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5468 
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Cevap Yerdiler deti Bir S~~!~ Çıkarıldı inhisarlar idaresi 1 Sofia Vapurunda 
M ıı• J A d p k A N k •ı .. • • '1 ' • • •• .................. ;u•n--:uuua................. • Reiıionmbor Gaz\ BaşknmantlRD 

ıuya ı~I er rasıyn a. eT ~ ı a ' Uzum Ye Anason Mubayaa· tv.:ukellef Bır Zıyafet Verılmiş M••taıa K•ın•İ Pat• Hz. 

A•k~-~:0::~~:.:il 1 .. ıı:~: .. r. ::;d1.~0·,~~.drı- tında Bulunuyor Ge~ Vakte Kadar Eğlenilmiştir ::;~~r~:~~~t:·~.·i;::.:~~: 
TekA.lcıthıden : Ht kadroıurıa 54. muallim ilaYA Çe~mede ınbiurlar ı<lare11inoe Doetabe Levanhı IJıme koın. DaY.ttlilerl Alman konıoloaa mokadd"ı kortarıoıya kar,ı .o•· 

ı _ 193' _ l9S5 den yılı edılmı~tir. anuon miib.ayeahna deYMm edil- panyuına ait ( Sofia) Taporo Holşt"yn cenapları Tapar ıö- ıuz minnıtl•r ınnulda. 
eyldlüa hırirıde batlamıştJr.Sınıf 7 - .Mü gn darülfünundan mektedir. Şınıdıye karlar 38 bin ılk d f' fa oJmak üzere 1"fcın çıkmış Yariıi aoenta mensupları kartı- Tarihin, medenıyetin en yiik· 
ikoıal ımtılıanlan üylfıl denesi açıkta bulunan profesörlerden kfüıor kilo anason aJmnııştır. Ye limanımıza J{tlmiştir. Mukfır lamışlardır. atk yeri i9in bazırladıgımz ' 8 

Liee ·n orta kııım ıoezoniyet ilahi "imetnllah bey 1.ıanbnl Dnlıa da. 40 bin kılo nıiitıayoa Yaporurı acenteıi bulanan Van .Zıyafet gcoe ge9 nkte kadar yürüttüği.ıniiy, milletin do1go 
imtibanlaril• meccant ieylilık edılcoektir. dorze bu ınönatHıbetle vapnrda dovam •tnıifl clan.-Jı neşttli çok hararetini tanirdeki aczim b•,. 
Ye A..nupıı müeabaka hntıhan lnhiaarlar ıdaresi Bnrnovada mijkellef hır ziyafet Termi,tir. . . 1 . • ·ı '. be11idir. 

.. .. .. b d d ıfı >ır gece ge9ıra ını,tlr. Ga-..f . 
)arı bu ay ıçınde yapılacaktır. yaş uzum mu nyeatınR a €ıVam Zıyafette Tali Kazım paşa ,. bıışknmanclanımız reitW 

2 - Luıe Te orta nıekteplerd" etmektedır Diir. ak,ama kadar Izınir meh'oıları Mustafa Rahmi Sofıa nporu ea modtro Ta- comhar Hz. eoodi minnetlırilt. 
iıraler birıncı te~rin ba,uıda mübayea edılen uzum miktıırı Ye IUınil beyler, Aydın meb'aıo porlardlln biri olup 9 giinde f zmir Vı,liıl 
ba,hyacaktır. Giinde be' eallt 750 hın kıloya hıılıg olmuştur. Mazhar, belo<lıye reiıi doktor Roterdam Te on gilnde Hamhnrg Kazım 
den okotohıcakhr u tl~rıferin Ba mıktar ya l nız anma imalı Behçet Satıh beyler, ofiı tırkanı limnnınagidebilmektedir Limaıu- Vali Kaıım Paşa Hz. 
ieTamı wüddeti bir saata çıka- içın nlın lın ürnmdiir. Nlimuuelık ticr.ret odnaı erkfun ve devair mıza lşlıyen Tl\purların hiç hiriıi O. hınirin kurtolntunon yıl· 
rılmı~tır. Bonon ıebebi her der- ~anıp ıçın de yalnız 20 hırı kılo rüeaası, ıuılJi hankalar müdiirleri bu mesafeyi bu kadar az zRmaııda döntimiinü kotlu arken bakkıro· 
ım moallimine talehesını müza. en 11 1 cın 11 füdiın eatıe alrnmış Almnn kon~o 1osu 'f6 ınatbnat kat eclememektedir. Vaporno da gösterilen Asil doygolard•0 

kere etmek ye talebtıcin Tazıfe- •e ~lt'a lıalıne getırılerek şaıap eıkAnt bılzır hu l unrnnşlardır. sür'nti Hatt• 18 mildir. pek miitebaesia olclam. Hflpioiı• 
Jerindıki nokaanlarını kendılerıue Yll pılmnk iizer~ 1'ekirdng şarap • • • • • teşekkürl4'r ve seY~ifcr. 

~:!u;·n , •• , ... tit nr•b•'· '"""k ...... göodorilmı,tır. Ankara Geneler Birligv i a:.'5.!.~u::.::~ 
s - Bo .ene Kadıköy llae· Defterdar. Bey Böynlr 1-la~.-ekiı hm et P~. l:I• 

tinin tıbbiye hinuına ııakıl ilk M J k Bugün en co~kno daygolarl• 
Va.zifewe ~ Bas.la,dı aç Altınordu ile yapı aca yaı:ıatılan kurtara~ yıldöniiıuüfld' 

ınretıle açılan Haydarpa~a J ı aeaı .J/ ' " 
miidiırltigiinı Kayıeri lıseıi mü Hır uydnnlıori mezuncn Ber- , , _ • _, satı d~Ylctlerini on derin bilt'" 

dörö Şerif KayıBrı Jinıi mü- Maaıi/ Vekili Zeyrıelabinin bty gamanın Kozak ynylnsıncla im- 9 Eyltil şenhkleri V4ıt pnnnyı.r mı oldugo 'öpb11i11 bulanan metle andık. Ha. il. ı hüyük f~ 
dürlögiiue Adana .Kız mnallim .Krl,ek liae•i fels&fe, .Na~ıııı A sa f lnnan ıJefferda r Kenıuı hPy mo· dolayııiltı ~ehrim1ze gelmi~ olırn Gençler birli~i tskımı bu Onma minneti~ dola &tn·gıilfni tari 

zun ı yet ı ni 'ikmal otın ı ş va tzmire Arıkara Genr.lerbir1i1ti knlübii giini.i ilk ma9mı AJhnordu ta- edemem. Tazimlerimi ıunarılll 
mektebi müdtirü Murteza De bey Afyon lıseıi kımyn, ToTfık .. 6 

nudi liıfti müddrlügüne Heybeli bey Karıdılli lıırıeıı hzık, JHienii geloıek Tazıh me ba~tam ı ştır. reisi ınahye vekaleti kavnnin kıına ile yapacaktır. ikinci ma- etendım. 
ada orta mektebi müdürü TeY- Hamit bey Haydarpaşa. hıt~aı Ken ırn beye hoe geldıu ı :ı; derız. miidii ı ii Miimt:u beyle Altınor· çını pnzar gilnü Göztepe takımı 
fık Beyheliada müdiirlügüne riyaziye, llhami boy Haydarpaşa Zivaretler Ve du knlubü araamda diin akşam ile yapacak olan Gen9ler hirli-

fzmir VAll•I 
Kazım 

Menın orta m.,ktep miidiirü li1tıı fly,ık, Şerıf boy OR n t •ı&aray -' vRkı olan anlaşma üz~ri11e Gerı9· ğınin harada alacağı netice şim-
Hsmdı Kyop orta mektebi mii- l11eıi l!"rnıHızoa t roiimP, M alık Tetkikler ler bi rlıgı takımı perşembe ak- dıden mırak uyandırmıştır. 
dürlügiine .Ersurom maarif mü· bey Ha1darpaşf\ lıeNıı tıbbi ı~ıanlıul yüksek ıktıeat ve şaını Afyon trenila şelıri ınız" Vaziyetten anlaşıldığına gö-
dörö OeUU Mahır, Kıulıköy Er· ilimler, Müniir b~y Galatasaray ticn rn t mektebi talelıosin<ltın şeh- gel eoelctır. takımın hareketi i~in re Gen9ler birligi burada An. 

