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Güreşçilerimiz 
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Galip Geldiler 
····~················································· \ eıu A su ınn t hRaıo nda lııhU l nıa~tll 

Camhurlyttln ~t Camhaılyd tıtrltılnln btkçlıl, sabahları çıkar sfyasf gazettdir 

Program Baml'lamak 1l•n Dtm 
Balkewinde Bir Komite Se9ildi 

Araştırmalar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gıdıi Mıdd~ır~ın hlngiıindı ihtikir Vardır ? 
Yeni öıçüler kaoununon bt· 

bikı dolayıeıle birçok eeııafın 
ihtikara eaptıkları, kilo, okka 
farklarmı n.-zara Klrnıyarak hal
kı Rldattıkları maıuwdur. Ta· 
mamen olmasa bile kılo farkı 

dolayiıile birçok emteaya zam 
yapıldığı nazarı dıkkati celhet
mekteıı nzak kalıoaınıştır. Key· 
fiyeti ehemmiyetle göz öoünde 
tutan dahiliye TekAleti Tilayet
lere gönderdiği bir emirle ihti. 
kir komiıyonlıuı teşkilini iaşe me
vaddı üzerinde tetkikat yapilmaaı

oı bildirmioti. ihtikar komisyonu 
f ileo ioe ye tetkikler hatİamı,. 

- Sonu 3 üncü Sahifede - ÔlçDltr Mbıtttışi Faik bty 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TelAfa L'llzllm Yok ••? 

Yeni evll adın - Am•n yetlflnl. Koc ... 1totuıuyort •• 
Sotuk k .... ı. •rll•k - Merak etllleyln madam, Dç 

_,.. d••lzln,azDn•__.. 



8abHe ~ fe•t 1un 

Palavr•cılar llulObU Serisi 

Sel~lkler Mülakatlarım -·--3- -6-

1Jiiny1tıl• lıaşkıt renk kalma- beye ptUrDftk ııurtacllk bfr raks Geçen Sene Kc.myon "acı· ~Iarının ~ref mahlukat olan ioeJI' 
ıuış ta yaln1z yeşil renk biiküm ahengi İtJiDde milli duygoları r; Q lar10 da eşrefleri vardır, bl 
ıörüyormut duygusu veren yeşil ve gögüıleri şahıı kaltlmın J{(ir .,. • • ieiı:nde hiiytik Ş"i rler oldol' 

Selçikler, giizel Sel9ikler .. Ho of:tlu, Zeybek oyono oymyorlar. N K d u·· . y l . o·· nu·· na.. Geçmek Icı·n gibi M~~er de holnnoyor•• 
kö1 o civıtrrn .ıüınriidii denmeğe Vakıf gf'ciktigi için köyt'," ya · e 8 ar zum e DClr ~ İyi ile l<ötiiyii deA"il fRkllt ili•: 
•e•• bir giizellik lıtşıyor .• {.,.,,. t·~a cHinınejli teklif etmiştim. lst.ıhsal Ettı'k? cehli miimt1yyi11 olan ve .. , 
dıao köye girerken; en çok cenup bir kaç ses birden: Vilayetten Kazalara .. _ok Mühim birisinin HisaıönU kütöph•11

• 

~arahnı bürilyen bir koyo yeşil- - GıcılRdın [•) bey, yok'a Eg~ uııottlkasıurn 933 - 93t lerlode ıkmali ne~akıs nlBaı •1' 
'ik gözlem derin bir istirahat rabatı1ız mt oldnn! .. .. . . b I" Ve Kat~ı Emı·rıer Ven·ldı· ledlgini ıöyledtA'I bu efe ... ~ eenesı nzııru v~ ırıcır ıstı sa atı 1 it' 
Teri yor. Gözlerim yorulınftd>111 Diye lıeni teskine çıaiışıyorla r- ha~kında. ticıuet odllııuoa bir - • - • - • • kında ki maziye ait ri~afe& 
.,oı ooı yeşil bir rcıık banyoso .. *. rapor tanzim oıunmuştor. Bam~onların asta.ne Yak Ve Tolca mnbtelittir, kendiıi gönöttn ·~ 
·çınde giiliiyor. llöliksiz hir uykunun gözümii Hn rapora göre 9:33·934ırnrıesı Ko•&D Şof6rler ı,ten 1'1eaedileoek liı yüzba,ıtıı olduğuna 'r8 fısrJIİ 

Köyün altından iki ırmak giin doğumuna açtıraıs lltOOll be. içinde 62,807,470 kilo yaş liziim, " kurtaranların bıtşında lmlond~ 
_çağlıya çı>~lıya, gii?.el kiiy kız- ni daha neler gfümeğe ufa~tırdı. 5,564,255 kilo yimeklik i1ziiru

1 
Sorı zamıınlArda sık ıuk vu- larda .fandarmauın tam bir mfi. fonu, haUR. ıerbeıt bırakıJııJ 

Jarınıo ~agırdıldaı ı türkülere Rir desti ağzını koparacak şiı). 5,747,20() kilo şnraplık ve pek- im bulan otomobil ve b\lhHH rakabe yapmalarım ve hatta Midilliyi, Sakızı "'8 hatta Gırt 
9ırlldıyarak ahenk vMe vere akıp det ve kahohk ta Ak:ın musluk· mezlık ii~iiln ietıhsal edilın;ştir, kamyon kazalar• müna1ebetile k1tmyooları durdorarak kamyon ti de fetbedeoeRini •<iyler, arll• 
gidiyor: Hiri; küye \Ok yl\kıa, lara anahtarımı; ld\y çeşmesinde Huıınn 53,397,104. kilosu ko· vali Ka~mn Paşa tarafındıın iizerindeki adamlara indirmeleri- daışları Ql\YDŞ formasını.lan ya~· 
' • "' J it d b. . . k h t h t k t k t h"' t·· k k k 1 ki aeıtini ta11ımad1ltın1 id<liR edef' eevız a._,aç ıtrı a . ın an, ırun uy oruuo ra a rna ra a " ara rotulnıuş olllrak sar edilmiştir. n un az" "Ylll" am ı arı ni ve fOförteri hakkında takibat " Y o ff 
yiiz metre Httde ~ ölüleıt1 de şar- l>nz gibi yıkırnılım. Ayni mevsimde 1,800,510 kilo ile belediyelere çok miihim ı k ·· b t k ler. Eonttbi lisanhua Tnkd 

yapı ma uzere za ı . vara aıı olml\makla beraber Qı" ıımatıif 
kı ıiijhyeo - kabriıtan altından Gec~yi geçirdi~im çayırın bi - ya• inoir, 16,587,57.t kılo koru bir tamim göndermiştir. Vali t · t ı l i b i •ı -~ 

v aozım • me er 0 e emm 7•• • tarih ve edebiyatı bakkrnda it 
lk•n iki 1rwak.. raz ilerısind" iki t epe vardı. Bıı · incır ıstıbsal ve tf\llHtruen ihraç paşırnrn bn ebetnınlyetli tamimi· iıterlm. 

Bn köyiin kıt<lınl:ırı çok gii- raya kHyliiler [Höyük] diyorlar. edılruiı:oıtır. nin ayoen nt1şrini çok faid&li bul- .. . beyanı miitalea eyledi1tine nı ... 
• d u lc: Şuforl~rao ha 7oldakl muea. (H • h .1 · .. .. , 1 

.. el, her 'ey ~üzeJ yaratılmış HikfiJ elerinden ıonr" anlıyornm mllbalarından •e ktiQök hir ka· ~an n1ıos; ta ~ 1~ormoş)d,,ı ~elçiklerin kadrn!armda da ilahi ki bırer labirent imi, •. Eyi haf.. Sabri Bey Urlanm sekiz ve 35 numaralı z•n'i yiizUndeo bir çok aile ooak· oto d"~ ao.ı ır. n u
1
rte a ..,,,, 

t.ir güzellik var: kara kaş, kara rlyAt olmadığı i9in '1annederiro kaıoyooları bunca ihtarlara karşı meYon ıyetı, mevcol arın n.,,-
,49 ıörmeli göz, pembe, dolgun henöz hllkir "azıyette.. Tepeler Dö.n lstanbula yine kamyon ii11tüne havaleli lan kapanmakta oldnğa gibi bir lenmsmelerini mucıiı> olur. Oı 
~ebre:. Köyün bir insan gövdesi çok geniş ve oldnkça ytikıok. Hareket Etti eşya, io&an koymak ve hindir- çok Tatan yavruları da maili mevzn bnlmıu:, fakat bnhın" 
~.ı ı ıt ..a bet b 1 bol ·· 1 · ı· it d n ruek ınretile ~erek kamyonlarını k"lruaktadır. Bu yüzden katil wevzolar iizerinde hitabele" • an ıeınua, aer •, o nzer .,rı zıtıuanrn .,ey ı a ın a nır bafhıdanbf!ri şehrimizde "" 
'kan iki oluklu çeşmesi i)oiinde toprakla örtiilü, bele biiyiik bi. bnlurıroRktR olıtn vilı1yetler uırıum ve gerekse yolonlannı tehlikeye vaziyeti alarak elyavm Iımlr bolunor. llmi kadar sag!am ,ı· 
l · At t k. · d h · · · ·· tU d b ttl t 1 1 d dtiılilrdliklerinden buna göı; yu- bApitthaoetinde on fOför mabkt\m- cudn ve klıvvetli lıazoları 41 nıyorum. ımın er umı e ey- rıaınıo 11& n e """ar, ara ar nıiidürii Sıthrl bey ön Sıt.karya " "' 
hemden el 10> Y•tlı yörük kadı- yapılmış.. vaporile htanbnla gitmiştir. Sah- man ve iıteklerile yapan ıışoförler dor. Binaenaleyh şehir, kaaaba Yt,rdır. P~hlivanhktan çok t" 
tının haberim olmadan güçök Bo tflpelern kazma, göreklegi- ri bey, vapur\la vali KAıum pa- 15 fff lira para cezaıile oezalan- Ye köy hadntlarına yaklaeırJar- kar. Müdürlerle miirıa1ı;af'1 
bir yojturt çöıuleAine koydoğo dip iyi emek vererek toprağı araş ~a, vall muavini Saip bey, em- <hrıhuı,ıardır. Bu ye emsalinin ken Yeya 9tkarlarkeo ekaerlya &eYer, bele banka mödürleri111• 

J"banl arı hah ile yuıuşak aaç tiran boş dönmezrni~ ve mut· niyet ınfidilrii .lJ"'fly;r.i bey ve da- bu tarzdaki barekeUerl tekerrür gizlice yapılan .,.., fttoi AkibeUer toplu tıünlerinde riyaziy~den fi 
yufkaları çıktı. laka aşarı atikadau bir yiizük, ha bir çok riiesa tarahndım teş- ederse bunlu san'Atlarınden men· do~oran bu aykırı hareketin bankacılıktan inoe in()e bllhiılı' 

Köyün muhtarı lf.oatafa efen. bir alhn vey1t. bir ba,ka maden yi olıınmnşlnr. edileoekJerclir. kat'i ıurette önüne geçilmeıinl açar ·n mokayes~ler yapar. ·t• 
di •e arkadatları konuk aldıhtr. ve para hulormuş, ben gözi\mle Rele<llyenln ~e emniyet teş- ve bo huıneıta muaamaba göıte- lih kendisinden nıümt\yyi•!İa 
!roprak koknlo bir köy odaıuorn bir ibtivllr kadrnın elinde paha- Cabir Efendi kilatrnm kendi bodotıarı dahi ren alakadarların t"cziyelerirain va,hnı da neztttti. ıtalıat dir' 
beyaz dıvarları vücudnma tatlı lıya Hatmak istediği kenarları liude kemli teşkiJatlarile ve bu- mokarrer olduğunu ebeıowiyetle hir koş Rf'?zuıda bir iki b1ı,?df1 
bir ıerin1ik, altımtt atalan min· bozuk, förnri resimli ve maalesef iki Vagon Arasında · dutlara lrnricinde de bütün yol- tel>lijt ederim. > taneaile' başına kondu, riH_. 

1 ti d d. · 'D" aldı • ., .. • •• ... 1 bRk)a• ... e ın""vkı· sa'"ı 'ıl•i 0'1·
1
• ierlerio kabalaA"ı nbat verirken, aazı arını tee ı t e emo ıg1m lıir .-... • .. ., ll , • 

•ö• Rraaıuda, garip bir şekerle- altın pıtrk gördiim. A ls :ı r ı cılkla Aydın Domiryo1n Komı·ser Nazmı· Bey oldu amma hııuların no oıd•' 
me uyku keetirdım. Bo k<>ylerde T~pelerin alt lmımıncla çok iskel~t1i iizerind.., Devlet demir- gnoo hınöt. kenıHıi ,le hil111iyo' 
Terem bastalı~ı yok. tabii ve çok uğraşmışlar, hiiyiik htiyiigiirı gü1ı yolları i~letrne müdörliiğiine ait • • •-+- En büyiik doıtu hanoı Ynıor fi 
1üksek 11boi şeraiti haiz birer batı tarRfılldl\ wel'mer bir kapıyıt. kömiir yiikleneo vagonları kon· Uzerine Saldıran Pepe Kemali haolarcn Haaan beyler oldnğ""' 
ıanRtorynm adeta... raslaomJŞ, fakat içersi çok derin trol etmekte olan tesvıyeci Mah· T kendiai söyler. Mnsikitle ,18 .,.. 

