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Sahife 2 
Yeni Asır 

........... ~7#i"NI'~ 

Altıncı Yerli Mallar Sergisi Kapanırken1 Küçük Haberler 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dünden. .Bu.f!!'t;Ü0e 

/Rianbul sergi•lnde · hakim inkişaf çok barizdir. Tilrkiyenin mas "'7"7'""..ı":r///,'/%7'.a;a;f. 
Nurettin Bey • ~ 

Olan dü,,u··nce (ne sataraam yııktile senevi 250 milyon llray" • M . k ' I ı · a\l'kı 
y El k .kV T . ııarıt ~e 111'. me ··Jiil lrtlrdır) Zthnlgettdlr. baliğ olan itbala~ı hiç şüphebsiiiz Memurlar e trı e ramvay uc- teknik tedrısat şııbl'SI .ıı"Hııir 

lzmtrde kurulan paoa11ırda ıımnmi servetimıze nazaran • Nurettin bey ıne7.o .niyetı bl ~' 
gözönünde tutulan gaye /Be yiik bir yekilndnr. Memleketi - 1 • T •ı Ed•ıd• oihetle bagiin •ebrimı~den 
(Mallarımızı tefhlr t•e propa mizde büyük: sanayiin inkişafın . Halka Kolaylık ret erı enzı . 1 1 karayıt diineoektir. 
ganda ) tdt. dan ıonradıı ki hıı yekflrı daill)a Belediye Encümeni. Jdı 

İşte hn biiyiik farkı gördüıı:- lehimize azalmaktadır. Daha da Gösterec.ekler • Ed·ı y • Jıelediye tlı.ııni enciirnen• 'g. 
ten ıonrıı. Artık İstanbul aergi- azalacaktır. Vekaletçe Tasdık 1 en enı öyleden sonra doktor Hl'bçel ... 

* Nüfoı muameleleri hakkında " çıı~ 
sinin gayeden ne kadar uzakla~- d T •f ş• k Teblı•g" Edı•Jdı• lib beyin riyı.ueti 1>ltınv" ı bıf •" Dahiliye Vekıiletin en vilAyete Jıır ete hl 
tığını iııaba hacet yoktur zannın- (Yerli mallar) aergıatnı ge• bir tamim gelmi•tir. Tamime arı e • etmiş ve tamıre mn aç öl~ 

l lı d b .. ·· k b. k " yollara ait münllka•ıtlarıo ıP 
1
, 

dayı1l zen er, ora a en nyu ır no - go··r~ bazı yerlerde nüfaı daire· T d ·t · ı El kt "k • •· ,. Geçenlerde Elektrilı: tarife' emmuıa an ı ı ıaren e. _ rı bhitl . b 1 · · · a •• 
Ve t.mı·r nanayırının da ı's. ı•n m~•ııbude de müttefiktirler ··f ı k 9 k t öd a erıoe ı "esını ıcr · 

,. a "• v • !erinin melı:tnm na as arı ay· komisyon onca verilen bir kararla kilovatını l oroş .. o ıye- miştir. 
tikbalıııi yani beynelmilel olu- O d1< Yerli mamollltımızın en detmek için muhtar ve belediye Elektrik kilovat ücretinin 20 5 oektir. Yıılnız Tıımmuz fatnr"· Bahçeden Atlamıt ,

1 ~unu hazırlıyan en büyük amil gözJs, fili ileri nümuneleı-ini llmübaberll'rinden ayrı olarnk kuruştan •m dokuz kuruşa lnd'i· farı tanzıın edilınl' bolnndnğun• Karşıyakada sogok ko1~:11 
de, hiç şlipbesiz ki yalnız ve veren (Sümerbank) müessese- poliR tahkikatına lüzum giister- . . . k dan tarife !arkı Agnstoı ayı sar- melhiret sokağında AJıınet 

1 
k) 1 · · ki ,. d B yık lok d k rılılıjtını_ yaz.mıştı • . . tıyatındıtn tenzil olunacaktır. ııı 1 

yalnız (mallarımızı tanıtına erıoın yo n.,ıı ur. ıı ' dikleri .,e bıı yöııı en me tnm y f V k'I t t d kırk ya•larıntla 1\lıhrlye ban• 
1111 k d b .. ··k f · ht l'f d eoı tarı e 8 '1 e ın as ı · ueni form·ıı·ı muolbinoe dünden v e emeli değil midi•' Burada ls- koca ~ergide o a Br uyu nü uı allbiplerinın mıı e ı a• J N ı. bahçe dıvarını aşrnak sar 

k k bı·r bo•l.ok bırnkmı•ld adeta eer- ı·reler ara•ında günlerce sliriin. kine iktiran etmiş ve ıımir a· iti haren Elektrikli tramvay bilet· yeD1 
tanbnl eergisıı.ıi ten it etıı.ıe v v • evine giren hırsız bazı gı 

ki d . d · ıd· gı·nı'n bı· r tarafını •l\katlamıatır. dlikleri anla•ılrnı•tır. fia müeese~eleri komııırliğinc ücretlerinde tenııilılt yapılmış 1 k k 11 . a ımız an geçmış egı ır. v • ' eşyasını <;a .ın açmış ı. 

B ·ı · 1 . • . b' · sa··mer Bankın sergiye niçin Vekaletin emrinde gizli nli· iade olunmuştur. Keyfiyet rllin birinci mevkiler on kuru•tan K K ç ııan-ı,ıar 
ı ıyornz u yaı..ın ır mazı v arı oca u ... . dı 

ye kadar Çorak bir çölii antlı- iştirak etmedi!!ini panayır komi- fneların kaydı işinde blikftıne · komeerlikten Elektrik şirketine dokuısıı, ikinoi mevkiler yedi Kemerde y~gitler c~ .dde& 1 ~1• 
· d ·ı tı· t kı"ıı ettı' gı· bedefiıı azami tel>liıt edilml•tir. bııçuktııu y~di korn•a indiril• u f f d e • ran ıanayiimızi yaşarmaga, filiz ıer111 en sort um. n 8 ~ ., v " Feyzi ile .;ıı.uata ,. e en ı " .,ı 

u· d h k"k• b b" 1 k l 1 k ·· ı t Jdu" m kt m Yeni tarifeye giire Halk, 1 miştir. E . h da r.ı• vermeı>e ve 800 Hmanlarda da < ·- nız e a ı ı se ıı ın o ay ı vıı sura o .,ıı, e u r111 mıne &ıııın .. rasın > 1 " . h • "'oı\O teaııım etmego yol tutmuştur. bilmiyorıız, banka bize bn sene niifnsların bebeme al ve azamı A N ı• kavga sonunda Mustafa ve"' 11 
Sanayiimizin inkişııfında bal- htanhulıla büyük bir merkez auratle yazılma~• icap ettiği, hal- Beledı'ye ,,evap lamayınca a ıa hanım, Feyziyi dö~mo,ıer~,,' 

d b · ı· k k 'kA t• · ci(• olac k bal \4 haklarında takibata ha•lnnıo•I kın yerli malına raıtbetini temin kor ngo ıçın araya ış ırıı ııı şı .. ye ını ınu ıı • , 
" ı ı d · ı · b t E • Umumhane Kabadayıları 

•lmenin ilk şart olduğunu lıil- edecek tahsisatı olmadığın• ıil· ere may an ver• mtııueaı. mu ar V k 1 t· M .. raca-at ttı ~r' 
di'•imiz i9in eergil11rin, esası dirdı • dediler. ve ıhtiyar heyetleri ve ya hele- e a e ıne u Kemerde umıımhnııeler ı 

" ı h b ı · ·· · k 11ncla ıııırhoş olarak re:ıılllAt 1, 
Olan •T«•hir ve propagandıu Danan eden şayialıırda ise diy11 i ruö a er erı uzerıoe meı · •· 4,, 

" pırn Ali oğlu J<~nver "r""d'11, 
rollerini göz önünden uzak tat- Siimer Haokın 26 Aj!nstoeta Jz. tam kayıtların deı h11l yapılması H f b 'k B " k" v • t' • B' Heyet Yoaof zabıtaca yakalanmışlar 
mıı.mafarınl iıtiyoru:ıı. mirde korulRcak beynelmilel pa· bildirilmiştir. avagazı a rı asının ugun u azıya ının il 

* nayırda ecnebilere karşı hakiki Veklllel; emrinde, halka ınüş- E . 1 . . d' Mutahassıs 
Ge,,en sene:i" Ietanbııl sergi· Türk eaoayiini göstermek, ve bıı kiilll.t göHteren ınewıırların şid- Tarafından Teıpı't ttıri mesı isten 1 l• 

• ı d ı ı d · ı· Y Bual'ti.nlerde Şeht ıini görmemiştim Alakadarlar la maksııdı temi nen layıkile hazlf• tletl11 ceza an ırı wa arını "ı avo 0 

görüştüm. Onlar bnseneki ser- lanabihnek ~çin bu sen.e lıtlln~ol tınektedir, Hav.ıgazı şirketinin imtiyaz mutabık kalmışlardı. Bu muta• mize Gelecek 
1 

ginin bazı noktalardan diğer sergısıııe ı~tırak etınedıgı de soy- t müdıleti bir kllÇ sene ronra hi· bakata havagazı şirketi idare İzmir maliye teşkıllitını ı:ı 
sergilerden daha iistön oldu leıım~ktedır. . Beye taın bulacaktır. ınecl'.ai . ben tiz kat'i cevabını ver· kik etmek ih.ere Maliye '\'ed

111 
,. ·· ı d ' I 19:.!9 Bu bliylik varlığın sergıdo .._ A d t Miiddetio dııralmaaınll binaen mamıştır. jeti mut1<hassısı M. AlıphMı • 
.,_unu soy. e 1. er ve sene· bıraktıı>ı bo•lnlc hı·ç hı· r •ııretle AD.a&ra.wa V 8 · ı\•· " " ~ " d' t · t Relodiyenin suallerine ceva· bir iki gür.e kadar ~ebrıll sınden şımdıye klldar kornlan Etti şirket fabrika ve ıger esısa ın ., 
sergilere iştirak eden müeHUe doldornlaroamış!ır. taoıirırtına para safetmek isteme· ben idare meolisl azlllarının Loıı· geleceği haber alınmıştır. 

* • Profesör tlısan Abidin beyin h dradau yaz tatili miinaaebetile Gu··reş)erde adedini göıterir şöyle bir cet· 6 ncıı yerli mallar sergısı d mflkte ve bu yüzden te~isat er 
1 d ·· ı d"l riya~etiode Merinüs mıııtakasın a d h · ı · k b" ayrıldıkları hildirilmekte ve ce. 

ve e gos .er ı or: kapanırken, yer yer Jzınir ııa· b" gün biraz a a ış emıyeoe ır p hli ,.. 
929 d 7., 930 d 99 931 d tetkibat icra .. ımektıı oıan on ır vabın bu yüzden ge9ildiıti ilan Bir e va.nı~ a .,, a • e nayırına hl\zırlıklar da kendini . hal almaktadır. .. 

118 932 d 187 983 155 kişilik heyet vazif~sini bitirınış k h · k. t f ·· olonını1ktadır. - 1 t"!ıktı • e • te • gösteriyor, Geçen güıı İstanlıol Bu no tayı tır 1 ı arıı goz .-O U V "' 
ve Ankaraya dilmil~tiir. -. F b · k t · t u··nıJan fi" 934. te 182. tüccarları sergide bir toplantı öniinde totamk bir anl11şm>1 yap- il rı a eaıaa ının g v Balıkçı hu oeıuıyeti tara 

Bu rakamlıı.r hl9 ~öphe&iz yaparak Izmir beynelmilel pa · Yama.11.la.rda. nıak zaruretini duymuşlar, im- güne işlemiyecek bir bale gel- dan Halke.,iııde verilen garMP 
memnuniyete şayandır. Bıı ıne•- nayırına umumiyetle iştirake Vııli Kitııu pa•a vill\yetler tiyaır. mnkaveleslne t(lvfikan de..- digioi güren belediye, Nafia Ve- p1<rtide yapılan giireşlercle Lı•:1 

ı · ·ıL .3 & • .ı·~ ı- ..]; ı _. , , _ _ "t .ı. ~ ı 1 J,-f. l.o.t i.. nA rni-i,.u.J"•DıAtlCl. hir hıAvAt ~<1.}>t 
lısiıır• .._ •. · ... - ... - -- • •· -- -- ---·~.... • •••.,.vv <Ul.l. • · -- __. ! - --- - ... - ~-- l..tll'" .1 . ~1'1111 uoy ı•~lu A t i .ı.,,.. 

ı~rın teşhir edeceklııri eserleri kararlt1rı haşka bır mektnpla refs i ?c.ktor. Beb9et Salih, ~al~ ~emenin satın alınması şutile taralındaıı fabrikanın tetkik ve efendinin kolu çıkmış ve b~itı· 
seyrtıderkan gö"öslerimiıııln iftl- yine bildirmeıte çalı•aca"ım, maavıııı Soıp beyler Oııma gunü falırika Ye tesisatın belediyeye demirbaş tışyllııın tespit ettiril- haneye 

" " • " nııkleclilmi~tir. 
harla kabarmamasıoa imkı\n .A.sıaıa. Tu.faıa. Yamaıılua gilmişler ve akşaru dııvri esasında şlrkoıt ile belediye mtıNini rica eylemiştir. 

yoktur. Bunun en lıaşında: •• 18'.1 ,.. a .. det eylemişlerdir. Avcılar 

Jpe~:n~~d:e;m;:::~~:·ki~~~~:ş b~; Konsoloshaneler B Cinayet Harice Cidecekler Be:vneımiıeı aeuai-

::·::.:::~;:-.:~···.7;::~· .• !~: Bayr~~~;~~;e~'anya a!k~~,am Emine Kocasına Sadahl· Transit Vizesi Almalıdır 78!~.~~:,~~!.~.k::~ 
kadife, hlllat, ip, eiolm ve Mar.-şal Hind~nburg'nn ölli· ili v sı'lı'Hı'nden o"ldu·ruuldu· Ecnebi memleketlere seyahat nio Paristeki umıııui içtimaıııd' 
lıilhuaa Tiirk ıüogerleri, mü dolayıeile şehrimiz Almllll ıılüsahakas ar H ed6cek olan bazı vatandaşların verilen kararlar DaLilıyıı Veki' 
hava gilzı lliınbalıırı, ban. konsoloshanesi bayrağına siyah . I . . . Kemalpaşanın Çambel kö transit olarak içinden g~çecek· letinılen tllınımen vilayete bıldl' 
yo nıtRcakları teşhir edilmiş · bir kordela asarak yarıya indir- Bo s~nekı ba~ketbol bırıncı- yünde bir cinayet olmuş ve Meh· feri memleketlere ait vizeleri rilmiştir. 
tirki bunlar yerli 1anayiimizin miş ve diğer biitiin konsoloıl"r ligini kazııuan Altınordıı takımı met ismindki şahıs, karısı Emi olma<lıgından, uzun müddet bek- Bn tıııuiıne göre sahipıer 1 

nasıl büyük hamlelerle ileriledi. da nıaıeme lşllrakla bayrakları· ile Altayın kuvvetli hir bnsket neyi hi:ı:metkarı Uşaklı Mehmetle letildikleri birçok d1ıvletleriıı de tarafından mlinbasıran avcı\ıj 
,.ini göıtermeı>e kAfidir. Bıından 1 k k . 1 d" bol t .. kımı arasında hu akşam gayri meşru münasebette bnlu· b 1.. t k' tl ' kl . H . 111 
" ., nı yarı o ııra çe mış ıır ır. Altınordıı sabuında bir miisa. nurken yakalamış ve me:r.bureyi o nsn o a ıp e ı erı arı- için lıtimal E>dilecek silabl•r 
bir rntiddet evel gazetelerde, halk gece yatağında uyurken bıçakla ciye V6kG.letioin nazarı dikka- bndııtı .. rımızuan eerbı.stçe ge~\ 
için ucuz bir tip kamaşın yapı· Komisyr n baka yapılacaktır. Bıı karşıla~- yaralıyarak öldürmüştür. tini cııllıetmiştir. rilmeıini teıninen beyııefıııil8 
laoaıtını okumu,_tok. Sergı"de ınanın heyecanlı olaoagı muhak· Dahiliy~ Vek•tetı"nden Vı' la'· ııir " B Ci. ilk v " a'foılık meoliHi vasıtaslle 
Adapazarı fabrikası bu yeoi tip ug D kaktır. • Doktor Liltfi Bey yete gelen bir emirde vatılııdaş· nevi hüvıyet ciizdanı tertip edİ' 
knmaşı teşhir etmekıedir. Halk l9tiuıa.ını Yapacak Gitmek ıstıyen Hırsız Bir ınüddetıenberi Giilcük larıınızın bııgilıi hallerde geçe· ıecektir. 
İ\iin yapılan bu kumaştan 5,5 lhtıkar tetkik kooıieyonn Kemerde tren yolu üzerinde yaylasında ietlrahRt etm~lı.te bıı- oekleri biitün memleketler için Bu ueiil bazı bükumııtterD' 
liraya bir elbise çıkıyor. bugün ölçli ve ayar başmiHettiş· am11leden Hiiscyin oğlu Ziyanın lonan göz hastalıklRrı mütehaa vize almaları p88aport veren tecviz edılmediği tRkdirde keP' 

