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Çocuk larımm 
~ayöU BÜÜkKaranlıkta 

Buakmamahyız 
~ Türkiyede baş ıyan uyanışı 
•teketi her sahada o'duju gibi 
~·~rif hayatımızda da verim'i 
tıcelerini göstermeğe başla

~1fhr Imparator.uk iç'n ceha'et 
,." kuvvetti. Halkan etrafı:-ıı gör 
tnıesi için martrif nurundan 

t
tlt•hrum bırakılması, karanlıkJara 1 
•tked"J · b" 'd' ı mesı ır gaye ı ı. 

'- Cumhuriyet için ise vaziyet 
ı-lrıaınen aksinedir. Rejim ayak
'- durabilmek, inkilap escrlcrni 

Geç:t ıesmmi seyudeıı hükftmet eıktrnı 

Orduya HitaP Eden 
1\1iimta.:: paşa kıt'anm önünden geçeı ken 

Hatiplerden 

M. M. Kumandanı Mi~mtaz Paşa "Dünya Dur· 
dukça Türk Ordusu Burada Kalacaktır,, Dedi 

~----------------------------------------------------------------------~ 

tt11da gökleştirmek için behe 
-.tlıal maarif hayarını nurlaodır
~ğa muhtaçta. Yeni rejim en 
brYfik kudretini buradan alacak
~.' Tahsilli, bilğili bir vatandaş 
•tlcaine sahip olmak cumhuri

~tin. ülküsüdür. Bu hakikatı 
~ fıdrık bulunan inkilapçılar mü-

Vilayet Fırka Reisi Avni 
Y akJancı Düşmanlar 

Doğan Bey '' Sen Yurt için Bir Sevgi 

.. 9Vtrlcr, ilk tahsil hayatına bü
~k himmetler sarfeylemişlerdir. 
'- ranhklar içinde bunalan 
d tandaşlar beş on evli köyler 
b' dahil olduğu halde, iktisadi 

l(in 8ir Korku Kaynaiısın '' Dedi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11hranın tazyiki altında bile 
~•arif yolunda hiç bir fedakar
. tan çekinmemişler. Mektep 
~~•_ında gayretlerini tahammül
d!•llın fevkine çıkarmakta tered
t Ut göstermemişlerdir. Bu ha· 
~~tt asil Türk miJletinin yük
• 111 savaşını nasıl büyük bir 
~?la kavradığını ğöstermege 

fidir 

b .. Fakat bu büyük hamlelerin 
ı,.~Y6k ülküye varabilmesi daha 
"'tı tetbirlerin alınmasını istilzam 

Dlülazı m. Refik Cemal Bey 
Bu Haklı 

Buğ'lln 
Bug6n 
Refik Cemal 

Beyin Nutku 
Çok değe'rli sılah 

arkadaşlarım; 

«Cihan 
Cıhana 

Baklı)'ı 
Hakkını 

Bogıltı yıldöniimü· 

nii kutlolAtlı~ırnız hu 
zafer gür ii 1'ürk mıl-

letıne açı ıl ycnı dev · 
rın, yeni ikbalm ari · 

f Nııdı r, ~ni ııçlerle kar
şı lad ı~ı ın ız bugün Tiirk 
tarılıınin yeni bir baş
Jangloı, Tiirk vnrlıgı
ııın yeni hir tenıol at
llU\ günüdür. Ege kıyı · 

la:rından Knf kaslara 
)
'tliyor. ilk tahsili takip eden 
'truf • b f h k'k• DZ808D aziz yu rdUlllll· 

) arımızm nıs e 1 a ı ı ga· Avni JJolfan bey hitabesıni edcıke 
'lbizin he

0

oüz aııı:ag~ısmdadır. On 6 zan Huelerdenbori a. 
a.. 't Dün milli kartulot bayramı-ı kelı · öniinde IJüyük hir huşu ile .... de ld tt·~· . t' 1 karı uöıı yaşları bagiin 
""" e e e ıgımız ne ıce er mız Gazi ıııe,,.dan mubareb~ıi e""ilerek zafer amillerinin vakar • 
*•kı b. · 'kb ld ki " b dindı, ıetıraplnrı bu. 
... n ır ıstı a e çocu arı· nin yıldönüınünü coı:ıknn fakat ge"-işlttrini bekliyordu. Tertibat 
"llllı. k ·ı k · k l Y Y gön ıilindi. Yıllardan 
" imı en ° uma ım an arını asildne tezahiiratla kotla landı. çok nıontazamdı. Teretavarlarla beri maziııin zefer dolu 
-:•ceğinde şüphe brakmıyor. Şehir gelin gibi ıüılenmi~ti. cadıleler arasın" t•l örgület' ıtönlerinin haaretile 
a_b. itibarla mıntakamızda ilk Hail derin bir neş'e içinde ıo. b.onalmuıtu. Duntliler MeraMim yanan gönüller bugün 
~ ti için en d İşe mi z çok kakları doldu rnyordn Büyük üni· mRhallinde ayrılan huıu.ıt ma- kazanılan büyük zafer 

Tanıdı; 
Tanıttı>> Dedi 

.. Ylik değildir· Lakin Orta formalarını gı'ymı·a bufııoao za· hallarda mavkı' alıyorlardı. Saat · ·ı · 1 d" M •t L · k · v " " " leTıncı e ı11rın • ı. e- Mümtaz paşa nutkunu söyleı ken 

Fevzi Paşa 
•••• • 

Ordu Namına Teşekkür 
Ediyor 

Fevzi Paşa 

Ankara, 30 (A.A) - Büyük 
erkanı harbiye reiıi müşir }i""nzi 
paşll hav.retleri yüklek z1aferin 
on ikinci yıldöniiınii ıniioaaebe
tile ordu namına alınış olduğa 

resmi 'fe hosnsi tehrıklere ayn 
ayrı ceTap vermek mümk iin ol- t 

mıulıgıııcları mukAbil tebrik ve 
te~ekkUrlerının ihlagına Aııado- 1 

lıı Ajarı81111 taY"aıt Laynrmuş
lardır. 

Antalyada 
Bir Köy Kan,i

len Yandı 
AN l' ALYA, 29 ( A A ) -

A k$eki kı.zasrnrn Büyük Evlat 
l•ijyii ııdo bir yaııgııı çıkmış .,. 
96 ev hır mektep ıkı hau bır 

köy odası ve yedi diıkk:'tıı yan
mıştır. 

Ziraat Vekili 
Kars Vilayetinde 

Kars 29 ( A. A ) - Şark Ti
IHyetlerinde hir ff'tkik seyabatı I, 
yarmakta ohrn Zıraut Vekili 
Mahlıı bey dün akşaın buraya 
gelmit;tir. 

&! ııe tahsilini yapma ıs- bitlerimiz kıı:ıla.ıa toplan1yordıı. 8 bnnuktn ... atı· K"'zız P11. miie- ·1 • k 1 'ite l k 1 v u Y ... • " v uenı7et maı e eri altında garp· 1 bn \lerefli giinü kazanmak uıt-
l: 

11 erin uğradığı müş Ü it l'.zmır halkt büyük za"arı·n a"'rnı·ı·ı tahkem m .. vkı' kumandanı Möm- t Ak d D ~.ı . ıv ., en 'arka yangınlRr g-ötfiren iltiln runda ~ehil dfit~m IİJ8h arka saray a a 
lı- - trı bihakkın düşündürüyor. olan kahraman ordoıunu alkı•- taz Pa•a Teiandarma mtifettioi 11 • b · t ki d b d 1 h 
~)t 1 1 . b 1 d v 'lk v ., H erı o azız opra ar a ogün aş arımızın ru IRrını bir de- Bii•ii.k Bir Ya.n•ın 
n..ı muamc e erın aşa ıgı 1 lamak j9iD caddelerde itio• ka- Oıman Nnri paşa.' Oomhoriyet bogaldo. Bogön yalnız bir aüşman fa daha taziz etmek 1910 ol D 

•~· erde müracaatla a. hn. abilecek '-ı•a yer tamı'nı'ne uıtra,ıyordn. Halk Fırkaıı - 1·1t:.yet 'ıdar• bey- A .&:SA HAY •)9 (AA) Ge-~ b a. v " ~ ~ "' - orda1uoon ba toprRklarda yok k11a bir tarihçe yap1yornw. Ban· ~ ' - -lııı.. e __ e mıktar 3 mıılıne çık- .. r· . . . . ce yarısı beleclıye tıyatro bıoı&• 
-~ .. Çehreler go uyor, kalpler etı reisi Yozgat meh'oıu AYnı oıu,unu de>?il, hilafetin, maltana- dan on dokuz yıl evYel, cibRu 
'-tt:· 8.~n~n ~oyl~ olması ~a çarpıyör tarihin, önüottde •l?ile- Doğan her ile lzmirde boluoan tın kara kovYetlerioden de kor- harbı denilen, bütün dünyanın 1ından çıkan bir yangııı =~r1•, 1!r• tabudır. Çunkı bu sene ılk . b"' "k ·· ·· ) d" x ü b' 1 b dl . 1 8irayet edırek beş dükk~n .. , 

ltreplerden 1200 küsur ço· cegı uyu guonn 11 onum me uı ıuı~ız, . ele ye. n.ı• tulntnno müjdeleyen bir göndür. giri,tiği büyiik bir savaşta düş- kabnyi de yok etmı~tir. Jnıan 
... h d l B kutlolanıyor.ıo. Beh9et Satıh, Talı moaYinı Saıp, n·· la 1 1 1 l l,; il d ~ te a etnamc a mııhr. uaa d h 

1 
. . u,man rımıa a e e e Teren mnn arın" "ar'ı yı arca R· r.ayıatı yoktur. JiJlektrik eerya. 

"-ıc b"l "lk k ı · · k d Saat aekfz • azır anım pro. emnıyet müdürü Feyıı beyler, kara k.u-rntin hartı emelleri yanan Türk milleti kendi nıodan tıuıole geldilti tahmin 
t.ı • ı ı me tep erının a • f'k .. t bk ölkl 1 .. kA 1-'ı 
"ltruıa ancak ( 250 ) talebe ı~ama teT 1 au muı a e:t mev- ~ Y• aekH nmera Ye er ~' aııl bö1raoını bugün tattı. möttef iklerioin ı-ilahlarını ter- ~dilen kootsğın yangına sebep 
"iclır 1 b"J k d" kı kumandanı aıkerf, mtil , adli tıoaret oda11 Te boraa reiılerı, Arkadaflarım l - Sonu 4 lincü Sahifede - oldoj?a zannedilmı-kte<lır. 

ı a ı me te ır. .. f k b 1 d' · oa il ·· ··a·· ı 
ı .. , 8inaeoaleyh bine yakın çocuk rnelıiaııın .. ır a .,.. iide.~ lıy~n~n, t a·ı mue11eıdat mu ur ekr, ı•ze· On iki yıl evnl yRpılan bn-
~•il . k~ 1 d h ma mne1111at m ur erının, eoı er Te aba bfr90 seTat günkü uıeydRn muharebeaile ta-
l. ım an arın an ma rum ht lif kk"ll • t L 'ka 1 . . 1 b d M 
~l•cak dernektir Gerçi bu bin mo e tete. o erıo evrı •· yer erını ~ mı'. ulannyor u. •· rlhler miıa1, düşmanlarımı• bir 
~tb d h .1. t k t tıoı kabul ettı. raıime rıyaeetl cumhur bando- ibret milletimiz bir hayat '-a e arasın a ta sı ı er e . . ' a. • -.,it _ t' d k 

1 
ki b Onmbnriyet meyd11.nmda inti ınnao çaldığı iıtıklil mar,ıle zandı iıtikl&l •ldı Ufoklarımı 

ı..._ - ıarure ın e a aca ar u· .. . , · -
..._bir Fak t .. ti zamı temin için hnıuıt teriibat ba,ıandı. Muteakıbeu hı&zırlanan sın üzerinde beliren tehditkar 
,._._ ır. a muracaa arın 1 t b' b .. .. .. 1 · d k' k 
r"luğuna bakılırsa bu nis· a ınnıı' ı. ıta et kurauıuoe zmır e ı ı- bulutlar Domlupınar 1trtlarıııdan 
L tt mühim bir yekuna çı· ı. u·· tlMeıeı_ydan hi\.oahi9 bir halk taRtın en genç zabiti olan mü . dogan safer güneşile dağıldı. 
~Ilı • ile dolmuştu. Kimıe- IAznu Refik Oemal bey çıktı V ı k i t eıaret 
lb 1Yacaktır. Daha şimdiden ler ıııee nrn ma ı enilen 

l• ttunların yu"zde 60 ndan faz· çıkarmıyor, Gazi hey- Te atideki nutku ıöyledi: •incirleri Adatepeden kopan za-
~ ·····················································•······•••····················•·•• lı 11 tahsile devam arzusunu ız- çocuklara 0 yer yoktur,, cevabı huriyet rejiminin, Cumhuriyet fer yıldırımile parçalandı. Oibaıı 
~ ~r eylemiş ve mekteplere baş veriliyor. Nura koşanlara ka· hükOmetinin böyle bir neticeye bugün hakhyı tanıdı. Bo haklı 
,:'~uştur. Bu vaziyet karşısında pıları kapalı tutmanın, onları alikasızhk göstereceğini batın- cihana hakkını bugün tanıttı . 
._~ 1nrnek mi ? Yoksa teesıür karanlıkta bırakmanın elem ve rımızdan bile geçirmeyiz. Cum· Bu 30 Agaıtoı güoti THrlr\in 
d'u duymak Jazım geldiğini tak- ıstırabı çok büyüktür. Bu iti · huriyetin Maarif Vekili her ne zafer bayramı kartaloş bayı aun, 

•t etnıekte tereddüt içindeyiz barla iki zıt hissin bu mevzu bahasına olursa olıun oku· hayat bayramıdır. 
~at Sevinmek lazımdır . Çünkü etrafında toplandığını görüyo· yacağım diyen çocukları gog· Yaşayış, dil inkılftplan nın 
tif &ndaşlar maarif nurunun, maa· ruz il~. tahsil halk t~rafınd~n •llnden itip mektep kapıla· ~ö.kleri ~bgüole :r•cmrtli, bugiinlo 
t •şkının mana ve mefhumunu mahallı ıdareler vasıtasıle temın rını yilzlerine kapayamaz. Bu hhzlenclı, ileriye at ılRrı her ndıuı 
t'rt.ı ve kamil bir şekilde kav- olunuyor. Orta ve yüksek tahsil inanışla çok yakında yani ders· göotinü bogUnden altlı. 
'ınışlardır. Mekteplere tehacüm umumi muvazeneye debil bulu· lere baılanmadan evvel, ihtiyaca Arkaaa,ıar, 
t6aterınişlerdir. Müteessir ol- nuyor. Bunun diğer bir manaıı ceYap verecek tedbirlerin alın· Bugünü har.:ırlayao Ulo Hn~-
ltıak lazımdır Çünki okumak isti · balkın maarif hayatına, devletin mıı olduğunu görmek iıteriz. buğnmuza mh:rnet •• türakları· 

h,.vecanla mekteplere atılan kuvve: vermemesi oluyor. Cum· :l•maı.ı ~•klıE.1 mıaı tazelemek ye 11 1•1 eye] 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Garip insanlar 

- Daha on gün izininiz vaıdı. Neden avdet ettiniz? .. 
- Say/iyede otuımaktan yornldumJJ •• lstuahat lçilı yazıhanemt gtldinı •• 

...ı 
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f eni Aıınr Sabite j 

Türkiye Yelken Birinci- 1 

si Refik 8. Karşılanacak 
........................ ........................ 1 

SEDlB ., 
. ~ .· ,· . . .-."'", . ' . ' "'ı. . t~~,.: 

HABEBLEBI 
. ·: ... "' . . .. . . . ' . ·. . . . . . 

ZABITA VUKUATI 
Umumhanede 

1 
i 

\ 

J 

iki Kadın Bir Dostu 
Payıa,amadtlar Mı? 

!l'epecıkte 8iirıııelı ırnicagırıılıt Gelecek Sporculara Hararet i Bir ekte lere Saat Kiraları indiriliyor· 
istikbal Merasimi Hazırlandı. Pek Tehacü ~

Fazlalaşır ıştır 

••••••••••u•••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••n 1 ol uran ıtermaye .l\1 edıba kızı l r· 

Elektrik Şirketinin ukavelesin- fan hanım ıle TJllle sokagınd' 
Haberlerimizi Federasyon Te:rit Ediyor • Şetaret hanınıııı avi ııde 8errnııYli 

de Sarahat Varmış. Nafıa Ko- Abdnllah kızı Em al ban 1111 

lstrııhulda moda kıyılnrındn 8/1934 paznr glinii ~aat 11 de 
yapılan yelken lıirincılıklerine bıı ş 1 wmış bır snat 20 dakıka Orta mekteplerle Mual!im 

mek'eplerirıe ve Lise lere talebe 

• • fi • • J h hir dcııtu · paylaşamamak yiiziirl m rerı mt eyın za atı den kavga etmişler T6 netıcedd 
lznıır namına işlırnk ederek da lzmır mıntaka ırıdan Hef ı k 

1 'iirkiye ~ampiyonlut?nnn knza. lu•y 7 uuuınralı şarpısıle bi· 

nan K . S J(. lı Hefık lıoy \"f' r ı ucı. Bir aaat 20 d:ıkıka olli 

arkn<la.,lar: lıuc;uıı oıı beş te Sa aıuycdo lstaııbul mıntakasından 

kayt ve kabulüne baş lanmıştır Katın Velrnletınin eon Terd ı ğı 1 llını bey demiştir ki: 
Bir kaç gün zarfında mekteplere bir eınııde Agnetostan • itibaren . - Şırket jmtiyuıımamesinde 
viiki müracaatlar alınacak talebe elektrık eaat kiralarından 25 ku- llir maddeye istinat ederek eaat 
miktarının üç misline baliğ ol· ı ur~ yerine 12,5 ku ı uş alınması kirnsını 12,5 kuruşa ındirmek 

İrfan hıuıım .Tı et hıça~ı ile Eı11· 
aal hanımı yırnngından yaralıt· 
mıştır. 

Emeni hnstaııoy.-, kaldınlınış. 

Reıik Bty 
karya Taparıle şehrimize gele 
eeklerdir. 

Izmire 'I'iirkiye 
kazandırarı B.eflk 

birinciliğini 

beye Te nr 
kadaşlarına p rl k bir iıtikbal 
yapılacaktır. 1 likbale gidecek 

olanlar, deni?.cilerimizi motörle 
Jıman horıcinde kar,ılıyacaklar. 

aır. Karşıyaka kalülıii bütün 
Bporcuları ~o merKeiıne iştırake 

davet etmektedir. 

Yelken yarışlarıııın notiıJesi

ni ılk defa ve yalnız hrıber Te
ren gazetemiı; bir arkaılaşımızın 

tarızıne ogramı~tı. Verdiğimiz 

lıaberin ne kadar doğrn oldoğo
nn İ•pa.t i9in Joıı i zulllk fe<ltffli8· 

yononan tttbligiııi r•ynen aşa~ıya 
dercediyornz: 

!l1ürkıye denizcilik federaa · 
yon ondan: 

93( Türkiye yelken birinci

likleri 26 ve 28 nguRtoı pazar 

'Ye aah günleri Istaııbnlda Mo. 
dada yapılarak ikmal edilmiştir. 

