d 'd ' J .1. 1. ... ~ ~ .... , a aıın AD aoa ıtan •, v a yı .... _,. .. ._ ..__... ~ 

& oldaıonu uoneder et- ar 111 ar. •gı ıa aaYa aaYYe.. •alaadırılmtf Ye ba•dan ba.a.a Al 11 k f b 'k el 1 k Ttl ı. ı ..1 a..•ti ....-aaa • ----~··--
tıilld . 1 b b kk d 1 • ~- ra pa 11 .. er a rı uı a parcu a ra anon m ~·'• 1_.__ y 

• dab" faal• terler lef'ina• 1 • a 1 
• 10 • or tok 111 Te mlDAb bir tekilde ha ubab t•lr•r imaline bati•· 1•1 ••p•r uh• aı .. t ı.... .....1ta1 ~ ( !"•••1 ) - •· 

... •nl de takchr adıyoruz. Rotbermere larahadan 1ap1Jaa tuaha .. Uea Ga•i kifHI bittin mıftar. Bu ıenenio tek•r iatila- A•npaya bir ••1• gl ........ ·~ birliii ~· ~ 
"-taleplerın hu uman aon proı~and•J• beo keodı laeeabı· tak•i·•a.rl iaenne toplamıttar. aallta 199• 0 aeo94len çok fula karar Yeralf&lr. He,e& ....... lliftir. llaracaba arbn.••= ICl9 

1 Ye iı'af echlem•1'"'8k m• çok mu.Yalık bo 117oram. Ra Banka, onanaa ydda•tlmii olaoatı tabmıa e4Uiyor. Tnballı Jerde laaıMe& .. wktlr. tetWıler alı-ıkbMbr. 
bil.Jiiyeoeıini de biliynroa lıoeoata menf~tleriıniz milfte- • • • • • a 1 • ı ı • • 

...... geıec .. k ki Fraııaa rektır » y Ik Be • •ı•kı • Af Ant 1 H tt 
.~~ ::::•:.,;

0

;::::;.;::_ bi••~~~:t""~~~.!::·0:::; • .:: e en ırıncı ı erı.. yon - a ya a ı 
.. hQ harp o abYal Ye ter••t IDelİ için deY:etl.r ara .. md• ı ız • e· . ·n" . Ald MeL'aslar ve·N·-.·,-.... - M:;.t,..arı Rı·-

'-fıaraa, bugün naaıl A 1- mea'nt hir anlafma ıuncmt olup mır ırınc1 ~ı ı.. :g .,._ -. 

"-•o •ar•rrna .. ı.cakl•, o orm•d•ı•nı, , .. b. .. .. ıı halkın yasetindeki Heyet Hareket Etti 
da Franıanm xararana m"ne•I ko••etini karmak içın Refik Bey Çok Takdir Edildi. 

ter. cJüflDAn .. birlerinin dft bombar Aalrara, 26 (ffaa..ı) _ AfJOD . Antalya h9thDIB nz'ı elal 
O.,ıı için mantık11n bogün bi· daman mı edtieceıini Tf' müı- Kadıkay, 26 (Hmasi)-Cama resmi dolaJISile Japalacak olu taahlnta iştink eylemek lzwe 

'harbetmemi1ı IA~magelirdi. takbc,I harbın f~oaatleri hakkın· ~~il .y~pıl~uı mukarrer yelken meb'nlularla Nafia Velılleti .a.tepnnıa riyasetindeki lleyet 
~ buna yapamarız. Qiloki daki dfi,öncelerın bakıb1tte mi bır~ncıbk e~ne h•9anın muhale· Afyoakarahiıara laarelıet .,.._.ir. Bap yeni laatba i ....... 
ıte_ il tehlık•tnin ne demek münkalip olaca~'nı ıordoğam fe~ dolansile devam olunama· baflanacakhr. 

,_. haa Fran11a 1Dilletinio b.,. aawan Fran11ıa oenurah dedı kı: mııb. BagOa biri 6tleden evvel, ------··~·.,., .. •••.-tS••-----
~ •-umtyeıi takdir etmekton c - Fransız haTa koTntlen tdığeri iileden aonra olmak izere T•• k 
" ... ktar. Amerikan Te Ing•- tiYil halkı bombardıman etmek her ikisi birden yapıJmııbr.Moda H k f Sokakları ur 
!-.. tfk~rı umumiyeıi gaıeteleri için teaiı ol1111man11,tır. Fakat kıyıları çok kalabalık bır sporcu ar o 
~ltlle ~aziyette~ daha iyi bize hUcnru edlliree, tabı! biz k~fiJeıile dolmUflU. Müsabakalar Bayrakları·ıe su·· slendı· \a ~ar edıluıekted1r. R•m neh- de yani anı etle ruakabele edenz.> çok heyecanlı oldu • 
._..~ kareı ıahillnde dab" kn•· Her iki yarışta da lzmirli 
~· daba büyük bir Alanım Hllkikateo Fran11zların teda- Refik bey ( K.S K ) Acar il İs· 1 • • e· K Alt ·ı 
,:, dogmak üzere oldugonu füi &eTkiiloeyışi Ahnırnlaran PK· mindeki ıarpisile birinci gelmiş· Güreşçi erımız ıre arşı 1 1 e 
~. 1 milleti pek IAtbi bir rııe tayyare ile hücum etmeleri tir. Yelkencisi Fethi beydi. Son Do··rdu··ncu·· Zaferı· Kazandılar 
l., tabayrtU etmektedir. Bun- ihtimalini heeaha katıuıktadır. S 

1 
b b . M 

~ doı b . F yarıı a ı günü aa a ı yme o- G b' . h'"k d' S . d(irt .. ~ ayı arada ıırada ir ra . Pıuııc1Tarında bulunan ran· k F k h 'k' 1aıkıyt blfincililini kaz.ırıan HARKOF25 (A.A)- eoik·ı ını u men yen 1• auo 
l.ıb...-. lık 41aymaktadır. .Fakat ııa mühimmat fabrakaları ile dada yapılaca tır a at er 1 1 Rt/ık 1'ty fOlpisik... mlftir. Hoıuıt Spor muhabiri· dakikada, Ahmet 16 dakikade 
~~ki •ndi .. yi yarıaa bırak- mühımmAt fabrikalıurna tabYıl yarııta biriDci gelen Refik bey fimdiden Tiiıkiye yelken birİD· miaden: tatla, A.doao ıayı ile, M.aıtafa S 
' J&ıım geldigı kanaatinden edilebileoek bütün ımaf müeHe bu ~onuncu . mOsabak•da . ~ay ciliğini. kazanmıı sayılabilir.. Sporoalanmıaan kalacakları ye çoban Mehmet bir da~Uıa41a 

1
1'9•oek kadar korku içinde ıeler, Parııın cenobonda oohfller b.etmıı. olsa ~ile .P.~~anları atıba- ~efık bey çok .h~rareth a~ otel, tehrin büyük meydanları, toola kazandılar. Bu ıoretle ta-

t dir. t teeie etme•o bük6mıt tarafından I rıle yıo~ bırıncıhgı mubafa~a kışlar. t~plamıı hmırliler takdır ıtadyum Türk bayraklarile ye kımımız 1·6 galip geloıittir. 
l ran11• ktlllMioin taTır Te icbar olunmu~lardır. Şayet Pa- edecekbr. B•naena evh f zmır edl mıshr 1 l h l 1 " l mi,ttr Buo•ınl" dördilncö zaf.-rinl 
~~ · . . yazı ı e• a ar a ıuı en . 
-...._ - •tıni laah eden bu ıöaler riıteki fabr1kalar tabrıp edılecek E a e .. " b k 1 k kür"'•r.ı'ler·ımiz aabadan .~._1 .. . . ilk T Bogtln gure~ muıa a a arı azanan ..,n 
...._.,, dir. Fran11• kotle11 talı- olursa PıHi&in oenubnntlakı şu- aarruz mrının V '>O/SO d h'tt' k 1. binlerce halk tarafrndın ~la . . . .. f yapıldı- e ıaat ... • ı ı. çı ar en 
,.1 il kendııını mudil ~ay• beler k1rk 11khı Hat zarfında .Mftıabakalarda AbballD yerine tiddetlfl alkışlandılar. Yarm tat• 
~ l•leoek kadar kovvetlı ol- mühımmat iınnlıne tekrar baş \' •ıd•"' • K t d F I' d K .. f Ve kay bol mRÇ• yapıldıktan eonra at• 

\a:Q ••?n~diyor Fakat bari · hyabilecek bir balo getirilecek· erı ıgı oca epe e b~t~:. ~- 88:,:;.:u~e~:;etli raki~ tam Odesaya buekeı edıleoektir. 
gôröcu, bir bitaraf oonu tir Bundan ha,ka harp zuhur ........................ ........................ • • t.t . . M y 1 ....... _ 
ını,u: c Yll• lfl09 ıonra eder etme., Fraol!Z hökdmetını Afyonlular erasim aptı ar A ı F A s· K 

'eak olan mftTerrıhler, Rarlıten ba.ka bir mahalle nak· 26 Eylul ecı ır aza 
~ ı lakıruın• Franaa ,ima· letmbk içm dahi planlar korul· Afyon, 26 (A.A) - Dun ıoret te kotlulanaoaıından kolor-
S. •• prkmdaki bu 9ellk muş Te ba•ırhklar yapılm1otır. halkeyirıln mubtehf kollarmdan do hugüniln la\yık oldo~n veçbıle • • • 
~t. larıa batladı~mı teabit .•de · Franeıa baya malaemeıinio birçok gençler batlarıod.. e• tee'ıt edılmMı içiu zengın bir Dil Bayramı 
t,, 'dır. t Qönkı bu tllbkımat eıkiıeotigi bir 7.amAn~a ceoeral reiei olduğa halde atla Te yara proıram 'föcnda getirmıttir. 
"-'•11 aıkerlerioden o t1&hki· Deoain'1n ı, ba,ın• geçti~i bir olarak iki biyilk ltafıle halinde HalkeTl de ayrıo" bir proğ· OJacakbr 
~111 öteıinde de barbed6bll.e- ıır de1taldır. Oeoeral tıuafındBu Kocatepeyl •iyaret etmitlerdir. ram tanzim •tmiştir. SO Ağoı· ISTANBUL, 26 ( Hususi)_ 
\t~l dö,ünmek imkanını gae t i l ö elik ptao Bttytik •ahırde Ga8ı hıuretlerinin toe geceel kotorda bilytlk bir T k d'li k'k . f . t k 

Plııytr Yıriı~ı Bir Çac1111 
Beyni PıUıdı Hıpb 

l ı~likıdadir 'ı, 'ttir. Franıı• orduıoou te• an• m 0 
anan ç HD F ilk taarraa emrınl yerdıkler1 hu balo Yereoek Te yentdeo yapılan fiir 1

• te2t6ı Ecelilmıdye T°!!~lue . 
t bi . tatbik edlldill takdirde ranıı• . 1 d 1 • li · lbenDe 1 e ...- ye· t l6 IS r &let 1ıaltne getlrmittar. . tarıbl te~y• ııdıt ıeht orada.kı aılu1rt mahfe ın e a9• ma rMm • la f ela dll ba Din ltleden sonra ıa• 

i.11... il tahkimat baTa ka•ntle· b•Ya kuY•etleri ta".Damiyle yen•· dııraklama lları9 olarak atla yapılacaktır. DUi er tara ıa yramı ela panayır aahuuun arka kapa• 
~ ı1_ 1 L B 1 L • a ... ,_,,._ 1 lı .. _11 1• "'ılma• takarrar .,ıemiftir. bil lra 
~ ... aftlt bir hale getirmit ı.,,mıt o aoaatar. • ıı aua• l8- iki uat ıürmüttür. TepeJ• Ta· a.•--.v ntl auu aında çok feci bir otomo • s; Ba 1Dale •erilecek en nni 80 milyon dolarhk hir mu- rıhnoa btttön katil• toplaııarak KayHrt, 25 (A.A) - Bel•- ZekaA 1• Bey zaaı oldu. On iki yqlanada llir 
ı.; ~Tap, mHlekten ytıtltme- rafa iıtıl•m etmektelir. Ban Höyük kurtarıcıDtD barekitı ta. diye intihabı baaırhktan tama• çocuk kamyonun yıktığı clnana 
-.~ "illremmel atk"r olan baTa d' d ki ranut ettıklerl me•ıie dıkileo men bitirUmlthr. Belediye, ••· Is b 1 altıacla kalarak berai patlaclı. 
~,. oaaarı 11or o : . tan u a 
L ~ • ceoeral Denain tarafın- b ._ •ı 1 .-oıı bayraıtımıaı ıelA.mlamıttır çecek Te MCJ'leoeklerln dufterlnl Hlclise fiyle olmuttar: 
~ t c- Franıız aYa •••••• •r ft u E • . _ _. 

f\... •ttlehilir. Kafile ile beraber gıdeo hrnbat• ba•ırlamı,tır . .&llJltll içinde ••ti H ket tlı Saat oD alb racldelenaue pa· 
--tral Denam ~~renaız ha· g"rban~l b1r taarroau def•tmete .M.afahbaoı be1, 1"8 metre irtl bap enoUmenl teçtlerek lnt~ba· are _ uyara klmir. tozu p_tirmit olu 

l._'"'lolarının bır aün Alm"nya mnktedır olabtleoek bir hale f ..a 1 b t d bti•ön ha- bat filen ba,hyacaktır. lntıba· ANKARA, 26 (Huaal) Beledıve tamifatına aıt ve fGfb 
.a~ "' . • aınva o an • epe e • . ·ı M d f V kir z kli b ı . . . . • 
" •de uçarak V wr1a7 ıooab•· ı•urilecektir. Biz hiloam etmi· rek&t. mahallerini göıtererek ta- bıo bir gön•• iaraaı içıc liaım- Mı il tl a aa e 1 • e. •1 llaatafa efeocliaıa ıclaruı~ıld 
~ı .... ~ ı1uı1tayır olarak karalan yecf'»ı•, fRkat bıae kartı her- arroz bakktnda lsabat yermıf- gelen tedbirler lllıDmıthr. btanbula hareket etmııtar. 450No.hkaaaJODpanayuyerın._ 

.,. a -·-,, ~ tı ıılAh Te oepb:ıneeme bangi bir böonm" da müH••• tir. o ••• , k6Jl•r d• ba meraııme ,,,.,.,,,.,. Haca• o· G eski keresteleri Jikleterek taa-
..... •tp rnöbımmah fabrıl.ala- eyhyemıyeceaı.ı.t .,tarak etmı,aerdir. Kooatepe top Kaytert, • (A.A) - Şebri- OD ece zıfat hanına cl6nmek istemiftir. 
"'" b\btıp etmelerınln m8ınkfto Oeneral Den"ia'•D beyana• •••aılerı .,, ııperler bll& göae miz hee ye orta tahıil mektep Paaayuın arka kapuı..tu 
'" 

