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Y••n, !!~ ~I~~- im B VA~ Kiçük Haberler 
Sal.ah tam aekizde Vali p;--·v;r;;~;:·"i,9.; .. ;~;~-.;· .. .:... .. _~-ude:n. --=-~· 

...... otomobil.deyiz: t1 ... meb'ua Kizım pap,. Ye p s k T.. .. 1 • H o .. mo Plajlan 
OtomobiJin burunu sıhhiye ~i~afi~i olan Cemal Zi;a beye anavırı ar utun erı akkın• 9 K11ül beynelmılel ı,aaa 

bi .. 11, Değirmendağı, Etrefpap ıçh bır heyecanla anlalıyor ve _ , _ eolayıaıle Qeıtme p a_;ıarı ••1 
JOluna tutarak uçuyordu. doktor Esat ta suyun tahlil ra o·· z· t d Od G 1 R 9ilerin de iıtifade teıuin eı 

Şehirden açıhr açılmaz, mü porlarmı onlara okuyordu. · Uft ly&re a aya e en apor hJi• K1lftl nıhayeUne kadar 

b~base beni~ !abucı oldllğ.. Bea ~r~dan uzalda~ -~ Edenler~D Adedı• ........................ -........................ boloodurulaoaktır. Her gön ma•" 
bır sabaya gırdı. Üstiiacle ytirii• kaynıyabiht tarzım dikkat edi • 1934 Sene • R k it V • • tauman lf liyen otobüılerle it~ 
düğümüz yolların her karısı me yordum Gördüm ki; ba sa düa Beynelmilel d6rdBncü .. v EJ· Si e 0 e azıyetı gi,ri alyaret edenleri• pfajlarılal 
jer ile kadar habrafar taf!yOr ya kumlalı beri kaynamakta liJ pua~· uyand~rd1g1 ali· Geçen ened c k N k d iıtirad .. i çok kolaylaştarılmı 
DlUf, Bq dakika içinde kalajıa, l cle•am eden sular sınafmdanda. ka tezayut ~ylemektedır. en 0 0 580 Jr Rlyaaetlcumhur Bandosu D• 
YOzbata Kazua efendi, Yizbqa ! 811 kadar bof ve bu kadar Pazarteaı giinl panayırı ge ı934 ae11ea1 Ş k tülü . b _ _. _._ba ol w Kalacall •• 
Kenan efendi .Miifir Abdullah temiz bir ıu altı yüz elli sene zenler 14,758 kişiye baliğ olmuı k it . bakk d ar

9 1
. nT~ek· ·~ eti~e ue • az acaıı tala· Murıf Yf' Aıarıatıka ... b 

P · hı e-t•• -L- O esı lft a er ID Ur mlD edıJmektedır J • · · ı11. U:;I., 
aıa, Harıcıye Nazarı Noradon- bızimle beraber bizim tuihimis- r. u UD gece panayır ı ..... sı r ıet odu d IJ!.L-da 1-~ • flrl oemı.retl fDHfaatiH v ., 

kiyan ef--..ı · L-- K. p •- b b k -La· · .b. kesif bir •a1k tabekuile detu- '.ca ın an a;... r~ Yananistaa tütüa rekoltesi IAI Perf8mbe göoü Qehir ı• 
cauı, un. ıçaer, re• ~ era er a lllJf, ıs-•' " 1 bır rapor relmiıtir. 1r·ec1 d . . . "'/ 

Azız gibi isimJer ve bu isimler gitmit ve bir işe yaradljı da u dur. Titki e Bel ıfft y • ~= senek~~ .JGz ~- yırmı5, noıdDda •erı leoek olan g•r 
etrafandaki lıabraJarta dolmnctu la görllmemitti. . t kdat k'. ~ •• ":_, __ ~ -•- ıye re esı ıae yuzde 2 partiye Rıyaeetioomhnr boD . _, . Faı·k Be• na1119 a • YUıyett• a....,.ı ....... olacaktlJ'. . L· 

Vah paşanın tath difüe, üs Kendı hesabına gelen, ken J dıg-ıoa go"re 1934 Ş k ı· t" ü G k" .. . • ıonon ı,uraaı temin edi 
tn._..ı__ • · · - d" b---L- . _.__ . . ar u un eçen sene ı tütun ıatıbsa b L- 1 1 1111UC11 ıeçbguı11z topwagaa geç ı ...... a ııaaa we kimseyı laol_. am•etlnl L-'t • L t f ~.. T L! au.r a rnmıt ır. 

. ·L: .. • .. ., re .. ue en aer ara ta ıeçen ıeoe· .. tı .. IUJecle 36 milJOll kilo. • _. 
mıı tan111ae baglanan her hitara· alile adar etmıyen bu su, bugun 'l' tkik Biti ye a~betle üzd (20-30) · b · . Al 
7a, doktor Eaat reakli aaekdotJar aeye yaradıtı bilinen, ve yaradı · e tinde az I y kbe nq e Btffga~ıa~ada 18 ve Y~nanıstan· manyaya 
illve ediyordu. lğı hizmetlere tahsis edilen ve Başvelul Iaıaet P8'& llazretı.. o aca .r. • . da ellı mdyoa olmak uzere 104 

( PaJeentolojik) pğlar1a ·ma yaradığı yerlere gönderilen bir rile birlikte Odemita gitmıt olan Bu ~~hk zersyah.n tabdıdrn milyon kilo idi. Tiftik llaraoatı•P: 
aalları kadar bana tatlı elen ıu olmuıtur. Aakara THrkofıa reiıi i'aık bey den deıil, ancak ~ ~- 1932 de 60 milyon, 1931 de .&.r'l;ı~or 
ba sizel kooutmalu içimd! bir İ Bu suyu kuUananlar hassasın- 1" ofll m9'afirlerioden 8ire11a da bavalana P'!' m~t ha 125 milyon kilo idi. .A.lmao1aya her •eo• bir 
heyecan.hem de gizli bir kıskanç 1 dan, kullanılacağı yerlere göUl ve Naei beyler hanlarda incir lunm~ndaa ~ ~delenn g&leı Bu seneki şark tUtünlerinia tar Tirit Uttııi ithal edil•~ 
lak uyudınyordu reaJer nakliyesinden kullananla mabıuli -.ıu117etını tetkik etmie m~m~ıodea ı.erı gelmekted r. geçen senekinden yüzde 25 aia· tedlr. Bir mii4det evTeli11e k 

Bea b• babiaJere ne kadu ra tevzi edenler 'kazancmdan ler, miiatabaillerde.- ve ~hğeı Bal~re kuraldakta ea si1ade betinde aı olacağı nazarı dıkkata ithal&t hemea kAmilen lngil 
uak Ye bu bahislerden ben ne mlstefit oluyorlar. Her şeyden allkadarlardan iaahtt almıt ~ıariatn Ye kıH1en de Y•a a_hmrsa b~ seae~i Şar~ tiltünl~- üzerinden yapılma~~ idi. . .. .&. 

•-adar cahı·ı..ı· r __ d d. 1 k bab . b r b lardır. mata Makedoayuıacla Ye Tar- rı rekolte11 75 mılyon kıloya baba Bir taraftan ıJu meual..-' a uım • .:.aa ı ın er en eraız yafıyan ız er, u au L• • • 

tarihi kendı· d d"-• "b" ne •-adar ok k il ld w T aıyecle bır çok yerlerde nebata olacağı anlatılır. ua11ada bö1hto• üçiiDoü 
aızıa ao ıuıer gı ı yun a ç u anı ıgını, AdJ• t•ı • · a:L--'--- • 

olayOl'dum. •• kadar çok yerlere tevzi edil- ıye a 1 1 ba .. ~ .... olmllfhu". Bu noksanlık tütün piyaauı d•Tlet vautuıı. .maa_meı. 
· · · · 11a,.. •Jlllcla Balkaalar.ı- nı 1 b · t'kr t · maauıın h&leo pek zı7ad• 18 Valı Paf&Dın yllıbaşı Kızım ditını iğrenmek zahmetini ihti- Geleoell ., .. .._.... . . ua 8 ısa ını ve ıa ı aranı emnı . . 

1 el eli • K . . V - -r- mltlaıt mr fan- t1tt1a malla.ta edecektir. kül bolun1DJ1a1, dıger tar• 
ea ıle eaan efeadıye aıt yu edecek olursak hayrette ka Bltaa B•l•J'Or ize . d mllıi __ _.__ M . .. TirkiJ• • .._, Kl•jag 

tatlı batıralan cereyaa ettildai Jacaiımıza emin olabiliriz rm • • u....-....- yap- uhtelıf memleketlerdekı ı.. ~oya 
• w • - • • • • • Adh1eaın 1ırmi Temmuzda mlfbr Ba zararlar ea ziyade stok tntünlerİD arfı i . ittihaz ••Y.tleaının bır memleketteo 

aamaaıa .W• •an aaklagım p· Sevınecepız ı~a haber ve a_ı • 1 çuı 19rine tedi1at ıcruuaa dab• ..... ı.. ele __ ......,__ • ki b · d baf h7aa ra• tatili gelecet hafta umpri9tanda olm .. tar. Ba ytb edilen tedbirler de iyi neticeler 
n r-.-~ ma- ,.,. ' u aeyaa UJHıa e Q ba fi ti bit kti o d elen R-ı--=-ta tltlaleriain b · _1_ yade mftıait bolonma11 dolayı 

ha11elem uçarumlann seyrinden blyle bir buhranlı bir devirde &rf&ID g n . Poe r. n an --...-.. n •. a- vermıt ve eaai mahsuldeo pepl& diğer bir takım emtia gibi tU&i 
pJea tatJ b" b .ı w t u1 11 le ·ı fah .1 . • ıoora davalar P1k111 gıbı aıt ol sene geçen seneden yuzde otuz kalnnıtır d T '" k" 
~ ırnlsar o,...uga ut y z b~~ aı e ~ ı e geçan~yor doklara mahkemelerde görüle· a • • • . '-A oarudao dogr1a ur ıyl e 

•Uf --•ye & •• .. erce ıaaan mabrumıyet 330 D .,, I J j Dk M fmaoya araaıuda moam• • 
••• •• Mfa&ettea kartulm ... oluyor. cektar. ogum u ar e" tepler ren mallar aratma d"hıl otlll 

Usakta !ilk ~abalanadu o ba.We. ba au bugihı bir Ktrık oı,ın Fırlldatı lleclis Oam.a.rini Oam.arteai aaaa ıur. 
milnkkep bır kafile göründtı. .. kıymet "tır. DUıünmekten ken· Tepeoıkte 1abıkahlardan Ali Haziran Ye temma11 ayları 
Bu :-•zara pqacla t .. loa bir dimi alamıyorum ki bu su, bir oğlu kırık tJıt .Mehm•t, gelip Toplaaı~or , .&9ı~~J'Or Tlfrtlyeden A lmanyaya bın 
HYIDÇ ve cotkun bir ferah uyu- elia miidahel9iJe kıymetlendi· geçen halktaıı bazılarını il?fal 330 dogoınloların ıon yokla- Şebrımızdekı ılk mekteplerde yiiz halye Uftık ithal olunmuft 
clırda. rilmiftir. 811 suyaa inkar edil- ederek ııkamhrl ~A ile koınar rnaları i~in jntibap olanan 1'1 kayt ve kRhııl moa.meleıine cu- Agustoı ı aşında ayrıc~ 

Paşanın dili mulaayyeleaiai meie kastedilse de inkir edil· oynau1ı1 görtilmiit totnlmoe· kerhk meal111 Oumarteei günun ıuarteıi güniındeo itibaren h•t · ytiz bal1e aatılmı'Stır. 
dıtanya ak.ttirirkea, slzlerinia miyeceji ciheti bia'erce insana tor, den 1tiharen faahyeıe j[eçec•kflr. laru•caktır. Mektepler oumıuteıi Alman ıüccarlnrı fazl• ti 
dıtandu ~- topfaclağım ekmek par•aı Yetmekte o maaı ............. ~.......... .. .............. ! .... ·-.-·, ...... ....... = ....... ~ .. gün u ıu'fo itıbareu açık bahı~a- ıtbalini aran etmektedırler. 
e.kideaberi tecriibemle ~-- . lu ti d" . . ( V 1 . ' bır kıymetin Rut,o dlZe edıl ı Ooumdekı Şaşal kayn gıoın us 

.._._ JUi yme en ın mıt, a orı · d kti' 1- d .. b 1 .. d h k cak ve tf\dr11ata 15 eylfilde bat· 
miştim; fakat ba arabalar baka- ) d'l . 1 d mesı eme r. ua e, re1ımın s•n o u a a uv lanao•ktır. 

Hl' e ı mıt o maaı ır. V 1 . R • r ti d 1 1 d .. 
dar t•fka• bir aniace ili~••· Kimyakerlerin ba suda ae a ~rıtzasdy~nküve -~sı!onah_ı- ve e a ga anıy~r u. Muallimler Ara11ında 
aıle oluyorlar, 0811 aahyamayor- "b" baual bal .. . • zaıyon •t e un reıımın ıç • • Pa11ıtyırc.la 100 naıoaralı 
dam Biraz ._... YUacat-az bir leli~ bı. far b akacasım 

8
a1z ~- düıüamediği ve bugünkü rejımin Ben bu diiştincelerimle bat Vazife Tak81trd 1•0 nueei olu begenırıınial 

ar tara a ar ınız., enımle b""t" d"" .. d""'" .. h"I. d b k b' K'" Uhd•I f 1 ilk zaoı Kemal Kamıl btrın Sil nokta biu batla 1. deria Mm- L---be . u un uşun ugunu u asa e en aşa yaşar en me uı azım pa .. orıne aın1 verı en 
cin İalu• wencekti. uwr11 r _ ba la~~a. _mklr ka- iki mefhum.. f&Dln agzından çıkan ve rüzgarla mektep ha~ muallimlerinin idare eczaha~eeıl • 

• IMal etmıyea ba ıçtimaı buıuıaı, Felsefe sahasında iki rejimi kuJağ'ıma gelen kelimeler, ali· i•lerine digu muallimlerin yar. .A..•ız eczac;mbıza h b: ': 
Ote•ıllil, :.;. bir dekoraa aot ediaida.zbaBal ~uya, luym~t ve birbirinden ayıran (Söz) dür. kamı çekiyorlardı Vazotoni, Son dım !fekli teıbit olunurken den dniokmaı·~ıdı~betıdu d ızk. • er 

L rem mil eet el -pbcn bu H t d" "k b d ·k· "k . N" . . 'b" k 1. , gu u ve e ı ı. aoy- aİlmÜf .. z1a bir kaJR• • ,- •- aya ve ınamı ıa asın a ı ı pob otonı, orotını gı ı e ıme aaatıodan ıonra mıktttpte kala F ., 
laizmetle kalmıyor Ba auyma •• • b" b" · d k t • sur tt 1 • • b" d k kul - ranıuzca c cıan > 1• im l•k .. durdu. dalaa aeJ • abil reıımı ır ırın en 8 11 e e erı •titen ır o tor ajı. cat moallhnlerıo miin&Y•be1• farkile iki manaya ~elır ffı 

lllCıe Wr MYkia aualadaja Ki- .::..:...: 11eye :::4 1~1 tahece ve keıici bir t~rzda ayıran fark hiuiz ve allkaaız kalamazdı tlhi tutulma11, yardım i9la kim- 100 demektır, Dığeri (hı;a\) 
&-L • ·ı · · ı - d •- Ye yara,. ... eceji itlere yalnız bu valonzaıyon Ye raayo. H" ttim k" b b d ı t &aaJa çmı erıaıa ara ısın an uza- · dilm · · d" ü ki . . . ıue 1 era er 0 aı ı- Hnın nihayet bir 1&attaa faala naaıoa gelir. l\le11IA; aan ıo 
• b luk b"JIA- b" •-- aıa eaını Uf nme e meı· nahzaayon hareketadır .ıc... ba t ta k ti" b · 

an et mua • 1 ur ır &aJ• tal bulunuyor Ô . • • • 5•1111.Z u avv~ 1 ır ceY· mektepte ahkoanhoamaıı lıtaarlf ilk, mıtehk11z demek oldnğa 
•ak suyunu, tertemiz bir yall· A-: _ 1_ • 1 Bu cle..I;.-:.· k d n~mdebakı bnaka~~~lbıdlded~ dk her Yardır. Cevhen olan lıer veklletıııdeo M.urıf idar•i•• bi, 1Ö3 metelık mana11oa tla 
x... · · •th" b" ti ft&IZ U&Uyacu umısuae o a agum ı~t o ugunu · --•- t ed ec1·.. . 1 • 
._... ıçıae mu lf ır aDra a dikkatinizi bilhassa çekiyorum. rlnce bu ka na.. bir .... bk ı~una, ~·...... em asım bildirilmittir. ir. Bizim memlekette c ı• 
dlk&yorlardı. Baı tarafta sarı B k ti d" ·ı-:. 1 P. k 1 gı,l •.. . 1.. bır aenpatim oldaıandan laemea ._.., .. __ • __ • onmarayı abdeathane1tt aleme4 
b" u ıu ıyme en ırı.IUU9 o· yerı görme ten eve repımıa ua· f 1 don balıae k ,,,...........,.... • . ı 
ır=aaı•. aba:zllından ayni kay• malda iktifa edilmi7or. Bir zer· tlla bir aeaboltı diye kartıladam ır aSe byeb :::!!1

• LieeJeria mHaaı1ec Jmtihaa. letrkieal yü
9
z 

11
nukmiaraya ter: 

....... aynı ı Or suya, ayni . . bil f ·c1u· ak V h b tadı k" b da J8 a mazıa ..__ .. ene- em' er. a ıu nomaraıı 
80ratle dlkll&Jorcla. reaıa.ıad ~--~~..ı __ ız bi~erl e. "fadema· e ~ r m ık ur•b. ~~~· lini dold.,... ba inamı u.led• larına da Onmarteel giial bafli- mektir. Maamaf ih banim k 

G . . • • ...., ....... u.a • 18ti bqka btr yerde ba ıra, ır -.· • • .._. naoak to BylMda ntlaa1et bala- { 
inde yedi yiiz eU. bın kilo edilecek tarzda kullaad ... dn- ka yude kömürü velhasıl vata aouakı çok lae1ecub lewlıalaıla yalarım (Babıtr Qıçeglm), 

aa • ..,.. ltu ... ıaklar, kirlea. flallliyor •• oaun içiaclir ki bu mn her noktasında. bainnda ta•aal-cekmı1- S. lıe,ecaaı caktar. nfil) üm çok giizeldir. P•~1oıa 
~~i •a.kla olma,_ llir de· ..,_ dalaa Delere 1aramuı saklanan her cevheri •alo· aizede Japtmak ip. ••sili on· C ... .., mun numarası •• kolonyal 
nnlikta, kir tutmua •l•kla mlmkiba oldafa mltemadiyea rize ve rasyonalize etmeie yucalar slıdlklerimi ve iıttik· Mer1in tı~ret oduı 1-tkl· mm mabi1eti 100 deıil mll 
olmıyu bir laaziaeye topleaayor an1hnh1or. koyulan hummab bir hareketin lerimi aize aaldetmeklijime mi· tibl Oel&l bey panayır clolaylılle değtır, diyerek ıyı bir nökt• 1 

lardı Ba ara111 "nlorize edilen. bqladıiı bir devri yaşıyoruz. uadeaisi rica edecefim. f8brimise ıelmıttir. oenp •ermıştır. 