1 - Bırinci müsnbakapı 'lô/ 

Hayrı bey 12 nurnıunh ş:ırpııole 
ıkiııcı. Bır eant 25 dakıkn 42 

11ıuııyede lsıanlrnl mıntakasından 

muştur Bu sene ilk mcktep!er· ve lııı suretle 15 sene sonra rııiiş · istememektedir. 

den yedi yüz kü!lur erkek ve teri111n sanla sahip olııııuı lflzım Maınafıh bıı meıııeJenin kat'i 
beş yüz küsur kız ta lebe şeha· gel<li,!?i hıldirilmişti. Şirket, tıe. snrelte lıalledıleceği n şirkfltin 

Şeref b11y ıki numaralı Aarpi- ·· ı · ki' ı ·k b ı / 
v detname almıştır. nuz la yem ~e 1 tat 11 a aş a- bu ııretle hu defa halktım fazla 

sıle iiçliııoii. .. ı. 
26 

HaJbuki mezkür mekteplerin mnmış Ye At?ıısfoe oyma ııit olarak nlclıgı 11aat kiralarını ge-
2 - lkınoi nıuealJflunya I 'lk fi ,_ .k. 1. faturalarda yı\rn eskisi gibi sırnt 

8/ 19.,A 1, .. .. ,., d ı sını arma anca'i. ı ı yUz e lı riye vereceği mnhakaktır, 
•-'!:t azar gnıın naat l ı e kırnaını 25 kuru~ tızerinden go 

lınşlaıııııış hir . ııat 011 <ıakıka 17 talehe alınabilecektir. Hala mü· t;irmi~lir - Sıı ve haTa gazı saatJarı 
racaat edenler namzet olarak n ·· b. h · · · f ' hRkkındaki totkikfttınız bitti mıt sanıyede fımir mmtaka ından nn ır mu arrı rıınız na ıa 
kaydolunmaktadır. müessesolari konııeer Tekili 1Jml - Evet. hu tetkikatı da bitir-Hefik bey 7 numaralı ş rpi-tile 

. . Yarın keyfiyet Maarif vekii· ytıyi görmiiş Te ıııe ele hakkında dik vo raporuuu Nafia V"ka ' eti 
bırırıoı, hır saat 18 dakika elli 1 . b·ıd· J k 1 . b t . t · · c•lı' lp•ıne tak•lı'rn .. ıı·ık. etıne ı ırı ece ve yapı acağı ıza a ıs nrnıştır, ., .. • ... 
sanıyedo fstanbal mıntakasrnJau 1 k -------••IH•.-t•...,.•Mll•-------.., j soru aca tır. 
Şeref hey 2 nuıuarnlı şarpıeıle B d G • H k 
ıkınci, bir ıııat 19 dakika G sa jT K ornova a azı ey e-
niyede lıtaııbul rnırıtaka11ndan ra~vay azası 

:t:~iç:;::/2 numaralı şarpi Yiirürk~n .&~l~ma.k li Meras. mle Açıldı 
3 Ü .. .. .. b k 

281 
Tehlıkelıdır - uncu muan a aya 

8/1934 sah giinü öğleden ev Kara taşta mualJim mektebi c· K .. 1 ··ı v B 1 1 
vel saat 10,15 te başlanmış, iki lönünde Hüseyin oğlu Süleyman V8f Oy ll er e OrDOV8al 8f 
saat o dakika 46 saniyede ı •. efendinin idaresinde bulunan Derin Bir Sevinç "indedirler 
tanbu.1 nıınt kasından Şeref bey 101 numaralı tramvay arabasma • • • • • ~ 

iki nanrnrah şarpisile birinci, binen Hasan kızı Bahriye hanım Sevgi denince bütün Türk nin açılma şenliğini yapıyoruz. 
iki .sat 13 dakıka 56 saniyede tramvayın hareketi sırasında milletinin Gaziye karşı kalbinden Geç kalmış bir şükran borcunu 
lzmlr muıtakasın<lau Uefik bey atladığından dü,erek ba~ından coşan içli sevgiyi hatırlamamak ödemek fırsatını bulduğumuz 
7 nnınaıalı şarpieile ikinci, iki yaralanmıştır. mümkin değil. İtte dün Borno- şu emsalsiz günde duyduğumuz 
ıaat 17 dakikada 19 eaniyede Yaralı memleket hastanesine vahlar bu içten gelen yüksek hey~c~m i_!ade e~me~ . mümkün 
lstanhal mıntnkaeından Hayri kaldmlmıştir. Bahriye hanımın sevginin tezahüratını canlandır- deyıldır. Turk .mılletının savaı 
b 12 ı nisbeten hafiftir. dılar. kahramanı! Senı tunçlar, maden· 

ey numara 1 şarpisile iiçürıcii. yarası Daha ler, toprakler, mermerler ifade 
Bu üç miisnlıaka neticeeı ne sabahtan köylerden edemiyecektir" ve sözlarine şöy· 

nazarnn dR 298 puvanla 7 no- A leş şehre müthiş bir akın halinde (ece nihayet verdi:cıSen bir Alihe 
maralı şarpi düoıenciei fzmir gelen köylülerimiz, Bornova çar- olsaydın Türk milleti sana ancak 

Hem n Bastırıldı d b f k ı d ı · 

digui yaka lunarıtk tıakk1rıllı1 

tahkikt\ta hıu~lırnmHtır. 

Htrsızhk 

J(arşıyakı, Müsavat sokııgırı 
da mukim Nuri oglu .:\lebtnel 
Tevfik efendınin bahçe dıvarıfl 

dan nthunak u retı le Şahan o~lıı 
Hüıeyin bazı «' .f"Y' çnlmışıır. 

Et Kaçakçısı Kasap 

Bn,tnrakta kaeıap çıra~ı Mo9• 

ta fa oğlu Oafer lznıi r vaporuıı• 
naklettigi kumanya ıneyauınd• 
86 kilo nınayene8İZ dı.na eti gö· 
tiirdü~ünden yakalıı.narak nıııa· 

melei kanuni.re.o teve~sill edil· 
mittir. 

Esrar içecek Yer 
Bulamamışlar 

Lale sınttmatırndR ellerind11 

esrar ofalıulıklnrı ~öı·iilen 'l.'e~fılc 
oğla Ferit ilti Şiikrii oğ l u Hayri 

yakalanmışlar vo Fet idin öıt'I 
rinde iki parça esrnr lıolonuın~ 

tur. Hııklarında kannııi muau1e· 

ley• başlıınıın ş tır . 

Su Kavgası 

Kllrşıyakada A lnybo1in<le o· 
·1· turan Mehmet o(tl n Mehmet 1 

Hurtit oglu ~1eYl(ıt sn mesel&' 

ıinde dolayı knvga etmişler '' 
Mehmet elintl tıki gelberi ile Mef'' 

ludü ıol bögı iin cloıı clarbetnıişLir• mıntakaeından Refık hey 1934 şısın a ugünün ev a a e ığ m bu kadar tapabilirdi.,, 
'I.1i.irkiye yelken birhıciligini, 188 lkiçeşmelik -cadde inde otu- açıkça gösteriyorlardı Öğleden Nutuk alkışlanBı, bayrağımızla Mehmet yakRhıumı , tır. 
punnJa 2 numaralı şarpi dü- ran lsmail oğlu Mehmet otur - sonra çoluk, çocuk binlerce halk örtülü heyckelin kordelası Mira · Musadere Edilen Silahlar 
mencisi letan,bnl ınıntakaundan duğÜ odanın tahtakurularını öl- Cumhuriyet parkında toplanmıya lay Refii bey tarafından kesilmiı 'I1epecıkte N ızmı oglu .Fethi· 
Şeref bey 1934 Türkiye yelken dürmek için mangalda ateş ya· başladılar. Parka konulan Ulu ve heykel meydana çıkınca da· de bir kama ve J(eçtıoılerde rzı•' 
ıkirıciligiai, 86 pnTanla 12 no- kıp kükürt attıktan sonra oda· Gazinin büstü etrafını sardılar kikalarca süren alkış tufanı or oğlu Salıbte h i r sustnh ~·"'' 
maralı şarpi diinrnnoiıi lstaobol sını kapamış ve gitmiştir. Biraz Halk büyük münc;sinin etrafın talığı çinlatmışhr. Davetlilere Halil oglu Ramazan, Resnl ogııı 
mıntakaıundan Havri bey de sonra man(J'aldan sıçrayan kıvıl· da derin bir huşu ile bekliyor. Park gazinosunda limonatalar M l t l . 1 '- inil' 

6 B.. ·· l · · d' "ikram edilmiı ve mcraıim nihayet e ıme te >ırer ta )anca un 
93..i 1'iirldyo yelken ü9iiuoiilü- cım yerde serili yatakları tutuş· us~un açı masıoa ıntızar e ı- bulmuştur. mu~ T., mu adno edilerek Jıak' 
günii kazanmış oldukları tebliğ turmuş ve yangın başlangıcı yor5u. t 18 k k 1 f k Halk büyük zafer bayram ile ·larında kllııuni ta ki hata haşlaıı· 
()'anar Y an e çeyre a a tr a b' l'k b , hAd' . 

• etraftan görülmüştür. etişen· k d k·ı· . 1 R f•' ır ı te u mesut a ıseyı can- mı~tır. __________ ....,._________ uman an ve ı ı mıra ay e 11 d 1 · ı b h k d 

Altav - 1 
ler ateşi hemen söndürmüşlerdir. b 1 B H Ik F k an ge en sevınç e sa a a a ar Evi Boş Bulunca Soymuşl•' 

k • M eye ornova a ır ası re- tes'it etmi,tir. .. , . Jl a 1 esır a Çı 8 b. isi Cemal, nahiye müdürü Edip, Maıııfaturn tucuarı RllJI ························---··••11.................. İr Oton ... o ıl belediye r e isi Fehmi beylerle Hava F·ıoıarı zabıtaya ınü ıncnatla Mr RY 0
'

01 

41)? Olmıvaca Mı? Yaya Kaldırımına ümereyı askeriyemiz ve bütün 1\lahirane Uçuşlar yaptılar aileıi i le hirlıkte İRtRnbule ı!'' 
muallimler, mekt~pliler, binlerce Diin çok mahirane nça~lar tigini ve aTdetinde evinden 30~ 

Balıkesir takımile Altay ta- gelmesi için 150 lira talep edi ıktı... v halk sab~ya ge!dı_ler~ . yapan kahraman tayyarecilerimiz lira kıyı.n.,tirıde muhtelif e~f' 
Olacak 

kımı arasında bugün llChrimizde fiyordu. lzm-ırden Balıkesı"r Salbaneden K.aratınaya dogru Mera.sıme lstıklal mar.şı ıle şehre atideki beyannameleri at- 1 ı.l & ld . t işti' 
T takı· , giden 417 numarala otomobil ba•landı. Bornova müdürü Edip mı•lardır aınbınt ça ıtnlıl,..,ılıııt1< 

1
'a

1 
em .•ıt· 

Tayyare cemiyeti menfaatine b·ır k ı h k · ~ .., · ZI\ ı Aon a ı" <tı a >a• l\nmı .. ~ 
mınm amyon a are et eınıesı şoförü Feyzi oğlu Reşat efendi beyin sevimli kızı Lamia hanım cAziz Tatandaş; 1enin yıudı- · 

futbol maçı yapılması mukarrerdi. · · ·· d t ld 1 f . .. . k b' . . HUvlyetl Sorulunca 
ıçm uç a e yı ınm te gra ı yaya kaldırımı üzermdeo yurü ile Hılil me te ınden hır hanım ınıoJa ( 1'iirk 1'ayyare Otımiyeti ) .. 

1
• ııır 

Bu maç ayna zamanda Altaylıla- ·ı · v B ık · 1·1 . h f k . . d' . b Mahallat urııs111da şuphe ı verı ıaeııoe ragmen a ı esır ı er mekte olan bekçı Esfe an e en- kız Gazinin çocu larıyız ,iirioi nın mıllete he ıye ettiğı u ve . ıııı 
rın Balıkesirde yaptıkları maçın dün gece saat 3,30 a kadar şeh- diye otomobili çarptırarak ehem· okudular. Müteakıben belediye bonon gibi bir çok tayyareleri vazıyıtte dolaşan Hasan °· fi 
revanşl olacaktı. rimize gelmemiş bulunuyorlardı. miyetli surette yaralanmasına azasından Baha bey bir nutuk öğünerek ıeyret; Cemiyete etti· Hn~kı fentlı, hüT.•y.etiui •0~;, 

Dün Balıkesirden gelen bir Eğer Bugün öğleden evvel sebebiyet vermiştir. Şoför yaka- :rat etli: gin · yardımlardan vaıgeçme ki, polıı -~euıaru A hıdın efıınd00 
telgrafta futbol takımının treni gelirlerse maç yapılacak aksi Janarak hakk1nda tahkikata baı· "Bugün Büyük Gazi, Büyük namusamuzıı koruyacak tnyya· ağır sozlorle hnkaretto hu lan 
kaçırdıği bildiriliyor ve kamyonla trkdirde maç tehir olunacaktır. laomıştız. kurtarıcının Bornovada heykeli- r"lerinıizle hanlariınız dol11an.• ğnndan yaknlıuımıştır. 

Tefrika No. 40 A~ustos: 31 haatalıgında bır münasebet arı- Ülkü gülerek: dırecek btr şeyden anlatarak bir kayım!. 
yncak kndar knruntooa ohlnm. - Yine bir ıürü mazeretler, müddet o giizel günleri canlan- Oanılı odnnın dovarll\rırıd~ 

Ben ~~evlyorn:n? 
lv.l:u.b..a rri. -rl.; Fle.bi.a .A.ri..L' 

Dun doktor 
taltu : 

25 eyl(ı 1 bilememek beni ne kadar harap 
ümit ile eJioıi ediyor. Ya yanıhyoraamt Fakat 

- 'l'ehrik ederim Bülent hey. 
llutnıııız tehlikeyi atlattı. Bir 
ihtiUıttan korkultırclu Artık bir 

k.\ı; gtine ı,ndar hiisl>ütüıı eyile

'*''·ek lerırıe emın olabilirsiniz .. 
Hüyük hir sevinçle mes'ut, 

olmama yeten hn tebrikle bera
lıer kttlhııııırı o hiç darmıyan 

ı;ıuıcısı aı ııyor. 

Oııorı yanına bir <loktor de
ı?ıl, hiıtiin profHörleri getira m, 
yaTaş y11Ta~ kendieini bitiren 
lıo marıevl tıutahgı benim ka· 
dar hıçbir kımsı; Anlayaın1yacnk. 
.Ne olur biran olsnn bana ıır· 

rım açaa, heraher bir kurtuluş 

ça reıi ara,tı nak. 

Alı ha ~iiplı6yi anJayaıuaınak, 

kendi kendime, hin kere yüzbin 
kere tekrarladım bo c Beni seYi. 

yor mut> ıorgnıannn kafamda. 
biiyüy o bo ko rontnnun oeva
bııı ı vere bi isem •• 

O lkiinün lrara gözleri mA'Yi 
bir Çtirçeve ile 1arılmı' oyka
ıonda öyle i9 çeki~leri 'Yar ki, 
yliregiıui yakıyor lr.imde ona 

i ' 'Y 

aoıyfln babı. doygnıo a~ka bile 
karşı koyuTor. 

28 Ey1111 
Hal(tk geldı. Yalnran bakış· 

lal'ırıda ağlıyan, titrttqf'n bir 'ey 
Tar. 

Bu ciheti pek karıştırmak 

iıtemiyorum. Oglnm kadar 11eT
dil!im inandığım Hıt!Okun dıı. hn 

ruhi det:itiklıkll~i ile Ülkünün 

Ülkö knlkmı' şezlonga uzan- işler, haber alamadığınız, falan dıracaUır 1&myordum. Halbuki kalmı~ eski monHilerin hsya1İ 11 

mıştı. Ben, ge9irdiği hutahgı Heri ıiiriileoek değil mit bakmız ne anlaşılmaz bir çekin . canlıındı r.. ,. 
aolatırkun dikkat ediyorum, giz- - Madamki inanmıyaoakeı- genlikle &.deta hizdeo k:ıçıyor, Halfik OAnp nrınecltın pif 
lenm~ge 9alııtll•n öyle tedıt he- nız i•ten söylemfyeoegim. Anoak kooa ou beıt gün hi9 gelmediği noya geçti. 

'V 17ff 
yeoanlarla aaraıhyorda ki... bilaeydim, diioyada en ziyade halde yine bize ıöyliyeoek bir Uzak hir (Arpoz) tatlı 

Sonra oraoıkta düıttiP kala. ıaydıgım en çok hayraa oldu- şey bolarnıyor, yahut ıöylflmek ıeıle ot.laya yayıldı. 
oak gıbl bir halle ll'lkünön nza- ğnm yökıek Tarlığınıza bn ka- iıtemiyort. Ülkü: 1 
mı~, sararmış yüzüoe bakarken, dar IAkayt kalacağıma ihtimal Dikkat ediyorum, Ülkü, ni · - (Şupen'ın) Vsl11 degil ~ 
Ülkü elini uzatıyor .... ıoruyor: verebilir miıioizt şan meıoleıini söylemeden, 000 Halftk! 

ı,en·. söyletmek iıtiyof\ın. Ben, d1'marlarırn3 yayJ laıı ,o 
- Qok m:a deıtifmlşim Ha- > ı • ı t .... ı 0 _ O! ona 8üpbe -r,ok, hona HalAk: kıp ormızı o mn' u: k , 11,. 

itik beyT Beni görünce pek bo· . "' b ~ 1. t ga oir ııefesin tıtreın° 
ınanırız. lnanctııtımız i9indir ki - To af ıo:r. ıyorsanuz e t11n · d d 

zuldannz. b k ' k d ' ,.. ay um. 
hayret ettiğimizi dl\lıa doğroeo dim, ıiı11den çe ınme ıyeoef:)ı Hnvayı yararftk vavnş Y''1•f 

- Hnyır, bir az ıararmı~ıı· 

uız. Halam ba1talıgınız ile beni 

pek lrnrkutmo~ idi. Şimdi neka
hette oldoganıııu görmek beni 
pok ıavind i rdi. 

Ben .ıılize karışınıştım: 

- Balan lıaklı idi. HalCtk, 
çok tehlikeli anlar geçirdi. Se
nin hiç gelmeyişine hop taaccüp 
ediyordok. 

- Yalnız taAociip değil tak
bih te •toıı~• hakkıots Tardır. 

Fakat .• 

etti1timi ıöyledim. Çünkü Ülkü nize bir ~nş'rınhk geçiriyor di· . f.1 rö' 
b dağılan Aesler geııi~lıyor, nl\ 

kimıeyi uiişünecek hftlde değildi. yeydioiz daha doğru olardo. k ki .. .. 1 ,_f 
Ofüllorinl yal~arır gibi Ül- Birdenbire baetAlığınızı haber nu parına arı goru anıyor, 

H lara ıüriinınetlen uçuyor. kUye clıkti. Dııclakları titrdi, an· almRk beni çok şaşırttı. alam· a00' 
Gözlerimi uran hır do cnk lıir kelime çıkarauildıt da tlnramadım. Hemen buuya 

- O kadar mı' kottnm. Emin olonoz b81& oh•· 
Ülkii, acıdı mı bilmem, doğ- yecandan kortolamıyoram. 

ruldu, elini uzatarftk bardaktan Ülkü, çoktan unntolmn' hir 
tıir iki dam1a ıo i9ti. Sonra meıeleyi hatırlar gibi atıldı: 

ilan etti: - o,ıe ise moıiki hepimizin 
- Ayy .•• Bak neler aütiinü· ıinirlırini düzeltir. Haydi Halftk 

yorıonoz7 Şimdi Halik yine ee- madam ki geldin, puJanmıt kn· 
kiıi gibi Ş•D halile ueni eaıen- IAklarımı bir a• neş'elendir ba-

Tar, onu dagıtamıyorum. ,, 
Şapen'ın Tal11 ile iinönı•. • 1, 

kama toplanmış periler h•P'ıJ'or 
alny ediyor, buni kendıleril~. ~ tıi' 
mı ıta, kah haş döodiiriio11 r 

b ,,o 
tiddetle dii~iip parçalhmağ• 

hyorlar!. 
- Sonu Var -
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SONTELGRAF HABERLER/ AV UPADA 
! ARP OLACAKMI? ~~..ı;' .. 