011lladı~mı aordaj?nm sa- tındaa 9ıkan nehcecle. Praoll•• farp•aktadır. lerine 1'a11& Ye kabal ltl•rt b.. Bı'r Cm'•• liLL:.ll ya·"ı çıkarken kamyonun yaa ta-
decti kt· '- ' .. f ' L . t it r 8 ... ....u8 Htuırlllılar rüodeuberi de•ım etmektedır. lil IU R rah demir kapıya il9-i. 

t • larda.ı umu mı ıarı •J. aı ,,,_. .,.., , .,-, 
'tı .... Ru aöztor fea" bu t•k" edı or ve bir pre•e"til harp .Kayeerı, 96 (A.A) - 80 HoMoe mekteplere kayıt için Dla gece ıaat Jİl'IDİ cllrdl ve bu iliıme neticesinde cle-
~t '"Pıynr. Almanlar içinde oıU:ıyaoakhr, eliyor., A~aıtM btlyök nferint• 1ıldö· müraoaa~ eclıoltrin adedi gegen .eki• ıeçe Kere.tec:ilenle lahak mir kapının merbut bulmdwita 
'~ıa lı:ı~ .. nın böyle lıar imkaıır - SM•wrı - Vdit nömö Kay11ride çok parlak bir Hneyı n11betle çok faaladar. Koni efendiye ait 38 numaralı duvar yıkılmıt ve Jako isminde 

~.~" Ketırehıleceaıui taıaa'fwur ........................ .................. G.. •ki avala dOkklnmdaa 1angın Çlk bir mmevi çocuiu taparıa altı•-
:• taJ:~;ıırAlm ıuıya gibi .. bUyü_k Paaayınn ı~indadir 30 Ag"ustos l umru er :ığı glrillmllı keyfiyet itfaiyeye ela kalarak beyni patlamış .. 't'L hır dey)et boyle hır Y bild" ·ı · t' ifade Yeremiyecek bir halde ya-
~ ""te h . .. l P ah . en her o • ı • • ırı mıt ır 
'P arp ılan etmek e Oft• anayır s asına rır •• aa •• ' h . . Bali D h 1 t halline J•tİ· nlanmııtır 

.... ,():::•rdi. Rız İH harp iıte· vatanda, Hilal eczanesi pavyo· lafır Bayramı Hıztrh~ın U. lüdür yl rllllll yar ... ı:.i;e ~~elea tedbirleri Yaralı memleket hastabne-
ra • nuna uğradığı zaman, Glnlil ko· . alarak at ·a siraptiae meytlaa aiae kalmrıl ....... Hayab ~ 

.. __ n1anın baTa kuwTetleri loayaaı al11ken, ltltfe11 ben gaz.. lstanhul. 26 (Hmml) - 30 lata.MI, i6 (Haa_.) - Ga.- i •,... .... , .. .,. tfflk. teblikeli ...-.ı.-
~•ayı ınüdafaa etmek . i9•.n ltıkleri örUJek iıtiyoram deala. Ap.tos safer baJl'amı latanbal dld• -- •ld ....... Is- :=--;!daktaa 80llnl llubnl· HadiHaia talaldbb.. ..... 
·~ .... il•&ttir. ff erbaog• hır Ş ıh t b' J L -·•· da bl_. ... tualıiratla t•9it ola mire laarebt etti. ~ ... ........ deiamamt maa•İDİ Alı "7 ,,.. ... k&_-"'!'t. htı d · ı ayanı llJre ırıe, e ••·..-· 1- .,.... . • . .. 
~. cam etmek için egı . ı llil= mtıliai aacakw. • lamaataki pntraa MU& da Gllaıılk .. .......... oı· kla ....... W-clalaa· 1et etmıı •e bldile ........ 
ı._ 0 kaTTetleri 11lah ~tmtıke şacaklHd~r. hmat • ~ .......... tir.. BIJlk aakeri ... Veklleti ..... vı Adil ..., la· ... .... tahkikata tlnam api tofke buı tecrlbclu J•P· 

\t .. 1t0 ra•. Yaptı~ımı• 1e11t tef- rica edem:. • • . il --·•·cakbr. _.. e•ıuktir. •a...Vbr. tırqllr, • •d•tt• .,,.... .kıy .. t• HUI E.cun• Pa•r-. cıt nuu .Y..,.- • ,. 
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- Hir de bn eklikti. 
Di~er ceplerini aradı. 

canı arttı. Buzlu terler 
1ordo. 

l
nt g99 kalmıt bir yolca H· 

Heye nılabilirdi. Şimdi nehrin öbür 
dökü- yakuına geçmek, köprii altmda 

Riitiin ceplerini andı. Bir 
t•r. hi9 bır,~y, bir 11ntim bile 
1okto. Elbiae değiştirirken port· 
föyiinii atmayı no•tmnttn. 

Parasız, metelikıiadi. Cepleri 
tamtakırdı. Böylece ne yapabi· 
lirdi 7 Oıbanın eo biiyök zen. 
ıinieri araaında yer alan bn ad•. 
mm cebinde ııpmdi on para bo
lnnmoyordo. Netic11i mechot, 
leci bir ıergiize,te atılan adam 
i9in para1ız kortolmayı ummak 
mub"li nmma2a hen11iyordo Ara 
ba Liyon Garında dordngo za 
man ne yapacakh ! 

- Portföyümü nde onot
mntnm deae 'oför gürültü eder 
bir ıkandal çıkarabilirdi. Böyle 
bir gürültü, bu dakikada yakayı 
ele 'Hrme~e oıulldildi. 

Bir kerre karakola getirile
cek olla hüviyetinin meydana 
9ıkmamaeına imkan yoktar. Şo 

halde Liyon garrna 'farmadan 
otomobilden at lamalıydı. Taklı 

Mober meydırnından geçiyordu. 
Y enı bir döneme9ten geçerken 
,otor yayaşhyacakti. lşte o za
man arabadan dıoarl atlamayı ta. 
ı"rladı. Şoför bir .,ey <luyaa bile 
teYakkuf edinciye kl\dar Varol 
asakla,abilirdi. Şarap hA.li önüne 
gelince lıarayı k:ı9maıta miieait 
bnlda. Poliı otomobili uzaktan 
geliyordu. o#' 

Varol kapıyı a9tı dıtarı atıl

dı. Kaldırım ya,tı. Ayafı kaydı. 
Dizleri iiaerioe yoYarlandı. Aoı
ıı kalbine kadar itledi. Fakat 
bu acının ehemmiyeti mi olur
ihı' Ay~{ta kalktı. Pantalono 
çamurlanmı~, diz kapağl parça
lanmıştı. Rir mooizo olarak tak
ııinin ~oförü miişttmıinin araba
<Ian atladıl?ını farketrnemişti. Fa
kat polis otooıohı li yakıa,ıyordo. 

Hi9 şüphl'ısiz firarinin otomobil
aen atlaih~ını görmüş olacaklar 
ki eüratlerhıi artırmışlardı. Va
rol bo arabadnn da ıki ı.damın 

'thyarak kendi arkaaına dü' 
tüklerin! l{füür gibi oldu Yajt
mor clinmış o dakikaya kadar 

Vnrolun firarını kolaylaştıran 

karanlık yerine ny 1 ıttı kaim 
olmu.tu, 

Yeni Bir Tuzak 
Vurol hiitün lıızılo koşayot

dn. Te adüfe hakınız Anjn Hoka . 
gında kimıecikler yokta. Ne bir 
adam, ne hır polıs memuru •. 

Saat l1i t' olmu~tıı . Az Of Tel 
dinen yağmur tekrar ıaltnak 

halinde başladı. Oan hi9 lıir şeye 
•lıemmiyet vermiyordu. Yakatıoı 
kaldırdı . . Elbıseleri ın1klamdı. 

Soğuk iliklerıne katlar i'lemi,tı. 
i>ışlerı ~ıcırılıyorda. Hızını ya-

bira~ dinlenmek iı.tiyordo. Bu 
'"ğnaklı yağmorda elbette po!ıı 
ler de birer tarafa 11gınrnışlarJı. 

Nihayet cOh• diyebildi. Köp· 
rü altına ıığınmı,tı. Bir adım 
atmıotı ki titrek bir eeı: 

- Ulan gözüıtü açaanal. 
Diye baıtırdı. Karanlıkta 

köprü altı 11kinleri:ulen birinin 
ayaj?ına ba1mıt olacaktı. Varol 
ne yürHm~ğe, ne de bir adım 
atmağa Cttıaret edem i1ord u. Ba. 
rada yatanlar ka; kişi idil,.r. 
Sefiller birbirine earıla r"k ıo

goktao komnmıya çalışıyorlar

dı. Bir inilti ahengi vıudı •• lu 
liyen, ııtuap çeken inaanlaıın 

acıklı manzarasını gecenırı kl\
ranhgı örtüyordu. Yı,ularını, 

binhır türlü ba11talık taşıyan 

mikroplarını ayni ıstırap kar· 
deşliğile payıa,an bo ıneanlar 

araıında Oan ne arıyordu! Dık
katli adımlıır atarak etraf1111 
gözetledi. Ote<le clar bir geçit 
Tardı. Orada dinlenehılirıli. Ve 
tllm zamanı idı. Zira hirnz tlftha 
ayaktA kalaa muhakkak dii~erek 
bayılacaktı. Yere uzandı. lnıan 
hğrn bo gizli yarnaını aeyre dal~ 
dı. Şimtli gecenin biç bitmeme
ıJni iıti1ordu. Zırn ,afokla ho. 
raber boradan unklaşınak la
zımdı. Nere1e gi<leoektı' Nereye 
ııgınaoaktı' Daha birkaç ıaat 

dinledıkten eonra feoi meçhulat 
T•Tı•ı ba,lıyaoaktı. 

. . 
Bo ulık aeai de ne ' 
Souktau titreyen, yorgnnlnk

tan bitkin bir bale gelen Varol 
yuinden z.pladı. 

Uzaktan gel~n lıu ıslık ıe~

ltri yakrn bir tehlikeye i~nretti. 

Ent bu bir işaretli. Şüphe 
yok .. Zıra dıger ıılık seıleri bi· 
Tinciye mukabelede bnlunJolar. 

- Sonu Vat -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Solan din 
Ozona tör 
Çıplak ba,lan gür saçlıtrJa 

örtiiliince fennin bu hakiki bir 
harıkn ıırn tecrübe i le inananlar 
çogaldı. Kısa hir zaınanc1anlıeri 
kollannnlar can 11lnoı kepekler 
l'O tıaşlaruun cll\irni kaşıntısından 
kurtuldnklnrını vo saçlarınrn flSki 
lotafetile çıkmağa başladıklarını 

sovıoç ve minnettarlıkla ızhar 

odıyorlar. 

Emniyetsizlik kalktı. Yerieu 

Solandın Ozonatör saç ilfıcantn 
elde ettiği keramet denılecek ka 
dar neticelere hayret ve takdir 
geldi. 

Her eczanede bu lnnur. 
Umumi depoın: AIAancak ec-

Taşlatmııdırn .Mari köpriiıönü zı.nesi. 
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Gazuıo miidilrıyeti; muhterem miişterılerin· : -den gfüdiiAü ragbete kiiçük bir mukabele olmak : 
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Yeni· Anr 

--

Italyada Askeri Manev-ıSovyet Rusya .. JaponYB 
rai ar Hitam Buldu Birbirine Blöf sıkıyorlat 

-·-·-· Fransada Hava Manevraları ihtilafın Japonya ile Amerik• 
Arasında Oldu~u iddia Ediliyor lngiltere Tayyare Kuvvetlerini Arttır

makla ile Ketice Elde Edecektir - .,-·-·· - "'· 
SKARPEH.Y A, 25 (AA) -

Büyük manevralar bitmı, oldu 
gundao M. Mu111olini ıuann ra
lara J'tirak etmi• olan hütüo 
ıabıtleri roplıyıtrak, gerek Zl\bit
lerı gerekae kıtaatı, gö11terJıkleri 
bedeni mokaYemAt, yiikuk kabi
liyet Ye inzibattan dolayı tak 
dır etın iştir. 

Pıuiı 25 ( A . A ) - Uzak tekabıJen bandtt ile ku,ıJaoı1 • "1 

ral Degoys ıdare eJco.,ktir. Bu şark hA.diııeleri }"'ran111i matbua· Çünkü her iki tarar ta dil8 '
101 

müııaaebetle bir çok kiti alan tıtııo nazarı dıkkatini oelbet• blöf derecHıni pekAIA bildl•k'' ~11 

moharebe n kıtaat nnkliye tay- mektedir. Le Pöti ,Journal di- dir. > • '•~ 
l k . ~ı· 

yareleri ku lanaca Te en son yor ki : .Journal gazete11 iH dıyor 
111 ıiıtem takip tay1areleri /mfitla- c Sovyet Roıya milJetter c• c Hakiki ilatilaf Amerık• 
4
, t, 

faaya iş_tirl\k edecflktir. 1 miyetine ~irmeı'.te hazırlanıyor. ,Japonya ara1lndadır. Paıifik 
1
, b, 

LO~DRA, 25 (A.A) - Da- Jnponya 11e paeifik d•nizinde nızrn bıildmi1eti için, ezeli d•0
., 

ıly Telgrl\f ga:ıeteıi, he~ ıenelik vahim end· l 1 k 1 h rekahetinin yeni bir ıalb•'' lı 
ha.-a plfinınıo do!?rndRn doğruya ış~ er e arşı a9mı~ u~ ),, 

Al. .Mı11solini, nıiiteaklhen 
. 

1 
.. k.. t lunnyor. H111aenaleyh, netıceeı ~abıt oloyoraz. id 

Yerece1?ı netıce >agun u n&i'!Rr T 2 )tıl r •ld 
kon·etinden aşaı:tı oı .. n baya Of• btılh olmıyan bir miicadeleye gi- okyo '6 ( A.A) - r hıı 

ateşemilterlero Ye ecnebi aıkerl 
httyetler azaıınai hitap ederek, 
manenalarda bulondoklarından 

dolayı ken<lılerine tefekkür et
miştir. 

duınnon filen kın·.-etlenme.i ola- rişmek .zamanı değıldir. > Nazırı Oiciıimpo gazeteıioe 1~,ı ~ 
Caıtını yazmaktaJır. tıgı beyanat ııraııoda SoYfe& 1, ' 

· • Diger fa raftan Pöti l~ariıi- tlel' '1\ 
lin uazete, bahriye nezııreti- S h b b n yahat ki birletik deYle ~ 

PARlS, 25 (A.A) - 27 ağos
toıtao 31 agaıtoaa kadar Pariı 
hav" manenaları yapılacaktır. 