Büyük sermayelere ibtiy119 liğiude toplanacak ve mev1<d1 evine giren hırsı.ıı bir çeket, bir aısı doktor Lütfi bey şehrimize makamlarca ihtarı ve bu nokta· dilerile ittifak edıhırek otomobıl 
gii9tereıı büyük ssnayie, devlet gidaiye üzerinde ihtikar olup şapka ve bir 9iCt iskarpin çalın. avdet eylemiş ve eskisi gibi hl\8· nın ehemmiyetle nazarı dikkate Jer için caı·i usııle miimasil pıO' 
elıni koyclnl<taıı ooorn görtllen olma.dı~ını araştırnoaktır. mıştır. falarını kabule başlamıştır. alınması bildirilmiştir. vakkat bir kahul mnameleıi ıe· 

Tefrika No. 18 Ağustos: 5 bırakalım, kalp duyguları yine dırdı. Fakat bir defa bile, geç· günler, yaşayışından her gün sis olunacaktır. 
• kalbe sokularak halledilir. Sene miş yılların ölçüsü aramızda bir biraz daha kaybeden bir ağa· Bu temenniye Bulgar hiik 6' 

Beni. 6iiııı.evı yor ----u· lerin terazisi ile onun olçüsünü boşluk vücude getirebileceğini cın kuruyan yaprakları gibi, rüz· ıneti verdi~i cevapta milli avc•; 
~ .lJ.I e bulmağa çalışmak en büyük hata düşündürmedi. garın estiği tarafta kaybulp gi· lar teşkilf•tı tarnfınılan da.V~ 

kendi kendimize yapacağımız en Dimağınızdan kopara kopara decektim. epilen eçnebi avcılara ınPcc~ııefl 
Bu ·· b k - b h 1 av ruhsatiyesi verileceıtini ve büyük fenalıktır. telkin ettiğiniz düşüncelerle ben· gun u uru agaç, a ar a " ıe 

yeniden çiçekleniyorsa onu se· her avcı için iki av tiifeugi i 
Bana hakikati gö~termeğe liğimi benliğinize ördünüz, beni nin ellerine borçludnr beş yüz lişengio giimrtik resitJJ' 

Herhalde bazan oyle sözler, Br an babana dayanır gibi omuz· çalışacağım diye, açı bır alda· yaşatan bir güneş oldunuz. Ruhumu yenileten bu devre siz ithal edileoegini lıilılirıııiştirj 
i>yle gerçekler vardır ki, bilin· larımda bulunan bu başa nasıl nışın keskin biçağını gönlüme Artık ne bu örgüleri ayıra nedir? Bu hususta .,;rn.yııtte ıeşk• 
ıneden söylendiği halde muha· bir muhabbet verdiğimi anladım dayamaktan sakınınız!. Bülent biliyor, ne de bu güneşi gözüm Sana kendimi tanıtmak için edilmiş olan 8 .,cı kulüpleriııi~ 
<abının en ince tellerine sarıla- ve vazifemi yaptım senin saade· bey, tekrar ediyorum. Ben artık kararla bilirsiniz. bütün benliğimi önüne sermeli· ınotaleaları ., 6 dılekleri ,0 rıı1 
rak titretir. tin benim için de kafi bir sa• ne yaptığımı ve nereye varaca- Ben tekrar ederim. Sonsuz yim. Ben hayatın çok ağır yük mnştor. , 

Göılerimden dökülen yaşları adettir yavrum. ğıını bilen bir kızım. bağları, fikirlerile yetiştiğim lerini taşımış bir insanım. '""'""'""""'"""""""''""' 
sana göstermemek için başımı UlkOnOn Cevabı Yalnı:ı: kendimin değil, sizin adama bağlıyabilirim. Yoksa... Sana gelinceye kadar gönlü- Yeni Tertip 
çevirirken, niçio sen yaramaz O satırlaıı size göndermek de bana besledı'g·ı·nı'z duyguların E k B . 1 ıne yerleşen, fikirlerime ulaşan 

vet yo sa.. enı an amıyor, bir kadın bulamadığım için ezeli e· k 
çocuklar gibi inatla : istemeyişimde ne kadar haklı mahiyetini pek iyi tahlil ettiğim anlamak istemiyorsunuz: diyece· idealle vetani emeller peşinde 10 S 

" Hayır bana bakınız ,, diye olduğumu şimdi anla yorum.. içindir ki bu ıatırları yazıyorum. ğim • Mademki saadetim size· koştum. Fennin her terakkiyatını bil' 
ek sırrımı öğrendin. İşte .inkar Kalben fikren bu kadar ya- Sizi kendime çekinceye kadar yeten bir saadetmiş; onu, sizinle Ayaklarım altında tıtreyen yük bir itina ile takip edeli 
tmiyorum. Evet ağladım Ülkü 1 kın olduğumuz halde beni ben· da yazacağım. isteyene veriniz . her yer, sanki öz Türk tarihini Bioks diş mecunu amilleri dii11 . 

igerlerimi kavuran bir ateıle den başka türlü göstermek iati· Size eski, geçmiş günleri * * * okuyor, asırların kanile yugrul- yada mevcut diş macunları fef. 
a.na yana yaılarımı içime bo· yecegınızı, hislerimi anlatmak düşündürdüğümü söylüyorsunuz. Bil/endin Mektubundan: muş bu . kara toprakların uzun kinde yeni tertip fevkalade olıı. 
al!arak ağladım Fakat sen ba· istediğimden başka türlü tahlil Fakat o zamandanberi değil Hayatın, maneviyatım üzerin· sonsu:ı: bı~. savaş meydanını a~- rakı imal Şettik_leHri Bk~kk: diş f:ıı 

k · b d • · · · dü ·· d' S dıraıı ta hı kartısında hep bır cun arı emsı a ı a ucuı a so uımuş, atını omuzuma e ecegınızı tuneme ım. midir ki ben, size meftunum.. i· de bırakığı boşluğu bir ande dol- . · ld' f ti d ıafll 
ayRmıştın, o vakit bu her kay Hele beni çok iyi anlıyor san· zin yüksek görüşleriniz, dirik duran mektubunla bana büsbü· fölüm k.01~usn 1. a~ıyor, h itnsanlığa sel rgısıne .ge ıl, 

2 
k ıa etr e satıl 

· k" ı· b • h' ı d d • Bnl d" dü il 1 • d. t• · b•t• k b"I' t t" k ~ı d • . b' en ve ı ım e ının ra a ını sun- o mayıp yıne urnş an 'd 

aan, . ır _ ı ete~•. ıs er .. en ıgım en ın, f ~ce enme me.v~u ıy~ ı~~z, u un a ı ıye · ~." ap .. ı saıı ıgım yenı . ır mak yurdumu medeni aleme uy· makta olduğu gibi tecrübe içi';: 
uk ieılımıyete, ıçımden yuk- uymıyan bu buluşları benı ıaıırttı. lerınızle, ılmu fen adamı olan duuya açıyor1un. Artık söylıye durmak azmile çalı,mak ve çar nümuneler bedava verilmekted 
eten bir takdirle eğildim. Du Size yalvarıyorum Bülent .• Artık hayatınız çok defa kafamda aize bilirim ülkıı!. En son beni ülkü· pıımak istiyordum. J:?işlerini _seven meraklılara ~f 
aklarımı ır6zleriae yapıştırdım. bu bos muhakemeleri. fel•efeleri layık olmamak tüpheaini uyan- me erı,tirdiıa. Sensiı geçen - Sı111u Vat - sıye ederıı. 

ıv.l'.u.J:ıarr:lr:l ; :Reb:l.a. .A.r:l.:f 



Avusturya Hadiseleri önünde 
Bir Türkün Duygulan 

-k Baş ıaıa/ı bııına sahi/ede - tazına halini ~ndırtJ~f F.::~ Umumi Harbın Yirminci 
1~ tur. Dollfüs'ün şahsında tem- muvakkat tedbı~ler, 6 ~me 
'" ettiği siyasetin tezelz.üle uğ- k6m bir az.viyetı ebedıy~n r~ y ld.. .. M.. b ı·ı 
raınası, ve onu istihlAf eden ıatmıya muktedir olamadıgı gı~ı, 1 onmu unase e 1 e 
bugünktı hükümetin, bu siyaseti hariçten gelen yardım.tarın. a 
eski kuvvetile idame ettirebile- ilanihaye temadi etm~s,ne ım- f •ı• H • • N S lh f • 
Ceğine d . fk" ı"yede kin yoktur. Cemiyetı akvamın ngı iZ arıcıye azırı u çın 

aır e arı umum . h · t 
taın bir emniyet ve itimat uyan- tavassutu, dev1eue.rın ar•ç e~ So I1 Temennilerde Bulundu 

Dil Kurultayına istir 
Edecek Alimler Gel~ 
lstanbulluların Ordumuza 

Hediye Ettiği Tayyareler 1 S Ol dıramaması, dünyada gördüğü- para ikraz etmelerı, Avusturya 

•üz telaş ve beyecamn hakiki nın iktisaden kal~ınması~ı, ~0• Lolldra, 4 (A.A) - M. Hen karar verdıkleri zaman harp nr- Zon.,..14akta :Pabrlkanıa Yeri Bam 
ıebeb. . . h 1 d keneli kendıne yürumeaını k • -

ınt ıza eder: ra a . k " . birer derson barbın 20 noı yıl<Jönümil · tadan kalkmıo olaca tır. lSTANBUL ..ıL ( Boenıf )-1H11re aralarmd" kurdukları 
Dollf'" ' . b. k ·f t rn·n edebılece muessır k k i d , k ua uu, ır aç zayı ar e 1 

• • nün sulh ıçin BBmimi ve yeoa Pariı mlaa 1 mınla av a e- ))il kornltRyana iştirak ede- tekkül iane oem'ioo devam e 
adaşından -ve hidiaatın sevk çare değıldır. d d ali· bir hareket başlaogıcana veaıle mi teoavö• miaakları mllletJeri cegi bildirilen RH Alimlerinden mekt~dir Bo tayyarelerle 

•e icb ·ı 1 ,. fı latatokooun evamlD a ü t k h • h arı e top anmıt sun ı r- 1 _ dllnya olması icap ettıgını ıöylemiotir. münferiden ve m 'ere eo ar• Samaıloviç ·n Me1aninol bu IA· tanbnllulı.rrn ordumuza hed 
k •ından ziyade, bizzat kendi kadar . . devlet ert eger, bir ka- Sulhun tdameei için en iyi ted- be kartı muhafaza edecek mabi· bab şehrimize l(Olmlt THrk dlll ettikleri tayyare 

1
ektiou On 

.uvvetli şahsiyetinde temsil et- sulhu ıçın, .~vus 1uryaoın •ıtemi- bir bütiin memleketler balkı ta 1ettl'd1r. Bu ıoiıaklar dünya derlemo oemiyetıoe meoıop ze- balig olacaktır 
tırdig". ,. .. k l A t khk imıh o mauoı ı kikt 1 t . • fi . 1 musta ı vuı urya'! rııı k'k . ld - gibi rahndan barbıo ret ve defedll- ıolbu i9ln ha zaman ar eeı vat tarafandan kar,ıanmıttır. letanbol, ( (Hueaıi) _ B 

lcrı, ne Avusturyalıların sam mı yorlarsa ha 1 att~ . 
0 

:sgtuermeli meai olmahdır. Her milletin bö- ıioe matuf tetrıki meıai gayret- Kurultay bazırhklerına hummalı Ude kurulacak meoınoa• •ab ._ il . 1 k t. . .. k cesare ını gv B :""'lı " ıı 
ha~ ~rı~e, ue de mem e e ının g~rme töo itçi!eri her hangi şeratt al- lerini ifade eder. ooıarın ro- bir faaliyetle devam edıliyor. kaaanın yerinin• iıatimlA.kl t 
• ~ıkı ~menfeatler1De tevafuk dırler. den evelki, Tiryeste- tında olursa olıon hır millete buna sadık knlmak l9in banlar- Knı:oıtaya bir Leh profettörUnftn verilmiş man emir üzerine 
dıyo~du. . . 1913 alan bO tik Avusturya karşı bı9 b1r hücuma iştirak et- dırn gelebılec~k lıütUn netloel~ri de işirak edeoegi Pratdan bildi· bal harekete geçilmiş ve 

Vıyananın ikinc Parıs tela"l<ı den nefes _ y d · buglln rniye<·ekleriol veya yardım etml· uıetanetfe kabul etmek meoborl· rllıuekteJır gün zarfmda icap eden yer 
•dilın · V ı B r 1i · paratorlugunuo ıa esı, . 
..J eaı, ıyana.ı arın. er ın - ım .. b.l . 1918 den yeceklerini bild1rdıkleri ve buna tintlf'yıa lSTANBUIJ, ( (Huımai) - mın olunmuştur. Qok yakın 
uen zi d p · r dırması nekadar musta 1 ıse, • • • • 

ya e arıs ıyı an ' k' f cık Cumhuriyeti:ı, Iataobul Rum ve mOBevılerinio inşaata başlanmak uzere bası 
.. cak b. d d" A aturya· ıonra ı u,. J t b 1 I? g"' Jı•de 1 za~a ır e ır. vu k k .. k'll yaşaması da o ka s an u ı:.re Ordomoza tayyare hediye etmek hklar yapılınAldadır. 
•nuı kalbınde ve dımağında ö muıta 1 en . . • • F "k •• M • •• 4 
aaltnış olan Almanlık ruhoaun dar imkiouzdır_ _ . Beledıyesının Yenı l\1ensucat abrı ası Q .. 1&T DAKiKA 
•e Alman harsımn bOtüo kuv DoUfusun elıokd.ek taşıdıg1A ıs· Kararları inşaatına Hazırlık ~V .1-11 
9 til b" b" fkl"& bayrağı- ha ı atta, vus· 

e e Y•tadığını gösteren ın ır 1 a . 'h. ~ b eref bı"le Iı1tanlml, 4 ( Hoıoıi) - le Ji~re1t1i S (A.A) - Mensucat d ı; b" · t içıo za ırı ır ş ., , 
he l karıııında bu zava mn ury.a d' . d Kendi mil- tnnbul HeledıyHinin aldı~ı ka- fRbrika11om yerrni 1ıtim1Ak itjiD 
cliiiyilk bir kıymeti olmadığı be· te'?ı~ e de~~ror d~ kü dtışmanı rar fizerine dftkh&nlıtr yanndao KAymakamhğa emir ve talimat 

hidir. Dollfua bile: "Almanlık ıetın e: ~~~ h~n si yabanc; (bngün)itibuen erken kapatılma gelmiştir. Hertarllfa '}abocJak 

.. 
lstanbul Tramvaylar 

IDı evet, Prüsyalılık mı asla, ya ~yad lugt 0 uald .mı kuyvet ile ga başlanacaktır. yayılan hu haber üzerine halk 
.._.. hü . ti d" iltihakın b1r ev et en ıgı S 1 . . . Y • T ., 
. rrıye ~ .,e akta daran bir hak•b•et ad•· .,yar ••he• aran •ok•••ı• aürur ve heyeo•n 191ndedır. enı arı eye Ayın On 

liddetle aleybınde bulunurken, 1 ay • tiklild bahıetmeıi bağırıp çaR1rmalrrına mani ol- ... d.h H 
l•yri ihtiyari olarak, Alman mın~, ıs H~: leketi mak i9in de Pazıuteei ( yarlD) '' e 1 a anım Altısında Baclanacak 
olduklannı itiraf etmifli . kendbı namına.:~ hn~, ,::~ıuyor· gnnunden iubaren möcaaeıeye Bol uda Bir Konferans ~ 