;..,_~~;,, ': ... ~~-: ..... ..::. ,. • 1 • ,.. • . .. . J. \ . ,. . • . . :· . . . . .. .. 

~l!ıerikalı Muhabir Knickerbocker'in İhtisasları 34 iki Bayram Birden ıF ahrettin Paşa Riyase-
1.ııı Nk ~ugün, ne de yarın harp dört im il mevzuubahs olabilir. f • p t • d k • T •• k H t ~c ıstemiyeceklerini söyliyen Mü~tefikler, tal~m görmü~ ~fr~t evzı aşa Hz. Genç Harbiye· ın e 1 ur .. eyeti 
~an ricalinin sözlerine hiç teslıbat ve teshhatın bum~· b" ıı·ıere Ateşı·n e· N t k s·· 1 d. 
~~ınak haksızlıktır. kısmı olan bava kuvvetlerı. ır . u u oy e 1 • 

\irı'g~r taraftan bir milletin ·~·1914 te Almanya barba gir: İstanbul, 30 (Huıusil -~azi edilmiştir. Şerefıne Moskovada Ziyafetler 
\(dierıni tamamile doğru olarak dıgı zaman k_ırk ıeneden~e.rı meydan muharebesinin 12 inci yıl E!kioı harbiyei umumiye rciıi V •ıı• ff 
~ f·' .etmekte i mk"osızdır. Eu devam eden bır sulh devresının dönümü ve tayyare bayramı şeh- Fevzı P~ıanın nutkunu Harbiye eıı yor. eyatin Ziyaretleri 
~ ıkırlcr bile tahaYvülata ma· bahşettiği bütün arazisine ma· üimizde çok parlak bir heyecanla mektebı müdürü okumuı, alkıı· 

.. Ut. likti En kuYvetli müttefiki Avus· t •·ı d'I . ı· M "t lanmııtır Fe•zi pa•a lıitabeıinde .MoekoYa, SO (A.A.) - Ttırk bu münaaebetle birer ntıtak ıöy. A. • • ,. • U 1 C l mlŞ lf• U8ZZ:&m geÇl Y L f b t' x· f b k J 
. \'rupada harp olacak mı? turya ıdı. Avusturyanın vası ara . H b' kt b" ezcümle demitlir ki: aıaer ıye ı ıı e are et •t· •mitlerdir. Heyet ö~leden ıonra 
ıııe hak· . . . k w d reımıoe ar ıye me e ı mezun- i t" 8 t i t d .... k •• ~. ıki bır ce••P alabıl :ıısi ve erza bollugu a ayrıca 1 b- .. k •. f 

1 
.1 • • k "Türk milleti en ince ae• m • ır. •1• ı aıyon • JU.01 o- m.akıimgürki ta.ryarHini tetkik 

•çin bu meseleye dair söy· yardım ediyordu Bundan baıka arı uyu unı orma art e •ıtıra aiıı'n"ı ıı'ze ver . t' O un 
0
_ .. : Ta aıkerlik mıntakata kıtaatı ıtmi,lerdir. 

tQ b J • t" A k , · · h b' .- mıı ır o rneırı ütün aözleri bir tarafa cenupta Türkiye ile Bulgaristan ey emış ır. • er.erımız, ar •· .. .. • kumandanı M. Kork Ut aıterf Dtirı Kızıl ordu erk&Dlhar· 
'~• '- · .. f •- "d' ı·ı h 1 lk l ve onun ozuslinüz daha bır çok '\it ... "• en zıyade barba ta- da mutte hr. ı ıler ye ı er araret • • lf anmışlar· .. , " . Te mülkt memurlar, 1aarioiye biye relıi M. Egoror heyet ~er•· 'lr olduğu söylenen Alman · I O zaman Almanya karıısında dır. Belediye namına abideye er~an bu n:es ut hldı1eyı nutuk- komi11rJiğl m'.imuıtJleri T• Türk fıne ltir öğle ziyafıti Yermittir. 
~harp için hazar olup o1ma- basım olarak Fransayı, Belçikayı çelenk konmu,, Yeşilköyde 3 larıle kaUu adaktan sonra en aon ıefareti . nkAnı tarafından uğur- Ziyafıtte Tür" mieafirlerinden 
~ tayin Ye tesbit etmek 19e bir de Rusyayı bulacaiını tayyaremize meraıimle isim ve· ıözü Gevat paşa söylemiıt.ir. lanmı,tır. ba,ka Türk sefaretı •rkAnı, yüs-
:d.ır. 1 tahmin ediyordu. Almanya, in· rilmiıtir. Harbıyenin 100 ncü yıl Da•etliler mektebi bilbaua Gasi .MoıkoYa, SO {A.A) - Tilrk batı En Yer bey, M. Buieny, 

Q) •rıcdelim ki bütün münek ı giJtcrenin de barba iştirak ede- dönümn heyecanla kutlulaomış kö~eıini, Gazinin okuduğu den· aıkeri heyeti evelıi gün ••k•rf Kızıl ordu merk.ıi idare mü
~ t~rafm.dan Aı 111au_ya hak·· ı ~e~ini ev~elinden bilmi~ ~la~yd~, tır . Bu s~~e m~zun olan (650? haneyi gezmişlerdir. Meraıime mektebi ıiyaret ederek Kııılor- dürlerioden Zük:er man, aakerlik 
~l. ıoyJemlen şeyl erın hepsı ıhtımal kı harpten çekınırdı. Bır zabıt vekıhne dıplomaları tevzı saat 26 da nihayet verilmiştir. clu aakerlerinin bir miiaamıre- akademisi müdürü M. Feldmao, 
~·tir: Almanya mümkün o!an de Almanya, (talyanıo kendisi 1 ıiode bızır bulonmuftar. Dön ha1'a knYYctJıri erklloıbarbiy• 
~tlc silahlanıyor, Almanya ı ile beraber hareket edeceği zan- R • • h H 1 •ı heyet lzaaı Kremlin 1aray1nı, re1ıi M. Oapciııkof Ye müdafaa ,/·n Avrupayı, belki bütün dün moda bulunuyordu Şu halde eısıcun.t.. ur Ze erı e inkalAp müzesini, Kuıılordu mer. n harioiyı nkaleti erklinı ha· 

ıı·' laptebnek istiyor ve bu ga Almanya. harbe girdiği zaman kez eyini ye Kızılordıı ruthıe1ini sır holonmuşlardtr. M. Egorof • 

~llt vasıl olmak için, haz1r bunun bir tarafta Almanya, Avus- ismet Pc Arasında ziyaret ıylt9mi~Jerdir. ile Fahr•ttln pa~a ziyafet ıonon-
~ 01nıaz harbetmek niyetinde turya , TiiTkiye ve Bulgaristan ~· .Moskon, 29 !.A. . .A.) - Moı- da nutuklar teati etmişlerdir • 
• ~dBugünkü vaziyet ne mer ve diğer taraftan da Fransa, ........................ -........................ koya aekeri mantaka kumandanı 
'< d 1 T ) f) T t• Edı•ldı• Türk heyeti dün ubah Le· t ir? Belçika ve Rusya olmak üzere e gra . ar ea l M. Kork eYYelki gön Türk .. ederak At ninin mezarını ziyaret v 

ıı· lnanyanın kazanmak ümit- çarçabuk halledilecek bir keyfi- kert heyeti •erefin• bir ak,am 
1 b 1 9 E ı~~ p O h • Tiirk erduıu Te bey11ti namma 
~k Ugün o kadar fenııdır ki yet olduğunu zannederek harba y ~ anay-ırı um urıyetin Bara- 'iyafeti Yermittir. Ziyafıtt" çelen koymowtor. 

1~ nıecnan o'an bir Alman girmişti. beler üzerinde Yilks&lttiği Bir Eıerdlr E'ahrettin paşa, başta Fe.,.zl b•1 H .. aonra 
~ aya ve müttefiklerine karşı Bugün bir harp olursa Al- olduğu halde Tlirk 11fareti er- eye~ du~ öğleden . . 
\ıb etmeyi göze aldırabilirdi. manyanın müttefik o!arak ya- lstanbul 29 (AA) - 9 Eytfıl sılasız ırşat ve idarenizin her gün kt\nı Emin paşa yüzbatı EnTer l~r~ • .. »a~amık tay!ArHı •nıtı-

lıJ U\ci Almanyanın bugün mec· nında keod~sinden başka bir 1 b~!oelmile~ pa~a.yırının açılış~ ye~i f_eyiz vermekt~ olduğunu bey, 'hariciye k~miıerhği, Şark tuıu.n~~ _zıyar~t .~t~ıt Ye orada 
'· '' tarafından idare edilme· 1 devleti göremiyeccğine şüphe ı munasebetıle Reısıcumhur Gazı tazımlerımle arzeylerım. Büyük ,nbeıi müdürü M. Zokerman, enıtıtunhn muduru M. Harla-

'1:ııe. hiç şüphe yoktur Milli yoktur. Henüz milli SO!lyalist ol- Mu~tafa Kemal hazretlerile baş· Reisicumhur hazretleri. MoskoYa Sovyet heyeti reiıi, mok ile moa.Yini Pr. Niknuor 
t!Y~lızınin itikadının ırk nazri .

1

1 mıyan küçücük , Avusturyadan vekıl paşa arasında telgraflar ismet Yek iller, M. KTHinilef, M. Uı- tarafından karşılanuııthr. Miaa· 
:~ı,. Yahudi aleyhtarlığı naza Almanyanın yardım beklemesi teati ~·~nmuştur. . .. .Başvekil Jsmet paşa hazret· ıof, ata~emllter M. Klooko, Kı- tirler •neti tünün ilmf Te aınoJI 

\oktrı, Yahudi aleyhtarlığı, de· ı mümkün değildir. Macaristan da Reısıcumhur hazretlera yuk· lerıoe: ztl ordn kumandanları, .,.. bar- meeaiıinin nlıemmıyetioi mütt•· 
taıiyi yıkması ve saire ·gibi araya giren Avusturya dolayısile ' sek huzurlarına: lzmir biye ve hariciye kopıiaerJikleri fikan kayclederek tecrübeleri tat· 

1 fena tarafları ret ve inkar 1 Almanyadan ayrılmış o!acaktır.1 Bugün lzmir beynelmiJel pa· lzmirde açılan budunlar arası ('rkanı hazır bolonmo,lardır. ıilAtıle tetkik liizomnna kani 
~· abiJir. Fakat milli sosyalist· ! O da askeri bir amil o!arak na- nayırını açtık. Eser eski hara· paoa~~rın açılışı ve bunu aça M. Kork ilı Fahretti n paşa oldaklarını bey n eylemitlerdi r. 

1~ kuvvet politikasında gayet zarı itibara ahnamıyacaktır. beler üstünde Cumhuriyetin kur nın yuksek duygularını kavr~an 
'<\ 1 1 d - b ~b"d h ,.. d d' s·· tel yazınız senınle beraber uze 0 duklarını görmemek için Fakat bu imkansızlıkJarı bir ugu ır es ı e a ın e ır. u· . _ 
llın kör olması lazımgelir. l tarafa bırakahm da Avusturya· yük memnuniyetinizı celbetmeğe rtınde bu.undu~um KoTc~tekpe ha· 
() d" ·ı M · t ı A k B h ırasını nnao yuzlerce ur genç-rıtar kuvveti elde etmek nm ye ı mı yon ve acar ıs anan ayı tır. u ususta çalışanları . _. . . _ 

Gaz· Heyke i 
~ ._ ' d k ·ı '"f ·ı Al k · · · - lıgı ıçınde okudum. 26 Agustos ttaç k · k" f t o U7. mı yon nu usı e manya ta dırınıze arzetmege cesaret T"' k . . 

~llıck ıroınma ve ın ·~a e - tarafına heçeccklerini kabul d . ı . r d"W 'JA t ur budunu ıçın her yll yep p k v b b t F. t ' 
it hususunda gayet '?~bir- edelim Avrupadaki devletlerin e erım. zmır 1

• ve ıger Vl aye yeni kazançlar terimi olacaktır. a u e u u a ıya arı 
t k~· Onlar . her h~lde bılıyor- nasıl birleşeceklerini ve harba l~~d-~n ge~e.n bınlerce yurttaşlar Bu kısa sözün kendisi sen ola· I D •• •• K 1• Y } 
\~ . karbedılen bır harp milli yarıyabilecek kuvvetlerinin ne buyuk Reısıcumhurun adını coş- caksın. Bu inançla bu yazılar uşuyor' OŞU a a a pı ıy or 
ltlızoun elma da su gibi ve miktarda olabileceğini aşağıdaki kun sevgi ve derin saygılarla yazıldı Nam o ismet • • - • - '• 

•~ı'l bugünkü şekildeki \iman- rakamlar göstermektedir. anmışlardır. Memleketin iktisa Gazi Adana, 29 (A.A) - Vılfıyetı- hoykelı komuıyona dörı t krM-
~~·~onu demek olacağını pek Fransanın muvazzaf ordusu den yükselişindeki da·mi ve fa- ı Mustafa Kemal mizln tasdik edilen bütçesinde toplanmı~ Y6 heykel kai<lPsintın 

tQ11 ılıyorlar Bundan başka bu· 653,000, talim görmüş ihtiyat ef- koşu yerine y pılacak tribünler yapılmaeının bir eylftlde müua-
~ Alnıany ya idare edenler, radı 628,900, ceman 6942000 as- kluıaya verılmesınt kararlaştır-
'tt b 1 e e için konulmuş olan oıı bin lira 
~~ arba girecek olurlarsa, ker ve 38,100 hava mürettebatı mı,ıır. ~r klıtl tı r on t1ylıile kad r 
cttı1 b d lık tebıiıat ile ıonbabar at ya· 

~ ..... arplarının söylediklerine v r ır. . . .. kabul e<lıleoektir. 
~~ .. Qııl · d ki d' 1 B !çıka 93000 f ••-•-•• rıAl rına kadıu tribiiolerin y p 'it· e rıayet e ece er ır. e nın • . ~uv~z~a J • 1 • • " Adıtne, 30 ( A A)-lki giind n 
~q,~l harbiye büyük Fredrikten l ordusu, 495,000 talım gormuş ıh· . sım erın . . . tıralınasına 9Rh ılaoaktır. Son berı şehnınız pamuk T~ hububat 
~}t~~c. gelinceye kadar mevcu· t~yat efradı, cem'a~. 588,000 aske· Bolu, 29 (A.A) - Zonguldak pınarda yapılacak olan merıuıime ha bar at ko" oları şcbrimizdfl 12 piya alaırıuda hnfıt hir dnrgun. 
>tu 11lı muhafaza etmiş olan I rı ve 2000 hava murettebatı vra· Ereyli, Bartına tayyareler geldi· ıştırflk etmek üzere boradan bir n 17 birinci teşrınde başlıya- lok vardır. Kıloeo 34.-36 kuruşa 
"he tesı1attır. Erkanı harbiye dır. Ier. Maballerinuen heyetler de heyet gitmi~tir. · caktır. Koşulardan aonra da bir eatılaıı mısır pnmugn dün otuz 
in· arplerde çok şeyler öğren· Çekoslovakyanın 137,000 ki- gelmektedir. At konma ın&rR1imi Kiitl\bya, 29 ( A.A ) _ Meb- ehli bRyvanlar ıergiıi açılacaktır. U9 konış11. n 3,25 kurn~a kadar 
~~k· Bu derslerin en mühimmi şilik muvazzaf ordusu, 150900D yapılmak üzer.t Boloda ,imdi .. uılarımız da dahil oJmak üzere Aıllloı, 29 (A.A)- Açılış me- yükselen arpa da 2,70 - 2,90 ko-
~t zafer muhtemel görün- ihtiyat efradı, ceman 1646000 den şenlikler başlamıttırr. Ya· rasimi önümüzdeki Ooınhuriyet roşa diişıuü,tür. Sııaaının kıloıo 
~ Cf\ .. sonra silaha sarılmaktır. askeri ve 1100 hava mürettebatı rınki bayram emıalıiz ıurtte lıe vali beyin riyasetinde bir heyet bayramında yapılacak olan Gazı 7, yulafanda 2,55 • 2,(i5 koruştor. 

t .. l.lgun Almanya için zafıer vardır. Domlopıouda papılacak mera· 
•tu b 1 yecaolı oh•caktır. 

t)i b· u ahsolamaz:. Meselenin en Bu kuvvetlerin mecmuu 1time iştirak ıtınek üzen boradan 
» .. •t surette halli için Alman· l, 9176000 asker ve 41200 hava Sinop, 29 (A.A) - Ayancık 
~'I.... Q 1 ayrılmışlardtr. 
l L~ 1914 teki kuvvetHe 1934 mürettebatl yapar. Bafra, Te _•rtamba kazt\ arı na 
~.~ k f Kırşehir, 29 (A.A) - Kırık· ~· Uvvetini mukayese etmek Sonra Bomanyanın muvazza mma alınan tayyareler bugün 
• 1di.. d 240000 'bt' t 1485000 s· t d "'el kale bisikletçileri SO Aıtoıtoa '•,, •· Burada esas itibarıle or usu , ı ıya ı ınop 1&yyare mey anına ,, ırı 
l ;•• .................................. cem'an 1725000 asker ve 7000 mi,ıerdir. Yarao aaat 10 dt\ at kurtuluş bayramı Yeıil1111Je bu 

~~ C U Z L U K hava mürettebatı vardır. konma meıraıimi yıipılacaktır. gün '"brimi~e gelıni,ler ya aa-
"\\llll Yugoslavyanın muvazzaf or Zafer Bayramı mı mi tezahüratı" kartılanmış-

tt•kiket Caddesinde Şemsi dusu 141000. ihtiyatı 1200000 Denıııslı, 29 (AA)_ Damla- !ardır. 
at Ucuzıuk Sergisini ceman 1341000 askeri ve 900 
Ziya et Ediniz • M • • • • U r hava mürettebatı vardır. Bu iki 

t. oı t b"' .. k ş • '~~İ!· çeşı ıerımız ve uyu kuvveti de yukardakilere ilave ı t p ç k • k •• 
''ıtııı~tla.rımaz~a. muhterem hal edersek beş d.evletin 126~00~ sme aŞa o ur 
~ n takdırıne mazhar olan muvazzaf askerı, 10978000 ıhtı-

~n:ıııı Ucuzluk ) sergimize her l yatı. ceman 12_~42000 askeri ve s h t s· ık· Rusvadaki . ilk 
t~ }'cru yeni çeşitler ilave et 49100 hava murettebatı var de· eya a 1 ır 1 . 

tıt~n~~ ol~uğumuz gibi uc•ızluk l mektir. . G•• T h• Ett• Galibiyetimiz 
•ıy 1 Pltrımızı büyük bir hassa Bu kuvvetlere Lehıstanın mec- un e tr 1 Od m: ht ı·t• . 
~otlj~ nı h f t kt mu 1977000 askerile ltalyanın 888. U 8 1 1Dl 

tı.ıı u a aza eme eyız. lıtanbuJ, 30 (Hoeosi) - Haş- O 3 ._._ 1Wol Ett•L 
'~, flıadan a danmadan pazar· 5984000 askeri ve 22000 hava . . - ld.Mltl!i up la. 