KöylUnün mieaf ir BeTmeei, ~e karanlık o dutta ioin J]erfoyip mnt oglu Oalıir eteo9t amele ta- abanca Kurşunile Yaraladı re sahibi oldnıtann ilavfl adrr 
misafir ağırlaması tarif olun . aohyamamışlarsa da. kaprnın et- rafından tahrik edilen iki vagon a ··-·-.. ıeler bir zatı kerna:atı ufBt o' 
maz dereoede sıcak Te candan. r11.frnda kıymetli pek çok şeyler arasından geçmek isterken tam- I~vvelki akşam eaat yirmi SAri Nazmi bey kendisini takibe cln~ono siz de beniın gibi • .-
Sanki en yakın bir akrabaaı gAI- holnnmuş, kiıpler, vazolar, altın ponlar arasında ıukışmış ve ağır birde umumhaneler arasında mü bRşlamış P"Pe Kemal, bo sefer tanınız vesselam. 
miş gibi i~ini, güciinü hırakıp para ve yi.izilkler bll meyanda surf'tte yınalanmıştır. bim bir zabıta vak'ası olmuştur. elinJe tahanoa oldogu .hAlde Ş.-ıy-tau 
dört elle misafirine Hrıh1or, imi •• AQtıkları hu kapyı gördfim Yaralı memleket haataneaine Konyalı Hatictınio umombaneıl· komiaer .Naımi beyin üzerine • •• • • 
yedirmek, içirmek, gezdirmek, yine Kfhdan zaman goçtlgi için kRldırılmıştH. ne giden sabıkalı pep~ Kemal, atllmıştır. Nazmi bey mttdafRai oı·kı·ıı·den 

h i L güsmiiş. Mal!lal haline giren bir .......................................... d nefı maksadile pepe Kemalin 
ıa at ett rme" için 9upınıyor. tepelerı ge~ereK geçır1r11n ve bir ka ıo meaeleıinden kıUap ıarı 
Oh ı B t k .. ·· /:. k Jd rıvayetle diyorlar ki: }fonların üzerine bir ı:ıl silah endaht etmi•, y · t ] ı 

en 'u oyun a~ı ' o um altmda kırk odalı mermer bir aonra hu t~pelerin eteğinde au- M oetafaya ıilAh 9~kmi' ve ateş ,. unanıs an ayap1 aı 
ıdeta. . . 1 1 ki il 1. 1• • • t k Ü e . k S lih . . .1 çııkan mermi Kemali &Ağ kalça- ·ı t l ... .. 

. . . . bina varmıfl bir kaç köylü ka- an çam o o arı e 9 p ıçıp, fi ıne z re 1 en a ıımanue ınndan yaralamıştır. ı 1rac a ye {Un11 
Hekım Ahmıze hır 8f çıktı; ., • gi.irül gürül ııarkıl"r wyliyne · · lid h l 11 ff k .. ~ ,. d I . pının metbalıne yakın yerlerde v biriıının m a a ea e muTa a MiiddeiomnmS: muavini ŞeTki Temmuz "1' zarfında Di,. 

u.u&a ayı.. '~kın o ıaz çalmı- .. . . . · bir de"'irmeııin t'erio kokulu t ç ı t d 
0 [*] 1 . .. ollı kemıkıerı bulmuşlar ve bn ~ olamamıo ır. a ıoan ist m at bey tt&rahndan tahklktt.t& vaz'ıyet iıkftle•inden Yooani•tana Y~ 

1~r· .. :rabe ç• ~yor. Bı~. go: insan kemiklerinin ayak kısım- z~vki altında dinlendim, yollar· düdükleri üzerine pepe k6mal olonmoştnr. lttn hayvan ihracatı hakkı 
~~ı;u a: tmi' _o teor~belı Jarın<la. altıdan halkalar bolmno- dan toz kaldıran koyun &ütüle· civardaki harabelere ka9m1ştır. Yaralı memleket haetaoeaioe Vil&yet Baytar .Miidürlliğiize b 
1 ıyar acığına curayı • ıooa ı O ı d' k" h"" rinin akşam clöotişü yorgun çın· Kemer merkea birinoi komi- kalc.'hnhnı•hr. rapor gelwi•tar. Rapora ırÖ 
bir kemençe kadar zevk Teren ar. y e ZRnoe ıyornm ı, U· gırak ıeılerlni koyun ıealerini .. v ,. "' 

k 1 ki .. .. 0 kdınet feya huonnla a1Akadar ' --------~--... ------- • Temmuz ayı içinde 26 baş l>ff 
coş un u arını dokuyor. gece .. ıoeamıa ruhuma i9irdim• ·· e- T• t Od B 1 d• R • • tfı .. .. olan muesseseler burada ebem: 1' ' guo ıcare ası e e ıye eısı gir ye kııırık, ' e,ek, 10 t 
koyun altıuda Qiokil çayırmda . ti' bi t t tin mor daglar arkaarna akan l'S öküz, 22( inek, 16 mad 
egleni1oroz. Altımıza ıerileo r~bıye 1 

• r 
8

1 
raşkır~aı yapsa 1•- kızıl renglle.. iki Aza İntı'han Etti Yamanla S yu Me ba ' . . rı e maı o aoa ız er, eser er v r U D • 6 boğa; 270 dana, 3 buzaga, 

k~lı~le~i terkettim, bol Ye ee- bulacaktır. Bundan aıla ~üphem Sovaltdll Yerıi Boraa hey6tioe Ticaret ]arını Tetkik Etti malak, 50 düve, 110 toenn 
"'1~.h 9ımenler üıtöoe uzandım, yoktnr. Köyde ara ııra talih (•> Cıua = Sozm daha kllçilta vt OeledfyA reiıi doktor Beh9et mak üıere 937 ba11 baynn f' 
öıt d bot Jd ı il k hk ye 8anayl odaıı nMımına Booa S v -M "~ 9 yı ız ar e, e ü- den~mek için fokara amelnye sapı kısa olanı. alib bey düo ö~ledeo ıonra re- naniıtaııa ihraç edilmiotir. 811"' 
••nı ıle pırıldayan berrak bir para verip bu iki IAblrentten (") Gıcıladın = Acele etmek ma- zade Ahmet Ye .Aydınlı lzzet takatinde fen heyetine menınp lartD kıymeti 191799 ıarad,ı 
ıema Yar. nasına gelen Tlbkçe biı kelimedir. beyler ıeçllmi,lerdir. Borsa yeni Mevat oldo~u halde Yamanlara 8 d ,JI 

O biriaincle kazma, kürek, para Otcılamak = Acele etmek demektir. gitmiş ve oradaki ea meobaları un an başka mezkur iıkel 
onn bududnna enğel olacak aramak adet olmo•. idare heyeti bngftn ilk toplantı- in11aataoda bazı tetkikat lora ede- öl bin kilo da gübre ıhra9 e4 

bir duvar bile yok. Etrafımda " Oıcılt kuynu = Aceleci, mütelaşı de- Y 
Giinilmü giloeışin altında ba kmetir. 11111 yBpaoakhr. rek akoam aYdet ehnittir. mi~tir. _J 

göniilJerirıdtm koı>an ıeTgi ye ,......~ 
11amiwiyetlerıle, asil ve temia bir Tetrtka No. t9 Atuatos: 8 me acırdım.. ıa geçen ömrümil aydınlatmak ya çevirerek onu orada bu 
JıSevk içincJe yiizen şen ve kır· Seninle, tekrar lstanbulda istiyorum sevgilim. dar yakın gördükçe içini iri 
SIUZI benizli giidıii7. Tiirk köy- Beni ~ •vı yo ... ---u~. buluıuncaya kadar artık bu ka- .. • • bartan bir inanla yine dııarı ~ 
:itiıii var, altımda oibana dt11ği . ~.::/ .a.. ..lJI biliyet, bu duygu bende ölmüf, .*. kıyordu. lfte nihayet isted' 

oldugv unu sanıyor, hayattan bir Cenç kadın vatağından sıy- bekledigw i gibi olmuştu. onf' ttlmez topuklıtrıruıztlaıı bir ye- tf.K 

'

ey beklemiyerek son kudretimi rıldı. Çıplak ayaklarına geçi· denilen o karışık, gUriUtülü 11rY fil kityiin Je•il niweozarı var, .... ·- ~ _. 
,. ~· :ati:. uhar"l.":l~l. : a.ebt.a _...,,..... r...... kurutuncaya kadar sürüldenece- rilmit beyaz terliklerle, büyük ler hiç bitmiyecek sanırlı"" 

ıoruım ~iıuJı •İ•1: benden hah- B b b 1 d - b ı k n d 1 k ..1 en u ıra a çarpııan ınıan- ara ıgımı uma mı 1 e 0ıu· ö-imi umuyordum; Fakat sen, va- aynah dolaba yakJaıta• Gardı- o da bitmiı. kendilerini bu ., 
ti yar kim kar' Bu ~ecenin için- 1 d bul d d • b d k 11 ar aras~n a un um. yor um. , • • purda ir en genç ızlık inceli- roptan ince zarif bir sabalıhğa de ıamimi, sıcak yu•alarıO"' 
dA. • Al uo da1ı oorllıına nyan Ne magl6biyetten tasa dydum, Ah dıyorum; ınsanları kemı- ğile karııma çıkınca, allahın bir bllrlindll. yalnız bulmuılardı. 
irı~e ve aiumktu ıeıile hayalin- ne kazançla gururumu artırdım. ren bu hırs ve kin zehirlerini ıevgi örneği diye yarattıği ide- Beyaz omuzlanndan, g6ğsü· Kendiıi için hazırlanan, 1 

don tarkılar avlayıp olanca hızı Netice hep hiçlik içinde... Yıl· kalplerden silecek bir Nuh fe. alimi bulmuıtum. Yillardan beri ne kadar inen dekoltaıından bin ttlrlü zarif ve bakıJ 
ve sevkıle uzaklara nçoroyor, latan ıöndilremediği bu hın ne· yezanı ile bugllnkll beşeriyetin beklediğim mahl6ku, ele geçir· tatlı bir ıerinlik içine soku- al•k .1 11 1 b köt~ 
bl. r ı . ;~rp"" k t · k . . G- lü k J d d ki b k b' • a ı e sus enen u · __ t "''' ., uzu H raz naa ta dir? yeniden dirilmesi kabil olıa !. mııtım. on me oracı ta, ba· uyor, u a arı Oyti ır h 1 b . t k 1 a"-' 

1.. ·· k • . · d · e e u cevız a ım ı y yanım ateşte <onuyor, belTalar Bunun k6kilnü bulma , bır Kaç defe vahşi ovalarda, dag yat güneılerın en bır ateı ıo· zevkle Killilyordu, uıulca pen- d 
1 

k d . 0~ ı.1 11 1 ,.0 K ·· ı ·· ·· dö 1 . . b k b' h k'k k . . k ld w d d ül d J • o a arını ne a ar Aevıy .~ r y" r. 0 1 u, gun M eı·ıom a , ır a ı at araıtırma ıçın başlarında öltımle karıılaıtım. u ugunu uy um. çereye yanaıtı, t per e erı 8 ü Bül d " J" 
t t 1 . 1 d d l ·ı l • k k O V d . . k . b h ...r. • d uraya, o g o en ıo eıuı~ ve uy e8ız yorgun oguou o am a yüz erce cı t erı uca • ıtllme saldıran dilımana, e yane ora a, sevgııız geçen çe tı, ıa a ... neıı pençere en lunda nasal gelmişti? 
hır ıniHfır bahsnesile ,enlikler layan kiltllphanemde, büyük filo· ben de ttıfenk çekmek için par- bunca senelerimin sinıi acı11nı içeri ılizüldü. Şimdi tabiat ona Unu tututunda; vapura, oı' 
içinde bı 11tuluyor. Aman yarabbi zofları, ciddi ve yilksek dAhiler' maklarımı tetiğe g6türürken, senin eısiz güzelliiin iSnünde gülüyor ıibi, herıey baıka, her· dan arabaya, bindirişinde "' 
bn ne Aleandir, bn ne zevktir ki büyük mefkOrecilerle baıbaıa ne olse bir kadın yüzüniln ma- anladım . . ıey kendine deiitmiı geliyordu. biitlln benimsenen, benim y•'ltJ 
nı~deni ,ehirlerin Jükt eğlence .. yaıadım, yıllarca onların fikir· tem elbiıelerile ellerin uzattığını Iıte Ülkü, bütün prenıipleri- Ponçerenin camlarından uza- benimain diüeo öyle bir aık k~ 
lerine degı,ılmex, hudntsuz, ' ta' lerini sordum. Saatlerce kliçik ve "kan, kan, linet!" diye ~ay- me raimen dayanamıyor, uza• naa çamların dallar1nda bile nağı yardı ki, ienç kız Büle~ 
kın, bir ntt•• it~inde yiiziiyorom. bir ııık bulabilmek için o kalın kırdığını duyar titrerdim •. lıte nan elini tutuyorum. •anki onu kutlulıyan bir eiilit baktıkça yüzünün kıp kırdl': 
Hır arahk köyün ıeY"imlt ıima· kitaplara karııtırdım. o vakıt bu tehlike anında bir Geliyorum Olkü;- bana bir vardı. olduğunu anlıyordu 
Jarındau n .Raik Fırkaeı erk•· Bugün onlana, benden ıizli kadın yüzünün, bir kadın ıesi· anlık içireceğin saadeti duymak 0Jkü bqanı cama dayamıı, Hele bu odada, \) kadar~ 
uu.ı.lah hmau, Mt11tafa oo,01or: birteyleri kalmaclıiı halde ben ain insanhk &zerindeki btlyllk içia bltlba 6mrümü Yermeie bitin dtııüncelerini, ıellçlitini bilmediii heyecanlarla ııkıl.;J 

-- .A.llabım. ne öğrendim? Yine lıiç 1 kadretl orada acı acı anlar, bay- geliyorum. Artık ne olursa olıua ellerine teılim ettiii adamı dil· b ki., 
Hi!" i<Abuır• ~ielim Sırrı Okumamı' bir adam l'ibi hep lo bir kudrete rut gelemediii· glılerime tuttuiua trlaeıle bo· ı&aliyor, bafıaı bUylk karyola· ~Sonu var -



ıt• 

ı 

HABERLER/, 
• ...,;,,.: . ; - -+ . ' ; . '. • . . 

da Tahkikata Devam Olunuyor -·-·-·· fstanbul 5 (Husuiji) - ı\lal- dl'laıet edecek lıazı malbn evrak 
epede zuhur eden yangın derhal· dağıtan komünistler hakkındaki 
tevessü etmiş ve otu~ evi kül tahkikat ilerlenıt\ktedir. Yakala
haline gelirmiştir. Yırngrnda bu naulıırdan üç tan<'Bt elyevm zan 
evlerden başkR bir Ç"k At ve altıııda balaumalttadır. 
I~şekler <le yanmıştar. Ate.,in ani İSTANBUL, 5 (Hususi) -.:J. 