100 Numara 

•••••ılııı•iılıi•' tuatoa: •• Uaı"iku u ona da bılırım bır- dır. lia llabılı7e' •• ıkudarı •ö._ 11ıwda o, aoouıaıa köpöröp ıan1ata yeuılıkler dogarmak 
birıle uyu,ınaları o kadar IÖ9· hyeoek •• yftrtlteoek olan paralı kıamaataı Hallka ba 9ılgınlıktaa ti1en bir g"n9tır. .nQ tür ki... ge1191 gGıel, .... bir tun nddet- •aaıl •••ptlrec>e1i11l töyle1ip Ooo bil tebhkeden kor• 

j .Neol& baaımefendioin \ta ~ •• met çok gtl9 1.. anlatmaıını beklerken, bllAkla nna, ouo knrtarıoızl 
vadielerl de olmı1aoıklar ara- Nevber hanım.. Bülent, havadiıi aakin ve tabii Bülent, karı111uo kalbini 

enlSevlyo 
a,auh•rr1ri; .ftebl.a .A.rs1 ıına kan,maga mallk4ml.. - Herhalde olardo, olmasch kartlladı. dikli7en korda dirılten, bil 

Olllü gölerek: ••Y•rel• ben d• A•i•I• beraber Neci& omuzlarını eilkti. Bi- diye milnakat• etmekte bir fay- Ollıl biraz aaaltl to0.11na leri ttatüott dadaklarmda g••' 
ecl& laanımeferıclı hiç la• ıtttua. ras müıt•h•iyaae: da yok. Elbet Haluk berk•- hıtap etti: aoı bir tebeuümle: 

Tadı••• pllra.r mı ! tk't qi .. ahlar yalaat IÖsliller - ö1ıe mı' J'akat Kleria ıin dedıkodoıuno 1111toraoak - Neden bayr•t etmiyor, - E•et Ülkül. Hen d• 
'.Weralıh ltaherlerl• heplmlai llerlreeı 99ıdyer41a •ıyebilirlm pek sengin oldotnna Hal-dk be. bir ltaklkatı, bize de aöylemek ıiade benim gibi ba1ırL Bülent lüan hır eooebıdeo ı .. bir 't fi 

•a•• tmHına hayraaım.. matmaael Kler ayle tık, a,ıe yin t1e, .rent b1r hayat kurmak ihtiyacını doymakt• ı•oıtmiye· bono yapmaa demi1onono•'· kızı lle evı.,,r meııni iıter1111• 
eclA hıc; tanını bosmı1arak: gilHldl lu.. için bo Hrnte pek gö• r•ma- c,6ktir. Evet Bülent, eğer ı•rçeku, böJI• yapmaeuıa teeaıüt ed~~ 

- Ben ahlal•uınızdan en çok e•ber ~anım tidde&le: nuyacaııoı düşilomeniz Jlzımdır. Ülkü timdi bir kenara ç•• Haldk ba nitanı yaphrmamah Fak~~' aohyur moeun 1 
teeaıaf. 11enı f&fUfaca1tım. Sızin Baltk -Bıoa e4erim .Necla baaım,· bu HagUn maatte .. ıftf en eYel ara- kilmit 1eı çıkarmı1ordn. lliıa· ba baauıta bütün 11afuzaoasa k"•• 

Llkln onu şımdıki 
beyin bır Franeıa kızıyla aı .... kadar nabnk Hiik4m vermeyinl•. oılan kı.rmet, hep bu maddt fir aidioce oda11n• çekildi. Yal· kullaamal ıaıoız.. Kleri, benim ed b tatl 

y • almaktan 0R11l mın • ' landıJından baberinı• var mıt.. Halit orada kah1or, tabii bir u- kuyvetin çekıol parılt11ıdır. nı•oa dfifllnmek lıtlyorda. Ka. kadar bilme111inlz.. H"ldknn 'Olkü kocaeının ıeeınd• 
01ki gayr1 ıbtı1ari boıolda lon adarnı gibi Ha16k gen9 bir kı· Olkü kendini tutamıyarak : napeye nuomıf, möttaııl: onanla, evleam•i, hötün varlı- b" . aib• 

_. B 1..a.k b aOI ır 11rzeıut aeçtır ,, 
- "' e dıyoraunou • u • sın nesaketlne maka bele göaterme - .A. fted.-r1lniz banımefeudi; -: Hayır, bayır kabil detll •. gıodan, aaa'a& preoalplerlnde• 

'blM böyle bır ni1eti oldogano ge meobardar, evet Kler gfi•el Balftk böyle bir puarhğa glri. OJmiyaoak ,eyleri• btrlıt de bu· ayrılmaıı demektir. ma~~· i e 
.eöylem .. t bile.. '"• 1evımlidlr. ihtimal Halt. fbCek karlar düşmemiştir. Aıuca- dur, diyordu. Kler on•n muıiki ile bu ka ouında.' ZtTade alAk• 

- D ... k sis bilmi1or1nnas. ku celhedebilir de • . . Fakat 11odan rttt ıttıği bir ff'Jİ, bir .Artık bu uzan mı .. reretterı dar aıratmaaının tamamile aley· &ermNl ona dA bir •• t• 
Doırua ba1r•t l aileeıne d•nıtm•da11 Ha16k•o eooebiden alma~a taneızöJ ede. tle ııkılJyorda. Bülent g•lt•ce binde balanu1or, onan kabiJiye- ıelmltti. Sözti çevirdı: 

BeJOll•Gda hann hılmiyen bn iti 1apaoacıu ılatimal -.er. mu batta dtt,üomeadı... Bahu IÖylıyeoek T• yine Adaya, ben· &ial, enerjiıini betll1ecek yerde _ Ge.rçek benimktıi t1• 
..... '6ç ~r tim• kalmadı. •••· ıaı onun ea bö7ök Hn•ti kea- ligiai1 •il.filnoeleriai 111muf&lau tilrlU Yetllelerle töndDrme7a 9a• oaklold elbet ıızın daha i11 

atmaHI Kler dediklerı bu kıA, Olkü uabl: eli kabili71& Ti iktidarıdır. eTferlnin ıökftaetlne alılaoakta .. lıpcak&ır. dlJUnts noktalar Tar. Helld 
.n •• kıber har te1 •. Ge- - Hayır balAGal••I. Klet .Necla daima ayaı noktada; Akpm ilk liaU, ı,ittlklerhıi ko· O; uvt Te 11l•nce7• c11tkiln· ldk ılH w1lemııtır d•. 

'' Trabyada ·urdıklerı ne kacbr ıriisel olorn olıan ben - let.e aııl m••I• bara•a- oaııaa anla'tmat olda. 41r. Bal6k IH calıımak aıllll - Sona Wll 
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.&vVJ"/7ZJZZr7rYJT~~r soNTELGRAF HABERLER/ 
HARP OLACAK I? 
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Afyon. -A.ntalya Hattının inşasına 
Prens bana dedi kı: Ye devamli sulhun teessüs etmesi 8 •• •• k M • 

1 8 1 
d 

lllerikah ı\luhabir Knickerbocker'in ihtisasları 33 Tahir Bey 
tb - ''Bütün dünya için en imkansızdır Bizim vazifemiz is_e uyu 1.erasım e aş an J 
l• tınrniyetli şey sulhün muhafa. , sulhu muhafaza etmektir.,, 

~•dır. Fakat sulhün muhafa- Pr~ns Otto, milli sosyalizmin • • • •• • v • lstanbul, 28 (Hususi) _ Üni
Y•dı Orta Avrupa için daha zi- >rk müc.deJesini tamamile redde Afyon-Karahısar Şımdıye Kadar Gormedıgı He- Yersite Hukuk Fakültesi Dekanı 

istifa Etti 

tu t ehemmiyetlidir. Orta Av· diyor Irk mücadelesinin, mer- 1 I:> • G •• ·y d ff • ) • N ukJ T 
it~a . ıoo harpte Avrupanın di kezi ve ~en?bu tarki A~upada yeC&D 1 oJr 00 8Ş8 le &tip erJD Ut &rl ahir bey istifa etmiştir. 
kit t~ın~en daha ziyade ızbrap her ~·ng• bu a~laşm~!·. ımki~- uarı·a Vekı·ıı·mı·z 
~·d~ıştır. Bu ızhrap yalnız harp sız bır hale getıreceg1nı söyh- Afyon 27 (A A) - Antalya Antalyaya Yaracak olan demir- lnlara bitap ed•n nutk•ac1a Tfirk 11 
~ '•elcrinden, ayni zamanda yordu. demiryofunnn temel atma me- yolnnan Ta-z'ı enı mıruimi de kurıulatnn•n kap11ı hiiyiik: sa. 

01 Plcn sonra iktisadi bir kül Prens Otto Avusturyahdır. rasiıniode hulnnmak Ye korınlnt Y"pılacak, tam bir iıtiklAl ,.. ferin •tifl • .,. bı~iti olm•k o•re- ADtlfldl lanrlaDdl 
~l.ıı Avuaturyanın muhtelif par· Hitler de Avusturyahdır. HitJe tenltkl•rfoe i~tirlk etmek üzere bamlef.-re büyük terinin yol a9· tiyle o ıünün ne •uretle g99tllti 19 
~:-~a aynlmaaından ileri gel- rin Habsburg banedan1oa düş· 'ebrimize Antalya, lıparta ·u tığı yerde bu yolun açıldıgı gü· köyti lıtlrapları milkAfatmı gö-: Ankara, 28 (Huami) - Na-
-_· t~r. Bütün o sahalar fakirleş man olduğu, ıerek yazılarından, Bordordan .kafabıTık bir 9ok nün yıldönGmündı borada top· ren Afyon her yıl 27 •ğ•ıtoıta fia Vekili Ali bey bu abab ı•hri· 
ittir. gerekse yaki o~an umumi beya· heyetler g•lmtetir. Heyetler ara· 1anan dört vilAyetimiain balkı YarhRımıaı saran alH'İD ~kan mize avdet etmiı ye merasimle 

tt Otta Avrupa ikinci bir harbe na tından anlaşılmaktadır HitJe- ıında muk ~r YilAyetlerio °:'eh· ye müme11i1Jeri bu iki ba1ramı ye t•fkJD knrlolot yfikseli~ yoJ. k&l'Jılanmıtbr. 
~le. dayanamaz. Bilhassa Avus- rin yükse!mesine sebep olan hi · oıları, hel•dıye 1'• Oomborıyflt bir arada kutluladılu. larına açan •t•i• dehaıile bin • 
ltt • iJe Macaristan. Bu mem diseler içinde en paradoksu onan Halk FırkRsı r.iıteri Ye dığer .Mer&1ime 1aat 13/45 t• A.t- kültür sa••tmd" 1eni tilk61er falıb Rıfkı Bey 
de •tler, verdikleri zayiat yüzün Avusturyaya el uzatmasıdır. halk miitnenilleri holonmakta- yona gıren ilk ordu kıtaaının 'Yeren •n bii1.üiümiizöo yolanda . 

illi~ tı~amile bitap bir hale gel Çünkü bu yüzden Habsburg ha· dır. Heyetler Zafer dbıde1Jne gıri§İDİ temsilen yapılan han· durmadan dönmede• Jrkilmed•• Moskovıdı• oo·ndı· 
~' trdır. Maamafih, onlar ik nci nedanının tekrar Avusturyaya çelenkler koyomıtardtr. '-'•ti• batlanılmıt •e bu kıta halk ytirüyÜfÜD• deTam eden yeni n 
t._. harbe daha dayanamazlar. yerleşmeleri meselesi ortaya çık- Vılayıt, nahiye •• kaza ktiy- mümet1ılleri tarafındı1o karşıla· yeni haberler ••rir. Ve yıni ha- lst buJ 

28 
(H ·)- M 

'2 ~ tıı o memle~etlerin ikisi de mıştır lManden de binlerce halk gel- oarak, önde lsalk mümeHilleri şarı,ıara aoıru yol ahr T• ah· an . ' usu.ı ~~ 
•lsın bolşevık oluyorlardı. Habsburglulara aleyhtar olan mektedır. Şehirde mitli görül· oldutu halde bir mtifreaemiz rıa demlttir. k~va edebıyat. k~nferanıı_na Tur 

İi. Ş"' halde, Avrupada sulhun Jır diyorlar ki; eski Avusturra- memış bır kalahaJık •• .. olik •olluın •ki 
1 

f d ld A.ntalyadan gelen hıyeti na- kiye namına ıtbrak etmıı bula· 
.~ · M · d 1 t• · k d J arı ını 0 oran °0 ı· H d" u B 1 b' F t•b R n.... ltd' tsı, gayet esaıh bir mese· acarıslan eve ının en azın an hazırlıkları •ardır. b·nlercı halk .. t• oıına ıöz aöy ıyen am ı .aıurat nan o u me usu a ı lıaı 

ır, meydana çıkan mirasçı devletler Af100, 27 ( A. A ) - At100 · ın co,koo tezahara • bıy burada doğan• batlı1ao bii· bey buıün şehrimize avdet et• 
htf F•kat Avrupa sulhunun mu• hiç bir zaman Habsburglann halkı bugün kortulo~Jaruııu on ~r~_ıında 

1 
~ii~t\met kooAğtnın yti1en, durmayan' aaferıe:imiz mittir. 

fıır •ı.sı için birinci şart, Avus Avusturyaya geri dönmelerine ikinoi yıldönümünö büyük bir onu~• g• mı,_tır." .. yürliyor. Tarihi gurarlarımısm 
'ffl/~. istiklalinin elden gitme· müsaade etmiyeceklerdir. heyeoarı i9inde lrnthıladılar. Af , 

0 meraumı ~uteak_t~ ~fyon en kodretli günlerini yaşıyorus. (ş Bankası 
••dır. Avusturya istiklali ne Habsburglar mabafili ise; yonlolarıo bu sene <lığer ıene· meb lllU izzet uı.-ı f)ey ö1.furkçe- Oıbın inkıJAbına boradan 

~lodan tehlikeye düşlü bili- Avrupamn, Hitlerdcn ziyade lerden daha c •okun bir beyecı.ıı- bir nntukl bagünlin bö1üklti- ba,ladık. Şeref -ye bsyat kayna· YıldönilmG. Ber Ta-t lllusunuz? Altı yüz elli sene Habsburg hanedanını Avnstur- la kntlnladıkları lıo luı tnluş giinti Te bu yıld()nümüoe kadar gımız Dnmlnpınan boradan rafta Tes'it Edıltli 
•t~luryanın mukadderatım el· yada ıörme~i .t~rcih edeceğini bayramına Antalya, Bunlar, I&· IJa arılan ışleri anlhtmışt.r. erlotik. Aokartt. 27 (A.A) _ 1t Ban-
i~ ilde tutmuş olan hükümdar· ve Avrupa fikrının ga'ebe çala- pıutıul:ın ba~lıuında meh'ıııları Afyon Halkevı reiıi GAiip Tütktin büyük kurtarıoı11, katının kurnın,unun onunca yıl 
~:dı~ harbı takip eden felaketli cağını söyliyorlar. oldu,gu halde bum ya gelen bey bey ne mut in hana ki Türküm, Sın yalnız Ttirk dilnyaıınm . .. .. .. .. 