Fakat ıivil halkın bızzat ken · 
dılorini koromaııı talımlttri ya
pılmıyacaktır. Mıinevraluı jtııne 

f't yenı!! •,an~ ay mu a iri de •ö1- ltc""" 
rıin, ber earıbarp KtHn11iue n l muharebe akıl va hayalfl ge 

18 yazıyor: 
ber kroyazöre ıkişer deniz llly· c ihtilaf mahallinde tetkik bir şey degıldir demiştir. ~r 
yaresi Termek niyetıncle olduğu· Gazetenin mütaJeaıırn• bl I' 
no bildiriyor. Habriyeyi ke,ıf n olon~na, uzaktan ~fü~indüğii ka:. lıraa un ıi.>zlerdeo nazırın d•~,e 
bombardıman tay1arelflriyle teo· dar ılorkntooo dejtıldır. Moıko ve kara miidafaa döt9ıl•' ~ 
biz etmek huıoıun<la lngilız va n Tokyo hi.ikdmetleri şid- "konmuş olan tabıiaatı g•rgi g~r 
bahriyesı diger hahriyeler<lt"rı detli 11yasi tefebbüılerde hain- kıl!lmak niyetinde oldagn •

0 

gerıdedir . nnyorlar. Ve .hu teıjebbüıler mü- şılmaktadır. 

lt 

Sovyet Rusya - Amerika Viyanad& Denizde ~. 
dı, 

iki l\ı::emleket Arasındaki Borçlar Fırka Grup Reisi Yeni Bir Rekat :: 
Meselesi MLzakeratı Durmuştur intihar Etti Kırıldı ı• -aı 

••••••11111111111111111• ........................ V 1 YANA, 25 (A A) - Eski Oebelitarık, 26 (A.A)-"" 
1 

•le 
.A.merikada Bl'fi.rabahacıların Vaziweti , · aı ~ın _. ziraat fırkasının .,ı. Dolfna'on giliz deniz küçiik zabitlerıO , 

Vaşington, 26 ( A.A ) - Rus Nevyork, 26 (AA) - Borsa katli hadiııeıine karı~m ş olma11 UiJyam Hrover Oebelitafl~tı~r hıı 
borçları hakkındaki mü:r.akere· murabahacılar mebafiline göre nrnzkf•r fırl.:anın narlameoto trrn· u ... ıl llıtı 

ı · ~ ~ıcezireye kadaı· olan heş w .t rı,. 
ler durmuştur. Bunun sebebi şu- Amerikada birleşik olmıyarı ya· JHI reiıi M. Pogrzdeczin iııtilıa- ..• ,rrr Vll 
dur.· bancıların da gelir vergisine ta M mesateyi 20ıi dakikada yu .. r rına aebpep olmuştur. umaileyh v 

Bir takım Amerikalılar Sov· bi bulunmalarına dair olan ka bu R:\bl\h Ulmii,tür. geçmiştir. ~imdıye kadar ,, 
yet Rusyada mer'i devletleştir· nun senelerce evvel kabul edil- Velblat ı?azeteıi, v.iraat fırka çok yü~tloiiler bo işe giritl1, 

~ .,bt 
me kanununu bildıkleri halde diği halde tatbik edilememişti. eı meb'oılarından M. Dnati'nin lene de şiddetli akıntılar 1 

bir çok emlak satın almışlardır. Bugüne değin murabahacılar tnkiJini teyit eylemektedir. biyle ba,ararnamı,lardır. 

Sovyet hükumeti Amerikalıların keyfi) eti protesto etmemişler 
bu bakını tanımak istememekte· ken şimdi öyle zannediliyor lci 
dir. Şikago ticaret ofisi başta ol· 

Mevzuubahs emlak kıymeti 

400 milyon dolardır. Bu mebla
ğın büuük bir kısmı Baküde pet
rol kuyularım satın almiş olan 
Standart Oil kumpanyasıa ait
tir, 

mak üzere muhtelif ticaret bor· 
saları yabancı memleketlerle ba· 
zı miihim işleri elden kaçırma
mak kaygusile hükumeti bu 
vergiden vaz geçirmcğc çalışı · 

yorlarmış 

• .. ·~· •• 40 

Yahudilerin Boykotajı 
Muhtelif Mmleketlerde 

Tesirini Gösterdi 
QgN EV HE, ~5 (A.A )-Diin· Lebııtandıı yüzdtt 40 niı!Jetleriu 

yn Yabııdi kongresini 1 D35Agııs· de aznldığı gibi Jfrıınırnıla 570 
to onda içtunnn dayet eden Oe. milyon ve Belçikada 28{) milyon 

Almanyada 
Fırtına Tahribat 

Yaptı 
Statgrat 25 ( A .A. ) - Fev

kalRde şiddetli bir fırtına bütün 
Nıırenbergte mühim h>llar yap· 
mı~ Te sebze Tl1 meyYa habçele
ri ni haıap etmiştir. Birçok çift
likler harap olmuştur. Dolu Te 

şiddetli yağmorlRr neticeiinde 
feyezanlar olma hır. Prierıdo 3 
kişi hogolmuştur. Ölenlerin daha 

Bir Kadın 
4605 Metre Tırmın~ıv 
Lahur (Hindistan) 26 (A·'- ( 

Himalaya dağında istikşaf!•'~ 
pan beynelmilel heyetin ~ 

Pr. Direnfurt'un ·karısı, le: ~
ve diğer bir alimle birlikte tt' 
rakurum silsilesınin 4,605 tJ'e (' 

yüksekligiode bulunan 1'0 
•• 

t•"' 
Meri dağına tırmanmak sure ef" 
bir kadın dağcılık rekoru t 

fazla olmaımdan korkulmakta- etmiştir. 

••••• 
iktisadi Haberler 

nevre koııforansl uıünasebetile frank teoakoı etmiştir. •• J 
Hıtler Almanyasına yapılan boy- u .. 1 cı·r Ve Zahı·re Şatışlat 

h Yat.ndi boykotıt,J0 ını tertip zum D ~· kotajın neticeleri c emmiyetle i ·ı 
kadedilmektedir.Konferanıta bil- edenler Alınan yııhudılerinin Çu. Alıoı .l!'iat 5 Vitel 12 75 1

5 
&f 

dirildiğine g<>re, Yabndi ekaJJi. ntandaşlık haklarını tekrar f>lde 786 Alyoti B. 7 50 15 50 3 Şaınaın Fr,an. 8 50 

yetleri bulnuan memleketlerde edinciye kndar boylrntajın daha 370 .F Solari 7 75 1:! 3427,5 Yektin 
r-. d ıno··ıt·· 3.ı.. H Alyotı· 10 13 Alman ithalatı mahıua rltreoede şiddetle deYam e 41Ce~ini .. !H Qu. A lıoı 

1 t A ·k da ya··zd 42 fı"k .. ıı so··yıemı·aıerdı·r. 339 M J 'l'aranto 7 25 16 a1a mış ır. merı a e , .. " 599 .Tıro n ~ü. 5 15 '< 

Afyon 
Ceoevredı Toplanan Ko

misyonun T ıtkiklıri 
OJı~NEVRg, 2f> (A.A) - Oe

nnre'de toplanıuıt oları .Afyon 
dliimi merkez komite11i, 1933 te 
kokain imalatının umomt bir 
tarzda arttığını ıniişabed" et
mi~tir. Morfin'• gelinde, yedi 
memleket İngiltere, l•'ransa, A ı. 
manya, lniçr•, s, ... yet RaıyR, 
Amerika ve .J apooya 1033 to 
hır tondan fJ\zla imnlfltta lıa. 

lunnıu~lardır ki hu biitüo dün 
ya imalatının yiizde 90 aı te~ · 

kil 1.ıtmektedir. Altı memleket; 
lngiJtere, Franu, Almanya, lı-

Yiçre, Japonya Te Kore diyate· 
til morfin imalatının yöv.th 96 

Grev Tehlikesi 
Atlatdabilecak Mi? 

N ~vyork, i5 (A..A) - P~nıak 
aıanayiinın geçirmekte olduğn 

grov teblikeıini bertaraf etmek 
ü:ııere bir anlaşma yapıld•ğını 

ih1&e eden koYfetli tleliller 1'&r· 

dır. 

Va,ingtoo, 25 (A.A) - Pa 
mnk 1anayii greV' koruit11i 1 milli 
kalkınma idare1iııın tevaPınt 

t.,klifini re<ldetmi,tir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lekoı; ttel9ıka 1 IngııttHe, Alman-

ya, ırrRnaa, Holancla, laviçrf', 
Amerika Te Japonya, kokain 
imalatının yiizde 9!i iinii yani 

3773 kilo imal etmi~lerdir. Diin· 
ya kokain stoklıuı 1933 tfl hafit 
bir tuzda azalmı~tır. Hnlbuki 
morfin ıtokları 1i1zdo on ytdı 

ııoı yani 1~91l kilo, ıekiz mttm· utmı~tır . . 

156 
15t 
125 
t23 
109 
103 
106 
10:1 

7:3 
02 

H Z Ahmet 7 50 
Çolak O Nuri 8 
Triforıidiı De. 7 50 
Kırk Kf,zıuı 12 ~5 
~ Hızl\ Halef 7 75 
S Süleyman 11 
Oevahırci ı 10 75 
Y E Hencu 
1\lArditi 
D Arditi 

6 50 
10 50 
7 

53 Izmiri z J\la 6 50 
53 Diyamanditiı 6 25 
50 Koope. jttihat 6 
36 Ak Oı. Z l\l 10 50 
35 Kadı O Ahmet 7 75 

101,5 J Taranto 1\1 7 50 
3:$ ]!"' Z Aptullah 9 75 
23 .Muht Z Hu. 10 75 
22 O Ugli 11 
13 B Alazraki 12 75 

1:12 M z Ahmet 12 50 
9 A .Muhtar 8 
7 P Klark 7 
7 N z f\ıiınil H 75 
7 fJeu .Recyo ~ 

11 50 4o3 Ş Remzi 7 

11 75 169 N A Haydu 5 

14 25 100 B Franko 6 50 

1 l 50 82 ll S Alazrald 7 
11 87 79 F Paker• 8 
13 25 70 J Kohen 8 
12 

50 D Arditi 7 
10 75 

11 13 50 35 Ş Riza Ha 

8 25 35 F z İzzi 

10 22 Dinar Hobu. 

7 '16 
8 25 

17 50 13 Kırk Ki\zım 7 
12 
1 75 1657 Yekun 

14 50 Qa. ,, Oioıi 
ıı 2ö 58 Bu~dRy 
1 l 75 1979 Arp" 
12 50 2 vagon arp" 2 76 

15 50 lfıS Nohut 5 
13 !30 Sa11ıun 9 '16 

8 
95 B"klıt 5 

7 
9 75 699 Knmdart !\ 

y ~" B l>auıuk 30 

'· 
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ismet Paşa ·Uijurlu Elile Panaqırı Açtı-h ~ı.,,_(~,fü~,ıl"'·'Clllk 
i Bir Aşk 
1 Kahramanı 
i Bir Türk Gencinin 
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'-t .liayinıın hu Rfü:leri inırntlA! 1 mam efeııdım. Çünki dogru10 
ıa 

1 
•1ıyf.,rden miv<lıt. Ferıt hn ıöyliiyornm. 

teri · · · O P h 1 · .. t· -. ışıtır de çıldırmu; olur ıa1 - renı azret erı, yuz-
ı• 'trlıl leşme hemttn ~a eaatta yapılmak 
ır ~~t~ı~areııın Rkh lıaşından ~itti. içın Niyamanın getirilmeaini 

,._ 1•fı hoj?11cAkrnı~ gihi ellf'rini emredin. 
ıı lttak. İİ7.f1rine yiiriiyerek: Sonra Hayıma dönerek: 
1' t,,- Yıtlan Aiiyliivorıııun hMlçak - En·ela ıöyle bakalım, şo 
, ~. •rı lliiyliiyonıır;! a .. m yalancı eaatta ~ ıyama nerededir7 
il 

11~ 1.?•lldRr l)ir berıfııirı! - G raem hRdden ziyade ileri 
,. ~1 1Ye hl\t?ırdı. Rn.,ket Ytıırııin gitmesi Babnreencin de canını 

~. Prınıin bıızorona girflrken ııktı, dedi ki: 
f' •ldtıt, ad,.ha riayetle tabancıunm - Ma.Jam, ınü~Rl\de edeneniz 
r h 11h yerde hırakmışta. Etter Hayim Dnranıyi hen iıtintak 
' ~ rııtıda bulnnMyılı muhakkak edeyim. Zirll ber:im Yazifemdlr. 
fi .. ~'1rnın kafa11nl\ bir knrfnn Graa biraz mahcup olda. Fa-

l ''•le canını cehenneme yol- kat Hahursen9, kadının mabçup· 
•taı. ln~ono artırmamak için yÜ7.İine 
~ l'trit kendini kaybederek bakmadı . Hayım Duramy" döne-
4.b'rnırı üzerine yürüdüjtü zaman rek: 
ta "'•t a~a ile Biry•n koca kl\h- - Hem ... n şu Hatta böyle bir 
~~·~a ııuılıusk hareketini ~üç wüvaceheye razı olur ınnıanuz! 
), ıle menerlcbildiler, Yokıa Hayım biraz düşündü. Soııra 
,
1 
tit lıir pençede sııka Hintli· cüretli bir taTırJa: 

\ıı~ bugazmı ııkıp canını çıkara - Ra1.ıyıtn ey rnho alem 
11"d' v ı . razıyım! akı" bu hal Niyama-

t%~abor11enç, Feridiıı etti!li bn nın ınulrnddealigi hil:\fına bir 
dı ?••lzlıkten pek ziyade aıkıl- ruhani cınayettir, Cf"~aai hona 

t ~~ ııra iiyle hır büyük prt'nı lüzum gösterenlerin hB~ıoa olıanJ 
.. ~tırıınıla hiiyle tebeTYiirJü bir Prenı - O genç kız nerede
'd~11ht İQin biç bir özür kahnl dir' }.,akirloriuize tıemen emir 

• ,1 '
1•nıe7.dir. Ha tebeTYiir Haynı nriniz de kızı derhal lınraya 

,, ~t'hine de~il adeta prenı alev- getinioler. 
,, ~ıı, Bayılırdı . .Fakat BahortHmç - Fermanınız ha~üıtüne efen-
ır Ilı hat-eketlerden ötiirü Feridi dim! Fakat şııraıunı zatı başme. 
_t f\.~'lıe7.eye meydan bnlamadı. tanenize arzetlorim ki bu emrin 
fP VQrık · ''• ı Ladi J?i,mood ta Hayım hemen icraeına imkan yoktar. 
ıt ~. Yhındeki ıözleri Feridıoki rı~ Zıra ~ıı saatte tarı inci 
r 'ı:d datıa a~agı aayılıumyaoak bir 'l'aınpan ibRdetbaneıin<ledir. Oıa-

lltle tekrar ederek: ıı ise buraya :iki saattır. Em-
t'd- l~nt ! dedı. ~ttn yl\lancı, riniziıı icrnıınd" ne kadar ncole 
it dar bir berifein ! Sen de bl· edilae, işte arhk akşam er
~;•lıı ki zal'allı Mayaıııyama H• diğinden giden adamlar ma 
Ilı 11 •liııde esirdir. 1 ıtediğin za. bedft kapandıktRn ıoora Ta-
•ıı b' rabilirler. Ak,am olup ta knpı 

tn ıçareye morfin ndp uyu-
h,t•un. lıtedijtin zaman aklanı kaparntlıktan sonra biitün beııibe-
tıo . 'erin kııYnti l>ir arny" gelae gü. 