ıeveM&üü eşyanın ve hayvanların Maltepe yangınında evJeri yanan 
kurtarılmasına imkan bırakma- vatandaşların iskanı ıçın icap 
ıuı~tır. Yapılan tllbkikata göre eden tetbirler alınmaktadır. Şim· 
ateşin bir evde patlıcan kızartı- diye kadar on beş ailenin yersiz 

1 lırken tavadaki yağın parlama ve yurtsuz açıkta kaldığı tespit 
smdao çıktığı ~rnlaşılmıştır. olunmuştur. Tahkikat harikte 

Istanbul 5 (Hosusi) - ıtehri· hiç bir kast olmadığını katiyetle 
mizde komünist propagandasına meydana çıkarmıştır . . ...... 
·Bulgar Dahili istikrazı 

Moskoııada Oürtşçiteıimiz 

Moskova, 4 (A.A) - l\tatha noktai nazarırıı ne derece terak
Tiirk vo Sovyet futıolcuları kiye tesis oldukları hakkında bir 

arasında <liin yapılRn maça 1ıii tecriihe teşkil eder. 
yük hir yer tahsis eyl~nıektedir. G'-lip?er ve magllıplar oyun 
lzvestiyıt. ~azetesi diyor ki: ı:ıabasından dost olarak ayrılmış-

Tiirkler biitün kabiliyetini g(is !ardır. 

terenıedıler. Çok parlak olırn for- Sovytıt vf1 Tlirk oyuncaları 
- u_ -Boş 7 ara/ı Bu inci Sahi/ede - d" k k k b 1 . 1 k ı b b ucış taıaıı bmncı sahı/ed3 - ı te ni a i ıyeli mii~terek ıuasıııuaki arşı aşmaum tll'IO· 

0
'·. Dön de ölçüler ha~miifettiıs arasında hır menafi vahdeti vü- oyunda tatbik eaba~ıı hnlıunl\clı. siyeti vo zevki işte buradadır. 
~inde toplanan ibtikôr komıe ende getirmiştir. Türk takımrnın ıınafı biriııcı Karr,ı11nız\lakiler dostlanmızdır. 

Yonn nı . 80 halde mttmleket arasın- d d d" V t t b 5 (H ") n·ı·n eaaieine devam eylemiştır. o.; k . . ereco e ır. e oyııncnlar hunu ı:ı an al, asası - t 

Bu içtimada zeytin, zt'lytın- daki rabıtaları eıklaşıumA ıçın her halde gelt-oek maçlarda gös- l\Joskovada Türk giireşçileriruiz 
,,., l>n v'"ziyettan niP-in ietıfade et· ki d' S d 1 
il
. "'•• peynir ve bilcümle hakka- ,. v terectı flf ı r. le ovyfltler ar88rn a yapı an 
Ye memeli. Avru panın emniyeti ao- R b "I k ·· l k ı k }1:.k 1 h eşyaeı üzerinde ölciiler ka- a ocaya .ı.t os ·ova şUyle ya · muım 1a a ar ço a tt a ı ve fi· 

lltın1Jnun tatbikinden dolayı se· cak Akd.,nizin iki büyük mille· zıyor: yeoanlı olmuştur. Neticed., üçe 
'19hepıi1 fi at tereffölMi bu loıı- tinin Tabim meselelere gfür. kırp Türk fotbolcoları Sovyet Rne karşı dörtl-.ıı galibiyet Türk gü

~Uğn kanaatı tebellür eylemiıtıtir. maksızın derbiş etmeleri ve ya muhtelit takımile yapaoagı reşçilerın<le kalmıştır. YH'1me 

Uç Misilden Fazla Rağbet Ve 
Talep Karşısında Kaldı 

SOFYA, 5 (AA) - Başve

kil .ilt. 6ueorgojeff' matbuat 
mümeasillerine beyanatta bulu-

narak mötedabil hazine bor9Ja. 
rının tediye11i 1910 aktedilmit 
olan 150 milyon levalık dahilt 
ietıkraz tahvilleri için ifört 
yüz yetmiş milyon levahk ta
lep oldugomı beyan etmı,tir. 

Mumaileyh memnuniyete ..,_ 
yan olan hu neticenin lıükflme
tin 1arfetmekte oldnjtu faaliyd• 

kRışı balkın •e kredi mümeuil .. 
lflrinin emniyet Te itimadına 

delAlet etmekte boJondoRan• 
ıöylemişllr . 

.l\oın 1• ·· İtalyanın meşru temıtyülatı ile kat'i miieabakaya bazırlarımak- müsalıakalarıoda takımımız ikin-syon bu emsali mevat uze- b k k ........................................ .. 
tııııle tetkı"katını tevs·l "e tevsik Fransanın mukadde" 

11 
n 11° tadır. Türk takımı hiç şiiplıesiz oi kalmıştır. Bulgar başvekili Got{!iye/ 

:Yli,J·erek ÜP.Üncü bir ~ir.timada nazarı itibara alınmak F~art e en knv,etli oynnoalarını bu maç .Moskov 5 (A.A) - l:lnsuıi ..... s·······o••N•••N···········n·········A••••n••·K··········ı····K· .. ·······A··············· 
•ıtt' ~ "Y cesurane bal snretlBri ran_ s~ b t .. i k k "ht"k" - için ıeklamıştır. spor mo a >ırımizdeıı: 
y ararım verece ı ı ar ı'Je ltaJy11ı arHında ıadece bıssı 
1 

8Pan esnaf hakkJnd.. takibat "" Bir çok genç ve kabilıyetli Yiizıoe mfüıahakalarmda pn· 
'a .. l·ı·r ı"ttibat değil menfılftt esası. 
raBın t · lı t oynncolara malık olan Türk ta- van itibarile takımımız ikinci .. " evessül eyliyf'cektir. müstenit ittifak mevzn ha ıe ır. 

L 1:ı fiatJarımn ytik8elmesi kımının gelecek müsabakada geldi. Vater Poloyu kaybettik. 1 t b ld o·· kk A 1 
~~Yfiy t• . Alman Nu .. fusu Na dt&ha biiyük bir mnvaffakiyetle Giireş müsabakalarında Çoban s an u a u an ar t"L e ını komisyon diin de tet· 

l.ıı; e 1" oynıyaoagına şüphe yoktnr. Mehmet, Saim, Mostafa galip 
a· y ıyememi~tır. Sebebi bele- E k K 1 
•ye kadar Arttı Komsomohıkaya Pnwda g"· geldiler. Neti<-ede giireAçileriıniz r en apatıyor ar 

0.. namına ihtil{ar komisyona- "' 
·• lll zetel'i diyor ki: üçe karşı <Hirtle galip geldiler. 

tı... 6 lllUr edilen azanrn toplan-
•& l BERLı:-·, ,. (A.A) _ Bazi· Ditnkü mııç Moskova fııthol- D<irdlint.ıii galibiyeti Kenkn mü· s t 19 d c dd 1 d s•• ••k ·~·1 ge memesidir. Komısyon ._., ~ e U 

"' J~e, nıeyve, &tit, yognrt tiatlıa- ran 1933 te yaplan ve Alman onları için beynelmilel teknik sabaka bl\rici kazanıoı~tır. 88 8 8 e er YU 
i tı a ihtikar mevcnt bolıınma- iıtatistikİ dairesi tarafından) 0.eş- 1 H 1 k Bir Kalabalık Nazarı Dikkatı 
~l!.ı notict1sin., varını~ ve l.ıu yol rolnan nöfoe tahriri netice erıoe Kuru tay • azır ı ları 

kllr:\r vermbıtir. .. e AJmanyanın nöfoen Sare Celbdı•yordu 
~- ~:~ahil oldn~u haldo 66,08!,461 e ........................ -........................ • • • 

B" K T D T C • t• A J R lstanbul, 5 (Hqsusi) - Dükkanlerın erken kapatılması ve 
~ ır ongre baJiğ olmuştur. • • • emıye 1 za arı o~ yalnız gıdai madde satan esnafların saat yirmi bire kadar açık 

re 't lldra, (A.ı\) - Antpoplo 1925 nöfoş tahririne nazarıwı f •• } •ı B b T d bulunabilmeleri hakkında belediyemizin verdiği kararın tatbikine 
ıa._ _otno)oji birınci kongresi ., .. nüfoı 2,869,362 ki'İ ~r~mış~r. Pro esor erı e era er oplan 1 başlanmıştır. Dükkanlarını erken kapatanlar derhal evlerine gittik-
llt11 •çtimamda gelecek kongre- Bo arma nüfusunda yuz e eş • ı • • • !erinden bugün saat 7 de ana caddelerde müthiş bir kalabalık 
t- Stokbolmda toplanmasrna erkek n kadın .niıd'fnd~onda iıe İstanbul, 5 - Anadolu A-ı deu evel ve. sonra kornlta.r için ve izdiham nazarı dikkati calip bir şekil almııtır. Tramvaylarda 
''' Yermiştir. yüzde 4' - 1 niebetan e ır. jan111: gelen tezlerın tetkiki ile meşgoJ kalabihktan yer bulmak imkansız bir vaziyete düştü Tramvay 

b • Tu·· rk Ti.irk Dili TC\tkik Oemiyeti olmuştur. bekleme yerlerinde yarım saattan fazla intizar devresi geçirenlerin .- • 8 ı Katibi Umomiliğin<leu: öğleden llonra toplantıya Roı- adedi hayli fazla idi. 

arıste u onan İkinci Türk Dili Korultayı yadan ge.~en profesör Samoilovi9 19348 v d R k it . 
T . • z• f t hazirhkları merkez bürosu bo- ve. prodf~sor MaMaaiuoa iştir~k e~- ug ay e o emız 

1 b 1 lva e ,. . . . mışler ır. . Tamoılo'f'JÇ a e e erıne gön Umumi Katıbı lbrahım Altınordn adlı lieaniyet tetkik- B s D p k A N k .. ·ı 
b ........................ .Necmi beyin rt'lisliği altında Qa- )eri hakkındaki teai de okuma,. U ene e e Z · 0 S8DJ e 
Q8 N ................... ~ .... N M Marks nakkale M~b'osa Ahmet o~'f'at, tor. 1 .h 1 Ed·ı .., • A 1 1 l 

• eza reli &mlD8 .: • Ordu M.eb'uıu Ali Oanip, dok• Merkez bürosu ıah günü tek· Stl Sa 1 ecegı D 8Ş~ mlŞ IF 
lfara etli Bir Nutuk Soyledı tor Sami AH beylerden mö.rek· rar Ro• prCHeeörlerin hnzurile lSTA.NHUL, .. 5 ( Hnsu11i ) - Ho!day rekolt.eeı e~rafında top . 

