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Türk - Rus Maçı 
Buğün Moskova Telsizi 
Macı Türkçe Olarak 

Verecektir 
Cumhu1iyttin •t Camharlytt tsttltrlnin bekçisi, sabahları çıkar siyası gaztltdlt 
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ı enı sır matbaasında lııuuııııı~tu 

Bir Aile Evi, 4 Dükkan Kimilen 
Bir Mektep Kısır en Yandı 

Mad•m - E/tndi; çocaıunuzu çıplllk 8tzdltmekttn sıkılmıyor mw111111Z1 .. 



Gizli Nüfus, Silinmemiş 
ölüm, Kayıtsız Evlenme 
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Vekalet Çok Mühim Bir Tamimle 
Faaliyete Geçilmesini Bildirdi 

ŞEHlB HA.BEBLEBl . 
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.s Aloıtoı 1 

Vasıf Bey 
lstanbul Tari~ile Most 

Ziraat Vekaleti Şehir Meclisi Dün F ev- Bir b~~!!.~~~ .. ~t~i.b,ı•ı 
JJiin Dahiliye Vekaleti Niifmı 

umum miidiirlüğiinden vı1ayete 

bir tamim gelwiştir. 

• • • k 1 Ad 1 t• y t bnhınmnkt" ol n Mo8ko~• On Bir Kişilik Bir a a c ç ımaını a p ı yük el9isi v,, ,f bey dÖ" 
kabul edile o ~576 nuınarnh ka· 'faporlle htan lrn in gltuıi~ti'~,. 
nnno nıuoibınce defter tanzimini Heyet Gönderdi p d y l 1 tt il Vasıf boy ,orcrıno hllZI ' 

8D8Ylf 8 8pl an DŞ88 80 e• allhuler tarafından cHin şe~, lll"oburi kıhnıştır.Kanun,mubtar. k .,. 
Garbi Anadolu<la .Merinos .d 1 .f d 1 k A 1 o·· .. ··ıd·· gazlnosonda yirmi kişifı 'l'amiınde; kCiy ornhtarları 

ile belediyelerin ınelitum niif ııs 

do~nın, olüm vakaları evlooıue 

kayıtlnrı bakk':ıntla kendıleriııin 

anhyacakları açık bir lisanla 
t~nvir edilmeleı i bildirmektedir. 

la rı, belediyeleri bu ınektum nii- d ı.: k l 1 k rı e stı a e m an ar4 uşunu u "'•f rumtaknstu aı:ı.w ·oynn ar ıa • öğle zi.v feti v rilmi tır. 11 
fus, gizli ı.lo~am, Ptlinmeıniş kın<la Zırant v~kfıletince bazı · ı fi 

Panayır işlerine a:ırfec1ilmek fette vali Kazım pa a J e öliim, g ip ve kayıtsız evlenme tetkikler yaptar1lmaktadır. be1 
üzern belediye bütçe ioe konulan idare heyoti ı eisl Avni vak'alannın ~l'~rinie•velin on ProfeFÖr l bsırn Abidin heyin 

k d rl·ynseti altında on bir ki~ilik bir tahsisat kati gelmemiş bütçeılt'I hazır bnlannınşlaı· dır. be inci günü akşamına a ar .. ~ 
he,,·et bu maket\tla Hoıgıunaya münakale ıcraınna. , lüzum görUl- Haber a.lclı~ımıza gore 

Yıllı, lrnymaknııı, ııllhiye mii

ıliirü, niifns müdür, memur ve 
katipleri tarafından muhtarların 

aıılıyabilecekleri li r.oll\ verile
cek izahat bir zabıt varakasile 
tevsik oloııacaktır. 

yazmakla ınnvnzznt tatmakta " l 
.... ı,rıtmiştir. Heyet weyaoında iki muşHi. B11 maksatlA fevkallhleı bey talya hiUdtmethıe " 111 dır. Tasdikli defterlerde bir ay t bol.-
ecnebi mütehassıs da bulunmak, i9timaa davet edilen Ş.-hir meo· tahriren yaıı:ıcak •e stıHl 

ıçinde tanzim eclilip lkinci teş- ta<llr. lisi puar giinü toplanmış ve do~rnca Mo kovaya gideoeı.ti' 
rinirı on beşino kadar kazalarda lleyM, Bergama ve halieisinde ekseriyet hasıl olamadığından mii· Vapurculuk 
lrnymRkaınlJklara, vitflyet ıner- Merinoslnrııı hulunclo~u mahal· zakorata h şlı\llılrunaınışlı. Azf,. 

u ara yeniden uavetiyo er gön er - ır e 1 kezlerı.n<l"' valilol'o teslim olana. ler<le tetkikatını bitirdikten riOrıra 1 .1 1 d il ş• k t• 
oaktır. Menemene, ve oradan dl\ Çeşmeye mi~ içtima 2 A~aıttoe l'er~ernbe 

Va li ve knyıoulrnmlatm, gizli geçt:oektir. Bütün horalndaki gii· b ı s h ı· Yo1ctıların l\11 enınuni'1fp giiniinE1 ırnkı mıştı •• ,e ir weo ı· c ı ı·_M 
niifue vak'aları işıne Jr..zım o1"n riilEln Te eldo O(lilen neticeler s b Vaırnrculuk Tiirk "ooV 

Muhtar Te ıhtiyar he 
yeti azaları köylerine dön 
tlökten aonr11 ışhu teblıgatı 

köy kanummun 1, 4, 8 rnoi mad 
dt11Mİ hliküıulerine tevfikan uel· 

Zırnat \T ekidetino bir raporla ei diin Dr. 1-C~bçet alih eyin 
dikkat v_, ()benııniyet nttederek bil<lırih•oek Merinos cınsi koyun· reielıgi altında lovkatade içtima- şirketinin soferle rinueki 
bu müzmin i, İ hehoınehn.1 ıntaç larnı yetıştirilme i için ne gibi ıot ynpınıştır. n ki zabıt <lok tor ve yolcalara gci terilEln nN~• 
bu usunda nnhiyo miidürlerini, ır. ı ş··k ·· .,.,. ı bev tarafından okn son gUnlerde nınomi takdir JAJ, bekçi, clınol ye sair ıuotnt tc<lbirlerin nlınınası ıtzıııı ge e· ı.: u ·ru -1.,ur .1 -

veeaitle halka bildıreoeklerdir. kııralrnl komaııdnnlıuıaı, beledi- cegi güeterilecektir. rıarak aynen kabul etlildi. M.ü- mazhrr olmaktadır. Bn me.Y fi 
bu j)f,nı geciktirenler be' Jirft ye ve köy ıe~kilittlnrım hnreke· ' •• .... 

0
.. teakihen Behçet Salih bey mü- Sadık zade 'fnporu siif• 

ı 1 . . 1 ı ti 1 Kenan ey rıakale takririni okuttu. PanR'-'lf Hanıc.li •e ~irketin Tzmir • dan 20 liraya kadar oozalRndırı· te n __ ot rmo ~rı ~il< e o emro ıın~ _ .1 

1
, 

.. J ı ·· ·· ı ·· tesi Hasan beylerin ,,01011 laookltr. makta<lır. K y •l S a, faaliyeti ve Uzum n goru en m•J· J 

'1' . - d d ozan a.. a ID nakale e~rafında Jolifabi JzalıAt gösterdikleri teshilat ve ne~• Şt1lıir, ka.-aha .,.8 hiiyiik köy~ nmımın 11onnn a ynr nmm:au Gidiyor "' 
· k bi ·· k d 1100 birçok karilerimiz tarııfıd Jer inin Eylüliin birinden evvel hiHiin ınodoııi yurtlar içine.le ya- varıp ıaa r muza ere en • Behçet Salih bey ıı 

>" D ft 1 I" l ı· · kı·ı· · k matbaaınız.. ı?elı" oer"'k tl'klJ k 1 r . 1 lı" · t e erı. ar \.ennn lOJ ma ıye ra meolie rlytuetıo te ı ını a- yaptırılan bu··yl·ı·k panayır gazı·. .. ..., ~ bu ~ibi vakayıin ayı eyi miş ,ıtyan ınMan ar gı H vazıye ve 
e vekaletiııden bir ay mezuniyet h ı ı di J> b .. s lilı bey anlatılmıı:ı.tır bulunmıuo temin edilecektir. halleriain bilinme i noktasının u ey 6 • 76 98" a nosonun ileride E,-lonme Dai· ~ · _, 
Nu··ıaao 20 binden fazla olan eh~ınmiyeti iizerinde te'feklrnf 8.1 ~ıştır. 1~.(\~~n. ~>ey mezunıye meclise piynago biletleri a&tışı- ıeıi olarak kollaoılabilmeı-i i9io Biz de halka hürmet "8 

tın\ sah gıınn ı lımalo haşlıyu.· · · t ı 1 k ·· t k b ' ' I bf'f l · d f d"I ı. d' nın kolRyJaı:ı.tırılması 19ın sa ı· ı·oAaat ban" 0 .. ~aran t"nzlm 8 . ayı gos ernıe 1881 e tıelıirlerde lı ledıye erm o:ı () 8 e 1 Ulflıito ır k 't( 't( .. ..,, n 

........................................................................................ c~k vo ietirolıat .etme . liıero cılara verilen beyiyenin tezyidini dilmi~tir. Bugiin pıınayıra ya- eden bo teşokkiilü ve nlak• 
yük bir heyecan kaplamıştır. 1t dö Pari sigorta şirketlerine si· l\.oznn yaylasına gıclecektır. t klif d .k. i b" t k . di !arın t b "k t cn-i bir .,s 

• - ·-- e e en ı ıno ır a rır ver • rayan bn güzel bina yarın çok 1 e rı 6 10 b 

faiye tam zamanında sür'atle gortahdır. Hazno.ıııede başkaoa. müza- horaükzetılr. bir ovltmıne dairesi ola· biÇliri0z.kUrf;eşmedl Yeticerek faaliyete geçmi• ise de Aile evinde oturanların eş· ef erİhİsarda 11 
.,, kere euilecek bir mesele bnlun-

o civar evlerinin kısmen ahşap yasile dükkan içerisindeki mal · l l~ı· btıçulr- saat st·ı· ı·en k 1 ~d 
Z k ~ ... mn<lıttındım meolie fov ·a a e so··z al"'n a?.alar piyango .. 4111 ve harap olmasından dolayı ate Jar sigortasızdır. arar mi ta· 0 "' • Bir Aile J[a,vgasv 

b 1. .. ''angtn celseye nihayet vererek <lağıl· tertihinde maerahn yüzde yir· şin genişlemesinin önüne geç· rmın utuz in ırayı tecavuz et· J c d O" t ç-" 
h k '- z b t Sı•for"ıhı'snr•\ "' "rııo snnt me mıı;ıtır. miyi aAınamaaı kanuni bir zaru- 8 ·D ID8 -W8 J' meğe muvaffak olamamıştır. tiği mu ak aıs;hr. a ı a yan· • • .1... " • .. '" .. -..,, 

Havanıo çek sakin bulunması gın esnasında fevkalade tedbir· aafe<le GHdeniçe yolu iizeriııde :. ret olduğunu ileri siirerek tak· Qqkur~eşmede Moetafa 
k h .. ki l{nbndayı nrnvkiinde bir or· Haber aldığımıza göre bele. !irin nizam eoQümeııine havale· Hasan ile ıı~min o~lu oı•11 

daha büyük felaketlerin ZUhU Jer alara asayişi mU tı.İt\Za et• W90 V, BIJlttill çı.kmlR Ve İkİ hO· }' b"" ' k 1 t b ' 
o " < ıye ntçeeıne onu an 8 eıea· sini istediler. Keyfiyetin kanon! Ali aralarındn ailov1 bir 111 

runa mani olmuştur. Aile evi mic. ve itfaiye vaı.ifesini işkal ~tık "'nntte "<·J·n ·,ıı·rı·ı· ıın1·1·q,tiir. Tredl t k"Ç> t t · · · b bi ·• 
Y ·~ .. "' u ı ın ııaye o memıeının se e leden dolayi kavgnva tatoŞ"' 

ittisalinde bulunan merhum Yu· edecek izdihamı dagıtmışhr. lı c l:tarlık bı'r snh" <l"'. hı"lı' ndo bccı i d ü d et · ı oephedr,n tetkiki nizam enoiime-
. .. .. ,. panayır yer n o v en a g ırı en lar, Ali, karısı Emine h•"' 

suf Riza beye ait Darülirfan Müddeiumumi muavinlerinden yiiı me vnh ve b yüz BRtlı b .. ··k t · tt p h ır nine verildı. Enoiimen teklifin 
.,. uyu eı:ıum ır. anayır ma ll 1 birlikte ellerine birer sop• 

mektebi binasını kürtarmak ve Fahri bey AdJi tahkikata vaz'ı- Zf\ytin a~noı ynnmıı:ı,tır. ı:ebir barı" tasıoda belediytı sarnyı kaooliine kanuni imkan bnlahi· 
"' " rak Basanın iizerino bii ' aradaki dıvan yıkmak için çok yet eylemiştir. Yangının zııburu hakkrnda i9ln ayrılmış bir yerdir. Belediye lirse meolie tekrar ikinci fevka- ,a 

çalışmıştır. Fakat aile cvının Bir Yangın Dalla tabkıkntn bnşla nıuı~l\r. ileride horada belediye sarayım iade bir içtima daha yaparak etmişlerdir. Ha aıı bunlarınr_.ı 
üçüncii katının mektebe namr Dün saat 17 de Ascıah Mes· d inşa ettireoektir, Panayır i9in mnseleyi miizl\kere ve intaç eyli· rinden ıopaları flhnıya ug 1'• 
penceresinden fırlıyan alevler •tt 170 1 d b" lncı·r Hanların a earfedilea in•aat masraflarıoın yeoektir. Aksi tak<lifde mevcut keo o man oıtln manav çı e numara ı ev e ır yan v t t k H 83 oı Yusuf Riza mektebinin saçakla- d h k d h ı ' tf ileride hedr olmamaaıoı teoolneıa mokarrerat dahihnde hareket " şe arışmış ve a 

gın a a çı mış ve er a ı a ki ,. hr 1t •• ı e sa# 
JIDl tutuşturmuştur. Sarfolunan Hazırlıklara Baslan"ı Belediyemiz bazl tedbirler Blmayı olunarak e~tışlara devam edile. ça a ea"' 11"ırıınc ~ll v 

ti k t'~ t' . . fh 1 ıye farafmdan bashrılmıştır. U oağnıdan agı r en rette Y"rt 
gayre er a ı ne ıceyı ıs ı sa e Ateş evı·n "tt• 1. d b 1 n liizumla görmüştiir. Ezoiiıole oektir. 

· · t ' S" d" ı ısa ın e uıu an yehşememış ır. on urme ame· HA . M h.dd" b 't Alflkedarlara gelen haberlere 
Jiyesi saat 11 e kadar devam 5_a1cım u5ı 10 f eyd~ aı f ve giire Aydın 111111takaaınCJa incir 

t · t' N t ' d ·ı · u eyman ırrı e en ı tara ın· e mış ır. e ıce e aı e evı, ve . . malı aliiniin karntulınnsı ameli-

mıştır. 

Yaralı memleket lıaP.tıan 
ıı 

. it d k" d- t d'"kJ:. k. dan ıshcar olunan yenı ınşa . 1 d" I kt d' B evın a ın a ı or u an a · . . 
1 

f k k ye ıue l ovam c ı me · e ı r. u 
. . - edılmış o an ırını urutma . 