lıee11 tıcaret kısmı tıcaret tarılıı . 1 1 t !\] .. t l a·· k k ı·ıb k .. .. t k ld it kek orta mektebi mütliirliigüne rıırı ı ze go en ıır grup r iin tioa- um az 1ey un a şam n t e ara guou .a ımınm a ıı;ı 
E .. up nıiidürö lamail K'"'maJ Vehbi bey Kabatıı~ lıses r tıhhi ret vo f;nnayı oılasını ve huı yıldırım telgrafı çekmıştir. ten" netrneyi giderm4)lc için 

" "' ihwler mnal lımfıklcrııı e ta) ın k k k ı k ı · Zoııgnldak orta mektebi miidür- üıiim, inoir ımnlfithanelerini ve Aıı araııın en nvvetli ta ı- ~e tnf' tfü ır. 
eılılmı~lertlır. • • • • • lugi R .. tah r · d bor1.1ayı zıynrot otmı~lt'rdır. 

mn~~~mı:::noe~· Ha;~:·~ey:~ t~: tedris; J~~;;!u;ek~:~';J~~r~~ı:!~ T Tütün Islihsalatı y UNANISTAND A 
yin edilmı,ıerd ı r. ve moal imlerınderı yırıııi dokuz ramvay azası 

4 - Orta tedriaat maallım muallım tayin udılm ı,.tır Bun ln r . \atman H üsf'!yin ogl u A lı 

Almanyanm 1933-1934 Tütün Bir Tütün Ofisi 
---

KAzım l'd,a H?i. 
Vali I zmir 

O. Kartaloş ~liniioii lrntlolar 
ince doygnlarınıza teşekkiif 
ederim efentlim. 

BaşVAkil 

ıs met 
Biiyiik Mı ilet Meclisi H.eııi 

Alp J(thım P~. Hz. 

lerımızden bir t•hirden diğer bir dan riyazi dersler muallını lı kl o- ef Pnc1 ı, itlare inde bulurum 7 na 
, .. bre nakledilenlerin karama- rine taytn rıdılenlu Oa : nıa nıav marnlı oloktrıkl ı tramv~•y arn
meltri tebliğ edihmştir. Bn na· lııesınde açılını~ olan ku rstnn haı!ını d . I lrnlR ı z lı klo Oiizolynlıc1K 
killer ınzihat kom11yonu kararına moııın ol anlardır. H iti o:? lu Snfor in i darosınd ... ki 
n sıhhi Hruri aebepler dolayııile 9 _ Zarar'İ vo mecburi açık · nrn baya çnrp t ır1111~, heııı Saferıo 
ılakadRrlarnı iıteklerine bırakı . lar hfml ol madıkça haşka rıakıl ve hem tle ara lı" hayvanmın ya· 
larak yapılmı~tır. Bi.iyük bir Te tuyırıJer taıııavvur etlr ına rnlnnınauna sohelııyet nrdiğirı
muallim kadroıo içinde ba ın· ruektedir. Her mektobın kadrosu dcı~ hakkmda takı bat knnonıyoye 

Ekimi Ve Rekoltesi Te~kil Ediliyor meıu tazimlerinıı eu11arım ·'·
0

• 

Almanya istatuıtık dınreııi 30 Yonanil'landa bir tiitön ofiıi dinı. 

Bngiin en coşgun duygular!• 
yaşahlan kurtuluş yıldöniımiindt 
zati 'devleti rini en derıu lJür· 

metle andık h"tkrn bilyük '' 
minnetle dolu se•ıncini tarıf edt 

hmır Vııliıu 
KMzım 

l•mir Valiıi Kazım Pıışa BZ· 

• başlanmıştır. 
retle nakledılen muallim l erın eski kadrotıudur. l\luallııni ve 

haziran 1934. t.nrihinc kadar ol&.n teşkili takarriir etmiştir. Bo ofi. 
bir senelik tütün ziraatinio ne· ıin gayeıi nnliemirde iıtihıa · 

ticeluini neşretınektedir. Bunla latı, ontlın aoorA da tütün ıua
ra nazaran Alınan1a gümrük hu- nipnluyon ve ticaretini himaye 

Kurtuluş giinüııiin yılcWııül))İi 
mtinaıehetilo ızbıır olnııan ••ıul· 
mt duygulara t•ş•kkür ederiıJJ 
efendim. 

adtdi kırk yedıdır. mektep idnres ı bunlardan lıaşk a 
5 - Bn nalnJlerden başka <leğışiklık kalmamıştır. 

büyük ,ebırlel' dabılindeki melr
tepler muallinıleri aruında a9ıl
mış yeni eınıtlıır dolayııile bir 
kııım degi~iklıl,{ler yapılmı,tır. 

6 - Geçın ıene Tekil mual
~m l erle idare edılıni' olan den
lere hu aene yiikıek muallim 
mektebinden meznu olan on sekiz 
Oagi terbiye enatuü11ii orta wn 
alhm kremından muon otnz 
mn•Wmlık i9ın IJ\zırıı olan ka
annt eYıafı haiz ııamzetlırden 

he' AnupıHlan tahıilini bitirip 
ıelenlerden hır hanım •• hey ·-Tefrika No. Al9 

Tür lüğü 
Tahkir Edenler 

Türklügii tahkir etmekle 

ıaçlıı .r~ımalımesçitte oturan 
Muiz karıu H.oza vo hemşırnıi 
l~ali hak larında takibatı kanu-
DİJ• icraaına Büyük Millet Mcc
lııınce nıii@nade Terildıgı adliy• 
TekAl~tinden müdcleiıımnmilıge 

blldirilmış Ye enıık tabkıkatın 

ıoraeı ıçio bırinoi ietint ,ır dal· 
reeıne Terilmi~tır. 

EyaOı 12 

Be i Seviyor JI n? 

dutları dahilinde { Saar lıari9) edecektir. 
tütlin zeriyatına miieaadı edilen AlakadarlarA bu hnau"ta ge
aaba 1.20 milyon ar ye tütiin len haberlere göre ofiı, Yunan 

miiıtabııllerinin adedı 63,4.5l ılir tiitünciiliiğiinii himaye makaadile 
B. M. l\l. g. 

Klzun 

Panayırda Reçete Kabul 
Ediliyor teşkil edildiğınden daima tioart 

1931 deki zeriyt\t aahaaı 1 .09 f 
fi\C~~1:~!1n°z:~eşstıe~~::r:ir:·a~~~ mılyon Ti mi\ıtabıil adedi İle :!~.!:~ier.T• faaHyıt yola takip Tazimat Telgra 

55.748 idi. ~1iittin ekilen tarlala· 
larını ycrıne getırruek iizere re- )arına r!.elen 
9ıteleri kabule karar yermiş ve rın adedi 105.903 tür. lılibsal TaaJıih ~ 
Tıılefoola Kemoraltınd" Hilal ıdilın tütün mıktarı korotulınuş Dönkii oiiıLamızda Kar,ıya· Cevaplar 
eczıınosl mcrkeımıe re9eteyı oku. halde 29.4.3 milyon kıloyu bol· kıda Hakkı Beyin gııinoımnda 

yarak hazırlatmakta "e en ucıl ınak.taclır, ki hektar başına 2458 Deniş Mehmıt efendi t"rafın- 1.mir Beltdi1cı rollt doktor 
bir va11ta ile yapılmış ıl89ları kilogram isabet etmektedir. Bir dan atılan korşonla yaralaııdıtı- Behçet Salih beye 
yetiştırmektcdlr. Kemal Kamil kental tütün fiatı nHtf olarak nı yazdığımız çoouk gazete mü- l•mirin kurtuıo,anun yıldöllil' 
Beyin müşteri ıııımına yaptığı bo 116.02 mark kaimi ıdıldiğı tak. Yczzii der• yazılmı,tır. Halbuki müuö kotlularken hakkımda göt' 
kolavhgı yerinde bulor Ye tak- dırdu tütün rekoltesi 34,15 mil- bize haber Yerildiiine göre Ne- terlten aaff clayguludan pek nıll-
cl i r e<1e rlz. von muka halil!' olmaktadır. Jat ga~etfl miinzzıi de~ildir. teba11lı oldoın. Hepinıze te~k· 
sanıyor. Bir kaç dakika hiç bir Genç kadm onu teskin için: yoksa .•• Yoksa~.. kürler Ye eYgı lor. 