..ı. kep olarak toplanmış ve o~le- toplırneoaktır. lana malt1mata gore ba sene havalar.n ~urak gıtmnsıne rnğmen 
l)arie, 4 ( A. A ) _Anadolu dieiplınınden. takdirle bah~ ... v: vaziyet geyt-t müı1aittir. 1934 hu~clay istıhsaIAtımız geçen aeneden 

'Jllnsıııın hususi ınaJıabirinden:f Frnnsadan iyı hahralar gotur . Gı·reson vı·ı~a· yetı·nde pek az noksanile bu ıene de elde edilebilecegi anlaşılmiı,tır. 
p 'l'iirk: talelıo ve muallimleri melerini temenni ed~rek yen• su·· zan Hanımın Katı·ıı· r'l)~'""n1ıar1 d h"J. d Tu·· rkjyenio yökselmesıne, Gala-
tta16 a r rn e ziyaretle- T"" k 

d ı:ıerefine v., ur • y M k ) .. e-.aın etmektedir. Bugiin tasıuayın ,. a·· .. k K.. t tep • 1 
-tefı~rin6 hariciye nczıuelı na· Fransız dostla~onl\ kadeh kal· uyu oy a 1 e erı nşa- 19 Seııe Hapiste Yatacaktır 

...... ) f d d Eh • V ·ı 
._,k, ~arısız füıarı müdiirii M. ır ~ b t bey Türk talebe Te SJ08 emmıyet erJ İyor 181.'ANBUL, 5 (Hususi) - Kıiprü iizerınde Anadolu Ajanıı 
"-ı arıtfıııclan bir resmi ki\-

6 
çe daktilolarından Süzan hanımı katleden sahık telsiz memarn Fedai 

Ve çav · f ı· ·ıd· moflllimleri namına oavap Tere- Gireson, ( (A.A) - ViJAyeti- ha,ıanmak üzeredir • 
.r zıya e ı verı 1• •• d""kl ri saJa- efendiye ait şehrimiz Ağır ceza mahkemesinin kararı b11güq 

P- · . . r"'k Frao&ada gor 0 e mı"zı'n Alurca kazasınd• bir, Balkın yardımı· 1 ..... apılan bu ~\A'.,...lllı kabulde sefaretımız " d 
1 

F eız httk1lnıe- .. k" ... .1 tefhim edilmiştir. Katil Fedai 24. sene ttğır lıapıs cezasına 
•nı h , M kattan o ayı ran . Görele -ye Tirebolu kazalarında binalar ~y mektttplerinin en eon mahkftm edilmiş ve fakat oomhnrıyetm oııuııon yıldönümii 

"-arkı 5iyait>fırt bnıanuydon~o.t t. tine, m.-arif Te bariye nezareti· yeniden 250 yatakl iki köy yatı planına gore Yapılmakta Te ııh· münasebetiJe iJi.n edilen aftan iıtıfade eUrJtioden cez11sı 19 aone1e 
"ı..: a ~ MDUBID dı ıra e . ne teı;ıekkör etti. v .. e b.u nok fay- . t " b . b 
.... 1·-t ı.. 'Y 'S mektebi inııa edilmektedir. hl şeraı 1 " 11 nluıımaktadır · d" ·ı · ti 
'" - 1111.ta Galatasarayı Fran- dalı ziyaretten Turkıyeye una: Bu m;ktepler Oumhuriyet .Ma:ırif idareai vilAyetin di· Mıo '!ı mı'. rR. l R adan Isranbula Geldı· 
-.._ '"'•r6tinden )dik aınet na· tulm•z intibaları. döneoeklerinı . aı ediJeoek k.. k OSJO one USJ 

• •hıyd11ı.u môıırnnniyeti bn-1 temin ederek karşllık temenni· bayramına kadar ıkmk" ğer . oy me .tepJerioi de birer 
~ •--· . "' . . 1 d ye tedriaata batlıYMCtı .ır. tedrıı merkesıne . tophyarak bfi- . 

...._1111{ '~1tğf'1lrrnı ve !. ıkri 1 ıer111de bu un il. Ya9UJI Kemal nahiyHinin tön köy mekteplerini yatılı mek· fatanbul, 5 (Ha1nal) - X.ki Franıız malıyde nakzırı Ronet. R~ı 
::-·'f!Wı ~aitTiye bi•melindeo, .MaaJHm Te talebeler bagfta .. . ataklı diğer t kli k ti k yada ynpmakta olduğu ıeyabalten avd~t e er 80 Ş~ltrım M 

tt~, .tduğontl ·•ö]ledi. lı SHroeıı otomobil fabrikaııoı gea- Balla ko7fi••• 100 1 imdi t:Li. ne IO mata ••t ıtme - aıramıttlr • .Möayö Booet birkaç gön İltMnbnlda kalacaktır. 
lııl.. Markı talebenin .1ekA ·reıdi1er. bir 7ab mektebiDln yapı aa 



Sahife & ı·ent Asır .............. ,.ın6Jı••. 
A Bir Aşk [ 

-~ --! Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

= Bitlerin Beisioumhurluğu için H' d' d 
;: Almaii ... Miiieti ... i9 ..... A.OUSi08ta ya ın ~~~n 3 

~ hvet \telJa lfayır Diqecektir Kolera •• salgı~::; 
Tava.9 TaT&f Ses Kesildi. Bepimtae _ Baş Gostercb "• 

Kanaat Geldi ki (Joouk 6lma,ta Cenaze Mera • • H 1 ki V F p • Borub"Y·' < A.A) - Hi•• c," 

- 184: -

. """'.:"""~"' .................. sımı azır 1 arı e on apenın tan iizerine dii,en le•kııiiid• ti .. 
Bınbaşı Vale~yan uç ~~lı~an- tut~·.~· gibi şeyler bedeni riya- Hindenburgun Na"' CJ o··nu··nde Hı·tahesı· detli bir meltem yüzünden )l t bnın namuslarıle kendısını te- zetı, 1ımnastik ve canbaz mari· . 'Y lera a&lgını vaktinden evvel .

11 

•inde gösterdikleri me~ fetleri oJllP b-1ara biç bİI' lüle Berlın 5 (A.A) - Resmi ga· lamıştır •ını 
memnun oldu. Fakat bu taah sığamaz. zete ~umhur r~isliği meselesile Geç~n bRftıa zRrfanda ti 
hütleri yanlarında bulunan iiç Likin iıte bu bikiyeyi yazan 1? Agusto~ta ıcra olunacak re• bav eyaletinde on kiRi bast•l 
•d~mlarına da ıi~il olup olma mnbarririn kendi gözlerile gör- yıamı ta?"?' eden 1 ıve 2. Ağ~s: yaİ.alannıış • ., bunlar~an ü9 
dıgını sordu Hanrı ve arkadaş- düğü iki hüneri haber verelim tos t~rıhlı kanun mebnlerını öloıüştlir. 
lan, onların da kendilerinden de bunlara nasıl bir hile sığa- n~ş~edıyor Bu kanu~ların altında 
farkı olmadığını söyleyince bin- bileceğini muhterem okuyucular bu~un ~a~ırların . ımzas~ ~ulun· llalya Donanmag ~~ 
bqı: düşünsünler! · dugu gıbı başvekıl muavını sıfa· 

- Bahara vardığınız zaman Fakirin birisi meydana çıktı. tile M.Eon Papenin <ıe imzası 
doğruca Bahursencin sarayına iki kollarını açtı. iki 'avuçlarını vardır. 
inmenizi rica ederim. Ben burada da açınca bunların içinde Fındık Resmi mehnlere nazaran M. 
bulunacağım için her nevi biz kadar iki Altın yuvarlak gö· Fon Papen el'an bu vazifede 
metinizde de ben tayin olunu· rüldü. ' bakidir· 
rum. Bu terefi başkasına bırak· Bu yuvarlaklar balkın göıleri Berlin 4 ( A.A ) - Bugün 
maml önünde yavaş yavaı yürümeğe neıredilen bir emirnamede 19 

Dedi. Evveli Hanriyi senra baıladılar. Ağustosta yapılacak reyiam şekli 
arkadaılarını ihtiramla selAmladı. Büyüye büyüye birer Limon tesbit edilmektedir. Rey pusla· 
Milizim Şarleye de bir iıaret kadar oldular. sının üstünde M.Hitterin Dahi· 
ederek ukerJerinia bulunduğu Sonra, hili Fakirde hiç bir liy~ ~azmna gönderdiği ve içiade Pazaıtısi gDnil cenaze merasimi yapı/atak olan Mareşal Hindenburı: 
rere doğru gitti. hareket olmaksı.zın, ufalmağa Reısıcumhur unvanını taşımakla olduğu jent:raller tepesinde te· bir az silik görünmekte olduğu 

Hanri arkadqlanna d6ndü: baıladalar. 1 beraber mezkür vazifeyi deruhte vakkuf olana~aktır. şüphesini bihakkın uyandırmak 
- Şu binbaıı ile mllllzim Küçüle küçüle evveiki dere e~tiğini biJdirdi~i mektubun met· Hohinstein'den Tannenberge tadır. 

Büyük Manevralar Ya 
H.oma, 4 (A.A) - On do 

krovazUr 1 l karakol gemi•• 
torpito mnh ri bi bir tabtel 
bir tayyare gemisi ve doku• 
ınin ıef ine Pazarte1i günü 
lıyacak olan bahri manen• i 
Ga&te limanında tahaşşüt eı 
tir. 

Amerika 
Almanya Kr 

dileri Kesti 
llakikaten çok terbiyeli ve kibar celerine indikten bqka, daha nı ve keza reyıam yapılması hu· kadar binlerce Nazi Milis askeri 2 Ağustos tarihinde yapılan 
iuanlarmıı. Bizim hakkımızda ziyade ufalmakta devam ede;ek susunda hükumetin kararı yazıh ellerinde meıalelerle sıraya di· ve her kesi hayrete dütüren ha· 
ettikleri muamele kadar naıiklne nillayet gizden kayboldular! bulunacakıtır. , . . zileceklerdir. Tannenbergte ta- reket ancak ordu ile mutabık 
bir muamele, teYkif edilecek lıiç Sanki birer kar topa gibi imi' B_~nun a,ağısında da Alman but jeneraller kulesine nakledi- ı kalınarak yapılmııtır. V • ! i ng ı on, 5 ( A. A) - l 
lair adama yapılamaz. Ier de erimiıler gibi tamamen erkeg.ı ve kad1nı bu kanunda lerek orada bir sandıkanın üze· Ordu muhafaza etmeği kendi !at 1'e ihracllt baokaaı Ameri 

Hanrinin bir kumanduı tıe· eriyip gittiler! de~piş edilen tar~ı halli tasvip rine konacaktır. Sandukanan et- menfaatlerine uygun olacağına Daves ve Yong istikraz h•" 
rine Ahmet ağa ile Beryen der· Şimdi bunun oereıine hile edıyor musun sualı yazılıdır. rafında hükumet erkanı, sefir- hükmetmiştir.Fakat Hitlerin ordu lermi h"kları verılinciye k 
bal Fiferleni çektiler. Bahara gi- •ığabileceğini bilemem Bana 

50
. Birinde evet ve diğerinde ler heyeti müteveffanın ailesi için emin bir müzahir olması Almanya ilf' ber türlü k 

diJeceğini ötrenince her iki•İ de rarsanız bir zaman şark tarafla· hayır i~ares.i yazıl.• !ki hane var· ve eski "imparatorluk ordusu şartile ordunun müsamahası ve nıu"melitına tatil8 karar yer 
ıevinmitlerdi. nnda pıevcut. olan "ilmi Simya., dır. Mun~~hıp reyanı b~ hane· mümessilleri için yerler ayrıl hatta müzahereti ile yükselmiı tir. 

Fiferlene atl•)'IP yola çaktık- aıa doğruluğuna kanaat lazım- lerden bırıne koyacağı ışaretle mııtır. olan adamı orduya ne gibi itilaf ·~ ................................... · 
Aarı zaman Alamet ata: ıeltliğini itiraf ederim. gösterecektir. Merasim esnasında tayyare· bağlıyor. tıhanı nasıl geçireceği s 

. - Haydi bakalım, koca Mi- Öteki bir mUfabedem de . Neudeck 4 (A.A)_ ~ Mareıal !erin geniı bir muhit dahilinde itimada olan ihtiyacı ile AJ. sormaktadırlar. 
aıkl Bahara gidiyarmaıwı:. lata· ıudur: , ~ındenburgua ceaeili bu sabah uçmaları meneililmiıtir. ?'an !"illeti niye~ ve ıqaksatları Figaro gazetesi diyor ki: 
allah orada kliçlk laa•mımı Fakirin biri elinde küçük bir aıle efradının huzurunda tabuta Fon Pnpenln Sözlerl ıle H1tler ve muayyen arzuları Yeni bir tecrübe bati• 
ıörürüz. kız çocuğ• .olduğu halde mey- konu~muş~ur. Merasim Mare~al.ın . ~erlin 4: (AA) - Müteveffa ile ordu arasın~a der.in bir ~çu· Bunun neticelerini şimdiden 

Beryea, Hanriye bqaaı dön- dana çıktı. Bu çocuk; son de· mesaı. odasında cereyan etmıştır. Reısıcumhurun nişanı selamla· rum. a~ılma·k· .uzeredır. Hıtler min etmek mümkü değildir· 
dGrerek; rece güzel bir yavru idi. Me • Mareşalın çocukluk arkadaş· mak üzere Neudecke gitmiş olan eserının esırıdır. 

- Babursencin sarayında dancla güya çocuğu azarlıyorm~ı !arından Prens Dobna Scblobit- Fon Papen Alman istihbarat bil- . ~er ne o~ursa olsun H_itler aydanberi Hitl~~ ~· üç~n~O 
Fransız •arabı bulunur m• kap· "b" b" 1 .. J v b ten ve Kontes Fuikenstein Sc· rosunun bir mümesiline beya şımdı meslekı hayatının zırve· manya demogo11 ıle suınıyt 

y gı ı ır şey er soy emege aş· • · d d" B d b"" ı · tanım? ladı "OCuk ko kt y·· .. .. . .. honburgun bu aksam buraya natta bulunarak demiştir ki: sın e ır. un .an. 
0~ e.tama~ıle arasında saplamp kalmıştır. 