Bir Aile kaJdırılarnk terlavi altına • 
• mış, miiteonvi~ler yakalslllf 

inhisar idaresi Jandarmanın Sıla- ıudu. 
Yaş Üzümler 

mılen, mektebm ust katları kıs- .. f 
1 

k 
1 

d sene mahau 1 ıın ge9en seneye uaA 
men yanmıştır. uzere az a ateş ya ı masın an zaran iiç bıtfta evci piyasaya Hazırlık Yapıyor hını Almak istemi' Nikah Merasi Yapılan tahkikata ğijre, aile çık~lşh_r. F.ırının bacası hara geleceği anlaşılmıştır. . Dunun 
evinde oturan kundura boyacısı retın şıddctınden bacaya mut- ıçin incir lıanlarıntla şımdideo 
R b• k h . k .. tasıl evin çatılarını tutuştur· eıblıi lıazırlıklnr ynpılmaktadır 

1 S Torbahorn Dogaooilar kö· . bl1 
nble&rlar başmüdürü ezai yünde kart oglu Jamail Ue oğla Tırhala eşrafından Alı 

ece m a ve pışırme uzere . . . • 
kt - t t k 1 muitur. Zarar ehemmıyetsızdsr. 

bey diin beraberinde ticaret Amiri M . . mahdumu rnpn memurları• 
ehmot 'fe kızı Şerıfe, bır ha· . kl11' 

ya ıgı a eı en sıçrıyan ıvı - . . . 
1 d 'kk t • l'k .. - d Hane dahılındckı eşya kısmen 

cım arın ı a sız ı yuzun en h 1 • d / 2 000 ) 
yangına sebebiyet yerdiği tespit 

1
.arap . 0 muşl dıse e " • 

d·ı · t• y ·ı . ıraya sıgorta ı ır. e ı mış ır. anan aı e evı ve 
dört dükkan üç bin liraya Mağ· 
deburg sigorta şirketıne, mck 
tep binasiJe içindeki eşyalar 25 
bin liraya Helveçya ve jeneral 

Te1rıka No. 17 

Gelen Havaleler 
Bükftaıet koul\kl rının altı 

aylık icar bettelleri i~lıı Maliye 
Vek!Uetirıcl~n h vale gelmiştir. 

Aeustos: 3 

Beni Seviyor Dn? 

Italyanlar 
DD.n Gittiler 

Mehmet Ali imalAt dmiri Ennri l ı i · · · ·d Şemsettin b.,y sle na o z maame es ıçın evıne gı en 
l•eyler l>ulondugu halde Borno. ior~ memuruna hakaret etmişler Ahmet beyin kerimesi Ay~e 

nımın nikAlı mernıimi dii" vaya giderek Hayat m~skirat ve Vl\Zifeden menetmişlerdir. 
Bunlar, badiıe mahalline giden lfldlye dairesinc1e iora k•lı• Kilçük san'atlıu erbabındırn fabrikasını teftiş etmittir. "k' f o 

olop kanunen işten menedilen iki jandarma neferinin de eilAh- tır. Merasimde 1 1 tara 1 o' 
ecnebilerden miirekkep bir kafile Bo teftiş lohisar idaresinin lıuını almaga teı:ı.ebbüs ettikle- dostları hazır hu lnnmoştnr. · ~ 
Jüo ltalynn lıaııdralı Ifocli va · ~araplık tiziimleri keyfiyetile rinden haklarmd~ takibata haş- eYJileri tebrik eder vtı 80"" 

purıle lıalyflya gitmı,tir. alAkadardır. lanmıştır. saarleller dileriz. 

Ne yazık ki yine beni aldat· gürültüsü karıısında öksüz ru- ömre bedel, bağlanmak istiyor· Diyeceksin değil mi? evet ~ 
tınız, beni tekrar görmekten çe- huma dayak oldunuz: beni sun. Doğru mu? Bunu takdir ben asıl senin dediklerini 
kinl!rek kaçtınız. babama yaklaştıran Varlıkla edemiyorum. Yanılmıyor mısın? a_çmak ve yaymak istiyor-} 

Fakat bakınız ben sandıgmız hergün biraz daha benliğime ka- Yalnız sana göstermek iste· Ülkü; o gün o yeşil dallar _J 
gibi üzülmüyorum bil'akis bu gi· rıştınız. ister yanımda, ister mediğim duygularımı bir an za· tında, beni fikrimden caydı"";ı 
dişin işlerinizden ziyade benden nzakta olunuz, her yerde yine fımdan istifade ederek öğrendin. için ettiğin itirafı dinlerk. elt ,a. ~ u.ha rTi ı·1 : R.el::>l.a .A.r.l..f' •" 
bir kaçış oldugv una inanarak se· siz varsınız.. Fakat benim; (Evet artık ve kemikten oldug-una ı~ Tekrar Ülkü ile görüşmek- yır bu zafıma hayret ediyorum! ı k 
viniyorum. Bu satır ar aramızdaki anla~ ıöyliyebilirim) bu yüksek sonsuz mıyacak kadar ışı lı bir .J/ ten yine onun göz yaşlarile Fakat bunda sizin de eliniz k 1 d b kıJ"'~ 

Demek sizde bana Ji ayt de· şamamaz ığı ağıtmağa bir ve· aşkıma senin göstereceğin sevgi Jikle parıldıyan yüzüne a İl 
kararını değiştirme~ten korku· vardı Bülent bey. Bana hiç um· ğilsiniz? Bu düşünce bu ümit ile sile olacak mı? Bunun için ka- bir fedakarlık değil mi? dum. Başinın iki tarafından .rJ 
yordu. madığJm bir zamanda, ayrılık· karanlıkları silkiyor, hayatt açık lemi oy~atırken ürküyorum. . _ Ba~ f~dakirhk diyoru'?. Çün . rımlarla dökülen kısa sa.çl /, 

Masanın başına geçti ona tan bahsettini:ıdi. ve aydınlık buluyorum. Belkı burada durmak, hıç ku senan ılk bahar, sevgınle de beyaz düz alnına rüyalı ?ı.t, 
uzun bir mektup yazdı: O ande nazanmda her şey Fakat bil!Jlem neden siz dai• bir şey yazmamak daha iyi olur. benim bu gecikmiş son baharı örüyor, gözlerin erışıl,/ 

Bonda "Nıhayet vazifesinden, sifinmis, yaşamak bütün mana· ma çekinerek bir türlü karar Bülentten Otkllge mı nasıl birleştirebiliriz yen bir noktada dogu at f 
aynlamıyacnğını ve kendisini sızhğı ile beni ürkütmüıtü. veremiyor, yine bana düşün di- Yorgun, ıebirli düşüncelerJe Hayır Ül~ü . Eğer burada fe· kalbimin derinliğini yakıyor 
görmeden ayrılmak ikisi iç.in de Yalnız bir şey biliyordum yörsunuz. İşte düşündüm. Bütün bunaldığım bir sırada mektubu· dakarhk lbımsa bırak ben feda kıyordb. İ 
daha iyi olacağını anlatarak Bütün genç kızlık duygulanmı ömrümde ne kadar düşünmek nu aldım . " .. .. • . olayını.. B~bana verdiğim ~özü O vakıt sana ne k~da.~ ~ 
görmeden ayrılmak ikisi içiu de bağladığım adam benden kaçı- mümkünse o kadar düşündüm. Bvu sat~rJ~rda _lrn~üklugün~e tutayım . . Hı~ olmazsa l.:ıu gonül olduğumu anlamıştım Üıku- ,ili' 
daha iyi olacağını anlatarak yordu. Onu kaçırmamak, yahut Bakınız, bu satırlarda bütün oldugu gıbı sevımlı sözlerıle acısına bır vıcdan azabı da ben oracıkta ne boğucu çarpışlll l'f' 
uzun düşünmesini ve nihayet bı rJik kaçmak iç.in ber şeyi yap· mevcudiyetimden, dımağımdan beni dilşündüren Ülkünnn,, bu- katmıyayim.. sinirlerimi gevşeden ne d !' 
geçıci hayallere aldanmamasını, mak,. her şeyi söylemek lizımdı. ne koparabilirsem size gönder gün yükselen, olgunlaşan derin Bir dakika çılgın hayalata nılınaz buhranlar geçirdim·· 
Kollejden çıkınca Nevber hala- Ben de söyledim, neler söyledim? mek istiyorum. Acaba yazdıkla- muhakeme ve itirafları yine be· kapıldığım için beni affet. Jıyamazsın.. I_ 
sının her surette kendisini .val Bilmiyorum. Her halde söyledik rım evvelce söylediklerimden faz· ni maziye sürükledi. Ben bugün için halbinin boş Bira aralık bilmem be'll :rJ 
nız bırakmıyacağını ve onlara lerim, duyduklarımı aolatamıya- la bir şey midir? Yine o çocuk acemiliğile çok köşesinde verdiğin yere de te· dedim? Elin başıma uzandı or'_ 
inanmasını yazıyordu. ilk mek· cak kadar eksik de olsa, artık Her halde siz karşımda, o düşündüm diyorsun. şekkür ederim; Ben de yakın· böyle söylemeyiniz! Ben o~ ti 
tup muhabere yolunu açmısh. genç bir kızın hislerinde yanıl · keskin, gönüller araştıran der;o ihtimal kafana yerleştirdiğin dan ve uzaktan daima senin için tellerle habamın boş bıral' 

Ülküden Biilende madığmı size anlafmağa yeter· bakışlarınız, kavi geoit omuzla· bir hayaldan uzaklaşmak istemi• senin saadetin için çalışacağıma acılari silerim ,, diyordun 
Çamların kuytu gölgelikle di. Bunun böyle olduğunu üstü- rınızt emretmeğe alışkın yüksek yerek daima o tesir ile düşün· söz veriyorum... Şimdi yine du· Niçin bu bilinen sözü 

rinde gönlümün en ince duygu- nüzde bıraktığım tesirden, du· başınızla, beni yaratan varlıksımz. dün!. daklarmı biikerek: ağzından işitmek bana o lı 
Jarını size nasıl söyJiyebildim ? daklarmızdan kopardığım söz. Bahçenizin yeşillikleri altında, Anlıyorum ki ıııkh bakışla Ne ters adamsınız, ben ne dokandı. 

iki avdır bu ceHretime, ha- lerden anladım. ada kıvılarıqı döven dal2alarm rmla büvüttüiün adama uzun bir diyorum, aiz ne anliyorsqpuz. 
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DönUn..üNümayişlere Vesile Oldu 

llillet lYlahke~:ri'' Dtin Toplandı 

SONTELGRAP HABERLER/ 

kerli 
2 

kaı şı ırnıkut ha· 
ıı, .A... •• •. 

A.) _ ı.:. l zıı lamı.k curmu-
lıafa8 ıııu ı ' bt t f b,bi.. - 116 ıut mn e ı 

• 1tıdeıa · 
}i . • işlerı tt•ıkık ey-

b ugunden \emiştir. 
•re11 '\.T • 

/ 
1 ... ,ıızı nıılıs Muharlplern 
erı 

ıııııfortnl\ları Düfüncelerl 
~l tekrar gıyebı. Berlın, 2 ( A. 

.,:!e'f'. Rnnunla he- A ) Umumi 
b el' Bokaklı.rda harp haşlıtogıcıoıo 
n iinlforrnalard:rn yhwinci ıenei deY 

Pek az g" .·· ı 1_ 11 , 41181 münaıebeti 
t o ı ıı mıh - . ıı • 
edır G" . tlf' A lmnn ıu111J 

b • orııııtıs{' ' 
•kıtır11a '· : 4'Mlyııh11L cephe wn uu il.Hl. • i 8•ade bil barJple1 ı oemıyet 

canı kı. 
tl\ları reııt ,.e ış nazırı 

araınnda tek 
''r bı M Selt esk ı mu-
d r şevk uy, ı • ' 
ırnı 1 • b bı.rıplı>re bıtaben 

vl\ eıı;ı:ı.mı-
l'or. bu h6y"nname neş 

~ r~tmı~ ve bu be 
b l 

•r aj?astosta A, 
aş aıu . , • yıuınıtnıı·<le mRn 
. ıu:ı ı ca ıeaen b 

lnıliııı li'iiiiilllilıllliiiiiiiiiiiiiııiill• mı lloı ı n ı n bu ı erın tasfıye-
•lne h ıstemedı~ini ve Al 
ba eniiıı; yeni Hücum kıta/art Kumandanı man hiil.tııııotıııııı 

tlannıı,.tır. Tas- Cene11ıl L11tz 
fl.h orta b ·ı· .. k \1 nıeso d<' lınrhe maııı olnıRk ıçııı elınden 
1 1 

ya aı ı mu~ ı .. . . 
il er ~ıkarınıştır Fılbakikn huıı golt1r11 yaptıgını tohaı 11 '- ettırm'.ş-

lstanbulda lngilt~.~~!!!.~ ... ~~~~~.!~ ... !?.!~.~~ması 
Esnaf meşheri Yunanistanda Karaya Asker ihracı Manevraları 

Açılıyor Yapıyor - Sofyada Taharri yat Devam Ediyor 
lSTANBUL,2( Husosi)-Şelı -:----------------

rimizde yakında biiyük bir esnat Yaaan Bla~astırın 111.~aaı lfia 10 Blflyon Dralami 
me~beri açılRcakhr Me~lıereAehze- ATİNA, 1 (Hususi) - lngil- donya ihtilal komitesi reisi lvon birleri hudutlar üzerinde de 
ntçılar, süıçüler ve balıkçılar terenin Akdeniz filosu baş ami- Mihailof'un tevkif edilerek ili almıştır. 
iştiuk eyllyecel•tir. ralı Pişer Milos adasında kua- mahkemeye sevki karar altına Sofya 2 (A.A) - Bir ağustos 

f ~ parlada ya asker ihracı talimleri yapa- a!m~ışb~. Bu. milthiş komiteci- günü bütün memlekette sükinet 
... bilmek iç"n Yunan hükumetinden nın ızlen ib:e'?nd~ ~tı1'!yen za- içinde geçmiştir. Yalnız üç 

On Yıllık Belecliye müsaade istemit ve bu izin ve· bıta ku~.et~!'1 Mı~aılof un Sof- içtimaa teşebbüs olunmuş bunlar 
Programı rilmiıtir. Bir dritnavt ile imalat yanın g~begınhdeb bır eYde saklı dağıtılmııtir. Polis 15 kadar te•· 

. . h t bulundugunu a er almıt Ye bu k"f t J -ıp:arı:ı 2 (A.A) _ Cumba- gemısı Sunhurt ve as ane ge· h il . 
28 

T k ı a yapmıştır. 
1 

• • M . d .. kk b · ma a eyı em muz a ıamı ab- At' l ( H - ) b riyotıo ikinca oıı yılında tahak- mısı aın eD mure ep ır 1 k t · t• S k k L- I d ına, ususı - Un eı 
f·ı b. d be . Fal o a e mıı ır. o a IHIŞ arın a _ 1 d • b'ld' d .... 

kok ettirtmek üxcı 0 Jsı)arfanııı ı o ır müd etten rı er 't I - I , t' .1 . h-' gun evve yan ıgını ı ır ıgım 
. mı ra yoz er yer.eı ırı mıı, ma ... h 'hi M f ·ı 

iman hakkrnda bır JH<>"ranı taıı· görEezinde bulunuyordu. logilız 1 ı· k k t' 1 t f meş ur tarı ega pı eon ma· o e po ıs ve as er ı a an ara ın-
z i uı edılnııştır. donanmasana manevra müsaade- dan sıkı bir şekilde sarılmıfhr. nastırının yeniden tesis ve ibya-

Pıogramın başırıda /enııi maıı; si verilince bu gemiler de ami· Komitecinin elden kaçmlmamsı sı için hükumetçe esash karar
baha ilo umumi hı Ilı iuşaalıuıu ral yatı refakatında ihraç talim için en küçük tedbirler ihmal lar alınmışhr. Hükumet bu mak· 
ikmnlı hıılnnrn~ktnılır. Jerine iştirak eylemek üzere ma· edilmemiştir. Tabarriyata devam sada tahsis olunmak üz.ere biJi 

Tiftik Satıfl&rı nevra mahalline hareket etmit· olunuyor. Henüz müsbet bir ne faiz on milyon drahmi avana 
Yozgat 2 (A.A) _ Tıltik lerdir. Dananmanm manevraları tice elde edilememiş İ5e de vermeği kabul oylemiştir. Nazır 

wabsulii, 'v88ati ôO koruşhrn bir kaç gün devam edecektir. ibtilAI komitesi reisinin bu defa Makropulunun riyasetinde ve 
sRtılmaktadır. Malı uJün yüzde Atina, 1 (Hususi) - Sofya- yakayı ele vereceğine muhakkak Atina arşeviğinin iıtirakile ma· 
75 i satılmıştır. dan bildiriliyor: nazarile bakılıyor. Hükümet bü- arif ve diyanet işleri binasında 