Reisicumhur Ga%1 
şey yapamadan bakıyor. Yerin· - Doğrusu bu halime ben de Ah anlaşamamazlık içinde M. Kemal 
den kımı 'dıyamıyordu. Nih~et artık gülmek iıteyorum. Bu yüzüyordu .. Ertesi gün, ve daha Kurtulu~ giıuiwii ırntlalar ıP' 
son bir gayretJe sürükler gibi kadar nazlılık çekilmez doğrusu! ertesi gün karı koca hep ayni o• dny1<alar111ıza teşekkür edırıllJ 
kanapey~. kadar götürebildi. Siz beni şımartıyor, böyle üs· hadise etrafında başka başka efendim. 

l'\l.h.ı.h.arr:lrl.: Rel:>i.a .A..r:U Sonra elını nzattı Ortada duran tüme düştükçe ben de kendimi düşüncel~rle birbirlerine en ya- B~t~e~ll l~m.et ..• ii 
Genç kadın istemiyerek ya1· olduğunu düşünerek titriyor; et· bir gazeteyi aldı. Başk~ bir şey bırakıyorum, hiç asabıma hükm kın dakıkalarda birbirine en Knrtuıu, guuurıuıı yııdouuı .. 

hğı fenalığın tedavisine üzene rafında tutunacak bir şey an ~apmağı beceremiyere gazete edemiyorum. Biliyorum ki ne· uzak duruyorlar. Yüzlerinden ıhüoaıebetile lıakkım ızbar oı;, 
ıek mcrhamdle onun üstüne eği- yor, ayakta sallanıyordu. ıJe yBüzünü havafandırdkıl. • rede olursam olayım kavi kolla· karanhk izleri ıilemiyorJardı. nan aaınını\ duygulara teşekk 

Ö 
a~ı yanıyor, kula arı ugul h d · f d 

liyor, bu çarpmanın kuvvetile tede Bülent, şaşkın, işittik- dıyordu Bir elini uzattı karısı· rıoı~ emen yardıma koşacak.. - Ülkü bak Belkis ablanın e e~~y:kenMıi~~t Meolııl Hiıı• 
ba,ı yan mış kan sızıyordu ferine ne diyecegini, ne yapaca- nın nabzını yokladı Bu buz gibi 0.yle söylerken, Bülent te bir daveti: Necdet beyin bu da Kazım 

- Elinı uzatıyor, her şcyı ğını bilcmiyen bir halle bakı- elın yüzünde, kolhtrıoda, gök kendı kendine: kf . -Oördüncü nışanı •. Bizi şereflerine Kul'taluA vılıııı ıeviaçlı k11''" 
•ffeden b:r a laka ile: yordu Sonra birden her acıya sünde do!aşması ÜJküye tesir - Zavallı çocu Bent hala . . ,. " b•'" 

K lk Halik b k 1 t b .. 
1 

d k ld t k .. h k .. verılecek suvareye davet edı !ulayan lzmırlılerııı yurdun 
6 

1 
- a ını:ı ı ey a • a ammu e en uvvctli şahsi etmiş, ayılmasına yardım etmişt_i. a a ma , şu~ e verme.~~. ıs~ı yorlar ne dersin? df iıtiklal ve aaatlttt ıçıııde ııı". 

kınız. Yaranız çok mu derin? yeti onu ileriye itti. Kocasını şaşkın kırık bır yor! işte Halukun geldıgım bıle Ok H 
1 

k 1 t 1 1 1 1 r ,.,. 
O l t t k k ık t Üık b k 1 

' · ı· ı 1 Ü orada a iı a rastge • u o marını c ı er saygı a 
• •aşını u ara a mış ı. ünün aşı, ol arı, vücudu halde görünce kendini unuttu gız ıyor. 

mek korkusile bu daveti hemen narım. Kaıasından sıun lı•n aklını ba daha ziyade eğiJiyor ve bir boı hemen doğrulmak istedi. Fakat bu söyJemek isteme· 
~.•na getirmi~tL Artık genç .ka-ı1uğa yuvarlanmakta olduğunu _ Sizi korkuttum Bülent? diklerini ağzından zorla aJabilır 

reddedecekti. O. H . .b'. Umumi ırntıb• 

cıına halıı:m•2'• cesaret tıdemıye I anlıyan lara mabsuı bir tutimi · Ne oldu bana? miydt? Bahusus 0 küçüklüğü gös- Fakat kocasının bulanık na-
rek, kapıy• doğru ahldı, yüzünü yetJe kendini bırakıyor. _ O hayretle yüzüne baktı! terip ondan şüphe ettiğini nasıl zarlarına anlamak istediğı nok 
.,Jlerilet nrterek hir d.lıı.ilu içinde 1 Yine mı? Gizliyecek, örtbas söyliyebilirdi? · taları anlatamıyacağım dütüoe-
'9avoolct" <;•nç \c.•,hn ırka••a· Bülent ona koşunca, o uzan~ edecek? - Şüphe mi? ÜJküniia Ha- rek omuz kaldırdı: 
d•• ,;apciL mıt bulunuyordu. Dalgın... lüka ufak bir mukabelesini gör 

- - ~.-iAla hey 1 Allaa ·'ıiuua, 1 • - Bilmiyorum ve bilmek ia mtlf miydi? Hayır!. 
J''lıD•J.. ıalıDız ~ı. ıritm~yiniı. I Zavallı Bnlent te acınacak temiyorum, ıeni halıya yuvarlan Fakat o dnıünce, nuıl üstüne 

~rd•n kolları o• :aarkthyor, İ halde idi. Bütün metanetine rağ- mıf görünce ta,ırdım, bili ken· eğilmiı, naall heyecanla aarar-
.. Dwa heı"i ;11k deııa yaulaomıı 1 ıuen " da oraya yuvarlanacaiını dimi toplayamadım. mıtb?. Bu sade bir merbametmi 

- Bazı daYetler var ki inaan 
mecburi bir vazife fibi evet der. 
Belkisi gücendirmek iatemem 
Bnlent ..• 

- S011u \'ar -

Recep ........... 
Kız Kaç1rmıf JıÖ" 

Bayındınıı Karn·ulıler " ... yti•den Alı ogln hanın 1-
l!'erid• hanımı ka91ran 111' olt, 
Abdurrrbman ıle kardetı Oırıı• 

· de '~ 1•pılan takıhat netıcı·eın l•" kalaoarak adlıyey• yerılaı•Ş 

dir. 
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Ben bu işin tef crruahna va depolarımıza taarruz edecek!er
k'.f değilim. Fakat pekeli bili· dir. Geçen sene Almanyada 
,b1Yorumki bu fevkalade muktedir olup biten vak'aları gören her 
ltıstnlar ilimlerile, fabrikalarile bangi bir kimse memleketimi~in 

SONTELGRAF HABERL 
Yuuanistanda. Fırka Kavgaıa:rı Hararetlidir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muhalefet Ihtiliflı Meselelerde 
Umumi Bir Anlaşma istiyor .. , 

Ziraat Vekili 
••••• 

Kula~kaya Ormanlarında 
Tetki~at Yapıyor 

tt hava sporu dedikleri şeyJe selamet ve emniyetin• yarın bıJe -~--------------
P~k kısa bir zamanda ve biiyük tehlikeye maruz bırakmıya ta· Anlaşma Olursa !Y uhalefe~in lştirakile Milli Birlik Oiıeıon 11 (A.A) - Zıraat 
bıt süratle hem hücum, hem de bammü1 edebiJir mi? • .-ekili .l\Inhliı bey dün aabah 

~Gdafaa için bir hava kuvveti Almanların bizim bütün ta~- Kahin esi Teşekkül Edecek... Olmazsa... beraberlerinde meb'oıomoz MUI& 