R 
f T 1 Uo UZUDU go l 1 • b ki ·ı· B"" .. k karmak&rlŞlk ıktısadl btf Vaz.ıyet . . , 

- aca saraylarında bulunan zünü buruşturarak ağlamak de- geme erı e enı ıyor. uyu Almamn huzurunda .1 .. d 1 h r d b 1 Bu fecı nızaın masrafını 
Avrupa saraylarında bulunmaz. recelerine gelince Fakir hiddetle Neudeck 5 (A.A) - Mareşal bugün bir kerre da~ıa diz çöke- ~fk:ıuca e e. ka ın e d u unl an baht Alman milleti ve oO 

y dk .. l . 1 Hindenburgun cesedini himil b"ld" O . . . rı umumıye arşısın aya nız 
- aşa ı oy e ıse çocuğu yere yatırıp üzerin\! bir . 1 ım. nun emrı Vıı! ıdaresı kalacaktır. beraber vasi mikyasta A• 
Ahmet agv a da Feride sordu: t k d S t k tabut Pazartesıye kadar kalmak altında asker ve devlet adamı G sepe oy u. epe , anca ço· .. .. ff azeteler mumaileyhin bu im ödemektedir. 
- Hintte piliv yaparlar mı v ·· t b"I k k d k'' ""k uzere muteve anın çalaşma oda· olarak memleketime hizmet ede cugu or e ı ece a ar uçu ki d"I . . . . v · • • • • • • 

aceba kü .. ük beyim? b" d" S b ı· d sına na e 1 mıştır. bılmış oldugumean dolayi Cenabı 
T ır şey ı. onra e m en uzun M 1 v 1. d M 

- Zannederim Ahmet ağa, bir bıçak çıkarıp sepete sapla· a~eşa ın sag ~ ın e. ar~· Aakka şükürler ederim. Her ne Rus Hava Filosu 
ıarkın her tarafında pilav meş- ma v b ı d B v h 1 şallık asası, sol elınde ıse bır kadar onun himayekar eli artık 
burdur. gak aşdak ı. d ıça_g~ . erk sakp a· gül demeti vardır. Cenazeye Almanyanın mukadderatını hi 

yıp çı ar ı ça emırının •P ır· 1 .. 1 1 . . . b . d p • z· · ı d G.d. _ Amma bizim alaturka pi- k k ·ıd•v• . .. k an şova ye erının genış eyaz etmıyorsa a ruhu daima bizimle arJSe ıyarellD a eSİDe l ıy 
Jiv gibi olamaz ~~zı ki .30 d esıf ıgınıb. gorkere mantosu giydirilmiştir. beraberdir. On en ufulü ile bir 

• yure erımız e ena ır Si ıntJ B" .. .. d • 
- Ona ne şüphe' d k b" b kt ır çok koylulerle aha baş devrenın kapanmakta ve yeni bir 

· uyara ır az sonra ıça an k · ·ı d k · - Hele prensin aşçısı be· k d d 
1 

v b 1 d 1 a zıyaretçı er Neu ec e akın devrenın açılmakta olduğunu ka 
an a am amaga aş a ı. d" 1 R · f h · b nimle bir imtihan olsun. Dah H "f b v 'Ik kt v e ıyor ar. esn:ı sı atı aız ze· ul etsem bile şurası muhakkak-

erı ıçagı ı so ugu za- · ı · - d ı N k" ·ı koca Minik dalı, Bahara! t' it d v vatı e samımı ost arı eudeck tır ı mı Jetlere takip edecekleri 
man sepe ın a ın an çocugun k"" ı··ı · ·ı d d ı ·· - lleri Fıferlen ileri, Bahara! f d k 1 ki t 1 d oyu erı ve gazetecı er en ma a yo u gosteren şey her devrin 
erya ı u a arı ırma ıyor u. · · k" · h k"k- f · - 8 _ y b k cenazesının yanına ımseyı bı a ı ı şe lerınin mümeyyiz va· 

avaş yavaş u ses te e k 
Bahar şehri büyük bir do· "ld" H · · k ld' k" ra mıyorlar. sıflarını teşkil eden yüksek ın-

sı ı. epımıze anaat ge ı ı B ı· 4 (A .. A) M - · ııanma, muazzam bir şehrayin k .. 1 •• t'" er ın .tt - areşal sanı mezıyetlerdir. 
çocu o muş ur. H" d b · · H" k. halinde idi .. . . . ın en urgun cenaze merasımı ıç ımse Hindenburgun ta 

. . . Bunun uzerıne Fakır sepetı d ı 'I B ı· b p "h~ · · · · Hadsız hesapsız zıyaretçıler, v . . o ~yısı e er ın ~rsası azar- rı ı eserını ve azametını Adolf 
fakirler, Bürehmenler, Bayader- kaldırdı. Çocugu hepımız, kanı tesı ve Salı günler• kapalı ka· Hitler kadar anlamış değildir. 
ler ve daha bir çok Hint ruhani içine bulanmış bir halde gördük. lacaktır. Yeni Almanyanın şefi olan 
memurları şehrin her tarafını Lakin Fakir hiddetli bir sözle BERLIN, 5 ( A.A) - Alman Hitler tarihin en necip ananesi· 
doldurmuş'.ardı çocuğu kolundan tutup kaldır istihbarat bürosu tarafından teb- nin muhafızı sıfatile müteveffa 

Şehrin dört bir tarafında; dığı gibi güzel yavru sağ sağ· liğ edilmi~tir: . Mar~şah~ eserine devam eôe-
her yol ağzında, her meydanda lam olarak yürümeğe başlama· M. H.ıtle~ Mareşal Hınden· cektır. ~ır ç~k hususta bizi an· 
yapılan şenlikler, gösterilen hü- sın mı? b~~gun aılesı_I~ mutabık kalarak lamak ıstemıyen bütün dünyayı 

l t "f v w "b" _ Sonu VOI _ muteveffa reısıcumhurun Tanen• müteveffanın azameti huzurunda 

bn~hr ekrk arı e .sfıgamıyaca. gı g•. 1 berg muharebesini teabit eden süküta mecbur eden ve Alman· ı a ın tarı olunabıJse bıle C?T.z7ZT/.Z7,b'»iJIM~ • • • Romadan bir manzara 
,_. . . b'l v. 1 d Alakadarlara Jenaraller kuleııne defnedılme· yanın mukadderatını gölgelıyen Moskova, 4 ( A • .A) - Fransız Balbonuo riyasetinde ltaly• 
aımsenın mana ı ecegı şey er en · · · . 8 k 1 b f · d H" d b l d v "ld' ıını emretmıştır. u u e bir u ecı an a ın en urgun bize bava miimeıııillerinin geçen 1ene recilik alflmi müme11il • 
egVı kı. A d d 'h" 

1 
. G ] d . tiirbeye tahvil olunacaktır. miras olarak bırakmış olduğu ~1oıko1'a.va yapmış olılnklan zi· yanını• oldukları ziyareti 

a 18 vrupa a a ZI in erı azete ere gön eri• • k b" ı· " d d k b" t k h.. 
1 

Parıs 4 (A.A) - Fransanın ananeye anca ır suretle tevfik yareti iade mnktadile bir Soy. eden tayyare teşkilatı rei,ı 
ur "furaca kıkr ba ılmk uoer er, len bazı ilc\nlarda ar- Berlin sefiri Mareşal Hindenbur hareket edebiliriz. yet hava heyAti morahhasıısı 5 

marı etler, ho a azı lar yapı· · · d F B"" ··k ··ı- ·· b d . şın endaze okka ibi gun cenaze merasımın e ransız uyu o unun aı ucun a Agnıto11ta Pariııe oçac"ktır. 
hr. F~k~~ b~nlar evvel .. ce edılen ' ~ ' g Reisicumhurunu temsil edecektir. ebedi Almanyamızın ve onun Av· Heyetin haşinda si1'il ha1'a 
teda~~kk1uzer~n.e ma~~usı ~~rlerd.e memnu ölçüler kayıt· Neudeck, 5 (AA)- Maretal rupadakl müslihane vazifesi na· filoın reisi M. Unsliht ile Kı-
y~pı ~ .arı ıçın ın ır çeııt ]arı gözükmektedir. Hindenburgun cenazesi pazar mına Alman milJetinin saflarını zılordu hava knvYetleri erkanı 
h~l~lerını seyredenler de a~hy~· Alakadarların bu hu- lesi gece yarısında Neudeckten sıklaştırmak ile. harbiye rei11 M. Kripin bolun· 
bılırle.r. Fakat burada hıç bır kaldırılacaktır. Tabut bir top Franaız Gazatelert Ne Dl11or? maktadır. 
tedarılc ve hazırlık olmaksızın suslara dikkat etmesi arabasının üzerine konarak ve Parı·ı 4 (A.A) - Maten ga H eytıt Pa riıt, Jıvos, Ooraco· 

uokakların ortasında icra edilen muan1elabn teehhüre evveli hayvanlarla sonra da bir zetesi yazıyor: Yiı, Viyana, .Mürıih ve Straaburg 
laüne~ler~ ci~~en •kılları şaıırtır. uğramama~ı noktasın. troktörle çekilecektir. Alman siyasetinde Alman Or· tuiki le gid6cektir. 

Bır fakırın yere çakılı bir dan ilAn olunur. Hohinıtein'a varmazdan evel duaunun rolü 30 Haziran vaka· Diğer Bir filo Romaga 
kuık fü&erine yalnız bir dirae· Marqalın Eyly Qoqr de Taonen- yiinden sonra çok esaslı addedil· Gidiyor 
ğini dayıyarak kendisini haf'ada l-S (S ') ber~ muharebesini idare . etmia mektedir. Bu rol iki gündenberi Moıkova, 5 (A.A) - Mareşal 

Edieoıen, aakeri tayyare • 
misi reiıi M. Todoraki Y• ı 
bir takım tayyareciler 

müteveccihen ha•alaomı•l' . 
Bındikleri ö9 tayyareoiJJ 
de Rusyada in'a edilmi•tif'• 

tayyar~lerin mürettebatı ,ı 
şiden ibarettir. 

Filo Kiyef, Oraco•ie, 

na, Roma yoıoııu tMkip 
1'& Kiyef te konakh1aoakt11 



'V(~ Viyanadan Bir Ma!lzara 
11tin 2S :~A, 5 (A.A) _ Nl\zi- dugandan dolayı vatırnıı. biyanet 
tt i eınınozda yapmış oldnk· oiirmii ile ınulıakerne altına alı-
İL 8.hn h k "'t h l\kkında yapılan tah- naca tır. 
rılliıı u Lareketin ba~lıoıı amil· VİYANA, 5 (AA) - l\Ion
rıttıııa lne P!anetta ~e oe de tan Alpın rüesasınJan bazıları-

lngiliz Gazeteleri 
Umuw i Harbın Yıldönümü 
Münasebetile Neler Yazıyorlar 

························~························ .16t 0
1

16 talıer tevkif eılilen kim· nın Nazi isyanında müşsreketle
lt a•nkı:nayıp Viyanalı maruf ri anlaşıldıgından sılah ve mü Bütün Dünya Alnıanyanın Karşısına Mı Çıkacak? 
tı l'I at i 1 e t 1 .. 6}lar 1 tıdan b' ederal iade me- bimmnt ta imal eden ıu mneB· LONDRA, 4 (A.A)- 4Agaı· tirilmemiş olmasına nıedyunnz. 

11 
c ar.ıa ır şahıs oldııgnnu eeseui n hiloii;nle moaınelatıoı toa 1914iin yirminci yildönümö- Bazı kimııehtr budaJacaeana ha 

tetL ·f çıkarmı11tır. Her ikisi mur"l'l\lle ı·ı·ı·n tic .. ret n"'zaretin· .. t 1 b" d hı· 'h · ) '1"1 t'ld · ı -r "· , "' " nu gaze e er ır en Te r ı - muadeleti jıtıyor &rdı. 
Vrt 1 nıiştir. bir hiikrıınet komiseri tayin olun· ter olarak ,kaşılamsktadırlar. Almanya ile bir d l h Memleket hastanesi göz 

'~il fi~ !~ I\~ 5 (A.A) - lhş muştur. M Q · M · Poıt •· "ıa eaap ~ oıı. 1 •. • • o~.cıJ, or~ıng g görmek ıneobnriyetinde kalaca· haatalıkları mlJtehCUJsısı: 
ırı 1.. "'H• katıllerirıden olup Mmwrn Al[lİn ınii.-sseseainin zetesıne şoyle demı,tır: .. . .. İkiooi Beyler 841 kagı .No. 65 

r1t, "'~da id"rn edilen (iolıver· merkezi St.vria da Donavie te Şimdi emniyet içinde bnlunu- gım••. gOG bötno ıulhpervttr mil- Telefon: 3055 

t'.,., ~rt8ı hııoaııırı '' tnlrntu 1 olnp takrilıNı 2 milyar frıanklık yor.ak buna Almanya ile Jlrao- letlerıR onun kartıırna 9ikaoak- 26-26 b: 3 S. 7 :196 
•111 :\ ! ıııı"ı lıayııı~· koy j Alıııaıı ı-ıM· mayı·~i ılei~lemektedir. sa ara111qda muadelet Yiioode ge- larını ümit ediyorum. ••••••••••-ım-ı~ 

Sovyet Rusya 
Alman Hükômetini 

Protesto Etti 

lkaınetgalıll\tıuı Birinci 
Kordonda ~'nyyare Hinem,.sı 

civarında 222 .Numaralı eve 
nakletmiştir. HastaJRrını es
kisi gibi lkinoi Beyler eoka
gJDda 8' Nomnralı muaye
nehanesinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
.l\1 uayeoehane Telef onu: aJ.52 

lf: 3 (205) -----------
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ı· .nsanlıt;ın HaJi!ıJapon KadınıHakkında 8,1000 Metreden 
E_: ·- -~:~"'~~"-; . ~~~-""'"'1r

0 ~--- • k te Şayan alômat Kendisini Paraşütle Atan 

İKTiSADİ 

. HABER~ 

:.ı.- u rk.çeye Çev-ire:n. ! :N"asu.hi E::sa1: 

; - sırıncı Kısım - ~ Bu alışkan Kütle Maalesef En Tayyareci Anlatıyor 
·: Dlı)ündiıJ!'üınü Sana Söy1iycyinı: Farzet ki -

üzüm Satışları 
~ Kuonıintag'dan Çıktık. Ne YaTJacagız?.. f a aklarından Mahrumdur 
: - 48 - : - .......... . 