Yozgat, 2 (A.A) - 65 1.iiydo Hükumet kuvvetlerinin komi tün ihtimalitı derpiş ederek ko- toplanan komisyon inpat plia· 
inşıı~rna baı:lanan kiiy mok tep- teciJere kar~ı açbğı cıddi müca- mitecinin Bulgaristan haricine Jarmı ve paramn snreti sarfıaa 
lerrnırı in~aatı iJerleıııcktoılır. dele devam etmektedir. Make kaçamaması için icap eden ted· tetkik ve müzakere eylemiıtir. 

dan sonra milislerın fırka azıılllf• ıir. Ayrıca lH•ynıınamcde deuıl-
Dl~aları ıa,..ımd:r.Binfl(ıııalcyh hn yor ki: Kayserı·de Yag" morlar 1 
gun tiç mılyoıı o1aıı mı1ııı ınev c Umnm1 harpti'. Alman as Kaza Merkezlerinde 
~tıclunu 1!)3;~ teki Jllr'VCtıduna kerleri vazıfolerinı yA]Hnışlıudır. e· F A 

ltca etınek lfümugelecektır. Hu Alman ordusunun şerofi mHıın- ır e7 aket Dog" urdu Maarif Vekaleti Orta ikmal 
nıtvcut o tarıhte hır mil) on idi. Jur. Hundan dola)' ııe şimdıyd 

.. llejım iktisadi Ttl içtımai kadar, ne bııııdan sonra istık· ................................................................ Mektepleri Açacaktır 
llluşküUerio tehdit edici bir şekil l>alde intikam ahuıya iblıyacı- Yüzlerce Vatandaş laşeye Muh- .Ankara, 2 (Hmıuat) - Maarif Vekaleti Liae ve OrtA meldep 
•ld111- b" . . ' 
g !.'il ır zamandı\ ıkı mılyon mı?. yoktur. bnlonmıyan kazalarda birer ikmal orta mektepleri namiJe yeDİ 
ben~ üzerindeki n'üfosunu kay- Hıs Mki mulııuipler, buhın taçtır - Telef Olan Hayvanlar mektepler açacaklardır. Ba mekteplere ilk mektep meJSunları •h· 
etı:nit olacaktır. ne demek oltlu~urıo bılıyornz. , - • - • w nacak n orta tabıiH takip imkanı bazırJanachktır. 

ıef B~rlin , 2 (A.A)-Almanyadfl Hxrbm acılarrnı çttkmiş hııluno• J{AYSERr, 1 (A.A) - Diin,yıgınları ıee, yaramaz derecedeı Çemberıı•taşta 
erberlık iJlnının yırmınoı yoruz. Hundan dolRyı M. HıtlH g_eoe hava bı~denb.ire bor.nhnn~ sıı ıçiode kahnı"hr. lki ahşap 

:ıldön\iıntt mtlnasebetile Terden· kadıar kat'i olarak bi~ de sulh şıdlleth ve silrekh bır YAğmnr l<öprli yııuımış ve bir kaç köıırü 
n~l~nderfleki ölüler abtdesınde 1agmaga batlamu.,hr. Y•Kmur kıemen harap olmuştur. Sel, Ka,. Rekabet Yüzünden Bir Cinayet 

0 et degisıtirme hAdjseal halk ietıyornz. şelıırde tahribat yapmamıştı. Fa-
tar f v il! Aynı zamırndıı, kar~ımııda seri • Alae ve Zırıcirdere yolla- İSTANHUL, 2 ( Boausi) - Qembethtaşta bugiln çok feal bir 
ı.. a •ndan orduya karşı eamimı kat Talaş nahiyesinde R şadiye t h R d oır ü .1 siperlerde cesur muharıp olarak rını a rıp ~tuıiştir. eşa iye Ye cinayet olrnoş Ermeni Pıçon ArnaYot Kamili rekabet yüzünden 

1 n lllayiş yapılmasına nsı e ı k ve Akçay nahiyesinde çok şıc.l Akçakaya köyleriocleki zarar çıkan bir kavg" netloeıinde ölaörmü~tür. Katil Te maktul •1•• 0 ınuştnr. "füdüğlimiiz " 0 kendı erıne ar- detli dolunun tevlit eltı"'İ sel 
" 

0 
• d d rıaıııuz ınsanla· J; şunlardır. 4 "'Y• •u götürwütltir, mRballede köftecilik yapmakta idiler. 

"I ~biden\n etrafınaa toplannuş şı burmet oy UJ, • .• .. fazla zarar bosnle getırmiştir. M 
"'an binlerce halk bayram ve rın tla aynen hizam gibi duşun· TalAŞ Oflbiyesınde tespıt edilen 34 ey Vö ik• degirmeo IU altın- Bugu·· n .... oskova Telsı·zı· 
llıtısika ı'le u""it resmi h"lı·nde du.'klerı·oe eminiz. u da kalmış ve btHi.in erzak ve eş- .. """:ı .. zıuar şunlardır. Nabıyenin :uıu-
~elen bir Alman kıtasım selam· Bo suretle hız Alıuan m.~~."- wan ınabalJesıode 110 eve ıu Y" mabvolmnştor. 4 dana, 1 Tu··rk - Rus Maçını Tu··rkçe 
"lllı•t, . 1 . du"uya harbııırn bntuo "k:ı 13 k '> k 1 

v r. rıp erı, girerek eylerdeki .. aya ve erzakı 0 tız, oyun, "'" mer ep ve Ol k • 
G ' d lı't ederek ktm· ' " ara V ektır b aıeteler başmakale1erın e mobariplerıne J ap tamamen mabvetwıştir. 57 nde inek telef ve 80 parça bağ ve erec 

d~leryıldönümden 'habeetmekte· dileriııi ıııilletlerimize ıollıu ."'e 250 11ülus iateye wubtaçur. Se- bahçe harap olmuştur. 21 eyde MOSKOVA, 2 (A.A) - A~oıtoeun öçünde Mıkova HaU il• 
.E • . snlh içinde çahşmayı temıne kız ev H üç garajı ael yıkmış- 100 nütoı iaşeye ınohtaç hir va- 21,SO ge9e Komintern radyo ietaHyonu 172' metre uzanlogunda 

"
0 griff gazetesi diyor kı: t etmezte dhvet ediyornz. 'lO bab h 1 ziyette kalm••hr. Bu'tAn "'öy ..,0 ,_ mevce ile Ttltk ıporcu morabbaelarınm ma9 hakkında •erecekleri 