:kul da getirmeğe muvaffak o!a- ydare 'hangarlarımı~m d ve ~nwzın Atina 11 ( Hususi ) - M11 suretle hülisa edilebilir : nat verilmesi. Ka~ım be1lı beledi1e reisi T• 
:rdır. epo.arım~z:n :~~~~r .e d 

0 ug~· halefet fırkaları reisleri M. Ve· l - Parlamentoda ekıeriye Muhalefet samimi bir anlat muaTini oldogu halde otomobille 
ltr '"'1~an~ayı ~ug~n i.dare eden °~ ~~J~~mı'e~ ~ 1 

;rm en ~mm nizelos, Kıfandariı ve M. Papa· tin ancak müntehipJerin ekseri· manın ancak bu esaıJar üzerinde yayla nuotakalarma gitmittir. 
tid. ıozl~rımi hıçbır kımseyi .ren· 0 8 1 ırız. 1~ık ereü ayyare han anastasyo bir toplanbda bulun· yetini temsil edecek surette vü- olabileceğine kanidir. Bu tak V •kil bı1 Kulak kaya oi't'aran-

c etmıyecek surette aeçıyor garları mızın ı g nü veya ut d J R . . b . 'h b t b 1 f . J • d .ki d k. l d 
l'r . k" ·ık .. ü f d . u ar. eısıcum ur ıntı a a ı cut bufmaıını •emniyet altına dirde mu a e et reıı enn en ı a ı orman ar • tetkJkatta bw .. 
b\l~ bır avuç ?tokraUardır . ı ı u~ g. n hz~r ın ~ ıoe ~aramı- hakkında ehemmiyetli görüıme alacak bir intib;p ıiıteminin ka- sinin iıtirakile milli birlik hlikü· luumat Yfl ormanlarımız hak· 
. •r o kuvveth ve muktedır yaca .bır a e g~ ''. ve ~nga~- ler oldu. b l"' metinin teıkili imkin dahiline kında malfımRt Y• iHhat almı,. 

-•Uet• kat'A s ette ha· kı"mdi.rler lardakı tayyarelerımız tabnp edı E . .. u u. · k · M f · Lv 1 b. k . S "' 1 ur • . . . _ .. tnos ., gazetesıne gore, 2 _ M b -•=--· d · gırece tır. ama ı uoy e ır a· tır. Akşam belediye reiıımis 
\ı ad J h .. k.. d .. f lırse memleketimız de duımaoın e usan me1C1Hın e ıı 

a11 d •m ann u um ar nu 0 b . k d"I . k muhalefet aiyasi anlaımanın bu· ti' kifJar k et·ıe binede M. Venizelos yer alacak tarafından şerefine .,..erilen h•· 
ta an ve parlamento müoaka mer ametıne ter e ı mıı olaca • .uı- · · t kl'fl d b 1 kta n a aon verme ıur 1 d.Oildir 1 . 1 t b 1 "1 0 d u ıçın e ı er e u unma n h ı·fı • 1 1 da ha -• . ıuı zıya e te o oomo9tur. 
•nndan korkma 'arına da lü- h.r. n an sonra yapacağımız 1>ek· k b hi tt h 1 mu • ı enn top anh ar zır Yine ayni .,..,.eteye göre aa- • 

~ . . ' . h" b. h . . k 1 .. ınece ve u ma ye e e b l b'I 1 . . . . . 1 &- ' Rad f J b,Qı yoktur. Efkarı umum~~ey.• de şey.erıo ıç ır e emmıyeti • mı teıebüsün hükumeften gelmesini u una 1 m~ erı ıçın ıçbma ·~D lqma buıut. ~uJ.maua muba.Jefet, yo ş erı 
ç .. sabakatmıyamecburdegıJdırler yacaktır. Donanma Falkland ada- bekliyecektir. Şayet bükümet an· normal ıekılde cereyanını temın Cumhur reıılığıne M. Venızele· J )Ah Ed•I k 
ttl~b~ij cf~arı umumiye tama~ıte J~rıoı zıyarete mecbur kalacak· Jaımayı yalnız reisicumhurun in edecek tetbirlerin almmuı. Bu SUD ~amzetJiğİDİ ko>:_acaktır. s a 1 ece 
~ .. trındedır. Bu adamlar bugun tır, fakat bunun faydası olmıya- tibabı meselesine münhasır kıl cümleden olarak meb'uıan mec Dığer taraftan hukiimet ga· Ankara, 11 (Hoıaıi}-.RatJyo 
, '1 kuvvetlerini maglübiyetin do- caktır Ordumuzu sevkctmek için mak iıtiyecek olursa muhalefet liıiade vukubule.n hadiseler mü- zeteJeri blik6metin muhalefetle itlerini ııldh edecek olan komi1-
~lltduğu acıya medyundurlar bir hudut da bu:unmıyacaktır. umumi efkirda kat'i bir ıükG· oasebetile M. Venizeloı ve M, müzakerata giriımiyeceğinı ye 7on buıada toplandı. Radyo faa· 
ti ~aııam, müthiş Ah~an. dev1e· A~keri k~t'al~rımız ve gemileri netin yerleşebiJmesini teminen bü Papanaatasyoya tarziye verilmeıi. haiz bulunduğu taJihiyetlere da· li7eti ıiya1i, Güzel aao'alar,tıklr 
t llın bu fevka

1
ade azımlı kuvvet mız denızlerı aşamayacaklardır. tüo ihtilaflı meselelerin hallini iı- 3 - Parlementer rejimin ih- yanarak faaliyette buluaacajım ye ilim bakımJarıodan modera 

• 

~kudreti o mağlubiyet acısın· Cesaret verici sözler ıöyliyen tiyecektir. Bu mesele!er de şu lal edilmiyeceği. hakknıda temi. kaydediyorlar. hale konaoaktır. 
il ileri geliyor. yalnız muhafazakarlardan yüz· • • 1 1 • a ... • • ... 
Şimdi Almanyaoın mukadde- başı Cüoningbavm · Reid ol mtstahail &le~hine ,& ld-A ..... 

~~il• hakim olan adamların, muştur: ............................................. ...ı:._rliiiiil .. ...._ 
ıtliz cihan devletini kalbinden "-Bizim bugün öyle bir tay U" •• F• ı • •y •d ~ Oıhon 

:~,~·" için. lazım ol~n vasıtaları yaremiz vard.~r ki, ~? dakikada zum ıa t erını enı en ----K ...... ~ ..... ~1------, letıne geçıreceklerı günün hu 6500 metre yuksekhge çıkar. Bu Italyan ra ına 
~ . etmesinden korkuyorum. ı_ı da~ika~a tehlike haberinin ve- ...,. .•• •• k T ş bb ·· ·· 
1 tik. o gün henüz uzaklardadır, rılmesı pılotun uyandırılması, l.J. uşurme e e usu D t M Ol kra. 
a~k.at be~. ondan korkuyorum O~UD ~İyinm~S~: tayynreye kadar ama 1 aca r 
bt°t.l. o_ gunden ayıran zaman ~ıtmesı, motorun kızışması, han Ankara Resm"'ı Mehafı·linde 
'b IJu bır seneden,on sekiz aydan gardan çıkarılması ve 6500 met- l.tanbuJ, 11 (Hoırııt) - Bo· bulnodutto ~•1İHı yemden 9ık-
ı •rettir.. reye kadar çıkmaşı iç.o lazım eu··yu··k A b. ti K ı d madan bildiriliyor: Sabık AYol- mıştır. lyi maJAwat alan meba-
t ~iralay Vedgvood da bu oJan zaman dahildir. :su S8 ıye e BrŞI 80 1 turya 'Hliahtı Othonnn Italya fil bu f&yiayı hayretle karşılam1' 
,~blıkeyi daha mufassal ola- mümkünolan asri mühendislik sıfa • ·-·-.. kralının kızı prenıea Marya ile iH de timdi1e kadar biç bir 
''k Ankara, 10 (A.A) - lzmıriu ı rinın yük1elmeğe ba.ladığt hir anlahyor ve diyorki: tının ~ayam hayrel muvaffakiyet- nifanlanmaaı knYl'ttle mubtemıl t1tkzip n•tredilmi~ degtldir • 