Kü ük d"ktatör Hiç bır za· heıa ına mucı ı at:a b 1 k 
ç 1 

• ·ı d •ş Anaca tır. Verdi lSTAN HUL ( (Hnıoıi) - Şehrımız yeoı tramvay 
-... hakiki Avasturyayı temsı u . Y , 
etınedi; AYUSturyablann kalbi KomfUDUD yardımı ıle g&ve unan BOLU, 3 (A.A) - lıtanbul ayın OIJ altı11ndan itibaren tatbik mevkii•• g9990eitir. Ba 
•ınaline t ti an olmadı. On ği giren kfiçftk dıktat6r, bal Üoiveraıtetti aon •ınıf talebeeio- tarire7e göre birinoi meYkl l9U. aaaml fiore& 8eki• kar .. 
alta senede:~ ıeçen hAdisahn l aylannın safasına doymadan, vapurunda den Medih• hanım dön - geoe para, iktnoi mevi i9in altı karat OD pan olaeaktır. 
ifade ettiği manalar, bu amal mukadder aki~~ne ~~~"'!~i MaklaeDalreala- Halkevi Alooon<la kadın ve R f Be • M h k 
laalduıada.Dolflall?i~ialar~dan Doplaıre haz~t~DJDEte:~n~en •• Yangın 9ıktı e~k~k, 90k kalabahk bir dinle- au yın u a em 
çolc daha kuvvetlı bır belagatla katıl, katledılcli. . d r: 

8 
yıcı baaarnnda meınleket d"va-

hiti t . "k tmektedir: aldığı örnekle memlekatın e za- Zonguldak, (A.A) - Ro- ı.ı, .. 1.1_. • .,~..,..._,.iıl"'ı_...,. ... 111~ k 
envır ve 1 az e b" • fqiıtlik i ta Koslo ıoıotak••nı NP"- a 

AvaaturyM.. Wtia farka lim ft kabhar 11' 11evı manya 9 kll y b • ktnda bir konteranı Termit ve ...... _ 
Programlarmm en esash madde- tesisine yeltenen ba dıktabtlr dan köıntlr 76 

1
1ken onalo anü· şiddetle alkışlaRnn~tır. İltanbal, '(Haıuıt)-Memlete&e ka9ak 111Al itlaal 

· · ı· ı · k ve atet içinde, tır dırah 2 000 t"n u maaot a m · 
•ını, mlltealriben ve mOteva ıyen tas agı.- an • . k t·ı· 1 h .k' A k .1 b" makı"ne M R it ka99k9ıhk ıuçile pıabtemeye Yerilen OdeH koneoloe11m•• 
• A . . . t demokrnsuıın a ı ı o - te arrı r ou e rnın uzve 

nsclıJass " tetkıf ettı. rıye veS l d krallar hak• daireeınden yaagıo vıkmıt iki e bey ba«ün ihtlaaa mallkemeei t"rahndao muhakeme edılml 
1918 d " Reicbıtrat " aza muıtu osya emo . b" u 1 . . 

J e . . ·ıı·d k d . fkip ettiği meıahm ye makioiıt yaaarak •Rlr yarıdan- D • S h Karar batka ır g ne ta it e•lJmıohr. 
annın, muvakkat meclısı m• ı e ın a ır • b t ı enız eya a- ç ld K d 

a • f .. b kb;c,. acı • ıra ar, mıtttr. e· 
:ıuttefikan habul e~kle~ı karar: ecayu~ :: a:.~ kalbinden si Yangın aöndürtihDÜf İle de d A d 1 ıran ır a ID 
L Awuaturya cumhurıyeti, Alman medenı kd dy d uzun bir bflnöz haıar mıktarı anlaşılma- tın an v et 
aiiktmetinin mütemmim bir cOz liaecek a ar ara an t U Ç v D D • A 
idir." teklinde idi. ıaman .. ıeçmemitti.1~.~.;~:~ mış ır. d Ediyor ç ocuguno a enıze 

1921 de Tyrol ahalisinin re• yadakı ıstatoko~~k f t Erzurum a v AŞlNGTON ' ( A A ) - İıtanbul, ' (Humıl) - Qıldırarak Hali9te ö9 900afana dell 
,,. • b imdılı men aa ına Ed"ldi , . 
,,ıne müracaat edildiii zaman u mamasını, ş 1 .1. Han'cı"yeıi 300 Çocuk Sünnet ı Bir aylık bir ..rezintlıinden ıonra ıatan Ltltfiye lımlndekl kadın 9ocoklar1nı denize atarken k 
lr k" · "iti un g6ren ngı ız e 
L_anın yüzde doksan ıe ızı 1 

- uyg b .. riyete karp ir· Ermnram, S ( A.A ) - Halk Rel11cumhor M. Pnzvelt port· de dilşmil,tftr. Vak'a mahalline yetltenler hem 91gın iradını, 
... 1c t ft ld bile o zaman ur 1 • 1 d 1 • •ra arı o u. . • • ' dilen bu cinayetlerden evi ve hayır oemiyet erın n 1ar- lan a ge mıttlr. DoetJarl mftt•· de çoonklarını kartarmışlanlır. 

Hele 1931 hAdiselen bepaan tıklp .. e 1111 am kama· dımlle dön 300 fakır çooak afla- rfin lleybio millt kalkın111a prot· M J M• ı• 1 Ista b ld 
el~· fazla manidar idi. o zaman duydugu !eeae:..:ek::n kendini net ediJmtotir. ramına yeni bir hamle Tereae ısır • 188 ır er D u 
kı Avuıturya hariciye nazırı raıında. ım~ . Ba möoaıebetle gece Millet ıtoi saanetmektedirlar. JSTANBUL, ' ( Haıatl } - İ•mire ugr1yarak fftbrimıu 
SCchober ile Alman pas&lyeai, menedememııta ........ 1 h kimiyet Bahcıeainde nınhtelif eğleooeler Beiaioomharan ayın dokmıanc1a len Mııırlı mr.aftrlerlml• bagan taktim Abid•ine bir 9eleak 

un· d k" · r anlaş- Memlekette ırau- a . d ıus aruın a ı gaı ı .. "d . ·n imhaya 1apılm•ştir. Vaşrn~tooa gefmeei beklenlyf'r. matlar 1r. 
lllalar hiç tO b ok ki sadece ve tasallütilnu ı ame ıçı ................................................................................................................. - •• - ................................................. _.. 
ıiyaa·' b" k Pb~ ' d' •"ldi bşbaı muhalif knvvetler, Dol- emniyet nazırı .. Fey. in hilkil· ıulhunun anahtarı Viyanadadll'., liai, hariciye aazırının tehir et· için, meıkOt kalmıı olur. 

ı ır om ınezon egı .• ça • . . h" b" d 1 .. 'b" b" k . • lb tt d!'-k "-- y· 1'1 k ..J ____ _.. __ 
iltihak hakir d A t ya- filse karı•· kendını ıç ır za· metle Asiler arasın a pazar ıga gı ı ır anaatin, efklrda yer• tırmuı e e e nazarı .. •"~ ıro ere alUll" ---. 

da b al ın 11
8

' • vus ':ı:t1a 8 mag· ıtp addetmemiı. bil' akis vuile olması, hatta kıhna halel leıtirilmiı olması! Avusturya hl- aak bçmamlfbr Y.ik bir Almanya lsbru 
e enen eme erı sara ma til f k 1 di 1 • 1 • Z"h" d • d"I-:. bası L- • d ·"-· d C _. __ "9te b h d" 1 caba ı altından bUtlln gayre e aa• ğelmeden esaretten artu muı, ıe enne &zumundan fazla bır ı ın e azam e ı--w ... zıya e, ıactıaa en eaar~ 

iddia re:ild"~· ~b.••e ~r, a fOtu' ;. etine devam etmiıti. Nihayet (') hidise eanasında V4!nedikte ehemmiyet verilmesine bliı olu· naatların •İJUlef'al Ye harekltta fes almıya muhtac ola 
ru0 ve cli .. _ırıb. gık 1 ye~ ":U mil :. -da bapelrllet bukını, bu bulaaan prens (Stanbeaberı) in yor· mlulir bir hail oldap babrdu ve bunun içindir ki; ilk 
teweU~~r ~ ır arar an fa~yetia canlı bir~~. old~ rtya mahal~feti havadan. do~aJI iltihakı~, bi.r bereli merci da· ~kenı.a.alıdar. B~a. fA~, ( A~riyabk) e. aek 

Bir ·ıı f h ıile uzun ye " muYaffakiyetı, ıımdibk bır tıYfU'eden ınerek, ıankı Vıya- Yet edeceji, hıç bir vakıt, ıureti lüaaea merbat oldap1Dus, emaı- takıp edecektır. 
ıerefJi b~ı et ın.'h usu lik bir mil· diktatkln izalei vllcadundan naya fitmek için baıka bir va· katiyede iddia edilemez. yetin halelden muua kalmuıaı Ba nretle atiy~n, Daim. 
J lr arJ e ma o k v B" dA- o d d el • •t1..I--. '- ti-..1 • b" etiıı ilt ki ı· d kendi keneli. ibaret kaldL. aıta yokmUf gibı te rar ene ır uuya harbınn aebebıyet a, tlnya s lmeta namına a .... a.7.te aue yenı ır • 

' 
1 a ın en h • t d • G"b" db · d d Al • ... • F: .a_m 1 k ht el ile fera t t · vehlei utlda, Ben, ıahsan, llrrıye Ye ~· diie aydet etmuı... ı ı ır- Yerme en e Avusturyamn • temennı ettiıimıı ra-am ...... o ması pe ma em 

tihne ç!: e ~e;~ıecek bir badi- mokrasiye cidden meftun bır de ehemmiyet.iz ıibi glrilnen manyaya iltihakı meaelui tabak· Amch Luı'e k&l'fl da7dap te AlmuyaDID, Adiryatik d 
•edir. F 1 g~rıp rp devletlerin insan gibi, h6rriyet katilinin bu bazı ahval ve hldiaabn altaada kule edebilir Eğer buglnkl llı ve heyecanı muur strmekle rinde dolqmuıadan te__., 
~ 111m::; • 'ml:t~kil yapmak feci akibetinden, hiç bir teeu6! ıizlenen manalar, ılrebilenler Hitler Almaoyaaı, nn hadiseler beraber, meı'elenia ıeJAmeti mu· yacalıc olanlar, herhalde 
•ınkinların; barakmadıfl giz dnymaditamı siylemekl~ kendı için fevkallde bir ehemmiyeti muvacehesinde muvaffakıyetle hakeme ile dltlball ... iı ~ dejiliz. 
6ıı~n.e getirilirse, iltihak emel- badime bir n~•~ tuellı bulan'! haizdir. • tedvir •i•rbqh, ince liyueti ziyade hiut bir lmildea il~ı Baıındaki hllk6met, 
1~rıoın, yalnız &aıitaizlikten de· oluyorum. Hakıkı A9119tu~alıla Devletlerdeki tellfı ıdame bundan sonra da tatbika muk ıelcliliai kabule mecburu. Sı- rat, liberal, diktalar, her u 
iıl, belki yaıamak imklnlarını rın hidiıe karşısında ~~ed~ ettiren •beplerdea birim de, tedir olmıa (Auch hm) ifi ya· 1..tin ••"atlUIDI iyice gir sa olaun, daima teni n 
elde etmek arzusundan doğduğu cekle!i ıey ~e, buıti-:..::· bır bugthl Viyana hOktmetiıria iti km atide bir emri vaki olacakbr mek, oalmrı• •~takbel cere- arazi etmek emelinde 
!"~Ydana çıkar Bir avuç arazi tuelli ye ıatikam had ... için emniyet verici bir sebatten Batta Franaa olmak Bzre, bl- 1aalanm t~mam~ ka~ak ğana bir ttlrltl gizlemek il 
~~·o~ ııkııbrılmıı alb milyondaD mıyacaktır. . _ 1 mahrum olmasıdır. Biz, bu teli y&k devletlerin mlltterek mllma· içia, barita11 tetkık etmek ıcap na bile lüa etmeyen, l 
1 

•ret kliçtık bir hlk6metin, Fikat D?lfüs~ mır~~;,.~ ım esasında. fazla izam edilmiı naatları bu emri vakii tehir et· eder. AY111turya namına hayati bapnda, bO,ak bir Aı..-
etrafnn çeviren bu kadar ihti alanlar, hadısat ıvıc~ ~e 1 tlı ld .. .a !emekten ıeri kal· melde, dllnya nlha temin edile• bir ....-et olaa iltihak tabak rllllD aallaDdatım 
~&sat araılbda, memleketi bir lirse, Dolfüs siy~~etı~ı k~vv~ e :U,:~;z. lğer ikinci bir dlbap mez. BUlkiı, Avrupanm glbefia- kak ettiii takdirde, baadaa doğ ıiplae yok ki, mllla çek 
~rt gibi yiyen darl'ık ve miza idame etmek degıl, bıla~ıs e :· harbı pJrİ kabili içtinap bir 18• de, b8yle bir kar1ııklık lmllinla rudu ddiruya mllteeair ola· Walen ,ky ... dlkt·llNllhrıııllllı 

Jtkalar içil)de 1iauli1e kadar memek betbabtlığına gib~f!'IY; · ruret' olmUf iıe ba mlnhasıran idameıine müsaade edilmekle, cak Franaa delildir. Alta mil- Gerek lr...U m,emllllllJ 
Dası( olup ta muhafaırai hay•t larclın (1) Bqvekilet ı.: k ım A t claki hadiaelerd• pat ne zaman paUak vereceji lıenb 1•• altaut .u,.ı. Wrl .. mMi ............ fu~ 
edebildijine hayret etmek icap bir mevküa kolay d bir 1_ 

1 matı• 1 kvus Ul'Jllcek .:ıı.J.:fdir Zlldrde en malim olmayan amamt felaketi Fraa•mp lrartı cMWI bir tehtllcll ,..-.., .,...._. 
ede maruz kalacak ka ar &uvve ı a vere awa• • ·L d el • llulcl ol L!- ._ __ 

... b h • biz ,erinen bir nkada tahrimr. e ecek daimi bir Mbep .... _..,....... kir an ....- -
Triyanon maahedesillclea do· bir muhafu•dan mahrum ıra· e emmıye b fellkete .eltebl ortada bualuı-. kJaı 

11 
Wtlialara, Anatw Atmteaıa ..-....... 

i•n ufak cuıhuriyet. yaıamak kliması, ( 2 ) Mlteyeffe bq• ba vaka n!U: Vakıa, ._ bir An1ba,. bHilll;ri ,_. lltll•kh tan.la ... ·- de lliru _. ....ıfak 
~biliyetiai haiz bir azviyet de- veldlin, teker~ ecl• ......... C: .. .. .... tarılıl. INi iti- 8111da ~ lılır lla eHutle. lrMf•- Al · ....... ..... ke'*sla 
iUcli~ W.. ı:eoW •k.tu lı•rp 111aeti = (S) o.lfl· • ':. •~~ ~ 11p J8Pll•e4.... w ..._ •• taalhak eclea lmm ederim. 
. AY111t_,a, batla ~ ltir ........ '! ~..a- ..aı.ı..• M p •• iıı11i 1.rs 11hı o Wr ..w9t ..... -..1lı1ııır Jıaa'3~'8l! 
"4.nile bir IDala dD al eli mea............. .._ 
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~Bir A.şk 
: Kahramanı 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

- 133 -

Kont Cenapları Bana Teslim Olmanızı 
Büyük Bir Istırapla. Size ihtar Ederim -·-·-·· 

- llatn etmiyoraam ~arada 
ir ağacı\ hılrtlı {torao fil de ıi
andir. Ona binerek buraya gel
i,ıiniztlir. Fraoıuı: uldo.ınndao 

.. vlıem hulunmıyaa !ilyan da 
izın fil.,annııı uhnahdır. 