•a•f Ot h · t" k ı· 1 1 h b d .1 tb t t 3 b' b dönumu dun gece Bankanın bn-~ '"er üzerine Avusturyadan tonun şa sıye ı, ra ıyet etler de ıthrnk etmektedırler. knrtu ıış enırrni bir sa>• ü- eğı o aom ap ı.ı ır aş.ın. 
tdedildiklerindenberİ meselesinin kuvvet ~u·~~sına se- Çiiokti baltiln bu güzel ylldöııii· yük kurtıuıcı şebrimızin batı Ha nutuklardan ıonra mera- tün şubeleri tarafından tea'i· 

~· Artık tarihe karışmış olan bepk ~la~akhrf. Kk rlalıyeh ıbkya et· mü giinii A fyoıııları h:ışlıvarak nounda verdı. Dıycırek Afyon- ıime nihayet nrilmlttlr. ıdilmiftir. 
•t Şc . . . . me ıstıyen ır a arın pe azı .,... • • M • • M • 
~ ~ı.n ıhyası kabıl olamıyaca- Otto gibi bir namzetle ortaya il•••• 
dttı~ bılıyoruz Fakat yeni bir çtkmak saadetine nail olmuşlar· T •0 rk·ye . ı·rı·ncı·ıı· - Cumhurı·yet VeErzurum iH~·ct şekli bulmak müşkül de· dır. Şayet Viya?a· yaşma nis a •pı 
k· ır. Mesela yeni devlet e· betle gayet zekı olan ve emsa 

ııı,ri arasınd·a en şayanı dikkat Ji~e masall_arda tesadüf edi en v • • ~'z-a dı Va urları Çarpıştı 111aı:ı1 b bır prens Vıyanayı Vıyana yapan J ~ 
dttJ~r ~Da ~ahrsn ~orporasyon tacına konmak ve "Avrupada 
(lf tdır. Bır devletın muvaffak sulh yapmak için geldig~ i zaman 

llla~u • • 'k' d B " • •ı • • G • ~ . ıçın l l esas var ır. un bu hadiseye karşı Hikayt kalırsa e zcı . e z a e ıycr a 
ıud1•11 bıri iktisadi, diğeri de di bu, Avusturyada romantizmin ---------------
t~ ır Ben bu esaslar dahilinde öldüğüne delalet ederdi. Kadıköy, 28 (Hcsuei)-Bugün yan borsa lıaberlerile taşra ka · 

td~tb.ı hak tarafından bize tevdi -
22 ~ icrası mukarrer o.an şarpi yarış rilerini al dattığının, televiziyonla 

~ 
1 

~ış olan bir vazifeyi tekrar er lın larımn sonuncusu y ne Moda resim getirttigw ini iddia ederek, 
trını 1 w h 

e a maga azırım.,, Almanya l>u sene kasten)ıarp burnunda yapıldı. Merakla b :r iz'an sahipleri karşısında gülünç 
~ 8ıınu yapmağa şundan dolayı çıka~mıyacaktır. F~a.nsa. bir pr_e seyırcı kafilesinin huzurunda mevkie düştüğünün farkına var-

hazırım ki aocak Avust"r- ventıf harbe gırışmı yecektır T·· k' b l . 298 J d . 1 b '-k .ı )~d ... 93 A d ur ıye irınci iğinı puvan a ma an şarpı yarış arı a1.1 ınoa 'b l esk' d ti t -ıı Demek ki 1 4 te vrupa a 1 l'a cd·ı·ı a e er O ve eamu e~ istiyerek bir harp çıkmıyacaktır. lzmirJi Refik bey, ikincil~ği yalnız gazetemiz tarafından ve 
~lu ı ır ve 65 senedcnberı Istenilmiyen bir harp yarm bile yüz sckst:n sekiz puvan ılc rilen haberi tekzibe kalkmış 
bit sturya ile haaedanımızı bir- zuhur edebilir Fakat Avrupa Istanbullu Şeref bey, üçüncülü Bunu yaparken de lstanbul 
~ttıı:ıe bağlıyan bu adetlere ria· harpten korktuğu için bunun ih· ğüııü de 86 puvanla İstanbullu geı:etelerinden aldığı Cuma gün· 
l\ı olunurs Avusturya milletine timali yokt~r·.. Hayder bey kazandılar Şehri kü yarışlara ait haberleri kul
~ltılllan kültürünün en eyi tarafı insan, buyuk Avrupa merkez· mizde bulunmakta olan İzmirli lanmıştır Halbuki Cuma günü 

s·rinin Direği Ve A ka _amara
ları, Di~erininBaşı HasaraUğradı 

lstanbul 28 (Husksi)- Deniz bulunan Erzurum vapurun~ bin: 
yolları iıletme idaresinin Erzu· dirdi . Müsademe çok şıddeth 

·ı · · 'd · oldu. Erzurum vapurunun direği 
rum vapurı e yme aynı ı arenın ı. ld k k l ü 

1.1ırı ı ve ar a amara an m • 
Cumhuriyet vapuru bugün Ga· him haasara uğradı Cumhuriyet 
lata rıhtımda çarpışmışlardır. vapurunun da ön tarafı ha· 
Cumhuriyet vapuru Galata rıh· fif hasara uğradı. Hadisede 
tımına yanaşırken rıhtımda bağlı nüfusça zayiat yoktur. ........ ,.. 

603 Genç Zabitimiz 
nıuh f l kii tekrar lerini dolaştıktan sonra Alman . . - .. _ k P ~tt'ıl b a ız ıgı mcv ' "t ht · d" ~ · b denızcı sporcular Perşembe gunu musaba alar yarını kalmış, azar , u k. payı a ına gır ıgı zaman u gı- y M • l o· ı 1 k 

. ~.1 _ece tir.. . bi kanaatlerle yüklü oluyor. Bu Sakarya vapurile şehrimize ha- günü öğleden evvel ve sonra &flD eraSJID e lpa0W8 8 8C8 
ıııı h~ lı .sosyalızm ıle Alma~lı~ kanaatler, istihbarata, düşünce reket edeceklerdir. iki müsabaka bir günde yapıl· İstanbul 28 ( Hususi ) - Perşembe günü büyük merasimle 
ti\.. ıç bır alakası yoktur. Mıllı lere ve fikirlere istinat ediyor Yeni Aıır - lzmirli Refik mış ve Refik bey de bunlarda d d 
y'Yal tes'it edilecek olan Harbiye mektebinin yüzüncü yıl önümün e ıı-. • .,1 •ıın. kaba. bir şeydir ~-1- Bunların hepsi ya_nhş_ o. :a_ bilir_. beyin kazandıg" ı bu büyük mu birinci gelmiıtir Netekim ayoi ı 
~ ... a k - F k ı h ı bu sene mektepten mezun olan 603 genç zabitimi:tin diploma an 
ditlt r ıse tabıaten aba degd· ~ at .. on arın eps~ ~şı~ı mesı vaffakıyet l:zmir sporcuları için telgrafta bildirildiği veçhile dün 
l~ r. Almanyayı tarihte büyül· mumkun ola? en eyılerıdır. .. şerefli bir netice olduğunda müsabakaların üçüncüsü yapıla· da verilecek_t_i_r. _______ ..., _________ _ 

~. l\lınanya, klllliir Almaoyası har~e:ı:~:~:kıi;,·:~~İ.ü bb:::.~ t~phe Y~.k~ur __ Geçen sşenef !ür. rak Refik bey Türkiye birincisi TA k A k rAı Heyetı• Moskova'da Cok 
il . t • Almanya da bugün ıye ırıncısı olan ere eyı olmuştur. ur s e 

t...~,en e~inim ki. buğün_ Av~s: ~a::1!:~iyecektir, çünkü galip bu defa Refik bey büyük bir Ne yapalım.. Söyliyeceğimiz 
~ ~a bır çok kımselerın mılli gelebileceğini hesaba katmıyor. puvan farkı ile geride bırak· akıl hocalarına {!) teıekkür et· s • A T b • ti s ı"' ı d 
lıq.~:lıat olmala~ı, bug~nkü ~VUS· - SonuVlll - Vakıt mıştır. . mektir amımı eza ura a e am an 1 
ltı\ Cumburıyet sıstemınden .................. ........................ Yenı Asır - Sabahları çıkan lstanbul gazetelerinin prpi 

Rtı?1nı.uı olmamalarından ileri U C U Z L U K ve herkese gazetecilik dersi ver· yarıılarına alaka göstermemeleri .MOSKOVA, 27 ( A..A ) _ .. ıAm rewıni ifa etmit .. e aekerl 
li~:~r. Bu. ~ibileri _miU_i sosya Ş 1 m_ek iddiasında bulunan "İzmir de acaba bmirl.ile_rin kazandık- . ti d Li mozt"ka Tt"ı" rk mı" lli mar•lle Eo-

"4.l ıı _ b HQkOmet Caddesinde ems Falırettin paşanao r17a11 n ea. .. 
ti~t c mılh bolşevızmm bir i- Hakikat Ucuzluk Sergisini Tıcaret Posta11,, hakikate uymı ları zaferden mıdır? Türk aakert beyıtl bu~ün Moı. ternaıyanal mar,ını çalmı,hr • 
._kd· ne kadar yakın olduğunu Ziyaret Ediniz ko.-aya Yarmıolardır. hta1,on bu .MoıkoYa, 27 (A.A) - Türk 

tllt lt edemıyorlar. Fakat Avus· Bol çcıitlerimiz ve büyük Yenı· Gu·· mu·· ş Paralar mtina.ebetle Tiirk So.-yet Raey• aıkerl beyetı reiıd Fabrettin pa4' 
•.ı l'aııın k" f ·ı ti · · ı"bya tenzilitlarımızla muhterem hal 

1 
. 

1 
M k ıı." aıı.aıtıdakl beyatta bnlnıımuetar. 

"~t ea ı azı e erını bayraklarlle ıiiı ınmı•t . oı o- " 
1 
... ,ü~ .. k S t R iL 

tllı. Ctk olan yeni bir idare tesis kımızın takdirine mazhar olan • ·-·-.. 1 • k d ;, 1u o.-y uıyaya ı .. 
"tl\ı ( e~siz ucuzluk ) sergimize her 8 d p• •a ıukert 'arnızoıu um.an an~ defa geliyorum. OdesRda hakkı-

~~ rsa, eminim ki kısmı azamı . ı l Cumhurı·yet ayran1.ID a ıyasa- M. Kork, müdRfaa komı_•_•rll_ıı mızda go"'atorilen istiınal kabul l~td· l'cni idareyi kabul edecek gün yeni yeni çeşıt er i avc et ki! d M St dafaa 
•r. mekte olduğumuz gibi ucuzluk J OJ k er anın an • un, mu iki millet arHınd•ki münasebatta 
Bu . . . . . prensiplerimizi büyük bir hassa ya Çıkarı mJŞ 8C8 fır komiserliği haricf temaalar d• · daim çogalan kavnti bir kereda-

01•c k yenı ıdareoın tesırı şu si etle muhafaza etmekteyiz. • • - • - • • ireıi reisi M. Bekker, Moeko•a ha göstermektedir. Eıki çarlık Ye 
t a br k' A t · t"kt·ı· y 1 H ) G b k . . d tktar ·~ vus urya ı~ ı a ı Yorulmadan aldanmadan pazar· ıtanbul 28 ( ususi - eçenlerde miisa a a netıcesın ese· mıntRkaaı lora komiteai reiı Te imparatorluk Rusyaaında buna 
~dt le saglam esaslara ıstınat lıksız her istcdiainiz malı en ucuz çilen yeni gümüş ufaklık paraların nümuneleri beğenilmit ve ba· kili M. Uıuıof, başta maalahatgiizar benzer hiçbır şey meTcot ola· 
I~ 0~' ~e Avrupa sulhu da ih- fiatlarla uculuk serğisinde bu· salmasına emir verilmiştir. Yeni paralar Cumhuriyet Bayramında Fe.-zi B. ölmak iizere Türk büyük mazdı. Bn münasebetle Tür ki· 
b\l unnııyecakhr. Bundan başka lursunuz. • tedavüle çıkarılacaktır. el9iliJ1i erkan Te memurini hn· yede M. Voroı;ıilofln olan çok 
.ı Yen, id k" A t . v 'l'\>I . are, es ı vus urya Aldığınız bır mal her hangi rioiye Ye müdafaa komıerlikleri meı'ut mtilaka.tımızı hatirhyo. 
lttı Chrıdcn ayrılan yeni devlet- bir sebeple matlubunuza muva Ordu Terfı· Lı·stelcrı· erkflnı 1'1 matbuat müıne11illeri mm. Kendiıine l.ıiiyiik Türk Of• 

'ı1q: ~c iktisadi anlaşmaJar fık gelnııyecek olursa yahut Türk aıkeri heyetini bta11onda duau namına doıtaae ıolamla-
~-i> lllı harbın.. açtığı yaraları başka taraftan daha ucuz bula B .. N 1 un ktır karoılamışlardır. rmıı Yfl tchrfkimı yoflarım. 

-tınağa muvaffak olacaktır. cak olursanız tereddüt etmeyip UgUD eşrO aca M.Stern .Jeu~ral Vorotllof .Arkaılaşlarım doıt memleke-
u B~n yalnız iktisadi anlaşma iade ediniz mukabilinde istedi· ANKARA, 28 (Hususi) - Hazırlanmış bulunan askeri terfi namına Fu.hrettın pataya Hfa tin inkdapçı halkını iktiıı,diya· 
'l\ b•ba~di.Y.orum. Merkezi ve ğiniz malı ve yahut paranızı ay· listesi Reisicumhur hazretlerinin tasdikine iktiran eylemiş ve Milli ğeldiniz de~ı' Ye M..Kork ta tınazdaki yatatacı kuraJoş11 T• 

,~~\ibi f&tki Avrupa tamamen ııcn geriye alırsınız. Müdafaa Vekaleti tarfından bugün kolordulara tebliğ olunmuttur. Ttirk heyetınl MoıkoYa garoi· kadretli Kızıl fordoyo daha iyi 
, .. ~'0ıı4tı, ki ~-.:ylr hiı iktiudti Bir z.iyaret iddialarımızı ıs Terfi liataıi yum (burun] Aaaadolu Ajamı tarıı...faa :MflOIOD&· nnu namına eelAmh'.mıttır. tanımak lmknnına malik olwakl• 
"""'ll~lll " t •f· . __ ı_br l.ataa1oada l>lr ibtıram kıtuı bahtıyardır. 8 ııneYi'Ul olmaoa. ıef ab: pala ka ıdır ~ • 
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Yeat Aıır 

HARiCi HABhRLbR~ Kurakl!~.J!hriba~ 
Hicrete Hazulananlar Var --- ---- ~ ,- . 

i'X"U.r k.Q eye Çev-:1.re:n. : .A.l.J. Şe"V"ke-t 

.------------------------------------------

Almanya lthalitını Y e-lKizimi Han 
niden Tahdit Edecek mi Cenev;,;.;e 
lngili~ .. G·;;;·ı~~j, n'~l;ik";iYıemek Hareket Etti 

Ol'TA VA, 27 (A.A) -Fed" 
rel hiikfimet ile mnhalJi bük6 

metler kuraklık dolay11ile ıJJ•b· 
•olmuş bulunan lıoğday ekil&• 
araziyi orman Te mer'a balbet• 

• 11'11· 
-14- weyı kararlaştırmışlardır. P. 

raklık dolay11ile pe.rişan oJıo; 
iflAı eden 40,000 aile yaoi200, 

kitı hicrete baolamı,tır. KolJI~ 
yon idartıııi yardJm olarak 
milyon dolar aarfedeoektir. 

Kaı;anlar i9iode yakalan"n1ar 
'bile Tar •• Bagırıyor, proteato edi 
yorlar. Ba1ıılıuı da 1ayıya ma~· 
lop olarak ellerini yukarı klll
aırm111, Ültl"Tİnİn aranmaıtna göz 
yuwoyorlar. Bir kıımı Dejardeo, 
Sen Pol, AT• Msrya oAddeleri· 
ne doğru kurşun hıılle koşuyor, 
ukalarını hıra kmak iıtemiyen 

poli.-ltrin ellerinden kurtulmak 
emeHI• nefes almadan koşoyor-
1ar. N• hayal... Bir ka9 dakika 
ıonra hepıi birer birer ele geçe
cek osun ozon ıorguya çekli•· 
Hktir. 

Sabıkalı hiirriyetini ebediyen 
.kaybetmiş adamdır. Her dakika 
nezaret altındadır. Hi9 habtıri 

olmadan itlenen ıu9ların b11abı 
lule ooclan ıorolaoaktır. Çünkü 
ıösd• T• el altında olan odur. 

- Köprü altına inelim. Htr
.keıi toplıyorfar. 

- Yeniden iıımek mit Kabil 
de~ll •• Qikaniarın tazyiki altında 

aş•R•Y• kim inehlUr ki ... 
Otede elektrik IAmhalarıaın 

ı'ı\Jarı peyda oldu galiba. 
Poliıler atağıya iniyorlar •• 

Bütün kaçmak yolları tıkandı. 

- lıtaıyon yolunu tutalım .• 
lıtaıyoıı yolunu tutalım .• Ba .. ka 
çare kalmadı •• 

Oao Vuol Pöti .Müsik ıoka
ıına atıldı. Iç Ü?.iintüıün•, kor
ka111, binbir eodi,eti karıtmıttı, 

Bir ağaç yauınclan ıeçerken bir 
adamla karşılattı. Oı&n yolun öte 
tarafınR k•tto. Aceba bu yabaneı 
da bir poliı memuru muyclu' 
Bayır bu da (it~kiler Ti kendiai 
gibi bir IMHri idi. Kaçanların 
heyecanına kapılOlıf, kaçıyor, 

Oanın adım1arını takip ediyor
du. Bir aralık iki tabanca ıeai 

i'itildi. 
Bn tRhancayı da kim atıyoı' 

Poliıler mi, yok•a gözü pek bir 
haydut mu! An :Ma.rya oibıtin
de poliıler adet" hir kordon 
tt,kil etmişlerdi. 

Yeni tabırnca ıeıleri duy,uldu. 
Bunu hRykırmalar, al!labi 11lık 

düdük "illeri takip etti. Ağa9 

arkaaıııdan 91kan meçhnl adam 
ıtiındi Oan'la yanyana koşuyor

du. 
- Ne alohıız adamlar hanlar 

polisleri Lir kat daha kiiplero 
bindirecekler dedi. 