.. Ş A 1 b tanınmış dört büyi\k ihracatçı 11rada müetalııil Rleyhin• aebrp- ... • • ... 
td ayet Jman ar ize hücum !erinden biridir. " tacıirleri içlerinden bıriainin nın- siz böyle mnzır bir bueketı 
"ttlerse Londrayı bombardıman Nihayet buraya lngilterenin F d k Ih t 
ı•p k d H de gizlice toplandıkları ve hn meydan Tetilmemeıi biikftmetten 10 1 raca 1 
lll llııyaca Jar ır. atta donan- bugün hakiki lideri olan Bald- toplantıda üzüm fıatlerinin te rica edilmiŞtir. 
fJ •rnıza bile iliımiyeceklerdir. vinio sözlerini de naklediyoruz. retfüü üzerıne ,foşük Hatlarla Ankara reımt mabaHlinde 
~ lllar doğrudan doğruya tay· BaJdvin dedi ki: 
-~~e hangarlarımu:a ve benzin _ f:onu vaı _ Vakıt yaptıkları alıvre aatışları kapat biiyük uabiyet •e baua1iyetlı 

•:··vektiım·ız···ciöevre·d"i'·········'f aJ;·are···rı·;aögösü······· ~~~:::::~~~~;::~1:~.~2=:..~~:~ ;::!~~~~:::·~;:~··:~~::~~;;~~~~ 
Ziraat Vekili Gireson Fındık 

Müstahsillerile Görüştü ........ 
~ ......... Baş 1arafı Birinci Sahi/ede - - Baş tarafı bumcı sahıJede - Gireson, 10 (A.A) - Zıraat tibıalioın çoğatılmaaı i9in baı· 

~~tın harici siyasetine bir çok 500 Lıra l{azananlar Karaya Oturan Vapur VekiU .Mubliı bey döR ticar•t tahklarla olan mücadelenin Ye-
~Oktalarda muarızız Hatta Bal- 24.94 99g9 13, 99 17116 12004. oda11nda oda Ti borıa azalarile kAletçe laboratnvarla,tıracağını 
b•tı misakı meselesinde Hariciye l44.30 5285 23253 2~658 3852 imdik müıtah11il 't'e tüc~arlarını .... bn müeHe1enin 'förkiyı fın-
~tırı M. Maksimos aleyhinde 3835 23931 12837 B G•b• G•• t •ı k J t • kabul •d•r•k bunların temenni- dık mıntaka11nuı merkezi olan 
~~detJi neıriyatta bulunduk. atmış ) } os erı me s enmış Jerini dinlemiş Te fıntlığın ietih• G " d k I 
'u '- 150 Lira Kazananlar 1• d t d "h ıre100 a ura aoağını Ye ayrı-

t.:iye ile dostluk bağlarımıza S 8 1 d K k 1 k ıa ıo e H ı•ın a " ı racında . . . 
~.~lince hükumetin bu husustaki 10659 10165 ti622 1979 11:!93 U OrU arın ft aça ÇJ J tesadüf ediJeo miitkitAt hakkın· ca bRbçelerının ımarı T• ağaç-
tl}'ilsetini tamamen tasvip etmek 4.085 173 5896 18898 21965 ··-·-•• da kendilerile üç saat göriifmfit· lıuıoıo gençleşıirilme1ile olan 
t}'iz, Bağlantıdan mümkün ol 1124.7 2628 8~94. 22812 22281 İstanbul 11 (Hususi) - Birjdır. latintak hakimi deniz ticaret tür. möoadeleeindtt daha e1a1lı bir 
dıığu kadar sıkı, devamlı bir :.!3158 2687 21951 19419 10354 kaç sene evel Kar~denizde ka· mü~ü~ü Müfit.' .eski müd~r Zeki, Bu mii~killerd.,n 'bir kıımı· ~ekilde deYam edeoeğioi beyan 
~OsUuk yaratmak için hiç bir 23397 11796 20292 8581 16819 raya oturan ( Andıreaska) va· e~kı lıman _reısı Hayrettı~ güm- nın hal 't'e diger bir kı1mrn da elmitlerdir. Vekil bey akşa• 
ltıt· 5485 4.'J04 tl1r-; u 137 "l 680 b k k ı ruk ekıperı Hakkı Be11lerın ma· . . . ı, muhalefet fazla görmiye ' 0~ 0 purunu atmış ta te rar çı an - 1.. ti .• t "t . f bertaraf edılebileo•ıını ıö.rliyın kü9ük yalı parkında ticaret oda-
ttktir. 104.88 mıı gibi göatermekten mütevel- umlatarıbnal m11ur(aHcaa ~ m) ış 11

8
· nkU bey kalemi mahı•ı mu"dö. k b 

L . K I ı an u ususı _ e-- ıırıın terefine Terdi~i kır •t 
b ismet paşa ve M.Venizelos'un 100 ıra azanan ar lit 15,000 liralık resim kaçakçı- lediye sular idaresi için gelen röne not aldırmıttır. Ve taraflı kiışilik ziyafette hazır bulonmut-
L'•iretkir siyasetleri sayesinde 807~ 10819 24423 16679 13616 lığından suçlu bir iki büyük me- boruların bir kıımından glimriik iaahat Termitlerdir. Fınclak iı· lardır. 
~~Urnu muvaffakıyetle ekilen 14.528 9769 4086 64.33 19370 mur hakkında ihtisas mahkemesi kaçakçılığı yapılmıştır. Tahkike· .................................................................................... -

.-" .. ~·Yunan dostluk çiçeği husu 3512 2900 24939 22273 9319 tarafından tahkikat yapılmakta· ta baılanmııtır. SOR Dakika• 
~ bır dikkate, istisnai bir ihti· 22779 5505 16039 17178 16010 • .. • • • a • 
a llıubtaçtır . Türkiyenin mil· 11726 16180 20243 8347 11542 c· d A k G. ı· ı· 

ı~tltr cemiyeti meclisinde daimi 6252 13120 10324 ô72 18233 ıreson a Çl Ol oy u N •• f ( 18 000 000) 
y);llhğına müzaheretimiz Türk - 204.ıo 16613 18108 1ııo5 9271 Kü.thi' Fırtına u usumuz 
b lltıan dostluk anlaşmasının ru· 24887 lHH 15909 22482 17620 Oldu Bı"r Harman MaLı'nası' ' ' 

• l • '-! 
.. .,:, "" 

llııdan mülhemdir. Bu tavizatı 19522 16768 18574. 17981 11905 1 • • • • • • •' • 
f>I Gireıon ll (A.A) - On gün- Ş d K d ( 2 684 644 ) . 
. lllıyan bir imtiyaz değildir. 23J33 ~3~1 6963 22643 104.38 dür deTam eden bnnaltıoı ııcak- icat Ett•ı ım ıye a ar ' ' 

~.,, 1 .. k. d . ~ 1 k 19205 2a9_, 16515 ıs98i ı 199 h G. • .. . . . 
~İl~c·kur ıyeye b aıTm~ kaza y1 

ve- 18509 89 i08~9 12302 9894 lardan 1tonra dün akşam zn ur ızlı Nufus Kaydedılmıctır •• 
b· . ... o.ursa u ur - unan 172 1736,., eden futına ortalığı altöıt •tmit Gire.on 11 ( A.A ) - ln1af ~ 
~tlığ1ne verilmiş bir azalık ola- . ' bir çok camlar kırılmış, kire· o~lu Ha1an iıminde bir köyHi Ankara, 11 (Hususi) - Af kanunundanberi Eylülün ilk haf· 
ktır. Bugün o mevkii Türkiye, 50 Lıra Kazananlar . mitler uçmnştur. Şiddetli yağan basit uınllerle Te az ma1arif le tuına kadar (2.684,644) gali nüfus kaydedilmiıtir. Umum nüfu· 