• Tı' l ~ ıllın çalı,ıyoı .. lu; hiç ol- - D ovam l't. Şnn~lırıy'ı]a ı:e Fuhşu Arttıran Esbap Ve Ava.mil 
mnzsa l.ı1.ıl orduyn gii\'tmılebilır ılen yanlış yola gıdipırıız' 

ıııi ııl ı' )~oşıua,:ta ceımrct cıloıııi- ·- ~':ıkat fahrıkalar ıırc1N1, 

yo1<lu· ~ayet Haııkeıı, lıcrkı • siıı neden çıılı~ınıyorl:ır ? 

ırnnılıı?ı gıbi de~il ıcli iso Şaııg- l - Dıır. Prottısto eıl tt ıı lı a rıgi 

111\) 'ıhıl.ı lıii ı ün ar im ılrı-: lan iilii yol ılıt ~;d ;ı nl ıı ' 
me ıııalıl,fım ıtlı. ı'\lay ıh. ]~cıı - l\l iicadele grııpunllakiler. 

dısi de. Sorıra I C' tlı·~~·ılPI'. 

~ılıayot Entcıııasyoııal ıııu- 1 - 'l'eıhı~çilPr nnıuıtınHla ıhı -
rnblwl'l ht'yetı. ı'.til. Ürekıler İı:!" .. 

B;iıiiıı köşk aydınlık iı;inıle J{ıyo'ya. haktı: 

icli. Kıyo eıı n"l lrntta Hnnıılııı'ııı 
çnlı .,t•Aıııı lıılıyor<lu. Alt lrnıta 

nırıtlı:ıu, bozıık \'ıtntıliitür 

çıkarnı nk işliyordu. 

Bır ni>vlıotçı, hiiyiik 

Set-ılni 

1 
Japım Kadınlan Asketi 1 aıim Yapaı/aıken 

- Hep ayııı :;;ey. I 1 "ı Cn11iere delta S<'ra ., ~azetcsi- ordunun rınfu:m nltındadIT. 
Vologın lrnlkıı, yiizüıı(fo lı ı ı; nin 1okyo ı11tıhabİri ıazıyoı: 

bir ibtırııs ve)a aızu ıfadesi ııl - 1 Hu nı cl<tııhurnd:ı .lnpon ka-
maclıgı halde peıı<,"ereuen ııelıro cJıııı lıaldondıt nşağ11lttki mallı 

ve t~pelere do~ru haktı: Bu lın- lıiınnıı vorıyornın; 

rekettdz çelırcya saırılilııwııaıuln- .J porııırıyrla Jıer ~ınıfa mahsas 

rınkine lıenziyeıı hir ımhıt La kışı he) ke ller vo nlıiıleleı· me vcuttur. 
lıiraz can varıyordu. l(rsa boylu Fglrnt Japon kadınlıtrı hakkında 

ıdı vo kamı kadıu )'tt\'arlan ol>tn yapılmı~ pı~ bir ht1ykolo tesadüf 

sırtı c.Ja 0110 ntl~tn kamhura lıen- edienl(ı z, Halbuki cilnrncla bir 

zetiyordn. çok lrnvınıler arn~ınc.Ja milletine 

unın üzorindon elini uzatarak 
kendini tanıttı: Vologin. Bir 

erkek gıbi dejtil olgun bir ka
dıu gilJi semiz güriiniiyordu: 
hunun sebobi de acaba kınık 
burun, çoonkea yiizünöo 9izgi· 
gilerindeki incelikten mi, yokea 
arkaya atılmak içiu kesilmiş oJ
dugu halde hep yanaklarının 

üzerine eert birer kakül halinde 
dtişerı gırçıl saçlarından mı ge

liyordu! 

Kiyo: 

- Hiz Şanğhay'Ja yanlış yo· 
IR gidiyoruz, nedi. 

Bu cümle mnbatalıımı şa~1rt
tı: düşüncesi kendinden daha 

tersane ecnehilerın 

dir. Şimdı Şunglrny 

değil, arkanızda olıla~ıı zamaıı. 

Burada kimi aıl:llılıyncat?ız 'I 
lıızlı idi. Fakat bu elimle iltı o Belki on bin işçiyi. Buııl\ • De· 
ne demek istiyorsa onu ifade mirorcln ., nun on bin komünist 

ediyordu: 6ğer Hnnhcu, ihtilal ıııevcnc.lunu i!Rve e<lıni?., on IJin 

teşkilatının kendisinden bekledi- daha. Ho3rbiriııe verecleğımi7. 

~i yardımı yapmıyaonksa silah· ancl\k on atımlık f işnktir . Hal

ları teslim etmek intihar etmek buki bunlara kar~ı yalnız hura

deıııokti. da 75,000 nefer var. Şarıghaylcı 

Valagmı ellerir.i lıaki ellıise- Htekileri nazarı cJıldrnto almasak 
ııin lwlla1 ına ııokınak, içine gii- hile başkaları, alacagıınız ilk ba

ınüldüğU kanııpeden başını ilel'İ kiki koıuüııitıtço tcdhin güriir 

do~ru uzattı: görmez aleyhi oıizde birleşecek-

- Sonra!. Ctıklerclir. s·oıııa kıtalaruuızı Of) 

- llk ön c e şuııu öğrenmek ıle ioçlıiı eJtıcegız ~ 
istiyoıum: Bnrnfla neln olnvnıT I - Sonu Var -

Kizım Paşa 1 ödem şte 
Ofiste Panayir işle- Ne l{adar Hayvan Kesildi 
ril& Meş ul Oldu Temwu11 ayı içinde Öılemiş 

Vnlı J\fızını pa.,a diin ögle· mczbııha~ıudR kesilen h:ıyun 

den evçe l Tu ı kofı s müdihlii~iine miktarı hakkıııda Baytar l\lü
gidcrok goı; vakte katlar Ofis dürlii~iine bir cE-ıtvel gelmi~tir. 

ınüdiirii .Akıl Emrullah, upor- Bu Mtyele Kiiro, Temmıız ayın~ 

t(ir Balıa ,.o oclll uınuını katibi da Ödemiş n11ı:1.b:ıbasında 232 
Melımf.\t ı\lı l>t\ylcılo birJilcte koyuu, 16 kıl keçi, 177 kaza, 

paııayır ışleri etrafında çalışıl- 834 o~lak, 18 boğa, ISS sıgır ve 
mıştır. hır deve kesilnıiıoılir. 

ır • 

Brıstol Oteli 
Isr. an bulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
Brislol Oteli . Tcp?lnışı hahçesi karşıs1dna 

" • Halıce ve Murmaraya nazır 
bavtHl.ır hir yerdedir. 

Bristol Oteli : Asansörii, hor ocJnsındR ~ncak 
souk suyu bulunan bnnyolu 

odalıın havı letanbulun lıirinoi sınıf lüks lrnnforlu bir otelidir. 

Brl•stol Oteıı· . Hütiin rnbatlıklarına ilave-
.. • teıı en temi~ bir aile otelidir 

Brı•stol Otelı• • tz.~1irlilerin .b?luştukları bir 
• mulfıkat yMıd11·. 

Dikkat • }"iyat basusuncla BiriRtoı· oteli biitiin 
• .. birinci sınıf otellerden acuzdar. Yatak 

boretl~Kind~ yeoi fevkalade tenzilat yapılmıştır. 
21-26 (792) 

• _:_ ..... - .... .,. ~ .. ;ıo...· •• -

• • ~ 1 .. • • 

lıırıu r ve her işe uyıır Tram

YAylarclan ve otohnsle ı dem indi· 

Jtiniz esı::ula vatman veyn biletçi 
kı\(lın, sızı lıiıı tr~eld~iirlerle 

uJturlar. Hıılunclıı~n i-;ıın ünifor
masını gi yttr. H ıı fln rot le Japon 
kaılııılnrını hert\irlü iiniforma· 

Peşter Loyd Yazıyoı 
8,100 metre ırtifadaıı parşüt 

ile kendini bırakan ve bn hu- (1 
~ "· snstaki cihan tekı>ranu kazanan 70 

~ 

Es ili Malisu I 
Alı ot 

F. So lııri H 

Yeni Mahsul H.us tnyyarecisi J evdokimov ba 
cesurane harekotinin teferruatı 

bakkınd:ı çok enteresan haberler 
vermek t~d i r: 

3 l!". Solari 15 
73 Yekiın 

Zahire 
Çu. Om si 
245 Boğcla} 

5 Burçak 
50 Arpa 

15 119 Hakla 
829 N olıut 

1190 Kuwdara 

Borsa51 

Fıat 

3 10 ~ 
4 
2 
4 

6 

. .. 
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~-=~::.-----------;~----------...-----------------------~--~~----~~~~~--~~~~~~~~~-,...... Bir Memur Aranıyor YAZı ı t A ' >OST A 
~ Sanayı Kumpanyasmdan: Gnller Adasında Geçiriniz 
tıet "4'Ja ort. mektebi bu .ene bitirınit hir efendi alınacaktır. Adrlatlca Kumpanyası vap ... arlle muntazam Hyrllaet• 
liin aaat ( ile 5 araemd• ,ırket umumi k&tıphğfne mtiraoa- Dokaan güo müddetli gldit geli' biletleri : 

01'0nıası. 1'avıiyeli ka!>ul olunamas. Nöfuı oösdı&nı TeTeaaik Birinci mevki fJO, lklnd ••t1ltl .ı.ı, Uf'/lnelJ mevti 

hor g~'.:'.imolidir. 6-8-10-12 (169) Bt1 GRAND öiiL DES 
HARACCI ZADELER ı t o s E s 

Ucuz ve sağlam sancıaıyelerı 
ççı zadeler imal eder. 

Adres : i kinci Beyler sokağı No. i 02 
Telef on No. 3778 

Doktor • 1 Dr. Ali Rıza 
Kemal 'atır oaaam Va Clr~hi ladıı 
~ ..... , "~-··· Hasfllıkları Mıtalııssısı 
lla1&1ttge MIUeluuaıaı Haştorak Kestelli cadde· 

le lltaayeoebane Biriooi Bey- ıiode 62 namarah muayene-
.:. IOkajtı numara S6 Tele· baneainde her gün aaat 3 ten 

'Ilı 8956 sonra bastalarrnı kabul eder. 
.... 4'iti .K. . d '>987 ~i arantrna tramvay ca - Telefon: .., 

karakol karşısında No. 596 s 7 (248) 
Telefon N o. 2545 

(363) 

T ılebı Valüırine hırı1 · 

4 
ıcı ora M.emorlogoodao: 

~r hanımın İbrahim efen-

' 

alaoaıı olan paranın temini İlk veya orıa mekteplerde 
•I oknyan ve hM hangi bır 

!iaer acak lıy" merbun İzmir dflreten geri kal mı' çocukla· 
4 Dlahalreefnln Rana aok•· ra ders nrOir ve imtihana 
t~ reni 10 DUmAralı 'H alt 

t 
tı9 oda Te bir mutfak ve yetiştirilir. 

llln Terfii amıf etmi~ tıılebe 
..... hıbaıu bulunan 1500 lira lı ,,,...,ti ler yeni aene derJlerine a· 
~934 ınnhammen•li hanenin •ırlanır. Muallim derslerini 

l .ı Oomarteet gllnü ıaat .. 
Qe b evlerde verir. btiyenlerin lttr.... ırincı iorada birinci 
-••ı ı gazetemiz idare roüdüriyeti-

ına L Yapılmak üzere satı - 4 5 
lt "•ra r nrllml,tlr. .Me11- ~n~.,-m~ür;.r;JacmaİİamtlİİİaıİıırıİPi. ~rn••~ 
•tlf &'tinde ya pılaoak arttırmada .;•---~~~~~~~ 
lle~~e~ hedel kıymeti muham- Almauyaaın Tübiogen darül 
\: nın 75 ini balma.1fıa en fünnnu Tıp fakültesi 
ltaa~ttıraoın teabbüdü baki moavinlerinden 

... ~ ... ;~;!!·.:.::!~·:.· ~:,::ı ı r. Demı·r Alı· 
i'fr.i~ll~ü eaat 11 de yapıla

l'ttıt oı arttırmada 'n çok 
.... 'h • 

tti nıe~kal1~. ola~aa.ktır. ltba Cilt, Saç, Frengı ve 
~i . o un ti zerinde her- .. J 
~, tekılde bir bak iddia- Belsoukluğu ve tenasu 

" . . bnıooanların ilan tarihin- astalıkJarı mütehassıs 
•tıba . "-uu ~en Yirmi gön i9inde .Muayeoehaneainl Birinoı 

t..aeıe 
1 

ıJe birlikte müracaat Beyler - sinema ıokRğında 26 
'Ilı,,: J&zımdır. .Ahi halde numaralı bnıoıi dairesine 
•taı,, tl\pu ıioilile sabit olml· l~n:a~k~le;t;mmi.ll'tiiirİİ.•m(ıii1ıiil41iıi611ı)•h•S•lil 

ırı p 
•tı9 b aranın paylaşmaınıdan 

l il •takılacakları ve bu bap· Jzmlr Kız Ltaeaı 1alebelsrln• 
rttır B •--'-fıtad ına şartnameai httrkes Ve Mezan anımlfM ... 