~ gayre e tır. bağ ye çe arftp o - v u a ., 
't ııe bundan yirmı eene eY- H kadaşımır; ye reisi- 1arı ye telefon hatları b&1ara tafıılAtı neşredeoektir. 
eı '.knuanılanılan iaımler bak• arp ar • . muştur. S at 3 inek 'Y0 dört ko- • • k• p b G • • 

~~~tla hüküm vorweği A iman miz M.Hitl,,re eıuıılmhız bıris~d=~ yun telef olmuştur. ... uğ:rıuuıştır. Hiç bir 1erde io- onumu ... zde 1 ertem e unu 
"41llletine b k H nsoller katla bağlı olarak, aTp çıo Beş tarlada upa ve huftuay ıarıo" zayiat yoktur. 'I 
b,ıL ıra ıyoruz. u ' a •oi bayata B F b 'L A 1. L ş· f b 'La lı; arasına nifak eokma~a, şa- aynı mu4JU1derat ve ) • .. • • .. • ez a nıası CllıClı, 188 1 flullllU 
~fini \'e i•tiklihni kurtarmaktan y&şıyan auılletlerin biiliin insan- Kurutulan e·ataklıkta 
11&.i~.~ bir •ey i•tenııyen bir larıoa •rk•d•ŞÇ• elterimı•ı uza· Tıı~lıri ltdıcıktır 
ç-ı e hakaret etmeg" orın al· uyoruz > 

t1na.ga nıat of idi. •""*"~"" 
keın~e~lin, 2 (A.A)-Mıllet mahk- Kazım Paşa 

• Istanbul, .2 ( A.A ) - Balarkfiy Bez. Fabrikasının açılma Ye 

Köylüler Sapanla~ ını lşletıyorlar Patabahçe ş~.ıe Fabrikasm_ın temelat~a merasimleri ön&mib~eld 
l> aı, aun ilk defa olara d .. 

'tiııy• d' ı d Oden1işten Dön U Konya, 1 ( A.A ) - Konya mRaı ısayeıinda, heın civar hal-t~ ıyet nıeclısı h nasın a 
• , lllaııahk tt111 vıotın emnıvfltıne İki giio en·el 'l'ıre "• Öde- mıntakaaı 1ttma mücadele cemi- kın ııtmadao kurtulması -ve hem 

•••••••• .. 1 d k ti' •••••••••11 .. ••••
111111111 

...... m1t kasalaraoı tef tite gitmiş 0 an y6tino~ 20 Ma1ıs 1934 tarihinde e uvve 1 Ye müobit araziden 

U 1 k kl k küylültırimiziu ıatıfadeıi temin CUZ U vali Kaaıın paf8, eYvel • şam kurutulmasına başlaoılarn 1500 
~ edılmiş ve hatta "imdiden düne 

17• '.J0ıtısı Hakıkat ucuzluk 11er- gen valut avdet etm.ştir. hektar Töı'atındaki Efh\tan ba- k ] · t b ,,._,ili . ~ a< ar m an men aı olan ye içine 
çe 1 zıyaret edınız. Tnhafıye Y ki tnklıgı kurutnlmuştnr. Oıvarincla inBBn girmiyen bu ararfoide köy-
ttı~I tlQrit,e l\lt htır ıuadıl!m•Z yo- Son o ama b /!;. nı bulunan 25 köyün ııbhatıoı i lal lü terimiz 1apanlarrnı kollaumı1a 

.'~ .. ada" "td .. nmad•tn paıarlık- 1zmlr Aıkerllk şu1. .... ı-.ı-n •· t l b 1 1 d ... ~ ~.,,~ eden bu Yilıi bataklıgıo loru o • aş amış ar ır. 
R•b· n '1ca1; hatlarla hnlRoagmıa 1 - 830 ve bn dogumlu!aTIR • • • • • • 
llı l htır malan iyılermi tase ve 

"etııılerirıl hulnrsnoUJr ocoıhık muayene ve muameleye tabi yer- Avusturya lhtı·ıaA ~cıları 
ergi ı b 11. mükelleflerrn ıon 1oklamaları 

:r eatnpleri ya ıdıgıwız bu • 1 
:tnla 1 oyliilden 30 eylüle kadar 11 r,k zanıanı naıı;rı itihara ııla· ........................ .. ..................... .. 

tı llltıhterem mü~ toriltlrine çok mır askel'lılır şubesinde kol'"y 'Vde Y ) H d U J) • d 
au.,, ı h 11 t o"'nderıleıı cetve ler e ugos avya u u arına tıca a nıa s·•tınak çok sarfıyat ma a a a g 

''Puıa . . 11 ·· Jenle yapılacaktır. ec1• 
J yı Ve muhterem mii;ıtcrı- goster en guıı . Devam Etmekt ırler ~tiııi h \j o A · ıaeraiti baız 330 er hu asta memnun et- • - ym ~ 
lllenı sa b l 1 k••mRYB tabi ya- ••n••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••• le ~ ısmax oir premıip olarak ve un ar• yo .. 

11•lıuı tıhnışlcrdir. Al<lıjtrnız hır bancılard• ( eioıl ııafusta lzmir Belgrat, i (A.A) - Yoniden mibalyöa, 600 süngii ye 00,000 
ıaı her hang-i bir eebep1e olur- vilAyetir.den başkR ksza TO vilA· 32 Nazı YngoelaYyaya iltıca et. kurşun ile golnıl•h'fdlr. 

Perşembe gunü parlak bır •urette ıcra kılınacaktır. Merlaı•• 
Baıvekil ismet Paşa, lkbsat Vekili Celil bey iştirik edeceklerdir. ........ ,. . 
Sanayiciler 
Ki mil en 

Fesb Kararı 
Pana- E~ktrik Şirkıtinı TıMil 

yıra Geliyorlar E ~ İ 1 d İ 
lstanbal, 2 (Husus~~ - .A!· IstanbuJ, 2 (Hususi) - Yeni 

tancı yerla . mallar Mrpıae ı9ti- hatlar inşaıı •e tarifelerin tez 
rak eylemıı bulunan bütila ... • . . 
nayiciJer pavyonlarıadaki malları yıdı ~akkında 926 s~nes~n~ 
kimilen lzmir 9 Eylôl Panayı· ele\ctrık ve tTamyay şır~eti ile 
rma nakil ve iıtirAke karar ver- yapı~mış. olan m~kavelelerın icra 
mitlerdir. Vekıllerı Heyetmce fesh oJua• 

duğuna dair karar şirkete teb 

ıum Madeni 
Mutahass11 T ıtkikatını 

Bitirdi 

iğ olunmuştur 

ısa ı b ı· p V · ı · Naziler kollarındaki kamalı a 0 tiUn yahut başka tanfta yetlerde ka71tla olupta bat e ıca mi~tir. Bnnlar aracrne ge mış-

Bir Vapur 
Batmak 1l118r• 
Bulunu~oT 

L11~bon, 1 (A.A) - Ray Bar• 
boea uııolndekf Urezıly" npana 
Leiksoee yakınında kıuaya otar• bYııı fıat btıldoğnnuz takdirde Izrnirde bolonan mükelleflerden) ler vo baps~dilmişlerdir. Bir çok bA9 ı,aretlker,ini ~kmek nıecbn· Ü9 aydanberi Aydın havaU-

ı~ t d .. .. d ı · ki aları riyetinde a m,ş,ardır. Nazilere ıindtt altın madeni tetkikatı ile 
l'nıı ere. aut etmeyiniz iade eder mu~aoaat .e en erın yo. am yerlerde harp ettikten .. ar• •tar Almanyadakl dostları ara gGn· e ul bulunan latfeat VekAleti mnetnr. Tabltılye gemllert 
a knbılınde başka mal ya}Jnt dabı 1 eylilltlen 30 eylııl., kad.r top~olar ve muntazam ordn•ct• dermektedirler p =•~n motaha11ı11 Herzloner yolcn knrtarmağa muvaff•lıt ol 
.tneıı paranızı aeri ahrsın111 bü şubede yapılacaktır. eJmeei iisertDe aasller ~il- Bugti y · J IJtl tetkikatını ıtmal etmlf Te tehrl· mntlardtr. Dıj!-er yohıu1arla mtl-

1'1k ' l .. 1·· k 3 Gerek verli Te aerekM K ' n ogoı avyaya oa ~ k J d ıouz ııgu ve her tur u o · - " • w.ıe meobar oha .. tardır. etmlt naane 1 lk V J mise dllnmtlftllr. Mumatleyh ha- rettebatın u• ortarı maarna .. 
"Y
1 
hgı olaa bu ucozlok sergiıioi yabancıların yoklama J9ln beht- 8 nlar Ya-ıa--ya 8 oto- dln'de 509 ~~l 1D .._':"sı" aJ[r•

0
: •1rladı11 nporuna Vek&Jete yer "Yam o1onoyor. Oemınln batma 

1 Jar t . . . ltt bal venı cftadanlar)a fUbe~ 11 e-- '" 3 -
1 ı ua OYar...., •t . · • ."I k k 1 '"t ~ e edınız ılıtıyaçlaTınız1 • me .r- -• bti 6 t bil 400 ttlf9t e jegada 178 •nr mek usere A•braya ııtmıetır. eınuan or 11 maa anıl'. 

1lt•Ua \lOk aonı flatlerle ah•••· mtlraeaat et•aelerl illa -•••r. 1. o omo ' , • 
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Biz Ya Öleceğiz, Ya Gelin Hanımı Hintlilerin Elin
den Kurtarıo lstanbula Yahut Parise Götüreceğiz 

Dün Sabah Vefat (~ ,., 
Y 

• 8 k - Baş Tarafı Birinci Sahi/ede lllı 
enı aşve il Mussolini ile Görüşmek halihnzırda Londrada bul 

U
.. R Sir Erik Filips bugün öğl 

zere omaya Gitmiyecek... sonra Almanyaya döoeC 

------------ Sefir cenazt merasiminde 
Reni orada arar, bulur, kur-, haıııçe eğilip selamladı. Sonra Polis Dlild'llrilnii. 6ldilren idam .'Edildi temsil edecektir. 

tarırsınız. Mt-yne olmıyalım asker tanını bozwıyarak, fakat V 1 YANA, 2 ( A.A ) Orduya Geri Çekilecekler h:,Jlini istcdığini bildirmekte- lngiliz matbuatı, Hinde 
ıeTgilim! Bi7. birbirimizi seY- nazikane bir Eaesle: hitaben neşrettif'.ti bir emri yev- HOMA, 2 (A.A)-Avııstorya dirler. gun hayatından uzun uzun 
iikten; Ranl, lianri Ahmet - Efendı! Şu orman için<l., r mide ATustnya hiikücneti miisel- vaziyetinin iyileşmesi dolayısile Aranan yareler setmekte, lngiliz milleti tar 
aga, Beryeu gibi kardeş doat- ne m"ksatla dolaştığınızı Hitfeu lalı kuvvetle ATostaryadki meQ- h d b t Prn!!, 2 (A.A) - Gazeteler dan daima hürmet edilmiş 
]arımız olduktan ıonra elbette ıöyle mi1tioizf "' u ntta ta ~it edilmi~ olan tal- ~ . 

rn nizamı ihlale teşeLbiis hare· yan kıtalıuının geri alınRcağı Viyanada yapılan bazı müzake- bu vatanpervere tazimlerİD1 

kortnlmamız mümkündür.Şimdi- Kont Haori, kf'ndisi gibi bir k t' . , t d .h k reler esnasında !!arıı hiikumet dı"rmektedı'rler. e ıoın a:<ame e ngra ıgıoı ve ı sas olunma tadır. ., 
lik Allabl\ismıulatlık Ferit! asker ve zabit ku.şısında bolun. mücadelenin bitmiş oldogıınu Tekzip Edilen Haber leriniıı kiiçük itilf,fı, Hllhsborg· Yt:nl ARll'.: Fon Hinden 

Sonra Zolımaya döndü : doğunu görünce Hkerlik tavrına haber vorınektedir. V 1 y ANA, 2 (A.A) _ A vns- !arın tekrar tahta çıkmtuıoın 184 7 senesinde doğmuştur. 
- Haydı Zolima ! Korkma. IAyık bir surette mukalıelo lüzu- M. Dolfusun eserine denm tıırya istıhbıu:\L bürosc, Belgrat- An~lii&e mani olacağı yegane ça- sen yedi yaıında dün b• 

Benim yüaümden tana biç bir mu lliı.setti. Ve ·o da aekflroe bir edilecektir. ])öktüğümiiz kan ta çıkan Vereme guetesinin, t6 oldo~mıa ikna ettiklerine dair gözlerini yummuştur. 
•arar gelmez. RelAm vererek - Valeryanın for- sadece ATostaryHmn sulhu için Kariotide yeniden müsademeler olau haberi tekzip etmekteılir. 1914 senesinde Cihan 

Dedi. Zolima.n önüne kAttı. masıodan binba•1 ole111tonu da Münihte faall11et b 1 :ı - k d" · 67 ' "' " değil · bütün dilnya. sulhu için vukubnldojtn hakkıudaki haber· v· 
2 

(A A) H aş aaıgı zaman en ısı 
Ormanın ir.ine doıtru yürüdü auladııtı için ıyana - avail 

Y- & " • feda edilmiştir. Asilerin galebesi !Mini tekzip ediyor. . b"ld~ . • şında mütekait ceneraldı. 
gitti. - ~inbftşım! Dedi. Bir iki m.-•'am bir karıs,ıklı~a n çok ~ .. lezkur büro bütiin Karin· &Jaıısı 1 ırıyor: askeri meh fil" de Şerki 

Niyama ayrıldığı zaman Fe- arkaşımla şu ormanda gezıp te- "f ., • MüniLten bildirildiğine göre . a ın ' 
ridin canı teninden ayrılıroaıına nezzöb ediyordnm. ZannederstHn ıgır bir harp tehdidine miincer tide vo 8ükfınet mevcut oldu- Münihte bulunan A•nıturya yadakı Mazurya bataklıkla~ 

d l elacaktı. H ükfünet iş11izligi ve gon" ve son a11ilerin 31 Tem· iııleri umnmi müdüriyeti faali- kında bilgisi ve ihtisası ıl• 
bir ıztıraba üştögünti IÖy emeıe lngiliz kanonları bir Fransız "' 11 t kt aef.ı&leti bafıfletmeği • en büyük mozdll 1" ıilahların<lan tecrit yetine deYam etmektedir. mayüz eylemişti, Senelerce 

aoe yo ur. zabitinin bHyle bir eg:enceaiue b" R · l;ı:. 
Bir dakika ıonra epeyce uzak . d ğlld' nzifesi telAkki · 6tmektedir. ~dilmiş olduklarım Y"hu.t ta Avosturylld" Nazilerin uğra- rasının ır us ıstı .sına 

bir ye~den . Niyamauın lbli i•i· man~ooet H~:·ri ho ıöJJIMi söyle· · :A"vnstoryanın büyük Alman hndodon öte tarafına geçtik le· dığı fen" vaziyetten eiiphesiz mükemmel bir harp sabası 
tildi. Ufkcr ıle: . 

1 
. . . 'b' Yazifeainl tahakkuk 4'ttirmeRi ve rini bildirmektedir. babertlı\r olmıyan M. Frauen- ğunu ispata çalışmıı. batt• 

_ Acaip ! Orman içinde bir yıooe ngıhzlerın bu gı 1 hallerde A vnıturya için Döyçtom için ve Bir 1evklf feld herkese hareketin devaru kaüde sevkinden sonra d• 

i 
. . . 

1 7 B eTYela kendilerini prezante ettir· b"'t" d"' · · ·r · ı h ı· · d l h k rı• az gez nemez mı ımıt m . en l1 un unya ıçıo vazı emız o a- Pari8, ı ( AA ) _ A iman ettiğini eiiylemekte<lir. . ava ıyı o aşmış er a ., 
eıir mi olmutnm' Öyle iıe benim mek Adetleri olduğunu aklina rrk tttnıyornz. Herşeyden ev.,l ı:nenı.biinden bildit'ildtgine g()r(I, Romaga Gitmlgecek rağı yakından görüp tanı 
ıahibim kimJir l•akayım 7 On• getir6 rek: d~hili sulhu sil8h ve boıobl'lar Alman istihbarat bürosunun Vi- . V 1 f ANA, 2 (A.A)- Ha Tas fırsatını bulmuştu. 
hana g<Hıteriııt - Affınızı rica ederim ku- ile kan~tıran herkeı en fakir yana mümesili dün akşam Hym- muhabirindoD: Ruslar Şarki Prüsya ÜI 

' Diyordu. ıiokaddeı bakire- mandan dedi. Borada Lan:\ teş- vatanda~uı menfaaJı Ye AJJDan verJer tarafından tevkif edi!miş Başvekil Schnschnig gio bir sarkınca Alman cenerah°' •. 
nin hu tehe'YTÜrlii tözlerine kim· rifatçılık edeoekkimae bulunma· milletinin hakiki mentutlori Te birkaç saat alıkonulmo~tur. akşam gazetflsinin iddia ıttiğ'i nazariyelerini tatbik me~ 
•e cevap •ermedi. dıgı için, mü1&adenizle, ?.atı aali- aleyhine miicadele etmii olar. Bn esnada muhabirin evinde gibi M. Moeeolini iltı miizakere koymak vaüifesi düşmü~tU· 

Hatt~ Hayimdur•nl beyaz nl.ze kendimi takdim edeyim~ Size vatanın eelfımlarını ve pa ato Vı'lhelm lCendisnıe ~ .. tabıuriyat yapılmıştır. etmek ii~ere yakıuda Romaya r r 
filinden yere inerek geldi, mu- Bendeniz Fransa donırnmasında teşekkiirlerin i biltllrivorom. TeTkif io kaooni mi oldo~u gitmek niyyeti yoktur. grafla derhal Şark ord ~ 