11 t:l lıer ıstedıaıniz malı en ucuz mürettebatı ilave edilirse yedi 'fekıl lımet paşımın Karadenız lstanbul, 29 - Odesadan 
1 l'l:J:tla ucutuk serğisınde bu· devletin 20203000 askere ve seyabatı bir iki gün teebhüre alınan haberlere göre 28 Ağus· 

~ıttı. 71100 hava mürettebatına malik uğramıştır. Mamat ıh Ba vekil tos tar.i~inde takımımızla Odesa 
~ı 1dığınız b' ı h h · ld ki 1 la ı ş muhtehtı arasında )'1pılan futbol 
ı t s~be 

1 
ır ma er angı 0 uB alr an t lşı 11

• k Al paşa öniimüzdeki hafta içinde maçında O - 3 galip geldik. 
ı p e ınatlubunuza muva u rnvve ere arşı man B d Ik" R t 
~ ge ın k yanın 100 bin kişilik muvazzaf 'rrabzonı. gideooktir. un an 

0
evve 1• usya e· 

~ş~ ıyece olursa yahut d b lk" 2500000 t r maslnrında desn ıle karşılaı 
~~ a taraftan daha ucuz bula 0~. us.? ~~r e t 

1 
k ti . Mm mak daima sona bırakıldığı için 

i olur dd.. . gor.muş l 351yoaoo k' ~ıv_vkc erıA, a- ltalyan Sefiri vaktin gccikmiı olması bahane 
d~ sanız tere ut etoıeyıp carıstanın ışı ı ve vus· edilerek k 1 k ·· k-

~ Cdı · • . • d ' . . . 'k f a• ti arşı aşoıa mum UD 
''llit ıuz. mukabdmde ıste ı · turyanın 30 hın kışılı muvazza Boma.ya ıt olmıyor ve Odesalıların daha 

rn~tı ve yahut paranızı ay· orduları ki ceman o da şüpheli 1 t b 1 30 (Hususi)_ !tal- ıeyahatin ilk gününde baılıyan 
ll~crıye alırsınız. olarak 2665000 kişilik bir kuv· 

8 8~ • n ' . ricaları boıa Jİdiyordu. Odesa· 
\tf ır tıyaret "dd' 1 .. ·ı bT yan 11efirı mezonıyetini kullan- daki bu ilk karıılqma zaferle t- k ~ ı ıa arımızı sı vet gosterı e ı ır. .. . . l . . 

ahdir. _ Somıvaı _ Vakit mak uzere Romaya .cıtmıotır. netıce enmııtır. 

'... • • • •• • • • ~. ~.]. ..... ,.-\ı_"I ..... , ~ •• 

"ELHA.D:RA I. 
SiNEMASI 

BU GÜN 2 büyük filimle yeni mevsımin ilk programını 
muhterem lz:mirlilere takdim ediyor. 

1- KARTALLAR UÇARKEN 
BaşrollM,le: Dünya srnema nrtistlennin en kudretlıleri 

FREDERIC ~1ARCH - GAJ{Y GRA 1T 
CAROLE L0l\1BARD 

2 - HULYA PE"= iNDE 
Ştk, dilher Te hüyiik yıl<lız 

KATE DE NAGY'nin 
JEAN PIERRE AU~10NT'Ja 

llirlikte çevinliıti mevsımıu liiks, ııe.,eli, lıüyü k 

l-RANSJZCA Oper~t 

llAVE OLARAK : \ 
Sevimli ve kıymetli sanatkarımız MUNIR 

beyin AYRJLJK isimli çolC nefis TÜRKÇE 

------------------------------------------------SEANSLAR: Hülya Peşındo: 14,30-17-19,30-~~ 
Kartallar Uçarken: 16-18,30-21 de 

Ouma Ye Perşembe günleri 1:3,30 ela hnşlnr -



....... Y•I Aar 

.. 
...... Uzak Şarkta Harp .. -·-·· Siper Harplerin· Fransız Bütçesi ı 

••••• ·Tü.ı-koeye Çe'V't.re:n. : .A..J.t. $evke'C ..................................................... _____ 
-16- Gılıcak Muhırahılı 

Ebıııiyıti lılıı~ı Kuaıldamıyahm. •• 8• yok .•• ,buluımak Uzere ıö•leştik. Yat- Pariı 29 (AA) _Maliye na Oenene, SO (A.A) - Na1- Şangbay ibtiJ&fıada milletler o•- Vatıngton, 29 (A.A)-
Suan•.... ma~ Ye poliıin ıalu tıtkl~i alt~a zın yana biitçeyi kabineye tevdi yon gazetffi usak .. rkta harp miyetinin taaviyeleri yerine ge- k&oıbarbi1e reiıl de dahli 

Pıra Oüsürıık Fanı 
Bir Litif ıdir 

ihtimalleri Mütalea Ediliyor Sov
yet Memurları Geri Cağırılmadı 

lııor.. gtıa glld gllrmiyen da oyle t•tırmıetım ki •1ıoe dık edecektir. M-aileylı Elu.eıoiyor teblikffi batlıfı alh•da yazdıtı tlrllmıtlir. ta baldo ordaaaa yilkook 
hraalık •ederin •-izllk •ardı. kat edemedim. Zaten Jöıteae do gazeteaine fU beyanatta balıuı· bir ıuakaiod• So•yet.Japon tbtt- llakal Mancarl Wi-indo beli zabitleri ılper mubara 

Dıprda oaıınakla .birllkı. çok lıenalyor. . . muftur: lf.fıoı hukuki cepheden tetkik bu tanlyoioria kat'ıyen rorh•e rlala artık oaklmlt old• 
k0Yalı1anların ayak Ye nal gil· Tekrar Oana döodö : Bitçe defllıyon\J yegine ıe· ederek di7or ki: g~tiri lmıdlği de göritldii. Qllnk6 dair aıkerl makamlar ıar 
-ıtftl l eli1ordo· He11 arka.:ııaf. Ben olma P 8 t R 111 ti bti1fik deTletler kuTYetlerinl il&o d il . ö ··ı fik ttd 
.K"• er g • -

111 
• • llmet yoJudur. aranın kıy. OTY• uıya m e "' oe· 

1 
an erı • ru en re 

Pollılor iki taoaııu betlncl oaydım hapı rutınnttun .• Babtl· metten dilfO.Ulmeai meae'eleai mlyell aıa11 olmadığı •e .Japon- :~~~.:·~~=;.';~il=r~ki:: .. ::ıre;: etmektedirler. ErkAaıbarblJ9 
Ş.rl oaddNi ao 11 yrı ldı k !arını timi lotoriın. H 19 ol mH•• biat pek ç 0 k menuubalıaolayor. yada çekil mit bu 1 an d aıta ı çl n mi 

11 
etler cem l y•tl n I 

0 
m ildaba lul lıl M. lllac A.rt~a r .Noel• 

....... , olocaklordı. Zira oalar blıar kadeh umarla.. Bu fena bir lltlfedlr. Tecrllbe miMkıu 17 ıucl madd .. ınıa tat- bakakl bakımdan ziyade bttyftk b.ırl orUaıbarbıyeaın il 
Ü ııeklnmed•u ba yola takip Varol: gllııtermiıtir ki ilıncat dahi bir blkl bir çok mHıkliiAta maraı deYlotlerin ıiyıntlae mfttHak- harplerde olm111 ınahte-1 
.maltl•rcli. - Arsana•u oıemnuni.Yetle fayda g6rmiyecektir. Beynelmilel dur. Bötön ba mii1ktilAt .. k:Ale luftar. atlı hareketlere basulanmak 

Oaa Varol, ölüm yatağına 1apardım ama üzerimde para mllbadeledeki buhranı uzatan Ye ait olmakla berabttr nazarı dik· MoıkoH, 29 (A.A} - Taı ordunun kara kuYYatleriata 
.... n bir ••Yallının 99hreainl yok.. ıiddetJendiren Frangın Yeya Al katı almak IAzımdı.r •. Aooak ban Ajanıı bild1rl1or: kal&de bar•k•tli bay,. aletl 
ud.ırıyorda. BeUli llyle Hrı, öy. - Bir frank .ıa yok mut ba blokUD& mensup paraların lor H• balon.an b~1~k dnlotlo'. Dımpo Tıuıia iımlodokl Ja- mokinılerl iııklpf •lmit 
fe ita-adı ki aerod•yM can ••· - Bir moı.lık bıle yok.. istiknn değil Anglo Sakına dll harp tebllke11nın onune g•901•.ıtı poıı Ajanoı So•1•I hBkO.metlala harpler için talimler ya 
noek uaılırdı. Gerçek bl r kalp Oııa Va rol' au maceralı ko· vizleriuin istikrarsızlığıdır. F ran· clddeu lılodıki.•rl tak~ ırde mı I· Qı o Şark ti mend ı i~r lerındokt yftk- 1 ttaamnna ileri oft rd ftf&uB 
.l&kteolndan korkalablllrdi. Ba- tnaaada öaftue çıkaa •• keadi- kı metten diifmesi me•cat laller cemt1etınln mndabıleıınl oeir memurları gerı 9ıgırdıtı bak lemltllr. 
••nla beraber kuıaıının bfltöa ~fol bora.va getiren adam Polo ra:, ... ~ çoğaltmaktan bqka bir b~~,·~·f etmeı• k&fi .. ~eğildir. lu~da bir babtır Oefrtılmiot~r. Taı c·r t . F k 
..... 17etlle itilmek, dıtarda ne- ıdi. Oan'a yaklatarıık ıordo, eye yaramıyacaktlJ'. Eeuen 80 Quokü aza bulanan buyuk de; AJ•n1t tarafından 11alabıy•t.~ar 1 ÇI ır ası 
ler olap bittiğini lfltmek iıti- - Ne iş yaparaıo t 1 

.1 1 k it ı. .ı.· 1 letlerin kat'i azmi müael lih bır mabafılden alınan malftmata gore 
mı yar ı a ın •Ufwgı o an T k b b b d d • B 1. 

JOrdD B~ ·~•lln. c .. abıaı beklemı- frangın kıymettea dlt6fllmeai ıbtil&fı darclarahlllr. Na11I 1 o • er tam.men uy ..,m. ır. Fıdınspn Ilı ırıır 
ltt• onlar •.• itte onlar g99I- den bır ıkıno11fol ıJ&,.., etU: çok tuhaf bir ıey olur. • 11 e• 1 •• •• 

J•r.·. - Ellerini uxat bakayım.Oh A s •• H • Iht•y t O ııtıld 
018m ihtlsarı mıydı bat Bn oh ne bakımlı parmaklar banlar. iman aoayıı azıoe 1 a 1 1 f 

- 11ıandı'1 yarla önBade ele Prene miılnlat . Viyana, 29 (A..A) -

hraoaklar mıyctıt Ah ••racak- P~rma~larıoa bakara~ itini PUL Vıhı·ı Bı'r L-~..a1·, Bir Milyar 800 Milyon Dolar Altın met Hitleroilerıe ıöır birlill 
Jar mıydı! Boflncl Şarl eokajfın· tabmın adıyorum: Birlnoı 11nıf V 1 1111- . . . k maoındaa dolayı eıkl çill91 
... anlatılma• ıHl•r 1•li1orda. iolandırıoı... Meılekten olunca Nevyork 29 1A.A) _ Reiai· Vatiagtoa,29(A.A) - Hazine al ktam neşredilın1 m:li /'\~t111~8~ deraayonn fırkuile şubel 
v L t - k f Bir -. NorgentaY dün ak•am ere nazararan · * ar o .ıııııer .. e daraoaalardı ı.o la ,.. bklnoi Y•1• ıonunoo ııoı an ne cumhur M. Rozvelt A\'l'Upada na 1 .m. k \ 25. 8 • 934 tarihine kadar ha- kapatmıttır. Fırka azaıı 
~lyorlar mı7dıt Bir kere bara. farkı ohırt yaptığı tetkik seyahatandan ay rady~da ••~dili bir not o . t4 i~~ zine TarMatı 228,4l6,4.l8 Ingili• makla beraber A. Yoıtorya 
lan g89••l•r partiyi kaunılmıt Oan iJ:•eti nefılni parçab,ran det eden iktisat profeı6ri ve ıısinenıo ibtırat meTcuJu bı r m liraaına ballı olmntt•. 1938 19· mento hayatında mühim rol 
u1aoak, inıaıı dayanıııaın ö1- IÖalere 08l'ap l'ermedl. S•cleoe; Amerikasaın eski Fenlandiya el· y~r 80~ milyon dolar olJoRnno neıinin ay•l den••indekt Yari· oamıttır. 
tnode olan ıısılarına, aoılarıaa - Yarın gıoe yarııma kadar çisi M Pearaonu kabul etmiıtir. ıoylemı!tr. Hu r~~aıu M. ~oz dat 232,205,529 Jiu idi. Ma11~f Ik• Reı•s 
bakm11arak kart•lat •et'•Ue burada oturoıaklıgıma miHaade Mumaileyh Almanyanın sınai l'elt iktıdar mel'kııoe g•ldıcı za· 1933 ıeuesindeki 267,184,942. h· 1 
...ıaecaktı. eder mlılaizt, •aziyetinin nlıim oldağıınu ve man 200 milyon idi. lıra1• oıııkabil 27l,OY8,284 lıra- Aİllatmak 1911J 

- Ulu tanrım daha neler .Me7laanenin aabibi oldağll KAaunuıaai eh yapıJacak Sar Londra, 29 (A.A) - Diin dır. Baluttala .. , P 1 il A U ) la.. 1 l d b • il •• • .. .. A görecrğim oliı er 1 ruyut e- an-.ı an t tm•a • am: reyiamdan ıonra en had ir dev-
d 

(.) k M .. h. e· A 1 Assompsion 29 (A.A) -rlal ,.,..,ıattıl"r •.• Şimdi kapı71 - OJmu dı ı. aİI' erre Ye,. crireceğini izıhl etmiştir. .aı.U ' ım ır n aşma ... 
ı 1 d 

• fİ raguay ve Bolivya Reııictı Nrhyaoaklar... fte, itte cl•rda- m.tellkıhı oJdofnno ana ıktaa O&•lp ev _ı..ı-

a.. ,-:. , ları iki memleket araıınd ... lar~ o .. bayır .. GOflyorlar.. _,.. una yer göatoremew. Eueu 30 (A.A) - Mülbeym tillifları taniye etmek 
tı1orlar - Bana kr.dt yapınız. Al . • 8 H b T b kk k Ederse 

•. cıvarında yapılan ınşaat esna· u a er a a u yakında bir mülikatta b Poliı, ka9ağın ialnl karbet· unmauıoız. .. ıında takriben 8 metre derinli- • •• •• 

..ı,ıı. Oııo yenide• canlanmı.. Meyhane.el ~uldU: ğinde cesim bir bayvau iskeleti Avrupa Duşunceye Dalacak caklardır. • • 

kurtalmatta.. - Kredı mı yapayım' Ben; bulunmu,tur. Bu hayvan bundan Pariı 29 (A A' - Havaı A· ıbtıla( baJınıle Almau1a hoıaıl Yenı Bır icat 0

81k~dakriJ abm:~.1~ 1 1alndıyıtor1nha. bir kaç yüz bin sene evvel ya· J'llnll bil~iriyor:0 / 

metalibatta bulonımyacak ,., Dakıkalarca ıürea ıe1ı1ialitl ıını ere "rvuı yapı ı,.;ını 19 d s ~ Ha B ~ 
ld ld i . 1 . ' ııyor u Liberte gaseteıiııın VarşoTa mfüılıbane bir enrettı bir netice ICI • il 1 1 tik boan meçhul ye at o a. tıtt n mı 

- Bagöolök 7akayı ııyırdık. Oan Varol yeniden ıokasta lngı• ıtere muhabiri bildiriyor: elde etmek i9io Lehiıtan siyaao 
Yia• prlltüril• e!eudllor. alılmuı lbtlmıliaaou titreyerek Do~ra .. anudilen bazo nıa- tine bütün hnetilo ınüaobaret J&Crübl (dildi 

Sonra kapı11 açan arkadatı- ayağa k"lktı: ı·ıcırıt Muıhedılar·ıı·ı rt" 16mıta D•Zarnn Lebiotan ile Al· etmegi timdidea leahbüt eyle· llerlia, ~9 (A.A) -
aa .. ıendi: - Söz Terlrim. Şeretim na• 1 • manya aratında aderui tecaYil~ mektedir. Birlik tahakkuk eyle· 

b k · r t • tangabe gazet11l Brnmer i - .li'raoıtı bir ıeo• kandili mına ıös Teririm ıize. Benı yarın tlrllk IStiJlr mi1akından 8~ a gız 1 nr sıya. <ligi takdirde JJebiıtan Almanya 
ti ıi birlik tRbakkok ertirıneleriui deki muhteri tarafındırn 

p •• pce yarı11oa kadar burada aak· . . loh•n• olarak koridordıa •• ciuııada tecrübelrri y• Franıiı kıbrit çakh Ölü bir d 29 (AA) y· t teklif etmektedır. Uu takdırd• k 
ed d • kt Jananıs ıise çok para Yerece- Lon ra - . ıcare AJ Memel bakkın<laki bii- Gdinya şehrinden ·nz geçere ıncak haya ile doldorulmnt alya DOfr eu t•m anı ya 

1
• . . . - milbadeleleriai arttırmak ımkin manya · A ı h k d al 

Etrafı blraı görebiliyorlardı. Da- gim tahınıoınizdea fazla hır mn- . . I .1. . tün miltaleatıoda kat'i olarak Dıınzıg ıerbelt şehrinin man· bir balon aı. m R m 
d d k · · larını •ramak ıçın ngı ız sanayı . . d t · b ı fet etmı· kt d' S ca'- hava bl -ruı piı berbat kelimenin tam kifat ıl • • eoe ıını~. M k J ı1trfı nazar edecektır. JJ0b11tan Y"Y" aT e ıne wa a e • Yerme e ır. 1 "' 

' ' . federasyonunun ançu 0 ve a· . k · b ı · inde bolnoao ye maoaalle iğrenç bir yerdi Kırık Polo V arola yanaştı. Hafıtçe .. d d'·. h yetin az ile Litionya araıında askeri bır ,.~,e tı r. "onun 19 
• ponyaya gon er ıgı e ası yaglarla işliyen hir makiO 

diklik uudalyalar,. bir iki ma- ıorda ' bugilu Neryorka lıareket etmit • • '' • a lıtıb10I edilmektedir. Gazel• 
IA. bütün moblı buodaa iba- - Bankada paran mı Tart . O d k Y • S f • J 