- Knt hinbsşımt 
- Yıue zıuınodenew ben ha-

ı1ya geh rkrD ş; ral: la~· İÇİ oe da. 
u iki dehlla•!& z(.lt dA ıi:&ia Rr· 
Rdat;ııaın ı z olmah~•t 

V "kıa binba·n t-rl\T'a VAkla-

Ikiçeşmelikte şadınao yanm 
daki Şerif Ali sokağında 10 
numaralı hane kiralıktır. Sekiz 
odası geniş bahçesi daimi Osman 
aga suyu vardır. Teşkilatı iki 
ayrı daireyi mubteTildid. Kalaba
lık aiJ6ye el•erişli.dir. Talipler 

1kiçeşme1ik kaTeleriode emlak 
ıim1arı Ahmet agaya müracaat 
e1J.,ıtin. 6-15 (106) 

H: 'l Pa. 8a. Per. S: 34 

Yeni Asır 

• 

Hırsız :.ı:abılaoa aran-

J\.~U8tOl!I 4 

üzüm Satışları 

16 
14 

14. 
15 

Qu. Oıusi 1!11 at 

620 Bnj:tday 9 
•) 20 3 70 

13 Nolıat 4 50 

4.05 Knındarı 4: 5 

474 Bakla 4 4. 62 

4.000 adet Kuza derisı 84 
' ......... . 

Bir Meyve 
Ne Olduğu Belli Değil! 

Bayındırda Doktor Yasin 
Şakir beyio avinde iki a~acın 

agaç kılvnnuna benziyen bezı 

meyveler vE1rdiği ziraat haşmü · 

düriyeti~e hildiri)miştir.Bo mey
velerin nasıl meyve olduğu bili 
nernediğinden nlimone olarak 
getirilenleri tetkik için Ziraat 
Vekaletine gönderilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Solan din 
Ozona tör mıştır. 

maktadır. Çıplak başlan gür 1a9bula 

Evvela Sand.alJ'• örtülönoe fennin bn hakiki 
bir barikaıınA teoriibe ile 

Soa,ra Tabanca Atmıt 
lki"eı:ı.-nelikte Uzonyolda iki inananlar çoğaldı. Kua bir 

" "( zamandanberi kollananlar oan 
mezar arasını.la kabveoi İzmirli ııkıoı k&pekler •e ha,ıan-
Bila I oğlu R-,oeple lzınirli Raşit oın daimi kaşınt11ındao 

arasında bir kupa &ırmak mes. knrtuldnklarıoı ve Hçlarının 
eleeinden kın•ga çıkmıştır. Re· eski letafelile · çıkmaga baş
oep, sandalye iJe Ra~idi ba,ın· ladıklarını sevin9 Te min-

nettarlıkla nıbar ediyorlar. 
dan ağır snrette yaralam1ş ve 

Emniyetsizlik kalktı. Ye· 
katil kaetile bir el de 11ilılh at. rine Solandin Ozooatör 1&9 
mıştır. Yaralı Raşiı Memleket iJaoıoıo elde ettigi keramet 

hastaneaine kaldırıl mı~, Reoep de 

yakalanarak Adli1ey., verilmif· 
tir. 

denileoek kadar neticelere 
hayret ve tllkdir geldi. 

1 ·-15 (S 4) H 3 
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~ •· . _l1l .11l.. ·On Doku'Z""A:i;usi'ost·a"""ümumt Avusturyada Spor Ce-
HARP OLACAK MI? Araya Müracaat Edilecek miyetleri De Feshedildi 
Amerikalı ı\luhabir Kn;ckerbocker'in lht:saslan i5 - Başlatalı ı inci sahifede - Hıtler idareyi tanzim edecektir.• 

rL'./',t;7$/77/T/////////////L////7L//7//////,o'//)'//////Z////7//LJ meti tıırnfırıtlan 85 ncı yıldiinÜ• Lö Popl gaze!esi şöyle idare! "Fon Papen "in Viyana Sefirliği 
Gelecek Hafta Müzakere Edi ecek 

A !manya .,"linılen "üne kov- Hul«arı.tıı.ıı hu maksadına · ·· b t "l b d. d"I ,., " miı nıııııase e ı e e ıye e ı miş kellim ediyor: 
rntlend11tıııılen, kı·ı·eı·ı·•- davletif"r voısıl olmak irin sulh yolundan ıı· · ı ı ı d d ·] · · ' ,. > "' v > ır sevur porsı en 11 cıını var ır. •Alınan or oso reıs ıırıoın 

ii1.orinıleki c:.zılıe kuvveti de o ayrılmak istemiyor. Kral HıHIS Gazeteciler nkşaın iizeri Ma· M. Hitiere tabiiyet edecekleri 
ıisııettearlncaktır.Bılhassa Avııs· lıcoi kıılıııl ettı,..ıti zaman dedi ki: l · ,.. d" · k ı d h. h t b" reşa gezınme.,ı 8e'° ığı par ı ve şüphelidir. Etse er a ı o a ı . 
lıırytıı·ı a1'1ıktnn ve en ziyade • Eoıınıın ki hngiiııkli cihan d tf ı ı d h" ı td k 

J ecıla ının me un ın un nğu ıyetin garanti ve re ın er a ı -
tekrnr sıl(ıhlandıktan sonra ba ilıtıliiflarının lın~lıO;• sohelıı ik- nıezarlııtı ziyn<'t <llnıi~lerıl<r. tarı sonrn vı;ki olacrığı muhak· 
giiıı l!'rnıı•a henüz toıılara ve tısaıli hıılıranla11ıı clağıttıgı ze- I' ı • ( AA) 11 >er ııı, " · - 11 vas kaktır.• 
nltııın ınıılıktır. Fakat mulrnvele hiriArdır. Hu zebiıl..r ortadan h lı · d t · ·· J mn " ırın en: Vi Popüler gaze e81 ~oy e 
sısıenııııııı pıyasa•ı ~nkut otnıeg•ı ·kaldırı lacak olursa, 0 zamıııı son Hazı lıaherlı . re ~fire llinılen- diyor: 
ha~lıımı.,tır. ıuuh..relıeye i~tırt.ıc etmiş neslıo burgun '.l'nnoenlıorge giimiilıne· .il(esef., Alman ordusu ile M. 

Yalnız AlmkrıyRnın df'ba hii· ıui\nnsız, faydasız }'eni lıır harbe ·ı · t 1 nıln f k t ı d Aıtl ıı· ı'btı· siııt> aı esı ara ı ~n uıuva a n Bitler l\rasıoı a ır. be ı • 
yiik hır nr,lu isteın~ıte kalkış- atılnııyaca~ına •o cihanı yeni edılıueııııştır. Çiinkü l'ılareşalın mal olarak her iki tarnf ar~sın 
ınaKı Avrup" sıyasetıode büyiik ve büyük bır feltikete slirüklıye- son arzu•u Neudeckteki küçük da bu mesele ü;;~riode lıir sureti 
ıleJtışildiktere sebep oldıı. Al- cek olan çarpışmalardan çekine- kabristan" göınülınoktir. Bu şe- bal bulunacak ve bu sureti bal 
manya hir ~iin bakıkaten lıiiyle ceıtıne eınınıın. Hız Bulgı~~:; rait altında Tnnnenbergde salı neticesinde Alman ordnsıı bir 
bir orduya ıııalık ı•lur~a bu de- tanda artık ınııharebelere gilııü Bl\dece merasim yapılaıJak- kaç adım daha ilerliy~cektir. • 
ğişiklikler daha ~ıyade arıacak- nazarile bakıyorıız Y.-ni bir tır. Taziyet Te/gıa/ları 
tır. O zamım kim bilir M:ıcar harp daha yaşamak arzusnnda Rerlio, 4_ (A.A) - Havas Ankara, 3 ( ft .A) - Alman 
naip biiktimeti Hortynin söyle . degıliz.• Ajansı muhabirinden: Reisicıımhuru .Mareş"I Fon Bin-
diği süzler h:ıkıkate münkalip Dtıvlet reisleri hep sulh :Mareşal Hindenhnrgıın ce- denlıurguo vefatı dolay11ile Re- Viyana sokaklaıında sık sık tesadüf edılen manzaralaıdan 
olacak .. e Almanya iıtedlkleriol lehinde idarei kelam tttmekttııı oaze merasımı vapılmaeı ıçıo iıicomhor Gazi Mnstafa Kem11l Viyana, 4- (A.A) - Nazi te• tnrya Te İtalya hükftmetleri Al-
b11rpsı~. da temin edebileoektır. ııeri dnrmıyorlar. Fakat Kra~ nrilen ve geri alınan emirlerin Hazretleri n Hariciye Vekili mayülü göıteren Deutıcher Tar- maoyanın ıon ani kaıtlardaki su9 

- 12 - Horisin sulh hakkındaki ifadell sebebi Şllyanı itimat membalar· doktor T~yfik Rüştü bey taııiyet nerbı,ında bağlı biitüıt Spor Oe- birliğini teıpit eden doıyayı deT-
SOFYA kadar hiQ biriheode o kadar bü- dan alınan haberlere göre nal. telgrafları 9ekmişlerdir. mi:etteri a~ağı Ay~ıtn_ra. Diye- letlıırin Berlin hükdmeti oea-

Bııdapeşteden Honra Tuna yük bir tesir basıl etmedi Bul- yetname11 ııın bulunamamasıdır. Hugün protokol daire11i Şef ti,nın karatıl• feıhedılmıştır. dinde bir tetebbü•te bnlnnmaga 
nehrinin nhlllerini birbirine gariıtan 1912 senesindtı mnba- Vasiyetname Berlinde riyaseti Tekili M.tt,Yik Selami bey Alman Viyana, 4. (A.A.) - M. Zeh. karar Terdikle~ı takdirye eıae 
b11ğlıyan bir köprü yoktof.Çünki rebeye başlamıştır. Diğer deYlet- cumhur saraymda Te Miralay ıelaretine giderek, hükftmet na· ner Nuilerin tenk~line i•tir§.k olarak ele almaları lazımgeleoe

'nehrin iki s11bilinde yaşıyan mil- ferden iki sene · tazla harp et· Oekar Von Hiodenbnrg ile ai- mına taalyette bıılnnmu,ıar; eden zabit T• aıkerlere hitaben gi mütaleasıııda bolumaktadırlar. 
letleri yekdiğerine itimat etme:ıı· ruiştir. Kral bizzat cephede ini tarafından Nendeck şato p ARlT, 3 (A..A) - Marflta\ hir teşekkür beyannam111i n..- Bn huHıta lncilterııniıı Ta:ııi-
let, aralarıııda bir nehir bulun- ukerlik yapmıştır. 1918 de Bo~- sanda aranmaktadır. Hindeoburgoo nfatının duyul- retmişlerdir. yati ATam kama~a11nda Sir John 
maaını teroilı tıderler. garistao küçüldü ve takirleotı· Franaız Gazeteleri Ne Dl· ması ÜBerioe; Franıa BaşTekili VlYANA, 4. (A.A) - Ba•- Simönurı !arif etliği ~ekllde kal-

Bogün emniyetıiıılik ortı&dao Hona rağmen RulgıuiRtan barbı gor'I M.. Domerg kalemi mahıuı mli· T•ldl Dolfoınn katili Planatta- makta deTaın ed,iyor. Ingiltere 
kalkmamakla beraber köprü kaybeden deYieHer i9inde mua· PARlS, S (A.A) - Hanı dürünü derhal Alman ıefaretine nın aynkatı doktor Goehrin hökftmeti bo yolda l,ıir teşe!ıböH 
yerine başka bir şey kaim ol- hedtılere itiraıı edeni yegt::: AJ"anu bildiriyor: yollı.,arak tabii taziyetlerini bil· eYinde yapılan araştırma neti- girmeye ha:ıııelannıakta değildir. 

ıulhpernr de•lettir.Rn garıs ~ 
maktadır. Bu köprülere adeıni yaptığım kısa lıir seyahat Bul· Grzeteler, l"lki Almanya ile dirwiştir. ce•inde teykif edilmiştir. Poliı Ve böylıı bir şey: düşünmemek-

-tecavüz pakt'iarı iıımi Yeriliyor. garistıınıo sulhu muhafazaya yeni Almanya arıı.sınd" hali b&- Diğer tarartan M. Domerg, evinde bir çok THikalar bul- tedir. 
Avrupayı bir paktomanie ietlli taraftar olduğu hakkında beodıı zır Taziyeti tutan ihtiyar mare- M. Bitlere bir taziyet telgrafı mnştor. Bn veılkalar aYokatı Kabul Edilecek Edtlmtgecekmt 
etmiştir. Bn haıtalık nihayet bir kanaat husule getırdi. Fakat şalı kimin istıbllit edeceğini me•- yollamıttır. çok müşkül ~a11iyete koyacak Viylllıa, 4' ( A..A ) - A TUS· 
Balkaolııra da ıirayet etmiştir. Bıılgaristao alıvlllini bilenler, zuobaba etmekte Te Hıodenbnr• PARlS, S (A.A) - Fransa mnkidedir. turyanın yük1ek kilise erkanı-

Zeki Tevfik Rüştü beyle kur- Almanva ile Ifrausa ara~ıoda gnn •efatıııın mühim meseleler reiıicumburn M. Löbrun Alman Viyana, 4. (A..A) - Royter nın M. Fon Papen'in Berlin Se-
naz Maksimos ilk defa bn işe harp 0°iurse, Rulgari5tanıo bar~: doğuracağını yazmaktadırlar. Hfaretine taziyetlerini bildir• Ajanıının öğrendiğine göre M. firllğine muhalefet etmeleri mee. 
başladılar. Geçen ıeoe eylülde ıürüklenmeınek için psk zıy~ . Vaziyet temıımen tebarüz nıiştlr. Ayni ııamanda da Mare· Fon Papeniu Viyana orta el9i· elesi hakkında nim resmi Reih-

• • r. eleceğıııı bir ademi tecaTiiz Te dostluk cebrı nelıetmesı lazımg de- etmediği i9io, grzeteler mösyö şal Hindenbnrgıın oğluna da bir liğine kabnlö me1eleıi gelecek poıt gazeteıi bir :Roma memba. 
muahedesi akdettiler, bo hadi· söylüyorlar. Kral bflrbıo b~i~yor. Hitler ile Alman ordııınoao im taziyet telgHfı ıöndermietir. kabintı l9tilllaıoa m.•T•n ol•oalc- nıdao aldığı bir h beri. neeret-
ıeye evvela Garpta Jayik olduğu mek oldııgunn pek ala M işttı ne gibi rol ifa edeOeklerini Bırakılan Boıluk tır. Kabinenin gelectık hafta top- ınektedir. Bu baper •aziyeti 
derecede ehemmiyet 'Yerilmedi. Çekoelonkya Heisicum~u:u Kr:I keıtiremiforlar. Berfin, 3 (A.A) - BaTU la11aoağı zaanolunnyor. öldok9a mükemmel ~ir ıorette 
Halbnki bu hlidiıe !\Sırlardan zari kin yarı yı.şıoda 0 

a . ·ıoin Lö M.ateıı gı&Zetesi diyor ki: •J"ansı muhabiri ltildiriyor: Viyana, 4c (A.A) - Hııpiı- hnlAıa Te tanih tıtmektedır. 
l
.L

1
. Borie te ihtiyar devlet reıa .1 , beri birbirine düşman olan .. fikrine yııklaşıyor. :Mıuarik,mı.. Berlinde ıağ cenah ile Al- Maretal Bindenburgno Te• hane haataneaind• bulunan dok- Bu haberden anlaşıldığına göre 

. milletin ibtililtlarını gömmeğe ·çin harp man ordusnnun kendi adam- fatı haberi üzerine bütün şehir tor Rintelio dön bir kalp ıek- Vatikan tamamen Avnsuryaya 
· m v ff k old ki a ve ıı· ı letler fakir oldııgu~, 1

1 JJoris te larıoı ileriye sürocHklerioi söy- derin bir heyecana kapılmı•tır. te1ine ugramış ve sol tarafına ait bir meıele olan hu işe ne 
u a a u arıo ır ıarp çıkaınaz demişti. .... ra a·· ' 

t hl .k · · l lı k ·ıd·,.· " d. or u• !iyen grop; gittikçe daha ziyade Halk heyecanını gizlememek- inme inmiştir. Vaziyeti ağırla .. yakıodan •e ne de uzaktan mii-e ı esıoın < a a e 11 ıbıııe ue· ayni fikre iştirak e ıy • ' 
ı · ı t d . d . · barbıo zalflemektedir. Zira balen an- tedı·r. Çünkü Bı.ndenbnrg Alman mı•tır. dahale etmek niyetinde değildir. a e e ıyor ıı. kümdarla Ouınburreısı . ' 

Hu iki deTiet adamı bununla d müttefik· cak mösyö Bitler taratıodan Tatanınıo bir himi•i n bir oeTi Viyana, 4- (A..A) - Şubat Bununla beraber P11penio etra-

da kalınıyarak loir de Balkan 
~ ittihadı vi\cuda getirdiler. İsti· 
yorlar ki Bulgaristan da buna 
dahil olsoıı. 