kaddea bakire Nlyamaya HOde ıefine soTarısı binhaşı Kont lda",,, Edildi y:okea Haymnbrenlerio kemli· Azledlldller kumandanhğını deruhte eyle 

d k b • t ı..dı'el .. rı"nl ar Hanri dö Blinarım. Viyana, 2 (A.A)- ı.Ja,,.=. tet- · · tt' H' d b rd e ere nı anı a.. "' • .ı..-, ,. liklerindeu mi yaptıkları henüz Viyaua, 1 (A. A) - Emniyeti mesını emre ı. ın en u ,. 

l 
İngilizlerin aeılzAdelere ria- h · k ... , mey edi. işçiJ.,rinilen olup 25 Temmuzda belli deJtildir. nmumiye müdürü M. Şteynhosel men vazifesine oştu ve 1'• 

Maya fil üzerinatki mayfa- yetleri pek ziyededir, Binbaşı 111sbruk emniyet müdürü mira- Alman hükumetinin ~iyana ve polis miifettişi M. Gotzman yeye yetişti. Muazzaın 
b' d" Zolima ela yanına Valeryan, Banrioin hem a11ker h . d 1 b k k 0ç tına ın 1• hem 1ladegAodan ol<loguno anla- lay Hiokli iiç kure ~la vararak ükftmeti nezdinde ho ha~ta te- vazifelerrnden azledilmişlerdir. or {u arını .. uran~~ or u Ci 

oıordn. katleden Vornig ida .. ma ıoahk um şebbiisatta bnluoroası beki eni- Naaşlatı da muvakkaten üçte takıkları 1çıne g!Jmdü ve . 
yinoa elini tekrar şapkasına gö· f ı o Yine bu Rnda hertaraft.n edilmiş Te hiikiiro diin akşam yor. ikl nispetinde azı,ftılmıştı.r. barbınm en büyük za er erı 
ttirdü. Bu defa eYveJkinden ziya- N Hı r r ' f borular 9ahnarak yol i,areti ve- adliye sarayı avlısında infaz eırtgat agret vgandırdı Daha Karar Yo'k birini kazandı. Bu za er 
d• eğilerek Fransız zabitini 11e- b 1 rilmekle büyük alay yaTa, yaYaş edilmiştir. BELGRAT,2 (A.A)-Yogo~ Viyana, 2 (A.A) - Harici- milJi bir kahramana eyne • 
lAmladı. Sonra arkRsına d()ndü· ;ı 

Y
ola düzülmeğe b .... ladı. Vorningin iiç ortuğı olnp 20 lavy" siyasi ml\hahli Yugoslav- ye Nezaretinin satahıyettar bir bbyük bir asker haline gc _.t 

bir komandan aesile: "' Tamam atay gergi gibi yola sene hapse mabkfım edilen Me· yanın vnziyeti hakkında ecnebi reoiilii Hoyter Ajansı ınuhabi- Kaysar, kendisine Feld mar 
- Şarley! Knomheı! . . koyulduktan sonra Kont Haori, n· b yer bıih celsede tiorgııya çekıl· matbuatın ne~riyatından hayr<ıt rine . M. Voıı Papou'irı Viyanaya hk rütbesini :verdi. 

]'erltl• Raulü kollarından tuttn, ıy~ ~ &ğlı;1 1 • 1 BuBlçağı~tdl~ğı miştir . .Mey"r nazilerio Avuı· etmektedirler. Hu malıafıl Ya- Orta Elçi ynlıut M. Bitlerin 1916 da Alman ordulart 
. gen9 mulnzım ..-;ıarey ont 1 ı. t dk" f ı· v· 1 b'"k"" .. ı·· b ~ t• ti Ahmet ağa ıle Beryen ve Yam-

8
.. .. ··ı~ t d" t 

1 
urya a ı na ıyeti ve ıyana gos aY u umetının nııün deT· osisı uıiinıssili olarak kahal kamharbiye riyase me geç · 

nala mu a?.ım a ını or na a h 
boyu da çağırdı: kaldırarak lıinl>aşıeınıo yanın!\ asiltırinin alını~ ol~akları emir- Jetlere karşı vaziyeti tamamen edilip edilmiyeceğine dair hiçbir 1917 de garp cep 

_ Ev ukaclaşlarl Dedi. Fe- ld' k 
1 1 

k ler hakkında heyecanlı ifşaatta diirüsl. ol<loğonu diin!di mesele- karar Torilwemiş olduğıııın bil müstahkem Hindenburg bat 
· ge ı, a1 erce ee am ıyara · em- ,e l'İt ve hepimiz hesahına söylü. . t ld bulunmuştur. nin milletler cemiyeti va ıl:ısile dirmiştir. çekti ve tutundu Bu su 

rme mnn azır o u. 
yorum. Haydi hiz de alayı Binbaşı V aleryan ıni.ilazime: Alman ordusunun, Şarkta ıı/ 0 

takip edeoegiz. Bahara ka· A v . ı· ~ ç k Hava zı·yaretı• manyada, Rusyada ileri hare 
dar gideceğiz. Niyamanın ar- V O O leri yapmak fırsatlarını ka - Azizim Şarley, dedi. Si- rupa azıye ını ı 

zin binbaşınız olan Valeryanı, 
kasından ayrı lmıyacagız. Ba- Franeıır. hah riya zabitleriııden k • .. , ., • dırdı 
barda bizi ölüm de bekliyorea Karışı Bulunması s· ile· M k t M T Harptan sonra bütün ;\l sefine Anvarisi binlmşı M. Ilanri ıyası ır a sa 1 a~ıyor öleceğiz, ynhnl ta Niyaınayı dö Bliınafim ccmnplarına takdim y Ceneralları birer birer silin 

kurtıuncagız! cılermisiniz '# Hu inayetiniz heni A •k 8 h A T db• J AJ• Vnrşova, 2 (A.A) - Onıuar halde o milli kahraman ol•' 
Ah t lt J> • • ... e merı aya a rı e ır er tesi giinii ft'Olen Sovyet hava l . -nıe a"'u ,eryeııın yuzun çok memnun edecektir. • t-> kaldı ve büyük hizmet erıne 

bnktıktıın sonrı\ : b .. d• B h filotilfısı .Moskovaya dönmü,tiir. of 
Doıli. Binbaşı Toroer, o SU· mag"" a Sev e ıyor - a ri Teslihat Sag cenah muhalıflerinin naşirı kabil 1925 tarihinde Alına 1 

- Ey beylcrınıiz! Biz Her- zii mü!azime eöyleyİJJ bitirdık- cfktıri olnn gazete Vara Zav nın Cumhur Reisliğine s.eçJ,ı'·ı 
Yen le evvelden ant i9tik. Farz t ·· ı · · so"ze baR k .. t ·le • n d en sonra mu nzımırı , v· V AŞlNOTON,2 (A.A)- Av kadar yiikseltmok için <loniz ·aya gore ayyarecı rın zı)u• Ogündenberi Almanyanın ı .u 
bu ya, siz git meseniz, vaz geç lamasından evvel onu eli He reti ve J>olonyı\ harp fi !osunun ,, rapa vaziyetinin ağırhgı bahriye programıııı tatbikten vazgoçmi- · · 1 ı · ette 
eeniz bile hız ya ()leceğiz, ya H•rnriye işaret edeıek: geçcmlorde Leningracla yapmış sını e e a mış ve sıyas " 

il 1
.1 . 1. d erkaoı harbiye reıtn Amiral yeoeği de muhakkaktır. oldun-o seyahat sıHlece birer ne · ff k' ti ka•anmış 

gelin lıanımt ırıt ı erıo e ıo en _ Kont cenapları !. Size mü· J b muva a ıye er "' Standleyin reisicumhura müra- Ener aponya bu!!ünkii bahri zaket ziyıueti c]enildir 

kg:;~;:~~g~:.tau~;~~ yah;:~ar~~ lazimim Şarley Blonto takdim caat ederek bahri muhite sade niepe~lerde bir değişiidık yapıl- 'Yun' an Taybyar· elerı· reis!iman milletini şahsi şö~ 
ed6rim. Sir Şarley, size de kont büyük harp filosunun gönderile· ması için ısrar edene Amerika- d' 

Beryen7 Hanrı· de Bilnakı takdı'm ederı·m. 1 d d b' ve perstişi etrafında topla rek hafif filonun At a1 enizin · rııo a sa ıp olduğa adalardl\ 
_ Hay lıRy ! lWzgflr gelin s f M ı ( ı d'I k d · · d ·· t · t' :Evvela mülazim ile kaptan de bırakılmasını tavsiye etm"si- iiseiilbahriler inşa etmek hakkını o yaya uvasa at y e ı er u retmı e gos ermış 1

• .. Ji 
havası esıyor. 1'am yol He yel- ı b' bJV birbirlerine baş e~erek selıımıa,. ne ıebepolmuştor. istiyeceği söylenebilir. Ziyaı cidden e im ır ~~ 
kenler 11uıın ! 1 S S b' b SOFuA 1 ( A A ) u "'" tı ar. onra .._ar ley de 111 aşısını Hafif filo hilhıusa ticareti Alaska ile Alecotiennes ıulR· • ı. 1 • - ı onan sedir. Alman milletine 1 ~ 

- Haydi Yaınbo, düş önü- Hanriye pra"',eDt""' ... ttı'. Bnnoıı b b h f · · ı l"rında .vapılan bRzırhklar bu tayyare filosu lstanbal, Bükreş !W,. " ., " a riyeyi mu a aza ı9ın yapı • .. B 1 1 · camiasınm en samimi teess .... -' 
mu"•ze ! dd ve ~ gral ı zıyaret ettikten sonra 

üzerine iki binbaşı tekrar selam- rnıştır. politikanın mK i delili olarak horaya gelmi"tir. l!~ilolla 14 tay . taziyetlerini bildirmegwi bit 
A rkakadaşlar hu kaYlii kuar 1 teldkki edilebilir. ., 

üzerioe tam hareket etmek üze· ıaşıı ar. Biikumet azası M. Raldvinio yareci vardır. zife sayarız. 
Bu tarifıat uaolü olup bittik- tngiJtere bodntlarını tayin eden Bugünkü niıthetler<ld bir deği· 

e idiler ki orman içinden bir 'kl'k A 'k J t '° ten sonra binbaşı için tekrar beTanatı hakkında resmen mü· şı ı . me~ı a ıo arına .aarroz 
ayal helirdi. Kendilerine doğru " t 8 d ] kt \l . etı"nı' ifada devam la- t 1 .. "t ki berabe e mesıne mu aa e e< eoe ır. 1 -

Şehir Gazinosunda gelme:::e bn",1 ... dı. memurıy e ea vuru meme e r ., 1 :~ .. ,, n .1 Bahriye nl\zırı ll • Svaneon 
Vu ta knrşılarıııa gelip Un· zım gelmişti. Franıız İngiliz anll\şma"ının 1 1 . f 

erinde dimdik dordogn zaman Fakat bu ande biııbaşının bogiio 20 ıene eYTel Almanya .şun arı epy emı' ır: 
t Belçikayı iıtila ettiği zamanki Bngükü bebrJ niebetle.ri. ter· 

ir lngilız zabiti oldnğn anla- çehresi bayajtı mabznn aşmıştı. kadar kuTTetli oldnguna kani kedecek olursak lıanıııı hızı ne-
tıldı. Zir" binbaşı Toroer İngiliz dirler. relere götiirecejti tahmin edile· 

Bu zubit, Evvlce tanıdığımız idi. Bir de a1kerıli. Hnnlara na- Vaşirıgton, 2 (A.A)- Hana& meı.. Bana kalırsa Japonlara 
inhaşı Valeryan Tornbr idi. zaren sert bir adam zannolunnr· ajansı bildiriyor: miisavat vermeliyiz, Hi9 bir bah-

Mlliyetind~ki efradı geride sa da bilakis pek halis kıAlpli 1\1. Odrka'nın nutku Japon riyeden a~ağı olmiya bir Aıııe-
ırakıoış, kendi gelmişti. habayigit bir zattı. Hanri ve yanın uzlaşmağa daha meyyal rikan bahriyesi istiyorum. 

Hinha._ı Valaryan Tornerin arkadaşları hakkındaki memnri· hir vaziyette olduğu ve deniz Mumaileyh M. Baldvinin o 
sıl karşısında Kont Hanri bu· yeti . hakikat6rı onu yapanları konferansının bir anlaşma ile son lıeyaualı hakkında da de-

unuyordo. malızuu edec6k şeylerd~n olduğu ile netic~Jenme11i hoeusonda daha miştir ki: 
lngiliz l>inhaşısı karşısında i9in yiizünde bo tagayyiir hasıl iimitbabş holnudngu kabul edil- Hudutlarımız en uzak erazi-

anri gibi m ert, kibar tavırlı olmuştu. Binaenaleyh binbaşı ol· mekle beraber Amerika hükft. yi ihtiva etmektedir. Onları mıi 
e yıakışıilı bir zat görünce 'lli- dokça bir 11tırapla dedi ki: metinin bahriyeıiui moabedelerin dafaaya karar vermiş bulona-

i Şllpkıuınt\ ~<Hiirüp Te bir de - Sonu Var - möıaade etmiş oldoğo hadde yoroz. 

Gece Eğlencesi ... 
4 Ağustos c~k';:~~si !:~Ü 21 de Şe~ 

h• • d mükemmel bir gece e,. 
ır gazın o un a lencesi tertip edilecektit· 

Bu eğlenceyi memleketin Türk ve ecnebi yüksek tücca'• 
doktor, avukat ve bankacılarından mürekkep bir koaıite 
hazırlamaktadır. 

Geç vakte kadar devam edilecek ve şıklık, zarafet '' 
dans müsabakaları, sürprizler vs.. vs .. 

Daveti,.eler Parasızdır 
.~E9 
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t 

SiNEIVIA HABERLERi 

Artistler Ve Evlilik 
Adalar Şarkısı Filmindeki Rum· 
bası Hali Dillerde Dolaşan Artist 

ilçiincft. Defa Koca sile Barıştı 

Czardas Förstin 
Kalman'ın ölmez Eseri Tekrar 
Sesli Olarak Sinemaya Alındı 
Çarda, Föratin deyince hatı

rımıza (l\lil0Ti9) gelir. lzmir, 
Ankara ve lstanbnlan pek iyi 
tanıdığı .Milovi9 Titrlciyeye ve 
şehrimize iki defa gelmiş ve her 
ikisinde de çardaş operetindeıı 
hararetli alkışlar toplı.ıımştı. 

Meşhur Vıyanalı bestekar 
(Kalman) m eseri olan bu ölmez 

operotbir seneden beri hem Al
mant\OI\ Hem Fra nsızct\ olarak 
Almanyada filme çE\ldlmekte idi. 
Şimdiye ldıdar çardaş ısmJle bir . . . 
kaç fıluı yapılmış ve ~'iirkiycyo ı ıerının lnr seneye yakin bir za· 

de getirilmiş i<li. lı~nkKt hmıların mandıuıberi bahsetmekte olduk· 
hiç birisi (Milovi9) in bize oy- lara bu fılm, ineına meomaala• 

nadı~ı (Çardaş Foretin) <le~ildi. rı tarafındıın müsıut bir snrt1tte 
(Prinoerre Ozarnas) ismi verilen kar~ılanmıştir. Biitüo Fraoıı• 
Fransızca niiıhaamda dilber Fran- mecmuaları Çardaş filminin ge-
sus artisti Meg Remoıınier baş 1 k · · ff L 

l ·ı 
1 

t ece menımıo en muv" aa 
ro t a mış ır. 

Yeni ÇıudRŞ filmi 1 '.l'cm- eseri olaoagında ittifak etmek· 

mnz Çarşamba '"babı Pariet~ tedırler. 
Marignao eınamasındM sinema. Filim 'l1 ürkiye için alıomıt· 
cilere ve gazete münekkitlerine ıır. Öniiruüzdeki menimde gö· 
göHterilmi,tir. A Taopa gazete- rec.-~ız . 

••••• 
Akıllara Hayret Veren Bir istatistik 



• 
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1Jiii3ıi1Jiıii li"Bffl Voleybol -~~.!!ncilikleri 
§ -Yazan.; .A.n.d.re 1'4.:ıro ~ Altınordu Takımı lzmir 934-935 

İKTiSADİ 
R&BEBLEB 

- -E_ Türkçeye ç::evi.re:n:~asu.ııı ~sat _g Voleybol Şampiyonu Oldu 
- - Birinci Kısım - _ üzüm Satışları - -·§ Zırhlı Trenin Bütün Tilfekleri :: ---. . . -Mitralyözleri Ateş Ediyordu.. f . . . 46 : 

· .,,sıfıJ ,.ıduı gelen bjr gürül

lii Rf' l'\:\ t ~ ! ıl?ı ) avt&1(1 yavaş gıderi
yorılıı 

<ı•· n, ({ ı yocl an ı;ıor(I u: 
- Hnııkeuya gı ı1ecek misirı'I 

- 'l'x hıi. 

<;ı• ıı, hfilfı 1~loyip dur"n bU
ıun çıugııaklı ve kulrnmav knş · 

lo sutlerın öniiııde iiç a~ağı, 

beş yukaıı dolaı;-ı)onJu. 

.ı: ' ıbayet söze başladı: 
• iiyleılıA"im şey gayet Jıl\ 

dedır. işin t•snsı \ıuılnr. Ynpı

lac:ık tek şeyllır. Oradalı:ılere 

rnRluınat ver. 
- He ldiyt•<'flk misin 'f 
J\:ıyo hılıyordn ki Çen'ın ce