htl' " ıacle edersin ! Eger Ma- neş <loğınadan evel açılamaz 1 
~,/Yaınanrn akh bılşında olaa Grae atıldı: • 
11, •rı bn sözlerini yiiziin• nar· 
"I" •· v - Işte bu da bir hiledir. Sa-
1'1 

1 
ornrünii Bralırııava Takfet- balıa kadu hu herif daha ne hi-

- Baş taıafı birinci sahiıedt - :•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••11
••••••••••

11
••••11••••••••••••••-. 

kette oynadıkları mühim "" na- : Isır et Paşanın Nutku ~ 
zik iktiaadi rollerini İzmir hey- : 
nelmilel ( iincii panayırında da • • •u• • • E 
o"nlandırmak ınretile kalpleri· Bir az sonra lzmir Beynelmilel panayırını açmakla bahtiyar 
mizi ve minnetlerimizi kazandı · o1aca~ız Harabeler üstünde ve ancak on· iki senelik bır 
lar. zaman içinde beynelmilel bir eser ortaya koymak, vatandaılar 

Devletirı iktisadi miieı1ır.ıele için zevkJi bir hadisedir. Hidiıe, Türk milletinin çalııkanlığını' 
' canla olarak gösterecektir. 

rile kü9iik ve hiiyük ticaret n B . . iz bu Panayıra hususi bir kıymet verdik. Bu vesile ile, 
sanayi erbatıı.mızm göıllterdikleri sızınle burada birleımcyi, ve günün iktisadi ve siyasi mesele 
RlakR, kkendil~rini tanıtmllk için leri üzerindegörüımeyi arzu ettim. 
yaptıklArı mıunaf takdirin fey. iktisadi Politikamız çift istikamet ta1'ip ediyor: Bir taraf· 
kinde<1ir. Şorasrm <la ~hemmi- • tan sanayi proğramını tahakkuk ettirmiye çalıııyoruz, diğer 
y~tl" kaydf'tmek isterim ki, nzRk- taraftan, siraat mahıullerioin kıymetlendirilmesi ve bunu temin 
yakın doıt ve kom~n memlekflt e~e~e.k tetbirler ve teıkiller arkasındayız Bu iki istikameti • 
lerden bir hayfııu dantimizi bırbırıne bağb görüyoruz1 faideler her ikisinin verimine tabi E 
derbRl büyük bir lütofkArhkla olacaktır. ~ 
kabul ederek panAyırımıza ieti- lzmir panayırı, ·gerek ziraat mahsulitını ve gerek sanayi ~ 
rak etmiş bnlnnoyorlıtr. Hn defa mamulitını tanıtmak için çok yerinde bir tcıebbüstür. • 
iotirak eılemiyenler de zamaoın Memleketin büyük bir parçasının her nevi ziraat mahsu 
kifayetıizliginden dolayı i•tirak lüne yol veren bir vaziyettedir. Gerek kendi sanayii, gerek 
edemedıklerinden mütevellit te· diğer sanayi mıntakalarımızla olan münasebeti itibarile de 
e11ürlerini bildırmıtlerdir. Hep· saoay!imi:zle yakın irtibatı vardır. 
aioe borad" t ımir halkı namına Gorüyoruz ki bir senelik ziraat ve sanayideki 
ayrı ayrı tefekkürü nzife bili· • ~ı~ serilmesini ve karşılaıtırılmasanı lzmirde çok 

çahımamı 

iyi yapabi · • 

yoranı. · 
Komşumuz ve biiyük: doıta

moz Sol'yet Roıyanıo çok: aami· 
mi Te oaodırn bir alaka ile bey
ottlmil'll bansyırımuıa zengin bir 
paYyonla eeref nrdığini tebarüz 
ettirmeli yi ın. 

lzmir Şf'bri beynelmilel (üncü 
pBnayırını Onmbnriyet rejır:inin 
bizden ıtedijti tam ve kamıl bir 
flser halinde muhit• Ye dünyaya 
takdim etmek iıterdi. 

Maddi iml\kanların ha aarzn· 
moz" pek yakında mevkii tatbi
k• koymak imkanını bize Tere 
ceğine kanıiz 

l~ge'nlo ikti1adi liyakat ve 

mnzhariyetleri bunun ek kl'fetli 
delilidir. 

hrız 

Beynelmilel l:zmir panayırı, Milletlerin alakasını ve tevec 
cühünü celebetmek için bütün şartlara maliktir. 

Eg~ denizindeki hususi mevkii ve kıymeti, bütün Türki 
yenin lzmi re ve mıntakasına olan geniı bağlılığı beynelmilel 
panayın faydalı ve meraklı kılacaktır. 
. Sonra Kültür ve Turizm noktai nazarından lzmir, kendini 

zıyarete gelenleri ayrıca zevklendirip alikalandırabilir. Bu 
• panayırın müteşebbislerine böyle geniş bir bakımmdan itleri· 

ni tanzim etmelerini tavsiye ederim. 
Eylul ayı Izmirin elvirişli mevsimidir. Sıcaklar geçmiı 

ve souklar baıJamııtır. Zannederim ki, Eylül batından • 
itibaren iki üç haftalık müddet panayıra tahıia olunabilir. 
Bu müddet eanasında geleceklerin seyahatleri, barınmaları 
için husuausi tetbirler almak lazımdır. Bu yolda müteşeb
bislerin hükümetc yapacakları teklifleri iyi karıılıyacağız 
ve kolaylaıtırmaya çalışacağız . Panayıra iştirak edecekleri 
vaktile tertipten haberdar etmek ve alakadarlara kafi za 
man bırakmak daima mühim mseeledir. 

Bu panayıra dost milletlerden iıtirak edenlere çok mü· 
beynelmilel dördüncü pana- teıekkiriz. Bir kıımının vaktile haberdar olamamaktan ve 

yırımızın mnvaffakiyetl• knrnl- vakit darlığından iıtirak edemediklerini de biliriz. Panayırda 
ma•ında Te ho işin belediyemiz toplanacak miUetler, her çeıit mahsullerimizi yakından ye
tarafıodan başarılmaaında büyük rinde görecekler ve kendi mab,ullerini bize kolaylıkla ta
ihtiıuları ve iyi görii~lerlle ~mil • nıtmış olacaklardır. İzmir panayın bu suretle karplıklı tanış· 
olan başta l'aH Kazım paşa Hz: ma ve anlaşma için dost milletlere ayrıca imkin vererek • 
olduıtu halde Panayır komiteıi- hizmet etmiş olacaktır. 
oııı kıymetli azalBrını vtt biitün .. Söz, milletler münasebabna intikal edince, size söyliyebi
alakadar arkailaelarımı biirmeile lırım ki bizim komşularımızda münasebetlerimiz ve beynel · 
Rnmagı bir vazıfebilirim. • milel vaziyeUmiz : iyi geçinme, sulh içinde beraber çalışma 

Beynelmilel panayırın her le· arzularına müstenittir. 
ne daha ıniitekamil hir ~ekil ala· Bu toplanmadan istifade ederek alze aon gUnlerln ga- • 
ca~ına vo ihtiyaçlara daha geniş zetelerde g6rdüiJümüz belli baılı hddlseal hakkında malb.· 
ceyap verece~ine imanımız l'ar· mat vermek isterim.Bu hd.dlse, Bulgarlatandakl Türklerin 
uır. fena muamele güzünden hicrete mebur oldukları ıekllnde 

lldi,..ın · ı·· b: -., "' ı, c unTa<1a ır nrzuın '• . ~n a kocuile ya,aıuak oldu~n-

Gt)çen iiç panayırın bir bi· matnuatımızın neırlyatıdır. 
yanetler yapamaz! rinden farldı Yt iistün oluşa, Ekalliyet meaelelerl glbl, Milletlerin haBBaa olduklar,ı 

Fakat Bahor Sene, artık Gra· bahusnı BaşYekil paşa hazretle- Millf mevzularda matbuatımızın vazife ifa etmelerine 
ıın dedıklerini tlınlememege baş- rinin bn ihtiyacı çok yakından itirazımız yoktur. Ancak, efkd.rl umumlgenln ba kadar ~- •öyter. Hakik"t lıöyle iken 

ı.;•ı otuyorda utanmadan yUzU. ladı. Hayima cWnerok: görmeleri, yüksek bir alaka ile hassas/yelle aldkadar oldujJu meselelerde hak/katı tam 
- Bu kızı yarın yine bara ·· h öğrenmeye çallfmak esaslı vazifedir sanırım. 

muza erette hnlnnmaları, lzmir b 
Ya getırıneli. Bom <l(\ tamam ö1t- B • Bizim eynelmilel mutat olan usullerle Sofyadan edindi-

tı eynelmilel Panayırı için baoh 
le Yaktı hnr:ula hnlunnıalıdır. 1 ğimiz malumata göre hakikaten mevzii hadise vardır. Fakat 

Ja~ınK bir munffl:lkiy~t müjd~ 

~e karşı yalan aöyliiyorsun ' 
~lt Gii?.el Graı bu sözleri o kı.ı.
'!ıt hararetle, ttıhevTiirle süylii 
~<.alan ki tarifi münıkiiıı de~ildi. 
\()'° larını gö~ıiıne ~upra tvnri Tüoudunn mu bede nldetıoesi rı
\0j lllıı,, göğıiioiio inıp çıkması zaıı bilfıfında oldugunn eöylCJrse 
'or~'~ınada bir hareket Yeri- hiirriyetini kondısıııe nreoek11t

Ej'.?N ı ızası l e }., erit lıeyı ister ye ııdir. hikiyeıi mübalagaya uğramııtır. 
Bulgar hükftmetinin fena muamele l'e hadiselere mahal 

~,,, ahnde, tanında hüyiik hir oiz. 

1'iirk saıınyiini va mahımlı'i· 
tını sınosinde toplay1tonk hu lıey
nelmi lel pazarı muvaffak Baş 
Tekilimizin, muvaffak olmut ik
tiıat daTaııntla Izmır'in bir biz-

vermemek için dostane ve kat'i temayyüllerinden haberdarız. 
· Zannediyorum ki bütün bu tafsilat, son günlerde intişar et
tiği gibi arzu edilmiyen bir vaziyetin mevcut olmadıdığıoı 
kabul etmeye müsaittir. tıtıe Haymdaraniyi eziyordn. 

•bbd~~Yoıden ıonra (hat :prenıe 
u : 

''" ..._ Prena! Bu herife irıanınR· 
'4,'ı. Ha, çok mekrnh tıır 
., ltıdırl Onun yalanlarını mey-
tı:.' çıkarmak iıterseniz emre 
),~• de hemen şimdi Mayi\ Ni· 
\0t,'Yı boraya getırıioler. E~er 
40a 'Dazıa Niyaoıa her.-eyin 
\,t 1t1~•unu ıöyler. O zaman bu 
9ı~,:1n yalanları da meydana 

~,,:raı bn kadar biddetlendi~i 
4,t • Haynndarırnide atla hid
lıa .. alametleri gorülmiyordu. 

'Ulıc bir siikftnf!!tle: 
ltıy~ llayır prenı! J)edı. Maya 
~, lna buraya ecnelJılerio önii· 
llr,lı geltımez. Mabudu azam 
\ldd llıaya nezredılmi' kıı mu· 

••tır 
~ hu :. 

ıı,.,. •oz (:hıuıo şiipbelerini 
dltı •tl•ndirdiği için güzel ka· 

lrı 
'-et tan1o:ı bir d• galebtt aıa-

1 katı~arak dedi kı: 
''I - Ah hain. J9te Talaıım ııa-ru • 
t.ı, 8 Yclana çıkıyor . A lçakcaıu-
~Ut~aıanın bellı olmamak için 

tıyorıur. hal. 
1oıFtıtY1 nı hala m ii ten zı ta u 1111 

•tıu1ortlu, ıt .\clı kı: 
- Herı hı<: bır ~eydoıı kork.-

- Sonu Var -

••••• 
Basketbol 
Altınordu Galip 

Diio ~kşam Baaketbol tikle
rini.o ikinci d•vresinin son ma
çmı Altmordn kuliibü aahasında 
AJtay-Altınorda takımları yaptı. 

Birinci denede Altay kazarıdıgı 
için Altınordulular hu defa fazla 
gayret n •nerjı sarfednek oy
nadılar n netıcede 5 . 9 kazan· 
dılar. 

T&kımlar şi>y le çıkmı,tı: 
Altınardn: 11imuçin, Adil, 

Zeki, Sebalıettın, Aralan. 
Aıta1: Gazi, Hıkmet, Nıyazl, 

Şakir, 'l'alf,t. 
Şimdi haftaya lm iki takını 

ıon bir kar~ılaşma daha 1"Pa
caklar Ye kazanan takını lzmir 
Maeketbol birincisi olacaktır. 

met Tttzifeai olarak koruyacağız. 
Ve yükıelteceğiz. 