~''1n da biz işgal edeceğiz. Kü 9100 9756 615 1470' 1601' yagmurıar Gireıon ıokaklarıoı i'Jiyen ye günde 8000 kilo fın- aumuzun 18 milyonu geçeceği tahmin edilmektedir. 
!~k ititaf devletlerinin :kendile 209:35 4523 11539 6997 15238 HIJer i inde bırakmıştır. Fırtına . 
•tıc ·ı d . . 1 v 11107 4050 2521 16205 29786 . 9 .. .. . dığı ye,ıl ka1toğondan ayıran lkt• t v k•ı• G ı• il\'" verı en yarı aımı aza ıgı .. ıki ıaat ınrmuştiir. . . . . . ısa e 1 1 e ıyor 
}~tıavebe ite işgal ettikleri gibi .. 12718 69~ 6480 1325 14109 ~~ZZ&i4Mfl?Jl"'~ hır harman makın111 ıcadetmıf-
~ litk rnüme55iJinin şahsında biz 13661 2357~ 12737 12908 6533 Müıyö vo M.ad3 m üeıardrn, ~ tir. Makineyi tetkik eden Ziraat Ankara, 11 (Hususi) - iktisat Vekili Mahmut Celal bey Com~ 
~tldi mu·· messı' lı· mı'zı· bulacagwız. ,, 6 ·10• 14.076 Möıyö ye Madam Raflkel k'I ı k" lii 'd" ff k • ., Te ı m z oy ınnoı ı mova a- günü lzmire gelece tir. 
~ lıııııııı.. Mizrabi çocukları 
f ' .. ~ ;,a MA11LD ve ELYA ' kıyttinden dolayı takdir etmi, Posta v T l f 
"•nıirin a,ylardanberi beklediği Film nıo izdiTa9ları rulinaaebetıle • T'e kendıeinc para miikatatı Te- e e gra 

doetlarıoı 16 Ji~ylfı.l uat ~ rilmesini emretmiştir. Fındıkla- ) ""' 

Dı.rilen Mu M y A 14,30 da Salamon Oelardirı t'ıl rımızın yagmuraltmdaçürümeai idaresinde Yeni Teşki at 
beyin Kaıataş tramTay cad· ttlhlikesini bertaraf edecek ye lstanbul, 11 (Huıusi) - Nafia Vekaletinin Posta ve Telgraf 

Her Dakika Heyecan 
lecaıı vMen her an insanı titreten filim 

Bugün Lale Sinemasında 

dHinde 378 nnmaralı evde am•Je maaratlınıadan mühim için yeni bir te1ki1it liyibası hazırlıyacağı Ankaradan bildiriliyor. 
yukubolan •Tlenme meraıi · 

t•1&rrot.ıar temin ed•eek ola• zı·raat Vekı·ı1• Istanbula 0 0••00··yor minde hasır bnlonmı1a da· bu makıneler çoğaltırılarak tın· . 
Yet ederler. Bu ilan da't'et dık: iıtiJ.aal merkealuiae göacl•· lstanbul, 11 (Huıusi) - Ziraat Vekili Muhlis bey (Orduyaj 
makamındadır. 1 
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HARiCi TELGRAF HABhRLhRi Bizans Tetkikleri Kon- I "' 
gresi Dün Toplandı 

Türkiye Dahil Olduğu Halde 17 
Devlet Kon~rede Bulundu 

----------- -

" B•111!~!~ .. ~.~~!!~!!! .. !?.!~.~!!~.~;~!~! .. !·~~· ı Facia Tahkikah 
SoJya, 10 ( A A ) - Beynel Yaki itınadao dolayı foykalad(ı 

milel Hizanı tetkikatı kongreai müteha1111iı oldu~anu ıüylemit ve 
c1ön eaat 10 da maıuit nazırı bo mümeuillere büktimetin ban 
profell'Ör M.Yanllki mollof tarafın luın milletlerine karşı ol"n doı
c1an üninraitenin büyük aalonun tane biHiyatıııı teyit etınittir. 

da açılmıttır. Kongreye ucüml• M. MolCltof kougreye mnvaffaki. 
Almanya, Ingiltere, A l'oıtnrya, yet temenni edere.c ıözlerıni bi
:Selçika, Hnlgarlıtan, Dırnimarka tirmiştir. 
lıpaoya, A merıka, Fransa, Yuna- Kongl·enio tertip heyeti r~ı 

Rus - Japon Gergınlıgı Mustesna y tf "f s it 
V 1 t . H . V k' l d B. .d. angm u up ana a e ıame ı .. aız ~ a ar an ırı ır,, nundan Çıktı 
«Milletler Cemiyetinden Gaybubetler Doğuracak Şekilde 
Felaket Çıkaranlar v Felaketin içinde Mahvolacaktır » 

Lonclra 10 ( H.R) - Royttl 
Ajansrnın aldıstı maltlmata gört 
Morrol' Oaatle l'kpurundaki yıı• 
gın yıldırımtlan ç .kmı' değildi.~· 
Son tahkikat ate,in Tapornn kıt· 
tiipbne aa l orıundan çıktığın• '~ 
korkunç bir ınrette genişlediğifll 
meydana koymu~tor. Vaktirıd• 
tehlike işareti veri.lmedigiod•• 
yolcıdardan yiizlerceai kamar•· 
luruula carılı eanlı vanmışlardıf· 
l!,ııcia etrahnda gel;n miitomaJJİI• 
LaberJer tüyler iirpertioidİf· 
Yavrolarmı aman11z aleflef 
arasında kaybeden bazı anne.lef 
akıllarını kaybelmitlerdir. Y•0 

gmın ıiliirpri?. Şt'klinde oıoı• 

tahlisiye itinin intizamla oer 

niıtan, Hollanda, Macariı.tan, Bolıar alimlerinin kongre ic;tı- ! 
ltalya, lebıatan, Romanya, Qe- ma yeri olarak Sof yanın intiha- 1 

koılovakya, Tiirkiye Te Yngo•- bından dolayı ıuinnttttarlıkluınll 

lal'ya, dahil olmak üzertı 17mem· tercüman ohnaı, n ecuebi azaya 
~lek•ti t•maıl eden 230 morahba1 hoş geldıniz demıştır 
ı t,tirak etmektedır. Sofya üninreitesi dırektoru 

Açılı' celıeBindtt kral Rorie da kongre azaımıa ıtelf,ıulaınıştır. 
dl• başnkil .M. Georkitıf bükft Nıhayet her mem.eketten bir 
ım•t azHı, ıeJırler h.,yeti, ıabık mnrohbaa söz alarak Sofyadıt 

ba,·nkil M. muşanef bir çok ze. lrendilerine gitzel kuboll.len dolayı 
yat hazır bulonmoşludır. Nazır teşekkür etınışlerdır. Oel11e ka
M. Molotof HtılKariatanın ken paudıktan ıonra kongre azıuı 

ıre aza1ıu1 kabul etmekten mü Krala takdim edılınıştır. Kral 
tenllit mer.ınuniyetini hıyaala kenclllerile uzunmüddet nıalıtelıf 

yanına imkan bırakmamıttıı 
Vapur 600 bin ingiliz lir•••1 

ııigortAlı idi. Bulıar hiikftmetinin bazı eonehi 
aıemlek•tı... tarafından reımi 

•lmeaıll gönderilmek ıoretile 

mel'zular iiz~rine 

kogreoin me1aiıi 

rii9miiştiir. 

ve hi l lıl\U'l 

hak k ın<la gii· Mılftı ler Cemiyetiflin Yeni Rinası VAaıfBey 
llloskovad.a 

Vaziyet Vahimdir Cenevre, 10 (AA) - Millet· yapılan gayretlari Sar meselesi dünyanın vaziyetinin memnuui- Moıkol'a, 10 (A.A)- Tnrki 
ler cemiyeti heyeti umumiyesi hakkmdaki iptidai müzakerelerin yeti mucip olduğunu müıahede ye büyük •l9iıi Vuıf be,. haf 
bugün saat 11,45 te mutat me· muvaffakiyetini bir çok teşriki etmiı ve milletler cemiyetile Moıkouya moTaıaJat •tmi'tlr 
rasimle ve büyük günlere mah- mesai ve ademi tecavüz misak- müesseselerinin müeasir ve ameli Sefir istaayonda barioiy• ko1111 