vap vt•recek yerde te reddut l'l· 

Ratof bağırdı: 

- Ordn, hizirnkileı ! 
.._ üpbeMiz. Bağırhlor nlkış ve 

neş'o seylıalnrı it1i. Bunları 

korkudan doğan uJuwalardan 
:~yırt etmek henüz kabil değildi. 
Kıyo, su baakmı karşısında ka
labalığın böyle bRğı rdığrnı Yak. 
tıle işitmişti. 

Ayaklarıo y-1rİ döğiişii bir su 
dıuolayıı;ı halini aldı: .Asker dur

muş "" eonra bAşka bir istika
mete <loğru tekrar yürüıuege 

başlamıştı. 

Kiyo: 
- Zırhlı trenin hnrAC]a ol

dal!uııu onlara haLer vermiş ola
caklar dec1i. 

rneRi Katof ' un 0110 ılrna etnıi.. Trtmdekiler <le gürültüyii on
olma rndan ilerı f!elruiyordn. lardan daha vuzuhsuz, fakat yü
Çürıkii ~~rıternasyonal'in biç bir rüyüşün aki lenni ddu~ iyı işit· 

eınriııın, onıı ihtilalci yapmış mişlerdi. 

Dün gece A U111ordn voleybol Saat 21,30 da oyuna başlandı. 
~ 
Alıcı Fi at 
Ş . Remzi 12 1~ 

sRhseındK geçen hafta Altaya Kurada topu kazanan Altınordo Çrı. 

galip gel oıı Unca takımı ifo üetüste be~ BRyı kazandJ. Buoa 6 
hmhıpora seroınoni ile ga1ip takımı A.ltKya oynadığı oyunu 6 Yekun 

365983 Eski sabş 
gelen A ltıııordu tnkımları 'am- gösteremiyor. 
piyonluk için karşılaştılar. tik partiyi AUınordn 15/4. 

M iiıııal1alrnyı h~nım ye bey· kazandı. 365989 Umumi satış 
ler<len miHe~okkil lıiiyük bir l kinci partide Hııoa takımı 
seyııci ikiHlesi &ayredıyordu. güzel oynomağa bıışladı.Bilhasıa Zahire Borsası 

Hakem : Hiiseyio beyin şutları nazarı Ça. 

.M ntaka atletizm hey ati reisi 
Büseyiu Fıkri beydi. 

~'akımlar: 

Buc" : N~jat., Hüaeyin,Ferbat, 
Kamil, Bek• r, K.,rim beyler. 

dikkatı celbediyorda. 473 
Her iki takım canla başla 78 

oyniyor heyeoanh dakikalar ge· 190 
çiyor<lu. 445 

Ha partiyi de Altıyordn ta- 447 

Oınsı 

Buğday 

Çavdar 
Arpll 
Knmdarı 

BaklA 

3 
Fi at 

3 85 
1 90 
2 75 

3 87 6 
3 87 4 ;JO 

Aleınordıı: SRlıahiıtıo, Fahri 
Celal, Haydar, Adıl, l\Inetafa 
berter. 

kımı 15/3 kazanarak bo ıene de 108 R Pamuk 

ederiz. 

38 50 

tzm~rll:;~:~·~oı t!~:U::!~nu t:~!~ ~A™dMlt.L!laııı~y(Z.e~d._e!f>-9 
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Yugoslavyada Kadın- iki Hanım 
lar Arasında Teliş Bir Erkeğe 

• lf lira Etmişler 
Bazı Kadınlar Memur Oln .. ak lçın Bncıu110 Giil sokağında ınu-

K 1 d A ı ki kim Hüseyin oğla H.emzi efeo-
OC8 arın an yrı aea ar uiye maddoi ınahsasa isnadite 

lıakareıte bulanan R.eoep karısı 
"Völkısche1 Beobachter,, 24 Tem- 25 pahalılık zammının artık Ayşe ve Mebmot karısı Naciye 

muz 1934 verilıui.ncogi anİı.şılınca bu be. hanımlar adliyeyA Terilmiler Te 
l ' ugoslı.vy:ı ,<la iit<'deuberi ka- k ~ k d 1 d 

nr a ın memur ar dahi ka ııı baklaı-mıla tı\hkikatı& haşlan· 
dın memurları devlet hızmetin -

D 
ıc,.lolatlarıııa miiracaat ederek mıştır. 

hralurile baııba•a bırakaea1tmı do.ıtonu, bütün saf balan le, ona den çıksırmak C'ernyanı vardı. ev- merıfaallerirıin hirnayefli için ._. d•h B 
... .. f'ı '"' ld, ınl\lıy.-sıni ıslllh iç in ahıreıı ...... ı a. anımı 

41iışiiniiyordo. Hem keııdilerinden hatırlatıyordu. Za••it ler ge lı,, nıliY.nberot tal ehi ndA lınl unmuş · Tehdit Eden Mehmet Adllyede 

oln:ı derin ihtira ı tatmin otme. Müthiş bir çatırdı iiçiinii hir
si kahil değildi; eğer disiplin do den btrbiriııe baklır<lı: 1.'ıcııın 

layısile hu emirleri kabul etmiş bütiin tiifekleıi, bütün mıtrnl· 

giil iinliyorsa l·u ancak faaliyette yözleri ateş edıyordu. Katof, 
bulunmak ieteme<liğin<lendi. Ki· SıbiTyada böyla hır zırhlı trende 
yo, ıhtıUUe kendini ve b:tşkala btılanmuşto. J{endinden daha 

rını feılıı etmiş olan bıı actama kuvvetli 0J1U1 muhayyilesi o tro 

bakarak ihtilalin onu katil ha- nin yavaş yavaş nasıl aosmuş ol-

} .:ıı h 1 fi d parlnıııl'ııloıl ıııı n ldı~ı Ralıılıiyct lar<lır. F"kat b ""I,. ı · t .1 ve ıem •ue mu n ı erin en ol- güzel ate, edHmeııım cou••tmış- 1 ı 1 1 • '- " u •unıe rn eu· Kestelli oaddeımıde Kaııpzade 
d çerc;evesı c l\ıll ın c e nıeıııurın na l>ı" rleı· ı· kat'ı· ı b d agu için onR ırn itlıhak ede- lerdı. 0 ap un an medresesinde oturan .Ahmet kızı 

nnnrrnıı bır ıeyl ılfıvo f•tmiştir. 
biliyor ve ne <le ondun a.rrlfa- rJ r} 1 1 · nlelerı·ı· ı·",· d 1 • kadııı nıemurlarrn müwkiin ıı.tedılıa Laııımın u··nu··ne nıkarak 

' LJI 
1 ı • • )' ı; e, .ır Hn zı-y lo giiu~, 1,oc:ahııt devlet .w. Y 

biliyordn . ellerinde ruvelver ötekilerde old•ığtı kadar tlcvlot hizıne. kendıeini i.>lürule tebdH ed.,n 
' mı ınunyetınılo hn l ıınıırı ~ vli im· 1 . 1 1 Qen yürüyü•ö11e tekrar ba.:ı. t 1 { 1 :ı t nucn uza <!aştırmak istedı,!?ı an- vu sıliih .neken İbrahim o1tlu ... " e e on, >aşka 110 yapahilıderh'· <lırı nıı• ınnı lıır devlet lıizmo Y tı 

Jarnıştı; protesto eder gibi başım laştlıuıştır. .Mehmet .Adliyeye verilmiııtir. 
Her asker, hn yilriiyiiş sesiııııı tiııdon \'ılrnrılnhılfl<•elderdır. Ha 1• y v 

'8alhyBTak Te Kiyo'nun çocukça 1.!i!asco ugoslavyacla kadm- curam Sabit Olmadı 
ne demek oltlu1tııııu heılıal<lo yeni karar mn ' fıııı oluııca, 1 bir arzasono yerine getiriyor- o ar sıyn i hukuka mnlık olma- lzıuir J~rkek Jıemmıden al<lığı 
b·ı· d Yugoslıı\'.)ıı kaıl:n tc~ kı 1 alı Bel · 

IDD\'Ça ma omuzlarını silkerek ı ıyor 0 • dıklarıadl'n hükumetin bn tet- t:\edılrnaweyj tahrif ettiği jddia 
grn ttrı Sc rsıjc rnıln vo d ıgd r hii 

c pek Alil• dedi. Beraberce ölmc~o m i, yoken birim 111111 tatbikinc1a b iç bir pl'.r- edilen Esat oğlu Hilmi efeudinin 
yük şelıirl<ı rde biiyiik ıuıkyaela 
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otelde miaafiı· bulunan 

müteabbidı Ömer ogıu Si 
toı~ bey arasında kavga 91 

Yııenf efeııdi sigara ti 

Salabittin heyin başıD• 

hafif surette yaralamıştır 

taca tahkikJlt& başlanıu 1f'I 
SilAhh Ve Bıçaldll,r 

Kemerde Sülüklü Jıl 
Mnetafa oı?ln Hakkıoıo 

de bir tabanca ye Kemeri 
<lurrabman oglu Yneof .. 

rinde bir hiçak bnluna,.ı 
sadere euilmi~ ve baklarıPat • 
unni muameleye 

Batı Bot 
Karşıyakada Osman• 

kagında tarlada Ali oğlll 

efendinin otlamak için 19 

koyunu Osman oglu lsllt 
tarRfındaıı giitürölürlı.el 

lanmıştır. 

Doktor 

Kemal Sa 
Memleket Hastanetl 
Dahiliye Mlltehaıııll 

Muayenehane Birınoi 
ler sokaj?ı numara S6 
fon 8956 
Evi KaTantina trllm..-aY 

desi karakol karşısında Jl" 
Telefon No •. 

(3 

Gliröltü, e~kisinden daha kov- hiçbir znman lınyatn dönmıye lewaııter mani ve mü~klilat ~ıkar· saçu anlaşılamamış ve hakkında 
prol('Sfo t".zn lnirntı teıtıbini ve 

vetlı olml\kla beraber, o kadar cek olan bn lrncn tııhtelbahiıdo mıya<ıa~ı vo Jıiildlıııetin devlet ii9iincü ınüstnntiklikce men'ı wa· nastorak Kesteııı· o• 
lıiil.fı ın ı•to - lııı 1 e zıılıii111 t toplırn - ,, ~ 

müphem başladı ki bunun neden ıneınıırJarı cilınzını nıJalı için lrnt'i hakeme kararı verilmiştir. sı·nc"e 
62 

numaTalı mnsY 

Dr. Ali Rıı 
Doğum Ye Cerrahi 
Hastallklan Mütahı 

biribirınin gırtlağına mı atılmn- tılarııın işlırak eile11Jtırııı cümlo- .ı -
ileri geldiği11i KnhyRbilmak için bir karar voı miş olduğu ve bu val<alanan Hırsızlar banesı"nde her gu··n ea .. t S .ıf" bazı:rlanı~•)rlardı si taıafındaıı irnzafı. nrnlıtıralar ı " 
Pek dıkkatli dinlemen-e mecbur eı J • kararından lıir.hir tesir i]e (fön. 6 

1 ] ı l ı <l ~ Set.·ıJıAebi rli Hasan 011-ıu Ha eoııra hast0 larını k 0 but Bizzat tren ıniitJı i s, bir sar- t:ı •< ııııırıı ,arttı ıtı;.tırııuş ar ıT, • 1 1 d l J v e • .. .. oldular. Bu gürültü sankı yerin mıytıce~i an aşılma cta ır. lii· 
87 }'aknt lıu ic"tııuttlarcla kadın san Kudioalt hırnrncla Kari oıt- Telefon: 29 dıbinden geliyordu. sıntJ geçiriyordu. l>ıırmukeızırı kfımet ittıbaz etıığı bn tedbir- "S b S 

7 
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meıııuı laı ııı kerıdı arnlaruula hı .l!"cter ~tonılinin gramoroo de- •••llİllllİl••••miiilill'""I~ Kiyo: hemen her taraf" ale1t1 ederı ve le r ile devlet hizmetinde açıla· "" 
H l 1 b k bir ft7ılaşııınamazhk hasıl ol k . ti h posuna tavanı delmek suretile - ayır, >nn ar ir ta ım ken<li heyecanı ile aarslıp du- ca meınurıye ere - şayet u 

b d Uıuı:ı '' e l ı tı J t·ı··, - 1 <ın aııc ·•k · ti t f b 1 .1 girmiı;ı ve hırsızlık yapaoaıtı sı · ağrışuıaJar, edi. " ,,u .. memarıye or asarru se a >1 e " 0 
ran tren, aanki barındırdığı a - 10 IJııı . 1 l . 1 . . . .. . rada yakalanmıııtır. Basan bak-Bu haykırı•Jar y1&kla111yor Ye ınızB 101' nnn n ınıştı . ·ı ] ı k k t b ı ... 

.., " daınlarııı iimitsiz hidcletinio si- l'lu·· 0 ı. 1• ı ı ı . d 1 ga ec 1 mexse - yu ı-ıe • n 81 k d d .. ·· ·· ·· ·· ı t'kl"k 
gittikçe aaribleoiyordu. ~' .. e\' ı oımıyau tia m we- rn a un uç.uncu mus an ı ı . İlk veya orta wekıepl 

t . ,. . b" 1 s~h i bi erle ekleri yerleştirmeyi te tahk 1 kata baıılan mıı.ıtır. 
- Yokea Rus kili&eeini mi raye me o'"'ramı~ gı ı, ray arın· murlaT, h iıldhnetin kararının " ,. okuyan ve h .. r hangi• 

ve bn suretle münevver sınıfı izinsiz Çah,mak Yasak .., • 
zaptediyorlar' dan kurtulmak jstıyor sanılırdı. kendılerine taalh1ku olmadığı dtırslen geri kalmış r.ooO 

devlet Jt>1hıae kazanmagı istihdaf Karşıyaka Fer:\b eczanesinde :1 Hükıftmet taraf tarlıırmdan Bu ibtibaçta Katof'o teshir e- beyamle imzadan istınkat ftrniş N ra ders verilir ve iıntı 
,. _, etmıştir. Kalfalık yapan Valeri beyin ruh- ıı...ı pek çoğu oraya sıgmmışlar · den şey, trendeki ftdamların lerdı. ERkııt bir ıuüduet sonra tJ yetiştirilir. 

a F m lifi ' · d ı · Diğer taraftan bu kanuni te<J. sateız çalıRt11tı aufaqılmııı, konJisi 1 1
• akat gürültüler, köylerdtın içine yuvarlanmakta oldukları eJll r "ararnaıne :rı.-şre 1 'P ., h " ' ~'erfli ınnıf etmiş tll 

merkeze doğra geliyormuş gibi te yalnız başııu& olmı:) an, yani birlere karşı koymak için ibekfi.r sanattan menedilerek adliyeye ler yenı sene ClersloriPe öldüriicü saı bş~luk degıl, lıiiliin 
Yaklaıııt.•ordo vo dakıkadaıı daki- ebe,·eyuı nezdınde ıkaınet eden, kadın memurlıtr kendi akrabaları verililıoiRtir. 

1 
:11.1 ıı· d si 

"'" " zır anır. ruua ını or 
kaya kun·etleniyordn. Söylenen bo gürültüle.d, hir deli gfüıüllii yahnt ohflveyoinden birisi devlet ıle birlıkte ikametten sıufanazarla Hilmi Usta evlerde verir. lslıyoo 
şeyleri anlnınak kahil değildi. gibi, zapta uğra~an ravların Ut- bazıneaiuden tekaüdıye, era· kenilılerini lktiaaden müstakil Mevkufen Muhakeme Edilecek gazetemiz idare ruüdiır• 

6 Kı&tof ?.ırbh trenegöz attı: reyi~i idi. mil maaşı ve saire gıbi her yapmRıta ve evli kadıo memur- 15 yaşıuı henüz doldurmıyan ~~·., miiracııatlıırı. 2 
- Yok9n bnnlara takviye - Sonu Vaı - ile b --D!'~~--• .... 

.. •. hangi bir mım para larm ir ço~o ela kooalarrndan Melahat hanımı kaçırarak kir-kııaatı mı gohyor ' B • T • a'aıı be' · ı!r 1·adıı•. m0ınur'ara 1 d bb"" ey gır epmış 1 ini • ~ • ayrı ma 8V811 açmağa teşe us ı t k 1 N i ltl H ı a•-------•llllJ:"ıll 
Ne gıhı nıJalardan miirekkep 1 mayıs 1984 ten itibaren yüzde etmi~lerdir. eme e maznun ar 00 0 1 • Almauyr\Oın 1iılııngoo d' 

Dlduğo hallı olmamakla beraber Kahramanlarda Ahmet o~lu il• • • a mi ustanın ınnknfon Agırceza fünonn Tıp fakiiltell 

bagırı~malu, zamau geçtikç~ Nuri efendiyi keneli beygiri tek- nıabkemeslne sevkine üçüncü Dr .mooaveinlmerinidren j 
daha ı-uzulılu, c1aba intizamlı me He başından ve sag gözün- M 1 2 2 M •• 
bir 8Ct;le çıı pıı:ıJordu: Adımlar den ngır sure tte yaratnm1, ol<la - O " ısır 1 •ınevver müııtantik1ikçe karar verilmiııtir. 

aJtınd• ınr•" ı:"' ••••ııoıası gonaon ha•t•••s• katdırıımışıır. GenÇ Şehrimize GeJdj :~~ö~:~~~;::~:~:~~:m•k . 1-

Cilt, Saç, Freng1 

Belsoukluğu ve ten 
ıastalıkJan müteb 1. 2

1
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Bristol Oteli 
lstanbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve· Rahat Otelidir 
Brı·stol Otetı• . 'l'epeha.,,ı ha:lıçP i karş1sıdna 

• Hnlıce ve Marıııaıaya nazır 
lun tı.c l:ır lıir yerdedır. 

8 • t 1 Ot ı• • A an örü, her odasın<lı\ sıcak 
rıs o e 1 • souk duyu bulunan banyolu 

od:ıluı ı havı lstanbnlnn birin\11 sınıf lüks konforlu bir otelidir. 

B .... ı·stol Oteıı· . Hiitiin rnb~tlı~lar.ına ila.v~-
