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niyet 
Bal anlıların Arasını Bozma 

TeşeEDıisleri Faidesizdir 

...... 
han Ve Afganistana 
Gidecektir--

iş Bankası 1\.Wdiiıii Fi111z Bev 
Komitenln Cenabı 

Dördüncü Izmir beynelmiJeı 

panayır komitesi Sovyet Sosyalist 
cumhuriyetleri ittihadı ticaret 

PantJyırzn Gece Göı ünüşii 

Souyetlerden Gelen Telgraf 1 şitap eyler.. İki memleket mah-
lzmir: Beynelmilel 4 üncü sulat ve mamulahnın mütekabi· 
9 Eyfül Panayır Komitesine 1 tanınması hiç şüphesiz iki 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyet- memleKet arasındaki iktisadi 

lerı İttihadı Ticaret odası Pana· müoasehatın saglamlaşmasıoa 
yır müteşebbislerini selamlar ve yardım edecektir. 
aynı zamanda Sovyet ve Türk Panayır komitesi namına 
iktisadi teşkilalı arasında doğru· Dr. Behçet Salih 
dan doğruya temas-' ve iki mem· iş Bankası Pavyonu 
leket mahsulat ve m~Iatının Panaym gezenler bazı pav 
mütekabilen tanınmau keYfl~eti yonlarda uzun müddet tevekkut 
nin Sovyet Sosyalist cumhurıyet eylemektedirler. Bunların ara· 
ittihadile Türkiye arasında ikti· sında İş Bankası pavyonları mü 
sadi münasebahn mes'ut bir inki· bim bir meAki işğal eylemekte 
şafına hizmet edeceği kanaatini dir. Esasen küşat resminde dt 

. Fah1ettin Paşa izhar eyler - Sonu 5 inCi sahı/ede -
Iran ile Afganistan bükiim.e t- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• ••• 11 •• ••••• • • • • •••••• 

leri arasında mevcut bulunan Açık Göz Avcı! 
hudut ihtilafının halli için her 
iki bükfımet Tür ki yenin hakem· 
liğine müracaat eylemişlerdi. 

ıran ve Afgan ıefirJeri ge· 
çenlerde Haricıye Vekilimiz Tev
fik Rüştü beyle görüşerek nok 

noktai naıarlarını izah etmiı
lerdir. Hükümetimiz, dost ve 
kardeş iki memleket arasında

ki bu ihtilafı adilane bir şeki!de 
halletmek için mahallinde tet · 
kikat. yaphrmağakarar vermiştir, 

Haber aldığımıza göre ya 
kında Ordu müfettişlerinden 

Fahrettin paıanın riyasetindeki 
askeri bir heyet Irana ve Afga · 
niıatnna giderek mezkür ihtilafı 
mahallinde göreceklerdir. 

- Bunları lü/tkle mi vurdun? 
- Haylf; motosıkletle ••• 



Savaş Düzümü 
(Harp ıanıyii) demiyoı om. 

Diltığim anlatılım. Türkçe ıöy
ltiyorom: SaY•'1 diiziimö.. Hiı 

'bo dösömö iıtiyoruz. 
Bence, medeni millet olma. 

nın ilk ve biriuoi tartı; döjtöf• 
mtt•ioi bilmektir. Saati çalınca; 
ölümü ofak vr: pes görmektir. 

Tarıbe bakınız!. ıJali gözden 
ıeçirinuı: Dögö,k.,oliklerini kay. 
betmış milletler boyunlarında 

sinoır taşıyorlar. Bunlar, köle 
ıöröleridir. 

Hnrada eaırlerın i11ınlerioı 

11ymıya yöreıtim dayanmıyor. 

O kadar çoktnrlar. Yaralarına 

bir avuç tuz ha11oak ııtemem. 

Okuyuoolaraın buoJ.ın loulabilir
ler. Run1ının talılerioi ibretle 
dötünebılirler! 

Batı Törklerinın dögöşm~yı 

her keaten iyi lıildiğinde dthıya 

müttefiktir.Napoleen gıbi tıir aa-

••• erı: 

motör tahrı~ala rı. ıl b. 
Metleniyiz çünkü, dö~üşme 

ıini hiliyoru.rı. Dö~ötme~ni bilttn 
yaşıu ve yaşatır. Medeni7et, ya
şıtınak ve ya~ıttmllktır. 

Fakat dôı'.lüşmı kabiliyetimiz 
Aa•aş dHzömttnden kn•Yet ala
caktır. Sava' düzümönü ihmal 
edemeyiz. Çiinkii döjtütme ka. 
bi1iyetlmize ve medeniy~te iba· 

net hahrımı~dan geQm'-'~· 
* • 
• 

Biz hu a~ır işleri nHıl bat•· 
rırız? Buhran var! diyecekler 
'.lnlool\hilirl Ent uflnyayı ka11p 
kavuran bir bnbra.n •ar. Fakat 
biz o milletiz kt bog-iinkünfin on 
kat, yiiz kat ızhraplarana katla
nırız. Oeketimhıi satar, pıtpn9ınz 
gezerız, fakat şertfimiıi berşeyio 
üıtiinde tutarız. 

Bır" kınız ki ceket satmıya, 
papoçauz kalınıya Jiizom görül· 
med"n bunlar başarılacaktır. Fa· 
kat, günün birinde tarıb, ç~k"t 

•Ttirt öldörölebihr, yenile- lerıni, paboçlnrmı sattılar amrnR, 
mMZ» dıyorcta. Bu muhakkak. ~ereflerıni korudol"r diyeoek ol
Fakat köçök bir ilan iıter:O da duktan ıonra katlanalmıyaoak 
tn: Türk öhlürültirken, öldürme- acı vıu muin! 

ıini de çok ıyi bilir. Biz börnyelin ıstırapl•rını, 
Hötün boolar, Türkler he- l'tir zengınlıjtın kAş•nelerıne, 

aalıına o hakikatlerdır kı: Göre· ı hiitiln saadetlerıoe bin kem üs· 
nini, bilenini, şahıdini ~nbodnno tün görmüş bir nesili~. Bötilo 
aramıya hacet yo\tor. Söylemek 1 i19lttrı ha~armak i\ıin ıoap ederse 
klfidir. Yalnus 11<•ylemeık yeter, valıaayak kalabilıriz, Dt\ çıkar! 
artar bil• u ıı · · .. zon yo ar hızım çıplak 

• • ayaklarımızı yıpratama~. Kendi-
DöğU"flD8J'İ bifmenın, başka teri 1tşın1r ve tükenir, sonra ~ün 

ttirlii ıöyh)eyhn: Dö~ü~ebilme- ~eliı; t.a~lıar, tahtlar çıplak A,lıtk
nin ioapla'rı •ardır: Ha•ların lar altınıla kalırlar v" çıgne 
ba,ında; cibilliyet, onör, terbiye, nırler! 

anane gehr. Fakat hepsi bo de. L:lf 111 kısası: 

gildir. Her t•Y bo de~ildir. Hi- Dünya dişinden tırnattına 
raz önce aaydığım manevi bat- kadar sı IA.h lıuııvor. N cılon "! J ç 
Jetlerin kollanRoagı vaıut3lar var- yiizii ı:uıl ıı r: f ~tı layı ya~atnıak 
dır. Hunlar: Silahtır, toptur, ıün- yenı yonı nıtılıilıır yapmak içın 

güdör, bombadır, mitra yo11dnr, Madem ki hııkik':ıt hnılnr ~n 

'l'ayyaredır. Ve hi\tün bunlar gi· h!\lde hız ıili\hlanmı .vacıı~ız; ha~. 
bi laYaft boıatlarıdır. tan ayaıta eilnb olaca~n:. 

Ruı bunların da, bizde yapıl- - Neden' 
maaını ıatiyoruıı.: . Hnnu aa•aş lstıır, ıçııı Jegıl; yı.:-;amak, 
düzümü yapacaktır. .Bız zama yaşatml\k, mell"niyeti heklemek 
nında, bu i"i her milletten ıyi ıçın ! 
yaptık, onun verimlertni her mıl- '1

1
iirk şauı Bakı; 

Jetten iyi kollanmak kabiliyetini Vıyanayı knşatnn Tiirk aıt-
göıterdik kerl,.rıııe: ( Demir kuşakla cıbao 

HllA hikaye balında anlatı- pehlivanları) c.Jiyordn. 
Yirminci Asır Tiirklerinin 

lnbiaarlar idareai tarafındıan 
geçen hafta. Rurnovada ba,ıayan 
Y~t öaöm mubayaatına devam 
olunmaktadir. 

Diine kadar idarenirı muba
yaa ettığı eyı oinı üzihn miktarı 

10 bin kıloyu ve dıl!ıir eomahk 
yaş üzüm mıktau elli bın kilo
yu bulmoşlur • .Eyi cins şaraplık 
üzüm mıktarı elli hine çıkarıla· 
oak 11oma imnli için alınacak 

yaş üziiınün miktara da bir mil· 
yon k ıı .. ya iblft~ olunacaktır. 

Çeıme Anaaonları 
fnhiııular ıt.lıu.,11, aynı za

manda Çeşmeden de .kiloıo 25 
koroşfan anaaoa almaktadır. 

Şıındıye kadar alaoan amuıon• 
ların miktara on bın ki toyu 
bolmnştur. 

Alrnacak anıuıoıılıuÇeşrnoden 
hlHH)'a getırılmıyerek geçen ae
lJ('I oldo~u gibi temızlonüp dog
ruc" latanbola gönderılecektir. 

Hn sene ()eşme ana.on iıtilı

salatının miktarı yiiz btn kilo 

olarak tıabmın edılınıştir. 
•• 1 

G'üm.-üklerde 

Küçük Haberler 
DÜ. -a:d.eıı ı:3u..gü.n."* 

Zeytin Tetklklerı 
Muglll zeytincilik möteb.,. 

ıııı Ka(lri hey .M ugı~ mıntaki 
ıındaki zeytinoılerin Ye zeyf1• 
)erin -vuıyetleri hakkrnd" ~ 
kikatını ikmal ederek fziJJI 
gelmiştir. 

Türkofis Reisi Ticaret Odalarına 
Telgrafla Bir Taırim Gönderdi 

Monıaileyh, tetkikatı batrkır 
dı hRzırladıılı mofaual bir rt 
poro Zı raat Vek:Uetine göodtf" 
miştir. 
Palk Bey V azlfeden Ayral•,., 

Şebrimiı:de bulunmakta olan 
Ankıua Törkofiı reisi Kort oğlu 
Faih: b~y de döo Batnkil pata 
ı le birhkte Ödemi'• gitmi,tir. 
~,aik bey orada topra'k mahırnl-

1 üıkoıis ıtisi KU1t otlu Faik bty 
!erimiz hakkında bazi tetkika.t 
iora edeok ve Baş.ekil pa9a ile 
lıagiin şttbrirnize döneoektir.Fatk 

yapmıttır: Ege mıotakaıtl ölçiiler ff 
1 - 9 eylülden otuz eylüle ayarlar baş miifetti'i lfaik be11• 

kadar devam edecek olan Sel&- iıtifa ettiğını ve iıtifuımn ikl 
nik beynelmilel panayırına i,tt. 1at ·nkAletinoe kahul edildıli 
ruk müşkülAtı laakkındaki iş'arı• eyelee yllzmıştık . M omaıleyb eı 
oız tetkik olundu Behemehal idi iptidaemda Yazife11oden 1 

• rıltteaı.mtJan muameleyı ~i iştirakte IÜZOID T0 faide görül- p; 

m~kte oldn~ondan mrntakanızıJa denedeceaıni vıl:'\vetten 
mnştllr. 

mncnt vı Yooaniıtana ihracatla 
alakadadar fırmaları ıör'atle 

tophyarak bu panayırda te,bir 
edebiltıcekleri malları te1pit Ye 
nümone kole&ıiyonlarını hazır

layın z. Şab11en nömune te•di 
etıııit 1Jlıanların nümueleri ken
dilerinden hiQ bir ma.raf iaten. 
mekıhıin adresleri!• teşb.ir edi· 
lecek Te odanııoa tedarik edile-
oekler de mmtakanız ınahınlü 

olart\k tethir •dilecektir. 
2 - Yonaoiıttana ihra9 edil· 

mekte Yeya ;huoı kl\bil göröl-

Gardenparti Hazırhkları 
H3ftay" perşeıııb., günü 

hl r gazi noın n da nr i leoek ol 
Türk Mftarıf cemiyeti gard., 
partiıintn bazırhk!anna bO 
malı faaliyetle devam oloolll,

tadır. 

Birçok giizıde Türk saf 

ları şimdiden gardenparti bil 
ferini IRtmıya haşlaınıtlar,ht· 

Branşoiaö 'ücreti 
••• 

mekte olırn mallarımızı ihra9 1 • l't R 
etmekte olan fırmalarımızın iıim onusır 1 aporunu 
Ye Rdrealerini •e katalog, ıatıt, y L•ı t G" d d' 
ve tediye tartları bakktnda ve· 818 8 8 on ar 1 

be)• Öllemite gitmeden e'f'vel 
Bazı Tetkikat Sfllı\nık dokuz eylül beynelmilel 

recekleri maltiınatı toptayınıs. Nafia vekaletın<len Nafıa 111• 
3 - Uo bazırhgıo otuz a~nı· etteeaeleri komiıerlit?ine veril" 

tost" bitirilmiş olmaıı bilba11a bir emir<le hranşman kir•l•tf Yapılacak pırnayırına aanayi erbııbnnazın 

Gümrük ve inhisarlar veki- vasi mıkyuta İftirAk etmelerrni meroudor. i'inin de kst'i "ekilde halli-' 

letl. G·· ··k .. d .. U teıninen Türkofıe Aobelerine ve umru umum mu ur "' 

C · ı E h b d·· I b 1 Türkiyedeki bilumum ticaret 

Bo tarihte seTke amade bu. Tekaletçe karar Terildiği, biotf' 
1 ondoro lacak nümonelerin nere· aleyh bn işin hö ı iin tllfıitA&il' 
ye sbvkedileoekleri bildirilecektir. tetkik olonank netioeıtinin .,e,.. eını t em ey un ne o u - uualarına telgraf ı a şıı tamimi 

vapurile lstanbuldan şehrimize yapılması lıizım~eldigioin bitdf 
rilmHi iıtenmiştı. geJmiştir 

Mumaileyh burada bir kaç 
gijn kalacaklar ve gümri•k işleri 

etrafında bazı tetkikat icra ede 
ceklerdir. 

Yangın 
Tahkikatı 

Halkapınar Su Şirketi . .................................................... . 
Bir ihtilaf Yüzünden Bir Mahal

lenin Suyunu Nasıl Kesebilir? 

Nafia miieıırnıeleri komi••,.; 
ginoe üç hııflRJaııtıeri yapı1 
tetkikat hitam bolmn, hazırla 
mufa111\l malumat diin :N 
vekaletine bildirilmiştir. 