Oi nr evlerin açılan peııçe· 

relerinden bu giiröltünün sıbe . 

bini ögreamek ıetiyen baı?lar 

OHn<h. İlerde ıhtiyar bir kadıu, 

baollkları ketihui,, iki tarafa k ..... 1 d • t ••h• d• d• ) Tahran, 27 (A. y) - JrKnın 
.allanıyor, 1ankl lraçaklıtrın ııtı o ay ır ıcraa . il ım ır ıyor ar milletler oemıyeti a1Amble1ine 

rabını artırıyordu. ihtiyar kadın Dlftdahale E'elAketi Tacil Edecek baş mürailılııu olan hariciye na. 
ürkek poliılere ıeıleodi: zırı Kazimi Han dün Oene!nye .... - Rana ilişmeyin efendiler.. LOX DHA, 27 (A.A) - Ha· Dr. Salıt Almanyanın itlıa· banket etmiştir. 
llitmeyin bana yazıktır. 'fH Ajanrı bildiriyor: !Atını tBhdit için tıddetli ted· Oenevre, 27 (A.A) _ Iran Dünyada 

Tabanca 111lerioden ıinirl•· .Moroing Poıt gazeteei Koh- bırler almağa mecbur olacağını hu ıentı Qınden inhılal edecek 1 
ı h k k Pamuk Rekolte., n.rek öteye beriye koşan poliı ena t~za uratına or orıon ıe· bildirmiştir. Tatbik •dilecek ye- olan konıey azalığına geleoflk ıty 

ler yumruklarını aıkmıışlar, mer hep olınadıı?ını yaııyor. .Nutnk ni plan muoibince A lmanyaya zarfında narnzetligini koyacaguu rinin Vazi~eti k 
bametıiz göriinüyorlardı. Oan ıöylemek kolaydır. Fakat RBıl tediye kahilıyeti niapetirıcltt ıt- milletler cemiyeli umomf kutip. Amerıkanın bu 1eoeki pa111•• 

Yusiyetini umutsuz eayıyordn. miilıim olan icra"ttır miit"lea hı&lat yapılmamuına miisaade ligine bildirmiştir. rekolte1i 900 hin balye ol•ftk 
Nerede71e kendi yakaırna da sında 01101 ekıeri gazetelerin de edt'{lektir. Ho kararın ıebebi dö tran Aıyayı kon1eyde temıil tahmin edilmektedir. 
yapıfaoaklar n belki de atılan diişiincesi haclar. l\li\tboaı M. Yiz azlı~ıdır. enafıuı hınz oldnğo kana.atında· Ba rakam, Amerika pa .. •• 
ıiHihlardan ona meı'ol tatacak- Sobathin nutkuna alilka göster- Loodra 27 ( A A ) - Deyli dır, il" 

• mektedir. rekolteıinin geççen ıeneden 1 
lardı. Ah bu kaçaklık ne aman· Ahyl gazetell yazıyor: n o G . D r 

d . K b. k Deyli t.Jgr.f gazetesi Folırer l' emı e de 25 nokıan oldugonn göııe 
ıız şey ı. opmuş ır yapra • . . 8arde felaketler te•litline ınii. 
t f k k 1 

' 
t d d eonebı m~mleketlerın f\ndifNıini mektedir • 

an ne u ı a mıştı rıt e en, lllit infilak uııınrları vardır. Ha- ·•· 
"d l 1 k .. .. teskine çalışırken M. Şahı Al- 1935 ProgtJramına Ka"1ı" Amttrika pamuk rekolt•

11 

enerJı en ma ırum o ara Buruk- t t · 1 ıırı f t tl k rioi ıuüclahaleler knYntleri ur- 1 
1 d ,.T d manyanın ıoıu 1 ' ını a ll deki bu nok1anhk m•btelil P • 
eniyor o. ~., t\rey• gi ecogini, t k · t" d 1 d ıt •• earaak SardR felı\keti va ke•me. . • . e mo nıye ın e o ma •.ını soy ,. G d blf 
bırkaç Hat, J-ıf\tt.l bırkaç dakika I ki b d " . k .... ki k ke•i taoıl eylıweoektir. elme ,. yaaalarda tesirini göıtermeae t eme · e o en ı~eyı oru · eme - v J ti• 
ıoora ne olaoat?ım bilmeden yu- t b k b. kt lngilizler bu i•• karı•mllk ar- lamıt; Bremen borHııoda fi• 

O 
en aş a ı r şey yapruama a- v ,. 

Yarlanıyordu. tedeki p ıliı kor- dır. zoeunda deıtillerdır. Biiyük Bri- Vı~ingıoo, ~7 (A • .A.) - Hah · derhal yükHlmi,tir. Biz.sat J.l'O 
donundan naaıl ıeçıcektı' Bo Beri in, 27 ( A. A ) - De1li tanyt. bn meıtolede uzak kalma· riye nezart1ti 1935 programın- rikadaki t iatlar bile artınıttıt· 
tonraoıs kotndan bir kurtulnt Tel~raf muhahirlnden: lıdır. daki 20 ~emi yerine :!4 geminin Mar.ıı 93' tarihinde A.merik•dJ 
muoiHıi bekliyerek: koşuyor, "" 

1 . . L .. .. inta11nı kongredıo iıtiyf!Oektir. pam1tk f ı·atları 11 •7 Sen& i 
kotorordn. Pöti Miizilr ıoka .gı 1 ı • D , .. 
tahmini hiluhnda olarak lıo,tu. ngı iZ ırası uşuyor Yenl JHo~ramda bir tayyare ge- t Aguıtoıta 13,15 Seotı kıd•t 
Fakat ir.iodeıı emindi ki poliı· ıniıi, 2 krunzör, 3 de1troyer, yükMelmi,tir. 

y t,.ri' 
)er biraz ilercle yer almıtlar, Frank Yükseliyor An ... erika 6 tahtelbahir vardır. Donanma· Breımend• 17 A~oıtoa fi•' 
puıu kormoolardir, üzerıne atıl- ytt. 5,f>OO yeni miirettehtt.t alıaa. hinde libre ba,ına 15,88 

mağa hazırdırlar. Bn inaııına Borsasında Endi~ eli Vaziyet caktır. kaydola~muştnr. giıt' 
rağmen puıuya doğru koşuyordu. LON DHA, 27 (A.A)- Kam· mehlılQlara Oumarttııi günii Allah Allah!.. Diğer taraftan M.ııır T4' ~·· 
Batka ne yapabilirdit NeTyork, 27 ( A.A ) - Rank- diıtanda pamuk rekolteainin ,.. 

•· bi~o ve eaham piyuuının faa· 75,23/32 olan tranı;' 75,3/4 e ·~ •" 
Birka~ dakikadan beri yanın- ı· 1· t · ı· ı · i't · t bay müdafii :Jeneral Oangfakny barık otdngu haberleri gıldl 

ıya ı n~ı ı.z ırıııurıuı m ı ~7.:\yı indırebilmiş ve bütiin "iirı hn fıat 
dan ayrılmıyan me9bal adam, hır urette ıukııto gerek Lonclra ı::o • boraya muva1alatma otuz bin tedir, 01• 

iizerinde totabilmi~ iMı de llıı?er Bn haberler Amerika ıatı 
Varolnn hiç mnkanmetine ma-

1 
n gerek ecnt!hi piyasalarrnda Qırıli tarafından a!kışlanmıttır. d t' 

k J d k 1 ta.rftfhın ndeli frırnk nıiilıiın bir lan araatnda ındi,eler uyan 1 

ruz a ma arı aşağı a onn ear· ı nreçegi t111rlerdea dolayı huri\· Jener3l Çinin her zamankindtn 
dı. da l.ıiiyük hlr dıkkat ve alilka ile prim kllzanmış Te Ouruartoıi dı.h~ iyi bir hald~ ve Çin bir- mıştır. . ,·1•' 

Bu ne h~ldi 1 Nihayet yaka· takip olunmakt:H1ır~<leçen hafta gi.inü yalnız b8f eantim ik4'n lın liginin ilerlemekte olda~nnu ıöy· Bnlgıuiıtaoda pamuk zer J 

yı •le nrmı~, o kr\llar uıtırahR tngıliz lirasının alctın-ı kıymet prim :!!iktarı bugiin y&lli Hnlim lemişlir. mıntakaıı geçl"n teneden d•
1
:. 

katlanarak giriştiği feci, maoe- bogiin horsll açılır aç~lmu yeni olmuştur. Ç k U ki d fazladır. Son zamanlar~• Bali 
ralı ~oşu netice.siz ıı_ıı ka~m·~~~' yeni hir sııkolnn (jniine geçmek Bu hadiH hu Hh3lı dahi (ran o za ar a riıtanda tiitün zer'iyat mınt•"' 
Bu şupheli adam hır polıı mu- için ln~ilız kontrol idaresini lıa- gın artmakta oldn~unu ğö!tter- Muharebe Devam sınırı temdit edildigi, bot k•1.'~ 
fettiti olmalıydı. Maka•emot ne- rekete 'g_ eçırıuıye mocbar etm111 ınekte<lir. Edı·wor 

1 
·ı.ııJ " ., ti.illin tarlalarına pamuk ekı 

1• yarard>' tir. Diğer taraftan hiç lıir miida· 
O k f d t · ·ı ·1 l Asoınptuyon 27 ( A. A ) - anıa,ılmı~tJr. " 

an a aıın a ur ıı 111 e 11'· Yalnız P"~.in ıııuamel:ıt ii .zı . baleye murnz olmıyaıı dolar da .. ıO" 
Milli miiuafaa nezareti tebliğ Bulg:uiıtan hiikfımeti, pa ..... , 

linde hn ıunbakemeyi yiiriitiir- rirıde i~liymı ln~iliz mtıvsıı.enf' açılı:;ıla vaıiyt'linı vii kseltmiştır. • 
ediyor: ziraatını teşvik için kö1lüY' J• 

ken hayretle gördii ki, lın aclnıu ..tP" 

M il •tı ~ l t •h l hami raııteyi işgal ettik ve nnı Termek ıoretile yardı"' 
zannettiı!i gibi polie değildir. l er ar n l a- diişnıan kuvvetlerini imha elle- bulunacaktır. Hu hoıuı lıa~ıri" 
Yaharıcı Varol un k !ağına fısıl- · • ,,. 

1 

rck 5 zahit 160 nskor Te mühim lnnan bir kanon projeaile kof 

dad'...'. ı•ı111rılam•:··. Poliı kordo- batı ~ · ııtkunu Söyledi gıuıiınet elde ettik. elen file çıl.mak üzeredir, 
nandan ge~nnek ıçm haşka çare l l,/ . • • • • • a 
yok... - B. aş .Tarafı Bumci Sahi/ede. - - lazımdır . • Htldıee. ıe_r ta_ lırıkM. ve. ı zı·raat vekı· ı· Trabz ndd Kafalarını egın i şler, geniş ne- ~ 1 '1' 

ıyası lıakıındnn fırkaları bu nıtıceııın ııııtılısn lıne ınanı 
fes alarak birlikte Piiti .Miizık 1 

uzlnştıı mak, iktis ı:uli bakımdan olaalar dallı ıulbuıı ıııhaye t ola-, 
sokağına girmişlerdi. 13/I 3 _ Sonu Vaı _ bulırana çare bulmnk /' 5 te cağını iimlt cdıy•,nız. 

_... yiizde 99 kı:;iııin A lıuarıya için TMrnlıiirata iştiı.\k 8lmek 
Yedi Tabancah Dahall rey •ernıesirıi iıı li yor. Bn nı lıet iizere yiiz bin k i şi gelmiştir. 

Hararetle Karşılandı 
Halk Başvekiİ·p;şayı istikbal lılaw oglu Ali, Gazi oglo oıı eerıo sonrn yiizde y li z olıu.t- Büyiik şerit bayrakln r iizorinde 

Ali Yuent oglııAhmet, Basan hdır. Sarre .Franı:m ile Almanya Sarre ~bedıyea Almandır yazı-
o~hıSalih, Ahmet oğlu Ahmet, aruınıla ihtılfıflı bir lllb&ele lan vardır. için 
Ömer oglu Yuaof, Ye Ali ogln 

Sevinç içinde Haz'.lrlanıyot 
Alıniu lızerler i nde birer tabanca oldıı. Ve Uyle knlmnktııdır. 
uulunarak. miiııulere eclılnıiştir. lleııeleniıı balliud .. n sonıa 

iki memleket ıırasıııda ıulb 

f orı Papen Hasla 
Horlin,27(A.A)-Havaa ıtjaıısı 

bildiriyor : 

1'' bavaluıınde yapılmakta olan ·C' 
daatı o i~lerinı tetkik etoıe1' f 
olaıı umum müdür Oenıal ~ 

"El~HAMBA I. 
hiikiim eiirecegini iimit ediyornz. 
Bu iki mtımlokcti nyıran yPgfrne 
arazi meseleıiydı. Halledildi~i 

Takit eski mulıaıımJnrıınız helkı 

Sabık bıışYukil muavini ve 
Viyaııt\ seefiri M.lı\uı Pııpen ,liin 

Ko ble118 tezll lı iiratııı<lıl 11 ut u k 
ıöyliyeoektir. 

Alman ietiblı&rnt lıiirosu .ll. 

Tıabzon 27 (A . A) - Zıraal 

•ekili Mııblis lıey Kıtrnclenız Ya
pnriyle hngiin ~elırimize gt-lıniş · 

lir. Vekil bey vapurda Yl\li heyle 
kumandan pao" ve belediye reisi 
ZiraRt Te Baytar dııireı1i erkanı 

u ~ehrimize gelen Zıraat 'eka. 
leli teftış heyeti reiıi Naki bı:ıy 

tarafından kartılanruıştır. Vekil 
bey lıeyetle hirlıkte saat 16 da 
karl\yl\ çıkmış n iskeleyi dol · 
dn ran halkın arasından geçerek 
dogrnca O iizolhııu parkına çık

mı~tır. Hir ıuiiıJdet istirabattan 
ıoora Tapun dönıuiişliir. V ttkil 
bey Rize n Hopaya gidecektir. 

Qorumdnn Qankırıya. gelere~ ti'' 
gi.iu Aıılrnraya hareket eıoıı' ,~ 

Kadıtıtro işlerinin bir fLO 
6 ıf 

Litirilmeıi için tethirler alıilfJJ 
MILLJ KU1ÜPHANE SiNEMASI 

3o Ağustos PERŞE1\1BE Günü 
TAYYARE BA YRAMI'mıza tesadüf etmesi 

mevsımın ilk programı olması 
filimle kapılarını açıyor. 

1 - KART ALLAR 
münascbetile 

UÇARKEN 
Başrollt-rdo: l>ıınya ımıeıııa artiıtle1ıııı11 en kııdretlileri 

FREl)ERI<... ~1ARCH - GAR"\1 GRANT 
CAiıOLE L0~1BARI) 
'raıntt uıt>ıı FRANSJ2CA Sözlii 

2 - HULYA PE~iNDE 
Haerolcle : ı;ık, dı lher ye hiiyiik yıldız 

KA1T~ DE NAGY ve 
JEAN PIERRE A \'~ION1., 

1 • • ' JL fUANSIZC.A -UAVE' O'- ARAK. 
M(}NIR .t\lJRl:1 IJ/\ !)eyin AYRJLJK isimli 

IPEKINLM 

Fon Papeniu tekrar lıaela l:ınına· 

aından uolayı Kobleuae ~itmedi· 
ğini biluirmttkte<lir. 

ıı.·ııwııı ııcm,ııJıınıı~ııımı, ~: .ıı,ıı .n .ııı ,ı · nıııı~ı. ıı ı ı:~ ~· 
11111111111111111111111111~:111:1111_ - . 

rf7.Z~rY.T.UZ77.7.X7-7..7.7JJJZZZ77/.7.ZLAL7L7.ZJ/.Z7.7.7...7.Z7J' ZL;;-~ 

~ 24 Ağustos Cun1a Gününden itibaren \:'.i 
~ . . ~ 

~ Şehir Gazinosunda ~ 
K Her Akşam On Kişilik ~ 

Mükemmel Bir ~ 
Orkestra Bulunacaktır ~ 

~ -- ~ N Gıızırıo rn iidtirıyotı; muhterem miişterilerin· 
den gt>rdiigü ra~hete kiiçiik bir mukabele olmak ~ 
ve pl\nayır rniiddetince Iımire geleoek b~lka ~ 
iyi bir vakit geçirmek için büyük fe<lı\karlık ~ 
)arla hazırlanmaktadır. . 4 - ~6 8 :3-~ 
f7.7..Z"F./.7,XZ7'.7:7J.77QJ~4!119,lf.l(JL;J o W7'.,Ai(Z.ZVJX77.J -111111111111111111111111111111111111 

1 i 1 Ullll 1 ~ıın·~~ W~ !!~~ ~I iı~ıllMi~ ,u;.Q 

Biiyük Başnkilimizın 3 .Ey
llilde 1.'rabzono terefleodirece1r
leri halteri biitiin Trabzon hal· 
kını ınindırmi~lir. Halk şımdi
den ıngıli lıaşveldli karşılamak 

için hazırlıklara haşlanııotır. 
Dettlzll Heyeti 

Denizli, 27 (A.A)- 30 Ago•· 
toa hayramıncla Dumlupınarda 

yapılacl\k meraaıme iştirak et· 
mek iizere Deınizliden hir heyet 

gıdeoektir. 

Çankırı 

giioı.lenbui 

Çankırıda 

27 ( J\.A ) - On be' 
Qoruın Te Oankuı 

tır. 

Adanad11 ,e 
.Anada, 27 (A.A) - Bi~~, 

giindenberi vıli&yıtimiz dabiJıO ;· 
tetkiklerde bulunmakta oJaP ,,r 
cak iklimler nebatları ınitteb., 

~ .. ,. 
1111 İltanbula ~itmiştir. ti " 

·,p• 
has111 beyanatıncla memleket• ıJ' 
ıin muhtelif yerlerindeki tıt~ ~
l1trirıden çok memnau oıdol~9ıı 
n yeti,tirileoek nıbatıar 1,;ıı 
asıl iıtaıyonon Antalyadıı 1,· 

iıtaıTonun da Alaayada karo 

cagı~ı eöylemiştir. ., f 
Adana, 27 (A. A) - lJo>:~ı• 

JiJylUl ıergiıioe i'tirak 8 to>
1
_,. 

olan şehrimiz fabrika]arı ,, 

tık1arı iplik, bez, yağ, ıab0P,ıt'. 
unlardlln, tiearet oda11 d• ~.~· 
leketimizdı yeti,en muhtelif ,_1r 
ıullerden nnmanu1M göoMr ıJ1 

lerclir. Sergide Adana ~ 
paTyon kiralanwıştıt. 



99 Ataı&ol 191, -• ....._.. ............... ..._ Başvekılimiz Karşıqaka SU1Junu Kısa \le 
Dır Aşk t Çok ~amimi Bir Nutukla Actılar 
llrahramanı il. •··•••••·••·•·•••••···•••••·•••••••••••••••••••••••·•• ...•••..••••••..•••••••..•.......••••.•..•.••.•.....•• _-._ ~ - &ıtaraıı 1 inci sahifeae - noutulmaa bir teref Te oimet görüyoruz. Feda •dıleottk ·ura bardak ıçtıler T• ıoyu çok 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

~ Fukada birçok ihraoat ta· dah• lütfetmlt bnlonoyorlar. her hangi bir ihmalin kurbanı leziz baldoklaranı ıöylediler. 
~ oirlerl Uzöm Ye incir tficoarı Aziz hemteriler; olacak tek bir ferdimiz yoktur. hmet pıtf•, yine balkın al-
• topl.anmıt bolonoyorlardı. Bat· Oomhuri1•~ hökt'.metinin her Türkiyenin .ıaacletioi, kınYetleo- kıtları araHında çoouk yuYaıım 
:;: Yekıl paşa Ege ikti1adf manta• ıafbada yarattığı gtizel Herler mHirai, 9abak fokltahoı ıaaııım ziyuet eylt!diler. Borada IMhçet 
~ kaaanın en mühim bir derdini Yardır. 8&1 kıynıetli eaerler mty- bir nafoı k ... fetlode buluyoruz. - 1,9 - ~. k ' I d h · Salih bey Belediye erk&nını Bq ttıt ı • •n i raoat emtıaıuun nlerjni aııl handan 10nra .-ere Kemaliıt Ttirki7eoia bu gii . 