SUS olan kalabalık OnÜnde aÇJİ· larının aktini mütecavizin tari · kuvvet usulJeri Ve ülküleri hak- terliği protokol müdür Tekil 
mıştır. içtima devresini açan fini Avu;turyanın istiklali ıçın k ndaki imanını teyit eylcmittir. M. Silo ile başta maılabatiüı• 

On iki Milyarlık istikraz 
Müşkülata Uğramıştır 

Çekoslovakya hariciye nazırı M. yapılan teşebbüsleri ve nihayet Jsveç Mürahhası Relat Nurettin bey eldngn halde biİ 
Benes söylediği nutukta Millet Avrupanın şarkında mütekabil M Benes nutkunu söyledik- tün 'l' ürk aefaret memor1•11 

ler cemiyetinin faaliyet bilioco· muavenet misakının akti husu ten sonra solahiyetnamelerin tet l'ürk aauayi heyeti ve Moık 
sunu yapmıştır sondaki gayretle ki böyle bir mi kiki ve heyeti umumiye reisinin l'!idllki Türk koloniıi tarahnd• 

Yükseliş Ve Düıüşler sakın akti dünyanın diğer taraf inti h abı için celseyi bir saat ta· istikbal edilmiştir. 
Milletler cemıvchnin passifine larında da mümasil muahedele Bir Tren wraz•-aı 

til ctmi•tir. İsveç hariciye nazırı .-. .. 
Almanyanan ve Japonyanın çe rin aklini mucip olabliir. Hep "' ._. b ·ı 
k M. Sandlerin riyaseti kabul et· .ua.tlnase etı 8 ilmes:ni kaydettikten sonra de · milletler cemiyetinin aktifine 
miştir ki: kaydetmiş ve demiştirki: mcsi üzerin" mumaileyh mevcut 

MilJetler cemiyetinin tarihin· Karanlı.'t Kuvvetlere Karıı 52 rey:n 49 u ile riyasete inti-
de yükseliş ve düşülüşler ola Görülüyor ki, milletler cemi- hap olunmuştur. 

Kabaronk, 10 (A.A) -
Eylfıl tarihindeki tren ka•• 
Sovyet snika1ti hakkmda yel 
n manuız haberler Ttrmek i9İ 
Harbin matbuatına veıile ol 

muttur. Har hin Japon Te :M•0 

çuri matbuatı Çin şı&rk şiuıerı 
wendiferlerinin bilha&a. yü~•a 
ınomurlarının teTkifi lebıD 

M. Ruzl'tlt askui 1 eşekkOllerin Mamessilleri Arasında 

caktır. Fakat Milletler cemiyeti miyetinin bata ve felaketlere M. Sandler riyaset koltuğuna 
kendi mukadderatına iman et· mani olmak için kafi derecede geçmiş ve heyeti umumiyeye te· 
melidir. Ve büyük uzuv!ardan kuvveti yoksa da karanlık kuv şekkürler ettikten ıonrf'! ruzna 
biri veya diğerinin yokluğu onu vctlere karşl daima yıkılmaz bir me tespit edilmiştir. Heyeti umu 
ancak kaybo:an çocuklarmm leş- kuvvet ve aşılmaz bir mania miye si l ah.!lızlanma jsmi verilen 
riki mesaisini yeniden elde et· teşkil etmektedir. üçüncü komisyonu teşkil etme· 
mek üzere münasip zamanda M. Benes sözlerini bitirirken meğe karar vermiştir. 

mlicadelıye tlevaın etm•ktedif· 
Vr.,ington 11 (.A.A) - Ala- Vaşington, 11. ( A.A) - Men· 

hazırlıklarda bulunmağa sevket Bulgarların 

Bloıkova Sefiri kadar mabat ilde söy.lendigine ıocat paıroııları "rev komitııei 
gör• borçluın tevhidi içiıı hü- . . . . . 
ktimetio akdini derpi' ettiği 12 r.tııı M. Gorrnanın tekhflerını 

melidir. 
Şark Harbı Müthiş Suikast Sofya, ıo ( A.A) .--: Bulg

8 riıtanın l\1oskova ufı rı profel 
Mihalaef 'fazife batma harek 

milyar dolarlık: muazzam iıtik- reddettiklerinden vaziyet l'ahim· 
raz höyük müşkülata uğramıttır. ıe,miştir . 

M Benes milletler cemiyeti
nin Şark harbıni durdurmağa 
muvaffak olmadığına fakat heye 
ti umumiyenin şimdi mes'uliyet-

Kuyulara Kolera Mikrobu 
Attilar - Kırk Musap Var· . e 

. ' ... 
etmiştir. 

Rusyadaki 
Askeri Bey-etimizin 

Tetkikleri 
Moıkova 11 (A.A ) - Türk 

a1keri heyeti dün Zaporiyiyı mn
Taaalat etmit ve Dinytıper elek· 
trik ıantralile hüyiik fıbrika]arı 
•iyaret elmi,ıir. 

ltalyada 
matbuat Ve 
Propaganda 
Ba.ıte,arlığı 

Hoıııa, 11 (A.A) - Dün n•t

redilen bir emirname iJ• doğra 

dan dogrııya hiikftmıt reiıine 

tabi bir m"tbuat ~• propagtuıda 

miistışarlıgı ihdaa olonmu,tur. 

Bu •A:1.1feye Kout Galeaue Oi
ıuıe tıtyin edilmittir. 

Borsada 
Sanatlar mektebi 

Sergisi 
:Bora" 10 ( A. A ) - Sanat

mektflbiniıı yıllık Hrgiıi buıün 

meraaimle açılılı. Vali }'azlı bey-

le meb'oılar ve birçok Hl'at bn· 
)ondu. Mektep miidiiriinü nnt
konn ıoiiteakip dl\l'etliler tergiyi 
~ezdiler. 'I'alelıenin bir yıl içiade 
hazırladıgı demı r tahta Te dök
me itlerini gördüler. V • mobte
lif imalathaneleri readiler. Mek
tep atel1elerinde bir yılda 20000 
kilo ~emir dökiilmiit pek çok it· 
Jer meydana çıkarılmııtır. 

Yol Kesenler 
Tevkif Edildiler lerini deruhte etmek iizcre key 

fiyete vaz'ıyet edeceğini bildir· 
'.l'rulı k ö üliııde oturan Iraz dikten sonra demiştir ki: 

hanımın yolda önüne µ eçorek Uzak şarktaki bugünkü va 
cebrii 'iddet iııtirnalile 300 wadı ziyet için Japon münasebatının 
ui altın Te 50 lira nrakı nakdi-

• vaziyeti Mançuri meselesi Sov-
yeaın ı abzo gaspotmekle •uçlu yet_ Japon gerginliği müstesna 

Biikret, 11 ( H .R) - .Manıa·ıalandığindan kuyulara kıuten 
i~da Kol~r~ salgını vücuda ge· mikrop ı-tılmış olmasrna ihtimal 
tırmek 19111 kuynlara koltra ver ilmektedir. Hn hususta tı\bki· 
mikrobu atan ıoikastçılar şiddet· 
l• ararııyor. Zabıta ve adl iye 
miibim izler iizerindeclir. Kole 

kat a : ılmıştır. 