Himayeietfal 
Çocuk Bakıcı 

Mektebi 
Him1'yeietfal cemıyeti umumi 

merkezinin An karadaki çocuk 
bakıcı mektebi ttışrinienl ipti
dalarıııda derslere tekrar ba,ıı

yacaktır. Mektep leyli Te mec· 
canidir. Ameli ve nazari tedri
sata iki ıenedir. Mektebi mu· 
Taffakıyetle lıi ti rerek şabıtdetoa· 

me alanlar Himayeietfal müeı
-ıerile diğer müe1Seselerde Ye 
aileler yanına çocuk bakıcılık 

4fleri it.ı yerleştirilir. Mektebe, 
illı: mektepten şahadetname al
l!lı' Teya orta mekteplerle lise
lerde ta hıi 1 görmüş 18 den 25 
yatına kadar eyleomemiş hanım 
lızlıı.r tercıh edilir. 

!.\lektebe kaydedilmek ıçın 

hl r istida ile An karadıı H ima-
yeioıtfai cemiyeti n11Jumi mer
kezi reiılij?ioe müracaat edilir. 
Niifua ciizdaoı, mektep şahadet· 
ıtamttsi veva tasdiknamesi hüı-. . 
ntihal ınazbatMı, sıhhat Te aşı 

raporu ye iiç foto~raf gönderilir. 

Askeri Talebe 
lsınir Askerlik Şubeıioden: 
ElyeTm lzmirde mezun lıu· 

hırıao Rekor! lioelerin 9 ve 10 oı 

111ınıfluıııda tahsilde bulanım 

•feodilerin eylılt 93,l ibtidasında 
ı..drisııt" lıaşlauscaıtınılan 28/8 
,.S4' tarilıinıle mektepte lıulun-

maiarı il;\n oluınır. 

zubur etmiyecej\in e •v- tl"kl k d k.f d 1 V d b 1 k. 1 A lan .r- tasvip olunan namze ı er a- dehall gibi te!Akki olunuyordu. ayı iıyanın a tn ı e i en i· fıo a u onan ımıe er vuı-
tirler. E.'ııdişe içinde 0 . 1 bı·r 
rnpa içın bu her halde ıy l•ul olunmaktadır. Bu namzet- Alman kabinesinin fevkalil.de yana aıı.bılı: belediye reisi ıoıya• tnrya Piskoposlarının hnsıı i 
tesellidir. ilkler ara11oda da en muhtemel tedbirlerle riyaseticnmbnr vaııi- list M. Seitzın ıerbeıt bırakıla· mükalemeler esnuında AtıVI• 

Vakii sonuvar - M. Bitlerin bizzmt kendi nam- ftısinin de•aınını temin etmeıi cağına dair şayialar kat'i sn- tnrya zimamdarları mahafılinde 
zetliğidir. milli ıosyalist mehatilince dahi, rette tekzip edilmektedir. M. Fon Papen hakkında ATnı· 

G •ı•k AJe• Lö Jurnal gazetesi de Şiiyle Mareşal Bindenburg'un bıraktığı 1eıebbüa Yapılacak mı1 torya Hükftmetince verilecek azeteCI 1 yazıyr: büyük boşluğu bir dakika bile LONDRA, S (A.A) - Roma- ağreman" dııir bazı ibsirazi ka-
·Mİnde Rekabet Eğea M. Hitler kendi nanı- hissettirmek istemediğini teberüz dan gelen haberlere göre Avos- yıtlar ileri aürmiişlerdir. 

JUubadenet zetliğini koymak iaterıe Veymer ettirmektedir 
Mısırda çıkan kanunu esasisini degiştirmek IA- Almaagada Matem 

gazetesi yazıyor: rekabet zım gelecektir. Çünkü bu ka. Berlin 3 (A.A) _ Bütün rea- Niçin Boşanacak? 
Gazetecilık aıemıod• · ·· e layipzı·g ı Tkler meydana ounu esl\11ye gor • ' mt daire er milli cenaze gününe 

günden güne yenı 1.. garpte ka- Divıını Ali Rtıisinin ReiHicum- kadar 0 gün de dahil olmak Budapeştede oldukça acaip yaşıma gelince, ufak bir ameli· 
getirmektedir. Bukgun azeteler ba· bura Vekalet etmeıi veyahut üzere bayraklarını matem ala- mevzulu bir dava açılmıştır. yatla onun erkek olduğu mey· 
raolıkta okuııaca ı: · · ı·b b t k Terilmeei Albert Deak isminde bir dana çıkarak doktor, bu hususta 

1 ktan sonra yeoı ıo ı a a ııı • arar meti olarak yarıya indirecekler-
sıldığı gihi okunı :eteler de 91_ 11\zım gelir. dlr. Halk aynı tarzda hareket çiftçinin karısı, kocası aleyhinde rapor vermiş ve kız bir anda 
yenecek suretle g~ Laktion Fran11ıı gazet81i de etmiye daYet olıınmu,tur. mabkem~ye •. istida vermiş, bo delikanlı oluvermiş, nüfustaki 
karılmakta~• r. okunan gazete yeni bir reyiam müracaatıoın Katolik Te Proteıtan kilise- ıanma ııtegınde bulunmuıtur. kaydı da bu suretle düzeltilmif• 

Karanlı ta 1 b" M. Bitler tarafından arzu edil- !eri makamatı, milli oenaze gü- Bopnma sebebi olarak ta, kocası- tiri 
Madr.ıtte fosfordan yapı an ır S d. b. k k k b b 

. basılmaktadır, medediği tebaru:ı edilmekte Te nüne kad-.r bergün akşamları mn on bet yaşına kadar kadın im ı ır er e çocu a ası 
madde üzerıoı> dlıılır. Okuoduk· bu keyfiyetin, değil yalnı.ıı kendi eaat 8 ile 9 araaıoda matem Ye ancak on altı yaıından itiba olan koca aleyhindeki bu boıan 
gazete c:ııyya:oi~eo gazete de yof- şab11nın oamzetliğiod• hatta. havaları çaldıracaklardır. Ayni ren erkek olmasını göstermek ma davasıoın nasıl bir kararla 
tan eonrıı d O 1 Fon Blombergio namzetliği ihti- müddet zarfında bütün •enlikler tedir. neticeleneceği merak olunmak-.. . ba 3ıJmakta ır. Y e , 
ka uzerıoe t·k· malinde de aynen Tari·t buton- tiyatro, ıinema •e muıiki ve Hakikaten, kocaaını herkes tadır. Karısı, kocasının evele41 . okııdııktao, ı ır gı- • 
ki gazeteyı . k duğııoo il§.ve eylemektedir. bilcümle oyunlar tatil olnnmu• on beı yafına kadar kız bilmit kız olduğunu evlenirken bilmif 

alılıktan sonra yıyere 
dasını da temin etmiş Le Figaro gazeteıi 'o ınretle tur. Bitlün devlet memurları tir. Doğduktan sonra nüfus kü olsun veya sonradan öğrenmit 
ınaddi gıdanız• mütalea yüriltöyor : matem al&meli olaraa 1{) gün tttğüne kaydı kız olarak ve Al- olsunl Eskidenki vaziyet, boşan 
olursunuz. . d ·· ··ı c Hitlerin tabit intihabı ıiyah kol ıargıları ıaraoaktır. bert Desak yerine Elizabet De· ma sebebi midir? Mahkeme, 

Gazotecilik alemıo e gorn -
b fi ki 1 bekliyeceıti pek aa mnhte- Oeoaze ı.u··nu··, b·ır dukı'ka sak ismile yapılmıştır. On altı daha kararını bildirmemiştir! . baslıyan tn a ı ar ya nız " ., • ~ 

loıye ·, ıd· H kabil ka k.A t h •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
d ·1d· me ır. ona mn · ıü une mu afaıııa edı·ıeoak Te 

b nı arılao 1 baret egı ır. •· . d . u . . . n · t• k d bu müddet b 1 .. 1 .. ceğime yemın e erım . .1. emınımı • Biyaiter • gazeteıi kırk nunueHıiyl değı' ırere er- zarfında er ur u . . . . 
1 bal reisicümhurloıta ge9meıi i' ye nakliyat temameo dnrmnt yerine getır~ek ı91n b.er_ dıtkıka 

sene gazetesini okuyan ara mııa, " k b b k b h t 
f pek mümkündür. Fakat aııaba olacaktır. a raman ır aı tır gı 1 ııya ı-

baıtlıyor, ölü o ce cenaze maera ıuı f d h b t " 
b Aloıan ordusn buna ml\ni olmı- Bitler,. Sadakat Yemini mı e aya ıtzır u onacabım.• 

ödüyor!. ~· 3 N, Gii ""l k ____ yacak mı' Çünkü 30 Hazirıtn Berlio, (A.A) _ Alman or- ereye mıı ece 
Jskenderiyede Güzellik vakayiindeo beri M. Hıtlarle dııeu lıaşkuıu"ndaoı, ordu n Berlio, 3 ( A.A )- Mareşal 

l\1üsabakası Alman ordusu araeıoda oldükça donanmanın derhal M. Bitlere Biodenbnrg, Şarki Prns.va<la 

1 derin bir rekabet meYouttur.• eadakat yemini etmelerini em- Taoeoberg harp meydıııııa göınü-
İskenderiyede plaı· düşkün e· 

d Bu Suale cevaben Lö Pöti reylemiştir. Yemin •u ıoretle lecektir. 
rindeo bazı gençler plaja evam ' t N"" ı ı 

ilk Parizit>D gazeteıi diyor k: edilecektir. Asker umag f er 
eden kızlar arasında bir güze İ d nuo bu mH· c Allah'ın huzurunda mukad- Berlııı, 3 (A.A) - Hütüıı 
müabakası yapmak üzere beledi· • Alma_ıı or oıu. ' d H ı 

11 d b t lı:almıya de1 bir yemini• Almanyanın ve Alman kışlaların a it ere sa-
yeye müracaat etmiılerse de~ be- elenin ha ın e arı9 e • v 

Al d Alman milletı·a·ıa reiıi .A.dolf dakat yemini bir t•kım ukeri lediye bu müraoaatı kabul et· oağı muhakkaktır. man or o 
. 

1
. ıunon muyaflakiyııtiledlr ki lir{, Hitlere bilA tardii tert itaat ed•· merulme nıile •erıoit "'" lıo 

memış ır. 

merasim eıaa11oda 19U de ıımu• 
mi harbın ilanı hKtırası tezkfar 
edilmiştir. 

Avualurga Gazelekrl 
VİYANA, 3 (A.A)- Avoı· 

turya gazeteleri Msre~al Hio
denburguo nfatını lıiiviik bir 
teeBBiirle kar~ılıuııakt" •e ınüta
rüoileyhin bilhassa askeri faali
yetini katırlatmalıtadırl"r· 

Neoea lVıoer Tagblatt mare
şalın ııralüııiin gerek Almlloya. 
oıo n gerek Avrupanıa mukad. 
deutı iizerind11 baızi tesir olı

c•gını yazmaktadır. 



~a bile 6 ı-enı .ıuır o Aıtaıtoı ııJa• • 
1 

!1n.,.an2 

Iıwın HCSJ!!ll':afi 1'17.'~ Rusyadaki ilk Maçı Kaybettik. 3 - o· •;mır ~:::~::t·.··:~a::~arı~D· = ~ • ~· = . tamirinde nıoktezı 921.50 !ıra 

! -Yazaxı. ~dre lVIairo ~ Golün Birisini Kendimiz Yaptık .• ~;d:1ıı:s~~: 1 ~3:~~t:1~!, ::~:::~: 
~ Türkçeye ~;:-n:~rK7;~ :N~s-.ıhi :Eesa~ f_. llstanhuld;· .... A ..... t ....... y.~·;~ş .. l~·;~ .... V~· ... N.~t:·~~j·~·;İ.. Altay ~;fı:~~;t~~~ıı münakasa ile ihale 

- -· 2 - Taozifı.t arabKlarının i. Şa.ugha:y'da. Herkes Musa.derenin ~ Balıkesirde 2 - 1 Mag~ lup - Voleybol Maçı.. tamirinde muktezi ı511.50 lira 
. Çoktan Olduğunu Sanıyordu : bedeı ı.:eşilli muhtelit keresteler 
5 - 47 - : 18 agustos 9·34 do saat on altıda • 
K~ 11 ,Jıııııı ıltı fo!c., a(?raıu ... 

1 
- Araba v:ıpurıı ne vakıt kapalı zarflı münakasa ile ibalo 

mı~ olıln.!ııtııı lıM11li kPndın.ı lıar~ket etlıyot1 ediltcektir. 
ı•pat ~ııııek iMtıyornın~~·•ııııt \ - HH yarım •aotte lıir. 3 - Tanzifa~ arabalarımıı 
kıı ıııın ılerı ılogru ıızatıı. O•u:t. • Yırıııi dakı~a da·h" hek·l·P'.'.'r~ı I boyanması için 370 liralık lıoy" 
saıııyı• ıçinıle çıttırdı ke•ıl.lı. ln7.ııııdı. Helı~ı gıı:t.el yıırnılu. 18 agustos 93<l de saat on altıda 
A•kn aılımlarıııılaıı çıkan lıııı:tıık l\lnj:tazlarııı ılıp tuallarııı ıh açık münakasa ile ihale ediltl· 
5aroıı.ı 11 ,. 11 ve ıııajtazaılakı lıliııiıı 1 P"lıol lanıhnları yanıyordu. Şıı cektir. 
hatlMııı tıktıklarıııın ı .. vkınılo r:.ıla lıuraıia hır kaı; ııg.•çla 4 - Tanzifat erabalarınnı 
•ıtır hn ılenıll' lıoııını tı.sıı yiık- ~·ın ıwleriniıı hoyıııııları, gük tamirinde mukte:r.i .taO,GO liralık 
ıelılı : yii;ıiiniııı aakinli~ınılcn çıkıp ti\. muhtelif "ivata 18 aıtastoş 93• 

lhtılid ordıı•u topı;usıı: 

Her lıır zırlıııı arılınd" tre 
nin bir ııderı, hu giiı iillİİJ li 
bızat liııinıiiıı ee•ı iıııış gıln 

ılınlıyotılıı 

yiikıııtü,hn«1~ g-ecerıın Jınzuruaı.1. 

~ .. •uştogu saııılan kaynagı he
lııoı;ı hır ı,ıj!'ııı içindi' teresRiiııı 

edıyıırıla. Askerloru vo ı~çı bır

lıkloırıııe ragıııen dlikkancıklarıla 

Üç/ineli Kısım kıırbaıta tabelıilı bekııuler, ot ~fi 
29 Mart.. acayıp lıayvaıılar satıcılor, yazı-

llaukeıı ~uk \'akııııla ıdi: cılar, üliiriikçiıler, nııirıı·ccııııltır, 

Saınpanların gıılıİl golışll'ri he llıılcılar, kıtn lekclerıııın kaylı••I· 
mım hemen nehrr keplıyoı tin. dııgıı hulaııık hır ı~ık rçınde, 

~·era•rı~nin bacaları, dnıuıuılar kameri sanaııtlarıııB dbvl\lll t•dıp 

altında ancak ı:iiriinen bir tflpe- ılııruyorlardı. Mavımsı hır ya
ııigın ardından meydana çıktı. kaıuozla~may" lıiiriirıen giilge-

de saat on altıda açık münakas>' 
ile ilıale edilecektir. 

5 - 93( mali seoeaı için 
muktezi 1059,50 liralık kırtaeiye 
leTazımı 18 a~astoa 934 de saat 
10 da kapalı zarllı münakasa 
ile ibalt> eılilecektir. 

6 - R4ı Adanın 23 numaralı 
arsası açık müzayede ile on se
kb: aı!ustos 9:14 te saat 16 dıı 

ihale eılileceklır. 
7 - 87 adanın 53 namarnlı 

Hır ilkhabar akşamının 1111\Vimıi ler nz,.yacaklarına topra~ın Spoıcııla!lmızın geçerı seneki Rusya seyahatı inlibaından 
ayılınlıl(ı içinde şebır nıbayetl üstünde da~ılıyurlardı. J)iiııya- lsranbul 3 (A.A '- Ta' ajansı ettikten sonra nihayet Moskova ğüzide 

araaaınııı •atışı açık mtlııayedll 

ile ıs· aıtostos 934 de Sl4at 16 dı. 
bir kalabalık önünde olacaktır. 