ı.t Rithirine ıalhuhkluı hoynnz.
1 
anlaşılmakta 1dl. dü~küolülö etrafmda bir h~ıbi- ceklerdir. BüUia mahromiretleri al Y• yerind• ıiyue&ile bütün Yekli Pat~Y~ tak~ı~ etti. Mil• 

" •• ÇOfJI hoşa gıdıyordu, fakat ljeter gayet iri filin biriıi bal yapmak iatiyorda. Bilhuea •• ee1yiatı yenmek Ta•if•ini yort as ••maada dinç Te airi, ellffH gesıldı, D8f e 19ind• bala· 
~: ke,_~e de hoyno:ıımn ooo üte- lıir Avrupalıyı hortumu ile. ka- üzüm Te tooir itıni bütün çıp· özeribe yüklenen biaim nuil, bilgili Ye çok; Türk yanalarile nan 9ooakları Bafnkll Pat,a 
lt la ~nonclondan bir tarafa fA· puak hanya kaldnmıth kı tn lakhRı ile ögreomek arsnltlnda çoonklarımısa hiç bir denimisin dolap t"19oak medeni alemde büyük bir l•Tioçle birer birer 
f "'

0
', 99foıe l(tbı kan fışkuta halde lur de yer• çarpaoak olnr- idiler. YermediRi faydalı milli itler daima öıUio kayvette yatıra• okfMb. Hemtirelerle konutta. 

"dıa aa, 111Talhn10 pe1tıU çıkmaıı Hasironn nllrnladıktan ıon· hediye fttmekle babtıyard1r. Bo oaktir. Bakım tarsları llakkında isabat 

; ~~:.;:~:.~ı;~~:ı· r~~;E: 1, ~~::"~~!~~~~: (:·~:Y·g::~;:ı:;~ ç~: ::y1~:~:~:~f ;~~;~1;:::~~~ .... iSiüef J>a;rni·D'lQiitkü···i.= ~:;~::i~okl;:,~a:.~ılar :~~!~~~ 
...,. aı k d lı:f net'eai kartııında daha deıla tunun ırerdanm" sapl~ndı. ı Fılın b"'·aya •I ırdığı adam "•plak ve ""kiomedeıa koooşnl : 

h Y -v- Karııyakamn yeni Te temiz Su111 a,.alm1tbr. Aranızda: bir net'e du1dakları 7llsleribd• .,, ınftthiş varAyı .,lan h"Y bi'5118 baha Beryen değil miydit mak ioap ettitini hatırlattılar. " 
~ d ı R ı d bulunmak benim için eyi bir Wiclir. Bir ıehre eyi ye temiz okoouyordo. Kendilerine llmo· lıı._' ebtetli hir ead" çıkarıp A bııuıt ajt~- (.~ eryentn a, tın a Bonon üzerine tücoardaa 
,ıaı ha•aya kaldırdı, ıtoura llnrmnş, ı;rıılup doroyordu. Şerif Rem:ııi, tıoaret odaaı reiıi Sa getirmek daima büyük bir eaer Ye mtlhim bir ittir. Su natalar ikram edildi, RiyUe.tl• 
~~. bar kalıp gıbı oldugu . .Sıhayet an.ıa,ıldı ki fil bizim Balcı zada Hakkı, tsmirli Tal&t, ,etirenler Su gibi, Sa kadar aziz olmutlarclır ft olacak· oumbur bRndoeo l&tif hayalar 
,,..._ dıttii. 1 Fıferl••n dayı ıdı! Hu manzara kooperatif morahb •• mtidörft • lardll'. • çaldı. yarım .. at kadar bahçeci• 
.__Ottiııoii faııl -oJarak raeydana da Beryenl• ik.Jlıl ara11nda her Aydan meh'o1a Mazb"r, Aydınlı Belediye .reiıi beyin ba mühim it için de beadea ve Da- lıtlrabatı müteakip otomoblller-
.~hab cen$t8Yerler f(lrdı. Har Yakıt geço t•kalardandll izzet beıylerle daha bazı zeYat hiliye vekili arkadaıımdan bahıetmeıi bir nezakettir. Ben le Te alkıt tofaın araunda iıke-
1a:~Dla döyü•er•lc bayYanı ül· Nıbayet ko~ fil, ko~a. B~~- ıöa alarak rekolte Taziy"tioi, burada, aizin huzurunuzda bu mllhim eıer için vali pap: leye dönlUdö • 
. ......_..ler. yeni hır kıhna ıncı .troek1ızın tuy tetkilAtlanmak löznrounu, Otta bazretJerine teıekkilrlerimi ifade eylerim : 9 Eliil Taparile puaport iık• 

4•ıı tobaf oy lence dördiincü gibi yere ımlı rdı. Ya kooferanıanrn Londra pi · VaU IHJfa bana bu -ter de vlldgdln her 11•rlnıı. kıy i IHiıı• 9ıkıld1 • . 1 
idj. Ortaya çıkarılan .pan O umu Ueryt\n il~ Ahmet yaıaanu üziimlerimtze k"padıAını mdlt e..,.,.r g{Jatermlflsrdlr. : Borada aıkert bando, bir 

L~'~bao oanaTarı birbirlerin• ağa on~ lltıfat ohnak .uzere şıd · Hltşlarda fiyatların kırıldıA••ı, Karııyaka ıuyanun relmeıinde bilbaı•a zikret.elifim ki kıt'ai ukeriye, poliı mttfreseel 
M• ö7le hlleler,hod'ahar yapıyor detli b1r ıılle jndırJıler Ye bir mamafıb A •nıtoralya thıllmlerioe ._..ı himmet ve uıl yik belediyeye teyecclJa etaaipir. yer almıt boluouyord•~ 
'*r1tı blltfto .. ylr<ıılor bbkA- kerr• de öpllller. oiıpotle bir iki kuru' r .. ı.ya lzmir lıeledİJUİ ,,. lu1metli nlai doktor 8eiaaet Sarılı Knr•loo Ba'nkll pata ......... 

e gtihnekten çathyor•ard1. D«;ndökleri- Taliit hH iki he- eatılabildi,?inl izah ettiler. Söz i bey •eneler "dren himmet Ye sebat ite buw&al bise laediye lerinta g•lltl•rinde etld•tu gtltl l'olrıa g•lebe oaonarda kal· rilın çocoklor gıbl aj!ladıkları alaol•r arHında birbirllie tez•I : etqaitlerclir. • Taktıa pae oı-.. raı-
ı.. do Pan ta bolAk olmodı. Klirüldfi. t°'kil •don noktai nazarlar da MetnWıdln llNI ,,. guamfr lllr ,,.,,_, olan lrtll'fP'IJ· lıafla• bata dola idi. lomot pıı-

L. •nı kını yaralar içinde ka Rer1en, gfüılerı yatla top dolu d d·ı · ı 1lf " 

~ 
1 

Y • ıer e 
1 ıyorc u. kalılar Belacet SaUh begl nvgl ,,. anaealtlardır. t• hasretleri h"lkın canaaa t•· 

• ••:rno oıboyot klçtı. oldugn baldo kaptonın yanına Haııa alAkadorlar arnoınd• Dilerim \ı bu yeni " temiz Sa Kaqııyaldıblana •et"e ve uhttralı arM1nda ubn: 
O:roolar da ha •nrotl• bitli. gelorok: bir .. tıddotlioo miloakat•lar do ifivetleriae yeni bir kaynak olaDD <Alkı.ıar) - Jrlorbaha oıkor diye lltl-lt ~renı, ıeyir meydanına gel. - Maznr gör kaptnnım! Qo. oldu. ................................................................................... ı 

lı lamaa t8frifi borularla ilı\n ouk ~ibi •Rladıgımı ayıplamayın. Nıbayet hmet P11. nrilen ma- oaolı Herjer araaıo,la ooıoml it&• bu temi• Te ııhhi fat eylediler. 
::!'!ıııı gibi ııiderkoo Jo bir çok ZaHllı Fıl•rlonr hızden ayırdı- lilmata teşekkür elmoklo beraber ••Rli~a •erilen kıymet TO ebem- auda Oomhorlyetin. hu gibi .. Rıhtıma yooa,tırı~~ tatlar 
ti lar çalıdarak gidişi ilan lar. Hır dah• onu giirmiyece- Fırka •ılı'lyet idare bf'yeti Yoıgat miyttt üzerinde bilhaua darmak iıtetmlne bir cebaptır. Gaai uaer.ınd•n g•9•rek oloemale 
'lldı. fim . Ne kadar da ~Jrbirimize m"b'oam AYn f Doğan beyi ikinci iıteıim Bu millet omaml hah• Tü ki i i h Lx., l d bö 1 geldaler. p ... hasretleri Taparaa 
Q b ı t k R ı lir • . . r yeı n n er •-,eı n • 1 e . . .. it , .. , gecenin cön ütii bun- a •tmıt 1 

• ın Y
1 

Ronra , bir i9tıma yapıuaak bo m.,aelele. çeler, Qoook yuTHı Te ea ıılttrı. hbl 
1 1 

bl Ab'd merdıyenı yanında tat ozerınde 
' ibarettir zanoile kendi iati- daha gchüt"hru, bakınız beni rıo rn yözlerıni tespıte Ye keyfi- Şehirlerde imar harttketlerioi, •• . Her er oı&n 1 r~r 1 1 tetyi• gelenlerin birer birer •ll•-

boa b ı laı· e Fıferleo hemen n"ııl tanı.vaoak! . il 1 lkt· v k1ı. b . hahnde her "ÖD adetlerı artarak 
ma ıoı o an < rey . . . . yetı Bafvllh et e 11at e "• halkın 11h alt zeykıot, yaşama . • rini ııkmak 1Dretile yeda e1ı .. 

iloaek üzere iken prenıin ya Ahmet ağa da elrnın tenıle goz- Jetine bildırme.1e mümnr etulu kudretini ~akından hir al&ka- 1HkHU1or. E7i bir ıaya kaYDf• d 
1 

bl d'I 
Itri d t · · · ı k t · · · k F 'd • tı .~ .,. ' er Te Taptıra 1l ' -.r. 

O en ıarııı ge ere fl&ye lerını ıılere erı e. HatY•kil P•ıta. iutı.,.dan ay.ral· darhkla all!U!&k OQmhnriyetln tokları lç\n Kartıyakaldarı teb-
8 

,._
11 

h ti• 
1 

L.-k&ne 'bir Sille ".r•lt Ladi M k ı ı · •tTe.: pap asre r .,.. 
- inı ten •1r1 

1
t ç1 mtı clıktao ıonr• HalkeYini ziyaret fe1ızlı denjode gördö. rik eder, bise Hitflf k&r möı&a- d f 

1 Oodaa gerek kont Haori ile d•r& olacak beyilJI ZaYallı o hor- d H I'-- . i f r ~ tediyenin b&tıra • ter ne .,. 
• ettiler. Bora a " ııL.VYID n aa 1

• JLfendılftrı heretlerini eıirgemiyen BafY•kil ı ı di L - .. ları oenaplarıorn, prenı tomile io1an gibi pıHh yimege de ti b kkında alakadarlardan S 
1 

bi blhralarını not ey •mit er r. 
~•ti ı · b " ki · ı ye a o, yaıamaoın •n •uı 1 r lımet Pata Hazretlerine, lsmirin • · • ~ er nm °'0 "

1 
yeme erın. alı9mı,tı. iz•bat aldılar. Boradan otoıno- ooeormlor. Tabiat hayata bnnıoa .. . «Bcynelmdel lzmır Da• 

._., taam buyurmaları ricuıoda l\ooa bir Prenı ıofra1111ıda . . . . tnkraalarıoı bır daha ıoomat .. zel 
lbdnıtano anlattı. ..imek inin ukadaşlarm yolca bılle J{onak npor iıkeleııne ge- ködret •eremıyor. Medeoıyet ODO nayınnı açmanın gu 
it J .; .., lerk haımııi bir Yaporla Kartı· konföröo en ba•ıoa geçiriyor. Su faraatını bulmakla bahtiyarım. ~ 0 

daTette Sir oe huloo• kıy,.fetleri biç te miiaait <legildi. . v Q k · d d ili t hAtırası» 
\,,1 •1tıodan ölecek dertoede ka- ToYalıtlerinin bir az ıılahı için yakaya geçtıler . batlı b"''"" bir 1&ğhk •e n•t'e o yerıo e • • •• yar- ismet 

:•uıuttı. . kanbar AJ"ertonon J· nayetioe mü· Karııgakada kaynatıdır. dımlarda bulunan Dahiliye Ve - . ._. 
" .,. d · . · · Güloemal tam saat yırmı,. L_ 1 •oıeıe cıtmezdıo eYYel her racaat meohnrıyetind• kalmış- l\.arşıyaka"la Kemalpata ca • lote bu 171 ıoyu getırmek ıçm kili muhterem Şükrü K•ya bey. l b 

1 11 ~d, bi d ' ı ı · . · d b" . . ' k ' h ' 45 ı•ç• limandan ıtan na mu• \t r kere gı ıp toTa et en· lardı. duındekı çeşmenın y:uıao a ın· beledıyemız modern teknı ın, ıç efendiye, Tali Kiıım Ps,a Haz. . . 
talllamlamak Jazımdı. AJ"ertonon h(iyl• bir müraca- leroe halk •e riyaaeti combor bir incelil•ini unutmamı' vo hiç . . teYecoıheo hareket eyledı. Halle 
Q e retleri•• t•t•kkürl•r ederım. d •tıt raı, Joe Te arkatla'l"r eT- .. 1 ban<loau yer alını' bnhmoyordo bir zorlugııodan yılmamıştır. Bu mütemadiyen yaşa, Tarol, e7• .__o. geçtikleri ozon yoldan aT- atı reddetmıyecftğioi ıoy em•ğ• R 1 t 1 k k .. 1 YatHlD biıe daima eyi Her- b d 

'"Wl td 1 k . .1 d bir hacet yokıor. BHaki11 ıoo dereoe •tnkilimiz ı n monsa a 1 RO çok arıza ı, fa at ço guH agırayor o. 
!'h11:~ e~i;n ,:;:~ro~:;,::arak bir meoınooiyetle tu;alet odaıı- hararetli alkıtlarlA selamlandı ,.., ait Çam tttp~lerinden toplana· ler Teren Oomhoriyetl llmet Pa,• Hazretlerine va-
tı•t acayip Te d.-b~etli bir 'eye 01 arkadatlara açtı. Oda, ha~i· mera1ime belediye reisı Behçet rak her biri birbarındeu iyi bık· Behçet Salih be7i11 nutkun· porda lzmirli Tal&L Be1 tara· 

lllt11tıaranı gördüler. kateo bir logıliz Hilıade11ne Salih beyin notkn ile başlandı. mt •e kimrevi ha1&aları baiz(25) dan ıonra BdtTekll paf& hazret- tından hazırlanan bn Hneoin fa. 
'1 k, şeyin çok acıtyip ye ~üt- layık o aoak derecede t,ertip edil - Belediye Reisinin Nutku muhtelif membadan gelmektedir. leri de çok ıamimi Te kııa olan cir Te iizüm mabıiillerinden be. 
h t Oldagu hepıinin çehrelerınde mitti. BeşYekil Paşn. Hazretleri Ha- Bu kaynaklar tarihin ilk k11mı mahıoBDmoadaki putukla. diyeler takdim edildi. 

"61en korku •e heyecandan - Sonu Vm - nımfendiler ve Bevetendıler; çaJ:tlarrndA Sibel Tfl Kababa de· 
1 

lk 1 d . t 
1 

lemet Pa•a Peraembe gönl 
· ~ . . .rıo a •• ar ara1ın a ara ey e- "' v • • • • Jzmırin ~üzel bır parça11 Kar- nıl eo ve mukaddH tanılan bar . 

Ik • dA H b ı · 1ti d 1" • • • d di dıler. Ve dakikalarca candan Tnfık Rüştü Beyin kerimelerl-t a er er şıyakanın bir aara yakın ıste~ a"' uzerın e r . 
158 1 Te en mühim ihtiyacı ıııyn ha- A mmeoin ihtiyaç Te hizmt\ alkıtlandılar. nin eTlenme meraıimiode hazır 

f" güo akıtmış n şenli~irıde -0111h- tinden batka birtey dü,üomiyen Batvekll pata müteakiben bulonaoaklar Te Ooma sabahı 
'"tiim incir Ve Zahire Satışları terem Başvekil Paşa Hazratle- belediyemi•, çok mütkilAtla ge- kendilerin• beledıy• reiıi t"ra- Trahznna hareket eyliyeoekler-
~ rioin yükeek buzorlllriyle kıy· tırdigi ba 10111, 1arfettiği para- tından takdim edilen bir maka1- dir. 