.• ır tır ra an Japonyay• geçece - B 1 ·ı 1 enı e ır er k retti. Otede dı~arda acemi elle Oaa ba k"dar yilkn tın ••· . eyne mi e yor ı: 
lerdır B ı Sıcak baYa ile dolda 7aaılmıf ta IHb• .. rdı: Piko- atlarının ayandırdıfı fftpbeyi hlo- Fioanıiyal N~.. gazetesi ba Atletizm :Pederas- SOFYı&., 29 (AA) - .• u ıra balon herhangi bir mab 

lellan bardaA• on meteliktir... ıederek beoerikıisligioi anladı. münasebetle yazdıg· ı bir maka riıtamn sabık prag sefı~ı Pr 
1 
~ 

boamadan oeYap ı d t 'it · Manrukoyu •ODUDUD Kararı Dimitre Mibaleef Bulgarııtamn hareket edebthr. Bir eaat 1 
Ve t&Yrıot e e ngı ereDID Y • f r·· t · d.J yabat içıo doldurma bef 

- llath bır .itten ml dönil· •er•ı: ketfetmit olmaıından doJayı 1STOKHOLM, 20 (AA) - Moskova se ır ıgıne ayııt e ı - malolmaktadır. Halbuki 
7onıoıs. . . . ·-L d k eli miıtir. Hükdmet Sovyet Rusya· dl - Alay etme.. memnUDıyetanı ı:uaar e ere Beynelmilel •tl•Uzrn federHyooa K b f• . M F dor balonlarda bu bedel oa mi M.eçbal adam ceyap Yer : k"· . • . . nın open ag se ıra • e 

- Haoıtı io be .. Poliı baakın - Şa halde bir Yıarı•n l'ar •• yor ı. • ' 1 1 Feolandiyah kotucu .Normınıo R k loikofun Sofyaya tayini Hondan başka ııoak baY 
" B lk Pek te gayrı meı u o mıyan as o lon muhtelif haTa oereyaal 7aptı. ~akayı ele Yerecek tik. - e l.. h f'ld • 1 d'mne ı6re mez. prof81yonel telakki eililme1i bak- hakkındaki istimzaca muvafakat 

1 A 1 ld B · i k ma a 
1 

••uy en 
1
•- b · t' dan iıtıfade için berbaog Jlıtenle bırlıkte tabanları k~I- - n •tı ı. anan 19 D H · kAr beyetı'n ıönderı"lmeai lngil- kındati kararı taetik eylımh,tir ceva ını vermıt ır. dl 

u yükı~klikte durabilmekte aırdık. Nefe1 oefeae haraya g•I· lanmak lı1ti7011an. Ne korkuyor· t . f' l ak Mançuko •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
eremn ne ıne o ar y· 4ık. ıao be ••• Batından 1•9•ni ••lat. deyJetiniD kat'ı olarak tanınmuı R. c h B d s sı·ıa· h ıcare 

Varol b~~IDI kaldırdı. Bibi- ıan•'. Hep kard .. d•tll miyist yolunda ilk adımı teıkil etmek· ı. um ur an o u 
Hlerındın, fotr fapkaıından ç•f· Qo._ 1 bild' · E t eli M k d J ti tanıldı" 12131~· ı· ~ 

. _ a e1 ıoız. ,.. te r. ançu o eY e gı L~~ Şeh• G • d Ç k il il 1 
me gıbı •a akı1orda. Yoldatının ıaklaomak igln bazı ••beplerlm takdirde İ•• İngiltere ile Japonya Bu A....-m ır azınosun a o il 
lsahatı öaerin• bltttn kalak ke- arasın 1921 de eyvelki mllnaae- •• 1 e· K v ek v açiogtoo, 29 (A.A) --ıilmııtı. ~ol • rkodaeı yanına .. r. Şimdi Anladım. yarın bat tekrar teeaaUa edebilecektir: M ukemme ır onser erec imal •etlc•rtll bakkıuda 1811 
•kalda. ltııbaw odon DABarlar- - urgana pa1lıt•oak11aıa .• F"ıllı•kika lngiltere • Japonıı:ay~ Şo~rlmizde bulanmakta olan Riya .. ııcambar Bandoou b• ak• ta memur komlı1oaom reiııl 
la oaa baktı: 1 - E t eııki ittifakı değilse bıle ıamımı· pm Şehir gaziııoııuada ıaot 19 dan 21 • kadar ko•oor Hrecek&lr. ed"ldlıı' 

- llu o• bal ıı. .• Ba adam - ;:.:.ı.erat mı, para mıt miyet d•iresinde bir tqriki me· Yine aJul Hn'atUrlor Tnrkiyeain en mükemmel cazı danı ha .. , dAO M. Ny• rı .. yot ı .,. 
Jöıten t.legıı.. sai teklif edecek olur•• bu ti· tarı çalaoaktar. Kou1er programı : reilloamhar tarafından Itır dakika ba1rottoa dona oı!•ra.. b 1 t ld zel bir İt olacakhr. Veba ,alnıı Birinci K111m leu ambarpya raıımeıı 
lıalm11tL Sonra mBalebol bir B~u ::•y aae~ a 

1 bı" Maııçıık..,.a "° imparatorlağııa l _ Roeinl UHrtör Giyom Tol top paderlllp göndarll• 
hhkaha ••ıırda: - e• cenap arı r •• mllııtemleklhaa iıılıiHr etmiye· 2 - Liıl Bapoodl Haagaryaa No. :1 anlıJ•catıı demlttlr. JC• 

- Senin için mi a• daha pO· yurmu,ıar... Oeplerlnl doldura cektir 3 - Veber Vala J.JeDYİtatyon a.l Yalı 
Jlıuı eline tlöteoektimt Naıll oaklar ... Buono için kendılerlnl • , _ Mueo Söit Sen Pitoreık relıl ıillh Amillerinlo 
ol117or da HD JUıten degilıio ... ıaklamaklılfımı ııti1orJar.. 11111 1111111111 lkinoi Kııım lan~a konferanıındald 
Ktmıln, kim oloynr100 bıt.. - E.-et... . Diht•ng (Tauo) No 2 de teaYlr etmek nl7 

Monra meyhane 1ahibioe dl· - Hem•• oeYap Yereyim ki Manevralarını ikmal Etti : : ~~. Sau Süit AJjert,en No. 3 Komta1on bftyilk maa• 
aerek anlattı: tabii detll.. Ben bö7le itlere KIEL, 29 ( A • .&.) - Bii&il• Sen~oni Patetik ya aana1U mtt_.ıer 

'J - Qa1keyıld ı la _ Dltöa bir kerre. Ben de kar•tam•m. Almaa 4lonaa1DU1 ıeoe maneY· martlar rl4t dalall: oldat• 
t lW• ~.... - !U9iat rat.naı '" •t teu.lerlai Mtl· 1 - ,ıraı pki& 4iall7eoek 

""" b .. , ....... "".'.." 
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, S;nema Sah;fes; ........ 
Bir Türk Gencinin : ,~ Azim Kuvvetile Çirkinlikten Güzelliğe Memur-
Heyecanlı Maceraları t;;. J kt y 1d ) " F J N H ır - 149 - 1· u an ı. ız uıa ır ıyan ormanın ayatı 

"Ilı.uslu Uir Askere Ve Bir Asılzadeye • ·········;······· 11·:.;ı···-;····················· 11•••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~akışmıyaca.k Bir Emir Verilirse.. Sınema Artıslerının Hayatı Aşk Maceraları lskandallarla Doludur 
Ptt~iobaşını~ g.özleri ateş gibi .. :-. İtimat ediniz dostum, bana Amma Bunlar Arasında Ahlak Ve Fazilet Timsalleri De Vardır 

adı. Dedı kı: mulazım Şarleye de. Bakınız, de· 
- -. Nam uslulara yar aşar her likan ' ı salonun kapısında nasıl Sıııem" artiatlMinı o ~özler Norma şic.lc.letli bir öksürükle l>it-ı mamışıı. Atıhlığı ha1atta bir ı Norma höoreainde, tuTaletçiai 
Q '•tlede kendi ulüvvü cenabı duruyor. Rengi kah nasıl sap kama,tıran h:\yaıları cidden me- tiin nazarları iiztrioe çekti. O baaamak daha çıkmak ioap edi- yanında, fot•ğratı da aıkıda .• 
~· ne kadar itimat edebılirse sarı kib ta nasıl mosmor oluyor! raklı bir eafha arzeder. Bıı~iin artık «ızioi ınahonbiyet Ye ııkıl yardu. BnnnnJa beraher henüz Fakat bu, ona retitmiyor. Daha 
~·bana da 

0 
kadar itimat ede Biliyor musun niçin? Şu ettiği- ıineına RAlııfeınizi ona tahsi• ganlığa yenmi' büyük bir imanla bef parası yoktu. Nebati yaalKr, fazla ietiyor.. Başkaları dansiı:· 

'-i'~•iniz. Fakat size surabilir miz teıirJi sözlere bir az başka edeceğiz. Sınewa artiıleri kimi keııdi kendine: « Se9ilmek iıti- firize maş~ları reklamlarına fo. !erde çarliıton biriaoilikleri ka-
tiaı?.. çaşni getirmek için haber vere· keyf, kımi arza, kımi merak yorom, mutlaka ıeçılweliyim • • tograflarını baıtarmakla geçinf!· zanayor Ye çelik krallarının 
- E 1 z b d · · k. L~d· R. t ı· d ·k ·ı h 1 K · diyordn. Bakı11lar111ds ö1I• mü- biliyordu. oğnllaril• kortezanlık ederken ~I .. vet aten en e sıze yım ı a ı ışmon ge ıyor a saı a11 • o yo a atılmı,tır, imı v 

.... 'llıızı hikaye edecektim. Her benim mülazim de ondan böyle biiyük muyaffakıyetlerini a,ırı Hir bir yet .. arış vardı ki, s"bne Yemekleri gıdamız, yattığı o beden Tt! robaoon terbiyeıil• 

...: kad f ı A 1 d l G ·· , n~m riza ı•öıterdi: 1er de havaaızdı.. E .. tabibi fena meAgol olnwor . 
..._, ar dört bir tara ımız ca o uyor. n a ımz mı, güze rasa cur etine, kimi biiyük talıine 0 " J .~. 1 

1 
- Pektyı.. Eger iıterStniz, ödenen kirKlardırn dol•yı kendi· Amerikada mntaYHııtların 

L .•• ta dolu ise de az söze yine pek heveslenmiştir Onun için borçludur. 
,...

1 
. on ikinci de ıiz oluraonuz. ıioe mızıklnnıyordo. müteoeasııt nazarlarına yığın, yı-

C!ıızi sıze anlatabilirim. renkten renge giriyor Ne ise Bagiin yıldızlsrın en ibreti B li Jtk aş/angıç !~ilim imaHlihırneleri araıında ğıo Hrpilen meomua dedikodu. 
ıııı.:ı •nri pek az lik.1rdı ile tek· işimiz hakkında da s :ze teminat amiz olanıle meşgal olaoaı?ız. A 1 ~ Y arca baletfl· ı lle çahştt.Hir mekik dokuyordu. Artık ona luınıo hiçbirinde onun iımin• 

'"'tly 01onlarda '"dece göriinmek için rastlamak kabil değildi. L.. lllacera ve kikiyelerini bin· vereyim. Sizin tevkifiniz gibi bir 

1 

Zeka Te azmi irade işıueti altın 
a anlath. asker binbaşısına değil, ancak da holda~umoz Norma Şut11rio 

llit" d V l h k ı b giinde ü9 dolar teklif ediyorlu- Gazeteciler rollerinden, tuTa-
\ . ır ikten sonra a eryan bir ta arri polisine Jayı o a i- Qak hnsosi hir eeki lc.le 

dı ki: len memuriyeti bana kabul ettir kendini gU•teren inki· dı. Artık: l>ir küçiik rolJe sanata letlerindıo, nmnmf Teya hotnıt 
l._ - Anladım . Yardıma muh· melerinden dolayı pek müteessif şaf ım tak<lir için mA· başlamak iıtemiyeo geo9 kız bu meHleler hakkındaki mütaleala-
~ınız. Şu kadar ki benden olmuştum. Elbette ikincisinden zıeile nrnrhl\lelerirıin tekliflere lıaşını 111.IJıyordn. rındon 1İtl41İ,le bahıeıierler .• 
'it tceğiniz yardım pek büyük biç memnun olmıyacağım. Hele en miihimlerı lizerin.fe Nıhay«-t kendiılni Hiçbir •eye hürmet edilmi-

lbaz bakınız bakınız, şu güzel Grasa t"nkkur edeQettiz artiıtler arasında gö- yen bir şehirde kendiıini uydır· 
... Bunu söyliycn kahramanın, bakınız. Saçlarım bembeyaz ke· riiyoroz.1928 te Norma 
Tit ı_ d N orıııa. Şorerin fa düzgün bir meui ile 
ı. lltdarcık bir vadile yardım· sildiği, aha doğru!u hepsi dö ~ k f kir .. ,, 9iı kin olarak ·' l 9alı,ıyor. maemı bilir. na,kaluı ıkandal· 

laala yoğurulan biiyiik şöhretleri 

~~Q ~n büyüğünü göze aldıra külerek a am cascav_Jak. kaldığı doğ<lof!u göz öniirıe f Onl\ N ewyork'nn 
Llı' bır semahat sahibi olduğu b.aldc ... kadı~ın ~~.taravctı,. şu ha. g .. tıriltun .. En kuv .. etıı· ! - b 

taştr.Oıinema rnahfilleriode pekfuı 
kimselere naaıp olan umumi bir 

"t d k ı d ·· il b b ı t v • ü ı ün etadyola rında 
tıı. il en belli idi. Sonra bir az rı u a e guze ıgı ana ı e esır bir Aıuerıkao fıltıu 
ıttlarak dedi ki: ediyor! Genç müla:zimime tesi· takdirle verileıı not lar 

itibara mazhardır. Daima en ıyi 

- Eğer... MeseJa .. Paraca?. rine hayret mi olunur? Ha, sa- fımilınin zevceıii olan, 
lianri derhal cevap verdi: hib! lşimizd~n bahsedecektik. zerafetile ıineınft semıuundald 
- Teşekkür ederim Bin te· B}z.i u;ı m~r~la>: Ma~b~ ~izi.n tev· hir çok yıldızlan kiiıııfa ngratıuı 

ftkkürler ederim. Çok .şükür kıfınız gıbı bır emrı ıkınc . defa pl\rlftk HollyYocl kralicesırıe b:ı. . 
~ltanıız d G k p t e bir daha verecek o lursa kılıcımı kıııca, hunun zavallı, ttkıuk, Ai · 
ttk fi· d~ar ır ... er~. ~·nt ~ · kırar, apulet!erimi söker atarım lık hir varlık istıhalesi oldnl?unn 
dtki ~n kıst1amn ohte ı l şe 1rd~rJ~ da askerlik şanına bir daha ~in ınanmak kabil midir7 Onun hayatı 
k"ı an a ara ava e e ı mış t • H. tı·ı d t a?.im Vf\ irn ıt" knvvAtinin mncize· 

• li liyeu· d M ge ırmem. ın ı er a am tut u· 
'-fih bı p~ramız var .~r. .~~- racaklarsa polis, j andarma k " ' 'i.. . u yuzden de gosterdıgı- !ansınlar. Anladınız mı doc; .. nektebe Gırerkeu. 

.. ilıc l w • tt . . • . .. ..... , "" ılo hırlıkta, .:\1ontreal oıYa-
~ilk enap ıgm mınne arıyım. Benden ıstedıgmız ycrdıma aı u~•· undııki Wostmount köy mektebine "' İ· 

t''ıl ~t ihtiyacımız kesenize de d ·· ·· ld ı t 1 l"I d can an, go?.u .. e~. haz.~r?, a es a dorkeın l\orm:ı fak i r ve çok çırkin bir 
'- ır. Kolunuza, kılıcınıza muh· olduğumu gordunuz mu. k 1 (' h .. k k .. · · ı ·· 1 t.t Cıı.. Namuslu bir askere ve ali Hanri binbaşmın elini tutup 1 ·_ız< 1 , e reye Aore pe . uçıı { goz 6· 
~~lp bir asilzadeye yakışmıya- kırarca c;ırı-ı -ı· rrnde bor Şt\ye aksi baknn bır Şl'\Şılık 
~bir emir verilirse. ,ııı. vaı - vardı. Çı,rpık dişlel'i lıirbiri ii8t iine yük

lenmıt gihıydi. Ve kızcagız hu hiçiıueız 

)il '-' 1 d p k M" t h ·ıı • di~lerile tırnnklarına ketnirirdı. 
lfl ug a a amu us 8 Si en Biiyiidiikçe nğırla~ıyor, şişmnnlıktnn, 

~ Nakliyatta 1 .. enzilat biç bir ?ıaıuan giizel olınıyan 1 Norma Şeur lı ocasıle Avrupa 
• •:t

0
•• 

0 
Ve upek 

1 1 
tıacakııırı kendısini taşıyamı- seyahatmda 

"I. 1. Stİyor ar yordu. 9olr dofa rolünde u9!Rrda bu)nn-

8
•• .., • Pamuk ınrntaknsı müstahıil. J>ab f t d d ' mak fı~aatınn nail oldu. Fakat 
Ocegl > n11nın 'ft) a ın a on ye ı . 