Nafia miıesıeseleri komi 

Belediye Da.va ikame Edeoek li~i, tetkikatmda branşman 
.. . . ıııeleeini tetkik: ederken m•I 

Kcrestecilar çarşısında Sala· Dnn HalkapınKrda sn ~ırke· ynno kesmek hnıaıunda aal&bı. menin bllyatım, muhtelif .. 
mon oğlu lsak efendinin çuvalcı tine ınahıaı garibelerden birıni yettar makaınle.rın kararı oulon· !erdeki fıyatlarını veeaireyi 

ılahl\ işitlık. Hf\dıse şadur: madıgıotltılf müracaatı reddıylı· zarı dikkate almıştır. ~~lektf 
dükkanında evv~lki gece yangın 

açıldıganda Yeniçerıler Saraçhane adı da, sanı da, Uzü de ıilah olsa M v Kahramanlar mahalleaine be· roif(ır. saat kiraları işi gihi hunoo 
De r.ık"'r' 1..:ıa-11A dı·ı·zu""ml•rırıın çıktıg-ım yazmıştık agaza ta- ı .1· · t d t b " H daf d · ket "h t ,. · 

b Q " n Q y v , .., euıyenın yap ır ığı umum it o "' • a şır omnmı a • çok •"kında kat J hır bal 

lan •ak'alar vardır. V aktile sefer 

aşına gıderlermiş. ıplak bir k 1 .. 
1 

. . D 1 . .._. v d k" ,J ·.B 
Hker, bütiin lıoeatlarını (Techi- orto o~ gun ermı: um opınar mamen yan~~'l"ır. ma.gaza a ı çe~meyt-, ns11!ttnae Tuko bulan t•ki ıoyu kHmiş T• koıkoca bir line iktırao Blleoegi tabının ,... 
zatı) orada ikmal eder yola gaJiplarini &ilerinde çiçeklerle çuvalların dort bın. bınanm da miiracaat üıerine tesisat masrafı ınahall•yi ınso~ bırakmııştır. mekttıdir. 
koyolnrmnt. davııl zurnalarla, zeybek oyun-! bin hra sigortalı olduğu anlaşıl- .alınarak ışirketçe 80 akıtılmıştır. Dün mahalle halkından bir 

Bugün de 
0 

vazıyeti iıtiyo- larile, yaşa c;ok yaşalarla beklemio, mışhr. Aradan pekaz bir müddet geç- çokları beled~eye gelerek fikA· Elhamra 
görnıü• alkıalamıa olanları k" · Magwazadaki çuvalların evvela tıkten ıonra ,ı.rket, tarı"fe k'•· yetlerini bildirmi.lerdir. 

ruz. Savaş düzfimö memleketi· vı v " a ımı Ot A. - t :ta bekııyoruz7Giizlerııniz yollarJa. üç dört bin lira tutarında olduğu ınıs.vonnnun kabuİ ettitti, hele- Haber aldıgımı~ıa gön hele- UZ gua O' 
mizd• dl\ba bir çok diiziimlerin 6 1 .... ~ 

ifade edilmiş ise de bilihara bu dıye çes.ınelerinden ahnmall la · diye umuma ait olan bir ıoya, .A.91 aca. ... .. 
inkişafına yardım edecektir. 8astırelan Ate, h" hl k" h h d 

miktar 7 bin liraya çıkarılmıştır. zun gelen metro mikabı 6 knroş ı9 r ımHye a er Yerme en Tamirat n tHy•nf· dol• 
Meıe!A merminin; barnta, çe- 1.'ıtkilikte 'l'evfık paşa oteli- lf d I . b. b ... t t . keHn firket aleyhine daya ika- "-

Iİ''e .• kapr.ı.ıtın,• bakıra. aılA.hıo,· 010 çamaştrbaneeıoden yanırın a c erm ır mnt u ması vazı· fiyatı be't.enmiyerek mnhalle bal- ıile yaz tatili yapan Elhadl 
,., ""$ • ,, m• eyliyeoektir. f i.. • .-

kıhcıo; agaca; çeh~e, kemiıte .• çıkmuı Ye derhal ba1tırılmı~tır. yeti şüpheli göstermeğe delil kına, belediye sartolnnan sola- _ ıinemaaı SO agoıtoıı& er ~"' 
elhiHnln; yöne, pamogw •• eğerin; T"hkikat~ nazaran çamaışarba- addedilmekted•r Ta~kikata müd- rın hedelıni 17 knrn,tan öde- Para lstedlll lcln ramıoda açılacıak Y menim tJ• 
de1'ıye, demire •• ilAb llAb ihti· nede yakılan areşin dunr için- dciumumi muavini Ali bey vazi- mezae euyu keseceğini bildirmie Keçecilerde Sel911k otelinde ali1etine baohyac .. ı:ır. Elbıu•" 
yacı •ardır. Jeki batıllara ıir2'yeti yangrna yet etmit ve kendi nezaretinde n battı& bu lıoıuıta poliH dahi Riseli En.er, •••loe kendiıinden tdareıi bu Hneoi en büyük fi' 

• .. eebebiyet nrmitUr. Oteldekı eş yangın mahallinde keşifler yap· miiracaatta boluomnştor. para iıtediği Aıım oftln Omerl ltmlerini kı' m ıimi için iti' 
Biz akim alıuıyaeağı yoksul- ya aıgortHı• ıdi. tırmıtbr Polis, umumi çeşmenin ıu· kolondan yaralamı,tır. aırlamıttar. 

lok, yoks11llnklar içiııde dögtt,. Tefrika No. 37 Atustos: 18 btıııı boguyor, beuııgımden, knT· raınadı. bu anlafalm~ ozl~toıaaıoa b• 
meıtni bilen, öğreten bir mille. vetimden şüphe ediyorum. Ent Ne•ber hanım onJarı yemeıe retle karışd"•razıyeler 7örö~ 
tis. Geçmişteki kahiliyetimiz bu- B l ~ • JI Q yine tekrar ederim ilk adım, ba- çagırmaıaydı daha çok zaman löyordo. 
gün eksilmiş <lettil, fRzlalaşmış· en ~e vı yor u. husus ondan ıizdeo, uzak ,., •• bu ııkun dü,öooedeu kartala· Bugij,Jelkiıjn kabul gil• 
tır. mak beni 11anıyor fakat bu aar· mıyaoaklardı. idi.Mi \.er geUp gidiyorda.S-

Mazı, (kauıje) 114e öttiinel>ıhr. ııntıya yanınızda oldukça kar'ı İki gen9 kadın Helkiıle, Ne- yabao;'hberlıinl tanımadıfl 
Bo., ouun hakkıdır. !Jakın halın J.'\4.u..lıarrh:·I.; ~el::>:l.a .A.rU koymaga ve ileri atılmaı• mo- Ti'n onların mfioaka,alarından hanı.r' araıında bulunmak O'liı 
(Sakarya) ıu öıılinde yakın geç· Halftk ehni haşına götiirdü. gilne kRdar amc1tıaodttn gördüğü nffak oJamıyaoağım.. ihtiyaç 11kılarak çoktan dı,arı çıkmıt· kön'oaıııoı ııkı,orda. Meob9• 
mişııı (Çanakkaleıı) karşısında Kendi keındine diişiindii: gördiijtü lütnflerden, onu, ö_z ba. her ,eyi dogoror T• bizi kotmaga lardı. otrık9a ealona inmiyordn. 
yalnız (kanije) degıl), f•kat bü - Çıldırıyor muyum! Orada baıı tanıdığmdan 1ay~ı n inan. mecbur eder.. Ev1tt.. Amcamın Sofrada Nevber hammın hi· ıllriıin ıeti yiilreehl: 
tün dimva tarıhi: (Benimi) diye. tatlı ıöyliyen Ülküye ne ce•ap tarından bab1etti. Fakat. Dedi.- d•diği gibi büyük 'eyler yarat- ki7eleri, bot maulları çeonkla· - 'Olkti, 'Olkii, Neol&, .-ı 
hı lir mı' vermelit Tekrar heraber çalı;· Soıto.. mak için fikir rahat olmalı, rıa yaramashkları yine net'•· mek lıtiyor. Orada ne yapt• 

Heııce dıyemez. Belki dıye- mak! Tekrar bu ıaadeti Y•tamakl Ülkü, bay retle dinliyor, Ha. fakat bayat 1avaşına giri,en bir lerioi gelirmif, Hah\k11 bira.>rıant. 
mıvf'cektir de!! O, hnoa IAyıkmiydit Hayır. lftk'uo bu co,kunlo~o, aııl M()y. erkek de hiç bir yakıt c 0 ka- evvelki çıkmazdan kartarıroaıı• Geliyorom Belki& "biat •• 

.* * Bn temiz inanı ıuiiıtimal et- lemek istemediklerini gislemek zanıın bana yedinin > dememe- (Oanol) on bir dösiye IOfJ'f Neci&_ hanım, aetaret teroft"' 
O. H. J1'ırkaernın dözüm progra mege oeearet edemiyor, 1ine ea- i9io, yaphğıoa inanıyordu.. lıdir. Dene 0 adam dirjk bir 0110 kendiıile m•fgul oJmr0 manı Azız beyin kar11ı idi.Zeki 
illi, - sanayileştirme proğramı kiıi gibi bir arada batbaşa kal- Ent fakat' erkek •deJtildir. kortarmı,tı. Bo •k,am,re aöylemeıioi, 9ok anlatmaaını w 
<lemıytjlım - giin geçtikçe hmet magı tehlikeli bolnyordo. Hu O, biraz kızararak: Ülktt hırçın bir hareketle: ı~rarl.ara r.atme~ HalfikArı~ :•n bir kıa~ındı. H~r ğeU9iocl• 
ııa~a lıiikftmetinirı elinde inki- dtt,ihıo" ona titretiyor, amca11- - Ent l•ütüo yökaek eay- _ Yeter Haltlk ıiz hakikaten ıös •erdiltini, gıtmememadı . Yl• ha•adı11ler Yerır, hepaio! 
ışaf edıyor. Şeker falırikalarını nın kar,ııına Ticdanının ıilin- gılarıma rağmen fakat diyorum bir ielihl'le geçirlyoraoonztôyle olaca&ını bahane edere~ünü~ öyle •ylendirirdi ki, lrlktt aca.,. 
komA\I fabrikaları, horıları da mez gün•hile çıkmaga artık kov- ben de ekmegiuıi kendim çıkar- garip fikirler ki; ben anlamıak O bepıinio önünde h' hoeo- 1~De De eermayeler toplamıt&ır, 
•·~e, ctlto kitıt, yarımkok fabri· •eti kalmadıfını anlıyordu. malıyım' Yok kızmayınız Otkii. iıtemediğim gibi Bülent te bot kartııında amo11il~.,kiniyor dıyİrek merak ile ıalooa iodi. 
kall\rı takip etti, takip edıyor. Son bir gayretle bir az eynl bu dö11Hocemi tabii görmeliırniz; bulmıyaoaktlr. Siz ne der1emiz ıooda göröşmekt, ' çerde Halt\kon iımi tekr•' 
j) edilerek ·-,.· ı -t"r • •• •• lııunyolları gittikçe ozıanıyor. ıöyledikleriııi yine teYile uğ· ben arno.-mdan genç oldogum d•yiniz, Riilentle konu9ap an- Adeti korkoyordr . go uyor ardı. u hrn I!' .. 

Hıı biitörı honlarıo batında ra,tı. halde onun mütemadi bir yorgan, ıa,aoatunsa emhılm. Daha çok .G. Yine Ha. rönönoe. hep birden bayk::cidal'S 
ea'"' tliizömüoü de görmek iıti- Neler aöyledit hık•• ıaTA,ma ile blrittirdill dll,tineblliraipls. H•r halde aon Bır hafta 4'1Dayor herk -_Hı9 olmı.racak ••nıl•o !>h 
yoruz. 'J'op. ıitab, mermi inkioaf 061" 11.eodtni aldatmak, ken· aha terine, alnım terlemeden kararı 7ıne Bülent 'Hr•oek.. ltktan ıM u Delikulıa: baYadıa Ülkü .•• 

11lWlf. t141yare, torpil fabrikaları dioe oeNret Yermek için ba· rahat T• karQ'ıııs el Hamak Haluk batını •idi aeı çıka. iNi' tef 8W' ~. ~ıı4 ='"' -
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AVBlJPADA 
liARP OLACAKMI? 
11ıerika1ı Muhabir Knickerbocker'in Ihtisaslan 3 Nafia Ve Maliye Vekilleri Ankarada Dahiliye Vekaleti 

._.Her halde Lehistanın Al· bil olabilecek mi? Habsburglar - • -

"' bya ile anlaŞllması, Fransız- Hitlercilcri devirebilecekle~ m.~1 Tenıilitlı" Tarifeler Devlet Demiryollarının Vari- Yanı· Tılı"11tıııayı· vili·. 
ol ela bir preventif harpa arzusu Prens Otto, neler dütundu-

ih ~ 01saydı bile. böyle bir harp ğün~ ıimdiye_ kadar sezdir.mcd_i dabnı Fazlalaşbrdı. Otobüs Rekabetini Kaldırdı yatlara Bildı"rdı' 
ç~•lbalini orhtdan kaldırmışbr Efkarı umumıyeye karı• hıç bır 
.:kü Almanya Fransaya teca beyanatta bulunmadı Prens o ka Ziraat VeklJetf mııu SerYetl Bor•ma.k l9ln Batan Ankara 27 (Husmi) - Dahi· 
~ edecek olursa, Lebistanıo dar sükut etti ki, 650 ıeneden- liye vekileti nüfus umum .... 
~ya y~rdım etmesi müm·tberi ailesini tanıyan Avrupa. ya Dairelere Baden K6m1lr'll K11.llanılaaaını 'l'ani~e Etti d&rlüğünce haıırlanan ve aıı.. 

oAaa bıle, Framanın Alman rıo AYUSturya tahtına çıkmu memurlannın •azifelerini rht•-
"'• tecavüzü halinde Lebista.I ve Avrupaıun mukadderatında .A nk.•~a, 2'1 (B oıosi) - Mllli·ıt~nın artmaaına yardım eylemle- ıör'atle de•am edilip amele ekip- ren yeni talimatname bag&a ft• 
._ Fr._. ile müttereken ha Jnıiibim bir rol oynaması muhte• ye Ve~ıh l'oat bey. hu .. hah tır. Hifhaua bo fazlalık t~mir leri teayit olanmut&•r. liyetlere giaderilmiftir. ,_et etacaıne hemen imkinlmel bulunan bu adamı hemen .. brimıze ••det etmış ••mera• mıntakaıında kendiıini daha faz- Ankara, 27 (Ho111ul}-Ziraat 1 p ı· 1 • 
rtlc ıihidir Bundan batka ltal biç bilmiyor gibi bir ıey. Bu· ~mle kareılanmıetır. Vekil l"'1 la hi11ettiroıittir. Vekaleti bütiio , .. mı dairelen acar o ıs erı 
~ Fl'anıaya karıı dostane ıüa bu genç adam mea'uliye- hır ka9 giine k~dar tekrar le lz~ir • Kuaba hattı Fran- şcöoderdigı bir tamimde milli 

. tavır takınması Avusturyanın t• . üdrik bir ıabaiyet olarak tanhuta gıdf'cektır. aıztar ıtlıueeinde itletilirken 1••· 1erntlerimizden olao ormanla· 
~ aosyaJistler tarafından zapt · 

181 
dm kıyor ve vazifesinin lıtanhnl 27 (Hnıol'i) - Nafia mi haa1lat b~t bin lirayı teca- nmıarn barabi1e.tten korunma•• 

W.ı_ - mey •aa çı V k r A · lı 1 A .. d 
~i üz.erine kabil olabile· ani Habsburg hanedanı yazife • 1 ı n •1 )U akşam n· '~z e euıe~kP.n l)im<li bn Taridat için odandan yapılan bömiirleria 

Mniı~ Alftrl ÇaW 
laydıllr ttlctir. İnö-ilizJer de manevi ve ıY. . A 'b ti _1_ raya barflket •tmıftir. gunde yırıni hin liraya çıkmıf kullanılmamuıoı, bonuo yerine 

lllıı...! . 6 • sıaa• nupaya suı ge rme& I , .. . . 
,-...._t lebeplerden dolayı Fransa! ld _ .. 

1
.. H L-b t ıtaabal, 27 (Hoaqsi) - Dn· tır. Bunılırn bs~ka tarıfe ucuz- maden lıömurü ııtimalinı T• ba Iatımbul, 27 (Hoaaıi)- Şeh-

'Cİll b" o uguau soyuyor. ala 111'1 a- 1 t d 1 . 1 . 1 1 " k .. k 1 ll ır pre•antif harbe gırit· f • emıryol "" u ıuetı tsna rn u,..u, amyon ıe otobuı rekabe- hoını i9in JA.zım gelen tedbiri .. rlmiade bolooma la o ao aear 
~ •eyyal değildir canın ~vusturyayı elr.a 1~. top dan tatbilnae b ... lanan uonz ten trnin de öntine 1te9ıoıilir. rin alınmuını ehemmiyetle bil- pohılera bogöo Takıim abideei .. 

~ibayet her tarafta anlatd lhyacagını. memlekeh mılh sos- zılatlı tarıfe demıryoltar nrıda• Dıyarıbekır baUanın inf&ıına ilirmiıur. meraaimle çelenk koymutlardır. 
~ ki bir sene devam eden yalistJerdea ve bu itibarla da • • • • • S • • • • .. • 

'tler idaresinden sonra Alman il Anupayı harpten kurtaracağını T •• k • • H f s • Ih r· Öyle her hanıi bir tehdide emniyetJe söylüyor. ,. - . ur ıyenın ertara ın- urıyeye racatıliıız 
"Onn e- · k k d k t 1 Prenıe Otto mıllı sosyahzmı L..: -· gmıyecc a ar uvve · . . 
~ttir. reddediyor. Onların felsefesıaı d H ı•- 1 • F ı• tt 
1 .ceaeraı Deuainin düıünce 0 kadar katiyetıe inkar ediyor· 8 8 h.eV eri 88 tye e 
~~ de diğer görücülerin fikir- ıar ki, bu sözlerinden meydanı ........................ • ..................... .. 