Alıcı }'ıat 11 Kohen Bir 9 10 75 m•tl•ndırmit bulunuyoruz. nm ne fais, ne amortiımao batı la 9etmedekl kordel&yı alkışlar Teyfik Rü,tü bey de A~ık&• 
lr Solari 9 19 10 P Klark 10 75 13 25 Onuooo Oumburıyet yıldönü ta ne de başlangıç ma1rafların· ara11nda ke1tiler T• Yamanlar- raya aTdet edeoek miltealubem 
4.lyoti B. 9 26 16 8 Kırk Kazım 1 l 25 11 26 müode, Değil'mendagıoda soyun dütünmiyerek yalnız fedakarlık dan Karşıyakaya ıo bu ınretle Oenenede toplanacak Milletler 
1l Alyoti 9 lt 50 7 Ar r: Ha1an 9 11 25 temel atma mera11imioi yaparken ederek 1emtlerin ea küçük kö- aktı. BatYekil pata kendilerine cemiyeti içtlmaıoda bulunmak 
1.'rifonidiz De. 8 :l5 12 50 3266 Yekıin Baenki ı Pata Hazretlerinin telerine varıooaya kadar ıu te- takdim edilen bn ıudan bir üzere inıçreye g1deoeklerdlr • 
.&.k Oı. Z M 9 

1
1
'
1 

45709 Eski Satış Kar,ıyaka ıu1n itiyle yakından ıl1atı yapmak •oretlle belediyele 

p Paci 10 Umumi Yekuu al&kadaraoı, müzaheret T• yar- rin bu rıbi itlerdeki rol •• 0-4- il . 
2'ıtizft8atet 11 12 öo 48975 dımlarını liaanı ştikraoıa aaarak Taaif•lerini bir · daba ıC>Atermit· Brl6ılı't*OJ .,e · 

la Al o b t Z Hu. 9 2ö 1( 50 Qo. A lı<:ı Fl•t Türk 10 rdoouo çok Kart11a· tir. Kartıyakanıo ıo ihtiyaoı ~ IJ 
'6 J Taranto M 9 50 1( 50 

697 
N A HayJar 

5 13 kaları •ardır. Qe•lt1i mühim ştaHYYoron çok üıtüodel •e Kar 
la IClldı O Ahmet 11 50 12 50 SOl Ş Remsi ö 

50 ı: 26 memleket itleri araııoda 1nrdon 'ıyaka halkı içia ha1atl bir-
1.. l(oope. ittibatlO 12 75 

159 Ş Riza ha ~ 
6 76 

her hangi bir kö9eı1indekl ın itiY- ehemmi1eti haizdir. 
~ '"' S• H Şetbe• 6 75 d k L k ~ "''Pabi Riza 11 37 12 ... le dahi dıma~ını yor"o muht8' EYierin • arıtı.. oya 
t2 S Süleyman 9 10 öO 32 M. J THanto .'- öO 4. 60 rem bafYtkil Iunttt pap hazret- bulanan Karfıyakalılar, 
'8 l> Ardıti 9 50' 12 40 27 A Malauıo 9 26 9 26 ıerlne bu tepeden 18JAın ye ta- twn• ıulan•ı 1alnız ,o arteziyen 
•ı J\lbayrak ti 12 50 16 ~S F ı İzsi 5 5 ılmlerlmisl göndttrmemiai teklif kuyuıanda bulabiliyorlardı. 20 
«2 ~ A .Nazım lO öO lO 76· 20 B S Alaıraki 7 26 7 26 ettiğim zaman hep beraber itt•n bin oöfuıla kt1lf bir ş•hri 
to .Portakal z 

12 !~ öO 14. Kırk KAzım 10 13 gelen 9ok: 7ttkHk ıaygı "Y• ıeY- bir art~.1iyen knyoıuoa oomha· 
as ~ta z Fahri 

11 26 
12 1357 Yekun glleriml•in bildlrllmeıjni gözle- ri7et belediy•l .. ir edemesdi. 

as v z Kamil 
9 50 

rimis ıolanarak Talimi• K&zım Halatık haıtalıklarcla ıayon = L~~el Reoyo : ~~ !~ 57 
13798 Eski Satış pata hazretlerinden 1alTarmıttık. bir t•hird• 9•k: bariz bir kıy-

te }f Z Ahmet 9 ıı 15155 Umumi Yekun SeTgi T• .... p•tl'nln kadre- 11Mtl Tardır. Nöfaı ı,ıerıa•• ••· 
l6 41ı Şefik 9 12 25 Qu. Oinıi Biat tiae halna ki; batY•kll •asretl•· raa Taslfe T• Taslyetl iN dalma 
l( l!1 }ıi nsret k 7 50 ıı 60 126 Bo•d•7 3 80 1 80 rf bir yıl eyyel Ut kasma do- önde pllr. 
ta 'A 4.li molla 12 50 18 89 .Arpa 3 6! 3 82 Ja711ile tebrik ff iltifatlarını Te Tfttldye 0a1Dh•rlyetl h&t•· 
lal l:latıp • Rıaa 8 10 111 Kumdarı 5 öO 6 60 bAtarma temennilerini ibsal ba- metlnin,nafu11m11•an ar&•uıad• 

H 8Uıii Ri 11 60 12 300 Nohut 5 8'1 6 87 yurtlat• bu nyan bl•Dt agllma halkımııın •llılı ile tek .,.. 
ıt J lıuaat 16 ti öO 17 B Pamuk 2'1 3'1 ... uııaı yaparak l•lrW•r• kıa4aa al&IEal•~ .. kraala 

lstanbalan En ükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
B··ı·stol Otelı• . Tep~baeı habçeei karşısıdna 

' ' • Bahce ve Marmaraya nasır 
haYadar bir yerdedir. 

Bristol Oteli : Aeanıörü, her oda11oda sıcak 
ıouk ıtoyo bulunan banyolu 

odaları haTı latanboluo birinoi ııoıf itik& konforlu bir otelidir. 

B • f , . Of il • Hötttn rabatlıklar1Da UAf'erlS O e • ten en temt• bir at1e ote11dır 

B..!.-.&. I Ot 6 Jamlrlllerı.- balattakları bir 
.-.. LO e 1 mtillkatı yerıaır. 

D~L•• I e l'i7at baıaıaada Blrlatol oteli bfitfin 
~n;Q • blrlnol ıınd otellerden ucuzdur. Yatak 

floretlerlnde yeni feTkalAde tenail&t 7apılmıttır. • 
7-26 (792) s 6 



!'eni Aeır 
• • 

29 Aıtustoııı tsı~' rt" J 

Gölcük Y AYiasında Müs lskenderiyede 
tesna Bir Gün Yaşandı Ateşefö;'Vazife

DENIIYOLLARI iSLETMESi Türkiye Ziraat Bannkası ızmir 
Acentesi: Birinci Şubesinden: 
Kordon Telefon 2674 Mevkii Sokağı Cinsi Nu. K. muhammen.-i 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Baş taTa/ı bmncı sahııede - lanmla hoşgcldiniz derim. 

faaliyet sarfına ihtiyaç ğörül Yaşasın Gazi, yaşasın Cum 
müştür. Bütün Ödemiş halkı huriyet, yaşasm Ordu, ya~asın 
başvekil paşamo geçeceği cad- inkılap 
de.eri doldurdu. ismet paıayı Başvekil Paşa bu 9cvimli k1 
rctakatindeki zevatı getiren hu- nn heyecanlı sözlerinden çok 
ıusi tren muvasaJat edince alkış mütehassis oldular yavruya ilti· 
tufanı koptu Muhtelif heyetler fat ettiler. Miite•kıben otomo· 
paşaya ve refikaları hanıma bü biJJere binilerek Gölcüğe hare
ketler takdim eltiler, selimSadı· ket edildi. 

sine Başlandı 
Pire.· lskenderiye yolu Bayraklı Burnova C. dükkin 57 1200 

1 • " " hane 55 1800 
Zmlr " Menemen C. hane 39 2700 

Vapuru Qartamba aaat 18 dfl 
lktıeat Vekaleti Iakenderiye- kalkar. " Kanarya hane 8 3000 

0 Burnova C. dükkan 6S 1200 
de lskender ye Ticaret ate,eliği 

na mi le hir lıüro teıis etmi,tir. 

Atetelığin memuriyet dairesine 

M11ıra möeanr memleketler de 

itb:ıl olonmuşfor. 

Ateşelik mceaisine ba,ıaoiış-

Doj?ru lıtanbol yolu " " dükkan 67 1200 
.. Muradiye C. bane 27 1200 
., Menemen C. dükkin 43 2400 

Vaparn p.rteınbe 1aat 17 de " Bornova C. dükkan 71 1200 
kalkar. (365) 0 Haliliye hane 17 2400 

EGE 

ı~wir Birinci İcra Memu· " Bornova C. hane 109 1700 
• Haliliye dükllin 15-1 500 logundan : .. 

lar. istasyonda Un tüccarların fsmet Paşa ve refakabndaki tır. Şebriuıiz tJc:aret odaıına ge- lbrahirn efendi ile Hatice • Vişne hane 3 1700 
dan Şadi b~yı·n kızı mini mini zevat Gölcükte köylüler tarafın· len Şeftali hane 8 800 

bir tabr11 att~, mıntakanrn baoımın Ali aga Tereaeaine borç• •• n_ C b 07 '.11\flO 
Hafize hanmJ atideki nutku dan büyük bi.r aevinç R heye· UUl"DOY& • ane 1 ~ 

ıal.ıbul Ya.sıyeti, •hracat mikta laıtodaa dolayı ipotekti Bayrak· ., Tebeddül &.ne 3 1800 
ıöyledi: ~anla karşılandı. Gece Barckil hJa Bnrno..-a eaddmnde lilin n... __ o•a C. ı;:: 

36 
~.nnn 

P h ti · p fi b b. f rJ, ıhracah kolaylaştırmak T& ,. uunı ... nane ~ 
aşe aue en: ata şere ne mu teşem ır e- "'" içeruıinde alt katta bir mut- Birinci takaUa hane 2 2 400 

Büyük Akdenize omu~ veren oer alayı yapJldı. Ödemiş ban araştırmak için neler tliişüofil· bak ·n bir ta~hk üat. katta bir : Menemen C. diikkin 
41 

S5 lOOO 
Türk lzmirde, kurtancı ıavaş!A .. dosile Zeybekler z.eybek oymıJa dügü, nımt&k.amızdan hkeıntle· büyük l'e bır küçük odndırn 

0 
Bülbül S. hane _ 

9 1500 
rm CD büyüklerinden birini daha rı oynadılar. Ödemiı ince ııa.z riye, Port S.'.ut, Fıl11tio T'B So- ibaret bir kule .,. dıger bir ma- • Birinci Takaim we 2 1 400 
Yapblda.n sonra Ödemi~e gelişi- takımı aece ge'" ~akte kadar ic halde anıca bir odalı küçnlt bir GüJ" S. '---e l ~ı:.nl\ .,, a y: riye hmanlan üz"rıo• tahminen ,, 1UU1 ~ 
niz bizleri çok sevindirdi. rayı ahenk etti. Paşa çok ncş'e elam ut müteaddıt kayıu "iki Burıaova C. hane 46 800 

Nasıl ıeviomiydim ki: Türk ti ve köylülerin ka!pteo gelen kaç ton m~t ıbr• 9 olonllo{n " nar. Ye erık, rncır: Ye aair meyTe Bar;ova Topçu kuyu dükkin 16-16 500 
T k T k k s~vkıyıuın lıangı npuıiarla ya· verır e-şcuı Ye bır ta:lumba Y• M k hane 66 68 80 500 

etinin, Gr parasının, ür a · muhabbet eserleri karşısında bir tuJnrnha.h iki koıu mevcut " er ez · 
fa91om buyruğunuzla yaptığı Ef • çok mütebassisti Müstesna bir pı ld ıg t, bn loıı m i lı ncı-rtımıza ,, Balıkçıbaıı çiftliği tarla dokuz dönüm 500 nakll' 

'f6 tahminen on dtintimü bajt ve Zencirtikawn ha•• dam ,., 6 ı~oo aziz demiryolu ıafer tarihimizin nece yaşandı. Bu sabah saat rol oynıy:ın yelkt-n gemı~ı Y-e ka - A: • b 1 k .. " .1- - "I: v 
• uiğerı ba. çe o ın:ı uzere tama- Merkez düldlan 66-78 800 başladığ1 bu ayda işletildi. onda. Aydın valisi Fuat Beyin yıklar:ıom t:tlımınen adedinin mı iki bin lira kıymetli 18380 " 

Bakırköyde Bez, lzmitte Ki reisliği altında Cumhuriyet Ha!k kaç ol<logıı tmrnlmaktadır. metre murabbaı ma.ballin birineı •• n hane dükkin 21,23-11,9 800 
iıt, Paşa bahçede Cam, Zongul Fırkası erkanı ve teşekküUrr ............. ._............................. ar:ttırmıısı 30/9/934 panr günü " Tooçukuyu dükkan 21 23 1200 
dakta sun•i antrasit fabrikalan mümessillerinden mürekkep bir r o araunda fotografou çek.tir• ·tıaat on birde lzmir birtnci ien Bornova Topçu kuyu arsa 53-53 1200 

Karpyaka Galip bey " 7-7 300 um temel atma fenlikleri de bu 

1 

heyet Gölcüğe ge!erek Başvekıl di Öğle yemeğini Bozdağın en dairHindfl yapılacaktır. Bo art- Turan Şimendifer C ana ve kahYe 
47 133 49

_
136 1300 ayda yapıldı. Paşa Hazretlerine Aydm!ılarm .. 1 .ı'..!ı • d b. · · 1 tırmada aatı' hedeH tahmin olu- __.. 

guze mevt1ı erın en ırısı 0 an nao kıymetin yüzde y'1tmit be- Yukanda evıaf ve numaralan yanh Yunanlı emvali gayrı ~ Biz. Lozanı yaratan ve bir muhabbet ve tazimlerini bi!dir· d f M b dil b ...a 
mermeı:-. olukta ye 1 er ütea şıni bulana en çok arttıran• a · onoaa ile Ye pefİD. para ile 15/8/934c tarihınden itiba.--

~ok şeylerle beraber bunları ha dr Aydıo • Tir~ şosa.sının açıl kiben Odem şe avdetle tam saat ıbaleıi yapılacak akıi takdirrl• açık arttırma ıle ıablığa çıkarılmıştır. Kıymeti muhammeneıi !'~ 
ıaran büyük paşamı:ıı Ödemişte dığını müjdeliyerek cumhuriyet on dörtte balkın yine coşkun en çok ıuttıranın taahlıfidü bllki ya satış bedeli iki bin liradan fazla olan emvnlin ihaleleri iıtızl, 
cennetin bir köşesi olan Göl- eserferinden balkın duyduğu se , . kalmak ~artile ~a~ı~ . on beş ~ün na tabidi~. Malın ıabldığı seneye ait devlet ve belediye v~ 
cükte kutlulamak bahtiyarlığına vinci ifade ve inkılaba ba~hhğı te:...aı1uratı arannda lzmıre hare d11ha u~atılarak ı~ı~_oı arttırm1tıı ve resimleri müşteriye aittir . İhale 10 eyhiJ 934 pazartesi gü~O
yine bu ayda uJaşmamız, bize teyit eyledi'er. Saat oo birde. ket eylediler Ödemiş Be '. ediyc!'İ 1611019~U ealı gunn uat 11 de dür. Taliplerin ihale günü yüzde yedi buçuk teminatlarile birfilı 
Küçük Menderes havzasında da Gölcükten Bozdağ köyüue gidıl bareket es.mumda Başvekil Pa- yapılacaktır. İşbu arttırmada te saat 14 30 da Ziraat Bankaaına müracaatları. 
bir kendir fabrikasının doğaca di. Buradaki karşı!ay1ş cidden şaya bir şeb•r albümü takdim ıl\tış hetleh .!ine tahmin olon.a~ ' 3309 (366) __ 
- -·d li - -ı · ı- ·'·t H 'k · d' B k'i p ıb- kıyınetın yuz<le yetmış heftDI •~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ gına IDUJ e yor. goru mege ay .. ı. aı m ıçli eye ı. aşve ı a1a a ume ve lı11lınazsl\ 2280 numaralı kanun 1 • M h b • H • M;j,.. 

Saygı değer paşam: tezahuratı liaqısında Başvekil Ödemiş hallunm çok samımı mucıbınce Satı~ gori bırakılanak- zmır u ase eı ususıye u 
Yüce huzurunuzda inanla eği Paşa çok sevindiler Köylü:er!e sevrri tezahür:er: ne te~ekkür ey I 1 d 

·' lır. ~la gayri lllerıknl ÜZArİD e du•• rıu•• g~ u•• nden• liyor: minnet borcumu ödiyor, !amimi hasbihal yaplı!at Onla- ledi er her hangi hir şekilde hak tsle- • 
bu güzel eserler toyuma, yur- ~ bınde hnlananlar ellerindeki }; o. Kıymeti lira 
duma möb&ı"ek olsun diye yal- resmi vosaıki ile birlıkte yirmi 23 Namazgahta Uzonimııın sokağında hane 430 

varıyorum. M ef ru sat' M ag· azası giin zarfında birincı icraya mü- Yukarıda gösterilen 1darei Hosnıiyei Vılay*'te ait baneoi• 
Başvekil paşa hazretleri: ~ r11caalf1Hı Hbmndır. Aksi halde döı-t sene ve dört taksitte ödenmek üzere mülkiyeti sRtılıgıı 9ık1J• 
Tarihimizi yapmak suretile hakları tapıı 11ıciltuctı ınalftm rılmıştır. Taliplerin 12/9/934-. Qarı:aınlıa gönii saat 9 dan 12 11 

yaradılışımızın bahtını veren FeSÇI Zade A. l\tıhat olmıtdıkı;a payla~maJan hariç kadar Encümeni vilayete gelmeleri. 3588 (364) ,,. 
tapınçığımız Ulu Gaziye karşı kalu:la.r Satıı;ı peıJın paıa ile ttr1 Bıt!:B" '*WMW+f*Wl* • wıw• ew 
idrakimizin bütün kuvveti, şuu- Telefon 2254 olup uıüşterı<lım ayrıca yiizde K·ıralık KirahK Ev 

k d 1 l\letrıı~ata rııiitı•nllıl\ t-111 ::;oıı mu~:. tiü , t•nıolilr kaılifo, ıkı buçuk dellalıye alınır. dd•· 
rumuzun umum u reti i e, bize Göztepede tramvav ca " 

Gobeleıı, lngılız kıı·roııları, fılı•, cılıııılık vn pıııdelık. ıiıller, 15/9/934. lanbındcn itıbaren " d 
armağan ettiği mukaddesata h 1• 1 1 ""•rt.ııarue herketıe açık l>ulondn Ba,torakta K01telli C-'ddemin sine ve vapur iskelesine iki •· 

ld b d k d dk ._ aNır stnr vo "'•ıon pı• ı ıJ,,lor, h1111nz koın z, çon I;: 141 n ıa l\fl "' d ı..: 22 b' h b. k h kı"ka mesafed• gayet havadl' eze en e e e 8 ar sa 1 K& rolacııktır. Talıplerin yüzde ,,.etlı e J.,o. ' ır an, ır 8 " 0 • ... v~ ıa.ndalyelerı, ıalınıı, fltonuıtııl, IH<ll'li\- ınll~amlı:ılııı.n ve J d' k · bol 
lacağımıza önünüzde bir defa saire lıulnnıır buçuk teminat akçesi vtıya ltank han& ile altı ük -an karaya Y6• Ve büyük bahçeyi havi bir • f 
daha ant içeriz. ıtıbar melı:tahu Te 3;31!)3 dosye rilecektir. Talip olanların Ara& kiralıktır. Borsa sarayında Febll' 

Sizi candan seven bµtün gö Izmir - ol edesten . 29 nuıuara~ile bırincı ıcraya mü- tada 2u7 numarada Sarraf Daı"it Simsaroğlu beye müracaat. 
nüldcn size bağlı bulunan Öde- racaaJarı ilan olunur. Koeukau müracaat. Telefon: 3039 
mişlileri temsilen yüksek saygı 3604 (369) 29-31-2 (866) 5-10 (340) 

iz mir 
IK7. 