Ya,&1111 hii,rük Tiirk milleti. 
Yaşaım ulu Gazi. Yaşasın İl· 

( Bundan 80nra ismet Paıa umıımt begallattı girerek 
• demı,ur ki:) 

Size sulh politikası Ü7erinde her memlekette gösterilen 
zıt iki manzarayı tekrar söylemeliyim; herkeı sulhu arzu edi
yor ve herkes sulhun bozulacağından korkuyor. Anlaşılıyor ki 
samiıoi olarak sulhu muhafaza etmek iıtiyeceklerin gerek ken- • 

Panayırda dileri ve gerek baıkalarl için kuvvetli olmaları eıaıh ıart 
Baıvekil paıa nutkunu biti oluyor. Uür~iye sulh taraftarlığını kuvvetli bir varlıkla teyit 

rince metbale doğru ilerledi etmek ve k~ymetlendirmek yolundadır. 
ve Belediye reiıi tarafından ken· MiUetlerın münakaıası nihayet umumi bir takım anlaıma-
disine verilen bir makasla kur lara müncer olacağını ümit edelim. O vakite kadar sırf 
delayı keserek beynelmilel Dör· tedafüi olan mıntakavi anlaşmaların faidesi aıikirdır. Balkan 
düncü 9 Eylôl İzmir panayıraoı • mısakı bize bu hususta iyi bir misal oldu. Hüsnüniyetle bir 
açtılar. Müteakıben hazır bulu- çok müıkülit iktiham edildi. Balkan devletlerini hudut cm • 
nan meb'uslar, kumandan paşalar; niyetleri yani cebren arazi alıp vermek davalarına 
mülki ve askeri erkin devair rüe- mahal vcrilmiyeceii, beynelmilel taahhüde raptolun-
sa11, Sovyet Ruıya maslahatgü muıtur. Alakadar devletlerin uzun emekler ile vucu· 
zarı ıehrimizdeki bılumum kon· da ietirdikleri bu eserin ciddi ve fili bir teminat kıy 
soloslar, Türk ve ecnebi mali metini haiz o'acağında tereddüde mahal yoktur. Umuyoruz 
müessesat müdürleri, imtiyazlı ki, Balken milletleri birbirini anlamak ve yakınlaşmak için 
ıirketler müdürleri ve diğer da- • bundan sonra daha geniş ufuklara malik olacaklardır Mil· • 
vetliler panayır sahasına girerek le. t.ler arasında teması temi.n e. dec.ek her v.asıtayı teş vilı etme 

••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• l 1 1 1 

Sa
• ılık Arsa bütün pavyonları gezdiler. ıyı:ı: nsa~ ar tamıtakça bırbar erıne sevgıleri artabilir; Mü-

lsmet paşa soldan başlıyarak nuebctlerı b~ ~sti~ametten takip etmeliyiz. 
Halkapınarda iyi bir mevki- iki buçuk saat bütün pavyonları Umarım kı lzmır panay.rı bu noktadan çok feyizli bir 

dt" hulnna:ı arsa hiitiin nya par- birer birer gezerek miUi mah - • ~ae~ olsun. Bu panayır için her sene büyük faaliyet göstereu : 
ça parça gayElt eh ven fiatla 118• sulatan, milli sanayiin arzettiği Vatı Paşa hazretlerine, Kıymetli Belediye Reisi Doktor E 
tılıktır. büyük inkiıafı derin bir mem• B~bçet Salih beye teıekkUrlerimi ifade etmek isterim : 

Biiyiik Kardiçalı hanında 65 nuniyet ve zevkle tetkik buyur· Tıcaret ve ~anayi odalarının, Miill Bankaların, gerek sanayide E 
nunıarnya wiiracaat. s. 5 dular. v! &e~e~ zıraatte, ~usuai kurum, ve müteıebbislerin göster- : 

· dıklerı hımmet takdırler• liyıktır : 
5 · 6 h . 3 Soldu itibaren muhtelif f ab • : ....................................................................................... 

rilca ve t icaret odalarının pav· 
yonlarmı alaka ile gezdiler Ha. 
va gazı pavyonu önünde ilk 
tevakkufu yaptılar Burada Ha· 
va gazı şirketi bir tarafta odun· 
la yemek pişirifmesio:, diğer 
tarafta da Hava gazı ile asri 
bir şekilde yemek piıirilmesini 
göstermekte idi. Bu mukayese 
Baıvekil paşanın çok hoıuo• 
ğitti. 

Pa11gonları T etkllt 
Müteakıben ikinci tevakkufa 

Malatya pavyonu önüne yaptılar. 
Malatya mallarını dıkkatle tet
kik ederken bazı izahat aldılar. 
Saradan Sovyet Rusyanın paY· 
yonuna gidildi. Sovyetler haki
katen çok geniı bir ıekilde 
panayırımıza iştirak eylcmiı· 

Jcr, mallarını çok iyi bir 
surette tanzim ile teıhire 

muvaffak olmuılardı. Bu pavyon 
ayni zamanda Sovyetlerın inkiti· 
sadi planlarının neticelerini de 
canlandırıyordu. Buradan Sümer
bank pavyonuna geçildi. Milli 
sanayiin verimli eserleri borada 
cidden Türkün gururunu okıı
yacak bir incelikle tepir olu
nuyordu. 

Yerli maUarımızın :zarafeti 
önünde Bqvekil pata dakika
larca durdular. Ziyaretçilerin pek 
çoğu ıanayıımıztn bu yüksek 
inkişafa mazhariyetine inanaon· 
yacak kadar bayr11nhk göıter
mekten nefislerini meoedemi· 1 
yorJardı. 

İnhisarlar pavyonunda sigara 
imalatı, tuz köıcıi alakayı cel
betti. 

Hilaliahmerin Karabisar ma
den suyu pavyonu önünde dok
tor Huliisi bey Başvekil paıaya 
ve refikaları hanımefendiye ma· 
den suyu ikram etti. 

Bu pavyondaki Hililiahmer 
eıya piyangosu biletlerinden lı· 
met paıaoan çocukları talilerini 
tecrübe ettiler. 

lngiliz pavyonunun önünde 
lngiliz panayırmın resimleri hak
kında Türkofiı reiıi Faik bey 
Başvekil paşaya uzun uzadıya 
!zahat verdi. Irak pavyonunda 
ismet Paşa Irak payyonunu da 
alaka ile tetkik buyurdular. Bil
hassa mümessile hitapla: 

- Sanayi merkeziniz Bağdat 
değil midir sualini tevcih eyledi· 
ler. 

- Fvet paşam Bağdattır. ce
vabını alınca 

- Eıeriniz çok güzeldir, bil
haasa paoayırımıza iştirakinizden 
dolayı teşekkür ederim. dedilre. 

Haraççı zadelerin mobilya 
meşherinde pavyon sahipleri 
Kani ve Abdullah beylerin ver
dikleri uzun izahatı dikkatle 
dinlediler. Bilhassa Abdullah be
yin lzmir San,atlar mektebinden 
yetiştiğini işiten Başvekil paıa 

memnuniyetlerini izhar eylediler. 
Şaıal 

Şaşal köşesine gelindiği za
man vali Kazım paıa kendi 
eseri olan bu suyun tarihçesi ile 
evsafı hakkında izahat verdi •• 
kendi elile Başvekil papya 
ıaşal suyu ikram etti. 

Buradan toprak mahsülleri 
pavyonları da gezilerek her 
mahsul hakkında Kurdoğlu Faik 
beyin ve Vali Paşanın verdiği 
izahatı dinledikten ve bazı sual
lerinin cevaplarını aldıktan sonra 
sanatlar mektebinin paviyonla· 
rında uzun müddet tevakkuf ey
lediler. 
burada mektep müdürü Danyal 
bey tarafmdan teşhir olunan 
eserler ve talebenin bu eserler 

üzerindeki çalışma tarzları hak
kında \·erilen izahatı dikkatle 
dinlediler. Eserin maliyet ve sa
tış fiatlarını sorarak mukayese• 
ler yaptılar. 

Buhar makinas101, destkihlan 
çok beyendiler, büyük bir mem
nuniyet içinde buradan ayrıldık-

- Liit/ en Çevirimz -
J 
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Salı Gün li Başvekil Paşa Gülce
malle lstanJ.ala Dönet'!eklerdir 
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Şebramizde bulunmakta o·aa kiİfal resmi İle ODU IDilteakip Çen'in diletjaİ ynine wetİr• baya diişmlftii. Bembalar, -~ fl.rlt k;gyyet ,nrobn 50 k. 
Başvekil ismet Pat• huretlerite Yerilecek olan çocuk baloıu te memiı o'm•Slllt keadiae Wr bombalart. , aalfato komprimeleri 9 
Haricıye vekili Tnfik Rüttü bir olauaUJlur tlrlft yediremiyordu _l~kenceyc Kana Y~: laa~t - OD· c kolonyalar höyük tiae 90 
ye Adliye nkili Sanaç ot· ismet Papam Salı sal.ahı woru'maş cfclotu ıçın 811' dan hafka hir fe1 ilasaa etme- > • orta fite 50 
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Termoalar 
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.Ferit tnvalet ulnıaları ıt,I 
Deni• batlıktarı aihtprler 

-ra telair gui..- s"l•ek &lir ili hareket etti ,.. pile &,le ıçıa aba t...famdu htralulmca • • albn kapaklı 50 
•ir mlddet onda kalddar. lulet Mah•kkalı olan cifıet pdur hneket edecekti. fabl b. ha; lrorka lır~~· !'8~•11lilıin ~- K&ibba ,.tel•rlade bir kat a.ha aea•lak yapmak ıartlllt 
Pap c .. zi koaajlada, Tnfik ki Batwekil Pqa Sab ,._. it· nkeıieden dolayı da •• ~ na plmip. ~iyebil~, Jataltil- h&76lr Wr f..taklrlık 1•pbl••• tüp•• 1oktar. 
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•İ•afir kalchJar k el ... c·ı ==· mt.nu, halyalarnta ihnet- hceleri ,.ta.o,_, .,.,...,., s. Ferit ŞiFA Eczane51· ce Ye OIJUC& u. ce.... ftP9 !L- L dİ • iite--..1:.. L-b 

Baıvekil pap ile refakatJa- • I Wa • d k etm fti. N..ı nnvet etmez· ~- -e • w7R u. ae-
nadaki Yekil beyjer ye dalaa ~ im.erek staa .. ece • dı? .. ll~e yapa\R!ttetiai clilmif •ta• a9111pab lrltlla;Ha 
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Biktmet 8ıruı İ•mir 

caklardır.Gece G6lciikte pçiri· Tev 
1

• Riitt y ~- ınıa ~ .. b: Çu'i misafir et•ek k~lc8'an ~--erkek~- bat Kc•haan 9lYltlerUe 
lecektir melen haD111Rn düillıll menm- anao'a berailıu çtkmalr. Çdı- ta an•Ka _. Nlım'f, - •• 8 _ .. _ o1ıa--.. 

b . . b·dc1e c l'UIO > ...... ... 
ismet ,., ••• Gilçiik ~ya· minde hamr balanac:-"lar. Ye ~a~. D~~du~ ~en eri ken ~l~,m~L onun11netıc~ıı~ Kıl t· nıu piyango biletleri g.a. 

utı doıa,ııile Kar,ıyakaya ıl&le Cuma ıabahı Karademız aahılle· clıaı zeharlem•• o an. çocuktan .. ~nae ..-amm . etmıfti. r Ye di. Bltncle bot eill lr•· 
edilen Yamnlar nv•aa ba ak riat\e bir tetkik seyahatine ~- zeh;r:iyecek ofan, bu ba,ab her •tkence ginllf bır klpek Aclaka· t .. , etikU• 

.. m ya1Hlma11 mukarrer olu kacaklardır. bansri bir tiddetle. bombalarla tiyle • onun ela kir •• ifkence 0

1
80 Tehya 9ınd 

r· O bi k _ _.. td .. _ _._ o an emen epomoza 
• • 1 , • 1 te'lfi etmek.. l•hrap · bu ıa glrmlf r 1...- o ~---· ö ti l»lletl ı ı 

M e d k • 1'• t tıraba nasıl tab•mmiil ede~ilirdi. filpbe ede ede ona batlaamaftı. ~ ~caa • er n 
anısa a 1 ıı ... a ç a o.,_~ a ı!ıkh.. Çocuklar alı"k Şimdi iıte bir d~ _çocuklan nrdik a "~::~r markalı hakiki 

j degılferdı.. Mav. s&z '9ranada: Ona ae yapabiJiyorc:ha? Aaca fl't F d Kil kt Ati 
d · lr k"I · d b'll· d 1 

' ay a, 19 ' • 

B • G ş·dd ıı· Ç N t .. hastah?ın aaberı ço ze ı eıh oyura ıyor a. 14 BI k ırı Pi 
ır ene 1 e 1 arpışma e ece·ıçocuk .. " demiştı. Gik Jllilndeki yılcbzlardaa . ' L .·ı ... ı •g, bAJOND 

.. • • k f ele __ ... _ f ııaea ~ arının er boy-SİDde Hayata Gözlerını Kapadı Çenle beraber çı mak, ~~n. ula yer yüziin aa Yanu a da ka "" lrntaları Yar. 
talarda saklı bombalardan b1rını kat bu asıJaran ea k6tlal llenk P 

Cuma ....Anli Mani•da bir spor!u Ômer Sakarya kalesi- . •- y acak akıll ca b k dm _ 1 L.-- L.. dır. Dökmeelnln HtrMl 
5.. a ıp atmaa. apı ı a a cagııı ,. .. mz llNl9ma UI" 

a~orcuoun ölümüyle deticeleaen ne . in~iğı a1rada Sa~arya mü şey İşte bH_ idi. Hatt• buq6nkü rakmaktı. Tıpkı t• kolllfuaa o!aa, yslnız 100 k11ruttnr. Son 
bır maç olmuıtur. dafilenaden lbsan ıle fena havabmn en akıllıca hareketi bu hammalhğa kadar dqlince 8efa- parti nattRllo geldi henfls 

Maç yeni teşekk&I eden Ge- bir çarpı' yapmamıthr.Ömer aa o'acakh. Otuz yedi ya,ında idi. lete da k k eli -
1 

... tedarik ectemiyenler bira• . . . . yanamıyara ea D Ul-
diz spor takamı ile Sakarya ta· demenın tesırıaden aeraemletm•t Belki otuz yıllık ömrU daha d- d d ... t k"- . d acele etılnler. . uren ve o anın vr ..,..eaıa e 
kımı arasında yapalmıttır. Bıda ve oyunun durmamasın~a~ heyaca wardı. Fakat bu ömrü nasıl ıü dört küçük çocukla kendisini ART• knmaş boyalarımı•m tearftbeeinl yapmıyan k~ 
yette bütün gay~et ve enerjileri na ka~dara_k ve darbe~ın uzerınd~ recekti ? - - yalnız bıraktığından çıldırmıı 1 madı 15 knrnela r.aginl atmı11 i1Mkli pamDar" 
ile oynıyan Gedız sporlular ta· yapltgı trsıre ebammıyet verme Euyuşceo .e beıa er yuku "b" d" t k U L d yönlü elbiıftlarioh~i lıtedlıtlnlz renkte hoyarsımz 

k d ' t ~- k t d w bu emanet lo ga 1 cese 1 0 a ıyan &a ınm • raftarlarının teıvik ve telci sa· yere oyuna evam eyıem f ır. une a an ıgı - k "b" O d "l Reımt rohlfatnameyt haiz LEYLEK markalı rutık ıa~ btJ,.. 
dalarHe gittikçe iyi ve ümitvar Fakat maç bittikten bir muddet noğraf plakları ne :ou ~e ne 

0':tıı aç rua dgı ık. nu a ~ - sını ihtiyacı olanlara taniye ederiz. Eaoaf i9in toptnn &ati@ mer 
oynamağa batlayınca Sakarya· sonra kanın beynine bücnrn et · lde ötekini yaşatamaz en i tiva~ ~~ en .me~e en ~-111~ ç~ugu kezi depomazdur. 
lıların taraftarlan da bo, dur meainden fenalqmııhr. Meın ' e- o:unca ne yapacaktı .. Otuz yedı ıdı Bu ~ıç b~r .teY degaldı. Hıçten Toran tuYalet 1abnnu ECE wim tozu, Kaol Rraseo, pire to,_, 
mamış ve bu suretle oyun yavaı ket baataoeıine kötürülen Ömer yıl.. Ve onun hatıraları baştan ehemmıyetııdı. Yalnız, par~ıı karpit, çay, kına, ıakız, diş maoonlıll'ı, kRkao, kolonya, kola, & 

- d k ... sert ancak 24 saat yaşıyabılmıştır . başa sefa e~. olsaydı ve onu onlara bırakabıl- kal demir hindi limon tozu her nevl aıit IAatikten ma11anıı0' yavaş çıgrın an çı maga ve . • 1 • • • ' ' ' ' ~ 
bir mecraya diSkölmeğe batla Ihsan tabkıkat bakımı tara- Mektepte ıken fena talebe seycli kendı!n öldürtmekte aer: m01tarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için soda, fnr9" 
mıttar. fından iaticvabını müte~L<İp ser idi .. iki günde bir_ kaçar~•·. An best olacaktı Bütün d~nya sankı eke toza, sabon tozu, lü kı Hboon, fare zebi ri Y.s. 