~e tevafuk ediyor. Bu görüş. kolay k~'.ay _v.e ibtiy~rile onlara lY uhtelif 1 enezzühler Temsiller 
tr.&padaki en yakın inkişafın tcrketmıyecegt anla11ııyor. Habı· t 
~•ayanın serbest bırakılma- burg ~acının ~rta ~vrupa ~~I~ Yapılıyor. Bavram Hazırlıkları 
~ 1 •e lngiltere ile F ransaam ve musal~mctı tesıs ed~cegını ~ , . •, _ • _ , • 
.. teslihatlarım artırmalarını ve merkezı Avrupayı teşkıl eden BAERA, 26 (AA)- HıtıK"· 9-~~h.lHI, ~6 (A.A)- Hal 

Son Ay Zaıfında Artmıştır 
hıanbol, 27 {Hoauıl)-Agaıtoı ayı ?Arfmd~ Adana •• laa•a• 

Jiıiocleo Sori.r•J• yapılan ihracat tezAJÜl eylemi,tir. 
İçinde bolonduıom•• ay sarfında Suriy•y• M.erain limaaı•daa 

6ü:l9 koyun, 56!~8 ke9i ibra9 ttdilmiştir. 

Meccani Talebeler ~hdaf eylemektedir. Yani harp devletlerle iktisaden anla~arak •imiz hfitiin şohelMınrn ıştıra kovı taratınd11n orta mektep ta

' "'•Y•cak. Fakat hazırlıklar de Avusturyayı refaha ıokacağmı kile ve 60 kişılık kahla bl\lınde leh~ •e muaıılarınft mahıuı ('1- imtihanlar 30 Eylôlde yapılacak 
•-.. edecektir. zannediliyor. Samson halkevı hancloırn b~ra- ıııak ii~ere hır derıane açılmış-

- Z1 Nihayet. Avrupanm en bara· berlerrn,lf ohıu~a halele kRyına- ıır • .l\le~nrılaıa f ızık, kim1a
1 

ri- htıuıbul, 'l.7 (Hoauıi) - Bo ıene lııelere iki yüz meccani 
Brtlkael retli mücadele silahı olan bir kam Kadır he" 'Ye f ırlrn reııi ve yazıye denleri okutulmaktadır leyli ta lehe ahnacaktır• Ro talebelerin möıRhaka iıntıhanJarım• 

• ı k 1 1 · · 30 ıt h 30 E1lftldt- icHı .Maarif Vekaletince Rlakıutıırlua hildirilmittir. ltt. ~trupanın bütün genç adam- yerde en cesur ve en haris şöh- azil arı Ye tıpor o iip Mı miınte a~natoı zılfer ayranu için 

ı._. ırasında bu buhranlı zaman- ret bir adamın bile idare mes'u- ııplorı beyler Alaçıun nahıytı tayyRre cenııyotİ zahıtler ynrda Belgrat lktı·sat Kongresı~nde 
:1'• en ziyade ehemmiyeti haiz liyetini üzerıne almaktan korka· merknine gıtmışler •e hnlkrn beledıye Ye eaar te~.,kkliller ça· 
,..il genç adam, büyük bir nam cağı bu zamanda Prens Otto, httraretli tezshtirlerıle kaı;<ılıın- lışmaktadır. Hn ıııene katloJama T k , T .

1 
Ed k M h ,.I 

~Yan Habsburg hanedanından Allaha karşı taahhüdünü hisse mışlardır Spoıc.oıar harada 8J1or meraıııııı çnk canlı olacaklır. O ür ıyeyı amsı ece ura hl1tlf 
~•ıı.z Yoseph Ottodur. Şı'mdı" derek Avusturyada bir korpras· har~ketlen yapmışlar gf'oe de giin giındüz oıııhtttlıf spor oyun l ~...... 

1 
k stanbal, 27 ( Haımıi) 16 Eylülde Belgratta toplanacak olan 

~ ... 1111 bı' d d K d' • d J t' t t - h .. tenuıl heyeti tnr .oni1anıero vt'I- lıtrı, re mı oe~ıt yapı aca ııece . i... r yaıın a ır. en ısı yon eve ı esıs e mege er gun 11\ 
1 

ı"" v1 llt ""
1 

beyııolmılel parlamentolar iktı.at korıftırnnııncla Tiirkıyeyi meb-
~Parat k 1 · d. h d ı· d mıştır. < ener n av arı mı oyun ıır -, or ve ra tesmıye e •• azır ol uğunu söy ıyor ve a· 1 İ.ı lk b t mılarımızdnn Zeki Mee'at, sahık iktuıat Tekili Mostaf" Şeref, All 
"Or. Yedi aıırdanberi taç ta•ı· vet edilmesini bekliyor .Hu g .. zıntıden bılı11tfRda içtı- oyııı.n:ıcıt c. ~a ·evı f'ff'ı ı za 1, d ,a.. " ,. d b K 1 1 ti d d 1 1 ı · "ıza ve A nan heyler tem111 eyliyeceklcrdır. 
'il b· h d . 'd' b ıııaı yar ım tD eeı usa )~ ve ıı or yur nn il temıu Terece< ır. 

ır ane anın varısı ır. Otto Von Habıburg enj hu A d k k k köylerden gel~n fakırleırlen 25 ı Urfa, 26 {A,A) - İki ~iin 
111:_ · Vrupa a i or ular ve en· zuruna kabul etti p,ens şım-
Lfelcr, Ottonun ecdadından ka- dieye k:ıdar hiç bir mülakat ver geçen hastayı doktoruna muayene evel Sıvernko gulerı 40 kişılık H.1'uhasebe MemurlArı 
"" ettırmı•Ur HalkeTt lıeyetı has1tlıah lıl1rnya 
it..... -·aaı.k.tı.r .t .... r.ud• dönu- medigw i için bu kabul hususi bir " • M 1 p . Al ki d 
._ .... Avusturya hududunda ordu- . . . . B - l'ralızon 26 (A.A) - Halk- ddıımii~riir. Sıverek Halk(,VI aa.,. arını eşın aca ar ır 
~bekliyor. Avusturyanın istik· ~a.hıyetı haızdı. una rapgmen nı azalarından hır gurup 8lir- menıapları ve on hıne yakrn bır lstrnbol, 27 (Husoııi) - Malıye Vekaletıııce boınd idarelerden 
.._~ . . k . ıhbsaslıtramı yazmama \'e ren- halk kiitlesı kendılerıni ~elıir 
ıL ıçın, Avrupanın en uvveth . .. . mPneye gıderek Hımmetm og- h . d ı. 1 V .. ıııaaşlarmı alamamıo olan ıouallim Te memurların alacakları 
~l·tı . _ 

1 
b' tt ti sın bazı sozlerını neşretmeme arıcın e aarı:ıı amıttı r. • on· "' erı oy.. ır sure e m lunu tem111 etwı• ve intam•t yar . ' kaıuilen ödeom111tır . .... d "' - - d 1 d " Y de ha!kP-vı bandoen oldu1;0 halde ,. " 

.,.. •I d' ı k' b il muıaa e 0 un u ·'ıın k t · l "' l ı ır. r. H h h 'd l · d 1 d d 1 l ki "'c e ıyor ar ı, u m ca · , u omı esı nraıan( an o ilojtruca heJedıyA .dıureeıoe gıdil- 01011 mo aae e ı are erın en maKş arın aıı o ayı a aca ı 
det. h 1 .. 

1 
Prens beni Steenockerzeel de h t k ·· ı ·· h · h k · k ı . .. er an top arın gur eme· . O aa a oy o muRytme edılnıı~tır. mışur iki tarftf arRAında .;ami· 19 ır ımH a mamıştır. 

~~ ve Avrupanın sonu dem~k Ham şatosunda kabul et~ı. _raya Bir köy muhıtınde geçen ve mi ııatnklar ıiiylenrnış ve mü· Huııdau ıonra huıoıi movueoeye dahil memurların da diğer 
-.... hni bir barba sebebiyet Brükselden otomobille yırmı da· çok şayanı ebemmı1et bır aıle 1amereler verılwıştır. Bundan devlet memurlara gıbi maaşlanm peşi:ı almıdan takarrür 
•ttebiliı. kikada gidilir. Prens Otto sekiz Tak:ısıuı anlatan Himmetin oğ- başk" dıl işleri üzerınJe tetki- eylemietır 
~~·~V~u~a dahilinde ise, bir kardeşin en bUyüğüdil~ En kü· lunu küylGlerımız akşa~ karan katta lınlunulıuuş, ~alkeYınin a~~~~~~~~~~~~~~Mt~~-~ 
""'' ınilli sosyalistleri Avustur- çükleri on iki yaşında Elizabet lığma lil\dar büyük hır alaka 11., nzıfe Te iilküıü üzeıınde kon- Kapatılan Gazeteler 
~dan uz~ bulundurmak için Arşidüşes'dir ve pederi lmpara- takip etmişlerdir fnamılu Terılmıttir. 
~tıp "ruyor. Fakat 65 tor Şarl'ın vefatından sonra men 

~l~o~- Al~Lyanın tazyiki ken· fada dünyaya gelmiştir. Çocuk
,"' goaterıy<. Onun için şimdi ların validelerı İmparatoriçe Zi 
b 'l•r Prena '\toya tevcih edi- tanın terbiyesi altında büyümüş

Ziraat \'ekili Muhlis B. 
Seyahatı Geniş Bir Tetkik 

Yapmaktadır • Şark Vila
yetlerini Dolaşacaklardır 

Türkiyede Şantajcılık 
Yaşatılmıyacaktır 

~r Onun sa>.inde milli sos lerdir. 
•ıtleri uzak b,ındurmak ka - Somıvar - Vakıt 

. El"'~ AllBA 
-ilılp,; ...... ......,...-.M_.-1L ... L-.l......,,, .. 17 ÜPHAN E SJ!VEMASI 

3o Aguse PERŞEMBE 
TAYYARE BA YJıl'mıza tesadüf etmesi 

Jlk prograı. 
nıevsımın 1Iması münasebetile 

I. 

fihm e kapılarını açıyo 

l~ş•:""~'l~!~.~JC•tl•rı~~"~~!~ı~ri 
FREl)ERlC 1'1A~ GARY GRANT 

CAl~Ol.J~ L !3ARD 
'faıııauıt•n FRAN 

--:::=:::::::::::::::::::==::::=::-~ ~tizi h 

2 - HULYA . iNDE 
Haşrolde: ~ık, ı\ılhor ve 

KATE DE NAGY ve yıldız 
JE AN PlERl~l 
, ... f RANSIZCA Vl\10NT 

UAVE OLARAK" 
MVNIR NURE11 JN 

--beyin 

G 

GJRKSON, 27 (A.A)-Zıra
at Vekili Mobluı bey Karadenaz 
vapurile limanımızdan ge9mi' 
mietir. Vekil bey dogrooa Ho
paya gimektedırJer. Oratlso art
vın, J(an yoluyla Erzurum, Er
zıncan taraflarına gıdeceı.. Te bn 
vılayetlerde tetkikatta hulnoa-
caktır. 

den gtu;ırecekler Ye esrkı Kara
b11ar yoluyla Gireıona relecek
lerdir. 

Vekil be1 Gire.onda fındık
lar hakkında tatklkatta bolana
oaklar ve mücadele yaziyetınde 

alınan neticeleri teftit edeoek· 
lerdır. 

Mubliı be1 Anadolu ajanıı 

nın 6ıreaoo oıohabırıoe geJeoek 

Ankara 26 (A.A) - latan· 
bu1da münteıir kazanç, milli 
ticaret, Türkiye Ticaret, Maa
rifi umumiye, Ttirkiye ihra-

cat, izciler birliği, Balkan 
ticaret, Lavi ki Paı ve G6 
rüt gazete ve mecmuaları 

memleketin mali ve iktisadi si· 

yasetini teşviı edici neıri
vatta bulunduklarından mat· 

buat kanununun ikinci mad 
de1i mucibince icra vekileri 
heyeti kararile kapatılmıı· 
}ardır. 

Abone ve ilin avcısı ve 
ıantajcı mecmua •e gazete 
Jere karşı açılan mücadele 
devam etmektedir. Resmi ve 
hususi müesseselerin de bil 
fiil bu mücadeleye yardım 
etmeleri isteomi,tir 

Ualyada ı Yeni Bir Fener 
f ırtınılır T ıhrihıt Yı~ı T ıcrübeler iyi Netice Vardi 

Van, .Muş taraflarında bay- ıene Gıreaonda bir fındık enıtı
'anat ,.. !~dır mıntaka11nda pa- tüıü •çılacagını Ye fındık iıtıh- Roma, 27 (A.A) - Şıddetli Gand, 26 (A. A) - Mubeodıı 
nınk Tazıyetiııi Te ihtiyaçlarını aıalatmı çoğaltmak için haatalık· bir fırtına neticeıınd• Bo1ooya Va Der Stf!~eo, tayyarelerın ge
ve horalıudaki zirR~t ye hayvan Jarla mücadelenin laboratuvar· da ael haaıl olmut sokaklarda ce karargfıhı kolayca tayin edebil· 
müeHeHlerjni e1&ıh ınrl'tte göz- ıaştırılacagıo• söylemiştır. ın yarım metreyi bulmu,tur. nıeleri içın a~ağıdan yukarı tıt· 

•• •• 1 •• ... Tola crvarda büyük ha1arat yap- rek bir zıya neşreden yenı hır 

Reisicumhur Vı'yana Ha"dı'selırı' mıştır. Sa1telgaelfoda aga9lar Te fener balmoştur. A8keri ta11•· 
bacalar de•rilmiş ve damlar 09• relerle yapılım tecrübeler mü-

fsveç Erkanı Harbiye Re· Ve iktisadi Tesirler moştor. Helediyedalreainın önün- kenımıl netıoeler Termi,tir. 

isini Kabul Etti Vıyana,26(.A..A)- ~"u"torya ~eki h;yk•l yen dötf'rek par9a Fransız Heyeti 
Varşo•a, 20 ( A.A) _ Mıtre· Ajan•ınıo bildirdi~ine göre Tem- ao-;ıt ır. 27 (AA) lıl k 1 Boma7'A &itti 

tal Polaudeki lave9 erkin har• mmr fı1anı Av•ıtur;raaın malt oma, • - er •• 
bl1e relei Jeneral Nı~reni kabul Ye ıktlaadl T1&slyetl•4• ebamml· Peata Polhl• olan bir .. ı .. ıe Roma, 27 (A.A) - lıal1aa 
etmlftlr. MülAkatta PoJooy" er· yetals hlr te.lr yapmıttır. A~a• ht ... dtJmittJr. .Z.l•I• mesk~r manenalarmda holoomuş olan 
k&nı harbiye relıi Jen•ral Gon· tur1a p•l'Ul•ın •ılamhf11alt MI' mahal•• bdlıaua tidde&H ol . .Fra.nııs Hkerl heyeti reisi Jene-
ıioroYlkl de hasır balanmattar. "9hll• ı..ı.ı .. r •l ..... t&ar. mqtar. ~ ral Luan Romaya gelmieUr. 



renı A•r 

-,-7---- - -

Lehistan Gazetel 
-rurko"'Y"' 0 ... ,,_ ... ~, .&u şe-vk ... ~ Demiryo)u Jhtilifı Matbuat Ve f A.l .. h, .. • 

-!3- - Notalar Harbını Gecmiyecek Mi? ransız IY tarl~ın1 
Gecenin ıe1aizlıği birdton bit-ı•ilmesine, vücudıınu kaphyan - cum Ediyorlar 

mi.ti ıaukl. •• Bir çok ayak ıeı 11zıya rağmen eeneriler kafile J J S t M 1 T k•f Varşova 27 (AA) - L-.. 
J•ri ııhk ... inin böyüıiine U· ıine lıahlmış, topallı1a topalh1a apon ar ov ye en. ur arını ev 1 . tan ile Fransa arasındaki 

T6rk B•harrirlerl 'erefiae Moskovad.a Zi~afet 

t11lmoelardı. Hu bir itıu•tti. Baa- onları takibe koyolmu,tn. Etmekte Ve Bunlara işkence yapmaktadırlar sebattan bahseden matbuat 
,kına aıramaktan korkan yıgıo - Poliı .. Raakan var .. Çabuk memleket araıında nifak ~ 
Jaareket haline ge9mi,ti. olono:a çoonklar 9abuk.. ı• 26 A ) 1 - k · · 1 k h lerlıo, ( A. - Alman <lakı fark o kaJar •hemmıyet· ışaık ctetnıryollarmda çahşao SoY- ma ıçın yapı aca er 