Liseler Muallim 
ftMŞtfWN#WE WX:W "' H • 

Müdürlüklerinden: ' ~ 
~{.LZ/.X/.ZZ/,JY.ZJr.YVJ.Z/Z/..ZZ///77/777 /'//77>Z._/.7Y /7"/T/"'F"/L/:LLJ"YL//ZZX/:Z7../XZLXZLZ:/:/.71.L/Z.LLLTJ./Z/L7.Z'773J '1l7v..7/.XXZL~LY.Z:ZZZZ"~ ·· - / · ·· · - . 

Kan~ta~ orta , 1.yıuı Oıinler Kız lıst-sı h.ı;ı; ''"~tı • 11, 1 kol.;. ıı.ı61'11 lı.rnt>I< tıı,ııı o;ı h.ız ıuııailıw Kız ıuuaılını ~;rkek mualtıu• ~rkek mua!lıuı Unca orta b.arşıyaka orta · ı : 

"' O: I O: U . D: I H: Ti : ı 1>: 1 D: JI D: I i· D: II 
~ Oomartet:ı ' 

l ı 

H.ıyaziye Yabauoı dil Riyaziye Rıyazıye Rıy3zıye 1 Hı yazı ye Hı yazıp~ f{ıyıt;,,ıye 'fahıi ilimler 
~ l ı 

I• ·- . 

' "' 
1 ~ •l Pazar Felsefe ( 1'1:1 ı~e Ilı t: -~ -

~ i' 
1
, ttesı m, ış dtneı ı ;ı Pazartı·Rı 1: 

~ •rı 11 zi ki iiınnssrh ı , 
- - - --

• ı Sıth 'l'llhtiye Tahııve 'fşl>ıiye 1'abiiye d.e•ı w, ı~ ôf:'rısı 'l'abiiye '.rabiı1e Tabliye ~ 1 nnı1k:1 jimnllıttı ı. tıı -- -- - - - · - -------"- - -

~ 
<)ar~mıoh:ı Y ~hanet .ıır ~ a ha.ncı tJ ı ı ~' j) 

. ·- ,_ 

tj Par~emht' Jfe n hılgııı l'ıui h coj'?raf yıt Yabancı dll 
\)OOUk baklW 

~A AV ifla.rHİ 
-

8 Oıı ına rt efl .lf en bılgisı l arıb co~rafıy11 Y ab:H11 dıl 
1 

l!'ı zı k ı ılıınlt\ : .Edebıynt Fen bilgiaı 
·- . 

!> l'a;r.a ı 
·- - -- --- - - - - - - -

lU l' a ;ıo.a r l t~ıc ı Y ahancı dıl ~ .. ıtek denlıu l!'en bilgiıı 1''de1lek derelerı 
tarın eogratıy• 1: 

vurt bil~iıi - - - - -- - - . - . 
·-- -• ı . 

1 l S" ı ı Yabancı <l ı f ffı7.ıkı ıhmleı ( ıı rı ıı, coQrahy•ı l ı Yabaneı dil 
~ -- - ·- --

()ıı rşa m hn Edebiyat Tabu ye Yabancı dıl 
tarın ougratyııı 

ıı . ynr1 hi hrisi . - . - - -- - ··- . - ---

1 :1 Perıjem be. Tahii ilımler 
1 a ı ı tı cogı·aı 

Tahiı ılimler 
9oouliı: l>aKımı 

Yabanoı dil 
~-

VI\ \ ' ıır_t hil!!•~· VA O'V irlA ff'lill -- - --· - - . 
1 -, Oorottrt~fl 

1 arıtı co~rnıytt 
Fızık'.t ilimleı Rıyaziye 

tarıb, ('Oğnr.Jy~ı 
Yabancı dıl f 11 rt hflQ"İAI vnrt hilE?i~t - - 4-~ · · . -·- . 

- ·- - - - . ·- - - - --

1 t) P:ı~ar H.1yazı llınılf'ı Lf en bıl~uu H.ıvazı ıhrn1M 
l ıu ıu, c .. ~raııyı 

' ~nrf hill!İSİ - - - - - -- - - -· . - .. - --

~~ PıtzartfHıı Jfen bılgisı 
~ arıu cograly ı-

1 i Yal>ancı dıl l!'ızik ihm ler vnr thilı.riıııı --- -- ---- - - - - - ·- - - - - --

ı :-\ıı ı 1 
. ,ıocuk bakımı V4 . ı arılı cogralyıı l!,en bı l~ısı 

AV idareHt vnrt hile-iıi -. - - - - - - - - - - ,_ 
-- - - -

IH <)areanı 1111 EdebiyıH fült'hı vat liıyav.ıye ilimleı l'arıb cografıye 
. -- -

. --:W J>ori1embe 'J1iirkçe ~ '!'ü rkçe 'l'ii r h.çe Türkçe Türkçe Tiirkçe Türkçe 

·--" = 
.. .. -

· ZL2.X.:Z:LZ/,,LZ//ZoiW"l"IZi""F4?WfVR'J ''* ~ . ,·. ,, - ...... . ·' " ~ m . '/§!f ~,,,, ,· ,. ~"'!!llU !SLLW 111&JJIFW"..ZZJW.3"'~..w&ar:/Z~~/.JXY77...7.7JY.ZX/U.X./L.ZZZLnrxz.zz11ısu.~~2 ~.~ w: 
1 - Eylftl devre1l mezünıyet ımtıhanlarrna ait ce~vet yokarJy" Keçırılruıştır. 
2 - Imtihanlarn 1&Rt ıeklz<le başlanacaktır. Tahriri imtihanlara aant sekizde gelmlyenler k&bnl edilmez. 
3 - {İmtihana girme kliğıdı) olıoıyanlar imtihana kabul edilmez. 
4 - Eılit tmttbam• ~lrme kAğıUarının httllmtt yoktur. Htr talebe 29 Aguıtoı 93( p•rtembe günü ö~ledtn eYftl bir fotogr•f la mektep idaretin• 

haua ı:irrue kal?ıtlarıoı her talebe mektebe iade edecektir. 2•·26·29 . _ -· - -

, 

müracaat etlertk kağıdını alacaktır. Eeki ioat'' 

tı 

1 



Tflni Asır 

Karşıyakada 
Azimet Dolayisile Acılı 

Müzayede ile Satış 
Oıııiınıizdt'KI cuma ~iinü ya· 

ni n~usrosıın otıız lıiriııoi günii 
sıılııthlerııı alafıttııır:l saat on ha· . o 

';ııl<ta i(a ı ~ıyalrnda SuA'uklrnyu I 
t rn m vay cı\u U l'fl ı ıı tle Oaıuırn p:ı~a 

c:ımıi cıva!ııııla Balıarıy., tıok,ak 

~il t :~ tt' ınaıut tur aıleyo atr 

.Ulu rııo ) ılyal :.r hilınibı:ayede <ıa· 

tılacaktır. 

Oıırek; liikıı l'layLor, hezaı:~ıı 

t11k111ıı il ı•ıtrç:ı, Uşllk halısı, 

l
~emsıyelık, <lıvıH saati, lavam:rn 

tu•alet, lıeya;1, c;ocu" karyolallı, 

ılo ld~ılık \ıeya~ kl\ryol,t 1 komo

,dın, şezloııg, rııulitelıt yaglı lJoya 

levbalan, tek lrnııatlı ılyırnlt tio

ltıp, despıııı~, lCrar mıu kalı pi

yıuıo, koltuk lt•kıını, ;~ orta ma· 

tJ ;tla.rı, yuuıu<l.alı ayn,., 4 broıız} 
koı ııı;,w, alroktıu kanııp~, askılı 

~euuuyolık, tahta masa, aııyab 

tkı dııeklı hromdo ktıryola, be 

yaz la.1'ktnan, u.u wan~ııt, ~az 

sobatt, altı mnbteJif 11andalye, 

Bir saat 
gibi 

hassastır 

Rahitf" ' 

"Frigidaire" in şiari bütün mamulattna müde

kkik bir surette hesap etmesidir. 

Bunun neticesi olara,k ta vücude getirdiği 

elektrikle soğutma tertibatmın makanizması 

bir saat gibi tevazun etmektedir. , 

Bunun meydana getirilmesi için hiç bir şeyden 

çekinilmemiştir. Ne paradan, ne de saiyden. , 

Daha ucuz soğutma dolaplarında vaki olduAl• 

gibi "Frigidaire" de katiyen tehlike mevzuu" 

bahis değildir. 

..... 1 uört k<i~eli n~aaa. 
.. ~' Sötış pe1'indır. 

• < ..... • .... - ••• 

. ' . 

Bununla beraber, m~souk muvata1<kiyetler.• 

kendilerinde sabit olmamış diğer markaları 

nisbeten " F r i g i daire.. in fiyatı hi.Ç d1> 

palıa.h deAildir, Umum Hastaların ~~azarı Dikkatine ~~::ı~·'ı~·~~:~ ~:;:~.~:.;: 
Emniyet l\J iizadeye Sıt.lono 

Hıı ıwıı ııllteın ınııie, luu rn, lıaJlı ı sak, höl>rek ve dogum 
'•tıceıi Jiizum göstbrilen pilotlu, pı lotsuı kauçuk lrnnalaT, 
~asık baı?ları, diiı:tabanlar için talıan k•>rsaları gayri lllbil 
do~arı çocukların viicutlarmdftki igrilıkleri <lo~rnltma cı
baııarı lrnnıik hastalıklart neticeRİ hosnle gelen kambnr-

111k la r ı' do::trn ı ı mak için koraalar ve kendi i lı tı raı mı?. olan ,, .. 
1llt-haı ı-ıK el ..-e ayaklar talebelerın nalı1-1ına esnasında fır-

ı ' )" . 
ayan ldırek kemiklerinin gavri tahiilf'l~mesine IDftOİ olmak 
ı. . 
~ 11l korı.alar 

1 iirklyenin yegane müesslsesi ve eserlerUe rağbet ve 
11'rtıat kazanan sun't aza 11.mll ue mütehassuu 

Fahri Hiza 
Hey tarısfw<lau yapı 111 

Kabul aaatları: 10 ili\ 12,30 (i,!tleıl~n soıııa l1 - lti y~ 
~-dar. 

A.dres: lzmlr Kaıımakam Nihat bey caddesi No. 20 
::1-20 U{f>5) s 7 

B~kıntz biitiin dlhıyanın ahalisi 

Poker almak ıçıp nasıl 

koşuyorlar 
4 -15 (:34.8) 

i&i~ ' ' . - _.. .. . 
• 

Makine Ve lnfaatı Bahriye MütehasslBı 

~YUP UEDAL 
ltQftıur 
Atrıhtneler t 
~litı~Jeseıoin 

1•ıaıı111 lfıt ı 
olaınk 

'<l:t.o 
l.lL uıak iae 

l ıruı rde 

faa1ıYNtodir. 
t Alllkadarla.-
ırı "' 

ı "U ıuakine-
lltıı 

1'1akine Jnıalathanesi 
Numara 50 

1 
1 fıtaliyet 

l\t7.ll\n haklornlıt. mRlfinrnt almalarını taVrJIVH ~deriz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

la#hane Ve Un Delırmenlert 
l<:ın hihımnın alAt VA pılı>vAI ırn11l flıtilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaznzgen Bilumum Deniz l1Jlerl 

lier l h 1 t I>urhınler, ınlumhalar 
t loyda ve er • uvve . . .. 
~ h tt>sısatı mılıırnıkıye 88an11or ..-e 

1.._ er c ııı. tn:\hrulrnt iiıeriıı" vaıc;ler ve sair ışler Jernbte 

_,,, .. " .. ~'- olıırıur. vt'I kalıol NliJir. 

mii<liirivMı 

.. 1 (:3d8) 

Doktor 

Kemal Şakir 
Memleket Hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Mua.n•ııoh:ıııo Bırınci Boy-
lor ~oka~ı numara 36 ·reıe. 

1 
fon :Hl56 

1 

l~vı Karantina tmrnv:ıy cad 
desi karakol karı:ıısınıla .No. 59ü 

1 r~tPf~n No. ~5(5 

f 
\3ti:~) 

~ 

~,ıiiJllllımıı .... ammıı'mll!llD•sa .. •aa~ı 

Dr. Ali Rıza 
Oogum Ve Cerrahi Kadın 
Hastahklan Mütehassısı 

l~a~turak Kestollı cadde· • 
sinde 62 numaralı mnayene
b:uıcdirnle her gün saat 3 ten 
sonra lıııstnlarını kabul eder. 

Telefon: 2987 
s 7 (:!48) 

.,+ C RGISE W & 

DOKTOB 

Hatip Oğ. (sat 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 
Hastalarım Her gün O;tleden 
sonra Beyler - Hacı Tmam· 

lar eokagında 
No. 12 • Şifa Yurdunda 

kabu• ve tedavi eder 
TFLEFON No. 333t 

1-:.W rıo ) ~.7 

Atmauyanın 'l'iihingen da.rtil 
fiinnnu Tıp taköltosi 

moa vi nlerinden 

Dr. Demir Ali 

. 
) FRI Ci 1 DAi RE 

BOURLA BiRADERLER ve Şst 

D Eylftl Şerefine 
.. 

• Büyük Tenzilat 
1 Eylfll sabahından baılar on gün devanı edeTl, clddt ve samimt tenzildtını mealelt edltt· 

mif h~r sene yapacaktır. 

9 l;yıOI Şerefine Çıkan 

G .. ... Kolonyaıı lıaşta olmak üzere bütün Kemal Kamil kolonyalarında on U bötüo Kemal Kamil muıtahzaratiyJe her türlü reçetelerle bötiio 
ila9 T8 Hıbbt etya ala~ veri,lerinde lzmir pıyaaaııoı tutan Hil&I 

eczaneıi tenzılatıoa luumıi ebemmiyot veriniz. 

80 kr. !laıirol Kemal naaar ilaoı 25 50 c Okinolin Kemal Hçenyo (0 
100 < kolonyalar 90 50 c J)işolin Kemal di,ıoya 4.0 

75 c c 65 25 c eıKnılar 20 
200 c c 180 20 c ilkıörük baplıuı 15 
60 c c 40 30 c Kolonya fiıkiyeleri 25 
35 < c 30 75 c traş makineleri 'o 
25 • < ~o 1~5 c eaanılar 100 
60 c eaan1lar 50 

,. Türkiyenin En Eski, ~n Kuvvetli 
Ve En İleri D E R 1 Fabrikası ! 

Sümer Bank Beykoz deri fabrikası 
llk dtJfR oJarak PtYASAYA DERl SATMAK ÜZERE lSTANBULDA bır lıüro açwı~tır. 

Her nevi gllz derileri, kiisele, yarma~ eldloenllk ve güderi mubayaası 
için bu büroya müracaat olunmalıdır. 

Adtes : ıstanbul - Sirkeci - Sanasaryan han yanında No. 36 ı 
Tergraf : BEYKOZLU ıstanbul - Telefon 22832 --._ • "::» ~ . . ·~o- . t·: ... ~ ,·· .. ,,r ' S lkE 1 Cilt, Saç, Frengi ve atı 1 V 

BelsoukJu.~u ve tenasül Izwirn en bandar, 9 n şerefli ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hastalıkları mütehassısı ev en Jatif bir yorınde tramTaya 

Muayonehtlnesini Birinci 
Beyler • sinema sokağında 26 bir dakik• me1afe,Je rnüstakil~n 
numaralı boımsi dairesine nya ÜQ ayrı apartman hAlinde 

•••na~k~l•e•tm-işilt•i r•.•li(ill•l•4•5)illlb•3• .. I k 0 ıı anıla bilen geniş a,-ıaç lı k hah· 

Feyzi Haki Ye ŞDrekAsı çeler, lıüttio koı.ıtur ,.e i11tirabat 
Şirketi lflAs idaresinden : 

Maea wevcadondan y iizJ., 
dört niıbetinde tedi,.at ıcraaına 

karllr Teriimi~ olmakla ıo.Jacakh 
lıuın birinci iora idarNİD• mü· 
racaatla bi8"1erine dü,en parayı 
almaları lüzumu ilin olunur. 

• 3619 (873} 

sebeplerini havi biiyük bir ey 

aoele azimet dola11sile gayet 

ebT•D bir fiyata .. ııhktır. 

Göztepe Halit Ziya bey 

Namara 23 

. . 
• : . 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL..A.C 

~ 

Ramili RtzJıet 

Sıhhat Eczanesi . . . • . 
; Haşdurak Hüyük .Salepeioı?ln han kıtrşuunda E . . 
: ...•............................................•.................... : 
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Acentası 

JADRANSKA •. v. Ietanbul 8tlrat Yolu 

S.&K&BT.& vapuru 

= 

Rogale Neerlandaia 
Kumpanya•ı 

1'EL.A MON Vaporn 1 ey
Jtilden 6 eyliile kadar dogrn 

PLOVIDBA D. D. Susak 
lzmir, Pire 1 rlyeste ve Suaak 

için muntazam ha/talık PoBlası 
Seyabatrn müddeti lzmir 

Triyeıte ~,112 gündür 

Her pazartesi günii m0Ya11a. 
.ANVERS,R01'~~RDAM, AMS· ı .. t ederek çarşamba günleri ha-
ıTERDAM ve BAMBURG için reket edecektir. 
hamule alacaktır. 

llk hareketler: GANYMEDBS vapura 1 
ıylölden 6 eylüle kadar ROT- 22 Ağosto11ta : BEOGRAD 

i'ERDA.M, AMSTl~RDAM ·n 29 Al?ustoeta : SPLlT 
BAMHURG i9in haroule ala- 5 Eylül : SRBlN 

caktır. 12 Eylül : HEOORAD 
ORH.S1'E~ Tapuru 20 eyJülden Pire Te Triyeete yolcular için 

2ö eyJüle kadardogrnA.NV:ERS 
RO'l'ERDAM AMSTERDAM fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. 
n H AMBURG Jçio hamııle Yolcu Te navlun i9iD tafsilat 

alRcaktır . J. PUSSlOH acenteıine müra 

Svenska Ortent Linten cııat ediniz. 