Bu şerait albnda devam eden best bırakılmııtar Tabk1kata de· nesı rahat rabat_ı~me_' ıçın e.v onu, karnın~ te~mel~~ v~ra ~ra Depomuzda &atılmakta olan Mersinli kola fabrikasının bot k~ 
oyunun ortalanoa doğru Gediz· vam oıunacaktır işlermı ona gördururdu. Fabrı bu ha.e getırmıt gabı tımdı de I" paketlerinden on adet getirene bir dola pAket ""rfyoros. il 
................................ ~ ......... ~ ............................................. kada, hammal Orduda, zibni- malik olduğu, malik olabıleceği sattan iıtifade edini•. 
tan sonra lf bankasının birıncı · üzere, Yuaoan.ı ar, Yugoslavlar, yeti bozuk sayıldığandan daima tek şeyi - ölümü - ondan esigi 
liği kazanmağ~ ~amzet büyük Fra~~ız ar, ltaly~nla~, Almanlar, ıbapısle Harpta, gaz çarpmışh yordu •. 
pavyonları gezıldı. . 1ngıbzler, Amerıkah ar. lr~kl~lar, Kımın için? Ne için? Memleketi Çenle arkadatlara gene cad· 

Selibittin Refik beyıo sanat- Hu!anda ve Belçıkalı !ar 1ştırak için mi? Belçikah değildı. fakat deden uzaklaşmışlardı: Yan so· 
kirane elile inıa edilmiş olan eylemiflerdir. ıefıldi· Ancak, muharebede ka kaklarla ara meydanları iyi ta
bu pavyonlor~a . bakikate_n . ~n iştirak ede~ bu fir~aların rın doyurabıhyo'rdu. Sonra aı rasıut edilmiyordu, cenerahn 
yıllık Milli ıktısat tarıbımız mensup oldukları devletlerıo bay- kerden çıkmış, gövertede Hın otomobiJi oradan geçmiyordu. 
ve sanayideki inkitafımızı kola~- rakları paoaysrın metbaliae asıl· diçıniye ge mışti ''Burada iklim Çen batım ününe eymit, gözü-

Fenni 

Hilal bkla görmek ve okumak kabıl mııtır vücutta çahtmağa müsait değil· nün önünde biri ötekinin ardın 
oluyordu· Grafikler ilk nazarda /<ilme Alındı di ,, Muaaıt değildir amma ka. dan iJerlıyen dütünceli fotinle· Eczanesi 
dün ile bugün arasında muka- Panayır açılma merasimi Türk tü zihniyeti o'aoların dizanteri rıne bdka baka .. planı deöiı-

1 •- Gözlük çe~it ve 
yeaeyi kolaylaştırmışh smet pa- filim stüdyosu tarafından sesli den ölme'erine pek müsaittir tirmeli" diyordu. oioılerioin EN 
p on sene evvel ban filme çekilm tlir Bunun içindir ki nihayet Şang· - Donu ~01 - ncozo EN sa~la-

TELEFOR: assa_. 

Gözlükcü 

kanın kn•at resminde kalpakla o Dola lalle Jzmlre r mı EN aoo mo 
.., . . . - ranayır Y Daimi EncOmen Toplandı hmır Birirıoı lora Memnr· ' · - 4 ı-ıkarılmıt bır resımlerı onünde Gelenler ,. daıı EN kft9Uk teferruatı EN bol •ekli, EN yAni markaaı, .,.,. 7 

• Vılliyel daımi encfinı"nı dniı lojtnodan: ' ' "' 
durarak bu eskı hatırasını an· BatYekil paıayı getiren GOi· .. 1 .1 1. ..viui o.. H lk d zarifi, EN, EN,EN iyileri EN bllgillt de,,,,- 4 

ojt euttn ıumra va ı mo.. ~•p .Mukaddema a apınar e- _. mı~ardı~ cemal vapurile dün lstanbuldan it ndB toplan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
D · r K d köy ve boldan beyırı rıy"eeti • 1 miryoln fahrikaıında teniyeci tJ' 
enız ı, • 

1 
Denizyollan işletme idaresi mii· mı.ıtır. Tu· rk Maarı·f Cemı·yetı• Tale · ol sı. .. d 6ddet v ·--•-••• ıken bu kere tegayyöp eden Htı-pavıyo ara vnun e uzu_n. m . dlirü Sadettin, liman inhisarı ..---

tevakkuf eden Baıvekdımı z vah f . 1 • d t ı·k . F'k . Doktor Hyin efendi tarafına. 
. . mll ettıı erın eu p ı çı ı rı h ı · ·ki ı Fuat bey tarahndan veralen ıza· Hayya aoımlD amır ı rıo 

1 
ta ID ekmı,ıer v,e ırçol 1 lar- gilzara Zalkınd cenaplarile, lıtan- 1 ma a ır ooterligioden re1en tanzim et-

er sorara cevap annı a m f - tırdııl bir kıt'a icar mokaYele-
cb bal ticaret mümessili mösyö Vo· nameeioe müıteoiden aleyhinize 

r.Müteakiben ismet paıa gazi · ıobieoe yoldaı ve Tas ajanıı a9tııı lora takıbl Ö.Kerin• Ka· 
aoyu teşrif buyurarak nst katta TOrkiye umumi muhabiri miıyö Memleket Hastanesi ratRf Terakki ıoka~ında 20 on. 
INr müddet iıtirabat eylediler. Adam YabJonky yoldaı Ye pa· Dahlllge M/Jte/JtUBl8I lllaralı hanenin tabiiyeti talep 
lflırak E.d~n &nebi f'ırmalar nayıra iştirak eden birçok sana· Muayenehane Bırıooi Bey· edılmit oldngnodan i•bo illmn 

9 Eyıü! beyneımılel panayırı yi •• tıcaret erbabı tehrimize ıer ıokatı numara 36 Tele yapılan tahliye emrinin taribı 

1 - Yarda talebe kayıt Ye kabalüne batlaomışhr. lf 
2 - Yurdnn 18Dı&lik ücreti ti9 takıitte alınmak oartll• 1 

elli liradır. Memur 9oonklar10dan yöaıie on teozll&t y•P11~ 
3 - Oomadan başka her·gfto kayıt moameleıl yapdmatta:',. 
' Kayıt ieleri için Karaatinada Talebe Yarda müdö rlilı 

müracaat edılmelidir. 26 • 27 - 2R - 29 - 30 • Si) 
( SôO ) ( 3561 t' 

maza başta Sovyetler olmak gelmitlt:rdir. fon 3956 ıntitar ye tebliRindeo nihayet 
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y .ı., ,. lınizde bulunan mezkdr haneyi Kapah ••rf uıolti ile ınöoakuaya kooolnn lzmir t•hir d~ Tashih 

A •- · a· • f (36S) tamamen tahliye etmeniz IAzım- dosta nakl"ıyatına talip olanların teklif eyledikleri bedetat b' u uu.,ıemızın ti/8/9a4 taribh oea .... sı: ırıno ·-----------· ,,. •il!!!!.---. dır. Akıi takdirde cebren tah· layık görülmediğinden mnnakaıanm 11/8/l13' ten 9/9/93 , ,,., g7U numaralı oüttbaemıny.- Kordon Telefon26-,4 ~ 1 d 1 . 'ili t bJ"lt k l 
M .. rınu PoAIAi'ı AW ıye e ı eoegı ı ııeo e 16 kadar bir ay müddetle pazarlı la iotıoı karargir o muetor. ı1&1' 

f.~~;f ;~;;'.~?,~;;·;~~j:~~k~~: k•l~~~.~!~~~1 20 d• Hatip Oğ. (SBİ ;.··~ürkiyenin En ·::!'.:;:: ~~~~:~ ·~~~;~~~im:dü;~~~,. '~' 
aç k bu.uudurulacagı yazılacak Qırnakkaıe. lıııtllnhuı yoln Dahili Hastalıklar Ve En İleri D E R 1 Fabrikası ~ 
yerde ıııehven 5/8/93,olarak göı- ANAF ARTA MQt h k B k d • f b •k J 
terıldııtı gıbi aatıhga çıkarılan Vapuru pnzarlftll Hat 20 lle Haatalllrını ~":~·~:.· O~ledcn Sümer Ban ey oz erı a rı as 
hane d.. fJ",.mer Caddtll0 Dd• L"')• kalkar. i>e J 1.f'"O froam f 

., ı."" " .fi AyYalk Yolc twnra :ı y "' ~ ~ .. 
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• İlk dtfa olarak PlYASAYA DERl SATMAK ÜZERE ISTANBULDA hir lıüro a9mıştı • 
Taltfar ıokatında lı&in iken Bana& 

ıok"~ı goeterlldi~inden keyfıyet 

tathıban HAn olunur. 
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lar ıoka~rntla ANTALYA No. '' • fit• Yurdunda B• ,..,,, 11tu derileri, lıilllele, 11al'ma, eldloenlllı oe g/Jdert mııbagaası 
• .. ı t d ı der ı~ın bıı bQroga maracaat olıınmalıdır. V aporu ıalı aaaı 18 de kal 

kar. 
(864) 

"
811

" ve e av e Adres : ıataıİbul • Sirkeci • Sanaaaryan han yanında No. ıe 
TFLEFOtA No. lllt Telar•• ~ BEYKOZLU ............ Telefon 11831 
ı-~~ (10 ) ~.7 



Ataıto. tDM 

Agrıların ve soğuk algınlığının seri ı•e 
kati tesirli devası, ambalaı' ve '-om . 
1 . d ~ K prıme-
:rın e '9. alameti farikasını taşıyan ha

krki ASPIRINdir 

~ 
Mefruşat Mağazası ~ 
Feşçi Zade A. Nihat 

Telefon 2254 
Q l\l.efruşata müteallık eo son moda <lö:t-molık: kadife, 

b 0 belen, l ngiliz kreton1arı, file, cibinlik "" perdelik tillfer, 
""ar &tor ve keten perdeler, hrorız koroiz, çocuk arl\baları 

•e •andalyoleri, tabRn, otomobil, masa muşambaları .,. 
•te holunnr. 

Izm.ir - Yol Bedesten Ru. 29 
G - :W 

Bankası 

Sokagı Oı nıi N o. Mubamillen K. 

1 

1 

f 
1 
1 

• !'eni Aıır 

Han 
Devlet Demiryollarl 

işletme Müfettişliğinden: 

·-

7 • 
ncı 

Me'fslm ioabile beraber 11akliyatın · fazıaıa,maeından dolayi 

800 .zamanlarda lzmirde Basmahanedeki Ambarlarımı• mal koy
mıyaoak kad~r dolmuş olmakla bazı tiicoarın malı mnayyen olan 
iki a1 arziye mühletinden istifade edebilmekte ve bazı tüooarın 
malı da ambara alınmaaa kabul edilmemektedir. 

Ru bal birçok şikayetl mucip olma11 itibarile biH1mum zahire 
ve bnboh:'\t ile palamut için şirket zamanında kabul edihniş olan 
ıki ay müh1etiu yirmi güne tenziline zaruret basıl oJmnştnr. 

Bmaenaleyh 5 Eyltil 934 tarihinden ittibaren ambıulara ko · · 
nulacak bu eıoteanm yırmı gün arzıye müddetindf'n istitade ede-f 
oegL ve ev~!ce ambarlara. konmuş olup ta 4 EylUl 934 tarihioel 
kadar kaldırılwıyacak olanlardtia yıralll gün möbleri ikmal etmiş 
bolnoanlar ııiıawi arzıye üoretıno tabi tutulaoajtı cihetle keyfi· 
yetten ınalUıuat husulü rica olunur. 19-23-27 3'54 (106) 

Hötün dö oyada 

Hakamz bütiin dünyanın ahalisi 

Poker almak için nasıl koşuyorlar 
2 -15 (3,8) - . .. . . .. . .. (' ' . 

...................................................................... 
• 

TAZE TEMiZ UCUZ ~ • 
1 

IL.A.C ..... 
Bamcai Jlüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
B~şdnrak Biiyük S ılep~ioıtla han kıuşısında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ., 

) · .... ·~"f.-~!. · . : . . ·,: .-' -;;. . .;.._ ~ . . .:ı ··- ... #,:; ... 

Sabite '1 

B0T0N DÜNYADAKi EV kADINLARININ YAPTIK· 
1 

LARI GiBi siz DE ALEMSUMUL $0HRETI HAiZ 

Soc\UTMA TIEATIBATINI EViNiZDE TESiS EDiNiZ. 

H~r gbrdu~ün~z so~ 

ğutma dolabının bir 

"Frigidaire ,. olduğu 

zehablna düşmeyiniz. 

"Frigidaire" isminin 

buyu,k ş.öh reti do· 

layısile bir çokları 

"Frigldaıre•· aldıklarım 

zannederek t>a~k a 

marka satın almışlar· 

dır. Sizin satın almak 

lstedığJ niz elektrik 

solutma dDlabı, 

''Frjgıdaıre" markasım 

ta;umad,ğı tak tirde, 

hakiki 11 Fri gldaıre .. 

cteğtıdır. 

FRIGIDAIRE· 
Yahnız fabrikanın 

bu markasını taşı
dığı vakıt hakikidir 

BOURLA BiRADERLER. ve Şsı 

- • 4' ~ _ .. 

Ve lnfaatı Bahriye Mllteha1111l8ı 

l\lakine lnıalathanesi 
Haliwağa Qarşısı Numara 50 

MüeıHesemin 

mamn 1:\tı 

olaıak 

:1.0 
makine 

lzmirde 
faaliyettedir. 