· Jeri nafıa nkalotıno miiraoaatla daıma son sıralarda ye rine bir 

t
. Mogıa, 29 ( A.. A) - Tiitünle· pamuk nakliyı:ı.tınm pahalıya mal ya,ında idı. Ve çelimıiz omuz. başkaeıoı al<lıklarını gördli. 
ııı l ! arına ailesiniu Wf\İ~etini riik · T • • • 

l 5 güne ka<lar baaılma ışı oldngıı, binunnlevh cleYlet de- lendı K'· .. k b' d . h .. Nokı nıoı Ye kendısınden ıs · 
1ltc k d ··ı·· · uçu ırn orı onuz . . . . e tir. Şimdiye ka ar tu no- mir yolları tarifesınde bu malı- tenılcıı şeyı ıyı biliyordu. 
•r u·· k ' kl d ı ·· d t · ı r.. tı ' f "tb mektebe devam ediyordn. Annesi Çlrkl•ıllkten GilzellllJe 
lll ?.erıude yapı lan tet -ı er e su un o eozı " ı tarı eye ı R• büyük bir ~ahı.iyot olmımıakla D ,, 

ll•ne ınaLıoliin sair sonelere lini ısteıuişlerdir . ışleri, g<izleri, kalçaları T& 
~% Nazılliler de nnfia baRmiifet- beraber seYimli, roli,fık iyi bir bacukları lrnsarla mnli idi. Ta-

•tle enaf itibarile net is ola· v k 1 1 N b ' d · d 1 ~-~ tişligıııo miiraonatta b11lonarak ıı< ın< ı. orml\ ır aıre e ça- l>iatla amansız bir müoadele l 
1 anınşılmııktadır. Aydrn hattında ela pamnk nak· h~ı:ordo. Huftnda aldığı para lazımdı, 

4,
1 
Şiıı:ıdıye kndar geltn Geri, 1 iyatı iç in tenzı latlı tarife tatbi- bu tun ey. ha_lkıaı . ölmiyecek ka- Norma çeneleri düzelten pa

>•ı 'llı•nk T• Herınan kumpan- kin in teminini rica etmişlerdir. dar ge9ındı rrhılıyordo. Lflki n hah bir diş9ıye deyaın için gün· 

~ -,.•nın eksperleri mıntakanm Baş konıiıer llıui bey kam- Norınarıın başka henıleri vardı. lük: yiyeceğinden kesti. Bn, za 

tet hriode tetk ikatta bulana· panya nezdinde li1ıım gelen te- Baıit bir hayat onn tatmin ede- iflaınaeına ila yaradı. .Ayrıoa 

1'~ tütünleri yerinde görmüş- şebbüsatta bulonmoştur. Bu te- miyordu. :Montrealde miiteyazi her 11abah ıpor yapıp kalçalarım 
>'~dir. Tütünlerin şimdiki Tazi· ~ebbii11iin pek yakıo<Ja hüsnü &n· fakat emin bir memuriyeti, mü- inceletmek: için <ırkın kalkıyordu. 
~1t1hıe göre bu aene rekolteai üç retle netioelenecegini zannederiz. men bir iıtikbali, keodisile eY- AynRBıntn ö~ünde ıaatluoe 

•o · H Ç b G•• •• lenm•kten ha,ka bir ı:ıey iate. çahRarak, usaornaclan •atkuılJltı· 
~it., OQ teCaYiİ:.ı; eılttcektır. İÇ arşam a unu y y y '!t 

~ haatalık yoktur. Bermaıı ıniyen iyi bir arkadaşı,hir yuYaaı nı belli etıniyeoek bir hat har• · 
ll-.ı Pana,•ırı 10820 Y"ardı. Biitiin bunları bırakarak keti, di1J 0erine ahenk nrecek bir 

, Panyaeı 933 mab1nlünden # N a,.._
1 

B.ifİ Ziwaret Etti •Yyorka taliini cleııemeğe gitti. tanı araştırıyordu. 
bllt... 35 kuruştan miibayaatta " Nev11ork Talih Yeri Stüdyo arkada,larile buiaei 

"llı&oaktır. lzmir heynelınılel dörc.lüuoü T " T aliinin ne kadar zait olduğuna oadd11de otnrırn zarif kadınları 
?tınaı A M t k 9 eylül p7.nııyırım panayırını iti "• a, 29 (A. ) - ın a •· · b!liyordo. Güzel olmadı~ına da tetkik ediyordu. Kimisinden iç· 

l~ nnlki gün 10820 kişi ziyaret 
"AL 1Jl .. ek höoegi yetiştirmeğe Yakıttı. Stüdyolar alemile ilk tiuap edilıotk kuınrları, bazıla-
1111{ etııı i_, tir. 
d,b· llıneaittir. Hu ıen• Til~y .. t tema..lar ıoa ümitlerini tüket- rından kapılacak teferrüatı bol· 
~lı '1inue 600 kutn ipek böceği K Öy(Üf ere mi,ti. Bütün koşuşınalarında az uıak iıtiyordu. 
to lllllo. açılm1t ve •aaati olarak Temsiller Verildi çok JRtif, zıa.rif ıevim1i n mü~•- Bötiin düşünceler kendi Tar· 
lıt.~ 75 kuta ya, koza ahomıt · Cl\ıir olanların kendiıi•e tercih hğmın ba hi11edilwi16to derin 

,_. Bir Haftada 
'ka.ıaaau Kaçak-
9tların Yek-8.nu 
.ı\ 1 

"" llkara, 29 (.A..A) - Agoıto-
'i 22 iıinden 28 ine kadar iki 

lll "• 
\, ti•adenıeli olm•k iizer• 10 

ç,k 
~I "•k'uı olmuştur. Hn va· 

Trabzon 29 ( A.A) - Bal- edildiğini anlamakta gecikmedi •• tekimiihlı geriloıişti •• Ve Bo 
keYi temıil şuhe1indtn bir grup Bik kolayını bulup yanına ıo- endişe başka biç bir şeye yer 
Akçaabatta açık hir .abada 11• k.nlmaga muvaffak oldntta Griffth Tırmiyorda. 
k.iz dokoPI yiiz ~öyliiy~ ~iınm•- bile ona inkiaar ye yei~ 1aJıyaıı Hayfttında, gen9liğin en çe. 
tın oğloım. teınsıl etmıştır. bir yelda yörüm,,kten içtinap tirı mesai ıaatlerlni süıliyeo o 

Bır Tekzip elmttsini ta niye etmi!fti. Her şey- latif ınm•takacıklar yer alma-
Helgrat, 29 (A .A) - SeJA.hi- de Te her f"Y• rağmen Norma ee- mıfh... V• Norma kendl•ini 

yettar YugoıJayya mabat'ili A T'DI· b"t etti yılmadı.. moT'aft'akıyet T• .a"d•t• i"'t eden 
turya aleylıindekı milli ıoıyaliıt Bir gün on iki fikilranına i• yolnn merhalelerini tek batına, 
propaganda merkezinin Mnnih· nreoegini ilan eden Paföı mü- yapayfthnıs katetmitti. 
ten Yogoıla•yaya naklolunda· Hıe1ine gitmek içın aon dolarını .*. 

telakki Te mülahazalar •.• 

* 
* * 

Bolundıığu ıtüc.lyo a· 

mirlorinden biriui., f'D 

gen9, en iy i ve en seYimH 

oları 1 rYi l{ Thollerg'i ıe
Tiyor. F Rkat bo deli- \ 

kanlı çok dsha lati r 
Te zengin kızlRr ara· 
sın da, di lod i giıı<len eyi -
sini seçflbilirken feYka
lfıde hir giizelli~i olmı-

yan Y6 kendıaınden o 

kadar az bahsett i ren 
bi>yle toy bir artistle , 

ni çi n alfLkadar 011\oak 7. 
Oııun f.J OI Angeles yUkseğ Yahudi 
cemiyetınden pek büyü k bir ıenet 
variıi g üzel blr kızla nişanlı olduğu 

ıöylenlyor. 

T holherg l\lüsnidır. Ve bu ara· 
lorında munv.aın bir engeldi. Norma 

bii tün ınanıleri yenerek aevdiğin i 
tesh ir ile kendine bağladı. Ve babam 
Edgar .Mogniıı önünde madam lni rıb 
~' bolberg o lmak içıu katolık d ininde• 
döndü .Mueeyi oldu. 

Noıma Şereı memmken 

... 
Vıııma Şew son güullıkle asri 

bit kadın çehresinde 
şo idi: Dnamh, intizam seyer, 
idare Te kabiliyetlidir. 

Q•Yirdiği filmler memleket . 
feri, diinyaları dolaoırken, 

Bollywood'oa geo9 Ye koduıtli 

bir AmıJioin nazarı da onun 
üzerine dikiliyardn. Bn büyiik 
fillmoi IrYing ThoJber'dir. 

Metro - Goldwyo miie11ut1i 

• 
* .. j Sıoeına değerlerini alt filt 

eden 1aldhiyet uhibioin öniinde 
Norma taliioi görüp yakaladı l 
Onun keodileriııden sadece gii· 
zell ik Te ıüldlt aranılan Rutb 
Obattertoo, Helen Hopeı gibi 
giizelden ziyade zeki artistler 
arayıpta nadiren bnldakları ern. 
Halsiv. bir fırsattı. Norma çalış· 

mak gayretini artırdı Giizel ıös 
ve şeref deni aldı. Ve ilk fil· 
nııne tam hir hazırlık Te kemal 
ile iritti. 

01onciaki emniyet, BroadoTay 
sahnelerinin büyük fırarılerıae 

rekabeti kolayla~tırdı . 

Hngün artık Norma movatfa~ 
olmnt, tencciih ye refaha ka

Yn~mo• k~limenin bütün ınana

ıile büyük bir kadındır. 
V •kazandığını uıublifaza et

ıneaiııi iyi bilen hir kaduı .. 
filimlerinin her biri yeni birer 

moyaffakıyat e"erleridir. Buooo 
için Ho!lyyood k•ndisinı en par
lak ~ahsıyetlttri araeıoa geçir
mi,tir. 

.lfakat Norma hoolarla Ja 
ık tila etrni.ror. San'atta zafer 7a
mnda aııadet bakkıaı arı,ror. 

En hliyiik bir hlim anıilıle 

hayatını te.rik etmeıi 8tüdyoda-

1_111::da biri ölii 17 kaçakcı 300 
altı lırası 2 tiifek :321 altın 
ç,6 erkt·ı> 22i kılo <riiıuı iik ka-

"' ' ' " 

~una dAir ATuıtarya meınbala. aarfetmı,u. NamHtlarin oa biri Bir gön Norma hasır oldu. 
rından çıkan bıtlıerltıri kat'i ola· H9ilmiş on ikinoiıl için tereddüt t•nn anladı. Saboey• çıkmak tarafından kındiıiaı parlak bir 
rak tekııp e1 ıemektedir. halli olmuııu. Tam ba 11rada igia itreneoeti hi9 bir ••T kal- mukanlı. uzatılır. 

ki anlan payını brakmaeına ı .. 
lıep te,kil etmemiştir. Kendiıini 

kııkaodıklarrnı Ye ilk yaolıo adı-

al(alaıı uu,lır. - Lütıen Çeviriniz -



< .. ~unhılıırını ~t!n• kollarımu 

&ltıııa aldılar. P"Y gözliiklermt 
ııhyordo. C)eo pant<•lonnnu indi
rıp yaıa11nı bir mendille nrdı. 

Yıkamat?a Jüzıını Tar mı icJıj 

]ltılrnpıan kormık için nktı 

Yllttlll idı' Kolona ·tplanmıo ol

dugu luçagı düoiinerek • Hep 
aynı şeyleri tekrarhyoruz • dedı. 
Sonra ı lıh'e etti: 

- Bea yalnız gulec4'~iıu, lıon 
1ereriru. 

Soen: 
- Hen de bu:ı tertibat ala 

1ım, c•~•bmı Tertli. 
- Qok geç kalmış olacaktın. 
l)ükkflnın öniinde Qen ıola 

doRrn hir adım attı. p.,r ar

aı ıır 11ra gidiyor, Suen hare

ketıiz duruyordu. Q.n bir adım 
daha attı. Pey gene pe~ioJen 

gidıyordo. Qen, gencin göz. 
Jiiklerıoi çıkarmi' - camıız giiz 
Jerıyle hu delikaolı ti ınaaı ne 

kadar ioıanf idi - eeaaızce ağ 

ladıgııu gördü. 
- Nereye gidıyonon ! 

- Geliyorum. 
Qen dardu. Onun Soen gibi 

ı\üşünıııekte olduğonu eanmakta 

oltlugunılan parmag.yle onu gö.t

terdı . 

Pey tekrarladı : 

- Seninle gelıyornm. 
se~i hozuk, iınügü güriiltü 

ıiiz 8ğlayışı ile harekette, kabil 

oldaf?o kndnr az kono~maga ça· 
Jı ıyordu. 

- l lk ünce yemin et. 

Parmaklarını Pey'ırı kolu iizn · 
riude sıkarak tek raı lad ı : 

- Yeıuin ot, 
Çekildi. p,,y yan ka!tlııımm 

üzerınde, agzı açık, gene göz 
liikltırmi •ilınekttı, ~ülüoç, yal
nıı başınıt. kall.11. Tna,.nın hn ka
dar kimst11a kalahilecegini biç 

akla getirmemi~ti. 
Saat 3 

K1ıap\k, Kıyoyn nin<le hnla
cAt?ını ummuştu. Halbuki kro!\i 

14'rle ürtiinmüş halalı hüyük odl\· 
tlıa J ı ur kayuı hi raderi re11am 

Kan" ile konuşuyorıln. 

- Bonjar 'loıtnm, kollarJ

mm ara•ına g"I hakaJım ! 
R"batça otor<ln. 

Y11zık kı ojtlunuz burada 

değil 

fen! Aeır • 

__ tahkem Kuman
Mümtaz Paşa : 

Ordusu 
Dedi 

- Baş 7 araıı Bu inci SahıJede - ı düngada 6/ilm kadar iabll bir 
ketmtılerı iizerıne ıooh• - fSU yoklar. 
rebeye nihayet Yenni,di· .Mümtaz paşa hitabe11iuin bu-
l m1:ahrn:ın abırnanıelorın heniiz raeında lıtjkldl müoadelesind• 
miirelikehi korııınadıuı öuleriııcle ~•tan aRronda tehit düşenlerin 
·ırne16rce eh boş reıunı geçit yap. rolılarmı tazis içirı bazırono lıir 
tı(?ı hoJZ'a/,lardarı ıloıııuunalıtr dRktka hürmet 11ükutuoa daTet 

etti •• bır dakika makamı biirgoçer11k lııtnnbula :el<lı. 

ltı·hlı: Oemal hey memteketi
mızın mulııelıf yerlerinin ıoreti 

ı.,gallerini l"e milli i?.z.-li mıfıi· 

mıze Tnra11'n hu ılllrheııın a~ır
lıj'.?ını 17.1\h etti Y4' Tilrkıyade bir 
nıii teınlık~ "lıy:ııuı i takıp etmek 
diiı:tiiııcoıul" hı.rtıkete geçenlerin 
alclandık lıuını MiiyllYNt'lk milli 
e1dat tıuthçeaıni yaptı 1 n iinü ZA• 

ferını h1tt ırlatıHnk dfı<lı ki: 
Oniine ı;ıltan mi.i~kiilleri çelik 

ıradesıle y6neo Hıiyük Gui teş
kıl ettı~ı ordunun ılk niinıile 
ılk zııferını tattı. 

mette tevakkuf edildi. .A.ıkerler 

aelam Taziyeti aldı. Bu dakika-
daD ıonra koıoandan pa9a hita· 

besine c.leTamla aıkerleri her 
aabab yaptıkları gtbi, ba9kamırn
danımı~ı n ııbhatte Te usun 
ömürlü ohnaeını temenniye daT6t 

erlet1i. Aıkerfer hep bir a~ızdan 
ÜQ defa ışa ta ""• <lıye CRDdJ.n ba· 
ğırdıl:ır n şiclcletle alkıtlandılar. 

Millbtaz paşadıın aoora kör· 
ıüye l!•l•o Tiliyet idare heyeti 
reiıi Y oz~at meo'aıu A Tni Do· 

Bekler miıJim"' 
Bıırıdırn 11oııra, Sakarya Dnm

Hir tecı iibe edAliın . Onu 
lu pırııtr mnaluırehelerinin neU-

~"n hey çok heyecan Teren, ıöz. 
lt•rı 1~şartan bir notok irat 

eyi e<l i 
Avnt Dolan Begln Nutka 

Biiyük 1.'ürk milJt>tinin biiyük 
giirmcge !eYlrnl:İ<l9 jhtıyucrnı ur. 

Etrafına ı,akınıhktırn gonra: 

- Bu af yon rua asının altında 
Kiiçük koktüs'te ııe'I Sızin kol-

lekıiyon gittikçe ehemmiyetleşi
yor. N afiı, azız dostum, ııefı@! 

Bır tane de ben alnyım. Burıurı 

nerecle bnldanud 

- Hedıyo ho~ün ~ilııdcrdıler. 

Klapık çiçe~m diiz destet?ı 

üzerıne yazılmış Qınc., kelıınelcrı 

okuyordu; kooıunan bir kelime>: 

Sadakat. Üç lciiçiik kelime: Qen 

Ta-Oı 
- Qen-!'a Oı .. <.> .. n. Tar.ımı 

yorum. Yazık her tınhle kftklii 
ten anlıyarı hir ndnnı. 

C}fl1f'rini anlAth VA rıntknna "" 
.ıi;7.lorlft nıhayet venli: Yaşatın 

Tiirk mıllefi, Ynş:uıın Tiirk oom
huriy~tı, yn~ıunn oln Gazı. 

:S . tok şiclc111tle alkışlandı. 

Miifeakıhen kriuiiye çıkırn miiı
tahkeııı mevki 'knmıuıdanı müm-
1 z paşa çok heyecarılı T6 çok 
vecı7. hir hitı,hn ırat eyledı: 

Miimtaz Paşanın Hltabeal 
On ıkıııcı yıldiiııiimiinii kay

dtıttıgımız meyılno ınotıartıbeei 

ıın hiiyiik hır moharalıe del?il 
tınılıtn hfllkı en hiiyiik hir d(iniiıo 
noktaaıdır. 500 Mrıe evyel Tıirk 

Te yılmaz ordoıol 
Ge9mi~ günlerin, en uzak 

9sgların tırnıdı,gı şerefi önünde 
egıldijt kahraman oıdo! 

Büyük milletimin uyanık 
bek9il!ı! 

30 Agoıtoı zafer bayramı • 
miinaaehetile una kar•ı bir ka9 
11öz eöylemekteo, mensup olıln 
ttııın yüce milletin namına can-
dan sev~i 'f'e şükranlarımızı bil· 
dırmtlkten ıonın~ bir zeTk doy 
maktıtyım. 

Tiirk ordnıo! 
ordıılnn ıııu•ıl tnıthın hır cWnüııı Yer yüzü Hni tanır •. Senin 
ııokınsıııı kupaıııı~lar ve yonı bir nıil, temiz, yiğit atıhtlarmı bilir. 
ıarıb açmı~ınr il hugiin kııtlııla· Sen Türk tarihinde yalnr~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jı~ııuız Ba,kuınandnblık meydan bir Tatan bekçisi dAğil, Tiirk 
mıııı dort gözle nelodılderını gını rları ıüriiyorlar .. nıuhar~bo 1 helkı de lıt•pıınız ta- ü11tünlügiirıii11, Türk dehaeının 
bılmıycn· değildir. Rollerini gayet ,.*. rıho ka ıı.,ıul<ı n sonra <lünya bır ifrnegı ın. Savaşlarında bin-

~ı "r b ·· t ·· •· A · larıbıodo döı dıincü bı r devı r leroe senolerı·n daınla damla bı·-iyı intıhap edor ve no riyat .. a- .1.,ormn ngun •nlun ınerı-

1 b .. k d k l •·ı ·t d 1 l . :ıı~ııcaktır. Bar ltl.ı mnlıılnt daki- rı''·tı'r<lıgı· 8 .. •1 : T .. ,oref li kan mindo kenilılerindeo, l iger U• a n ço n" ı e ı <ırı >ırı > "' ~ " 

d . Al . 1 1 1· kahır vo tıırntlur ıçındc tHiz eliy- cı ... ·ım" k•ııdirıı· go·· .. teımiqtir. Er· yük artistlerden, fazla beheedil• ır. l et yerırıı >U ımn ( ıye pi• n A 'U ,;J V 

loıuok llo~ 1Heızciır. kekne dUgiiAlll6"l bilirsin, ufer. meme ıne dıklrnt eder. yaelcrde yer ulım yıprnynn eski d >' ,. " 
Bu hu~kıııııaıulıın mey an seni taııır·, O Benin mahndır. 