Oao, hu• gıbl donmutto. Po· Hir çooak •••1 deneoek ka· mathuah uzRk şarktaki ıiyaıi ıızdir ki ufak bir hüınüniyet ile yet memurlarmı teTkıfe denm bir tetebbüaün akamete ma 
liı, pohı •• nihayet borada da ya- dar ti• bir ıM: nziyflte hiiyiik hir alAk" ııtfi:t bir itilftfa varmak kolıayca ka· etmektedirler. Mevkuf lara işkeın- olduğunu ve Fransa Le 
kuıoı bırakmı1Rcakh. Börri1e - imdat... imdat diye 9ın· termekte ve Uaı - Japon müna· bildir . .Etrafaoda kavga edilen ce edilmektedir. Ro cfimledeu ittifakının iki milleti• me 
• &adıaı hi9 bir saman ha ka- ladı. 1ehatanın gö{!ter<lıği inkitllf hak- birkaç mı iyon Yen harp il:in olmak tlzere Oro1eranitobuaya ve his birlitine istinat eyled ••r eyi anlamamı,ıt. Kop kura Sen n•hriain ainNiyAh ~nlars k k · kt d S • b 111 ında peı betbiu mbtalealar yft· etmek hoıuMnnda fıit;bir biikA· iıtaeyonunda tevkif edilen Li yazma a ır. ag- cena 
elan butazrndan hırıltı halıode araamla bir karıtm• oldu. Snya riitmektedir. met içın kftfi bir ıehep teşkil kod.1nyıkıye ltlecll~i cürümleri lefet gazetesi olaa Var .. 
7alnıa tU IMSaler çıkıyordu: dll,en bir taş. gıbi.. tnoe tttı Kngraf guıerP1i dıyor ki: edeme.z. Kıaeen dı~er bırçok mü- ·tı t tt• ~ . . ı· k diyor ki: 

Pollı p 1 lra411 " la 1 h k b ı ra e ırme.. ıçan po ıı ara- F 1 b' 
- ·• 0 ıı... Y 1 0 r n eyecanana or •n Bütün dıplomatık imk:\nlar him amiller de müıellnh bir ih- .'J • ranıa •ey ıne mOte• 
Kiifilrlerın bıni bir paraydı. otdu. Kulaklar ıa•eoe poliı ııhk- t•mRmile harcanmatlu miiıell&b tilah •arit kılmAmaktadır. Fıl· kolunua ü9 Hat ıopa ahlmıotır. bir Alman - Lehiıtan muab 

Ser aıısdan bir kttffir 91kı1or- larale doldaıondan imdat dile- ihtilaf an ~ıkmaın pek muhtemel bakika Mançuri harp nhalıuın- MoıkoYa, 26 C A. A) - Rat siyasi bir cinayettir. V• 
•a, ~anlar, biitün bu cemiyet Den ıeH kulak vereu olmadı. değıldir. Aıker kantlerinin gUu- da miieHir olmayacak olıtn yeni muharrirleri .kğngreaioe ıttirak bir muahedeyi ancak ya 
J[a9kınları geoe- dtnlenmelerintn der ilrneai ıebdıt rdıci hir hare etmek üzer• buraya gelen Türk haini yahut çıldll'mıı bir biikı 

Fran11ız doıtlojtuna rat?men Uoı· 
bosulmuı klifrediyorlardı. Ka- - Boradan, 1·oradaıa uer kettar. ~,akat sadece lıir hare- mnL- rrieleri Falih R1fkı Te Ya akteclebilir. 

u ··• .11a yanan dahili Ye harici birçok -
nnhkta bir panik Yar••· Bota•- diTtn burada... ketten ibarettar. Sonra büyük mltkilatı Tardır. Japonya iae kup Kadri he1ler .şeref ine dön Amerika 
••• ,ı,elffr dtt,erek lurıh1orda. Bir httoam batladı. Qımento develtlerl de hatfl b"reketltırini bir harp takdirinde mevıulda İp· biiyiik bir lriyRfet verilmit, yük· 
Varol, bu heroiimer9 içinde ken- torbalarının lrorudo'2o batlar heniia açık olarak tayin etm•t sek Ru• mnharrir.. ve edip Tecil &•ela IJu-a 

tidaıy• teclarik etmek zaruretin- ' 
ilni ne kadtar yabancı, ne kadar fnhna1la doğruldular. Çehreleri de~ıllerdir. Pazarlık için ~aba de kalacaktır. leri, hariciye komieerli~i tıaı .&rtııatlı 
•nlh balnyordu. Yanında bahı m-'nm kolonları andırıyordu. zıunıuı vartlır. k ıı. Tü k S _.,. o Bınaeoaleyh bütün ho amil er HOi ve r ve oyyet mat· VA,iiıgton, 26 (A.A) -
aan bir HrHrinia dndakl"rından Vakıt11• uyanmı,lardı. Banlar J{orre11pondan L"ohtik gaze- • • Itır Alman mehafiline ibtılAhn buat mürue11illeri hazır bulan- senenin l1k yedi a1ı i9indeA 
blaklarıaı tırmahyan f8 wö11 da kaçmıya baaır'dılaT. teai iH ~öyle yazıyor: th · t ı bar· mnttur. Bo mtiuaaebetle çok H- rikanrn bir milyRr 197 mil 
4tlklildll: _ Ne Yar, ne oıu10,, Çın t•rk demiryolları ilıtilı'Uı ma oat ve ııya• nota ar 

B k ! 
Moskova ve 1'okyo araeanda ıi hına mönha1ır kalacaganı .xan· mimi notnklar teati edilmiş Ye 854 bin dolarlık ibraoat YI i Baskıo ••• Bukıa... - "1 10 •• yaai- bir meaele ohio. Fakat Ja- nettirmektedlr. Yakap Kadri bey bü1ük bir a!A mllyon 761 bin dolarhk itlat 

V 
oHar, baeaklar, göy•eler .MerdiYen önllnde tii..Tlttri ilr- ponlar mezlH}r hRtll utan aiuıa'k MOSKOV A, 26 ( A A ) - ka n1ırndıran ozan bir rapor yapmı,tır. Geçen aeneki ibr• 

arolu ititor, kakıyor, ._.., perten bir boıazlaşma varda. içın teklif ettıkleri tntkt•r ite Harbaoden bildiraldıgıne gör., okumuştur. Haebihal ii9 aaat ele- 81( milvon 438 "" ithal&t 
n1orlardı. Da~"1'99lttea bir da- Bepei birden geçmelt-i•ti1orlar- Uuılann iıtedıgi miktar arasın- Marıçorı ve Japon polisleri Çin vam etmiştir. 935 milyon 72 bin dolar ıdi. 
klka önce dı,ıuı fırlamak ıea; .. aı. Tahta ayaklı atlaman baca· .. • M • • ... 

Mbıkahların heyecanı, panik ııaa ıatıl•a ibti1ar ıerHri bir 

7apmı,tı i,t •..• Ka9ıtan bir ıilrtt tekmede yovarJaodı. Aşağıdan Bulgarlar Şı.pka Muha Cer. eral Kondı·ıı·s M v 
lnıan araıında karanı•, hareket- aoı bir inilti iı,ili itli. l - a& • 
il• duran yalnıs Varoldu. - Hay aksı şeytan bay. Yu b • • K 1 1 d 1 • 1 c v • 

Tam bu ınada köprü altın· karıda hareket vu, Qahok olu· re esını ut U a 1 ar nıze (]sa evap erıya 
4a bir ka'hkalla, bir ka•ı• kala- naz. ....................................................... .......•................ . .....•................. 

~ı:-'B:':.!:~.~~ ::: .... ~.:~~: ıvın~;o·;!:n .• -:~iı~:!\~;·::~:;: Kral Eski Milli Elbisesile Bu ı~- Venizelosun Sözlerile Hareki 
tan korkuıuıı• tatulan hanıt s~n'de bogaıan çocagono terya- tı•klaA 1 Bavramına (ştı•rak Eltı• Arasında Tezat Vara,ış •• 
sayallıydı bu... dıoı kahkahalarla karşalayarak ' 

Sefalet ve f•IAket yoldatları orada kaldı. Sofya, 26 ( A. A ) - Hnlgar Atina, 26 (Hususi) - M. Ve· mücadelelerinde bükümet 
en aasik dakikalaTda da birbir- Hepıi gittiler. Köprü iizerin- AjanAı bildırıyor: ni~losun Londrada Royter Ajan silahlarını teslim etmiş bul 
)erini dütönör!er... den gelen •eılerio ak11leri kadı- 1877 Türk - Ruı barbanın sana veı.diği beyanat münasebe· caktır. Ve böylece zaiflet 

- Heeey kabadayılar bara- nın uzayan biıterık kahkabala· Bnlg.niatanan iRtıklfdinfl mehtle tile mütaleasına nıüra,...aat ~di,en cephemizi kolahkla devir 
daa ı•Hais •.• Boradan... Merdi· rına karışıyordu. olan tarihi muharebenin cereyan Harbiye nazırı M. Kondiliı de ıstıyecektir. 
Tın burada... Geniş Seleaten rıhtımı üze. etti~i Şıpka \>o~azıncla istiklal miştir ki: işte bunun içindir ki son 

Bu tözü ıöyiiyen,. korkuyla rinde iki ııkı eaf teşkil eden po· abideeınin dikilnıeıi rui1naaelmti. - Uberallerin lideri M. Ve taya kadar böyle bir anlat 
~ollarıDJ. adımlarını şaşıran ar- Uılerclt1n kaçan kadınlar, koşmak le büyük mernsiın yapılmış vtı n zelosun sözleri sıkı bir teşriki yaklaşmıyacağız Böyle ha 
kada,ıarına yol göıteren biriydi. için eteklerım kaldırmışlar, boh· laal iJe hiitlin hükumet flzaıı mesai taraftarlığmı göstermek etmekle memleketteki Veni 

çalMrını göğüılori Uzerinde ııkı· o zamanki mılli elbıa.~ı~rile hu tedir Fakat memleketin sulh ve aleyhdarlığmı siyanet etmiş 
lnoe, narin bir gövde yagmor yorlardı. meraaimde hazır huluıımuşlardır. sükunetini ihlal edenlerle olan ğı~. Bunu bütün mes~iyeti 

mıze alarak yapacagıı. 
altında ııırıldı gitti. Fırtınadan - Sonu Var - 50 000 kişilık hiiyiik hır halk oıesai arkadaş!ığı da hakiki emel- Daha namuskirane ha 
korkan koyun ıürüıü gibı Hne- e...-.o.;ımııf• kitle•i haznronda o zamanki lerine bizzat kendisinin hiyanet k J :a.. 

F d 
ederlerse muallakta a •• 11 

rller ona takip ettiler.Birbirini ransa a harp ıaLrıeei cırnlan<1ırılmış ve elliğini ortaya koymaktadır. M. meselelerin hallini ihti.a 
Ue kaka ilerliyen, fakat birbi- buna biHiin vatant ı'eıniyetlor Venizelos siyaset dünyasma me bir anlaşmıya muvafalftt e 
rinden Ayrılmaz bir yığın tetldl - mensapluı ıştırıtk eylemiı,tır · 

Bulgar Kralı Bo11s sai iştirakini bir prensip olarak lir ve bu halde htiku•et 1 

eden bo kafile erkeklerden mi, T k •• f Nazırı• Borazan vasıtasıle eıkad.,n ol· l e a u 1 . , . 'l tavsiye etmesine rağmen ha- sini muarızlarımızla Jay ., ... 
yokıa kadınlardan mı t1rekkUp •luıtu r•ıbi ı-oklama yapıhtııR ve rine cevap .u verı nıı~tir. ~1 era• · t keli 

n o " '" rekatı tezatlarla doludur. da razı olabiliriz A•1 a 
ediyordu' Karanlıklu içinde göl- nın Bir Nutku Şipka mubarebesınd~ ~le? . Bul- ıimdeo sonra muazzam Ull' fener Onun arzu ettiği müşareket hiçbir uzlaşma ~biJ 011111 

geler birbirini kovalarcaaına Charlero 
27 

(A.A) _ Surada gar -.e Ruı zabıtlerıorn ısımle- alayı yapılmıştır . d b cakhr. ııyrıldılar. Tahta bir ayRk, • • • • M • kabul edildiği takdar e .ntiha at _ 

akıllara hayret veren çeTlklikle gömülü bulunan Fransız askeri - - A ık d y 1 R 
kaldırımlar üzerinde ıeı çıkara- için dikilen Abideyi açan Fransız IsveÇ Veıı·ahtı Gazı· merı a a er e~ql u 
rak ilerJiyordn. 8eraeri kafileai tekaüt na.ıırıM'. Rivele Cdarleros ~\~ 

inoe gövdenin ayakları dibioaen meydan muharebesinin ehemmi- Hz. 
01

• zı·yaret Edecek lar lstanbula thliyor a1rıımıyortlo. Onun her adımına yetini tebarüz ettirdikten sonra rv 
bath idiler. Gıdışlerinde, görft· demiıtir ki: 
Diitlerinde onu korumak Jıtiyen Biz su•h ananesine bağh bu· • • •• • ·-·-· • f • ff 
bir hAI T.ardı. Bir aralık alAkah lunuyoruz. Ancak her kes iyice Prensın Seyabatı 4 Ay Surecek Büyük Bir Seyyah Kg esı usu• 
blr '"' yırıe yükseldi: bbilmeldidikr tki sdul~ fikbrin~ otlan Atina, 26 (Hususi) - Stok-Jcenup mın,akalarmı dolaşacak eı·r Vapurla Nevy-Jan Geliyot 

_ rıoplanaluu. u sa a a ımız aıma asıre ve h 1 d 1 1.. t .. İ b . .•. or-
Can Varol '1a dizlerinin ke- · t ·ı de am edecekfr 0 m en a ıaan ma uma a gore ve ıveç gru unun ınşa ettıgı ! tenzilftt yap 1 k ,., 

emnıye azmı e v 1 
• laveç veliahtının dört ay süre· demiryolu üzerinde tetkikat ya· Atiaa, 27 (Hususi) - Vaşinı· rin~olayhklar ö t 

1 ~la· t~ 
1 · .. f R t A "k da ret I' 1 erı mıı ... cek olan şark aeyabah prog-ramı k . ld 1 k S on um cemaa ı men a 

111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111. k t'• ki' . 1 t Prenı 13 para aynı yo an ra ve u yerle•en Tı;rkiye Rumlarının iı· d.uun üzerine ağustosun ,_ 
: • a ı şe ını a mış ır. · dö kt' p - F' ... ,.. e ha J S ,,. = ~&9J9iZ er 1 Uf [ :>..::&JG;W!JcliM = Eylulde Meıina tarikile Yuna rayeye nece ır. rensın ı· tirikini temin ederek btanbulrt: bü .. Zil ~nan aturno ~ 
5 24 Af!ustos Cuma Gününden itibaren 5 =- • t ı k · ·n Stokbolm'· liıtin ile Arzı Kenanda on beı büyük bir tenezzüh tertip et yuk bır yolcu kafileııl• 
_ N - nıı ana ıe me ıçı .:vyorktan bar k • • 8 
5 ~ Sebı' r Gazı·nosunda § dea hareket edecektir. yirmi gün kalması muhtemeldir. miştir. h •• eyyahlar yol Uz:r7!d:tuı:br. :. 
! 5 Atınada reisicumhur mösyö Bu uzun seyahata hususi bir Cemaat bu seya ahn te•.tana da .. . UDO 

§ • • • § Za~miı ile görllıecekti~ .. Veliaht ehemmiyet veri:ektedir. i~in T~rkiye ~efare.tinden b, g-id~oekler ~~ny~~~~ t::nb'!t 
~ Her A!.'şam On ~ışıhk § ~!~~~::;e ·;i':ı':c!kT::·~~:~~:~ Radyo Serg·ısı· ~:::eu:::~:i,~st;~~:p::t b~~,z~~lr!:i ziyaret edeceklerdir~ 

i Ork!!~~=~':h!n~;~ktar ~ i ~~;;~:t:f~~~?::!ü~~::::~ 30 Milyonluk Sipariş Sporcularıdrlı An~y~t~ııa!~l~~ • 
!.. • 5 ve lzmıra gezdıkten sonra Halep ff k ft B ~ JJ f lf Antalya battı inıaatı bfy-•a· 

Oazıııo müdürıyeti; muhterem müşterilerin- ş s h k 1 22 T . E . ar o a ıra ,. nın ar § den gfüdiigü ra,:tbete küçük bir mukabele olmak § am,. _ a ra. Suriye tari i e IOllft ttl - Bu- ması münasebetiJe yarın Af onda 
:: ve panayır müddetince lzmire geleoek halka :! Teşrınıevvelde Bağdada muva HA Ul\.Olı\ ~takıml&r yapılacak merasime ittirik !tmd 
! ıyi bir vakit geçirmek için büyük fedRkarlık 5 salat edecektir. Bağdat dö LONDRA, 26 (A.A) - Uad- d T" k ~I 1 üz~re. Anta~ya meb'uslArı, Halk 
:i:.! larla hazırlanmaktadır. 4 - ~6 8 3-4 § nütü tekrar Türkiyeden geçerek yo 1erg111 diin kapanmıştır. ra a ur ve- . ınaçınd" e~ı mümessdleri ve bir çok kiaa" 
: : otomobille Tahrana gidecek talı 250000 kiti Hrgiyi zıyaret et: araeandıa yapılıle berabere be er kalabalık bir heyet halin• 

111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111· Pehlewi bazretlerile görüpcek- mit ve SO milyon lngilia lira• ikiataraf bir Je~~~~ Afyoaa hareket etmir 
t' n da Hazer denizini• hk kalmıthr. 