"'3( •tı göritlmek üzere Hazırlanmakta olan Ege ge 
be-. •~rı •hharen mahalli 06111 programı üzerinde konuş-

'tcı, ~~~da Rtl•h bulunacağı ·n mak i9in 8 Agaatoı Çarşamba 
•tı İl ı boçok dellAli7e bar9• ··nü aaat onda Kız Llseılnde 
ti ' fera gu 

, 1t llit /ıt har9l.lr1oın milt- toplanılması rica olnoor. 
1
1l ~. •l~ bulunacagı talipleri- l•mU- Erkek LtBBBlnde okuyan 
1l._1u kaaı bulananların Ye k ,Ja•lerlmı.. ve ınuıın 
'ili ~•Ye . ti k 1 ar--r 

•ti,, ~3 •t ra etmek lıt .. arkadaılara 
~-· t 4/t5J7 do11a numa· Hzırlanmakta olan ER'• geoeıi 
114, o 'ii g ı 7 b k be-·~ teınırıl\t' e . a911 nts proğramt tiJııerJnde konuşmak 
'•ı~"lııırıu L ak?eaı ~eya b~~ka i9ln 8 AğaıtOI C}artamba güntl 

' ,. aınılen ıcrıa mona- . k k ı· ı de ili\.. ~Ya bı rı· . . .. saat 00 yedıdt'I er e ııet n 
·~•tı . ocı ıoraya mu- . 

erı liizQmu ilAo olunur. toplanılması rıoa oloonr. 
3208 (224) 2-4: 

Gözlükcü 

ilaı 
~ cı· ._ilesi 

' <l~Jı." . 
'"'"'"' 9eşıt ve ._ ııı EN 
•, ıtı. lt~ ........ 

ıton mo . 
J !~"( . 
fi kuçtik teferraatl, 'KN 

1 

.. 'C~, lCN,JCN iyil&ri 

Hakiki. saf, kati tesirlı ASPİRiN, E0 ..tce. 
senı taşır. ~rılar. çabulc ve emniyetle ....,._ 
mel& için başvuracaOınız deva, ~ 
me$hur ,,. ~ "müstahzan olmalıdw. 

Ambalajlarde ve kompri
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat ediniz! 

S. Ferit ŞiFA Eczanesi 
Memleketin em yüksek aıb 

ht müe1&eaeılldir. 

Sıhhi koraa 

Fenni gfüslük 

Barometre, termometre 

Çocuk don muŞl'mbaları 

Bdnmam tnvalet çeşitleri 

Yerli eonebi mustabnrlar 

Ender halooan ilaç ço~itleri 

Daima 
~evont ve her yerden çko 

oooıdur. 

S. FERfT 
ŞIFA 

Eczanesi 
Hükt\met Sıraıi 

-0

ZONGULDAKG 
KÔ1\ll:ÜR 

11 

Tuğlacı ve Kireççil!!e 
( ZEBO DiZ ) ve ıalr kaliteler: 

Ba defa getirdiğim ytikHk kalorili Ye feYkal&de tensil&Uı 
z O 1i G U L D .A. K kömtirlerlni ıatışa Y•••hlm.(ZEBO 

~~!> t~::..:· (10,S) Liradır. 
A1J1w: .MaJtıalarda Yalı oaddeetnde No. 11 

ZOROt GANOOt 

lltdthıe Ve ln,aatı Bahriye lllllelıa•ı•ı 

EIUP tJEllAL 
Makine Jmalc\thanesi 

Halimafa Qartııı Numara 50 

MüN1818min 
maoınl&&ı 

olarak 

t..O 
adet makine 

lsmirde 
faaliyettedir • 

.A.J&kaclarl• -
rın bu makine
lerin faaliyet 
tarzları hakkında maltlmat almahumı tavııiye ederiz • 

....................................................... 
Yaj/llalall Ve Un ~,,.,,..,.,., 

t 9in bilumum alt\t •e ec1eYat imal edtUr. . .............................................. . 
Duo... Bl""""nı Dent• ı,,_,, 

Her ))oyda .,. her kaTYet teaı~:,'1;!.~~~~ik~;~u=::r ; 
Jaer elal malamkat 811Uine vin9ler T• ıalA' itler clera• 

ve kabal ediJfr. 

de otorunoa: Asri kontur, liikı müeaseıe, en iyi möe .... 
Baaaıi pl,j, GOLF, T&Nl8, A. V, GKYIK 80RK(}t 

Her şey dahil dört bu911k liradan Ulbaren 
Aileler Ye nsna ikametler içi11 tensil&t 

460 kilometrelik mükemmel otomobil yoln - BU& 
reeim ve depn muYakkaten otomobiller ithal edilir 

Oara/lar - Btntetltk - Bll/JIUt Gtulıto 
19 daa ae & .... to.. kadar 

BtlJ"llk Spo• Bafta'1 

800 metre irtifaında Profet dagında Dağ şubesi 

OTEL Di SER 
Çam ormanı - ıdeal iklim Tenis, tenezzüh, aY, aileler 
i9in ideal yer b.,r '81 dahil ü9 lhadan itibaren paaıiyon 

Aileler -.e uznn ilu~metler için tenzilit ··-·· ŞARKIN KARLSBATI 

Kalitea Kırali Kaplıcalan 
Karaciger, Böbrek butaları, Ertrit ve Şeker hutahgı i9in 

mile11ir tecla•i her konforu cami bir çok oteller 
2 - 3 liralık htır IJflYI dahil pansiyon. Moazum 
aan'at •e a11arıaUka aeoglalilderi - Adada 

Dflfi& teneszfibler • Balolar, KoUt'lrler, Spor 
toplantılaı·ı - Şenlikler, ıinemalar •eealre 

18 - 20 H.3 

Osmaniye Oteli 
Osoıaniye oteli Istaual>ulda Sirkeolde tramvay caddesin

dedir her tarafa yakıodir. Mübtert'm f smtrlilerin Ye ha· 
valiei lıalkrnm ve muteber tiicoaranım11nn miıAf lr olduk
ları otel 1atanbnlda O.tmaoiye oteli Te tahtındaki Jzmir 
Aıkeri kıraatbaoeaidir. Muhterem lzmtrlllerin Te muhte
rem havalisi balkınan baluodnkları Ye buıo,tukları yer 
o ...... ,,. °"""idir.ı 

Bu otel Izmirdeki Askeri otelinin sabık m•ı
essis ve müsteciri velzmir ve havalisi halkının 
yakından tanıdığı ve sevdiği Omer Lütfü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh-
vendir. 22-26 (852) 

=-····································································· • • 

i TAZE TEMiZ UCUZ i 
• • • • : . : • • 

s IL.A..C E .... : 

····ı •····· 
Sıhhat Eczanesi 

Başdorak Büyük SalepoioA-lu hau kıuşı11ncla 

• • 
' .. .. .. 
• 

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

Hilaliahmer Cemiyeti Merkezi 
Umu misinden: 

Eıkitehir Hilillahmer 111erkez ambarrnda Htllı,C!a çı!car;lı.tt 
etyada11 • Mukavves Bnrakalar malaemeıd - 2 ~Jtoıtoı ft3i Pt'r .. 
şembe Ye • Demir horu, anahtarlar Y" aaire - 6 A~ostoa Pazllr 
ve eveloe miizayedeye çıkarıhp verilen ftatları hnddi JAyı~rnda 
görölmemeıme bi.~aen ibaleel iora oluna.mayıp tekrar müzayNJo1• 
konolmaaı tekarrur eden feraude baUaD1ye ve tnii,,tamel hayvan 
örttileri 9 Ataıtoa 934 Peroembe gön ti saat 14. tt10 17 ye k :ad•r 
açık arttarma ıuretile mezkdr AIHbarda ıahlacaktır. 

.Mukavne baraka malzemellinhı mnhammen kıymol i ol!la 
61,02' Ye demir bora ile anahtar ve sairenin kıfmt'h muhaaı .. 
meneai oJAo ö5914. battaniyeler ve bayvarı örtülerinin lu;·me!4 
molıammeneeı olan 128000 knroşutı yüzde 011 niabetindo t'!eooıat• 
ak99leriJe taliplerinin ambarda müteşekkıl satış komiıyonunn 1uii 
raoaat eylemeleri llA11 olurıor. 2-3-6-6-7 3J.f9 {~O~) 

Liseler Ahm Satım Komisyo-
nnudan: · 

Ba;rdarp ... LiHli i9ia yaptarıl•cak 500 adt1t d•n ••r .. • 
Agaıto. 98' tarıhine maNdH Qartamba. pal ._,. UJ 
e4Umek üaere ıu,palı snf nalUe mfinakau.Y• konulma 
tanbal llrk.ıt LfNefa4eki ••••••• •99blle tahplerın ,,.rtn" •., 
girmek. l•re mesktr ft.edeki komiıyon kalemin• •e aınusls 
ava iftldlr edeceldertll •e ibaJe giofi teminatı mtıYAkk&te iN 

h*•lard• ltlrff kte komııyona müraoaatlerf. · 
30-2-6-10 
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Fratelli Sperco htant>uı surat Yoıa JADRANSKA 
Acentası SAKA.B y .& vapuru PLOVIDBA D. D. Susak 

R I 
.. , / d ,_ Her pazar Haftalık lzmlr, Pire Trtyeate 

oya e neer an UUJ ve Susak Muntazam 
Kumpanyası günü sıınt on sür'at Postaları 

ı.ı L'RMJ7.S 8 ___ _. altıda limanı 
:ı...... ,.. Tapum agus- Seyahat mil.ddett 5,112 gün 

.a...... h ki k ı h mızdan hare-...,ııa e Anıne te o up n- Vtpurlar lzmire her pazar-
mnlesini tahliye ec.lerek BOUR keti•• clot?ro tesi sahahı gelir ve çarşamba 
GAS, y AH.NA ve KOST.ENOE htanbnl" gi- öğle zamanı barelrnt eder. 
için yük J\laoaktır. der. HA REKJ1~T TA RJ FES t 

.Fnzla malfımat almak istl 15 A~nstostl\ : SPI.Jl1' 
UTJ YSSES Taımrn 14. a~ustos- 22 A {!aı:ıto ta : SRBt N 

tarı 20 ngııstoıııı lrntlnr ANVEJl.8 venlf\r Hirinoi kordonda VA- 29 Ap;nstostn : HEOGH.AD 
UOT.EHl>.AM A:MSTRltOAM PUROUJ.JUK ~irketi acenteli 5 EyHil : BLgD 
ye HAMBUH.G için hamııle !tine nıiiracaat. Yolcn ve navlun hakkında 
alncaktır . fa~la malumat iç.in, Cemal Oen-

TgJ.1l1:FON : 3658 d il H d Jl~l,0'1 PUStO 
TJU.1AMON Vılpnrn 1 ey- ··-------!!!!!!im--•• 0 anın a, 1.. \ ·' , acentesine miiracaat ediniz 

Jtildcn 6 ~yliilo kadar doğrn JI'. V. (lS9 ) Telefon : 2548 
.A1'V~~HS,HOTKHDAM, AMS· w ~ B v D . ~. . a.n er 
~'JU{,DAl\1 ve HAMBURG için Zee & Co. lzmır Sulh l:lukok Mf\bkc-
bamultj alacaktır. mesinden: 

Svenaka Orient Linlen Deutache Levante Llnle Jlavacı I\estelli caddesinde 
NOHDLAND ıııotörü ALAYA vapura S ağustosta uncu Iı'ilibeli Hiiseyin efendi ta-

on bekleniyor. rafından .Ayavuklacla genekei 
lokuz aguıtoıtau 22 Ağustosa 
kadar UOTTERDA MBAM· 12 ajtostosa kadar ANVERS, fırıncı J~min efendi aleyhine ika 
BURG, OOPENUAGEN GDY· ROTTERDAM, HAMBURG ve me eyledıği 104 liranın tahsili 

HRl~MEN limanlarına hamale hakkında ıkaıııe ~yledi~i davadan 
~]A, GRFJ.JE GOTEBORG ve alacaktır. . dol~yı mumaileyh Emin efendı 
lSOANDlN A VY A limanları namıaa beray ı teblig irsal kılı-

ATTO vaparo 25 RğoetostR 
için hamule alacaktır. nan davetiyenin ilrnmetgahrnın 

Service Marltim Roumain bekhıniyor. ao aguetoea kadar meı;holiyetine llinaen bila tehlig 
Garbi Akdeni~ için ayda bir ANVRRS ROTTERDAM HAM iade f1 dilmetıi ii?erine da•acının 

llUlltazam sefer BU RG ve BRE.MEN, i~.in tıebkedeıı talebı iiıerine gazete 
SUOEA VA Tapuru on ağas Hamule alacaktır. ile ilanen tebli~atın icraıuııB ka· 

tosta viirnt edecek ve ayni giin DET..ıOS Vaparn MRE!\l EN rar l'erilerek hu hapta mııhake· 
ıaat on sekizde MALTA, BAR- HAl\IRURG ve ANVRRSdon me~in 15 eylii.l 93~ t~rihi~e ın~i 
OELON.fiJ, MARSlLYA, OENO- yiik cıkarmak iizere 1 eylülde eadıf cuınıHte ı gunu tayıu ln 

." . lınınaş olduJ,tnndan yevmı moz· 
VA, ve N APOJJlYE hareket heklenıyoı. .. .. .. kunln tıaat 14 te miidıleaaleybırı 
9decektir. Yolcn ve hamule ka- SOFtA motoru lO eylulde malıkcuıey" l>ızzat gelmesi veya 
bul tıder. hekleniyor 16 eyliila kadar bir vekıl gi.>nılerwetlıgi takdırde 

PELES Vapurn l3 eylülde ANVERS, RO'.rERDAM.,AMS· bııkkuıdıı gıyap kanuı tastır 

Jelecek ve ayni günde MAL'l:A, TER•D·A·l\I HAMBURG ve RH.E kılınacagına dair davetiye nı~a· 
\BAUOELONE MARSILYA, ve MEN ıçm hamule alacaktır. kamınn kaim olınllk Ü/.~re ilan 
*"'E"NOVA' h k t d kt' JOHNSTON LJNE LJMJT ED olunur. (225) :1210 v " ya ar11 e e ece ır. 