Z(IYOİni, doruiu bir iş adamı ro lerllcn içtıunp edem, daıma k 1 1 1 muharelıo~ı yaı.ılııcıı cı tere SeTinç içinde kntlnlıu]1~1mız 30 
olarak tantdittıntlnn Tazife eıııa- ıealıst f ilimlere atılan biri.. Bo- 1 b kıtap v~ e erlNl•1 hızı tın eoıırn Aı:tns:oı eonin l>üyiik milletine 
llnd" ona bt

0

f patron, l>1r amir yaz peıueye nı:ı,kıle çıkmnsınn \'O 1 k {t 1 (eılıl •cel f .. go ec~ rıesı eru ııa c c c ve h"llıye ettı~in bin bir za erdan 
gıbi itaat otm kten zevk duvar. tomiz ik ıniioadel<ısındo Amerika 1 \ 1 · · ·· ·· " uflıııl flr •ııgiiııii dA ıR ıyı ~oruş- biridir. O biiyük glinde seni i<lare 

lnug .lı"'alberg de çok ciddi ho faziletinden dolnyı kendısıııo !erit• knyde<lMek no lcnklardır. eden biiyiik bnşkumandan Gazi 
ye katımı bır adamdır. Hnletı bir lrnt daha meolnptut. Yıl tlHniimiinii ynşnılıgımız Mu tnfa Kemal, ,im~ek bakı,. 
roLiye itibarilo bırbirıle yakinen Mutlakn Te erhc t ~önüller lıugiiııldi ıııt•yılıııı rnıılı reh sı ı rile Akd nızini hedef diye 
uyoşau iki gencin kurdukları f ilmlori Norma'nm en co~kuıı r-nlnız nskPr1 hır muv:.flRk11et gUııtordiı?i zamao 1'iirk mukad-
ocak şehirde nd r teaadüf edı- alkışlar lopladı1tı f ılmlerdir. dc~ıl, 011 hiiyiik lrnınaııdanımıı, deratındo yepyeni bir deTir baş· 
)enlerden biridir. .*. en hiiyük miincimız olan Gazi lıuııış bolonuyordo. O eşsi4' kah 

Saadeti tamamlamak için bir Norma kimseye faydasız hir Ba._kuıııandıuıın yarım a ırdan raıuanın çelik iradeei, kükreyen 

k d ti k k 1 k ·· bori miifelddro~indo tasan·ıır setti seni bir lıamleat) Ak:den1zin u: geoiken bir hadise cbir çocu ., os u · Te co~ un o· go:oıtermıı. 
G etti1ti inkılfLhın ha~ı olmak iti- hır oya kadar ıüslü kıyllarına 

1931 e"n11iude doıtnr.-n Norma mı~tır. örıiiliin dü1'iinceyi alt "' 
"' hıtrıle de mlihım<lır. Eınnıyetle ulaştuclı. 

dünyaya iıtedikleri gibi bir erkek ettıA'i vakıtlertle lrny<ledılerı o 
dıy.,hılırız ki hart, dıl, iktiıat, Ale'\"'li TO ı~ıklı alhayrak bu 

}'aYru getirmi•tir •• '\lee'ut çıtti !atıf çılgınlıkların hıç bıri kını l k 1 d b' d h .;ıı 1 v gıyııımo, )Ol, ıltHnıryolu ~enir giize ıyı ara ır a a .aga· 
fevkalade ıeyindiren bo dognm dııini tanım ıın~tır. Bodonla be-· ··k k 1 ınkılf\ı)lıuın ınelıılei Vıunlupınar landı. Yıkılıp ço •n alça H ta 
anafı dokuz ay aaho.,den azak raber Norma 1ıtdcce ceeur, zeki meydan ınııtuu.,be idır. Hugiin nAtrn ihanetile yad eller geçen 
Jaşmıştır. Kendisine bo ayrılışın Ye sevimli bir kadın değil ayni burH<ln feyızlı gölgeaınde toplan- güzel İzmir, Hiiyük başkaman

meRleki hayatına bir set çeke zamanda güzel, bas as, feragatla dıguuız hüyük Başkumar.danın danın: cAıker ilk ht!ıclefın Ak 
bıleceği miitaleR ını bürüoeıılere: u her tiirlli fedakarhga amade lJ6y · eJmirı üzerinde gl>rdüğüniiz deniz!> dediğinden dı>knz gliu 

- E~er temaşakerlerim do bir aşk oldngonu çok iyi bır c Ordular hedef iuiz Akdenizdir ıoora ııcak göz yaşları içinde 
· d ı ıaoa kaT09tu bn gö.ıyaşları ı?ir kaz ny ~ıbı bir zaman ıçin e anrette iıpat etmiştir. i!erı ! • tHıırı bugün verı ıoişlir. 
d h eaevınç ağlamaeıydı. 

beni unotnrlarsn fazla bir ege. Geçen sene pek agır ımrelte Şiipbesıır, ki içimiıde arp gö· 
• J ·1 • t t · ol ren ~mbıtl"r bir çoklarınızıo ba- O ıaattan bu gün.. kadar 

J'lm 0 wauıı?ını ıapa" e rnış ar- haıtalanan zeYoınin tuaYiıi ug-- yıllar geçti. Yı:.:ııau eYJer yapı-
lar. Bu ıakdmlo tuttugum yolun bnları. amcRları, Ul\yt1arı, kar-

... 

Umum Hastalarm razarı Dikkatine I 
l~n son ıistoın mide, kaun, baJ?ır ak, böbrek ye dogunı 

netıce i lüzuın göst.,rileıı pilotlu, pilotsuz kauçuk konalar, 
kasık bagları, düztabanlı'1 için tnhan koreaları gayri tabii 
dol?an çocaklnrın TiicutlarındBki il'.trilıkleri dogrultma oi· 
hazları, kemik hastalıklnrı netioel'i husule gelen kambur· 
fokları doğrultmak için koualar Te kendi ibtinımız oJaıı 
müteharrik el TO ayaklu, talebelerin ç lı~ıoa 11rı&1ında tır .. 
layan kürek keıniklerioin gayri tabiile~mesine mani oıroık 
için konalar. 

1 ürk/genin gegb.ne müesslseal ve eserlertle rQf]bel ve 
itimat kazanan aun't aza 4mil ve mütehauuı 

Fahri Blza 
.Bey tarafından yapılır 

Kabul ıaatları : 10 Ha 12,SO öğleden ıoııra 14. - 16 y• 
kadar. 
Adreı : lzmlr Kaymakam Nihat bey cadthıl No. 20 

5-20 (355) s '1 .-
Makine Ve lnfaatı Bahriye MOtehauıaı 

ETUP UEllA L 
Makine imalathanesi 

HaHmaia Çarşısı .Nurnara 50 

M üetHeeemi n 
maoıulA.tı 

o1arRk 

:1.4 
makine 

Izmirde 
faaliyettedir. 

A Hlkadarla -
rın bo makine· 
terin faaliyet 
tarzları hRkl<ında malftmat Rhnaharını tavı;ııve ederız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
laf1hane Ve Un DetJlrmenlerı 

İçin bilumum alat Ye cılovnt ıınal etlilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaz,.zyen Btlumum DPniz Jılerl 
Her boy<la 'f'e her kuY..-ot. Dorbinler, ınlamhnlar fC 

tesisatı milıırnikiye asamıör f~ 
her cirıı mahrukat üzerine : v;nçler ve sair ışlar ~.ıornh'" 

: ve kabul fldilir, 

UZERiNE 

ne 0-lıemınıyeti olur. 
Seyırcıler Normayı onotma· 

aılnr .• v.., onuu c.,ıaretle örneği 

bngiin Ho lyw >od'Ja oldc.li bir 
analık bubrllUJ nyan<hrmıştır. 

Qünkı ıe,·ımli yıldız hıç bir va 

kıt na oll\rak ınboeye d~oılii;?ii 
kadar muvaffakıyetli Te parlak 
oynamamıştır. Bogün bütün rn 

kıplerı hır evll\da malıki etın 

kabılıyot ınkışafırıa 1aramıyaca 

rondaki gayretleri kalpıizliıli drş:eri boemırin arkaıınd"n bora lıyor. Sönen ocaklar tütüror •• 
h kkındaki dedıkoduları redde· ya ka<lı,r gelmişlor<hr. Dünya. Yardan şuraırnda, boraıında her Var olıun Türk ordoıo! 
oek en bariz tf'zalıürltırdenclır. durdukça Türk ordoını borada gün ba~ka bir yenilik hep yarıl Var olınn onun değerli Te 

aııı1 ' 
Oec,;en ordo menıupları • d•I' 

Ve işte bütiin hnıılar içindir ki knlaoBktır. Mümtaz Pıışa bita. bir kalkınma hılTHt eeiyor. Şi- yiice kumandanları. 
Norme. bıze asri kadmların eu belerıuın ho kıımıuda dıııleyioi- mendifer bir a~ gıbi ~ürk ölke: Var ol.un onun eşıiz Meh· 

NE 

~üzel 9ehreferiodeıı l>ıri olarak 
görünmektodi r. 

O kadar metin, o kadar sa

dtt, o kadar içit ve duygolo •.• 

Hesmımiz mıun hayatından 

lıir kaç sahneyı gösterıyor. 

1 Pançıyırı da 
maralı Pavyonda 

MıN Tuhafiye Meşherini Mutlak 
Ziyaret Ediniz · 

l~ıı lük çantaları, fantnzı eldıvenlerı, l{uyet saglanı ço· 

rapları, ık gömlekleri ve zarif gravatları en ooıız fiyatın 

nnoak hu paTyonda balncak ınız. FırsRtı kaçırmayınız. 

leri 8011 derece hır heveoırn içinde ıioi earmaktadır. Ye,ıl baıtlar, t .,. 1 .,, .. T 
1 

me cı6 ı 
bırakan çok veoız bir tarıbçe tıırlalar ara11nda muıpet ı ım •· And Doğan beyden ıonra 
yQpmı~ ve demıştir lu: rin, tekni~in yarattığı fabrikalar Halkevi Te tayyara O-'miyeti 

Askerler, siz yiik ok bir mil- uıı'at yuvaları yükı.,liyor •. Mek- namına baytu Sıtkı Şiikrü bey 
leta lflyık evlatlar ınız. Bu gece tepler yapılıyor, hastaneler açı çıkarak bir nutuk irat eyledi •• 

güleobk, ej?lencoekıınız. .Ent, .. hyor... .. . .. .. Te 80 Ağa toı znrerinin tarıhçe-
Jfakat OomRrtc 1 giirıü her gün- lloton bu yenilikler, botun ha ııini yaptı. 
kii talıme vo vazılonıze bnşJa. kalkınwnların 30 Aguatoıta an Müteakiben kafile heykelin 
y ırıca ( Düşünüııüz ki herhangi lanoa çarpışmadan doğdoğono onu ne geçrni' Te geçit resmi 
bir şeyt muhafaza etmek o milletim bılmektedir. Büyük Te başlamıştı. Heykelin önüııdo 

f<!Ul elde etme/den daha güçtür. iiıılü milletıll eeoi göz bebeği afak bir tribünde vali ve kn· 
~ıze ovvulkı ııosılılıııı ıkı wısıl gıhı sover eeu yurt için bir sevgi man.~ao paşalar meTki almışlıır· 
fo7.la Yazıle tev<•cciih etırıektedır. ya.hanct düşmanlar ıçiH bir kor- dı. Unlinde bando muzika ol<lu 

Su uyur düşman uyumaz. k u kaynagısın. gu halde piyadeler, bnlıriye kı 
Binlerce seneden beri Anado· Verdıgirı aziz şehitler ta içi- taatı, topçalar, muhabere, alay-

2-G (:374) Per. On. Pa. 

/uda yerleşfn ve kuımetll, me mizde, yUregimizae ' gömülüdür. lan, pohı müfrezeleri geçtiler. 
denl bir devlet lmran bu mil· Yarın i9in bizi bekliyen yüce Aekerlerimiz çok ttomia giyiu 
lelin düşmanı çol;tur. Hergün günleri yaratan büyük Gazinin mi., ııhhatli idiler. Bütün kalp 
çalışacak ve bu güzel vatanın heykeli önünde 1eni milletim na- lere Jıtr zamandan ziyade cmni 
refah, saadet huzıuunu ilelebet mıns, Fnkam namına ıaygı ile yet Te itimat Teren bır ıhtışam-

- muha/aza edece4lz. Aakerler ael&mlarım. la &eçiyorlardı, 

larını baatıgı zınnan çıkar dl'' 
11\<lada bu topraklar beoilll ef 
Ebediyen benim ol•caktır di!of 

bnykırış Tardı. Balk ord
00 Of 

• qıJl 
haşmetinden heyeca11a du~ ·ri' 

·rbl 
mütem diytn aTnçlarını hı ,, 
ne çarpıyor. lhtiynr nineter ,ı 
v1n9 yaşları döküyor. .rııeb•:~~ 
oiklerini kalpten gelen bir ~ t;{I 

ıle takip eı1iyordn. Hava bfl bt 

leri 9ok mahirnne u9oşl&t1 1)ı.ı~' 
yeonııı artırıyoıdrı. Çok yP ııı' 
inen tayyarelerimiz bo ba1~~(lfs 
mahsus bir zevk ve neş• 

etti. 1011
11 

Geçit resmi zRfer bayrı• o:ı'' 
kalplerd beôileştiren bir JI 110 

Ş l ·r bO kaynagı ole.la. Geco e ıı .. ii.fo' 
elektrik ziyalnrı içinde yuz ,er' 

ıer dn. Tıırnf taraf eglenoe ııiıJ' 
tip edilmişti. KnraJa " 8 d• 

feııtr alaylara yapıldı. 



KirahK Ev 
~ Göıtepede tramvay cadde · 
ti~e Ve vapur iskelesine iki da 
• a mesafede gayet havadar 
k~ büyük bahçeyi havi bir hane 
Sllafıktır. Borsa sarayında Fehmi 

1~aroğJu beye müracaat. 
1 ef efon: 3039 

( ;)40) 

Doktor 

le r 
Memıeket Hastanesı 
Dalılliye Miitehassısı 

;\J lla n• rıelıa 110 Hırı ncı Be\·· 

1"t ol,a!!ı nıımara :Hi T~le 
l)rı 'lo- c· ., . ) ) 

j,' \' ı · 1 
d • ı \.a ı aııt ırııt ı ramVI\\' caı 
~ . 1 1,aı alwl ı.~nşu;ınıln No. 596 

Tfllt\fnn K o. ~545 
(:lt;;~ 

r. Aı· ıza 
h~um e Cerrahi adın 
~stalıkları ütehassısı 

1~a~tuıak Kestollı c:uldo· 

0
111de 62 nu rnarnlı mnnyeııe
aoceındo bor gtin saat 3 ten 

~0tıra hastnhırını kabul eder. 

l'ı>lf\fon: 20Si 
:t4 ') 

O TO 

~atıp ğ. sat 
Dahili Hastalıklar 

ll Mlltehassısı 
aıHalarını Hor gün Ül!'leden 

<ırırl\ Hey lor - Hncı t rnam· 

~ lar sokagın<ln 
o. 12 • Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder 

TFLEFON No. 3331 
"'h 1 • 

V-.cuk Hestahklan 
1\ 1 ütehassısı 

Doktor 

Ali ~a~ 
l{ lkaıuetgfıhlaı ıııı Bı riııci 
111°l'donda Tayyare Hinem~eı 
~ ~~l'•tıdtt 222 Numaralı eve 
ıt(ı 

~18 • etuıiştır. ·J-1 astalıHllll es· 

~1 
1 gıhi 1 kinci Beyler soka

nıı~dıı. 84 ~uınnralı nıuaye-
lı' hııe ı ııde kabul eder. 

~t'•ıı Telefonu: 305!1 
ll"''t-nPhnne 'l'elefonu: 534.2 

H: 3 (520) 
·~"1 u ~ ır Beledlyslnden: 

~lıa' Adrıırı 10 N. lı arsasınnı 
f vl 

J.J ı 0 1tçı1c ırıiiznycde ile 22/0/ 
Ut aat 1G tııılır. 

\ı,~1 lldn ıııı :w N. Ji arenaıuın 
ı,, nçık ıniizayode iltı 22/9/934 

11 at 
1 l<.idaır. 

' .}3 
iltıt l\d arı 111 2 N. la ıuea•ın ın 
~3t 

1 
ll~ılc müzayede ile 22/9/ 

t (\ 
, llut 16 dır. 

b .ftttrı 
' ı. nıeleri görınek üzer• 

2El 

• J "' •• - ' <>..!_ ~" • ' J ~ ..... ' • ,.. 

BE Si 
Ç Sütü 

Fennın En Son Terak
kiva tile KARS'TA 8afi ., 
inek Sütile Hazırlann11ş 

Ana S tünün 
y ır 

er zan ede 
KUTUSU 

Ku uştur 

PA AYI Ki 
Pavyonu Ziy,•rer Ediniz 

Süt Limited Şirkett Fabrikast : KARS 
Umumt Sıltış Yeri : 
IST NBUL TAŞÇILAR No. 117 

:)80) 

200 c 

50 c 

35 c 

25 c 

60 c 

c 

c 

c 

c 

eıarı e lar 

SON 
~l Ü .N 1 H .N U H Wl"l' 1 N Hl~\'. 

M iistozat. Hasrete boşQp 

Jd vedıt. <leli g<iyniirıı 
M ÜZitYYES il AN 1 M 

65 
ıso 

40 
30 

20 
50 

U iieeynı şarkı. Hıcranla harap oldu 

Hen yıllnı on yanmıı:ırn 

\1 A 1-J 1\1 U H fi~ it A N DA N H A N 1 !\[ 

1782 
Kfl10üllJ /ucazktir şaıkı Sevmekte sevılmekle 

Köyu akşamlar indı 
::sOHEYIJA BEDU.lYE H. ve Sl'l'I\I HEY 

enzilat 

25 c eean lar 20 
~o c (ikıüriik hRplnrı 15 
!lO c Kolonya fi ıkiyeleri 25 
75 c tra~ ıuakıneleri 4.0 

125 c eaırnılar 100 

N R 
S IU' \1 A .N H A .t\ J i\1 

N cctfı. '10 Qnldın 

Ax 1785 Emel ve mavi çiçek tangoları 
8EVINQ HANil\I 

A 1786 A Ilı golın 

X Diyıırlıekir türküıü. Memoş 
ı\1 ÜŞEHREF HANIM 

1787 Gün battı gece oldu 

X Hüzauı gazel. Koklasam saçlarını 
l\l A f:I M U1' Ol~LATJETTI N B~Y 

1783 
ismin nedrr. Daeto 
Mahmure Hanaan H.ve Jtasan bey 
l.!,ılıkB. D ırnto 

178j U~ak neva gazel. Benzeme ıo kiwıeye 
't Sen beni bi ı· buseye 

~, Türkiyenin En Eski, En Kuvvetli 
Ve En ileri DER I Fab ikası; 

Sümer Bank Bey eri fabrikası 
lık dt'fR olarak PiYASAYA DER( SATMAK ÜZERE ıSTANBULDA bir uüro açmıştır. 

Her nevi yüz derli.eri, k6sele, yarma, eldloenllk ve gıiderl mubayaası 
için bu büroya mllracaat olunmalıdır. 

ıstanbul - Sirkeci • Sana aryan han yanında No. 36 
Telgraf : BEYKOZLU ı tanbul - Telefon 22832 

Ad re 

Cumhuriyet Kız Enstitüsü Ve 
Sepetçilik Mektebi Müdürlü
ğünden: 

mfii~~~til 

Kiralık 
l{utı Pi 

~-~ ı~e ve müznyodeye i~ti- Talebe knyL ve Jrnhnlüoe ha~lanmı"tır. Knyt rnuıunelcei 1/10/ 

' 

1 çırı 1 934 tarılıine kndar deırauı edecektir. Mürncaat 8&atlerl her güo 

B şturakta KeıtelJi oaddeıin
de No. 22, bir han, bir kahTe

hane ile altı <liikkAn kiraya Te

rihıoektir. l.'alip olanların .Arae · 

tada 266 nomarada Sarraf Da Tit 

Koenka1a müracaat. 

lt.. < e aHylenen gün 'f'e llB• 
.. d 9-12 ve 15 - ıs dir. 1 •kt~ epozııo makbnzlarile bir- lkmnl imtihanları 15 - 20 EyJftl tarihlerinde yapılacakhr; 
, Jıeı dıye erıciirnenine ıniira- f!'"ıln izahat istiycnlor 3902 nnmaraya tolefunla JDÜı:ıcı\at 
tlar• 363, daebılirlor. 22-24.-27-29-81-3-5-7-9 34.07 (328) 20-31-i (366} 

• 

Benimsenen Söhret 
" 

-Azizi°" şöhretin benimsenmesine aklınız eriyor mu '? 