Dokıız çe~me area 23125. 400 
Fethiye dükkan ahır 16/14 • 200 

Mecidiye belediye diikkan 29 - 21/27 800 
Uıımn ıokak ana 5L · 63 · 67 :.WO 
Mecidiye belediye c 23, 29, 3 l 1200 
Helediye oaddeıi c U;J 700 

Haraççİzade Biraderlerin · 
Panayırdaki Muhteşem Mobile

Alakada rhı -

rın bu makine

lerin faaliyet 
tarzları hakkında malilmnt. alınııl:ırıııı t.\v~ı\·e eclerız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l ağhane Ve Un DetJlrmenlerl 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

• 

c c c 1/2 hill!e 80 800 

kemalpaş" c .Meoıdıre • c 19 5000 
~el•i c 1/16 c ~1,23 400 
Üçkoynlar c 8 400 

Özdemir dükkan 13, 11, ı 1000 

U zuıı ıokak baue 5t, 72 1200 
Namık Kemal araa 6/16 bisııe ~ lôOO 
Gül ıol<ak arsa t) 400 
Uçkuyular c lô, 9 ıooo 
hlam çıkmazı c 2 200 

c c c j 300 
Y ıkıkminare c 21, l, 4.6 300 

c .. bır 23, 25 3000 
c ana 32, 8' cNakih 5 

A rıtpkirli ban• 14: 3500 
Oayı ferah dükkan 2, ~ 800 
Havnzbaşı 

c 

..MUaabalia 
Hııvo~başı 

J.Hilböl @okak 

1 slii.lrnne ca<ldeai 

J\lııırh oadde&i 

1".ış"t ıokak 

.M ııırlı caddeei 

Bülbiil ıok"k: 

Yeşil hmır 

Tramny caddeai 

Ye~il İtmir 

arsa 
c 

hane 

Bah~eyeri 

hane 
c 

c 

c 

c 

c 

• 

500 
200 

~3. 23 2000 
72 c Nakit • ıoo 
52, 82 600 
105 300 

ıı-;5,a05 

7, :~ 

22:ı, 417 
62 

lfi 

600 

900 
4.00 
600 

c I/2 lıi&16 895, 10'7 

aooo 
4.000 

ısoo hane 13 

l\.lııırh caddesi c hb9, 4-05 1800 

~ahin sokak c 33 2100 

lerini Görünüz 

Pavyon Kamarası 123 
Tioaretbaot>t: lKtNOt BEYLER SOKAK .No. 102 

~Wfilı G 

Umum Hastalarm Nazarı Dikkatine 
~~o son siıtem mide, karın, baJtıraak, böbrek 'Ye doğum 

neticesi Jüzom göıterilen pilotla, pilotsuz kauçuk koraalar, 
kasık bağları, döztabanlar için taban koraaları gayri tabii 
dogao çoooktarıo vücotlarrndRki iğrilikleri dogrultma oi
bazları, kemik haatahklıua neticeei husale gelen kambnr
JnkJara doğrultmak i9ln konalar ve kendi ihtirıumaz olan 
müteharrik el 'fe ayaklar, talebelerin çalışına eana•mda fır

layan kürek keıniklerioin gayri labiile~rnesine ınırni olmak 
için konalar. 

1 ürkigentn gegdne müeaslResl ve eser/erile ratJbet ve 
itimat kazanan aun 't aza dmll ve mütehassısı 

Fahri Blza 
• ~~ ~ enat bey c 8/2 2500 .Bey tarafından yapılır 

ş•ilıy6 I' ,, 1500 Kabul 1aatları : 10 ila 12,30 ön-leden ıoura 
•.rık ıokak c ''* 6 a kada~ 

~.. .Zeytin ıoksk. c 14, 18 1000 
"tt"kya Adres: lzmlr Kaymakam Nihat beg caddesi No. 20 
\' Kalıraımuılar dükkan U6 800 ı-20 (355) s '1 

iıı.1 Ukttrıda enafı yazılı Yuoanlı ew-.ali 27/8/934. tarihinden - -
"te 

'eıı 6 tı açık arttırma ile a..tışa çıkarılmıştır. Maim Hhldıgı O 1 t D • il 7 • J 
~ 1 h 1'1t De•l•t 'fe Relediyfl 'fergi 'fe reaiml.rlle ıair mauıfları ev e emıryo arı CI şletme 
~._.!~e:•,.e llittir. Kıymeti muhammeneei ikf bin liradan fasla olan Müfettişliğinden: 
d~r .. 1 ~ 11 •haleleri iıtizaoe tabidir. fhKle 24/9/9:14 Panrteıi gönü idaremiz için 8 ton petrol Te 2 ton bonain möbayea ediJeoel.tir. 
t "•• 1•1iplerin kıymeti muhammenenin yöoııde yedi baçufo niıbe Şartnameei 'fe enafını möbeyyin bir liı&e Halkapınar mağaıu
•trı ten,inatıarile hirlikte ibalf'I günö aaat U,

1
30 Ziraat Banka- ıındadır.Pusarlık 1 Ey11ll 984 Oomarteei gftnti aaat 15 de mesldlr 

' Uıüracaattıu ı. 3(99 (352) · m•l•••d• yapılaoaitmdan alikadarların İliftraoaatları. 3671 (368) 

lı;in hilumnın al:'H VA edfwat ıııınl edılir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazllzgen Bilumum D~nlz Jıleri 
Her boyda ve her kuv.-et Dorbinler, tnlnmbalar n 

tesisatı mibanikiye aeanHör Te 
her ci rııJ mahrukat iiıerine v;nçler ve ıııir ışler dernhte 

ve kahnl tıdilir. 
• • • • ~ • I . • ,, • • 

AR.& VE 1 LK 

Yusuf Riza Mektebi 
ESKJ 

Darül'irfan 
Eylillön birinden itibanm kayda başlıyor. Miiraoaat ıcaatlan 

her gün dokuzdan oıı sekize kadardır. Yangın felaketine ogrıyao 
mektebimizin tedrisatına hiç bir &ekte gelmemek iizere lılt.ımge· 

len ıertibat alınmı.ştar. Denıler ou beş Eyliildo başlıyaoaktır. 
KAyıt iş1eri mektebin Salepçi camii arkasında lstanköy hamam 

sokağında .Esnaf şeyh ıokağıoda Ana kısmındl\ki dairede göriiHir. 

2-20 (745) 

KirahK Ev r. D Aı· R 
sineG::ı:~:~: i:ı::~:::,r. it~d~: j r • 1 ıza 
kik• .... mesafede. gay~t ~avadar ı Oog"um Ve Cerrahi Kadın 
ve buyuk bahçeyı havı bır hane 

k~rahktı~. Borsa sar~yında Fehmi Hastalıkları Mu•tehassıs Sımsaroglu beye muracaat. 1 
Telefon: 3039 

3-10 (340) 

Satılık Ev 

l~a~turak Kestellı cadı.le 

sinde 62 numaralı munyeutı

bancsinde ber giin saat :1 ten 
~mora haetalarım kabul eder. 

lzmirin en bantlu, eu şeref 1 
ey en lfttif l>ir yerınde tramvaya Telefon: 2987 
bir dakika ıneeafeJe ıuüstakiltınc..ı _ __ s_7 _____ (2•4•8•) __ _. 

Bir Hanım Memur 
Aranıvor 

nya öç ayn apartman h~linde 

kullanılabilen geniş a~açhk b».h· 
çeler, bütiin kouhı r Te iıttrabat 

aebeplerini baYi biiyük bir e.- Bir . mües~ese.~e ~ '! ı ş ı;-ak 
aoele a•imet dolayısıle gayet üzere eyı tah•ıl gormü~ b r ıa~ 
ehYen bir fiy».tll •alllıkt~- nıma ihtiyaç vardır. Tahp.e,.:11 

Oöztepe Halit ZıJ'• uey 331 numaralı pos~a kutusuna 
~umara 23 mektupla müracaatları ilan olul 

:l-5 nur. 23 (347) 
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Fratell•I SperCO JADRANSKA lf. V . Iıtanbul Sürat Yolu • sıcım Ticaret Memurıuıundan Stcım Ticaret Memurıaı~ 
W. P . B. Van Der SAK&BY .& vapuru [ KetbütJa zade Sophi Emin Izmirde Pt1ştemaloılar b:~d• A t PLOVJDBA D. D. Susak Te FAzıl Muhtar ] un'fanı tioa. da Satyet eokagıoda 9 nnoı• • 

cen ası Jzmif'., Pire 1rlyeate ve Suaak Zee & Oo. Her pazar rlıile lzmirde Pe~temaloılar ha- ticaret yapan UOYanı ticariııi .IJ)!. 
Deutsche Levante Llnle s s bı J'J Rogale Neerlandala için muntazam haftalık Postaaı günü uat on tında atvet ıokağ111dA 9 numa- aeccel [ KethiidB za,ıe np 

Kumpanyası Seyabııtın müddeti Izmlr ATTO vapuru 27 J\ğuıtoetR altıda limanı· rada alelumum ticaret ve komiı- min ] Buyin 15/8/193! ıarıbıo• 
'•'ELAMON V 1 bekl11oiyor. 30 aj?usto&A katlar 1 k b"lb k d . "b h ·ni ıı•· .ı apuru ey- Triyeete 5,112 gündür mızdan hare· yonca o 'fe ı aasa orn iizüm en ıtı aren ticaret aneıa , 

d d ANVERS ROTTRRDAM BAM M nılll lüJden 6 "yliile ka ar oj?rn ketlfl do,.ru Ti koro eyva alım aatım ve pattıgma miitedair Beyan b 
Her pazartesi günü muvaıaa. BURG ve RRgMEN, l9in Fı ıo• • 

.ANVERS,ROTERDAM, AMS· l•t ederek çarşamba günleri ha· yük alacaktır. fstanbola gi- thraoatı üzerine muamele yaparı ticaret kanouonon uıe'fadt 61 
TEH.DAJ\1 Te BAMBURG i9in reket edecektir. DELOS Vaporn 3 eylülde der. i•bu ko11ektif ~irketin unvanı ti- ıasasına tevfikan ı cillin ı:ıl• 
hamule alacaktır. İlk hareketler~ hekleniyor. HHEMEN, HAM- Pazla walumat almak iati· oareti "" ıtirket mukanlf!nameıi numaraaına kayıt Te tescil• 

GANY.MED.li~S vapnrn 1 RURG ve ANVERS limanlara yenlt\r Hirinci kordonda VA· ticaret kanunonuo me'fadı mab- mi' olmakla kar<lı terkin kılıP' 
ıylülden 6 eylüle kadar ROT 22 Agustoeta : BEOGRA D na hamule çıkaracaktır. soıuuına tevfıkan ıicilirı 1262 dığı ilan ol onur. 

29 A t O l 10 PUROULUK şirketi acenteli· 
TEHDA 1\1, AMSTf~RDAM ve l?U&tosta : SPL T S F A motörü eylülde nnmarasıııa kayt Ye teıcil edil- 1 Beyanname 
HAMHUHG için haDınle ala. 5 Eylül : SRRlN bekl.,niyor 16 eylüla kadar ~ine müracaat. dltti itan o ' onur. N. B. j{. 
tahtır. 12 Eylül : BEOGRAD ANVERS, l~OTERDAM, HAl\1- TELEFON : 3658 ~. B. JL lzmır Sicilli '.rıcnret m*'ınprlO-

ORE TE~ vapuru 20 eyliilclen BURG ve BREl\lEN limanları- İzmir Sicil li Tıcaret Memur- 1t11 H. Feh111

1
• ~ Pire Y• Triyeste yolcular için bekleniyor. NORV EQ limanla- t:ı 

25 eylüle kadardopro ANVRRS na yük alacaktır. lol?n H. Fehmi İ?.mir Sicilli ticaret daire• 
fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. iına hamule alacaktır. ''' 

BOTERDAM Al\JSTEHDAM TBESSALlA vapnru 17 Ey. 1 Şirket nıukavelesi oiıı 1107 ııumarasınıta mok•Yı 
~e HAMHUHG irin hamule Yolon Te navlnn için tahilat Ju"lde beki · or aon-rn DÜN 1HE EXPOR1 S1EAMSHIP K tb""d J S h" v 1•11 oır ., enıy ' "' Bir taraftan lzmirde Karan• e u a z~t e op 1 ..1ıırn 
alı&caktır J. PUSSlOH acenteaine mürn KKitK, Anvers ve BRRMEN CORPORA1 JON ı ı ·· · retb" tina Selçuk ıokak 33 nnrnarsh vanı k tmı a mue11eı tıea 

Svenska Orient Llnlen oııat ediniz. limanlRrıDI\ do·,.ru yiik alacaktır . E .. XPOl''l'ER vapuru 3 ""Y• . 15/S/3~ t ' b deıı uı~ 'D ~ - :\t - .., hane<1e ıı1okı·w Ketbu··a.. zad• nenın ~ arı ın lH.JAl.JA.N moförö y.,di . WIGBERT vaporo 27 Ey· .. " dil• 
••lu··ı<lfln on 1 .. 1 k d Kordonda Oemal Oendelı ban .. 

2 
. . . tülde bekeııiyor. Saphi Emin, <li.rter İ"raftan ren faaliyetine nihayet ver ~ 

"J ey u e a ar lulde bekleniyor. ıncı teşrıne f" .. o•...-
ROTT.ERDA MHAMRURG, No. 13/14 kadar ANVERS, ROTERDAM NEV YOHK ROSTON birirıcı kordondl\ 2!)/4.0 nomarada mi miibeyyıu i~bu beyan ,ti 
OOPR~HAGE GDY.NlA, DAN (189) Telefon : 2548 HAMBURG ve HREMEN Ji. ve FlLADELFI YA limanlarına mukim tiiccar mHteherandan ticaret ıiciline tucil için ta~ 
ZJG GOTEBORG ve lSOAN· z== - · maol:uma bama le alacaktır. hamule alacaktır. Ahmet Muhtar beyin mahcloma 'fe imza edıltJi. 251 ' 
DlNAVYA limanları için ha oı· • v ş •• GANDlAN PAOllNO STEAM .EXIRA Fadıl Mohtıu beyler arasında Kethüda zade Snpbt ıc:_. 
mule alacaktır. IVler e U. SHIP AND UAILwAY OlKS Vaparo 11 ey· berveçbi ati akdi mokayele edil- Uınamf No. ti732-6747 Ha.-.-. 