T" JESSMOHE Vapuru 6 aı:tus-
ıolcu ve hamule kabul eder. t d b ki . A"'vırı>S Miiflis .Fe_vzi Haki Jtlae Tda-osa ogra e enıyor. .l.., ~ :\ı • 

Nollonal Steam Navlgatlon ve LlVERPOOL d.m yük çı· resinden: 
Co. Ud. Of. Greece. k 

1 
k k .1 B 1 . Müflis Fey.li Haki ve türe. 

PiRE arı ı tan sora le mı u garıstan kfuıı şirketiııe ait olarak if tas 
Te Romanya limanlarına yük idarealnce tAnzim olnnan alacak-

f 
alacak tir. lılar sıra cetveli if lıls idaresine 

muntazam se er · · td · , Armemenf H. Schuldt tevdi ed1lmıe o 0!!'11 ıcra ve 

~imali Amerikaya 

~ ~ vnporu ,,y- .. _ ~ 

.. -... L :-:. ~:. : . ' ' : . ~ , .. ; . -

99-W-ESTINGHOUSE~ -B-c.JZ 1 >OLA.HI 
Bir Çeşit : TAM - Bir Cins : En iyi 

inkar edilmez bir hakikattir ki asri bir buz dolabında 
Sogutucu cihaz taman)i)'le ka· 

palı ve nıühftrlü olnıalı, cihazın sı
caklığı hava ceryanı ile alınmalı. 

Kendi kendine ( otonıatik) iş1C4 
nıeli kezalik otonıa tik enınivet ter--

.1 

tibatı olmalıdır. 

Yalnız WESTINGHOUSE bu şeraitin hepsini 
TATMİN EDER 

---------------------------------------------------~ 
Buna binaen; başka markala14 dan: 

Daha aşağı bir fiatla 
l\ılemnun kalnııyacaksınız 

Aynı fiatla 
Ayni cins mal alnııyaec:'lksınız 

J)aha yüksek fiatla 
Daha iyi bulnııyacaksınız. 

O halde: WESTI:NGBOVSE 
"fercih ediniz. 

])ört Sene için Garantili 
SATIŞI Taksitledir 

Bu Markaya Dikkat Ediniı 
Bu nıc.rkayı taşıyan bütün buz dolapları 

için hatta en ucuz ve en küçükleri için bile 
nıaliyetin iyiliğinin uzun müddet da yanaca· 
.r~ının ve tasarruflu işliyeceğinin delili ve 
garantisidir. 

Um.um Tiirkiye Acentesi : 
VE ŞÜREKASI ŞARL P. BALADUR 

Birinci Kordon Cumhuriyet Meydanı yanında gent FORD GOTajı İZMİR 
1-:l-G--8-10 (19U) TRANSATLANT1KcHYRON> HAN 'l"URG 9 E if ıas kanannnon 234. i.incü nıad.

1 •apuru yirmi beş ağastosta lô.ldo beklenıyor, A.XVERS ve deın hükınune tevf ıkırn ılan ola · 

~imanımızdan hareketle doğra ~u:r;. ;:;;;;;;;;;;;;;;;;;=~===~~~;~~=~~~~----~~~------~ı HAMBURH'dsn yilk çıkar'1ık· 
:NJi~VYORK ve BOSTONA gi- tan sonra BUR&AS için yük z~ugıu ıkraınıy,,tı ökiLt,; 

~oektir.10 eyJüJde N}~VYORK- alacaktır. ~ ı~ A T T baş J{ıılman çivitlerile 
'!.'A bulunacaktır. J' d 'I" Vurut tarihleri ve vapurlH.rıtı c "'r:uıso • raa en cı ası-

:Yolcu Ta yük kabnl olunur. isimleri üzerine mesaliyet kahul aıu piyango bi !etleri gel-
1\J akina Fahrikasınııı Holland Auıtalia Llno edilmez. di. Blioıle boş cılf~ ku-

ALMKERK Vapuru 21 ey- N. V. \V. F. Haori Yan Der NAMDAR ÇIKRlul tus11 veya 9ivit otiktie 
.. Zee & Oo. olan hemen depomuza 
iulıle beklenmekte olup BOBAY Birinci Kordon Telefon .No. miirncaatla biletlerini 
AVUSTALYA ve YENl ZE- 2007. 2008 
iJANDA için yük alacaktır. 

ltan<laki harekot tarihlerinde-

ki değişikliklerden acenta mes'u

liyet kabul etmez. 

}"azla tafeiUit için İkinci Kor

clonda Tahmil Tahliye Şirketi 

binaeı arkasında FHA 'l'ELLl 

SP J~UOO acenteliğine miiraflaat 

ediJmesi rica olanur. 

Telefon: 200!-2005 

Continental 
ORIENT LIN!: 

Olivier Ve Şü. 
LJMJTET 

Vapur Acentesi 
Cendelt han Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Dhe Ellerman Llnes Ltd. 
ADJUTAN1' 30 temmuzda 

Londra için yük alacaktır. 
AJ;Gli:RlAN Ay tıonunc1a 

LO.N'DRA-ANVERS ve HULI,I 
deıı gelip tabliyedft lmluuacak I 
Te ayni zamanda HULL için ı 
yük Klacaktır. 

. VONNE Ağustos başlangı-
1 ürklye Umum Acentesi cında LEl'rH için yük alacaktır. 

SOVTORGFLOT ROUMELtAN 16 aJ:tostoı. 
Jı'RANZ MJ•'HlNG S LlVEltPOOL. ve SwANSEA ll 

~ vapuru dan J(elıp tBblıyede bulunacaktır. 
,gastosta heklenmc,kte olav P l RE DelltBche Levanle Llnie 

Pek yakında en nfak yedek parçalariyle beraber aşağı

~ aki IZMlR UMUM AOENTASINDA stok bulunduru-

lacaktır. Adres: 

G. O. GIRAS 
Yeni Manifstoraoılar çarşııı Saffet Hokagı No. 3 

1 ele/t1n No. 2413 . P. K. No. 234 IZMJR 

YAFA ve PORTSAIT i9in yol . ANGORA vapuru 6 agastos} 

cm Ye yUk alacaktır. BREMEN-HAMBU~G ve AN-, Devlet Demiryolları 7 ci işletme 
FRANZ .Mering vnpuru 19 agus VERS'teu gelip tahlıyede hulu·ı 

als•ul~ı·. 

Asker markalı hakiki 

flit, ~.,ayda, Kılsekt, .Ati
m, Bla k ~"'lag, }.,layozerı 

sinek iliiçlarınrn her hoy
da kapalı kutuları var
dır. DUkruıısiııirı litresi 
y:ı:nız 100 kııraştur. Son 
parti naftalin geltli h enti7. 
tedarik eıleruiyeuler biraz 
acele eteinlflr. 

ARTI• kamaş hoya]arımızın tecriib~sini 
matlı 15 knruşla rt!ngini atmış 

yiiıılii elbiselerini:1.i istediğiniz renkte boyarsınız. 

liesmi robııatnameyi haiz LEYLEK markala rastık sa9 bO 

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. J~ınaf i9i11 toptım satış 
kezi depomozdur. 

Toran tu•alet sabuna ECE Tim toza, Kaol Brasso, pire t 

karpit, çay, kına, aakız, di~ mıtcunları, kakao, kolonya, kola, ' 

kal, demir bindi, limon tozu, her nevi a_,it, lastikten moşaıı> 
mastarda, çiçek boyaları, zaı:nkı arahi, çamaşır için soda, ııı 
eke toza, sabun tozu, lüks 11aboon, 'tare zebiri v.s. 

TELEFON : 3881 • toıta heklenmekte olap Selanik nac~~·~~ Viirat tarihleri ve va- Müfettişliğinden: 
Te ODESA için yolcu ve yük ı~urlarm isimleri üzerine mes'u·: Ala.,ehir - lzmir Arasında . . . 
kabul euecektir. 3:!: kabul e::;ımez. 10 Ağustou 1934 Guma Günü harekt edecek Hususi Devlet Demıryolları 7ncı işlet 
ıoaı~ıç::~~!:m.:::0~~"~2 ;f~; Zayi Hisse Senetleri E ':}E J.~~~zzüh Trnlerinin ":.::~e; ~!~eli Müfettişliğinden: 
YA .FA ve POitTSAl'r için yük Adet Numara Alaşehir kalkar 6.30 İzmir kalkar 19.10 1 - Mer'iyet miiddeti bltınit olaııl019 N<•. yaprak ttttti

13 

·n yolcu kabul edecektir. 25 60Si 1 Mayıs 928 Salihli 6.23 Kar.ıyaka 19.4.3 rifesi 31 Mart 935 tarihine kadar temdit edildiğı ,gihi 1 ~gd 
53 10006 1 Mayıs 928 Ka1aba 7.2..1 Maniaa 20,56 tıt'f oıo . .EıtlN vapuru 2 eylülde 934: tarıhinden itibıuen yaprak tütünden ton Te kilometre 

~ 69 15030 30 Ağustos 930 Manisa 8.07 Kasaba 21.35 
beklenmekte olup SDJ.JJ\NlK ye Palamut şirketi biHe ıeneda- lsmiro Tarır 9.46 Salihli 22,30 
on E 'A i~in yolcu ve yük kabul tıntlan Nazillide Hacı Mebmat All\şehir Tarir 23,21 
ıdecek tir. OeTdet efendi Tarisleri namıoa Muhterem halkımızın İzmir plijlarıodan istifadelerini temin 

Dl K!{ A'l': Yukarıdaki tarih- muteber yukarıda numara Te ta- makaadlle 10 Agustoe 1934: Onma günü Alaşehirle İzmir araeında 
rihleri yazılı ii~ kıta muvakkat gayet ehven fiatlRrla tenezzüh treni işliyec~ktir. Bu trenler Salili 

~r i9ıu aıeı'uUyet k3 'bGl ediJ- makbuz muhtnıyatı 137 hisseyi ile lzmir arasındaki biitün iıtasyonlarda duracak Te yolon ala 
~ez. 

Jıtı,. 1& tAfıllAt \~to: 

,ı . HA~ AYLJ(.i'.H~U 

•~ J. BOM..A.:;O 

Kora...,n, 11~ .Z iorka ~ 

relefoo jlJb6 

:aayi t-ylellik. .MezkAr şirketten Cl\ktır. Ba bapta istasyonlardan fazla mal'ftmat Rlıncaktır. 
1enilerini 1'1acagımııgdan etkile. Bu tren tecriibe mahiyetine olop rağbet görtltijti.i takdirde 
rlnin hükmfi olmadığını ilAn •1· diğer Onma gönlerine <le teşmil edilecektir. 
lerlz. O oretler a,agıda geaterimi,tir. 

.N-'•illide makim Hooazade Gidit - Dönfiş Yalnız gidiş 19i.n 
Te•fik biraderi Emin l J [ III I ll ID 

bem,ireleri Zehra 200 160 100 160 120 80 
S-3 (2l8) ' S-ö-6 81'1'1 (2~0) 

6,25 kurn' nakliye ücreti tahsil edilecektir. 

2 - EHki 129 numaralı pancar tarifesi 

c 1020 c Şeker • 
( 1022 ( Maden kömürü tarifeeı 
« 1007 « Oeviz ki.itü~ii • 
« 1014 • Arpa < 

c lOHi c Haşhaş tohumu .c 

Preseli pamuk • 

M,,1&1a • I 
c 1021 c Boş h91 c 31 ·rıt.'# 

tarihine kad,ar temdit edllmi.tir. Fazla mAltımat l9lR i•t...,. 

c 1017 c 

( 102l ( 

müraoaat ecliJmeei mercnclar. 
6-'1-8 rtjJ) 