, • • t en eıı tenı1z bır aıle ote)ıdn 

B •stol Otelı• • tz.~irlilel"in .b~laştuklu1 bir 
rı • mu lak at yarıd1 r. 

D •kkal . Fiyat hu o undn Biristol oteli hiitiin 
l • birinci sınıf otelle rden ucuzdur. Yatak 

ücretlerincle yeni fevkalade yapılmıştır. 

(792) s 6 

- Baş ıaıo/ı bİlinci sahi/ede - sek neticelerini gururla takip için tabanca knrşunile yarala-

hanelerini ziyaret eylemişlerdir. eylediklerini beyanda müttefik- maktan suçlu ve meYknf Keınal-
Bu meyanda şeyh (Abdülveh· dirler. Mütekabil temasların ve- paşalı Mehmet o~lo Mustafa 

hap E1nagga) efendi ile, Fehmi receği hayarb verimlerini müdrik hakkındaki tahkikat ikmal edll 

Alaily, Mehana Salem, Ahmet buiunuyorJar.Geçenseneşebrimi- miştir. ManıaileyLin suçunda 

Ali, Mustafa Fehmi. Hüseyin Ke- ze gelen Mısır darülfünun profe- kast eseri görülememiş, hadisenin 

mal Abdelaziz, Abdurrahman sörlerinin Mısırda neşrettikleri bir kaza neticesi vokua geldiği 
E ' f d"I "darehane •• yazıların Türkiyeye karşı alaka- kenclı"sı· mara e en ı er ı mızı . . • . anlaşılmı~ oldu~undan 
ziyaret etmişler, muharrir)erı·. yı te. zyıt etbğıni ılive eylemiş-

} d tahliye edilmiştir. 
· 1 • h b"h il d b er ır. mız e samımi as ı a er e u- S hl d.. . E Yaşana Bakmadan Neler 

lunmuşlardır. eyya ar un yıne ge va- Yapmıf? 
purile lstanbuJa gitmişlerdir; bir 

Cemiyet şark müslüman mem- h ft 1 t b 1 .. 1 • • Kemerde Lfilo Hokağında ka· 
. . a a s an u un muze erını, ca- yıkçı Hamit oğlu Oafer yaşının 

leketlerı arasındakı rabıta ve milerini temaşaya degv er mües- · ·· ·· 
. . . . . . • küçükluğunden dolayı :amunıba-

samımıyeh ku~v~tJendırmek ıçın seseJerini gezecekler. Gelecek neye girmesine mani olmak ia· 
seyahatlar tertıbıne karar ver- hafta lzmir vapurile memleket- teyen nokta polis memnrunnn 
miş ve bu kararını Türkiyeden lerine döneceklerdir. Gemiyetin üzerine hücmm etmiş Te elile 
tatbika başJamışbr. Müteakip se- iki dost memleket arasındaki Ynrmak ıuı·etil• de filen teoa• 
nelerde Suriyeye, lraka ziyaret- müoaaabatı takviye hususunda aüzede bulonmoı.ttnr. 
ler tertip eyJiyecektir. Mıaırh sarfetmeje karar verdiği faali- Oafer yakalanarak Adliyeye 
dostlarımız Türk inkıJibıaıa yiik . liyet ve pyret takdire pyandır, T&rilmietir. 

Muayenehanesini :sır 
Beyler • sinema sokagınd' 
numaralı hnırnsi dair S 
nakletmiştir. (1 l 4fl) b 

ZAYi 
lzmir Esnat ve .Ahali 

k"sı A~aşehir şubesindeP ~ 

aldığım 8/121/929 - 27/2 

25/12/932 tarihli 'ffl 198 -

ralı üç kıtada 100 ]iral1" 

makbozlarımı kaybettiJJJ• 

sini alaoa,gımdan eekisioill 

mü olmadıgını ilin ederi.,,. 

Alaşehir Hacı Aliler kÖf 

Blil oglo > 
2-8-5 3151 ( 



YAZI R.A.1 >OST.A. ı.~nıir ithalat GümrüğÖ Müdürlü- P. T. T. BaşmOdü(lüğOnden: Und lımir merkes evrak. Te paket poıtahanelerile ımendlfer iıtaayon-
B· en: ları •• meık6r poetahanelerle Tapnrlar •• tehir dahili merakiadeiJ Güller Adasında Geçiriniz •Jgi~r borcu~ temini zımnınıla tahtı bRose. ahnmış olan .. 12, 16 Ra11mabane HiikAmet KarR~ti~a, A~ı~noak merkezleri. a~aaındaki 

aaou k0••etınd6 tek ıilindirli 420 dn'irh 2265 No. lı lambalı, po1ta nakliyatı 2117/98' tarıhınden ıtıbaren 9/S/9S' tarıhıne kadar 
•tlbin a Çl\.~ışır Belçika mamulatı bir adet kara motörü 618193-' yirmi gHn mttddetle ve kap•lı zarf ueullle müoakaıaya Ta.edin 
•• al 6 ınııeaclit Pnzıutetıi günü aleni müzayede ile . eatıJaoağın- mittir. 

ltlak ıatıyenlerin wüdiirlilgömüze müracaatlart ılio olunur. Talirlerio teraiti anl!'mak Te bedeli muhammenlo yttsde yed · 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~3~1~70~~(2:0~6~)~~~~ bo90An nispetinde ~mioati muyakka~lerini Tenttk ~klif~rlol 

Kauçuk borular di.ıterlerin
den daha makav~ınetli ve <laya
mkhdır. 

Bahçelerinizi salaınak ıçın 
yalnız kançuk lıoru knllanınız. 

Bu markayı arayınız. 
11-1:! (756) H t Oo. 

dermeyan etmek üzere batmtidürlökte mötetekkil mttn"kaaa ko
wısyonana mUracaatlRrt. 22-26-30-3 2978 (128) 

f''"TA'ZE .. ·ı:e·M·i·z ..... üC'üZ ... 1 
• • • • : . : 

~ J:L.A.C E . . . ~ . . . • • : Bam.ili Jliizlıet : 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Biiyi.ik Salepcioıttu ban karşısındA 

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

' : ·~· ,, ·.,..1" 

~'ilet Demiryolları 7 ci işletme f. 
Ufettişliğinden: il 

r· .• ·• ··..ı.""" 
'c; .• . ·. '• .. 

Dlnh.terem 
G 

Doktorlarımıza 

o A .&ıa,elılr - Izmir Arasında 
E: ğustou 1934 Guma Günü harekt edecek Hususi 

Ve F Tenezzüh Trnlerinin Hareket Cetveli 
.4.ı floa }; Treoi Hu~nı.i F 'rreni 
s,,~!ebir kalkar 5.30 hmir kalkar 19.10 
l{ -.Ji 6.28 Karşı_vakR 19.43 

llsab.. 1 ( 1tt ... 7.~U l\ arıisa 2 ),56 

t '•ıiaa J{aHl\ha 2135 ını· 8.07 
ıre vınır 9.4.6 8al ı blı 2tt30 

Ademi iktidar, erkeklerdekl umumi zafiyete 
karşı bir mllesslr tl4ç 

HOBD:OBIN 
Tablatleri fennin en tton nazariyelerine tevfikan ihzar 

adılen bo çok fay<lalı müstahzar hakkında fa~la izahat ve 
meccanen nüwone almak ietiyfln doktor beyler lstaobulda 
Karaki.iyde Ziilfarus soka~mda ( 17 ) nnmarada 

Adrlatlca Kumpanyası vapurlarile mDntazam seyrOsoter 
Doksan gün müddetli gidiş geliş biletleri : 

Birinci mevki :;o, lktncl me11/tı 33, Uçüncü mevki 
17, Güverte JJ Ura 

GRANDOTEL DES 
RC>SES 

de otuı ıınuz: Asri konfurt liiks müe&ileae, en iyi müe&seHe 

Husnsi p laj, GOLF, TENlS, AV, GJ1~Yf K SÜRRGl 
Her A"Y dRhı" I do"rt t k J · d b v" >HQD ıra an iti are:ı 

Aihııler Te nzun ikıtmetler için tenzilat 
450 kilomel relik miikemm61 otomobil yolu - BHi 
resim ve depn muv-.kkaten otomobiller ithal edilir 

Oaro;lar - Binicilik - Büglik Gazino 

19 dan 28 .Ağustosa katlar 
Büyilk Spor Haftası 

800 metre irtif aında Prof et daj{ında Dağ şubesi 

OTEL Di SER 
Çam ormaııı • ideal iklim Tenis, tenezziibt avt aileleı· 
i9in ideal yer her ~ey dahil ii9 liradan itibaren pansiyon 

Aileler 'te uzun ik&motler İQİn teozill\t 
eaıw 

ŞARKIN KARLSBA Ti 

Kalitea Kırali Kaplıcaları 
Karaciğer, Hi>brek hHtaları, Rrtrit ve Şeker ba&talıgt için 

müessir tedavi her kooforo cami bir çok oioller 
2 - 3 Jirahk her şeyi dahil pansiyon. .MuBzzam 

san'at ve uarı&tika zenginlikleri - Adada 
n,,fis tenezzühler • Balolart KonaMJert Spor 
toplantıları - Şenlikler, sinemalar Te&aire 

17 - 20 H.S 
~ AIR~ebir vıuir 23,21 
~llatıbtereın halkımızın İzmir plaj/arındırn istifatlelerini tomin 
ht dıle 10 Aguetoe 1934 Oama giinü Alaşehirle İzmir arasında 

,. le l ehven fıatlarla tenezzüh treni i~liyec~ktir. Bu trcrıl tı r Salili 
~~ · ' 

ktır. 1~ arasındaki bütün istasyonlarda ... dnr11oıık ve yolon aia-

Hayri Rif at ve Münir Şahin 
T~bbi müstahzarat şirketine moktnp~~-ı~ı;:sa7~'s°aat ı 'Osmanl ye 

iç Ticaret Umum Mü- ---8 a bapta iıtaayonlardan fazla maluınat Khncaktır. 
1ter'1ot:en te~riibe mahiyetine ol~p r~ghE' t g-iirıliiJ.! ii t:dcdirde Osornniye oteli htıuıbnldA Sırkeoide tramvay caddeein-

illa gllnlerine de teşmil edıleoektı r. 

Üc~etler aşaRıda Keaterimı~tir. d •• ı •• "" •• d dedir he r tarafa yakınilir. Möbtert'm lznıırlilerin ve ha· ur ugu n en: valisi lıalkıııın ve muteber tiicoaranım1zın misl\f ir olduk-
Gıdit - Dönüş 

[ 
200 [( ([! 

150 ıoo 

Yalnız gidiş j9irı 

I II III 
160 120 80 
:~-5-6 ~H77 CHO) 

! ları otel latanbulda Otıınaniye oteli ve tahtınclaki İzmir 
30 lkiooi Teşrin 380 tarıbli kaııun hükümlerine rröre teıcil .A k e s eri karaatlıanesidir. Muhterem İzmirlileri n ve m u hte-

cdilmiş olan ecnebi vapur şirketlerln<len (ServJ9i dö leta Romen - b rem avalisi halkının bolondukları ve holuştııkları yer 

U 
.. lı~ir ithalat Gümrüğô ivıü-
_rlugünden • 

Servioiol Maritim Roman) Şirketinin Tflrkfye umumi vekili haiz Osmaniye ot<-lidir. 
olduı?o eelahiyt-te binaen bo kere müraoaatla şirketin lzınir 
acenteliğ·ine şirket namuıa yapAcağı işlerinden do~aoak davalarda Bu otel lznıirdeki Askeri otelinin Sabık mti-
bütiin mahkeml'llerde dava eden, edılen •e ü9üncü şahıs ııfatluile essis ve müsteciri velzmir ve ha valisi halkının 

liır 1 • 
r ı,0 10rc.:on temini zıwmoda. tahtı haı;ze alınmış olAn bır mik-
6aa11~a ile boyacılığa mütealhk fırra ve saire 7/8/93.J. tarihine 

•lar 
1

1 &alı gönü &Ht ı• te Birinci beledıye oaddt'.siode yorgan 

hazır bol anmak üzere (Fratelli Ieperko Enrlko Ittperko ve Figll yakından tanıdığı ve sevdiği Omer Lütfü be-
baleflel'i - }~rntelli sperco .Eorioo & Figli hslefleri) firmasını • l · · ·d 
teyi11 ettiğini bildirmiş ve Jazımgelen kAgıtları Yermiştir. yırı ta ıh ıstıcar ve 1 aresindedir. Fiyat]ar eh-

< a 14 nnnıaralı dükkandR satılacağı ilfw olanıır. 
Keyfiyet kanuni bükümlttre uygun göriilmüş olınak1a ildn vendir. ~0-26 (852) 

olunur. (212) fi & 3171 (207) 

·~"'' ~ r ·- 5; Beledtyealnden: J w; 
Sağır Dilsiz Ve Körler Mües--- ' ' 

~· "' 

llas1... AdAııın 26 Nuınar&Jı 
, •• ır1 

saat Natışı 14/A~astos/93( 
l.ted 6 .~ 6 da kapalı zartla mü
'<l•r Bı 11 olacaktır. O vakte 

tacaaı de~ediye Frıcümenine mü
e • lnıesi. 

........ 9'" 23-~~ (13,) 8098 
t'-•ın o adanın 81 
le 28 ın 1tatışı açak miizayedt1 
'ltıcı,d~~astos 9;J.{ te uat on 

•ı 9ti ad 
tııtı 8 llrun 8~ numaralı arsa· 

2s n l\t·~· a<:ık 
tı1Uaıoe 9'l .. 95 · ıa te .ıa.at 16 dadır. 

•ıtı adar ,.. 9 
2 

11l •llt ıın ' nomRralı ars"-
8 "~tı 1

•
1 açık rnüzl\y~Je ile 

95 ~tdoa 9a4 le saıtt 16 dadır. 
81 111 .. '\ 

2 
tıın 

1 
'nın 86 rııımaralı arsa· 

8 -~11::••1 açık m iizayN1e ile 
95 °8 934 le sut 16 ıhulır. a;:J 

•ıtı lldı.rı 8• T;J ın 11 ın 3 ııu ma rıdı arsa· 
28 ai'ıo atı~ı açık müzayede ile 

l';tısto !.)·' • 95 · ·)* te saat 16 dadır• 
I_ •ının "d"ııııı 85 rıumıu·alı arsa-

~~ a~ 1" 11~1 ııçık müzayede ile 
9 llR!oıı 93:{ 5 ad to ııaııt 16 datlır. 

81 rı1 11 anııı R9 namarslı area-'>s •• ,., 
"' "~""' 1 

"Ç•k mii~aye<le ile 
9,) 08 934 te E!Rat 16 <1at1ır. 

•ıı attarı 80 ~k11 tı tııq 111 ıııııuhralı area-
"l:tııı-;ı 1 ~ 1 açık ıniiznytıde ile 
o ."11 !l:l4. te 81\At ıu ılat1ır. 

~· Q tırı . 1 &tır 1 ı tıa ıahtan depozıtolarıo 
ti\ •tıa~ 1 i . ı . ,. . . .. 

(l'"t •.• çın uaşkatıplıge ınu-
t!uıhneı ·d' ·~ ı 1 r. 
< - }:j :J 183 (208) 

kito-;lı 1 - Çakmak fırıoındaki 
~lltffı anının seneJik icıuı kapah 
•aıq '• •n7.aye<}., ile 25-8 934 te 

c;. 
11 altıda ihale edilecektir. 

••Ilı; - 1'1altıılarc1A on u 17 
. araı 
lta

11 
1 diikkAnluw senehk 

te sa açık ıuu~ayede ih~ •ı6-8- 9:i·J 
at i u tl" •tJA!e ,,dil-ecektlr. 

~ -ı:s .ns.« (oıoe) 

Maklna Ve inşaatı Bahriye matehaıııaı 

ETUP ()Ertf AL 
MAKINA iMALATHANESi 

Balimağa Q.&BŞISI ?fUIK.&BA 60 - lzaıtr 

GAZOZIYEN MOTORLERI iÇiN 

sesesi Müdürlüğünden: 
193! mali senesi ihtiyacRhndan olup talıtıi çıkmıyan c et, elit, 

yoğurt, yumurta, 110hze, odun kHınürö ve kök kömürü > H)/8/934 
tarihine miindif Paıar giinti saat 11 de verilecek olan bedel:i.t 
haddi lllyık göri.il<liiğii takdird6 çıkacak talihine Terilmek iiıere 
yeniden miinakssaya konmu~tor. Taliplerin şeraiti görmek iiıere 

her gün miio&sese idareıine ve yevmi mezkürda d" sıhhiye rnii
dörlyetiode te,ekk iil edACek komı&yona müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 31-3-7-10 :3128 (179) 

Hilaliahmer Cemiyeti Merkezi 
Umu misinden: 

On beygir kuvvetinden 250 beygir knv'fe• 
tine kRd&r cihazlar imal olunur. Daha bü
yiikleri için hususi sipariş kabul olunur. Bn 
cihazlar .AntrR&İt ve odan kömiirü için 8 • 
pılmakta olop arım edildiğındtt Llnit i·· Eskişehir Hilıiliahıner merkillz ambarıud" Slllıh~a çıkarı l an 
mörJeri için de tertibat ptpıhr. o- eşyadau • Mukav.ve11 BRrakalar ınl\lzeıırnııi - 2 Ağustos 93' Per

şembe ve • Demı r lıoru, anahtarlar ve saire - 5 A~ustos Pazar iMALATHANEDE v~ ?,velce m_iizay~d~ye Çlkarılıp Yerilen fistları hl\ddi JAyıkında 
y h 

1 
. . ı gorulmemesıne hınaen 1 hal esi icra olunamay•p tekrar ıniiuyedeytı 

d r:gt ~ne~ ı9)ın ba~kı, Pompariya (Hay· konulması t~kıuriir eden ferııode battaniye ve müstnmel hayvau 
ur 1 • 0 nm a&t zeytm ez°:1e tl\kımJarı ve örtüleri 9 AgnıdoR 934 Perşembe güui.i saat U ten 17 ye kadar 