öiüt Altay 
Evlenecek Balıkesir Maçı 
Al 1 1 Bahkeair, 27 ( Hasuıi ) - Gem&D ara De er çenlerde ıehrimize gelerek bir 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

- 148 -

T . d.,. or maç yapan ve 1 2 mağlip ola· 
8 VSl ye e 1 1 Y rak d6nen lzmir ıampiyonu Alta1 
Berlin, 25 (A.A) - Doktor takımına iadei ziyaret etmek 

Heiosiua, dahiliye nuırı mitli ve revanı maçını yapmak bere 
soıyalist fırkuınm ırk ofisi ile birlik tak mı bu Çarıamba glal 
birlikte Almanlann evlenmeleri Izm•re har~ket edecektir.Eutbel-!loııuraonoin ha eınri artık yanına hiç hır kım•• kabul nloa· hakkında apiaclakl oa maddelik culanmızlzmirde de İJİ bir netice 

~r •mırdi. Oaorine rey .. , mozdı. J,ı\dı Rı,mnndoa kabalD emimameyi aepetmiftir. almak için gtinlerılir çal-akta· 
aıa heyan etrne~e kımıe- •Alının kıuı11 bakk nda en hfl· 1 - AJman olduğunu dllfiin, dırlar 

lııkkı yokta. yük htr ıuım eoorl idi. Kont 2 - Sıhhahn Jerİade oldaju Bu maç Bahkuirde ıimdid• 
lloııra prenı Ferıde dönerek, H•nri ı • ark•şları dı anoat ha takdirde nlenmeüin. al&ka ayaad.rllllftu'. Neticeai 1&· 

- Adalet n,;ıfe11 bo kadar eayede o fttref8 n1til olmoflardı. 3 - Vllcuduau iyi muhafaza bıruzlıkla beklenecektir. 
lbıhr. Şo b"lde ıiv.d11n n Prenı glıDoe LAdı Rttmont et. Y A - Şampiyoa11111U1111 da 
•tlarınııdan riea edeq gım ıle arkadatl.ar yerler1nden fırh· 4 - Fikriai ve r•hunu sai· bu maç içia hayli hazirbklar Ye 

ak,am Laydı Rıtmonl yı.rak hükümdarı aelAmladalar. lam tut. ekzenizler yapmakta old11.jaa9 
tlerHtt birlikte tehrı ayını Hır k•Q dakika eonra oyan. OIJlcDkttn bir manzaıa S - Alman olclup. için haber abyoru Son um•nlanla 

•ııntarı "eyıre pteeeoı• larrn hatlam:1ıına irade çıktı . - Boıtaıaıı 1 inci 80hl/ttlt - cidar. ancak bir Almaa • .,. timal Adana ye Balıkesir takımlaraaa 
Oeler gece geç Yakte kada.r He"ıen uıtty.darıa ıki azim Fil Hararetle alkıflanaa bu nutku istasyonda aıkerl mazika ta- ırkına meuup birisile eftea. karp alclıjamız fena neticeleri 

edecektir. Ho e~lenceler.ın getirıldı. Ronlarao boyunlarında mtlteakip ı.met pap yine T• rafından aelimlandalar. Ôdemit• 6 - EYleneeejia zaman ala· ailip ılipürecek derececle iyi bir 
AiAley~ kadar nktıo ~ıaba , .. 1nuı hır,.r Fil ban Yardı. Uzer. balaye dinerek Ôdemiıe mite teki tezahBrat eidclen elll8alsiscli. cafla adamın ecclacbaı tahkik netice almaaıaı beldiykru 

•• gü"I geçmnıne 1•r· lerınde b&fk" bı9 bar t•Y ,rokto. veccihea laalkıa copun teulai· Kachn erk• bDtlln halk caclde- et. lzmir futbolunu bir reklı .. 
nıeılni temenni ederım. Fıller evyela meıydandA hir rah arasıada Ôclemiıe hareket lere dlkllmllftl. 7 - Sıhhat •Jllİ' samaacla daa ibaret olduğımu alyliJ• •• 
Y•ne bu ıalonda toplamı- çarketm~fle batlıul,tu. A ~ır vü- eylediler ismet pqa '9aktin geç olma· harici ı&zellijia de bir prtıcbr. llllli takıma pmclidea bet alb 

JCter ıöyledikleriniz doatro rüyiişle ıııe,Wrcılerın i)nlMind~n B&t6n istuyonlarcla toplanan sına binaen ıehirde fazla kala 8 - Ancak lfk ile evlen. oyuacu vermeje kalklf&alaraa 
bakkın.xın derhal Yeri- g .. ç..rlerkeın berkfl• hıınl~rrn Mi· halkla uzak klylerden gelen va mıyarak doğru GllcOk ya;Jaaınıt g _ Bir oyun arkaclqım in- futboldaki dereceleri 1ıer halde 

... aılK aüphenit1 olmaam. yüklük lerıne, gü"tollıklerll)fl bay- tandaılar candan relea sevfile çıktılar. Geceyi burada reçirdi t!L- .. _ -• er.Mİlll ada- anlntılmalıdır. 
111_ "' J .ı 0 _ k b"l..&.:-d · ı 1 ._p e .... e •• enea --.- • _., • .,.•an üzerrne gerek arka rar. o qyoruu rini UllfVe ilimize ı ~ ı er er. · d. arkadqbğmı ara k'k 

' ı•rek Udi Riomont pren HımJtıll bang11inl yen~oectine B•yınclır istuyo•wıda da bil- Baıveltil pqa burBn Gtled• .... iZ ıvaç.. ' k Kaza Tab 1 ah 
··••randan taktılar. dair ••rıroılor aıa11nda 'iddetli yllk bir halk kltleııi topla.mı, - yine hmm! trenle .. bri .••• rıo - s...::.:._:-ı ~":' 
lotııen bir lpnt iiaorine bohlelora taıaııtlm•kl• idi. balaD11yorda Tren 12 yi 30 ıreçe miıe dllnecelderdir. lamet pqa ~ ~ - iU ti .ıı . at - • - - , , 
ı, malyotl balkı •alona 1ı. Hole lng•lıaler tqın ha tema,ı mawualat efleyinee alkıı tıılanı dojraca F1tka biDMJm ~efl'İf~e • d: ~ ı:.,: ı8: ÇDCllBI St'~lb lyil .. i.u 
.lalikiimdarlarını alay ile logıltered• yapılan At yarışla. koptu. borada farkacı arkadqlarde bır •eya uk b~ lltlJ• 

liae g•ldıti yere götiirdlller. rına luyaıı olonabılflo1tk bir 8 /t· Belediye tarafından harırla baıbifaal yapacaktır. hakk e4• · 
11.rıner ••londao çaktıkları len,pe ıdi. nan maıa'-rda muhterem .._ıaa· Bqvekil pap, fırkadaki iç\i· ispanyada 

Graı içinden gelen bir Fıller tema1aJeı\hı dlin~p fire Bayındır mahıul~erinden İn· ~aı mDte~ki~ .bllka~et iskele· 
•ti mümkün degil menede çarkederlerken Fılhanlar eıtıhp cir, kavun ve karpuz ıkram o!un sıade kea«iderını beklıyecek olan f k IAd T d 

tttk Hanı tnın elim tuttu. kulaklarına bir ışeyler ıöylıyor- du. Yarım saat devam eden haı karfez vapurile Kal'ftyakaya- ıre- eV 8 8 e e • 
toa.ıoa ııkuRk dedi ki: lardı. .. . bıhallerde Ba,vekil paıa trrai va çecekler ve tam saat altı bu· b. 1 Al D or 

itte Hanri, seom batırın Ru ıozler motlaka Fıller~ ziyeti, balkın antı ve dileklerini çukta Karşıyakaya isale edil~n 1r ':!r 1 ıy .. 
... k•dar olur. Belki timdi kızdıracak t•yler olıualıdır kı tetkık lıu)arılular. Yine coşkun Yamaalar oııyunun k&taclını hız· ~adrıt, 26 (A.AJ -:- Hukil· 

._ laffetlme rnanınrnıı. Bu mühArek baynıdarın b01nol"dan- tezahürat ve alkıılar arasında zat yapacaklardır. met Batgo• YilAyetlerınde feY· 
•e.ak bir mükMatK nail olur malan autayor, dıtba zıyade balkı seJAmhyarak Ödemişe mil· Meraıimde" sonra Jiae ayni kalAde ihtiyat tedbirleri almak· 
hakikaten kiti görürüm. ıür'a~le yiirilı~~te •!•~ 1!1°d~dı. tevecciben hareket ey!ediler. vapurla a.d.9: tiiy tarak doğru- t"dır. Qüukli pıulameotolar Bıl· 

4tlqya çıktıkları Yıtkıt kao · ~ıhaye~ fıh:° bırıaı d?oii~ Baıvkil paıa Hz. Ôdemiıte caGülcemı 'egideceklerdir ismet bıo Ye1a oh·arıncla ıi•li totolaa 
-'J•rtonnn çatlak aurna gıbl ötekdıne ybuneldı. Ob kuıd~ öbtekı iıtasyondanı. tehr..- aiden e.dde P-atanın muv lltım müteakip bir toplantı yapmıya hazırlan· 
ı K b de urup asmına a maga r 1· •· la ·h Bi b ~ · 
•

1
tilnaege batladı. am nr d nin iki .tarahnda toplanan bin vapur tanlliala mGtencet en maktaJırlar. l ••,. muuım 
ba1k11arak diyordu ki: la ID k b' b' • • - • lerce halk farafından karşılan· limanımaz .. D aJnlacakbr, pofi• takYl7e kavYetleri sel• ..... L . . er çn ır ır.erının uzerıne 

adi Rıtmondl Ladt Kıt 6yle bir blicum ettiler ve o ka. mittir. 

ı ka1bed•o•t bir dakika~·· dar ,iddetle çahı•P çarpı,ı.ı.r 8oY»"etlerle Komite Aras11ula "l'elgrdar Konya da 
r. Hemen gidecek olıabıle ki üstlerindeki filbanlarni yap- .............................................................. .. 

belki y~l•••meyıs. ~lmdı rak gibi yere yuvarlanmalarına p ır Izmı' rde Cı'varda aı.ıı •• , .... Kt-hızretlerıniD yanrlerınden az kaldı . 1 anay t'l.ğe 099lftlme•l 
l•ldi. Gerek tııizin gere~ . iki azim hayv~n kih b rbır ' Kon a 

26 
(A..A) _ Konya 

ti Ilı arkdatlarrnın yerlerı lerıne hortum larıle vuruyor ar, Btı tık AlAk u d d b ledi 1 · 'd i u nftfnı kaydi 
ha kendi 1anıoda ayrıldı- klh diılerile karınlarını deşmeğe y a, a yan ır ı e yeaın • g. 1 • ikin- Şo/~1 Mustafa Eftlldl 
161tedi Hint &d.,tınce prens· çahııyorJardı _ . . 3~18' do&am, '~ •Y eam '. EYelki aktam pana7ır uha-
.,•el or1&da bolomahyız ki Kih birinin kaçıp. otekıo!n oı temdit tahrıri dolayı11le 25 11oda etyaoıo girmeıin• mahsu 
ayag~ kalkt11a1ta mecbur tak~p editi. kah . ~~kıp .. ede°!n - Baş taıofı bmncı ~ahıfede - f Ankara sefareti erkinından M. gün zarfında .. ~9 eYl.enme,. 133 arka kapıda ~okubolao feoi oto-
n. rüc ata !Decbu~ edıJııı g6rulmege Baıvekil ismet Pı Hz. bu pav- Louis Szette'i ıehrimize memu· dogum Ye •S olum. Şımdikı ıon mobil kaaa11nı diinkü nüıhamıs
lnbnr berıt ba ıözl•rı ıo· pya~ bır ıey~: . . .•. h yanlarda uzan mllddet kalmıılar, ren g&ndermiıtir. kanan maolbin .. yapllan tımdit da J'Hmıt••tık. bu kasada ....... 

ııeı,,.. bir tela• ıle ıöylediy- d bNıhl •~et btırıhll yı~ılgı d o~um on s~elik iktisadi hayatımızın Mumaileyh dtıa panayarı ge- heıtabiyle 19 eYlenme 3,(18 do- dan agır ıorette yaralanan ıt e v ar e erıne a ammu e emıye· . k · . . 
llaoriye dl bir kaQ ıöz fır- k k f ' l t'I tt ' k' b muhtehf ıafbalarını ço eyı ~- zerek tetkıkatta bulunmuıtur. gum, 3,108 ölüm Tukuı&tı kayt J•tlarmdakl Oakonun ııbht Ya•· re ararı ırara ep ı e ı ı u _ ff k 1 b R b kii d k · i 
la mttydan bularak: mağlupluk üzerine galıp fil de Jandarmaga muva a o ~n . u aporunu il mete ıran erece ~e teıblt edllmı,t r. iyeti eallba doğru yü• tutmat· 
ky Hanrı! dedı. Bugiinkü rkasına düıerek yetiştikçe hor· pavyönlar hakkında takdır bıs· ve gelecek sene Macarlar pana· " , ••:•, .. ~•. tor. 

dan memnun oldaıııı• maf. :umile vura vura mağlüp hasmı ••.•İni bankanın şehrimiz müdürG yırimıza ·~·i mikyaata iıtirak llrıcıyı Yıkllııızın Beyanatı . na~ı ~azetelerlo ~ncoğon öld&-
"'•naımıa pek şık deıt ı l mı- nı ahırma kadar kovaladı!. Fıruz beye beyan buyurmuşlardır. edecekJerdır. . . . . güne daır verdıklen bab"r dogra 
kar kaybedecek z» manımız Sıra gergedanlara geldi Ger Baıvekilimizin bu takdir b•sle· Komitenin T-aaUgett - Baı Taıafı Bumcı Sahifede - degildir. 

liclehnı. gedan çok vahıi .bir canavar- rine halkımızın da temiz duygu· Aylardan beri sonsuz bir faa- milletlerin beraber 9alıtmaıını Kaza hakkrndakı tahkikata 
'nıbnr Joe htmen Graeın dır Burnu üzerinde yalnız bir ları ilave olunmaktadır. liyet içerisinde bulunan panayır iıtihdaf eder. müddeiomnmi moYinl Ah bey 

gırdı. Onn çekip rcitü- boynuzu vardır. Hele fillerin Panagırdakl Eczacılarımız komiteıi harabeler üzerinde yiik· Balkan miaakı bo telAkkiye tarafından deYam •dıJmektedar. 
tabu Hanrı ıle ukadaoları kanlı biçakb düımanıdırlar• Ger- lstanbulun en bliyllk eczane ıeltilen eserin noksan kalmıı tamamen uygoodnr. Kazanın Yokoboldugo yerde bası 

1-ıııp •ıtıl•r. kedan, fil gördilğü zaman soa si Beyoğlunda ı.tiklll cacldesin yerlerini de tamamlamak üıere Volı:ll beJ Yagool&Yya .. e .ı.etıllor yaplmlmıtıır. 4tltadaşlar (Saray ölöıtan)ı dereceye kadar ku~urd~iu gibi de büyllk Kanzuk eczanesile, miitemadiyea çalıtmaktadar. onun büyük bir eiyuiıi olan 
•ok oonra ıti tarah fil de onu en bnyuk ,ıddet ,,. Türk eczacıbpın en blly&k ta En kua bır zamanda biiyllk krab baktınd• tatcllrtlr bey•· Almanya 

~it Hint afaçlaril ıüılü hiddeti ile karf\~&rİ> b. 1 .1 di rihini yaıayan Etem P9rtev ec bir eaer vllcuda ıetirebilmek için oatta bolanmuf Balgarlıtanın da '"t.n yürümeğe haşla~llar. Gdrg~:enlerın t ~~h~tbi:ıey· zanesi ve mllstahzarata, genç ~e gece uykulannı terkeden bele- •n biiJök meofaatı kowlfnlarile .&l'pa Ve Bal'tlaJ' ~1e• • lorlodllor. Sonra ~ a· :."" ç;';.8 e :•re. ' eaasen pek faal eczacılarımwlan•(NevroZln diye bqmllhendiıi Cabit beyi IOfrltl mualde balaoaııı kaaoa· I8tiJ'OI' 
teklinde bir roeydana A z~~ıf oı:a b~ ~~h'iklar sadece Celil) sahibi ~ezacı ce111 Arg~n ve mesai arkadatlarıaı takdirle tını ızhar erlemı,ur. Berlio Türk ticaret otl&1ID• 

'1 bnra11 AdetA A.t oanba~ uya1a ı.a,... adeta bakar be1 •e TDrkr1ede ~abana cbt kartılamamak imk&mızdır. )olnbarrirln Balprlstan, Ya- dan Ankara Tllrt oflı riy ... llH 
i gıbi tertip edilmilJti. ır kesilirler ki birçok zaman· macunlanna her ıekiJ v~ ıuret!e Zi aretçiler panayırm ıece goalaYra ile bir taraflı mukare- gele• bir telgraf tehrtmis ofta 

... ~1dan111 ortaıı marifetler lar seyir meyd~aında .b~rbirleriai meyda~ ~ırakmıyan .Necıp beyın manz!raaım da çok beyenmekte- net teınlnine ye bo memleketı müdtirlügüoe blldirilmlttir • 

....,_k yerdi. Dört etrafında ar..-kla vakıt geçırırler. Bu Radyohnı. miitetebbıa e.~acda: d" 
1 

K bik t • h Balkan miukını imulamıt basl Ba telgrafta A lmanyaoın fa• 
k"deoıe yapılmıt tribün· ara, .. , çocukların körebe oyun- nmızdan •Kata grip .. imalı s-:-ı ar~· k .u. d ·~~vı;a,t eme~ m11ıolMketleraen ayırmağa 99hftl• la miktarda& arpa Ye botday saba 

b 'l•tee eeyiroilerle d ılm1111to. larına benzer. Meydana çıkan Elzmi.0 • ~ey pavyonf lan aruıfl' n a meme ektımızl ke 1 
•• de• liyapdı - ,.