VlKlNGLAND motörü lülde bekeniyor. N ~1127 d · d k t ye..., on LJM11ET L' ı ı ~ J b mı· ,tı· r. Şöylfl ki : 0.• !.il • aıre fi. ıraa L&• •'ferpol, ~ ontrea, ot. o n '"~"'VYOI'K HOSTON Ft .,,. 1edi eylüldtın 20 eylüle kadar v A t • .L., ıt ·"" , .ı: ve - Madde 1 _ Akitler arala- &lı tak'rır 'fe tef hım kıhoaD 
BOTTERDAM,HAMBURG 00 apur Cen eSI Ye Hılifakı taırikile KANADA t r" 

t k .1 b" 1 . LADELF YA fçin yük ala- rında bır kollt-ktif •irket te•kil doknz yüz otu~ dört Aeneei • 
PENHAGE DANTZlG GDY- C "-l h B K do nın e mı şe ır erı Te traıu•at · k v t . . it t .b . le Jlt 
Nf A GOTEBERG Te lSOAN- enuc: ~ an irinci or n laotlk Taporlarla şimendıferler ca tır. ettnişlerdir. oıun yırmı a ıı11 arı ıy i•" 

1el. 2443 arasında mttrettflp eeferler. EX[JJON A vapura 28 ey- Madde 2 - Şirketin unTaoı urrah _ftbn beyanname ~lr 
DiN A VYA Jlmanları için yük Dhe Ellerman Llnea Ltd. A 

1 
H c.t-L·-ldl lülde bekJeııiyor. NEV YORK (Kethüda zade Soplıi Emin ve me'fzn nnaantn zat •• bo• 

alacaktır, rmemen • l.Xil&U • d · 11.f rr tb""d d 8 1ahmtl için bekienilen ftOSTON ve FILADELFlY .A Fadal Mobcar)dır. aıreoe manı .n.• 0 a H e 
H EMLAND motörtt 28 ey- H ANliBURG vaporn HAM- • . . bi Eınin Bı in imzaıı olup oal 

Jtilden 2 te•rınlev'fele kadar ROT vapurlar BURH Te ANVERS'teo yi"ık limanlarına hamule alacaktır. 3 - Şırketın mevzoo aleln· d t t y k b l il• i 
v Lo J u tt . . ereoa anı amamen a o 

mEB M B MBURG KO nı.ra ua ı JOHNSTON LJNE LiMiTED mom Tıcaret ve komısyonculuk 
.a. DA , A , - çıkarmak üzere 9 ağuıtoıta bek . .. .. rar eyletlikten sonra aynen 
PENHAGE, DANTZlG, GDY· MARONLAN Tapnru 25 Agnı- Q ERNMORE Vaporn AN ve bılbusa koro uzum ve kuıu t• d k 1 "k ttr , leniyor. BURGAS jçin yük ala- • . ıore ı osyHana ono ar 
lifA GOTEBORG Ye SKANDt. toeta LONDRA Te HULL e . kt VERS ve LlVERPUL'dan yük m~y'fa alım satım ve ıhracatı dik kılındı Bin dokuz yiis o& 
liA ViA limanları için yük PETl'EL Yapuro ~ eyJAJn•• ca ır. _ ile i•tigal tıtmektedir. do··rt ı•n•ıı: a&oıtoıon yirıni • 
atacaktır. " s u "' HANSBURG Vapura 30 agoa çıkarmak ic;io 10 eyliilde bek- M dd ~ ş· k . k . "' " ~ 8, 

KONDRA' a es - ır etın mer esı tıncı Paıar cünii 26/8/19 
Nal/ona/ Steam Navigatlon ya. tosta bekleni1or. doğrudan dogro leniyor. BURGAZ, VARNA• İzmirdir idare yeri balen Pet· 1 . 

1 
. . N M ar• 

Co. Ltd. Of. Greece. TRENTINO ~4 Eylulde LON ROTTE,.RD~M HA~~URG ve KÖSTENOE, GALAS ve BRA- temalcıl~r başında Sah'et ıokak zmır kıncı ~o::~et e:111ı• 
. PiRE DRA 'fe HULL e. BREMF .. N lımaoları ıçın bAmole ILA Jimanlarına da hamule ala- 9 nuoaaradadır. 'l.6/Sifı't 

SımRlı Amerıkaya lT t N PRI :ro l kt • 
• f AL A N E vaporo • aoa ır. caktır. Madde 5 - Şirketin eerma- 1 kinci Noter M ~-muntazam ae er • 
TRANSATLANTİK TAME' 24 Ey161de LO.N DHA'ya. ARMEMENT DEPPE. Vorut tarihleri ve vaporl .. rıu y~si on dört ban Türk Jira11dır. Telefon : 

SSIS vapnro 12 eylülde limanı· GRODNO 3 T. eYve1 LON EGYPTE Tapuro :lS Agns- ıeimleri üzerine mesoliyet kabul Bonua dört bin lira.-ı Suphi 3574 (3o'1) 
mızdan hareketle doğru NEV DRA ve HULL'e. toaada hekleniyo, do~ro edilmez. Emin bey on üin lira11 dıa Fadıl 
YORKA hareket edecektir RUAN ve A NVERS için yük N V W F H V D Muhtar btty tarafından vazedi 

Llverpool Hattı alacaktır. · . • • anri an er 
Yolcu ve yük Jrabal olunur. Zee .a Oo. 

ılıhl Vılilırinı 
lecektir. 

Service Marltlm Roamaln ROUM.ELIAN vapuru 30 ARMENT D/S/A/S ~ Madde 6 - Şerikler münfe
riden imaaya aalabiyettardırlar. 

Yalnaz şirketin moamelatından 

gayri bir muamele zamoıoda 

tirkfltin imzaaıoı. kullanamazlar. 
Y apaoakları um om mnamelat 
üzerine birbirlerinin fikrini ıor 
mağa ve kararları birhkte itti• 
haz elmfljte mecburdurlar. 

İlk Teya orta mektepler 
okuyan ve bAr haogi b• 
d~raten geri kalmış çocokl 

ALBA JULlA Taparo 27 A~oıtoat" LlVKRPOOL Te SPANSKELl~JEN Birinci Kordon Telefon No. 
aıa11toata ıaat 7 de gelip ayni GLASGOW'a. SEV JLLA Yapora 10 eylülde 2007 • 2008 
ıtın 1aat 18 •• Pire, Malta, Oe- ra dere veriHr ve imtiha 
Mir, Valen•ya, Marallya Te Na- BULGARIAN 13 Eyldl Ll. ~-
poliye hareket edecektir. VERPOOL GLASGOW'a ,,,; PLA T T 

yetiştirilir. 

PELES Vapuru 18 eylülde Lelthe Hattı 
Terfii sınıf etm-1ş talebe 

ler yeni sene d~ralerift.e br 
zırlanır. Muallim derelerirtl' 
evlerde Terir. ls tiyeolerlf 
gazetemiz idare nıödöriyet 

ıelecek ve ayni gtinde MAL1.A, YVON.NE Eylftl haşlangı· 
BAROELONE MABSlLY.A., •e oında LEITH'e 

Makioa Fabrikaıının 

OENOVA'ya bar .. ket edeeekUr. · 
Yolcu •e hamule kabul eder. Brlstol Hattı 

NAMDAR ÇIKRiul 
.Madde 7 - Şerikler bütün 

Holland Aıutalla Ltno PENTUSKER vapura 20 
n11 mürRcıtatları, ( 6 

zamıuı ve sayilerini şirketin mu- .. ._.IMllll'JJll'Jeii!ılı'Jill!!alil~iillll-...,.i 
ALMKERK Vaporn 21 ey- Eyli\lde ındSTOL'a. 

lölde beklenmekte olup BOBAY 
amelı\tına 'fe idaresıne ha.Jredtt- toı 934 tarıblnden itibaren 
cekleri gibi, şürekadan Snphi hyacıak •e i\9 1ene deYaın 
Emin bey 'irketin bılnmum mu- cektır. t,bo müddetin hitamı 
amelatını, }~adıl Mnbtar bıy de tarafeynin mo'fafakatı olorıA 
mohaaehe ve kasa i~lerıni idare r~r münaıi~ bir m~dd"t için 

AVUST.ALYA ve YENi ZE- 1nhllye için beklenilen 
LANDA l9lo yiik alacaktır. :t vapurlar ,.. 

11Andaki hareket tarihlerinde- TRENTINO •aporu Eyldl 
ki değişikliklerden acenta mee'u· ba,ıanlJ.cıods ANVERS, HULL edecektir. dıt ve tf3mdıt edebalir. 
liyeı kabul etmez. LONDRA'dau. 

Madde 8 - Şirket imzaaile M"dde 13 - Şörek& bet• Fasla tafsilAt için ikinci Kor
donda Tahmil Tabliye Şirketi 
bioaaı arka•ında FRATELLI 
SP EROO acenteli gine müraf)aat 
edilmeıl rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

T. Boven Rees 

GRODNE Tapuro Eyldl ni

hayetinde ANVER8, HULL Te 

LONORA'dan. 

ROUMELlAN 23 agostoı.ta 

LlVERPOOL Te Sw A~SEA. 

. de ihtilaf ıtııborunda merci l• 
eobaaı ulıae lelııne ımza •e ke hakimleridir. 
falet edemeY.. Uzan Tad•li T~re- Madde l4 _ J,ba wok• 
ıiye mal Htamaz. Şarketin ser ıki noRba olarak lzmirde taD 
mayeaioi hnıoıi 'fe zati işlerinde 

Ye teati edilmiştir. 
kullanamaz. Şeriklerden biri bn 
madde ahkamı hilafına hareket 20 41tnatos 934 t• 

Soplıi Emin ve Fadıl Jıf. 
eyledıgi takdirde, ,eriki diger 

Pek yakında eo ufak yedek parçaıariyle beraber a,ağı- tar imz"ları. 
ve Şo. Limited U •irketi fHh 1Alabiyetini ikti1ap Umumi No. 10563 Ha 

Vapur Acentesi. SA'dan. dakl JZMIR U.M. M. AOENTASINDA ıtok bulundura· ıt ~ · ' b' t · t a r e •ıı;• gı ı azmana 'fe z ra No. 12141 

BULGARIA Yapıuu 25 A· 

goıtoala LlVERPOL Te SWAN 

1he Cunard Steam Shıp o.ıı.c1te Levante Llnle laC>aktır. Adre•: talebine de hak kazanmı, olar. D ti k 
,._ Ltd. G O GIRAS aire e o unup maoaaı 
~mpang ANGOR.A. Tapuru 6 a.ıoıtoı • • Madde 9 - Aylık zati ihti- hlan işba 2018/934 tarihli 

HANTRIA :n a~oıtoatan 6 
BBEMEN-HAMBUBG ve AN· Yeni Manifataraoılar nar,ııı Saffet M>kağı No. S ya9ları 1910 şeriklerden Sopbi kaTele altındaki imzalarlP 

•1l6le kadar LI V ERPOOL ~e 7 f 
GLASGOW llmırnları i«;iu ba- VERS'teu gelip tahliyede hain· P. K. No. 134 IZMJR Emin bey ayda yüz yirmi bet Te hüviyetleri dairece marn 
male alacaktır. nacaktır. 'fe Fadıl .Muhtar bey d" altmı' mirde Karantina Selçuk ıokı 

lira çekeceklerdir. 33 No. lo hanede mukim ge& 
SE.A GLORY ı:ylftl başlan- NOT: Vörot tarihleri Te Ta- c h • t K E t•t •• 0 v I 1 

LI POOL GLAS Um urıye iZ nS 1 USU 8 Madde 10 - Her sene Ka- da zade Sa~hi bey jle zlll «1cında VER ve • purların lıimleri tizerlne meı'u· . . Birinnl KorCtonda 29/40 D~ ..i 
QOW dan gel.ip tahliyede bola- 11 et kabul edilmez. s t ·ı·k M kt b• M •• d •• ı •• noou1&nı iptıdaaıoda Bllinço tan- d k. t '" te~; 
naeak .,e aynı zamanda VAR· 1 epe ÇI 1 8 8 1 U Ur U- zim .,e beHp rayet edilecek ve ~:na A°:ı';..;~Mu~ct:~rıbe~i: 1'~ 
:NA, BOURGAS •e KUSTENJE -,,-, •k-l!!lff..-•ta~l~kllll!J!lll-.. , gv u•• nden.• kAr zarar 'ürekA ara11oda yarı tu.mo Fadıl .Muhtar beyin .. 
inin yrik alacaktır. 'ı".cu es 1 an Ü d t t k .. ~ t k · d"I kti M m n ereca mı amamen 

NOT: Vuroı tarihleri Te Ta · Mütehassısı Talebe kayt Ye kabaUhıe batlanmıtt1r. Kayt muAmelNi 1/10/ yarıya a ıım e ı eoe r. aa- •e ikrar ettikt•n ıoora ha,. 
durlarm aılmleri ft•erine m ... 
•b1et kabul edllmea. 
T. HOW ı.;N REES •e Şu. Ltd. 
Bırrncı Jiordoo ·Telefon No. 2368 

Göz abibi 

Lüttü Kır~ar 
M.unıeat lıadaneal gih 

Jaa.talllı ları rnatelıaaıaı: 

bioei He1ler aokağı No. 65 

T~Jefoo: 8065 
16-1 s. '1 146 

Doktor 93' tarihine kadar deYam ecleoektlr. Jıltiracaat uatleri her ıtıo zallah zarar 'fokuuod", sarar mazda bizzat vazettiklerini 
9-12 Ye 16. 18 dir. aermayenio rubu miktarını bn. dik ederim. Bin dokuz ydı 

Al
ı A ~ lkmal imtihanları 15. ıo Eyl61 tarihlerinde yapılacaktır. lonll her terik Hrmayeeioio Y•· dört aeneıi Atoıloı ayınıu 

1 gaA J'Asla izahat lıtlyenler 3902 numaraya telefonla müracaat kAnono hat evY•l.ine ~blAI . ede. minci ~asart.~i .gönü. . 
edeblllrler. 22-24-27-29_ 31_ 3_ 6 _ 7 _ 9 3497 (328) "ektir •. Bu ifa ıdılmedıkçe şı.rke~ lzmır O~unc.? ,:ı~.terı S""' 

müofeııh addedilecek Te t&1hyeeı Tahıin reamı moburu •• 1111 
oihetine gidilecektir. Umumi .No. 10569 il 

lkametgAhlarını Birinci Manisa Orta Mektep Müdür- Madde 11 - Şirket muTahk No. 121'1 ~ 
Kordonda Tayyare Minem"ıı ,.-. "" .. d gördüğü takdirde Hrmaytııloden Ba mukavele ııoretinio rl 
civarında 222 Numaralı eTe ugun en : azamt bet bin liraıını boyahane doıyaaında ıaklı 2018/984 ı:, 
oakletmlttir. Haatahuını eı- Mekt.,bimi•de kayıt muameleıine Aguıtoıon 20 inci gönti ba•· ye lilıüm k"lburlama teılaatına Te lOb66k8 umumi. nkomkalraldıı f 
kiıi gibi İkinci Beyler ıoka· . . . . . muta a ah tastı ı ın • ..J 
~ıoda 8' Numnralı maaye- IKnaoaktır. Mezuniyet ımtıhanlarına Eyldl ıptıdaıında batlanacak 'fe ıcap eden atat ve ed•vatrnın d k .. t d .. t i ~C.• 

20 inci gUnü bitecsektir. Sınıf ikmal lmtihAnları 22-29 Eylüle ka iştirRıına tahıiı edebilir. Her tooı u:1110°ızno ıyazirmoı~ ıbeinrı~Dı ol 
nebaneıinde kabul eder. -

Etin Telefonu: 
3068 

dar, 30 Eylülde mecoauf imtihanları 7ap1lacak Ye Teşrlnteyvelin Hne Bi1Ao90ıunda da bn demir· gönU. 
M.aayenebaoe Telefona: 6342 birinci gtloti deralere ba,ıanaeaktır. Mektebin 11711 tloretl c 130 > battan yüıde 10 amortiıman İ••nir "OQöncii Noteri 

H: 
3 

(206) liradır. Jılemurinieo ,.ıde on Te tar.d .. luden 7Uzde 16 tensll&t 7a~r. ~~hıin r,.p,aJ möhü,ö ,., ı 
----------ıi'1apılir. 17 • iS • 2'1·30 88'1 ( 296) lla4cle UI - Şirket 16 Al••· 46'1S 1 