8 - 83 adanın 4.7 ııomaralı TU71nhlo Te ııiyab hiT ilk planın 11111 her hanı.:• bir kii~esin ile hasıl o'an b r itilaf üzerine takımının sağ açığı güzel bir yapıldı. 
delikleri aruındasiltunlo ba:ıkR· ıle g .. çeıı hn ~ş•iz akşamın 8011 Moskovadaki futbol maçının taf akın!a i?.dikten son~a tam vak: Birinci koşu salış koşusu is• arsasının Batışı ııçık müzayede 
Jarile Te garp mllletioin harp parlaklı~ı, dıılıa şimdiden k~ silatını büyük Mo~kova radyosu tında .m~ke~m:ı bı~ pas verdı; mini taşıyan bu koşu 4 ve daha ile ıs agoetae 934 de eaat 16 da 
gemileri meydana jtıktı Kiko 6 ra görünen bır earmr,ııtın çu- ile Anado!u ajansı muhabiri Ni ve sag ıç!erı g~zel bır fUlla bu~uıyukarı yastaki yerli hayvanlarla olacaktır. 
glindenberi, ı;laoghaydeo haber- rütmiiş oldoıto bir l'agod'a \ yazi beyin okuması tekarrür et ~-ole ta~vıl ett•:. Bh suretle mag· yarım ve halis kan Arap hay· 9 - Belediyenin eaki Bay-
sıs, oebrin akıııtıaıoa kar'ı iler- dayanan büyük hir kerıı~r al- · 1· ıup vazıyete duşmekle beraberi uanlarına mahsustu. Birinci ko- raklı ~enTirat motiirö kapalı 

ı 
mış ır. f 1 . . k h 

Jlyoro. tında, hafıfçe ışıldıyor.in lierıı .. , Bunun:a üçüncü defa olarak ?rvet er.•m•z te rar Ucuma geç· şuda mesafe 2000 metre, ikra· zarflı miinakua ile 18 ajtnstos 
Vapurun kenarında bir ya- nehrin uthın_da SİM balıııde nıey-,tekrar ettığimiz tecrübe yine 1 tıler. Bır çok ·~~olar yaptılarlmiyesi de 155 lira idi. Koşuya 934 de ıaaL 16 da aatılac1'ktır. 

hancı çataııa öttü. Kiyonun t.Y· dana gehm gece, çan ve 1

1 

muvaffakıyetle neticelenmiştir. fakat Mo~kova mu.dafaası bun· sekiz hayvan istirak etti. Muayyen vaktind.ı Belediye 
k larıD netlceıeomesıne meydan M ı daiıui encümenıııe Jepozito mak· rakı yolunda idi Te kendiııi de gramofon ıeelerınin ve lıir ço Mulıarr;rimizin bir az sürat•e b 

1 
Neticede izzet beyin es ut 

gıall faaliyetlere alışıktır. Anoak ışıklarıo iitesinde bir taburn . söylemesine rağmen etrııfile bırakmıyordu Bu ıe epe bu isimli al alt birinci, Prens Halim mlıou.~ruacva6;," 0~:~~ı~ıı. meklobn ile 
1 b d k 1 d K ı... · tazyikla gol çıkarmag-a muvaffak b · b · H k 'k' · K" ·ı dıtıyatlı olmak için gemın o a' gözler en ıa ıyor n. ıyo uıı- zapla çalıştığımız sözlerini ay eyın eyın a anı ı ıncı, amı 

25
_

5 3044 
(1'

9
) 

tarafına geçti. yllk hüyiik laşlıHın çıkarıldı~ı nen not ediyorum: olamadık. beyin Übeyyeni üçüncü oldular. -•••J!lllllJ!llll!!lll•IJl!ll!!IJl!l••lll! 
Bir makiniıte ıordo: b~r ~caga kadar ındı : Bunlar j Sabahtanberi Moslcova bay • 2d8 nch~' dakika~tı Ruslar y~ne ikinci koıu üç yatındaki Ç<•CUk Hestalıkları ı 
- Jııle lıtıyorlar t bürrıyet nlşaneaı olarak yıkııan ram günü yapıyordu. Küçük bü- sag an ucum e 1 er ve yıne yerli halis kan İngiliz taylara .. 
- Pi. rlncı· mı·a mı·, ko"mu·· ru" _ d · A b 1 sag· arık temiz b r pasla topu mahsustu. Me•afe 1800 metre .l\lutehassısı Seddi Çinin taşlıırı i ı. ra a yük her kes sabada yer bu'a· '" a 

müz mü Yar' Ona eoroyarlar. Yaporn bemon orııcılrta itli. bilmek için bilet telaşında idi· ortala~ı Ve kalemiz~ ik'.nci s~yı ikramiysi de 225 lira idi. Doktor 
Bırnlardaa ge&irmek yua.k Şehrin üzeriddıı şehrin ge· ler. Maça daha iki saat varken kaydo,undu._ 2 O vazıyelın a_gır Beş hayvan içinde Celil be 

- Kimin namına' celeyio yllkeeldı~ıni giirıoek için tramvaylar hmcahıııç do'u bir 1 b' yın z l!SI ırıncı, a ı eyın olmasına ragmen takımımız yıne . Ô k . b' . . H kk b . Al' A A ~ 
V Ş k .. ü r b k b ıı k çalışmağa başladı Yapı.an •rjç ı .. k. . Rü ı f d' . 1 ga _ eelle. ayet om r ge ıre· lr 9eyre Ye nı ayet Rn eo. halde staılyuma akın eden on kaç hücum esnasında Muzafferin Ce engıüı üıncüı, lds 

1
em e en ının 

eek olnrnk hi•e aea çıkarmıyor. Rıhtımda çekçek arnbaları binlerce kişiyi taşımakla meş . Ş 
1
. b" ongu ç oc o u ar. 

bır ve ere ın ır şutu avuta O 
Fakat gminin ıilAblarınl limana bekliyordıı, fııka Kıyonun Hl•· guldü Caddeler ka'abalıktan . . B "'t k" Ruslar çüncü koşu dört yaşından 
girince alıyororlar. ŞHbrin lh· rabı hareketsiz durıtmıyacak ka- geçil~ez bir halde idi. gıttı. unu .m

1 
u ea ıp"d f yukarı ve yerli arap hayvanlarına 

·· · · ·· · · k taarruza geçlı rr ve mu a aamız tlyaçlarını temin etmek im- dar boyiiktü. Yurlimegı mnvafı Hususi otobüslerle sıade gel k k 
1 

b"ld' mahsustu Mesafesi 2000 metre, 
İkametgahlarını Birinci 

Kordonda Tayyare Hioemıuı 
civarında 222 Numaralı eve 1 · · · · k • topu anca ornere a a ı ı. · 

1ı&oıız. bnldo. ogıltereoııı ıkıncı ... diğimiz vakıt oyuncularımız der R 
1 

k .. 1 b" k k ikramiyesi 190 lira idi. Beş hay 
h us ar ço guze rr orner çe · ki t · ti Has•aJRrıoı es Şehirde bacalar, elevatörler, a· nonda bırakmış olılogo Büyiik bal soyunma odasına çekildiler. fi Müd f ız bunu kafasile 1 van içinde kolordu kumandanı na e mış r. • · 

aıneler: lhtılAlin müıtef ikleri. Britanya mıntakası, kapatılan, Onları bırakarak bir kaz tribün ~z:~laştır~a~a:terken top yanlış Salih paşanın 
1 
ı1u0varis~ . ~i~~nc~, kisi gıhi İkinci Beyler ıoka-

Fakat Şangay Kiyoya faali bir fakat l~gal altına alınmıyan lere ve kalabalığa ba lım. . bir falıo ile bizim kalemize girdi. Kemal beyin a ervışı ı ıncı, ::~:es~~d:·~~~:~ııe:;;,aye. 
Jimanin ne demek oldogonu ög· büyük cibarı bankaları • . c Jç Baş tribünde Türk sefaretı Ve bu swetle aleyh'mize üçüncü. Tevfik beyin Sedası üçüncü ol- Evin Telefon o: 

305
;
3 retmi~ti. Gördüğü liman iıe, ııkıntısı ne acayip 'ey. heyeti diğer sefaretler erkinı gol kaydedildi. duln. 

Jalnız Çin kayıkları ve torpl · insan iyı nef~s alamadı- bütün spor teşekkülleri rüesası B' . . h ftayımın bundan Dördüncü koşu üç ve daha Mnııyeoehane Telelono: 3452 
"dl D .. h' 1 1 S d 1 b' ırıncı a . b (' 1 ·ı· b H: S (205) toları ile dolu ı • ur ın m gıoı, ıanki kalbi ile neleı Karalı an ve uriç yol aşa ır sonra devam eden vaziyeti de· yukar yaştakı a ıs ngı ız a~· ••••••llİı•ıııiııı••lllİİ 

aldı. Bir tüccar Taporo, iki, alamıyormuş gibr, yüregininio çok hükumet erkanı yer almış· ğiımedi ve devre 3 O aleyhimize. vanlarına mabıuı olan bu hend~ memekle bera!ıer takımımızııı 
89... Blrka9 tane daha ... Kendi 1,. k'" 1 lardı. Tribün'er baştanbaşa Tü.rk. b"ıtlı', kap. koşusu .gü_ nün en eh.emmı· BalıkHsire tam kadroıile gitme· atı,ıodan doyuyor •. > >lr oşo ıa- f 2000 
lıındP•i gemi U•ang tarafına ya· d k 1 · ve Sovyet bayraklarile ve ıkı 1 ı.· .1 d vrede takımımızda yetlı koşusu ıdı. Mesa esı digi aclaaıJıyor. " • şıoda :ık~am siılerın e li reııgı •IDC e 5 1 d Y 

Dafıyorda. Haokeuya gim•k için memleket arasındaki dostluğu tebeddülat yapıldı. Reşat sol metre idi. Birin. ciye 24 ira. a.n .: • 
görünen çiçek açoııt ag:ıı;larla 1 b 1 1 d d h ( ü ti 

araba Tapornoa blnmeai lazımdı. canlandıran afiş.er ve ev a ara açıktan Çıkarılarak yerine Fikret maa a .u. u '.ye c~e erının Altınordıı Volegbol Lılclerl BIUt 
indi. Rıhtımda bir zııhıt Ta· dolu bir bahçenin boşlogunda süslenmişti. geçti ve merkez muhacim mev- mecmuu, ıkıncıye 55 üçüncüye Herıene oldugo gibi boM1ne 

pllrıın boşalmasına 11.ızaret eJi. garp fabrikalarındın bacaları bir- Vakıt geldiği zaman sabaya k" . d R .b işgal etti. 20 lira veriliyordu. de Ahınnrdu kulübünde kulilp 
d k t k B' ıını P. ası h · · k tf B jordu. deolılre mey ana çı ı, evveli Moskova takımı .çı tı'. ı· Fikretin forvete geçmesile Altı ayvan ıştıril e ı. .u menıubini araBıoda yapılan Tfl· 

Kıyo sordu: Hiç birinden duman çıkını- zimkiler de on:arı takıp ettıler akınlarımız daha ziyade canlan· koşu çok heye~anlı o~du. Nr.tı· Jeybol Jiklerlne dört takım i~ti-
- .ı:'ıçırı lıu kadar az vapor yordu. Yalnız tersanerıioki fnaii· ve şiddetle alkışlandılar. • b 1 dı Fakat Moskova cede Prens Halım beyın Romf- rak etmltti. Diin ak,am finale 

d 1 b• maga aşa b' . . H B k" d 
•art yette i i. Moskova namına güze ır t k b t blikeyi gördüg"ü için lonu ırıncı, acı e ır za e kalan Fahri takımı ile Kahra-

b . k Bü .. d.. k il . ti ·n· ·ı k k a ımı u e 1· M h' . b . H k _ Knıııpanyalar er şeyı a· tun unya om oıs erı ın nutuk iradedı ere ta ımımıza F'k t" k k marka ediyordu A ı u ıttın eyın ansu n mrn takımı oynadı. Qok beye-
d k k ÇI ' l~ . . k d .. d b k d'ld' 8 1 re 1 81 11 k · Ah F"k t b 1 . ~ırdılar: ı\luaadere en or uyor- o ın ııe ametıoı en ısın o e - bir b6ket hediye e ı ı. unu Ak 1 tarafımızdan kesildikten i incı; met ı re ey erın canlı geçen bu müaabakayı Fahri 

Jar. lediklerl Hangen şehrinin grev müteakip çalınan istiklal marıını 111 
arlO dakika kadar oyuna Piperi üçüncü oldular. be' kiai ile oynayarak ge

9
en 

k d 1 k b. · 'd t k d 1 d' B' · sonra B • • k ü d k' v Ş•ngba) 'J11 her ea mnsa ere· yapmış o m1111 a ı mı ı ı her kes aya ta ine ı. ızım bir durgunluk geldi. . etıncı oıu ~. yatın a 1 ıene aldığı ,ampiyonlnjto moha-
ID c;oktAıı olılogıınu eanıyorılu. takımımız namına de tak.ım kap Bundan sonra iki taraf ta açıl- yerlı yarım kan lngıl~z ~a!lara faza etmı, Te hasmını 15 _ 7 

lanı Fikret bey g6~el b_ır nu· dılar. Golçıkarmak, aleyhlerine mabsus.ıu. ".'esafe b.ın .'k~ yüz lö - 8, 15 - ıs aayı ile maglftp 

lstanbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
B • t [ Ot ı • • Tepelıaşı lıabçeai karşısıdna 

rlS 0 e l • Halice ve ılarmaraya nazır 
bavaılar hir yerdedir. 

Bristol Oteli: Asansörü, her odasında aıoak 
sook ~uyu bulunan banyolu 

odaları lıavı Istaobnlun birinci sınıf lüks koalorlo bir otelidir. 

B • t / Ot ı • Jlütiin ralıatlıkların11 llAve
rlS O e l : ıen en ıemiııı bir aiıe otelidir 

8 • t l Ot ı• • lzmirlilerin haluştnkları bir 
rıs o e 1. mülakat y-ridir. 

D 'kk t •Fiyat bososonda Bıristo~ oteli lıiiliin 
l Q • birinci ıınıf otellerden ocuzdnr. Yatak 

ücretlerinde yeni fevkallde yapılmıştır. 
(792) 

tukla mükabele ettı. Bır büket 1 k a lehimize olarak tadil metre ıkramıye 225 lıra ıdı. etmı,tir Bu müı .. bakayı btlyllk 
. . d . d o ara vey D h . . d Ah t • 

verdı ve abalı tarafın an şı - tmek için ikitakım da büyük bir llrt ayvan ıçın e me bir kalabalık ıeyretmiştir. 
dHle alkışlandı. ~uvvet ile oynıyorladı. Fakat hü· efe?dinin c.eylinı bi~i~ci •. Ee~ir Galip t .. kımı ve kRptanlıHı 

Takımımız sahaya şu şekilde hattında bütün gayretler ne· Salıh efendın Klası ıkıncı, Saım Fahri beyi tebrik ederiz. 
çıktı: • :~~lenmeden aynı netice ile yani afendinin dağ kızı üçüncü oldular. • * • 

Avni, Nuri, Yaşar, Fıkret, 3-0 mağlubiyetimizle bitti. * \ e• •kı •ı 
Esat, Necdet, Sait, Muzaffer, k ti' Altay ısı etçı er Rus takımı canlı uvve ı ve 
Şeref Re•at • Ordu, (A.A) - .M ubalrzgii-

• • · seri bir oyun gösterdi. 
Hakem Mustafa beydi. Balıkesirde Maj'- cü biıikletçileri hıısabah ıaat 
Oyuna 18-25 geçerek baş Takımımıza gelince ilk dev· 8 de halkın Pamiml tezabürat-

landı. ilk dakikalarda bizim ta rede yediği gollerden sonra ken· lli.p Oldu farı arasında Fatsaya hareket 
kımımız arka arkaya hücumlar disini toplamış ve geç~n sene· Tilkiye birinciliklerine hıızır- etmişlerdir. 
yapmağa başladı Fakat Rus mü· kinden daha güzel bır oyun lık maçları tertip eden Altay Fatsa, S (A.A) - Mnbafı~ 
dafaası nihayet topu kurtardı. göstermiş ise de Rusla~ın ca.nlı takımı Manlıa, Salihli ve İzmir- güciı biaıklı-tçileri çetin bir yü· 
Seri bir akınla inen sol açıkları müdafa1ı111 karşısında bır netıce deki Toroa karşılanmalarından rüyüşteo soıırıı aaat 17 de Fal· 
bizim kale önüne geldilerse de alamamııtır. Yarın güreş ve yli ıonra bu defa Balıkeıir ile anla- saya geldı!er. Uzakta lıiıiklet-

ü ülük dır Yurdumuzu hlir aarak Per,embe gönü Balıksire çiler ve l!'atMa ıporcuları tara-bücum neticesiz kaldı. Yedinci z c var • - v .. .. . . . k 
k'k d b' . bü raetle ıelimlarız gltmı,u; Oııma guou Balıke11rın tından ~ebre girerken ayma-

f
d a ülı la da d ızdıml EcukmutmF~zku btanbul 3 {A.A) - Yarıı ve en kuvvetli takımı olan İdman kam, belediye, o. H. F. 'ube 
av e ar ur u ar. a a ı • k 1 · reialerlle kaza memurları Tfl · kt'"' b t aslah eac6meniniıı tertip ettiği Blrliti ile ar•• a'an 'ampıyoıın· 
retın. çe ıgı ser es Y111'11fb. unu kotulanmn ikinciai bu...n .. nt•tı maale1ef 1-2 maglftı: ol- halk tarafından kıu,ılanmıe-
kalecı kurtardı. Oyun ll' az ,az •- b'I 1 d 
mlitevazin bir tekilde devam Veli efendi kotu mahallinde mnttar. Bu ma9ıa tafıll&tım ı - ar ır. 
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d~tlayi. isse Senetleri 
.<; uına ra 
60 1 l Mayıa 928 

5 lOOlı6 l Mayıa 928 
15030 30 A ı:tustos 930 

Palaıııuı . k d, . ~ır eti bisııe ııen6(1a-

•d n 1'a?.illide Hacı Mebmat 
t el nd le~ ı Yıarıslerı namına 

rı 1 . r JokRrıda ııuınıara y~ ta
~rı 
klı Y•?.ılı üç kıla muYakkat 

.fi ·~ ınuhtPviyaıı 137 hiıseyi 
1 il ,.Yledık. MeF-kur .irketten 
. rın; •I . 