1763 No. ve 20 şubat 93ı:l tarihli ihtira 
beratını bııizdir 

her çeşıt yag ve sa tankJarıle Dı•kine ile açık arttırma sııretile mezkftr ıunbarda satılllcRktır. 
müteharrik bütün kuvvet ve kudrette (Saatte Mokavnı baraka mRlzemeıılnirı muhammen kıymeti 0 140 

500 tona - 500,000 kilograma kadar) 
80 

614.02~ ye de~ir horu ile . anıb&ar n ıaire~in .. kı~meti mubaın· 
Bu bamar makineleri gerek metauet ge

rek saılelik ve gerek kullanış iti bar ile Avrupa 
makinelerine faik oldukları gibi fiat huao-

cıekmek üzı.re garanti ile tulumbalar ve .. menesı olan 5:.>914 hatta01yeler ve hayvau ortulerınırı kıymeti 
binler Jmal edilir. <lur· mohammenesi olan 123000 kuruşurı yüzde 011 nlsbetinde depozito 

sonda da uoıızdur. 
Hu makir.ekır 150 260 350 450 kiJog-

Un değirmenleri, aeaneör teşkiJAtıarı Ta 

her kudrette sabit, aeyyar Te nıiiteharrik 
vin9Jer yapılır. 

Bahriye İşleri 
ramhJr olarak yapılmaktadır. Hususi slpıuJ' 
verildiğinde istenile::ı boydıt da yapıhr.Bo11011t 
çiftlik, p:ıstane ve sair yerler için (50) kilo
gramlı~a kadar el ile müteharrik hamur 
makineleri de J&pıhr. Motorbot, Dok, Layter ve yriz tona 

Arzn odeııler ha makineleri gerek fırın· 
larda faaliyette ve gerekse ateJyemizde göre- kadar bıtmule teknelerile gemilere 
bilirhr. Atelyeye miiracaat edildiğinde fazla vazı ve muhayyer pervane imali 
izahat verlJir. Hariçten katalog talt1p voko- nevi in~aat ve l•mirah teminatlı 
unda gönderilir. tAahlıüt olunur. 

Makl1telerlmlzl faaliyette giJrmek iatlgenler Kestelli caddalna llofllak Ma11tafa efen· 
dinin Yeni fuın.. Kealelll caddesinde Emin efendinin, lklçeımelllt caddesinde Ot1man 
Naci efendinin, Maltularda Cemal •/•ndlnin, Tepecik Kdld/ıan• oaddMntü Hagrullah 
e/•ndl biraderler fırınlarında giJreblltrler. 12-ıs B s 

ak94'Jerile taliplerinin ınıhıtrda miileşekkil Alltış komisyonuna ıııii -
r.-oaat eylemeleri ilan olunur. 2-3-5-6-7 8149 (20a) 

~ZONGULDAK . 
• • • • • • 

K" C> ıvı: -c.:r Ft -c.:r 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( ZERO DiZ ) ve sair kaliteler: 
Bu defa g&tirdiğim yük1ek Jralorm ve fevkalade teor r.ı r lı 
Z ON O U I.1 D .A. K k<>mflrlerlnf aatı~a vuetrlm.(~ f HO 

DlZ) toun ıua (J0,5) L• d 
h"Y" t•U.m ıra ır. 1 
Adre11: Ma!tızlarda Yalı cadd.,etnde o. 12 

ZOROt GANOOt 



~ .. tıhife 8 "'"nı Asır 

Fratelli Sperco 
Acentası 

:e 

lstaobnl Sürat Yolu 

S.&K.&B Y .& vapur 

Royale Neerlandal8 Her pazar 
Kumpanyası günü eaat on 

1.'RlTON Vaporn 2 ağos l.l'a~:::::;:w;~ altıda limanı· 
tostan 4 attustosa kadar ANVERS mızdan hare-
ltOTTERD AM AMSTERDAM keti~ do~rn 
•e HAMTHJRG için hamule lstırnbula gi-
alacaktır. der. 

HEHMJ;~S vapura s ngns- Fazla malfimat almak i ti · 

toAta beklenmekte olup hn- ven iM Hirinci kordonda VA· 

mıılesini tabliye e<lerek BOUR· PUROULUK ~irketi acenteli· 
GAS, VARNA ve KÖSTEXOE !tine miiracaat. 
için yük alacaktır. TIUJEFON : 3658 

U T.ı Y SS E~ va po ro 14 a ~us tos- ··--miiiiiiililmliiiiimiiiiiiiillliiiiieılla&i!&i&a• 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak' 
Haftalık l~mlr, Pire Trlyeate 

ve Susak Muntazam 
sllr'at Postaları 

Seyahat miiddetl li,112 glln 
Vıporlar lzmire her pazar. 

tesi sabahı gelir ve çarşamba 

öğle zamanı hareket eder. 
HAREKET TAltlF~Sl 

15 Ağustosta : SPLtT 
22 Ağusto'1ta : SRHlN 
29 At?nstostıı : HEOGRAD 

5 Eylül : BLED 
Yolon ve navlun hakkında 

tnn 20 n~ustosa kadar ANVERS 
R011EH.DA.M AMSTERDA M 

l 

-.ır V fa~la malt1ınat için, Oemal Oen-
n. • W p H V D deli Hanında, JER0:\1 PUSlÇ 

• • • an er acentesine müracaat ediniz. 

alacaktır. Zee & Co. (189) Telefon : 2548 
ve HAMBURG için hamııle 

HER.MES Vapuru ı ey- Deutsche Levante Ltnte ·------------ALAYA vapura 8 agoatosta 
!ülden 6 eyliile kadar doğrn bekleniyor. o kt'I H A 
t.ANVERS,ROTERDAM, AMS· 8 1 o anım ranıyor 12 a~ostoaa kadar AN\ERS, 
TERDAM ve HAM BURG için 
.ıbamnle alacaktır. ROTTERDA.M, HAMBURG ve Framıızcnya aşina bir telefo 

Svenska Orient Ltnlen BREM EN limanlarına hamule niıtt. daktilo hanım aranmakta-
NOH.DLA ND motörii on nlacaktır. dır. 17 l numaralı posta kotnsooa 

\ A TTO vapuru 25 ııbrrustosta tabrı· ·· t ol 
dokuz a~u tostan 22 Ağustosa b ki . 30 k .1 reıı muracaa nnmadı, 

e 11rııyor. ağustosa ·aul\t" 4-3 (182) 
kadar UOTT~RDA ,.~HAM· ANVEHS RO'l"fEROAM HAM 
BUR G, COP EN B A GEN GD Y · n u RG • "' ~ N · · a!1!8'!!!!!!1!!!!!!!,...l!!9llil-~!!!!!!!!!!!!1!111!!m' 
NlA GEf'LB GOT.EHORG v ve RREruE.L' ıçın l • H' s 1 • 

' ~ e Ha mu le alacaktır. ayı ıssa enet erı 
lSOANDINAVYA Jimanları DELOS Vapuru BHEMEN 

ı i9in hamule alacaktır. HAMRUHG ve ANVI~HSclun Adet Nuıııarn 
Service Marttlm Roumain 25 <i087 ı .Mayıs 9i8 

Garbi Akdeniz için ayda bir yiik çıkarmak üzere 1 eylültle 53 10006 1 l\Iayıs 928 
muntazam sefer bekleniyor. 59 ' 15030 30 Agustos 930 

SUOEAVA vapuru on a~us SOFIA motörii 10 eylülde Palamut -şirketi hisse seneda-
fosta viirnt edecek ve ayni giin bekltmiyor 16 eylüla katlar tından Nazillide Hacı Melımat 
saat on sekizde MALTA, BAR- 1 ,. , • . • 

OlU~ONE, MARSIJJYA OENO- ANVItH.S, HOrERDAhl, A~lS- Cevdet efendı varıslerı namına 
VA, ve N APOLlYE 'hareket TERDAl\l H .AM BUHG ve BltE mutelıer yukarıcla 11uıuara ve ta

edecektir. Yolcn ye hnmole ka- MEN için hamule alacaktır. rilıleri yazılı iiç kıta muvakkat 
bul f'<ler. JOHNSTON LJNE LJMJTED makbuz mnhteviyatı 137 hisseyi 

ı>J ' J us v 13 ı··ıa Jll'SS'l0l'J? V G ~ zayi t-yledık. Mezkur Rirketten 
•, Jl'.J apurn ey u e ~ .ı \.,, apuru a..,UB• • 

yenilerini ıtlncagımızdaıı eekile 
gelect.'k ve ayni giinde MAL1ı=A, tosa <logro hekleniyor.ANV.ERS 
BAROrLON l rinin biikmü olmadığını ilan ey-

" , 1' , E MARS LYA, ~e ve LlVEHPOOfJ dan yük çı· teriz. 
OE~OVA ya hartıket e<lccektır, kardıktan ı:;orn tekmil BtıfNnriı:ıtıuı Nuzillicle mukim Hocal'.nde 

ı olca ve hamule knbnl eder. 
Nalional Steam Navlgalion Te Homanya lıınarılnrına yiik Tovfık birndori Emin 

Co. Ltd. oı. Greece. alacaktir. 1 hem~ireleri Zehra 
t · v 1-3 (213) PlRE urnt tarihleri ve vapurh.rm 

... "\VE S T I ~ G H O lJ S E" 
13-UZ 1 >C>L..A.BI 

Bir Çeşit : TAM - Bir Cins : En iyi 
inkar edilmez bir hakikattir ki asri bir buz dolabınd• 

Sogutucu cihaz tamaıniyle ka· 
palı ve n1ühiirlü olmalı, cihazın sı
caklığı ha va ceryanı ile alınmalı. 

](endi kendine ( oton1atik) işle· 
n1eli kezalik oton1a tik en1niyet ter' 
tibatı oln1alıd1r. 

Yalnız WESTINGHOUSE bu şeraitin hepsini 
TATMİN EDER 

------------------~--~-----!------------------~~~~ 

Buna binaen; başka markalardan: 
Daha aşağı bir fiat1a 

l\1emnun kalmıyacaksınız 
Aynı fiatla 

Ayni cins mal aln11yacaks1nız 
Daha yüksek fiatla 

Daha iyi buJmıyacaksınız. 
O halde: WESTINGROUSE 

Tercih ediniz. 
Dört Sene için Garantili 

SATISI T~~sitledir • 

Bu Markaya Dikkat Ediniı 
Bu mnrkayı taşıyan bütün buz dolapJat' 

için hatta en ucuz ve en küçükleri için bile 
nıaliyetin iyiliğinin uzun müddet dayanac.il' 
ğının ve tasarruflu işliyeceJ{inin delili ,·e 
garantisidir. 

'Umum Türkiye Acentesi: 

VE ŞÜREKASI ŞARL P. BALADUR 
Cumhuriyet Meydanı yanında yenl ~ORD Garajı İZMİR ~ı 

1-3-6-8-10 (199) 
Birinci Kordon 

Şımali Amerikaya isimleri üzerine mesoliyet kaho1 ~ 
f l' ı ,, 

muntazam se er euı nıez. 

TRAN8ATLANTlKcHYRON• N. V. \V. F. Hanri Van Der PI~ATT 
Zengin f kramiy~li öküz 

bnş Kol man çivi tleri le 
< Brasso > maden cilası

nı u piyango bi !etleri gel
di. Elinde boş cila ko
toeu veya yivit etiketi 
olan hemen depomuza 
müracaatla biletlerini 

.Makina Fabrikasının 'Taporu yirmi beş agastosta Zee & Oo. 
Jimanıwızdaıı hareketle doğrn 
NEVYORK ve BOSTONA gi· Birinci Kordon 1.'elefon No. .NAMDAR ÇIKRIGI 
ecektir. 10 eylülde NBVYORK- 2007 - 2008 
TA bnlonaoaktır. 

Yolca Te yiik kabul olunur. 

Holland Austalla Llno 
AIJM I<ERK Vapuru 21 ey

JüJcle beklenmekte olup BOBAY 
A VUSTALYA ve YENt ZJ1J-

Olivier Ve Şü. 
LJM11E1 

Vapur Acentesi 
LANDA için yük alacaktır. Cendelt han Birinci Kordon , 

İlandaki barek"t tarihlerinde- Tel. 2443 
ki değişikliklerden acenta ınes'a· Dhe Ellerman Ltnes Ltd. 
liy~t kabul etmez. 

Fazla tafsilôt icin İkinci Kor- A DJU1'AN1' 30 temmuzda 
<londa Tahmil 1.;ahliye Şirketi JJondra için yiik alacaktır. 
binası arkasında FUATELLl AJJGl~RIAN Ar sonnnıla 
SPEROO acenteliğine müracaat LONDRA.ANVERS ve HULf; 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200.t-2005 
den gelip tahliyedtt bnlonacak 

ve ayni zamanda 1:1 UJJT~ için 
1 

Ptık ynkıııdn en ufak yedek parçalariyle beraber aşağı
~ aki 1ZMIR UMUI\l AOENTASINDA stok bulandora· 
lacak tı r. Atlres: 

G. D. GIRAS ------------yük alacaktır. 
Continental YVO.NNE Agastos ha~ıangı-

ORIENT LINE cında J;EfTH i9in yiik alacaktır. l Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet Hokağı No. 3 

Türkiye Umum Acentesi ROU.l\tEfJtAN 16 a~astos 1 P. K. No. 234 JZMJR 
ıl ... - • -

DABKOVIÇVEŞsı. LlVERPOOL ve SwANSEAI 
. ' . 

ISTANBUL dan Kelıp tahliyede bolonacaktır .. 

1ZM1 B ve. ROTE.H.DAM, De:ıtsche Levante Llnte 1 s. Ferit ŞiF A 
HAMBUHG.A~VERSJımanları ANGORA vapuru 6 agostoe Memleketin en yüksek aıh 
arae111da rnnntllzam seferler: BREME"' lIAılIJ>URG AN 1 h .._,,. u > ve ~ • t müe1&eseaidir. 

Danimarka bandıralı TEKLA VERS'teıı gelip tahliyede hota.1 i Sıhhi korsa 

va., Fenni gHzlük 
vapu rn 25 temmuzda yükliyE"· nacaktır. 

cektir. NOT: Vürut tarihleri ve 
Alman bırn<lralı NORRUHG porların isimleri üzerine mes'u· 

liyet kabnl edilmez. vapnru 9 agustosta yi.ikliye-0ektir. 

Dnrıiuıarka bandıralı OLGA 

S. vapur 22 ngostosta yükli- CJl----------
kabnl edecektir. 

yccektır. 

Alınnn bandıralı HANS- ÇlÇEHlN vapuru 25 tem-
muzda bekJenmekte olup PİRE 

HU HG vapuru 29 ağustosta yük· YAFA PORTSAlT . . . .• . 1 r ye ıçın yuk 

Barometre, termometre 

Çoouk don moşl\mbaları 

Hilµmum tnvalet çeşitleri 

Yerli ecnebi mustahzarlar 

Ender bolonan ilaç çeşitled 

Daima 
ııyece' ır. . ve yolca knbol edecektir. 1 

JO~~r, lSKANDIN A VY A ve DİKKAT: Yakarıda.ki tarih_! Mevcut 
BAL'IIK limnnlntı ile DANZlG ler iç· mes' l' t k b 1 a·ı 1 d 

ve lıer yerden çko 

MF~ FL GD1NYA ı · m n ıye a o e ı . ncoz ar. 
::.ı ı.ı vo ı mania- mez. 

rınn d•.gı .ı lconşimento ve müsait 
şerai tle mal kaoql ve nakleder. 

SOVTORGFLOT 

]fazla tafsilat için : 
G. BANAYLlOGLU 

Te J. RO.l\lA ... o 
F HAX.Z Meriug vapuru 22 tem- Acentesine müracaat ediniz 

S. FERiT 

ŞIFA 
Eczanesi 

- ... 

Eczanesi 

mnzda beklenmekte olup Selanik Birinci Kordon, RlZ :forha-j 
· Ye ODESA için yolcn ve yük nesine ~elefon 2S5G ~~~~ ..... &ııaei 

alsınlar. 

Asker markalı hakiki 

flit, Fayda, Kilsekt, Ati
m, Bla k Flag, Flayoıen 

sinek iliiçlarının her boy
da kapalı kutuları var
dır. Dökmt•sinin litresi 
yalnız 100 kııro~tur. Son 
parti naftalin geJdi heniiz 
tedarik eılemiyenler biraz 
acele etsinler. 

A RTİ kamaş hoyalarımızın tecriibosini yapın ıyaP 0 
mallı 15 kuruşla r"ngini atmış ipekli palJl 

yünlü elbiselarinir.i istediğiniz renkte boyarsınız. 
l~es~i rnhdatnnmeyi haiz LEYLEK markah rastık sa9 ~ 

sını ıhtıyacı olanlara tavsiye ecleriz. J~snaf için toptan satı~ 
kezi depomuzdur. 

Toran tuvalet sabunu ECE viın toza Knol Braeso pfre t 
k . t ' ' arpı , ç~y, ~ın~, s.akız, diş mnconları, kakao, kolonya, kolllı -
kal, demır lıındı, lımon tozu, her nevi asit, lastikten mo~"ıJJ 
mastarda, çiçek boyaları, zamkı arabi, çama,ır i9in eodo, fO 
leke tozu, sabun toza, lüks .-abnnn, fare zebiri v.s. 

TEEEFOR : 3882./ 

HARACCI ·zAD~LER 

Ucuz ve s ğlam sandaıyeıef 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres: İ kinci Beyler sokağı No. 1 oz 
Telefon No. 3778 

İzmir MiJJi Eml!\k Mliılürliiği.in<lea: ~ 
1. tik tal mahallesinde katipçelehi enkağı n da 10 e ki ıs 11~f 

ratnJlı hanenin i9inde 17 lira 65 koru, kıymetli roba 10', 

Osman ağa soyunan mülkiyeti 9/8/934 Per~eınbe gürıii sıınt 1 ~ 
eatılaoaktır. Tı&liplerin o gün .Milli Emlfik MlidiirlüğiiD8 IJl 

288d: (21 1) 