-Çok şaşılacak bir şey amma, t?u hal Frigidaire'in başına 
geliyor, ve şöhretin benimsiyenlerden adeta mütezarrtr 
oluyor. 

~rlgldalre o derece bir ş6hret kazandı ki, pek çok kimseler herhang'l 
bir soAuk hava dolabını Frl&ldalro zannediyor. Halbuki haklka~ 

bOsbOtOn başkadır. Frlgldalre General Motora tarafından sureti 
,..,ahsusada imal edilen garantlll soluk hava dolabının ismidir.• 

Bir FRIGIDAIRE soiuk hava dolabı alıyorum, diye alelAde bir alet 

alanlar eksik delildir. isim lltıbasından, ve mOşabehetlnden 

sakınınız. Bir tek FRIGIDAIRE vardır. Soluk hava dolabı satın 

alırken FRIGİDA;RIE markasını taşıdıiını tesblt edlnla. 

O.O••• Motor Mamulatı 

BOURI A 61RAO~RU?R vn Ssı 

Zengin ikramıy*'li ükiiz 

baş K<•lınan ç1vitlorilo 

acele etsin le•. 

Ti kumaş hoyl\IRrımıy,ın teorüb~sini ynpımyan ka!. 
nıadı 15 knrıışla r~mgini atmış ip~ldi pamuklu 

yiinlii elhısolniniıd ıstodi~iniz renl•te hoynrsınız. 
Uesmi rohl'lntnoıneyi haiz LEYLEK rnnrkah rastık aç boya· 

sını lhtiyncı olanlara tavsiye ederız. J~ ıı f için toptırn Mış mer
kezi depoıno?.dar. 

Toran tuvaJet sııhann ECE vim toza, Iraol Brasso, pire tozu

karpU, çay, kına, Makız, diş ıuı,canlnrı, lrnkao, kolonya, kola, tut 

kal, demir hindi, limon toıu, her nevi a it, Hietikton moşaıuma 
mostarda, çiçek boyaları, zamkı nrnhi, çnmaşır için soda, fnr9l\ 

leke tozu, snhnn tozu, Jüks i!abnnn, fare zebiri v.e. 

Depomuzda satılmakta olan .Mersinli kola fabrikaemın hoş ko

la paketlorınden on adet getirene bir doln paket Yoriyoraz. Fır
sattnn isi ıfacle edıuı z. 

TELE ON : 3882 
r:YZZZZ7./7/7.77.77XZZZT./7.J:z7.777..77.7.7-77.7.7L7J-ZZ7Z7..ZZZ. 77.'Z'-

Leyi Ve ari 
l~esnıi Liselere l\1uadelet Hakkını Haizdır 

• 
rı ERKE.T<. 

ArııavutHiy - trunıvny oncld0ıu11de - Qıftesnraylarda 

Kız vo erlrnkler içm ayrı teşkilata ırınlik, ıuıa. sınıfı ıle 
ilk, orta vo lise kısıın!arını bavi<lır. 

Teruiye u ulleri ve tedrisatınılakı muvaffnkiyoı.ile ta-
ummıştır. 

lstiyenleıo ru.,ktep tnrifnnnıe ı göıu.lerilir. 
On. H 1 (251 ) 3-8 

~ZZ7.LL7./.Z/J..JS77.7ZZT2ZT.LZZZZ7Z7.JJ.Z7..zzzz7J..7..7J..ZZZZZZ7...72J 

efruşa 
Fesçi Zade 

.. 
gaza 

A. ih 
ele on 2254 

1 

Mefruşata miiteallık "" on mod dö~emcli k knd lf e, 
Gobefen, lngilı.z kretonları, #ile, oibinlık v<1 peıdelık tfilın, 
hRıHr stor ve keten perdeler, broıız kornız, çocuk ıun • ı., ı 
Te aaudıılyeleri, tahRn, otomobil, uma uıaşnuıbe ıı ı 

ıaire hultınur. ' 

Izmir - Yol Bedesten !fu. 29 



,. 8alall•. 

Fratelli Sperco 
Acentası 

JADRANSKA le dogna bekleniyor.DtlllKBBK • B•.La.- 4•- da L-••-- 1 ~- 11.. lıtanbal Birat Yolu ••-- ... .,.. -. ... a.aı aB .,..,-.. •I 
T• ANVEBS i9in yak alaeak&ır. _,. 

PLOVIDBA D. O.Susak 1HEEXPOR1S1EAMSHIP &BT.A. vapun Yalnız Pokerdir 
lıml~ Pire 1rlgute ve Sualt CORPORA1 lON Her pazar 

Rogale Nnrlandata için m~ntazam haftalık Po.ıtuı EXPORTER ••puııı 8 ey- ıünü ıaat on J 1f/11 / 
J(ıunpangtııll Seyahatın mtlddeti İzmir lölde bekeuiyor. altıda limanı· \\ ~ .. ~' I/~ 

1'ELAMON Vapuru 1 ey- Triyeate 4112 gündür NEV YORK :ROSTON mızdan hare- ~ C'U~ 0,;; 
ıııaen 6 "yliile kadar doğrn Her pazarte;i günü moY&fla. ve FlLADRLFIY A limanlarına keti.. do~rn ~ · , ""'"".., .. ,.....,ljl 
ANVERS,ROTERD.AM, AMS· .. hamule alacaktır. .___ ~ t / f 

l•t ederek çar.şamba gunleri ha· EXIRA Vapuru 11 ey- letanbola gi- ---=::--
TERDAM ve HAMBURG i9in k d k d 
hamule alacaktır. re et e ece tır. lülde bekenlyor. er. 

GANYMEDES Tapurn 1 İlk hareketler: NEVYORK HOSTON "e Fl- Fıusla malftmat almak ieti 
5 Eylül : SRRIN LADELFIYA' için yük ala- yenlflr Hhinoi kordonda VA· 

ıylülden 6 eylüle kadar ROT· 2 1 Eylül : BEOGRAD caktır. PURCJULUK •irketi ac.,oteli· 
TERDAM, .AMSTl~RDAM ·n 19 ~ 
B 1 EylftJ : BLED EXfLON A vapuru 28 ey- ıt.,ine müracaat. 

AMHURG için hamule a a· 26 E 1 
yliil : SRB N liilde bekleniyor. NEV YORK TELEFON .. 3658 

uk tı r. Pi T · ı ı · · ORES1'E~ .Ya uru 20 eylülden re ,.. rıyeate yo cu ar ıçın ftOSTON Te FILADELFIY A. 1 Eyltl comarte1i ıöoü 
25 eylüle kadar ~ojtru ANVERS fJyatlarda tenailAt yapılmı.şhr. limanlarına hamule alacaktır. SADIK z A DE yaporu R&t 
ROi'ERD.A.M .AMSTERD.A.M Yolcu Te naTlnn i9in tafeilat JOHNS10N LJNE LJMJTED on ıekizcle hareketle .Antalya, 
re HAMBURG için hamnle J. PUSSlOH acenteıine müra QERNMORE Vapuru AN- Menine. 
alncaktır caat ediniz. V ERS ve LlVERPUL'dan yük 3 Eylftl pazarteai gönü 

Svenaka Orl.enl Ltnlen Kordonda Oemal Oeodeli ban çıkarmak için 10 eylülde bek- INONO' •apuro ıaat 18 de 
HLALAND motörü yAdi No. 13/1' )eniyor. RURGAZ, VARNA, hareketleÇanakk"le,htan',ula 

ıylöldf\n on eylüle kadar (189) Telefon : 2548 KOSTENOE, GALAS •e BRA- . edilmez. 

BOTTERDA MH.AMBURG, 9ıı·vı·er Ve şu··. İLA Jimaolnrıoa da hamnle ala- .N. v. w. ~"'. Hanri Van Der 
COPJU~BAGE GDY.NlA, DAN caktır. Zee ~ Oo. 
Z1G GOTEBORG ve lSOAN· LJMJ1E1 Vurut tarihleri ve vaporJ~rm Birinci Kordon Telefon No. 
D1NA VYA limanları için ha Vapur Acentes·ı ilimleri üzerine meeuliyet kahul . 2007 - 2008 
mule alacaktır. 

VlKJ.NGLA.ND motörü on wndell han Birinci Kordon 
Jedi eylüld~n 20 eylüle kadar f el. 2443 
BOTTERDAM,HAMBURG 00 Dhe Ellennan Ltnea Ltd. Haraççızade Biraderlerin 

9 Eylül Kurtuluş Bayramı 
Şerefine 

Eczahanesinin 
Her ıene yaptıgı gibi 1 eylülden oo eylül aktamıaa k 

aziz lzmirJiler için bazarladıgı umumi aouzlugo tebfir eder. 
Mnhitinde daima ocozln~uyle m~şbur olan bu müeeı.,. 

büyük gön şerefine kendi miiıtahzerat kÔ1onya eeaoılarıad• PENH.A.GE DANTZlG GDY- 1ahmll için beklenilen 
ın A GOTEBERG Te 1SOAN- vapurlar 
Dl.NA\"" YA limanları için yük Londru Hattı Panayırdaki Muhteşem 

lerini Görünüz 

Mobile· llhhi tbtlyaçıarın cümleeinde. 
Ferit koYYet şoro bo 50 k. Ferit yağııs kremi 

.Aıpi rin bayer alacaktır. KON DRA'ya. 
HEMLAND motörö 28 •1- TRENTfNO 14 .E JdJd LO 

Jülden 2 te,rinieYTele kadar ROT DRA ve BULL'e. y e N 
TERDAM, B.AMBURG, KO- lTALlAN p t 
PKNHAGE, DANTZlG, GDY· R NOE Tapurn 
JilA GOTEBORG Te SKANDt. 24 Eylt\lde LONDRA'ya. 
ll A. VYA limanları için yük GRODNO 3 T. e•vel LON 
alacaktır. DRA Ye HULL'e. 
Nallonal Süam Navlqatlon Llverpool Hattı 

Co. Ud. Of. Greece. BULGARi AN 13 Eyini Lt-
PIRE VERPOOL GLASGOW'a 

Şımalı Amerikayı\ LBl1ht1 Hattı 
muntaam eefer YVO.N~.E Eylftl başlangı· 

TRANSATLANTiK TAME' oında L1U'fH'e. 
881 S •apnru 12 eylülde limanı· Brlstol Hattı 

Pawyoa Kamarası 123 
Ticaıethane: lKlNOl BEYLER SOK.AK No. 102 

mıadan hareketle doğru NEV PEN1'USKER vaı•nru 20 
YORKA hareket ~~ktir Eyldlde HRISTOL'a. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

\'olen Ye yük kabul olunur. 1ahllfle için beklenilen 
Ser?ıee MarUlm Roumaln vapurlar 

P.ELES V~purn 13 eyl?lde TRENTINO Taporu Eylfll 

TOrk Maarif Cemiyeti Talebe 
Yurdu müdürlüğünden: 

• ıolfato komprimeleri 9 
c kolonyalar büyük flH 90 
• • orta 'i'e 50 
• cep kolonyaları zarif· 20 
• E"anıları tüp 15 

di~ m"cunnb iiyök tüp 
Termozlar 
Ferit tuvalet ıabunları 

Deoız ba,lıklaJ'ı ıöngerler 

• > altın kapaklı 50 
.Ktibha reçetelerinde bir kat ' dah" oco~luk 

büyiik bir fedakarhk yaptıRına şüphe yoktur. 
Ho büyük fırsattan iıtifaee ediniz. 

S. Ferit ŞiFA Eczanesi 
H ükftmet Sıraıı 

AKA VE iLK 

Yusuf Riza Mektebi 
ESKJ 

Darül'irfan 
pJeoek ve aynı gönde .MAL'.l'A, ba,lanğıcınds ANVERS HULL 
BAROELONE M.ARSlLYA, Te LOtiDRA'dan. , 
OENOV A'ya harttket edecektir. GRODNE yapuro EyJfll ni-

Eyldlün birinden itibaren kaydıt bAşhyor. 

~ - Yurda talebe ~ayJ.~ •o k~bnlüne. başlanmışttr. . .. her güo dokuzdan oıı ıek i ztt kadardır. Yangın felaketine oğrı 
2 - ~urdun aeoehk ucreti uç takıı.~te alınmak. !utıle ynz mektebimizin hıdriıatrna biç bir ıekte gelmemek üzere )i111 

l7olco ve hamule kabul eder. hayetinde ANVERS, HULL Te 
Holland Aıutalla Llno LONDRA'dan. 

ALMKERK Vapuru 21 ey- NOT v·· t t ' hl · : nrn arı erı ve va-

elli Jıradır. Memur çocuklarından yuzrle on tenzılat yapılır. len tertibat alınmaştır. Der!'ler 011 beş Eyldlde ba,lıy.acak 
8 - Oomadan batka hflr gün kayıt muamfıleıti yapılmaktadır. Kl\yıt işleri mekt.,bin Salepçi oamii arkasında letankHy h• 
' Ktayıt işleri için Kuaotinadll Talebe Yordu müdürlü~üne ıokagıoda .Esnaf ŞO)' h ıokagında Ana kısmınd,.ki dairede gör 

löltle beklenmekte olup BOBAY 1 · · ı · ·· · _, 
A VUST.A.Lv .,. .,. pur arın Hım erı uzerıne melJ 0 • 

möraol\at edılmelidir. 26 - 27 - 2~ - 29 - :10 - 31 6 - 20 (745) 
( 3ö0 ) ( 3551 ) 

ı A ve y EN l ZE- il yet kabul edilmez. 
LANDA için yök alaoaktır. 

IJAndaki harek"t tarihlerinde- R. V. 
ki değitlkllklerden aoenta meı'u· W. P. H. Van Der 
liyet kabul etmez. 

FasJa tafıi Jat i9in Ik inci Kor- Zee ti& Oo. 
Deuladıe Levanle Unle 

Türkiye Z raat 
Şubesinden : 

bankası lzmir 

donda Tahmil Tabliye Şirketi DRLO N 
bioaaı arkuında FRATELLl ~ S •aporu BRE ' lıf.eykli Sokağı Oinıi No K.ıoobammineai 
BP.Jı.:ROO acenteliğine müraoaat HAM BUBG ~e ANVERS'ten Torbalı kazuı J{•yaı köyü 32400dönüm Hila 87000 
ediJmeıi rica oJonur. yük çıkarmak üzere 8 Eylülde Kayu çiftUti tarlayı baYi 

~kJenmektedar. çı' ftıı·,. 1· a 1/2 
Telefon: 2004-2005 ırı 

SOFIA motörü 10 eylülde Hlueıi 
bekhmiyor 16 eyliila kadar Yukarıda enah yazılı yunanlı emvalinJen 1/2 hiHeli Kayaa 

T. Boven Rees ANVERS, ROTERDAM, HAM- 9iftliği 26 .Ağoıtoı 984. tarihinden itlbKreo ka&pah sarf la müz•-
ve Şo. Limited !'.u:ü~ ,.:ıac~~t~r~EN limanları- yıde7e çıkarıJmı,tır. Malın ıatıldıgı aeneye ait nrgiıi Te bele· 

Vapur Acentesi SESOR1'1S ••puro ıo Ey-1 dtye reaim 'f• ma .. rıfı 1&ireai mötteriye aittir. K•t'i ibaleıi iıti· 
11N Cunard Steam Shıp 11ilde bekleniyor, ROTERDA.M, ı sana tabidir. lbale 17 Eylft.I 98( Pazarte1i giin~dör •. Talipler tek-

Compang LltL HAMBURG Te BREME~ ı9ı0 ı ljf mektupları.. Mr zarfa .koyup arkaıını mühörhyeoekler ye 
H.ANTRIA :sı ajtoıtoetan 6 yük alaoaktır. üzerin• a41rea1erini ya•acaklardır. 

11ltle kadar Ll V ERPOOL ~• TBESSALlA. Tapurn 17 .Ey- Hu •artı temin~ta ait makboa1A. birlikte ikinci bir zarfın içine 
8L.ASGOW Jimanları ic;irı ha- lölde bekleniyor, DtlNKERK,, koyacaklar Te Jlarfı mübftrledikten ıonra üzerine talip oldukları 
male alacaktır. ve DIRKET An vere ve BRE-' malın adrHinl yazaoaklard1r. Taliplerlo, kıymeti mubamminenin 

SE.A GLORY J4~yldl batlan- MEN l9io yük alaoaktır. 1 yü•de yedi bu9agu nııbetlade teminatlarile birlikte ihale ıiioü 
ııoında Lf V ERPOOL Te GLAS· WIGBERT Taporu 27 Ey.I uat 1,,80 da Terbalı malmtldörlttğilade mötetelrkil .. hf komlı· 
eow dan gelip tabii.Yede bula- ltllde bekleniyor. 2 inci tetrine 1 yonuna Te daha fa••· mal•mat almak iıUyenlerin her gtin tamir 
•aoak •e ayni samanda VAR- kadar ANVERS, ROTERDAM Ziraat bankuı mabaaebeline müracaatları. 3603 (:i85) 
l'A, ROURGAS Te KUSTENJE HAMBURG Te BRBMEN li· 
içıo ylik alacaktır. manlarına hamule alacaktır. ~ .. 

.NOT: Varut tarihleri Ye va. HERAKLEA. Tapnru 2'1 ey• ,,,;- · · iZ Mi R c1urlarrn iıimleri t\nrloe JDM- ldlde hekleuiyor ROTTERDAM. 
•hyet kabul edilmez. HAMBURG BREM..KN i9io yllk 
T. HOW .EN REES ve Şo. Ltd. ala<-aktır. 
Jıırıııcı Kordon ı'elefon No. 2368 AMM.ON vporu 9 birinci 

-----------•• t .. rinde bekleniyor. 16 birinoi G o·· z Tabı.bi tetrlne kadar ANVERS, BOT-
TERDAM, BAMBUB<l Te 

lu. tf u· Kır~ ' r BRE.MEN'• yük alacaktır. G ANDlAN PAOlFtO STEAM 
SHlP .AND RAtLwA.Y OlES 

Liverpul, .MontreaJ, St. Jobn 

Memlıkel lui•loMsl göz 
ha.talıkları mateluusuı: 

lkinoi Beyler aokağı No. 65 

Teleton: 3056 
26-1 . 7 7(6 

Te Halifakı h&rikile KANADA 
nın tekmil şehirleri Te tranıat• 
laatik Tapurlarla timendiferler 
araıında mflrettep eeferJer. 

ARMEMENT DEPPE 
GlRO.NDE Tapuıu 25 e.ı_ld · 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim. Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikaıı: l11mirde Halkapınardaclır 
Yerli Pamu/}undan At, 1 aggare, Klipelıbtıf, De#lrmen, 

Gegllt ve Leglak Markalarını havi her neyi Kabot be.l 
imal eylemekt~ olup malları Avrupamn ayni tip men1u. 
catırıa faiktir. 

'l'elefo• llo. 8811 ıre 3087 
'l'els.-..ı ...._lı .. ,,.-a.k ıwwır 

Pek yakrnda en ufak yedek parçalariyJe beraber at•l1-

daki IZMlR UMUM AOENTASINDA ıtok balondur•• 
la~aktır. Aılrea: 

G. O. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çar,ııı Saffet ııokağı No. 3 

P. K.. No. !34 IZMlR 

. ................................................................... .. 
TAZE TEMiZ UCUZ 

1 

• IL.A.C .... 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepoioğlu ban kı"'ıııncla 

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