''•in bu. .. :ıcağımıF.dırn eakıle ~ 

Sahibinin Sesi 
El SON ÇIKAN TüRKÇE PLAKLAR 

SRYY AN HA~I~ 

Fok trot 

1769 Yefll Melek 
x unutma Beni TaDKO 

MAHMURE HANDA-:-/ HANL\l ve MUSTAJ<'A ırn:v 

fikrimce (Daet) 
MAHMURE TLANDAIV HA/\.IM x 1770 

kınu olnı.aclığını ılı\n ey-ı 

•ıııı "d 1 • makim Hoca~ade 
T ~Cık biraderi !Kmin 

lıeaı ıreleri Zebra 
2-3 ( 213) 

Aı 1711 

A 1772 

KO.h Atırsuı Kucoga 
MÜŞERREF HA 'iM _ 

Türkü: Sevda beni Hüseyin 
Hicaz Türkil Bakınız Şu Geline 

ZAHiDE HA 'VIM 

Şu da/]ın arduıda Slgah duman var 
Türkü l.ızun Kaoak 

HEPSi BiRIBIRi E BENZiYOR .... 

HEPSi DE AYNI V iTLERDE BULUNUYORLAR .• 

HANOISiNi iNTiHAP ETMELi 1 
SUHEYLA BEDRiYE HA!v/M Doktor 

lemal Şa ir Aı 1773 
Begoğlfl Oüalt 
Mahur Şarkı Sazına tel bağladım 

HUSF'h!v HÜSNÜ REY 

Bir eoğulı hovo dolabını satın otmoıdon ewef bunları du$Ünuyof'\unuı. 

folıot pıyawdo bulunan bütün moricolon g0miilcten sonra biıtun bu 
• 

Ax lll4 Nl!/es 
soğuk hovo dolop\on orosındo yalınız b rının temoyÜı ettiğint 

Sevguıue Nintıl goreceksinıı O do "Frıc;ııdoıre" dir 
't•ıtıleket Hastanesi 
1ı1 ""'111Je Mlllelıauw 

le nayeoelıaoe Birınci Bey
r &ok 

fıı0 39~:ı nnmara 36 Tele· f IG O Al E 
Ev· K desi~ arantina tramTay cad 

arakol kar,ıaıtıda No. 596 
Telefon No. 25(5 

(363) 

8 O UR L A 8 t R A O E R LE R ve ŞS1 

lııra Memorlugon Devlet Demiryolları 7 ci işletme 
'ı <\tıye lıaııııa 'f'& yetimlerine f . 1 . .., • d 
borg?ti ınasuıf45o lir• ituına Mü ettış ıgın en: 
de,/ n Kına oglıınlı karyeain Ala.şeıhir - Izmir Arasında 
ka,18 aş1;ıba~ı Rifat uıta Yo1 G G - l kt ed l H 1'orçı' Radrıye hanımın ifhu tO Ağustou 1934 uma Ü~~ ıare ece< ususi 
l:ıaı·trınJan dolayı Da:.ıı,ment E ve F Tenezzüh Trnlerıııın Hareket Cetveli 
ıok~R •0 ahalleıinden ulu cami l:ius E 'rreni HuRusi F Treni 
ıaı 1 Fnda kain ıa~ı 2(50 nnın•· .Alaşehir kalkar 5.30 Izınir kalkar l!J.10 
:U.eb atına Yt> 2452 ıınmaralı Salihli 6.:!:J Karşıyaka 19.t:J 
lalı ~t karıeı ıolu 2480 nuına- Kasaba 7.2,l l\lanıRa 20,56 
~uıu ehınet bey arkası 2(79 s o~ Ka8ıı.lıa 2135 
~tst"ra1ı makineci Mehmet ve Maııietl ıı.·.~ Salıblı 2",30 

n fzmire yarır - 11
" "' 

•r llar u~a~alı bacı Alı ııtendi Alıışebir Yarir 23,21 
9~0 

1 
1 onu yol ile mRhdnt "e Muhterem halkımu~ın Tzmir plajlarından iatifadelerinl tomin 

lılı1 ıra ıııokabiliııde Izmir Em· makeadıle 10 A~nıto! 193! Onma günü Ala,ehirle lzmir uaeıoda 
bQfu::nlı;yta~ bankaaıua i_p~tekll gayet ehnn fıııtlarla tenozziib treni i~liyeol'lktir, Bıı trenltır ahlı 
te iiet "emın katında ıkı oda ile İzmir arasındaki biitiın istasyonlarda duracak Ye yolcu ala 
9lkılır ~~t'._nda 14 merdıvenle caldır. Hu bapta iatasyonl.:ı.rd~n fazla ınalO.ınat ı\lıncaktır. 
l•lıtı1ı 1'.~Ynk bir nl<•n Ye kar- Bu tren tecriilıe_ mııhıyetme ol~p rağlıet gör•lüf!ii takdirde 
ıı,1 . dort oda ye ııarkında oda dığer Oıırna günlerıne de ıeşınıl edılecektır. 

1nde b' · t · · t ltka ır 9ıkıntı ile eYın ücretler aşağıda ı.:es erımış ır. . . 
lı~lı ''~da geni' · bir bahçe 'f'6 Giıliş - Döniiş ' Yalnız gıdı, 
'•·ıu'Yeııın oenııbunda n·e bitişik I If lfl I 11 

için 

.~~i beton dötell bir mutbak 200 150 100 1.60 1211. 
. ltındıı bir heli\ Ye bir 811· 3-5-6 3177 

"tıfılı: 

Ill 
80 

(210) 

halıçe 'Ve lıayyan damı ile K M kt b" d 
ka, i ~tratı duvarla mnbattar lzmir Amerıkan iZ e e ın en: 
tııa! ru.~n inşa edilmiıı bir bııp t k lir, ınuııteoıilılt hanoye iki bin Mektebe talebe irnydilkahnlünıa Eylülün (lO)onda baş anaca -

ııı,k 1: 1Yınet tıakdir edilmiıı ol- tır. Kayt zamanı Onma n Pat.ardan başka her gün saat 9 .12 ve 

llıe•k·· 11çık arttırma uıollle 8 6 va )radardır. 
9/919;~ ~ii~a!edey• konula.~ak Okutma ücreti (l)nci (60), ( il ) noi ib?Jari ııoıflar için ( 80 ), 

Em.rge kınıça k ka
yı~ları endüstri trans· 
miıyonfarı ve ziraııt 
makineleri i9in ideal 
kayıştır. 

Emerge kayışlan 
~ok kuvvetli olmasına 
ragıııeu incedir. Hn sıı
retlc transmisyon on 
kodretini ve iimrünii 
~oı:"ıtan bir ynwuş•k
fığı vard1T. 

Emerge sıcaklığa, 
rutıılıete mııkavenıet
lidı r. 

Satıf Merkezi: Peu
netı Pariflııte dir. 
9-12 (761) Hl l'a. 

lznılr KL'L Lise•l TalelP/er/ne 
Ve Mezun Hanımlara 
Hazırlanmakta olan Ege ge

ceei programı iizerinde konu~

m:ı.k için 8 Ağustos Qar~amlıa 
günii saat onda Kı?J Lisesinde 
toplanılmaıı rıcıı olunar. 
lzmtr Erkek Lisesinde okuyan 

kardeılerimlze ve mezHn 
arkadaılara 

Hzırlaıımakta olan E~e gecesi 
proğramı üzerinde konu~mak 

için 8 Ağnıtoı Çarşamba güoü 
saat on yeılldt1 erkek lisesinde 
toplanılmau rica oiannr. 

1-4. •at 
011 

b•rıbınde p~zar gunii d' aınıflar için (100) liradır. Leyli ücreti (375) liradır. Mektep 
'llıeu 0 . 0tte kıymeti muham- ığer .. . 
h 11 ıdu11111 yüzde yetmiş beşini ücreti umumiyetle uç takaıtte alınır. . . .. . Herı.:ama Mahkeme Başkıttlp-
!:eçoı ~" takdirde ipotek bedelini ikmal imtihanları Eylüliin ıs, 15 ıncı gunlerıode saat (9) da liginden: 

~ıo iiee~ .. •artile en fazla arttır•· yapılacaktır. Müddei Bergamanın Süley-
~'1ınetiıı°!e bırakılaoa.ktır.Şayet Eeki talebelerin kayıtlarını yenileme zamanı III Sub Fresbnıen- maniye köyünden Ahmet oı:tlu 
ıee 'V • ııhıımmeneyı bolmarı . . E 

1 
.. 

1
.. 18 ünde yüksek sınıflar için 15 inde BBat 9 12 Veysel tarafından miiddeaaleyh-

e ıpot k . ler ıçın y u uo • 11 ı•ınıı e bedelini geçmez ıse Jr d d Bu müddet zarfındA eıtki talebe iki adetkartoneuz ler Bergıımanın Rahmi bey ma-
il ı 0 IDüzay d be "ün 3-6 ya a ar ır. · ı• lı il • 111 t e e on ' • fi ktep ücretinin j]k tak~itiııi müdürlüge Yermeaı ... a e&inden Moıtafa oglu Ali 
1'rib· eındıt edilerek 2(/9/984 fotoğra a me 31-2-5 (178) pehlivan n karııı Nazife ite 

•,.uı ıııe lllüaadıf pazarteıi gönü zzı~m:d~ı~r~·-------.. ~~~~~~~~~~~===== nerıinaa~.tta kıymeti mnbamıne • 1,m••••~!!n.1!1111•• ... '!!l!•lkızları saadet aleyhlerine Aaliyı. 
dQ~ Yuıde yetmiş beşini bul- 311••••1.!11!'1!'-'!~~---ıiı AlmaııyAnın •.rulıingen darüf Hııkuk mı.hkemeıine ikame oln-

~u~: ;e ıpotek bedelini de tut- Dr. Alı• Rıza tünonu Tıp takülttl&i nt\n tapu teaoili da•aeından dola-
ıb,ıe,111~kdırd" 100 mü,terisine mnoavinleri~en Al' yı müddeaalayblerdan Ali pohli-

Verı!eeeı.~i;"t'ıyen icrıuına karar Donum Ve Cerrah'ı Kadın Or 1 emır 1 van Legayyiip ettiı.tindeo anın 
rı· vayet k Y gıyabıııda dıger Nıızi!tmin asal!'· 

ın YÜzd ıyınııti mnbamınene Hastalıkları Mu·tehassısı ten 'Ve velıiyeten Yicahında icra 22so · e Yelıniş beşini bıılmazaıt Satış nuıııar;ılı kanun ınuoibince kılınan mahkeme sonunda: müd-
-.\ gerı bırakılır. Haşturak Kestelli cadde· Cilt, Saç, Frengi ve deiye satış edilen iki kıt'ada 00 

lliir 6 1ı:;tırıııa şartnameıi berke1in sinde 62 numaralı muayene- Belsoukluğu ve tenasül beş dönüm Ca~Janın fera~ı veril-
hirıd ille"' ıçin 15/8/93( tarı hanesinde her gün saat 3 ten J ki h digi: Binaenaleyh mııamelei fe. eıı · asta ı arı müte assısı ·ı· 

Osnıaniye Otelı 
o~oıaoiye oteli lstaıılıulda Sıtkeclde tramvay cııdtlusin

dedir her tarafa yakındir. llliibtereııı hmlrlileriıı ve ha• 
valisi lmlkınııı ve muteber tiiccaranımızı:ı. ınisl\f ir nlcluk
ları otel htarılıulda Üdıuaniye oteli ve tabtıodaki lımir 

Askeri kırııatbııoet1idir, Muhterem İzmirlilerin ve muhte
rem bsvnlisi halkınııı bulondııkları ve huluşlııkları yer 
Osmaniye otı.lldir. 

Bu otel Izmirdeki Askeri otelinin sabık nıü
essis ve müsteciri velzmir ve havalisi halkının 
yakından tanıdığı ve sevdiği Omer Lıitfü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh
vendir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
E TAZE TEMiZ UCUZ ~ . . . . . . 
• • • 

- I:ı:......A. C i .... 
Ha.m.di Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Rnşdnrak Hiiyük Sal11pcioj?l11 harı kllr,ıAınıla 

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

lac~ı.t ıtılıaren ıtçık bnlnoduru• sonra baetalarını kabul eder. rağiye ve tesoı ıyenio tapu ida· 
Yapı~ırır, Satı~ pe,in para ile Telefon: 2987 Muayenebirneslni Birinci nııince ifa edilmediğinden 150 
icar,, ,· . H~r kimin işbu eve s 7 (248) Beyler. ainema sokağında 26 lira bedel mukabilinde satılaıı Hilaliahmer Cemiyeti Merkezi 

• ıır 1ı '·I 11 · · numaralı hususi dairesine h kk d d ~are a~ o it c ia ve ıtırazı tarlalar a lD aki mnamelei u •sı'n en 
d 

il •at t ' ('('7.; z 7,/7.7/. • nakletmi•tir. (114fl) b 8 mu mı • aır6111 ış Hn yirmi güu içınde >."'l T 1 b y ı·ı ,. te1ciliyenin milddei uhdeaina ıu. • 
0ırııkı~"0 e_~ıakı müspitelerı ile a e 8 e 1 erıne z Ay I zumn ifaıına Ye masarıfı mnba- Eskişehir Hil:iliahmer merkez ambarında BRlıfı~a ~·karılnn 

'&lıtııııe ııı11racaatla dermeyan İlk vey• orta mekteplerde İzmir Esnaf ve Ahali ban• kemenin miiddeialeyhlere tahıni. oşyadaıı . Mnkavve9 Rarakal11r matzemeRi - 2 A~ualoe !134 Per-
Ledoı rı lazımdır. Aksi takdırde " I' t şembe •e • Demir lıoro, anahtarlar ve saire - 5 Aj!uslo• Puar 
eı1 0111 : 111 n paylR~wasıodao iıtıfade okuyan ve hıır hangi bır kıuı Alaşehir 'ubealnden satın line kabi 1 

• eınyiz olmak üzere ve enlcıı miizayedııye çıkuılıp verilen fiatları lı11ddi liı.rıl<ıncla 
le ·'~cokferdlr. Bedeli ferağ darsten geri kalmış 9ooukla· aldı~ım 8/12//929 - 27/2/930 - 2/6/93( tarıb .Ye 93(/5~ No. ile görillmemuıne hlnaen ibale91 icra olonaınayıp tekr"r müzar~d.,ye 
•uı Yn~de iki hu9nk dell!lliye rÜ · ra den verilir ve iwtıbana 25/12/932 tarihli Vfl 193 onma- kurar nrıidljtınden işbu kar•rın konulması t11karriir eden fereude battaniye ve rnüstnuıel h· """n 
ler~ou ııı'.işteriıirıe aittir. Talip- yetiştirilir. ralı ü kıtada ıoo liralık biıse B. U. M. K. nnn 4.07 inci mad· örtlllerl 9 Agustoı 984. Perşembe günü •ast 14. ten 17 .V" ":dar 
a~. . J'Uzde yedi buçuk pey Terfii eınıf etmiş talebe· kb 9 k bettim Yeni- deıi hükmüne te"Vt ikau müte• açık arttırma ıııretıfe mezkOr •mlıarda BRlıl,.cakıır. 