1 
. tlb 

101 
vermiror mat • diye alacağı 'f'e bun on içi o Türk tiio-

"" • ·k· "th. gergedan nihayet bir mırımızin maru ve tere ı ec· mıt. yo su u ıçıa e v cu e a ıo a ~ ltaeydanda bir takım Tahtı 1 ı m! lf ki llat d H'lll r ·ı . b" e1erd' 1 rdoga bir ...... oevaben Tedik oarlarının doArodan doğruya tek• 
•Uar dögü,eoeklerdi. Prog· birlerini g6rllp. bulduklan za- zacısı ~e imb·b· :. ı~z Klı 'l ge ın mı~ ır •• dır. üh d" ~·U til bey demlttlr ki : llfatta bulanmaları bildirilmek· ltııaotbinoe me danA •YYel& man 0 kadar ııddetle kavgaya aczan•ı sa ı ı em mı Tenvıret lflD e m en 11 f 

1 
ted· 

t,, gırooek h~nlar dö a bqlaclılar ki ıiddetin bu dere- beyin paYyonluı cidden birer Fahrettin IUam heyi• lıllJllk Madam ti mloatı imza •!•n: ır. , 

tonıa iki Gergedan !n~ cea1 i hiçbir valıfi hayvanda ga.A ı·li'? vef saıı'a!~61teleri olmauıttur. himmet •• gayretleri takdirle lar dı:r•::r~:ırr::~~:re:~:·~:!~ Gılın Tllllllllll 
rO emez. zız en •curm anmızı g ı er- Yar • . 

'091111 •• - Dana ltaı - d"ld . b eli tt d 1 g6rlilmilttlir. matlt ıarette aııerleriyle de mo- .Emnayeti uwomıye oesar.U-t•ıaı ou derecede bası Tahtı • ıııı. • ı •.n u mevcu ye en. o ayı Hariçten Ge1B11ler kareoet• Yaraoaktır. Akitlerin altında balondorolaoak ethuaa 
k, ~~ ln~nlarla döwti'li Tashih ~~~~:lerle ka,..ıamajl bır ~ Panayır lamirde olduğa gibi ara1tnı bosm••• matuf her , ... b. ı&hl olaoatları kayt •• prtl•rıl 

'•baQ ayet dördtiaoti fa11Na İt Bankuının oa acu yıldi· Macarların .Alaa. civar kl7ler ve mllhakatta bl- blı fa1duıs olaoaktır. daır Dahill7• Tek&le&I ~lr talf. 
'•a... oanaYarı hır pa~ııo nimi mUnuebetile Bankama akim .a rak aJalra q,raadıl'llllfbr· deYlet Bartot,.e Veldllml• ba he7a• ma&ea .. •aauıa,.rak 

t.d ıle temata biteoektı. kuruluf11Dda vaaife ... aBr• ilk Ma~rlar bu .... • • • ollaruaıa Jtisc1e aabacl• ftrkl7•I• •sine •lh l•r1t gGndermltUr. BUb.,.. 1 
11.ı,ınont ile arbdlfl•r cllrt -morun reııimlüliıi ~ -~ .. ~ ~-= ıPhi ~,.......,. lıil' _,,... ,. • ..,_ .. karala gllıl OfhOID mantuam bir cJ• 

Y•rtıade otnrdoktan bira• miftlk. Mesbum Ha,._,= maa ıfljr ak---:: lmiJel lro&a,lak t-.ldl ,.ı dljiaclU iki aı ... ıa •malaafa .... arsaıan,da terle karde tlbi tutulmHı h• be.ıııar ~lınm•ll• .... IJ. wa A~oa mD~ .~ • . Irat Macar 
11 
E :~irpe . ~ tnaler ~ .... lıfıll•••at- ••-DD.. ııııı.- ııııanda bti1en ıhmal edll-~enııa geldııı ılln olanda. beylerıa reaımlerı birbiri H dlrcl&acl 9 J ka =JI olarak ı..· laeldMirler. a.ıac eaalt&ır• m•i omrolllDmakta4ır. 

IDahalhnd~ Preo1111 karııbrılmı•tır. Tubila ol•ur. naa ~bir all s11 1.•• are P • • 
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'inSBnlı&-ın HaJ1l l'1EJ4~~ 
= -Yaza:n; ~c1.re ıw:aıro 5 Üzüm incir Ve Zahire Satışları ~ .... 

iktisadi Haberler 

! Türkçeye ~:K~=~ ~-·ubS. __ .. i Menemen' e Umumi Qo. Alıoı Fıat 6 bwırh Şetııı 9 50 9 .. 
_ : 502 Kırk KA.111n S 13 50 4 Diyamandıtiı 9 ôO 16 

~- Onun Cüzünde Komünistlik Ancyk Çin'i ~E eı·r Nazar 497 F Solari 8 16 1 K1&dıOAhmet6 6 
: Tekrar Yaşatacak Vaeıta ldı... : ' 27 Alyoti B. 8 11 75 3957 5 Yekun 
: _ 6-l - : .................. .................. 291 Koope. lttihat 8 17 ~ ' 

Şankanek'ın otomobiline, ak· neticeye ••rmıy.,cektir. lf n•;f. Çalışkan Halkın Faaliyeti 359 J Taranto M 8 50 1( 4 t 763,3 Eski Satış 
ıi ııtıkaınette kulJaoıl•a bir nto- fakıyetıizlik, ihtimalleri pek çok A. d y A D • • 277 H Z Ahmet 8 50 13 26 45723 Umumi YekdU 
mobille çarpılamazamı idi! Eri Halbuki mH•leyl bugün hallet- rasın a e,ıane ert Sa lfıdır 247,6 D .Arditi 9 16 Qu. Alıcı Fiat 
amabttr otomobil• ordo •aa'ıyet mf'k lizı m. g )IU• I ~ 

1 
••. - • -~ • 248 Trifontdia De. 7 76 12 869 F Paker. 6 ti 

ediyordu. Kollaoac•kları otomo- P•y: • • ., a.ı P ... 1d.ed ...... 282 P Paci 7 10 öO 227 Ş Remıa '1 10 
bile yabancn bir el911iıin bay· - Bllfka tftrlö ıu~.reket te Menemen, 16 ( Ho.ael ) - ba t•kkUJJerden billaMD ll'or- 186 Jiru Ye Şö. 9 76 1' 50 70 P Paoi 8 12 8 
raJlnı t•karak mil•dereden kor- kolay d•ğtl, cJedt. Ucinoı defa gördiigim bu m•m·ıbel tlrk•tl de•amh mtlba7uJarda 152 B Alyoti 9 '16 1' 60 A Malamo 5 'I 
•&rmak akla pllrdi. Fakat poliı - Bir 11ıal Yar. leketl ilk • 11aretun on Ha• ka· balanmakb•dır. 138 Ş Ki• Halef 11 ı• 21 B S Alazrald '1 ~ '1 
biltftn eJçilertn eofnrlertni tıanı· Alçak Ye aJtar lııolnHar onun dar ewYelda. O uman ölgün bir Mahitte, kendi aha1ana göre 128 Sipahi Riaa 12 ıs 26 13 Kark KAaım 12 26 11 
iıJıaıçtn ba da •tlam bir teY yHrilyö, latllrımetincle Yoanbaaz kauhe olan llenemenı ba iklooı bir oaabhk Tar. Balk •ki •eT 62 Şam Satfeı 12 76 12 75 5 ~ k detıldi. l ola bir ytık aralıuı ile lakat alnı yaz111 gibi yoluna ziyaretimde ~ok •leıtıtmlt "\'idam. rln •lıat teıok•tyatından ayııl· '1 Jla•ı Z Bu. 11 :ili 12 26 74 e Ün 
l•m•U O.neralin otomobtli•in lclç değlttlrmedeo, •rımt1rak Merk .. zde b"f bin hane •• oa mıft imı•ratorlok zamanının her 26 S Gomel 10 12 60 13053 Eski Satış 
inU ı1ra matlaka moltafıalar1aın gftne,tn altaadan k•Jbol .. p gi bin kad"' niihııu il,,, ıki nahiye memleket u .. rloı 1ttkleclıti alR· 26 Kobea Bir 'l 76 '1 76 i37g8 Umumi Yekıln 
J'orcl'a gıdiyorda. Şüpheli bir dı1orlardı. Qen gine dütfl•· Ye lrırln uıöıeca•ıa kilyüle amn- letten •e bnrafall ananapetr .. &UL- 21 T .Ali molla 12 60 13 Qa. Oınai Jf'iat 
lar•t kartı•mda kah•ca otomo· mek i9ID ıöalerini .JOIDmat .JÜ· mi nüfnıa 21 luaden ıbare& ba lerden kartulmat. eamlaariy•&i- 18 Ar E Buan 8 11 60 1,7 B•A•ar 3 'o 
m.mn buamatlar1nda bulanan rftyordo; arkadat1"" bekliyor lonan Menemen, miit..,aa\ bh misin can Yeren makaddee ,.1• ı• 

•• her aamankı gıbi onan dı- k ba 1 ki "·- •~- L" •ı v F Z .._ptallablO 60 10 50 63 Arpa 2 37 
mahahalarla poliıler, 7akl• .. n· 

1 
bo .

1 1 
' ,... 0 ma • ..,.ra .... r, ••1 0 

• baund•n iatifacle et•t"1r. 16 Y 1 Tallt 12 12 100 Kamdarı a:. 
Yar ar 1unca ı er ıyen kıvrık fi ilik t k t ı u ı b. g.,a.. " 

Jara derhal atete INtthyanaklardı. profıliae bakıyorlardı. g u en n~ u ın ft yen lf ._.....ar• dört kılometre m.... 12 O.Tabirci • 8 10 GlO 1iobut 6 '16 
Qe• kulak Terdi: bir ka9 da· - Hir oıol vardı. Ve 11111• çı~ır 94''Çf!Yf'll ıçıoe girmitı bala- fede kAin olnp ikı MDN•nberi 11 K • Saphi 6 8 680 Bakla 4 8'1 

klkadan beri arkada9Ja11 aaral•· noyor. Memleketan beldi •tleri deTam etmekte bulanan Gediı rım ki tttk ı .. uı de ancak hudur; 10 J Koheo 7 26 10 60 8 Bar9•k 5 
randa kona,oyorlardı. bombaya atmamalı; onnnla be- fl'{erınd• ht!nüa bir t•tluk Ye çayı köpröıiioön ın,.aı oldakga 10 N z Klmil 10 öO 11 26600 kilo yapa~'' 

Pey: nber otomobihn tiHrıae atıl· anüıaleam ohnıu11akla beraber ılerlemi, bir haldedir. Bu köprü 12 
- Oenerallerd• çoga, öldü· mala. ilk ~ôrö.ş.te hötün •azl1erin kaY- lzmir Ye Bahk•ir Ylllyetlerini 10 M. S Baya11it 11 1296 adet kuzu d 60 

d ı 8 .Ak Oı. Z .M 11 25 11 25 1331 kilo koyun 48 
rlilmek tebltke1i kartıııoda bu- Arlık çoonklann O'Jn•mıodı ... ı ranm••• ı;ö9 r~ı • Beledıye birbirine bathyao .,lr g99it 1•· 

,..h Qoklb G •••••• Jandaklarını fyic• bılHler ş .. 1• d4'hkd•ik weydaolardan gN;•- ar en "' çuı'tı yapıyor, ü ri balanmakla ayrı bir ehemmi- 1 ka1t•k'ten mutlaka ayrılırlar. yorlar Ye tlötü .. üyorlardı. Zl'I hır •t•ç 'ıd•nh~· J•tİf yet ıa,ımakta olduğundan İDf& A m anyada 
iman yalaıa bizlerde Yar. Dükkana •ardıl"'· Qın•k mı- tuiyor. Miilki .,.., adli itler itinin ilerlemif bahıomaıl mobl· 

Soeo: tarı diikkaoan aı kaımdak i ml•r• tabu lflJ ran.J., •e maıaraum it· tan halkmı ıoo derece ıH·indi· 
- EY•t, diyorda. itkence ile aldı. Qantalan kntJarının alf ıo- tiyttn har naakırıll halnıdtı.. • riyor Oambarıy•t deYrioin leJi•H Şark Tütünlerinin Vaziyeti 

lldllrölenlerin çooakları iyt te&- da, lambalar arHmda ayakta l\ıuı•hıuun ystlnıJI •tar •ıkrnta- •e11mlerl eıra11Da geçeeek olan 1 _ • -•• 

llif9i oluyorlar. dnroyorlardı. .Nıbayet ~•ntttla 11 Tu: ~n ".,ı ... ı .Fılbakıka •o hu köprü, iki Yil&yet Hyrüaefer "Yanan tiitünJerini himaye Hincliatanında 35,08 milyoa 
lkiıa de itkenc. ile öldürftl• rıhı taıu bJr dıkkafle hır t11rah~ 'ti' memlı ketın ılk ıbıayacmı ve münakalatında mühim rol ofialeri birliği,, nin Yerdiği ha· kıymetinde 22301900 kilo 

milf babaların ojtulları idi. yerl99tirdiler. P•y'le Soen C)rn- te~kal ed•u mHttlesdır. VKklilft almıt olaoaktır. berlere gire 1933 Hneai zarfıa- milyon mark kıymetinde 1 
Pey il&Ye etti: vari çljm.,ldıler. ı· aaınınıfıut1nıt '°'t\I ırıleıı au, teıı- Üç uııe evyel bir kaç 7oba11 da Almanyaya ithal edilen ti· yon 648000 kilo Brezilya 
- Geriye kalacak ceneraı. - Niçin giilf\yoraun ç .. uf Hl ... fertıyaıın hoınklıı~u Ye mürtecıoın melon emel ·n hare· tünler ceman 120.34 milyon mark 4.98 milyan mark kayme 

)ara gelınoe, Qin'i İ11ze maba· O güliliüyor, l'eydekı ıa11anııı miiktımmelıp·ııaı~lajtı .)iizüuden ketlerane gökılioü ıiper yaparak kıymetinde 78,850,000 kilgram- 5442000 kilo Birletik devi 
Uf hır Oin haline getıneler 0 ?.•

1 
.. ı:ıa_ıe •t 1tıgi 'J~"tılız,.aılaln nz•k yollıuJa 1 cı':'~ akın~kıaJır. Buna ırtıoıun o kara yılaulan elinde d1r. 1'32 ithallb 129.14 milyon den ithal edilmittir. 

gu aınıuvorı ıı: Mm ıır 1111.ııra ı. J bıle ono kendi kanlarınının öze. · ''" ıw ., ·~~ lu·ı;a ı•lı gar ı~ılmedı - ,ebıt olan kahraman Koblayımı- markh" 73 557 000 kilgram, 19Sl * 
• . k a • u ~ ıu ıı ş o 1 J ıı ~ u ıı ıı tı 11 y ret u; 111- • • rınde kormot olacakları içın b._ de ketfetmifll. Artık lıer ~ey gı tıehı.-p goMlerılmekle heraber sın abidesinin inışaııda, az bir de ithal edilen miktar 158.88 Almanyanın ıiıara 