BLALAND motörü Y"dl Kordonda Oemal Oendeli han 
Jyliildtın on eylüle kadar No. 13/1' 
liOTTERDA MH~MRURG, (189) 
COPENHAGE GDYNlA, DAN 
ZlG GOTEBOH.G ve ISOAN· 
Df NA VYA limanları için ha 
muJe alacaktır. 

VfKINGLAND motörü on 
.Yedi eylülden 20 eylüle kadar 
ROT1'ERDAM,BAMBURG 00 
PEN.l:IAGE DANTZlG GDY
Nl A GOTERERG Ttı lSOAN
DlN A VYA Jlmanları i9in yiik 
alacaktır. 

TeJefon : 254.8 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1E1 

Vapur Acentesi 
Cendell han Birin~/ Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Ltnes Ltd. 
1 ahmil için bekıenllen 

vapurlar 
L-0ntlra Hattı 

W. P. B. Van Der 
Zee & Oo. 

DeulBche Levante Llnle 
ATTO vapura 27 Rğnıtoeta 

beklf1niyor. 80 ağuetoıa kadar 
ANVERS ROTTERDAM BAM 
BURG Te BR~;MEN, için 
yük alacaktır . 

DELOS Vapnru 3 eylülde 
hekJeniyor. BHRl\IEN, HAM
RUHG ve ANVEH.S limanları 
na hamule çıkaracaktır. 

SOFI A motöril 10 eylülde 
bekl,,niyor 16 eylüla kadar 
ANVERS, RO'l1JUtDAM, HAl\1-
BUUG ve HREMJ~N limanları· 
na yük alacaktır. 

THESSALI A Tapnrn 17 J;;y. 
lülde bekleniyor, doğrn DÜN 
KERK, Anvers ve BH.EMEN 
limanlarına do,:trıı yük alacaktır. 

WIGBER1' vapora 27 Ey· 
lülde bekleniyor. 2 inci teşıine 

kadar ANVERS, ROTEH.DAM 
HA!\IBUHG ve BREM.KN Ji. 
ınanluına l.ıamule alacaktır. 

GANDlAN PAOt11~10 STEAI\J 
SH lP AN D HA II.1w A \' OII~S 

Her pazar 
eünü ıaat on 
altıda limanı· 

mızdan hare-
• ketlfl dojtrn 

l etan bn la gi· 
der. 

FHzla ma16mat almak isti· 

yenlM Hirinci kordonda VA· 

PUROULUK şirketi acenteli · 

ı?ine müracaat. 

TEI.1EFON : 3658 
l Eyl1il comarteıi günü 

SADIK ZADE vaporn taat 
on ıekiz<le banketle Antalya, 
Mflraine. 

3 Ey161 paıarteai gönü 
1.NöNO' vspurn aaat 18 de 
hareketle QanakkKle,htan 'mla 

bekleniyor. XORVEQ limanla
rına hamnl" nlacaktır. 
1 HE EXPOR1 S1 EAMSH/P 

CURPORA1JON 
RXPOH.'l'EJt vaporo 3 ~Y· 

liilde hekeııiyor. 

J.11 verpııl, ı\1011 tr~aı, St. J obn N RV YOHK BOSTON 
ve Halifaks lı•rikile l\A~ADA vn F1J.1ADJn.1l!"'IYA limanlarına 
nıo tekmil ŞP.lıirlori Ttt lraııı-at

lantik Taporlarla f;:İmendıferler 

arasında mii rclfrp seferler. 

Armemenl H. Schuldt 
H A .NHB U H.O vapuru HAM-

hanın I~ Alacaktır. 

EXIR.A Vaparn 1 l ey-
liildo hekeniyor. 
NltVYOH.K,BOSTO~ ve Ft-

f.1A D ELFf YA için yiik ala-
cakıır. 

BUUH ve AJ\" VERS'ıeıı yiik RXliıO~A vaı>nrn 28 AY· 
HEMLAND motörii 28 ey

lülden 2 teşrinieTTele kadar ROT 

TERDAM, BAMRURG, KO
PRNHAGE, DANTZJG, GDY· 
N 1 A GOTEBORG ve SKANDt. 
NA VYA limanları için yük 
a'acak tı r. 

çıkarmak üzere 9 agustosta hek ı ii lclo heklerıiyor. N EV YOR K 
MAHONLAN vapuru 25 A~ns- iL DELF[Y' 

lenıyor. HU HGAS için yiik ala- NOSTON ve F A .1ı 
tosta LONDH.A ve HULL'e 

National Steam Navlgatton 
Co. Ltd. Of. Greece. 

PiRE 
Şıaııuli .Amerikaya 

m ontaz"m aefer 
TRANSATLANTiK TAME 

caktır. limanlarına haınole alacaktır. 

PE1'Jt.EJ; vııpora 4. eylôlno HANSHUHO \'Rf'Urn 30 a~us JOHNS10N LJNE LJM11ED 
KONDRA' QERNMORg Vnporn AN-

yn. tosta bekleniyor. do~rudan dogro V }i~RS ve Ll V EU.PUL't1an yük 
TRENTJNO 14. Uylôlde LON ROTTERDAM HAMBURG ve çıkarmak için 10 eylülde hek· 

DRA Te BULL'e. BREM EN limaolnrı için bnıuule !eniyor. BUH.GAZ, VALtN A, 
lTALlAN PRlNOE vapurıı alııcaktır. l{ÖSl'ENOg, GA.f.1AS ve BRA-

ARMEMEN1 DEPPE ll;A lımanlarına da bamnle ala-24. Eyl61de LON D RA'ya. 

GHODNO 3 1'. ervel LON EOY PTE vapuru :.!5 Attns- oaktır. 

esıs Tapnrn 12 eylülde Umanı- DUA ve H ULJ...ı'e. to!rndıı hekleniyo, <lo;l'ro Vnrut rarilıleri ve vaporlarırı 
U.UAN ve ANVl~B.S içın yük ısimlerı üzerine mesoliyet kahul mızda11 hareketle doRnı NEV 

l'OUKA hareket edecektir Liverpool Hattı 
Yol en ve yük kabul olunur. ROU MELi A .N vapura 30 

Service Marltlm Roumaln Attastosta I.Jf V RRPOOL ve 

PJtL~:s Vapuru 13 eylülde GLASGO,V'a. 

alacıaktır. eJilrnez. 

A ltM~~N'l1 D/S/A/S 
.N. V. \V, ~". Hanri Van Der 

Zee & Oo 
SPANSKIHılNJKN Bırıncı Kor<lon '.releton No. 

SltV lLLA npur\i 10 eylüldo 2007 - 2008 

Şerefine 

Eczahanesinin 
k•d" Her ıeoe yaptığı gibı 1 eylülden on eylül aktamına 

aziz lzmirliler için hazırladığı umumi ucuzlogo tebşir eder. b' 
Mnbitinde daima ucozlnguyle m~şhor olan bu müe11e~e ff 

büyük giin terefine kendi miiıtabzerat kolonya esanılarana• 

llbhf ihtiyaçların ciimleainde. 
Ferit knn·et tnrabu 50 k. 

> ıolfato komprimeleri !) 

< kolonyalar büyük jııe 90 
> > orta ~işe 50 
> cep kolonyaları zarif 20 
> E11ansları tiip 15 
> > altan kapaklı 50 

b"'er it yağıız kremi 
Aıpirin bayer 
diş m~cunnb üyük tüp 
Termozlar 
Ferit tuvalet aabunları 

Deniz ba~hkları ıüngerltr 

.Etibha reçetelerinde bir kat daha ucozlok 
böyiik bir fedakarlık yaptııtına şüphe yoktnr. 

Ba büyük fırsattan iıtifaee ediniz. 

S. Ferit ŞiF A Eczanesi 

Turk Maarif Cemiyeti Talebl 
Yurdu müdürlüğün jen : 

1 - Yurda talebe kayıt Ye kabulüne başlanmıştır. Of 
2 - Yurdun ıenelik iicreti iiQ taksıtte alınmak şartile 1 

elli liradır. Memur 9ocuklarından yüzrle on tenzilat yapılır• 
3 - Ouıuadan başka her gün kayıt muamf'lloııi yapılmak_tad~ 
4. Kayıt işleri için Karantinad" Talebe Ynrdo müdürlill1 

müracaat edı !melidir. 26 - 27 • 28 - 29 - 30 - sı 
( 3ö0 ) ( 3551 ) 

Gümrük Mu haf aza Alayı S-P.. 
HL. KO. RS. den : 

Adet: 
9:2 Yağ ta Tası 
92 Et taTası 

184 Et bıçal?ı 
91 Büyiik Çaydanlık 

560 Çay K o pR!ı 
560 Çay Kaşıl!;ı 
103 Çamaşır Le~flni 

9:3 Aılet halta 
ı c Et Makinası . . . 

1
,.-

hnur Güıurük mnhafazR alayı 1ÇIO yakarıda yaJ111ı 9 ke er 
fl~ya aleni wiinakasa ile satırı ala_nacıaktır. Şeraiti ögr~nınek ~11 
~·euler her gün ve uıünakaııaya gırwek arzu edenler ıhale g _, 
oları 4/9/93ıt Salı giintt aaat lG ,ıa Paaaportta Alay satırı al 
koruısyonıına müracaatları ilaıı olunur. ( !!78 ) 

29 

gelecek ve ayni günde MAJ/lA, BULOARIA:N 13 Eylôl T.Jl- C h K E t•t •• ' •• V 
BAUOELONE MARSİI.JYA, ve VERPOOI.1 GLASOOW'a um ura yet iZ ns 1 usu e Gu·· mru·· k Muhafaza 

14 - 19 - 24 - ~ 

------------------ Alayl 
OENOVA,ya har.,ket edecektir. Lelthe Hattı Sepetçilik Mektebi Müdürlü-

I'olca ve hamule kabnl eder. YVO~~E .KylUl başlangı- Al. Ko. Rs. den: 
Holland Austalia Lıno d LEl1'H' ğünden: Adet 

ALM1\ERK Vapura 21 ey- om 
8 

e. 91 12 kiloluk toruzi ve gramları 
Jültle beklenmekte olop BOBAY Brlstol Hattı 'l'alebe kuyt ve kahnliine haışlanmışhr. r~ayt mımnıeleıi 1/10/ 

7 100 
kiloluk kantar 

20 934 tarihine kndar devam edecektir. Müracaat saatlcrı her güu 
1 1 AVUST.ALYA ve YENT Z:E- PENTUS1\.EH vapuru 9 _12 vo 15 _IS dir. 3 250 kiloluk hascii. . .. et!' L. 

L E )""' uı 1S'l'OL' Günıriik mabafazı\ alayı ıçın yukarda yazılı uç kalem 1,ı "t ANDA için yük alacnktar. Y ulde 0 t a. lkmal ımtilıanlara 15 - 20 .Eylfıl tnriblerlnde yaıulacnktır. ş · 1 k · t yeP 
aleni münnk1:sn ile satan alınacaktır. ernitı an ama· ısı 

19
5' 

Handaki harekot tarihlerinde. 1rıhll11e için beklenilen l!">'zla izahat rsıiycnler 3902 ııumarava toh•fanla nıüracıtat lııff giiıı ve miiııalrnsaya iştirak ~llecekl~r ihale günii olan 4/9 ··r• 
ki değişikJiklerdeıı acen ta mes'n· vapurlar adcbı lırfer. 22-:H -27-29-31 -3-·5-'i -9 3497 (328) Salı giin ii sn at 17 <le Pasaportta satııı:,Jmn konıiıyonnuna ııı 11 
liyet kabul etmez. TH.EN'l'INO vapuru ııylU.11 oatlurı ilan oluıınr. 

Fazıa~hiıatiçinlkinoı Ko~ haşıangıcan<la ANvKns, auLL · Haraççızade B·ıraderler·ın -~~~as~41~~~~~1~4~1~0~2~·~·~ı9~~~~~-16~~ 
donda Tabnıll Tahli'-·e Şirketi ! Jl N' A V E I L wr " LONDRA'dan. .-. 
bınası arkasında ~"'H.ATELLl • M h M b · ı 
SPı~noo acenteliğine müraoaat GHODNE vapurn Eylfıl ni- Panayırdaki u teşem o 1 e- Yusuf R·ıza Mekteb·ı 
•dilmesi rica oJunur. bayetindo ANVJUl \ HUT.1Tı T6 lerı·nı· Go·· ru·· nu·· z 

Telefon: 2001-2005 LO~ J)H.A 'dan. 

ROU .ı\lJ~LlAN 23 agustmıtn 1 
LlVERPOOJ.1 ve SwANSEA-T. Boven Rees 

l"e Şa. I.1ımited 

Vapur Acentesi 

BULOAH.IA vnpıırn 25 A

gostosta I.ılVEHPOJ.1 ve SWAN 

SA'dan. 

De11.tsche Levante Llnie 1 he Cunard Steam Shıp 
Company Ltd. 

HA~'l'HIA :n agustostan 6 ANGORA vapnru 6 agoetos l 
eyJfıle kadar LlV.ERPOOL ve BREMEN-BAl\lBURG ve AN
GLASGO,\' llmırnları ic;iıı ha- VERS'teu gelip tahliyede hnlu.I 
mule atacaktır. nacaktır. 

SEA GLORY F.yldl başlan- NOT: Vürnt tarihleri ve va-

l(leında J_,I V .ERPOOL Te GLAS· purlarlD isimleri üzerine mee'u· 
GOW dan gelip tahliyede bulu· b 

1 
dil 

nacak Te a1ni samanda VAR· llyet ka u e mez. 

:NA, ROUR6AS Te KUSTENJE • 
ı9an yük aıaoaktır. Çc1Cuk Hestalık an 

NOT: Vnrut tariblerl Te •• Mütehassısı 
durlarao ııımlerl ftaerine mu· 
•h1et kabul edilmH. 
!l'. HO W RN HEES ve Şu. Ltd. 
Barınnı 1\ nrdon 1'elelıon No. 2868 

Göz Tabibi 

Lüttü Kır~ar · 
M.m~lıel ltalllawi giJ• 

l&aalahlıltll'ı nelltehaewL· 
lkinoi Beyler eollafı l1•. <.ıo • 

Tttlefeu· ~66 
'.?6-1 s , ,,. 

Doktor 

Ali Aga~ 
lkametgllılarını Birinci 

Kordonda Tayyare Hinemaıı 
oi•arında 222 Numaralı eye 

nakletmittir. Haıtalarını •· 
ki•i ribi Ikinoi Beyler IOka
, • .,. 3' .Namnralı m11a1e

n•1'aae1inde kabul eder. 
•ıa Telefonu: 8068 
M.-1•n•lıane Telefona: IUl. 

B: 8 i06) 

ESKJ 

Darül'irf an ,, 
Eylulün birinden icıbaren kaydıa bRşhyor. Müracaat "aatı:, 

her giin dokuzdan 01t sekizo klldardır. Yangın felaketine uıtrı11' 
mektebimizin tedriıatına hiç bir sekte gelmemek iizere Jüt.Uı>tıt• 
len tertibat alınmıştır. Derı+ler 011 be~ Eyltllde başlayacak,
KRyıt işleri mektebin Salepçi camii arkasında lstankc>y ~·~at 
sokağında Esnaf şeyh sokağında Ana kısıntDdl\ki dairede görU 

4-20 (745) cf 
PaYJ'OD •••arası 183 

Ticarethane: IKlNOl BEYLER SOKAK No. 102 
·Türkiye Ziraat Bankası iz 
Şubesinden: . 

lzml·r zı·raat Mekteb·ı Talebe Yukarıda evaafı yazıla olup 27/8/93( tarihinde lhalttlerı 1 
laoa1?1 6/8/93.ı te Anadolu, 12/8/93( Halkın Seıi, 18/8/98' 

K b 1 Ş •t• 24/8/934 Yeni Aıır gazetelerinden il&n edilen Ynnanh e~•~ 
8 U 8f81 1 ihaleleri bir hafta müddetle temdit edilmlttir. Malın 11&1 I 

1 - Orta mektep mezonn olmak. 1enıye ait •••let Te beledly., yerıl r .. tmlerlle ıair matr• 
2 - 19 yaoından yukarı olmamak. mtioteriye aittir. f 

8 - Hüviyet cüzdanı Teya tutlkll ıuretl. Kıymeti mnhammHi iki bin llra •• d"ha siyade olan • 111 

' - Çiftçi çocugo Ye1a araal aahlbi eTladı olduğuna cJalr ihaleleri iıtlzana tabidir. İhale fi Ey16.I 93( Qartamba g~o:o 
Taliplerin ytisde yedi buçuk teminatlarile birlikte ıaat 1 fO) 

retm! Tetika l(Öltermek. .1iraat b•nkaıına müracaatleri. 3606 (S 
5 - Her 'tirlö illet Ye maraalardan aalim 't'e ziraat itl•rlntt e 

mil•••t btinyede oıduğnna aaır taıaıku doktor rapor• vermek. lzmir Liman Ve Körfez Şirk 
6 _ Höıniibal eabibi olduguna dair veılkası bulunmak. t• d 
7 - Ancak kadroya göre talebe alınaoagından ınüraoaatların in en: . . go 

bir an e't''HI yapılmaeı J&zımdır. lzmirde a9ılan Beynelmilel panayırın dnami müjdetınoe .. 
8 - Mtiraoaatlar yukarıda yazılı 't'etikaJara bağlı bir lıtlda ile Kar,ıyaka aruında ilaT• olarak yapılacak geoe ı•feri b•' 

ile ya BurnoY&da mektep mödörlöğtlne veya bnlanulan mahallln •atleri -.•gıya yaauarak U&n orunur. 
Konaktan 24 20 en ytikeek makamına yapılmalıdır. ' 

9 - Talipler nıekteı.ı maauntıl• 'Olarak terkettllllerl tak- Pa1aporttan 2',j7 
dlrde mektepp o samana kadar yapı19'D marata ftrMttklerine A lıanaaldan M,36 _ 
lalr 1* kefaW ... e T•J• teahhlt .... , Ye;ioeklerdtr. Ba TaJ•ar 24,60 .c1• KartıJakadaa doneeek •• •1•1 

18-18-80-7-17-it-0-..l'Jıı-iS-~ (8tf 'J.100 .. ftJarU ..... ,ı. .. -. .. ll!l) 