Çe
81 

. . k ma uzlarımı ay . '. . i Ali hl ldokavYe• barık• mlllzemeıinlıı mııbamınen kıyrııorı " "' 
~ııı, 11 il:er.~rli~::k~3ı3t1ı~;~8 ~~ lı ler yeni sene ileralerine lıa- Hini alaca~ıından caklııoın bilk• ga:ı~ P

1 
hl pıı !Tana ilAnen 61&024 0 demir horu ile anıbtar ve sairenin kıymeti uııılı ıııı-

~uıye zırlanır. Muallim deıalerinı mii olmadıJıını i!An ederim. te gt e r ay Hrfıııda tem- meneıı olıın 55914 battıniyeler ve bsynıı iirtüloriııiıı kıyıııeıı 
dlliteıil ''"'.leaile Maoiea icra eYlerde nrir. İsliyenlerio Alaşehir .Hacı A.lller köyünden yi• edllmedlgi halde kat'ileş- mobammeneeı olau 128000 knrntıııı yüzde on niıbetinde d"posito 
•liye 

11
/ mııııadi MuıtaCa efoıı- gazefemiz idare roüdü~iyetı- Blll oıtla Ahmet mit oll\oafı ll&oen teblijt ola- akçelerlle taliplerinin awlıMda müteşekkil eatı• komiıyoouoa ıoii 

•ıı, 11111 ıırıoaatları ı;;,.nmn ill\n "" ıniir:ıo;ıatll\rı. .{ 5 j-S-5 Sll>7 (209) oor. 31118 (216) racaat eylııınsleri lldıı olunur. 2-3-6-0-7 3l<i9 (203> 
r. SL87 (216) V'1V//////////////.///H'/. 



~ahlte 8 

atanbul Sürat Yolu JADRANSKA Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandau 
Kumpanyası 

S.A.K.&BY.& vapuru PLOVIDBA D. D. Susak 
Her pazar Ha/talık lzmtr, Pire Trlgeate 

ve Susak Muntazam 

99-W-E S T I ~ G H O US E~ 
H ERM ES vapura 8 aı?as-

t-0Rta beklenmekte olup ba. 
mnJesini tahliye ederek HOUR 
GAS, VARNA ve KÖSTENOE 
i9in yük alacaktır. 

UIJ YSSE~ Tapuru 14. a~ustos
taıı 20 a~ustosa kadar ANVEHS 
UOl'ERDAM AMSTBRDAM 
ve HAMBURG için lıamııle 

günii eaat on silr'at Postaları 
--~~ altıda limanı Seyahat milddett li,112 giln 

mızdan hare- Vıpurlar tzmire her pazar. 
keti., dojtro tesi eabah1 gelir ve çarşamba 
letanbula gi- öğle zamanı hareket eder. 
der. HAREKET TAH.lFESt 

Fazla malfunat almak isti · 15 A~nstosta : SPLlT 
22 Agnsto~ta : SRBlN 

yenJM Birinci kordonda VA· 29 Aj?ustosta : HEOGRAD 
PUROUJJUK ~irketi acenteli· 5 Eylül : BLED 
~ine ıuüraoaat. Yolcu ve navlun bakkrnda 

alncaktır. fa~la malftmat için, Ocmııl Cen-
TRJJRFON : 365 d Jl"I>O"l PUSlÇ 

T:EIJAMON Vapuru 1 ey- ··----------•• eli Hanında, !. " ıı acentesine müracaat ediuiz. 
lülden 6 tıyliile kadar dogrn !f. V. (189) Telefon : 2548 
.A1'VJ~HS,UOTERDAM, AMS· w ~ R v D 

• .a;. • an er 
TEitDAM ve HAMBURG için Zee & Co. 
hamule alacaktır. 

lzir birinci icra memurin-
ttonclaıı: 

Svenska Orient Llnlen 
~ORDLAND motörii 

Deutsche Levante Linle Bir borçtan dolayı tahtı bncze 
ATJAYA vapuru 8 agostosta alınan kahvecilige miitellık e~ya 

on bekleniyor. 9/8/93i Perşembe günii aaat l3te 
dokuz agusto~tan 22 Agustosa 12 agostosa kadar ANVERS. aleni müzayedCJ ile Yıkıkmi~~-
katlar UOTTlı.RDA MHAM- ROT1'KRDAM, HAMBURG ve rede 118 No. lo kahve önünde 
BURO, COPE.NEIAGEN GDY· l>RuML"'N ı · I h 1 eatılman-a çıkarılaca"'ından talip > .nı ..,...... ıman arına amu e " F 

:NlA, GEFLE GOTEBORG ve alacaktır. olanların yevmi mezktirda ma-
JSOANDIN A VY A limanları ATTO hallinde hazır bulanrnaJnrı rica 

Mükemmel Vantilatörleri 
Kuvvetlı, sessiz, tasarruflu, kanat

lan hafif fakat çok sağh~n1 hir ınal
zeme olan ~likartadan n1an1ul olup 
yıkanabilir paslanmak korkusu yoktur. 

Müteharriktir. 
Fiat ve kalite noktai 

mukayese kabul etmez. 
nazarından 

Satış mahalli : Türkiye umumt acentl : 

SARL P. BALADUR 
Ve Şürekası 

BIBi:NCi KOBDOK 
Cunıhuriyet ~leydanı Yanında 

- - --

. vapuru 25 "~astost" ye ilan rlunur. 3197 (218) için hamule alacaktır. b 
Service Maritlm Roumain ekl1111iyor. 30 ajtustosa katlar ~ -

ANVERS ROTTERDAM HAM 
Garbi A kt.leniz için ayda bir ,, 

muntazam sefer :~:.~e a~:cakt~~Ji;MEN, jçin zo-aTGlJLD a IT 
SUOEA VA vapuru on af'tus l.W ...ı:...mıL 

tosta l'Örut edecek Te ayni giin DELOS Vapuru HREl\lEN 
1aat on sekizde MALTA, HAH.- HAMRUHG ve ANV.ERSdun 
OELONE, MARSlLYA, OENO- yiik çıkarmnk iizere 1 eylülde 

• • • • • • 

Zf.\n~io i kramiyı:,li ()küz 

baş K"lınan çivitlerile 
c Brasso > maden ci tası
oıu piyango biletleri gel
di. }~linde boş cila ku· 

VA, ve N APOJJIYE hareket bekleniyor. 
SOFf A moWrii 10 eyliilde edecektir. Yolcu ve hamule ka-

bol tder. 
~ PELES Vapuru 13 eylülde 

beklt•niyor 16 eylüla katlar 
ANVERS, HOTERDAl\I, AMS· 
TERDAM HAMBURG ve BH.E gelecek ve ayni günde M AL'l·A, 

BAROELONE MARSlLYA, ve MEN için hamule alacaktır. 
OENOV A'Ia har.,ket edecektir. JOHNS10N LJNE LiMiTED 

Yolca Te hamule kabul eder. JESSMORE Vapuru G aı?us-
tosa cloltro lıekleniyor.A.NVERS 

Nallonal Steam Navlqatton ~e Ll VERPOOTJ dt\n yük çı· 
Co. Ltd. Of. Greece. PlRE karl'lıktan sora tekmil Bulgaristan 

1'e Homanya limanlarına yük 
alacak tir. 

Şimali Amerikaya 

T~ Q ....._Jr' TT R. -cJ tosa veya c,ıiviı etiketi 
.E3ııııı.. .LY.L '--' olan hemen depomuza 

Tuğlacı ve Kireççilere miiracaatla biletlerini 
( ZERO DlZ ) ve sair kaliteler: alll'Dlar. 

Bu defa getirdiğim yüksek kalorili ve fevkal3de tenzilatlı Asker markalı hakiki 
z O N G U fJ D A K kömiirlerini satışa vazetı.im.(ZERO flit, Fayda. Kilsekt, Ati· 

DİZ) tonu. ua (10 5) Liradır la, Hlak b"lag, Flayozen 
baya teshm t • sinek ilaçlarıma her boy-
Adres: Maltızlarda Yalı ca<ld~sinde No. 12 da kapalı kotaları var-

ZOROt GANOOl - dır. Dtikmesinin litresi 

.S. Ferit ŞiFA Eczanesi 
yalnız 100 kuraştor. Son 
parti naftalin geldi henüz 
tedarik eılemiyenler biraz 
acele etfıiııler. 

Armemenf H. Schuldt muntazam sefer 
TRANSATLANTlKcBYRON> 

HAN~BUH.G vapuru 9 .Ey
~aporn yirmi bef ağustosta Iôld~ bekleniyor, A .N V EH.S ve 

Memleketin em yüksek sıb 

b1 müe1Beıtetıidir. A RTı• kamaş hoyalarımu:rn tecriib~eini · yapmıyan ) 
ma<h 15 kuruşla r~ngini atmış ipekli paaıd 

Jımanımızdan hareketle doğru H.AMRUI>H' 1 ··k k 1 k -
~EvuORK BOSTONA · - ~ 'an yıı 9' an 1 

.n " .L "'~ gı tan ıorıra BURGAS için yiik 
ecektır. 10 eylülde NEVYORK- alacaktır. 
!l'A bolonacaktır. Varnt tarilıleri ve vaporlıuırı 

Yolca Te yük kabul olunur. i11imleri üzerine mesoliyet kahal 
Holland Au11talla Llno edilmez. 
• '' 1\l~RK Vapura 21 ey- N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Oo. 
hı ..... ••t:Klenmekte olnp BOBAY n · . · K d T ı f .N. 

oırınoı or on e e on o. 
AVU8TALYA ve YENl ZE- 2007. 2008 
IJA.NDA için yiik alacaktır. . 

I JaDllaki harek~t tarihlerinde-

ki değişikliklerden acenta mes'o
Jiyeıt kabul etmez. 

Fazla tafsiJAt için İkinci Kor

donda Tahmil Tahliye Şirketi 

binası arkasında FRATELLl 

SP .IUlOO acenteliğine nıüraoaat 

edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004.-2005 

Olivier Ve Şü . 
LJMJ1ET 

Vapur Acentesi 
Cendeli han Birinci Kordon 1 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Lines Ltd. 
. .A D.JU'rANT 30 temmuzda 

Londra için yük alacaktır. 
AJJGERl AN Ay sonnnıla 

Sıhhi korsa 

Fenni gi;zlük 

Barometre, termometre 
1 

Çoouk don moşl\mbaJarı 

Bilumum tnvalet çeşitleri 

Yerli ecnebi mustahzarlar 

Ender bulunan ilaç çeşitleri 

Daima 
M~vent V6 her yerden çko 

ucuzdur. 

S. FERiT 
Ş·IFA 

Eczanesi 
H iikOmet Sırasi 

Bornova Belediyesinden: Continental 
ORIEllT LlllE 

JJONDRA-ANVERS ve HULTJ, 
den gelip tabliyedtt bnltrnacak 
Ye ayni zamanda HUfJL için ı 
yük ,.ıacaktır. :Horn<ıva Meareee sokağında belediyece YJlptırılocak hal ihalesi 

YVONNJli .A~ustos lıaşJangı- 16/8/93! Perıo1embe günü saat 17 de yapılacaktır. Keşif bedeli 
1 ürklye Umum AcenteRi canda LEl'rH için yük alacaktır. 123 , 1. d 'ş ·t· ı k · t" ı · J> b ı d' · SOVTOBGPLOT ROU.l\l EfJİAN 16 a~ustmı .. :1: lra ır •. ~raı ı an ama ıs ıyen erın ">OrnoYa c {l ıy.eıme 

,, ,. ... ~ LlVEH.POOfJ ve SWANSEA mnracaatlıuı ılım olunur. 1-5 3ll8 (lSıi) 
.EUANZ l\1EH.1.NG vapara S}d 1 t bl' d b l k an ~e ıp R ıye e a nnaca tır. 

agustosta bekJenmekteolopPlRE DelltBche Levante Ltnie ! 
YAFA Te PORTSAIT i9in yol ANGOltA vapuru 6 agostos 1 
en ve yiik alacaktır. BREMEN-HAMBURG ve AN- 1 

FRANZ Mering vapuru 19 ağos· VERS'teıı gelip tahliyede hulu. ! 
nacaktır. 

toıta heklenmekte olop Seldnik NOT: Viirnt tarihleri ve va-
Te ODESA için yolca ve yük 

kabnl e<lecektir. 

ÇlQEHIN vaparn 22 ağns· 

tosta beklenmekte olup PlRE 

YAFA ve PORTSAlT için yük 

Te yolcu kabul edecektir. 

ÇIÇERlN vapuru 2 eylülde 

beklerıınekte olup SDL.ı\NlK Te 

OD.ESA içiıı yoloo ve yük kabul 
edecektir. 

Dl J(J{AT: Yukarıdaki tarih-

purların isimleri üzerine mes'u· 
liyat kabul edilmnz. _ ı' 

Aydın sulh hnknk mahkeme
sinden: 

Davetiye: 
M.Aleyh: Aydının Sarayiçi 

mahallesinden doktor Mitat bey 
karısı Seza hanım. 

Z&Yciııiz Aydının Sıuayiçi 
mahallesinden doktor mitat bey 1 
tarafrnc1an aleyhinize açılan ba-

1 rışma davasmın icra kılrnan mu- 1 
hRkeruesiude, yerinin belli olına- ı 

)er için mes'uliyet kabul edıl · ıııası lınsf1bile namrnızR çikarılan 
davetiyeler bi la tebliğ iade edı i-

ez. 

}'azla tafsilat için : 
miş olclogun«lan bu kerre işba 
da~etiyenin namınıza ilanen teb-

NASIRDAN ŞiKAYET 

G. HANAYLlOÖJJU liğine karar verilmiştir. YeTml BahRt lakarpin Giyememek Günahtır Hatta Ayıptır Q.lokü 
uıohak~me olı-n 12.9 934: gönü Kemal K&mil Be•İD Ye J. UOMANO 
eaat onda Aydın sulh hnknk * 

Aoente11ine miııacnnt edini1.1 mahkemesi ulooonda hazır bo- ( •ASIROL KE•AL ) I wap 
.Bırinci Kordon, nt Z ferba- lunmanız liizomu ilfuien t~bJiğ Lafa, lakırdıya nehacet. Nasırı (4) g.iiDde yok ede~ lzml-iille 

e11iUA Tıılc•fon 2356 olunur. 3190 (217) ı 1&000) Jerce şahidi vardır. (Nae,rol Kemal) HAf değil llAçdır. 
- J. 

yünlü elbiselArini~i istediğiniz renkte hoyar!ınız. 
llesmi rohııatnameyi haiz LEYLEK markalı rutık saç bO ti 

~ını ihtiyacı olanlara tavsiye ederız. M:srıaf için toptnn satış IJ 
kezi depomozdor. 

Taran tuvalet ıabunu ECE vim tozu, Kaol Tirasso, pire to 
karpıt, çay, kına, &akız, <liş macunlan, kakao, kolonya, kola, '' 
kal. demir hindi, limon tozu, her nevi asit, Hlstikten moşalll 
mustarda, çiçek hoyaları, zamkı arahi, çamaşır için sot.la, tor 
leke tozu, sabun toza, liiks 111\hantı, fue zehiri Y.s. 

TELEFOR : 3882 - • PI~ATT 
NAMDAR 

, 

Pek yakında en ulak yedek v.arça;ariyle beraber aşağı· 
"=' aki 1ZM1R UMUM AOENTAŞINJ)A stok bolandoro· 
la~aktır. Atlres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar 

1 ele/on No. 2413 

tff~· il 

9ar~ısı Saffet ımkağı No. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

HARACCI ZADELER 

I 

Ucuz ve sağlam sandalyeleri 
Haraççı zadeler imal eder. 

~dres: ~ kinci Beyler SQ.kağı No. 102 
· Telefon No. 3778 