1ük hır Qin 'fiicoda geJmi' ola 1adeleşiyorcln. ı ti 
111 

krnıuıı ka I. heleılı) e11111 Y :nı \'ıu ~,.,, ıu amllk ookean kalmıtk ıoretiyle, hitama milyon kıymetinde 69.791.000 1932 de 31,365,645,000 İ 
cakrır. mamıftı. OrllArf'tlerıno rı1t?nwn la oldul!u ıla ılarn tıdılı) <ır. Ka· ennit lıulonuyor Daha iıtaayon- kilogram -ve bin dokuz yüz otuz 1933 te 33'048,803,000 a 

Qen ve Soen, lki11 birden: arkRd,.,ı,.rınırı nıı1ıl hır trruldiit tahatlıa Jll'!nat faalı}etı yok Fa- dan çıkaıken etrafa bakim bir ithalltı da 259,3 milyon marklık çıkmııt.r. 
- Hayu, dedıler. Ne hıri ne içınde oldoldınuıı hılıroHlıı. En lrnt lı11 yolduk lıe ecliytt lıülçe&ı• lt>pe üzerinde derhal ~öze çar- 105,563,000 kilogramdı. Demek Hazinenin Uıtün ytız&ıl 

de öteki, komöniıtler ve bilhaPa tebhkeli oekıldl' lıoınlıa Rlııııtk 11111 ıııiıııaıt ulnıaJıf?ı ~auıııetınde pan ve görenlerın kalbin• biir- ki 1931 denberi kemiyetçe teza· tahail ettiği rtısum 193~ de 
hunların mdneYYerleri arnında biJe macera idi. ö uıtık ıu,11111lo Mthııl l<·•··k lnu.or Jı!İiınlüvor: met telkan eden bu abide, ayni yüt vardır Kıymete gelince muh- milyon 116,975 iken 1933te 
mlllıyet9ilerin aayııaoın ne kadar boınhftya atmak 11e '"'~k" lııt Bel,.Jı)f'ııın lıiııçeaıı otuz küıur fedalıAr Koblayın tewiz alnı gi· telif aahalarda yücuduou hiuet- milyon 880,528 marka ialDİf 
yübek oİdağono bilme. degıl teydı . Helki mactıranrn tM11 ıclı. hııı lırRıl1tıı ılıaretıır. hı seoıalua yükleliyor. Ba abi· tırmiı olan iktisadi buhrandan 1931 32 mali ıeneainde CI 
lerdi. Üc; aşagı, ht'ş yukarı do :ış- Kniiıthıuıııı 'Aşlı,·A '"·•rıdatını deoın ıfade ettijtı Koblay batıra dolayı kıymet azalmıtbr. Rus imalitı 24,999.308.000 adedi 

Pak, çabuk kapahlan mec- ma~a ha~huJa. Arka odıt, dii 1< ka liıiiııı ve~ ıııı·J :ııı ı, ıildı ffltkil geldıkçe kalpte inkılAp •tk ve tütünleri dahil olduğu halde prk mDf ve hazinenin bu yüzdeli 
nın ön tanfırıd11n J!' rı o ışık i n 1 ı r ı ı ı 1 mnRlar<la, acıklı lıikay6ler ve aydınlırnıyontn Hava ~Aten ,,.. c 1111 

' " '"0 111 ıkı l!e ır yo o kutııyetinııı, ha azız tehıtteo tütünlerinin itbaJitı da kemiyetçe ail ettiji rüsum 411656 84 
gene höyle mak•teler yazardı laoak ol<lu~nn<ltıu orad '• ltrtııı., mııh ıın ıkıı~ıttli ~eni,lı,!?ıntt flr- mütevarıa doygolttrla, daha zt artmııtar. Aıağıdaki cetvel bu olmattur. 

~Hl •tıım .. kh•dır St'neTı dç be' d d- · k ı· · U .. · "bl.aı.• d Bunlardan ıononcoıo oöyle baş- lar<lan iiııcekı karouıı gıbı lıa'"" ' ya e arttığının farkına "Yarılıyor. son ort senenın mu ayese ı ıt- mumı ıab aaın yüz e 

J ti E 1 H k 1 
' 

ı rıııtroıı \.ılo ıuıklıHınıla yaıa K bl · ı· 1 1 L llt .. t kt eli · k"l d 2 5 f · ıyor o: c mpf'lryalızın 11 krnhda eaıyort o. u ır ı ıill8 ı 111 o · k .. 
1
• 

1 1 1 
k v o aym azemetrne ımıa o an aa ını goı erme e r. nı teı ı e en , p en 

f t JA ı 1 rno' 1111 OK n ısı ı 111,. ı ıaıoın ,. «'le . oldu~ondan, Qin onnn liitfonn er ına m >a ar1111n tenekelen · • abide, bakanı ıbtıyaraus kendine Kılogramla sıklet cıgara imalitı 1931 de 1 
ttzerı ıde t•r• n d"' i' claınıı Rlrnr "ay•lahılır. Meyan • 9 bir kere daha bekliyor •e bktnu. • 1 ' "' .. ı 8 onın •(I v• mo- . .. . cezbediyor 9~kıyor. Onu yakın· Yunanııtan1930da 17,851 000 4 5 1932 de yüzde 12, l Vazı 11t1fbam IŞ&retlerl weklındo, koktıllllU )'ffZ Vtt l 1Jlıai1!1& kaf - • t •• •• • •• • t t t ı • • 

na 1akmıt olduğa aJhn balkanın hır takıro ısık oyunları belırı günlerırıde bıtlka ftÇtı~ı uıtra,ma dın gordöm; go11umün oaüude 1931 de 12,752,000, 1932 de yüzde 16.2 nııbebnde 
bir nikel halka ile tebdılinı rica yortlu. • yo'n ı~tuılı.?ı cla~ııma~a mühim inkil,pçı tehidın MYimli batı 16,069,000. 1931 de umumi 
etmek taeavvaru11da balonoyor., - Scnrı Vaı _ yarclııııllH yRpınıtkt1tchr. Amele hıonıüm etti ye o anda: Bulıariıtan 1930 7,'.!08,000, yüzde. ~15 i~i te~kil _edeli 
Randan ba,ka hır de teıhı,9ilık ~,,Xf)Jf'VRL.I ~b:z; v 1 l lıer :ıamarı ·~ hıışırıdıular. Ayni - Senin ytilı:aek robun JtÖk· 1931 de 6,432,000, 1932 de pfenn~kbk aıgara ımalab ~ 
hl .. lojiıi hazır bnl11rıu1ordo.Onon a e 8 B ilerine zırnrnnda IDİIL411\h .. ıller dn malla- Jere 11ıa,ıyor, Atlahma kaYU,0· 8,862,000, 1933 te 10,752,000. ıedesı zarfında yiizde 65 
göaHnde komoniıUik ancak Qıni r"ıı lııuıl'ft'kı ıııiistf'lılık ptyHa yor, kahraman KabilAy! TürkiJe 1930 da 11,882,000 tinde artmııtır. 
tekrar ya' ta k t d ilk veya orta uıektt'p enı.. ') 193 193 a ''8 Yaıı • 1 1• lam u ı z~t mek ıue.chu ı Y"tınde Oümlelerini dıliıııde birkaç 1 de 8,723,000, 2 de Bana mukabil 5 pfe 

Snen: cd•koyan ve bAr hangi hır clt-gılclırler. J\ua ıucı kezınde defa tekrarlamakla mllH Ye ıııa 9,147,000, 1933 de 8,917,000. iyi .ıtara imalib da 929 _. 
- Ren Qmi dtt~ıl, onunla tıreten geri kalmış çocokl• S t R 1930 d 1 d • · "hlik" --h 

d 
bulurııtn ür. tt'ee1'klil, ı11tıbaal nevi bir zevk duyarak Men.._ o•y• usya a a umumı ıab ın y.....-

veya ı b · k.l · t k' ra tH8 •~rilır ve ımtıbana ..-on nz enım ı erı, a ır- eılılen rua ı, h11~ka ytırlere ibti· menden ayrıldım. milyon 898,000, 1931de t81l,OOO 56 8IDI te,kil ederkea ba 
leri •aratm•k iıtıyorom. Onla- yetlttırıhr. ı k Hul'A•l 1932 de 1,991,000, 1933 te aigua iatibllki 931 den iti 

1 k 
•. 

1 
Terfii f t . 1 '·- yaç hı&116ttum•don~ a ıııa ta Ye u .. rıo namrn•ı ar ı o m•Ri, ölcl•ir· ımı e mıe ta eı.m --------~--... ------- 1,923,000. azalmaia batlıyarak 1933 ~ 

m ..... 1 kalı ı --ı '-" J ler yenı ıene cl"nlerine ha· 9 ..,,,, il nuıyoram. ı a nız M.. ti Aydın De111lryolu Umum 1 30 da 38,839,000, 1931 de aıağı bir niıpete inmiıtir· 
onlar flllllllllR. z1rlanır. Muallim deulerırıı uracaa ara llDdDrlQDnden: 29,748,000, 1932 de 35,682,000 Kom..-n, Reemtama •• 

Oeup Y•tren Qen oldu: eJ"lerde verır. htayenlenn • 30 ağustos 1934 perıembe 1933 de 37,661,000 nerburg ainai grubunun • 
- Hız hoıuha atmak tecrü- gazetemiz idare rnüdürıyetı T k T 1 c -Anti H:mirden Seydikö-"-e Milyon Markla mukabili: yeniden yükaelmiı ve ia • 

'---1 d b nt1 mfİrRCRAtlArl. 5 5 u•r u•ccaı arı aııp K.. ~ .... '""'n e olundukça bo iti tyı hareket edecek 6,20 troaile Sey 1930 1931 1932 1933 yibde 70 ini teıkil edecei' 

V d·ıar 1·7 dık6yüadefa lzmire 715 te avdet 78,26 45,i.O 40.16 3'~26 had e çıkmıtbr 

Drlstol Oteli 
ls .. anbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
Bristol Oteli . 1'ep~başı habçe&i karşısıdna 

• Hahce vo .Marmaraya nazır 
h11vaclar hır yerdedır. 

Bristol Oteli • A&antaörü, her odaeındA eıcak 
• eook euyu bnlonan banyolu 

odaları havı letanbolun blrınoi srnıf lüks 1rnnforlo bir otelidir 

Bristol Oteli . Hütiin rah~tlıklarına ilav~-
• ten en temı111 hır aile otchdır 

Bristol Ote)ı• • lz.?1irlilerin huJoştnkları bir 
• mollkat yeridir. 

Dikkat •Fiyat huıosonda Bitietol oteli bütün 
• blrtnoi ıınıt otellerden ucuzdur. Yatak 

ticretlerlnde )'tDi feykalAde tensilAt yapılmı,t1r. 
6-28 (792) 8 8 

erme 1 1. edecek olan tren tahrik ediJ- 23,48 18,73 18,70 19,62 Sirara imalihDID 

Herhn 'J'iirk tıoaret oda110• milyecektir:. B~ .tre1nle~nd ye
5
rine 28,93 22,45 15,53 13,90 20 kadar miatakil imali 

d d ya nız o gun ıçıa zmır en ey- .t67 3 91 3 67 2 22 • an ~ebrimız ticaret o Hına ge .., , 1 d a k ....-:: dik6yüne 4,50 de Ye Seydik6 153 34 9019 106 o'oo er araıın a mun aıe 
len aylık hır raporda Berlindeki yliııden lzmire S.50 de trenler B _ ı'd 7ö8•lildnv 

7 
' .b. bunlardan bazdan Yan 

ıtbalArçı fumaların bilhaua bu- u ce1..e e g r ujii ıı ı 
bobat, yün ve tıftık almak için tahrik edılecektir Muhterem hal· 1931 d "tiba Al elinde bulunmaktadır. 

kın malômu olmak &zere ilin en ı ren manyamn • • • " -
ıhrac11t tiiccıarlarımızll müracaat oluaW' t6ttin ithalata Yunaniatan ye Kira YllzDnden K ..... 
eıtıklerini, bo miiracaatları11 Ber- • - 20: 8. · _934 tarihinden in- Bulgaristan için teıaytit ı&.te· DOvDIDr MD 7 
lın Türk tıcaret odııaınrn tavııl- cır mevsımmın sonuna kadar rirken T&rkiye için tenakus var Kahramanlarda otur•• 
yeıile oldnttunu Ye fakat maaJ. mer'i v_e ~uteber olmak üzere dır. Sovyet Rusyanm yaziyeti rekoplu Emio efendi, yot0

1 

eaer J zmır tiicc~rl~rı~ıı~ hona btitün ıncır v~ nat6rellen~i Se! sabittir. Mukabil kıym~tlere ge zı Pakize hanımı kir• fit 
cevap •ermedik erı bıldırılıııiştir çok ve Kozpınardan lzmıre Şı r b k d .. t ·ı 

Oda raporun<lR hu müracaat. meodıferJe nakli.& taahbllt ede· bıncel du, ydu tar a gos eri en ıe· IHinden aralarmda 91ka8 
' kl ki ep er en o ayı azalmııtır neticeeinde dövmüıattir. 

larrn cevapıız kalması vüzünden ce ere na iyat anında incir ye A v d k" t bl b f v ..,Jt Berlın Türk tıcaret otİasının da natüretin beher tonundan 550 f&gı. a ı a o ~ ıat te· Emın efondi yakalaD 
·· k ı k ld klU'uş ücret ahnacak ve 31 10 nezzülOnü açıkça gösterıyor. hakkında ta• ıbata bati•~ 

~nenşemıı eTazkıyet,te 1 a ıghı.nı, cle•ap 1934 tarihinden aonra b;her ithalat Milyon Kg. baıına Bir Kadın Denize pGr. 
• r y ce · o ao arın ıç o maz- . K J k • f" y ı d k ı•Jl f JA • tonda elh kuruş mtir1illere iade g a mar vasatı ı. apıcı oğ un • o 1 
ıa o ıae ma um at veı meJerınl olunacaktır. 1930 38839000 135,34 3,485 grnda oturan Ahmet kı•• 
Yeyabut mektopları alAkadar Taahhiltname imza etmiyen 1931 29748000 90,19 3,030 mtiz hanım, Bökt\me& IS 
başka ffrmAlara denetmek: Ye lerin g&aderecekJerİ İncir Ve 1932 3568200() 78,06 2,187 öuöncle clenis kenar1nd• a 
onları ~aherdar etmek ıaretlle natllrelin beher tonundan 550 1933 37661000 70,00 1,830 ken mu•aseneeinl k•1 
Tft~k _tıouetlne yardım etm•I• kal'Uf lcret almaeak •• kendi· .Almanyaya ithal edilen prk deni•• dftomüt Ye etr•f_., 
rinı rıoa •tmıktedir. -...r _. lerİll• rMdiyat 1apılmıyacakbr. ~den maada Felemeak f1Dler tar.tından lnırt• 



• •btaol 
TeWon267' 

yvalk Y nlr. 

tala mll&ealhk •• aon mo4• dltlaıollt. lrat\lf•. 
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D tor 

IBIDBI $ir 
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ll••1nebant Rf tttıci 891 
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EYLK.aranttn~ ttam•aY c"1 
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..,....... 
ff utalarını lht «in Oııeden 
aonra ReJIM' ... Hacı imanı 
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l - _ff 1 o 
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maoıal&tı 
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~o 
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tarzları hakkında 

ÇIKAN 
1• fll ~Pell 1'8 Oıtfffın 
IA Kna"t ve m

0

a•l çu;ek lıuıgolara 
gl\VINQ HANill. 

.ı., RI A Ut getıp 
il D11arbekir. tö.ıküd. 148QIOf 

~OŞB~~KF HANIM 

lı 1111 ti6n batta ....., bN• 

H 81 u lalli gani. Ko\ta•m 'la9iarun 
MAHMUT ORLALJCTTf.. dY 

ıhhat Eczanesi 



Fratelli Sperco 
Acentası 

RoJJale Neerlandala 
Kuınpangaaı 

l.El.1A MON Vapuru 1 ey-
ıUc1en 6 6yliile kadar doıtrn 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
l•mtr, Pire 1 rlgute ve Sa.alı 

için muntazam laaftalık PoataM 
Seyabatın mtiddeti İzmir 

Trlyeıte 6,112 gündür 

Her pazartesi günü maYa11a. 
.ANVERS,ROTERDAM, AMS· Jat ederek çar,amba günleri ha
TERDAM ve BAMBURG i9in reket edecektir. 
bamnle alacaktır. 

İlk hareketler : 
GANYMEDES vapnrn 1 

ıylülden 6 eyliile kadar ROT- 22 Ağusto4ta : BEOGRAD 
TERDAM, AMSTJ~RDAM ye 29 Al?ustoııta : SPLlT 
BAMHURG için hamule ala· 5 Eylftl : SRB1N 

eaktsr. 12 .Eylül : HEOGRAD 
ORESTES Yapuru 6 eylülde pj T . t 1 ı · l . . re .,. rıyH e yo on ar 19 o 

bekenmekte olup bamnlesmı 
aoıtrn tabliye ederek BOUR- fiyatlarda tenzilAt yapıJmı,tır. 
GAS, V ARNA ve KÖSTENOE Yolca ve naYlnn l9ln taflilat 
için yük alacakt.r. J. PUSSlOH acentetine müra. 

Svenaka Orlent Unlen caat ediniz. 

•. v. 
W.P.B. VaaDer 

.... Oo. 
Deutaehe Levante Llnle 
ATTO vapuru 27 ftğnatostA 

bekl,,nlyor. 80 a~uıtoıa kadar 
ANVERS ROTTERDAM BAM 
BURG Te BRRMEN, i9ln 
yük alacaktır. 

DELOS Vapuru 3 eylülde 
bekleniyor. RREl\l:EN, HAM
RUUG ve A.NVERS limanları 
na hamule 9ıkaracaktır. 

SOFIA motörö 10 eylülde 

reaı Am 

ıtanbnl Stirat olu 

SA.KAB T & vapuru 

Her pazar 
günü aaat on 

......... altıda limanı· 
mızdan bare-
ketlf' doı-ro 

Jetanbnla gi
der. 

Fttzla malt\mat almak isti· 

yenlM Hirinei kordonda VA· 

PUROULUK şirketi acenteJi

~ine müracaat. 

TELEFON : 3658 
beklflniyor 16 eylüla kadar 
ANVERS, ROTERDAM, HAM
BU RG ve BRE MEN limanları- •b,•ek•l•e•n•iy•o•r•. •N•.•O•R•V-E•Q-l•i m-a•n l•a'•_ı 
na yük alacaktır. 

rına hllmııle alacaktır. 
THESSALl A Yapnra 17 Ey. 

tülde bekleniyor, doğrn DÜN 1HE EXPOR1 S1EAMSHIP 
KERK, An.-era Ye BREM EN CORPORA1 JON 
limanlarını\ doJ°trtı yük alacaktır. EXPOltTER vapurn 3 ey-

e Eylül Kurtuluş Bayramı 
Şerefine 

Şifa Eczahanesinin 
Her ıeoe yaptıgı gibi 1 eylülden oo eylül ak.awıoa 

aziz İzmirliler için hazırladığı umumi ucuzluğa hıbşir eder. '9 
Mnhitinde daima ncuzlnğuyl• m.,şbur olan bu müe11eıe ft\ 

büyük gün ,erefioe kendi müıtahzerat kolonya eeanılarıad• 
llhht ihtlyaçların cömleainde. 
Ferit kaYnt 'ornbo 50 k. 

> ıalfato komprimeleri 9 

c kolonyalar höyük 'iıe 90 
> > orta 'i'e 50 
> cep kolonyalara zarif 20 
> E11ansJarı tüp 15 
> > altın kapaklı 50 

)j.,erit yağıız kremi 
Aıpirin bayer 
diış mıumnnb üyük tüp 
Termozlar 
Ferit tavalet Hbuolan 
Deniz ba,tıkları ıüogerl•t 

Etibha reçetelerinde bir kat dab• ucnılak 

böyiik bir fedaklrlık: yaptıgına tüphe yoktur. 
Ba büyük fınattan iıtifaee ediniz. 

BLALAND ımotörü y-.di Kordonda Oemal OendeJi ban 
•1löld11n on eylüle kadar 
BOTTERDA MHAMBURG, No. 13/14 

Wl O BERT yaparu 27 Ey· lülde bekeııiyor. 
ltllde bekleniyor. 2 inci teşrine NEV YO I{ BOSTON Hükfimet Sıraıı lzmir 

kadarANVER~ROTERDAM ~ R ·---------------------~~~ 
S. Ferit ŞiFA Eczanesi 

OOPE~HAGE GDYN1A, DAN (189) Telefon : 25(8 

Zl G GOTEBORG ve 1SOAN· 
DfN A VY A limanları için ha 
mule alacaktır. 

VJKlNGLAND motörü 

es= r:z:· 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1ET 

HAMBURG ye BREl\l~~N li· ve FILADELFlf A limanlarına 
manlıuına hamule alacıtkhr. bamale alacaktır. 

GANDİAN PAOllNO STEAM EXIRA Vaporu ll ey· 
SHlP AND RA ILw AY Ol ES lülde hekeniyor. 

Linrpul, Montrul, St. Jobn N EVYORK,BOSTON ve Ft-

Zengin ikramiy61i ökiiı 
baş Kcılınan çivitlerile 
c Rrasso > maden ci lası

nıu pıyango bi !etleri gel
di. Elinde :hoş cila ko-

on 
yedı eyliildbn 20 eylüle kadar 
ROTTERDAM,HAMHURG 00 
PE.NHAGE DANTZlG GDY
:NI A OOTEBERG Te lSOAN-

-.e Ha lif akı tlirikile KANA DA LADELFJ y A için yük ala-
nın tekmil 'ebirleri Ye traıu•at- tosu veya c; ivit etikli1' 

Cendelt han Birinci Kordon caktır. 

Vapur Acentesi 
lantlk Tapurlarla şimeodıterler olan hemen depomuza 

1el 2443 EXIIJOXA vapuru 28 ey- .. 1 b' I ti . . • arasında miirettc•p ıeferler. muracaat a ı e erını 
Dl.NA\"YA limanları için yük Dhe Ellerman Unea Ltd. . Armemenl H. Sehuldt liilde bekleııiyor. NEV YORK alımlar. 
alacaktır. 1ahmll için hlt'enllen HANHHURG vapuru HAM· HOSTON ve F1LADELF1YA Asker markala hakiki 

H EMLAND motörü 28 ey- l vapur ar BURU ve A~ VERS'teo yilk limanlarına hamule alacaktır. flit, Fayda, Kilsekt, Ati-
löldeo 2 teşrininYele kadar ROT Lontira Hattı JOHNS10N LJNE LJMJTED ı~, Blak Flag, ~,layozen 
TERDAM, BAMBURG, KO- çıkarmak üzere 9 ağustosta bek 
PENHAGE, DANTzlG, GDY

. MARO.NLAN vaprıro 25 Ağna- S QERNMORg Vapuru AN- sinek ilaçlarının her hoy-
- leniyor. BURGA. için yük ala-

:NJ A GOTEBORG Ye SKANDt. toıta LONDRA ve HULL'e oaktır. VEltS ve LlVRH.PUL'dao yük da kapl\lı kotaları var-
~A VYA ı· J • • "k PETJ EL - dır. Dökm~sinin Jitreei .n ıman arı ıçın yu t Yapuru 4 eyltllnu HANSHURG Vapura 30 agoa çıkarmak içıo 10 eylülde bek-
alacaktır. O , yalnız 100 kurn,tnr. Son 
Nal/ona/ Steam Navigatlon K N DRA ya. toeta b.@kleniyor. dogrodan dogro !eniyor. RURO AZ, V ARN A, parti naftftlln geldi beniiıo; 

Co. Ltd. 0/. Greece. TRENl'fNO 14 Eyldlde LON ROTTERDAM HAM HURG ve KÖS'l'ENOE, GALAS ve BRA- tedarik ecleıniyenler biraz 
PiRE DB.A ye HULL'e. BRE~l }1;.N limanları için hamule ·ILA limanlıuına da hamule ala- acele eteinler. 

Şıınali Amerikaya lTALlAN PRlNOE vapuru alacaktır. caktır. ~ 
muntazam 11efer ;u E A d LONDR ' ARMEMENT DEP'nE ART•ı kumaış hoyalarımızm tecrüb_,sini yapmıyan ' 

TltANS.ATLANTlK TAME' .a ylul e Aya. r Varot tarihleri ve vapurlarm maclı 15 knrnşla r~ngini atmıt ip«1k1i palO• 
O LON EGYP1'E vapura ~5 A~ns· · l k h J SSfS Yapnru 12 eylülde limanı- GR DNO 3 T. eyvel ısım eri üzerine mesa1iyet a u yiinlii elhiselariniıd istediginiz renkte boyanrnız. Af 

toHda bekleniyo, clo~ro bOr 
mıı1dan hareketle do1tru NEV DRA -.e HU LL 'e . eJilınez. H.el'ıni rabı1atnameyi haiz LEYLEK markala raatık sa9 

E- Rtf A.N ve AN V ıuts için yük ""-
YORKA hareket edecektir Liverpool Hattı alacaktır. N. V. W. F. Hanri Van Der sını ihtiyacı olanlara tavıiye ederiz . .Kınat i9in toptno satı~ 

Yolcu Ye yük kabul olunar. Zee & Oo. kezi depomuzdar. -""' 
Se M iti R ROUMELlAN vaparu 30 ARMENT D/S/A/8 t~ 

rvıce ar m oumain SPANSKELl.:NJE:N Birinci Kordon Telefon No. Taran ta.-alet ubonu ECE .-im tozu, Kaol Rra&110, pire ~ 
ALRA JULIA Yaparo 27 ARastosl" LlVHRPOOL Ye karpit, çay, kına, .akız, diş ml\cunları, kıakao, kolonya, kola, 

ajtaHtoıta aaat 7 de gelip ayni GLASGO\V'a. SEV iLLA Yaporu lO eylülde 2007 • 2008 kal, demir bindi, limon toza, her nevi aıit, lastikten ınoş•.-
ıün aaac lS de Pire, Malta, Oe- BULGARIA.N 13 Eylôl Ll- ~-- mastarda, çiçek boyaları, zamkı anhi, çama,ır için soda, ıot 
•~ir, Valenıya, Manilya ye Na- ~ p ı A T T 
poliye hareket edecektır. VERPOOfj GLASGOW'a 

1 ~ eke tozu, sabun toza, lüks ı:ıaboon, fare zebiri Y.s. 
'-ıthe Hallı ~ Depomuzda satılmakta olan .Mersinli kola fabrikasınrn hof PELES Vapuru 13 eylülde .1A 

•elecek ve ayni günde MAL'l'A, YVON.NE .Eylfil b 1 Makini\ .Fahrikasıuın la paktıtlerinden on adet getirene bir dolu pllket Ynriyoroı. 
e aş a ngı- •a ttıuı iıti f ade ed in iz. 
JJAROELONE MARSIJJYA, ve cmda LE1':I1H'e. NAMDAR ÇIKRJuJ 
OENOV A 'ya hartiket edeeektir. 

Yolcn ve hamule kabul eder. BrlBlol Hattı 
Holiand Auatalia lino P~:NTUSJ<ER vapnru 

ALMl<ERK Vapura 21 ey- Eyldlde HH.lSTOL'a. 
lültle beklenmekte olup BOBAY 1nhllye için beklenilen 
.A VUSTA.L_YA .. ve Y ENl Z.11~- vapurlar 
LA.NDA 1910 yak alacaktır. TREN'l'I NO E lf11 

İlandaki barek~t tarihlerinde- vapuru Y 
ki değişikJiklerdeo acenta mes'u- başlırngıcrnd:ı AN V ERS, H UIJL 
Jiyet kabul etmez. LONDRA'dan. 

Fazla tafsilat için lkiooi Kor· GRODNE vapura Eyh'il ni-
donda Tahmil Tabliye Şirketi 
bioası arkaaında FRATELLl bayetinde ANVERS, HULTJ Te 
SPEROO acenteli~ine müra(}aat LON Jlltı\ 'dan. 
edilmesi rica olonur. H.OU MELlAN 23 aıtostoııta 

Telefon: 200!-2005 LlVEHPOOL ve Sw;NSJ1JA- ı 
T. Boven Rees suLoARrA •apurn 25 A· ı 

goıtoeta LIVERPOL ve SWAN 
ve Su. JJımitefl 

Vapur Acentesi 
1 he Cunard Steam Shıp 

Compang Ltd. 
BA~'l'RIA at agastoatao 

eylftle kadar Ll V .ERPOOL ·n 
GLASOOW llmırnları ic;iu ha-
mule alacakt1r. 

SEA GLORY Eyh11 başlan

~ıoında LI V ERPOOL ve GLAS· 
GOW dan gelip tablivede balo· 
nacak ve ayni zamaoda VAR-
N A, ROURO AS Ye KUSTENJ E 
için ynk alactlktır. 

NOT : Varut tarihleri Ye va. 
durların isimleri iizerıne ınes
ulıyet kabul edllm~z. 

T. BOW EN REES Ye Şu. Ltd. 
Birıııcı Kordon -'l'elefon No. 2353 

........ 11!!!!111111!111~--
G öz Tabibi . 

Lütfü Kır~ar 
Memleket haatanesl göz 

hastalıkları mlltehassısı: 

İkinci Beyler ıokagı No. 65 

Telefon: 3055 
26-1 s. 7 746 

SA'dan. 

Dealtlche Levante Llnle 
ANGORA ~apnru 6 ağastoe l 

BREMEN-HAMBURG ve AN

VERS'teu gelip tahliyede hufn.} 
nacaktır. 

.NOT: Vürut tariltlerl Ye va

purların iıimleri üzerine meı'u· 

liyet kabul edilmez. 

..................... 
ÇClcuk Hestalıklan 

1\ılütehassısı 

Doktor 

Ali Aua~ 
lkametgablaraoı Biriocl 

Kordonda Tayyare Hinemaıı 
civarında 222 Numaralı eve 
nakletmiştir. Hastaharını es
kisi gibi İkinci Beyler 10ka
~mda 84. Nomnrah muaye
nehanesinde kabul eter. 

Evin Telefonu: 3063 
Muayenehane Telefoon: 68'2 

H: 3. (j06) 

Pek yakında en ufak yedek parçalariyle beraber aşağı
daki IZMIR UM.UM AOENTASINDA stok buloodorn· 

Jac:aktır. Atlres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifttturacılar çarşısı Saffet Hokagı .No. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

~ . 
ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZ•IB 
Yeni çıkan yazlık ve mtıvsimlik her çeşit kazmirleri 

toptan ealıta arzedilmi,tir. Gayet ıaglam, 'ık ve zariftir. 
Satlf Depoau : 

Yeni ManlfaluPacılaPd• 3 nu111aralı 
oad. Na. 8 Telefon •o. 3142 

(502) 

iLAN 
Devlet Demiryolları 7 

letme Müfett;şliğinden: 

• 
cı iş-

İzmir • Alaşehir mıntakaunda 1 eyJdl 1~8j tarihinden itiba
ren umami tarife yolcu ücretlerinden yüzde elli tenziJ&t yapıla-
caktır. Bu kııımdan tenzilat yapılmıyan mı.otakalara Hyahat edil· 
diginde tzmir Ala.tehir k11mı i9in teo•llat tatbik eaUecektlr. 

l'a•la maldmat i9tn iıtuyonlara müraoaat edllmeai mercudıır. 
~~- 2'-26-28 (839) 3633 

Türk Maarif Cemiyeti Taleb1 

Yurdu müdürlüğünden: 
1 - Yurda talehe kayıt .-e kabulüne başlanmışltT. 
2 - Yurdun senelik ücreti üç taksi tte alınmak şartil• 

elli Jıradır. Memur 9ocaklarındao yüzfle on tenzilat 1• 
3 - OuıuaıJan başka h~r gün kayıt muam~leHİ y.apılmakt' 
4 Kııyıt işleri ıçin Kuaotina<la Talebe Yurda müdürlil sı 

müracaat edılnıelidir. 26 • 27 - 28 - 29 - 30 -
1 ( 3ö0) ( 366 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZ:BiB 
M.ERKEZJ : BERLIN 

Almangada 175 Şubesi Mevcuttur 
Heı maye ve ihtiyat akçeei 

165,000,000 Raybsmuk 
Türkiyede Şubeleri : lSTANBUL ve 1ZM1R 

Mısırda Şabeleri : KAHİRE Te ISKENDERIY.E 
Her türlü banka moaıoel&toı ifa ~e kabul eder . lf 

1 c ALMANYAl>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire •9 
en ehven t,ıereitle REOISTERMARK satılır. > (b-1) 

Kavalah 
ticarethanesine miiracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demlP ve her nevi çiçekll 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bırnlafl~ 
teferrüatı envaı banyolar ve teımosıfonlar ve her c~ 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boru 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çlmentolar, BUtDn ••Pk•••' 

En MD••lt ŞePaltle 
••l•zamızd• Satılır 