Narlıderede oturnn Yozgatlı ~L1a-
h t . h · k' 1 rdır Fak t ranın salgın haline geflınemeai hir oğlu Yuınf Tt çobırn Elazizli ve ame ı aız va a a • a y 

Kolera Bastll Bulunamadı 
Bükreş 11 (AA) - R.tor 

ajansı bildiriyor : 

Salahiyettar mahafil Kösten· 
ce civarındaki askeri konakt çı · 

laınail haklarında birinci iıtıu- tarih Cenevrede bunun için ya için hiikfı.met fnkatftde tetbi rle 
tak daire1inde yapıll\rı ilk tah- pılan mücadeleyi objektif olarak almı~tar. 
kikat ıkmal ~dilmit l'e agırceza tetkik ettiği vakıt milletler ce. Hökre,, tl (A.A ) _ .l\Iama- kan hastalıkta kolera basili bu
m-Ahkemetinde meYknfen dnra,- miyeti bu son senelerden ne ıe· lada kolera ıelgını çıktıgı hl\k · lunmamış olduğunu kat'i suaet· 

Alman yada 
KambİJ'O 1,i 

Berlin, 10 ( A .A ) - Raf 
Ajan11 bildiri1or: 

Bundanhöyle reRmi Allll
ıeya hat bü rolıırı ecnebi m•Dl1 

ketler için yalnız Alman bucl 
dana kadar bilet Tenoekleraı 
Hnnnn sehehi kambiyo tedari 
mü,kii1:1tı Te eoaebi demiryoll 
rile olan hesaplarda mübiın t 
dabüller meTcnt bnlnnma11dır· 

malaraom yapılmaaına karar l'e- t b'ld" kt d' J H t 1 ~ refsiz ne de mühim 9'e müspet kındaki haberler tekzip olnn- e ı ırme e ır er. as a ıgın 
ralmıştir. Ş k M• k neticeler elde etmemi~ olarak çık· maktadır. Vakia kırk kolera mahiyetini tesbit için Jahrotuuar &r JSa J 
Bir Qocuk Cesedi mıyacaktır. Bu tecrübeler meseli Yıaka11 olmoş l'• bunun aekizi araıtırmalarına devam edilekte Alman nlah.tır ... 

Bulundu Avrupada cezaya çarpılacak biri ölümle netic•lenmiş iıe de J1h· dir. Hastalığın had şekline an 
.Alnncakta Karakol ıoka~m- sinin ne ağır mes'uliyctler altına maiada ıolar yalnız kayolsrdan terit olduğu zannedilmektedir. lre9redileoek 

da otoran Nuri kızı Hayriye gireceğini göatermiıtir. ., •• ı .. •• Londra 11 ( .~.A) - Aldl 

hanımın gayri meşrn do~nrdoğıı Milletler cemiyetinden gay L . tt s· K maelabatgüzarı Prenı BJı••' 
kız çoooğano öldürerek yangın bubetler tevlit edecek şekilde enıngra h ır ongre şark: mi1ak1 bakkıadaki mob 
aahaıına attı~ı anl"tılmıt l'• tRh· b' f ı ·k k k 1 b. raıını hariciye neııantine ~· 
ktkata M iiddei om o mi •aal'ini ır e a et çı araca 0 an, ız · mietir. V11ikanın ne,redilm•lll 
Ali b•r tarafında11 .ı konalmu·· zat kendi o felaketin içinde Konareye Rus ve 3"abancı 500den hakkında bir talepl• müterıti 
tor. • mahvolacaktır. Bu bilinmiş olsun. ~ oldn~n Te lntllizl•rin iH ıo• 

E•IAt katili Hayriy• bamm Bilançonun paasifine dolayııile Fazla ilim iştirak Etti bnatta ı;ışir için ıuar eıutl 
nezaret altı11a ahomıt Ye tedal'i Londra ikhıat konferansının da Moskova ll (A.A) _ Büyük ral fikirleri sebebile otuz sene bildirilmektedir. M•Yont intl 
içıo Memleket balt•haneainı akim kalması kaydolunmaktadir. Rus kimya ilimi Mendelcfin doğ· tedrisatta bulunmuş olduğu Sen- görhe. mo.lıtdır:ıd. neAklaltnl nh~kd:IJ) 
kaldırılınıttır. PIAnçonun Aktif Kısmı b Ü . "t . d 1890 ma ıyetan e ır. man o u 

T•• k• 1 k B duğunun yüzüncü yıl dönümü pet~es. urg navbersı esın e • ti benle mülAhazaJarıoı bildi 
Ur ıye • r& Aktife gelince M. enes bir münasebetile Leningratta bir da ıshfaya mec ur olmuştur. mektı l'• bazı itirazatta bnl• 

çok devletlerin milletler cemi ye -• -
Tiirkiye hndot konıiıyono . 1 " . b r kongre açılmışhr. Konreye Rus D i t maktadır Muhtıra Pariı :RO 

rıiıi .Mardin l'allıi Talf.t bey tıne o an mutezayıt mer u ıye b. 500 d f 1 ·1· ans g 8 . .. . > 
t . . ·ıı ti . t'I A 'k ve ecne 1 en aza a ım s·tı ·ı·L v• ~toıkova hukô.metlerın• .M ld d .. . k ... d k' ını mı e er cemıye le merı a 1 ercı la h .. ı .,. 

ıııu an on r en a,a,,ı a ı b" 1 'k h"k. ti • . k iıdirik etmiştir. Matbuat 1834te •• man w1&1la atguzu arı tar 
bı ... anatta boıunmuttor: ır eşı u ume erının mu are- "' V 10 (A A' Ba•aı d t bl"ıt d"I · t" 

" v k 1907 .. M d I arşoYa, • J - • an e ı" e ı mış ır. 
Irakta y1&ptıgım HJabat, netini .Sovyet Rusyaoın millet- dogara de olen en e e· Aj:rnll bildiriyor: B l il l 

bende JYİ tHirler ba11l etmi,tir. ler cemiyetine girmesi için ki bu fin keıiflerini hatırlatarak ili- Danzi~ mabkomHi M. Bit- ·~ne m • 
Ziyade1il• memnunnın. Türkiye mezkur cemiyetin sarfı nazar min kimya sahasındaki keşfiyah l•r aleyhindeki propagaodaaından Ba4yo Konarresl 
ile Irak ıuaeındaki mönaHbttler edilemiyecek bir kuvvet olduğu· Darvinin biyoloji sahasındaki dolayı komiiniıt muhalefeti n · V •nedik, 11 (A.A.) -
ıamimi Y• doılAn•dir. nu göateıir. keşfiyah kadar mühim olduğunu ııini bir 1ene bnpH wa'kktm Markoni h•ynelmilel rad10 • 

cEl M.okaUem• 8ircok devletler tarafıadaa bvdetmektedir. Mendelef libe· •tmietir. •erik ko11gr11iai a9m•tttr-
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Vatan Parça Parca DO.şerken, Millet Mondros Mütare-
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Heyecanlı Maceraları 

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

0 s m anlı imparatorluğunun Meclisi 1'1eb'usanın
- 157 -

da Ve Ayanında Hazin Manzaralar 
~ 

llu işin içindeki Entrikaları öğrenmek 
için Biraz Evvele. DönmekLazımgeliyor 

- Dünkü Nüshadan Mabat - Saklamak htemiyorum. Ben 
Mahmut nsat bey bir daki· Türk olmauydım, kendimi dün

kalık isliralıati müteakip tekrar yaoıo en bahtııs adamı 111yar-
deraiııe şöylece denm etti: !dııu. (Alkışlar) 

Ferit Niyamasmın kendısıne J Vakıa Feridin elinde taban· ~ e yazık ki lılil~ yepyeııi Manda mHeluinin lçyüzü 
bir göz bile atmadığını görünce: cası lfa görülüyordu. Meğer o gün hukuku diinl kitaplaeındR (Man- işte bu i<li. Ve bo kadar düşün-

- N.yama, N yamacığım!Ben Prense hürmeten silahını dışa· <la) yı buluyoruz Yalnız bul· m•ıto degerdi. .Maod" meHIHi 
•eni bu halde mi görecektim? rıda bırakmasını unutmuştu. makla kalınıyoruz. l:lunıın bak Yatan m!idafauı günloriode or 

Diy<' acıcı acı haykırdı.Gayet Bahursenç, haklı tekdirinde de· bakımile telıfıııe Çı\lışıldıgını taya konolmnt bir tuzak, batta 
llıeyus bır tavırla Niyama başını vamla: görüyoruz. bir soikuti. Yolı: edildi. 
•alladı. Bunun miinası artık bu - Ben verdiğim sözü tutma- En son neşriyat arasında Tüı k gencıl Unutma ki bıınn 
ıibi sözlerin lı.u!ağına bile gire· dım mı? Adaletin iktizasını yap· mee~la meşhur Alınan müellıfı müdafaa edenleriu en bararetli
llıiyeceği idi madun mı? işte sarı inciyi ihti• (Kari Ştrop) 011 hukuka dü .. e· !erinden bir ikisi Türk değildi. 

Bahursenç, bir kızın bir de yarında serbest bıraktık. Sizin iiode bu t~z müdafaa edılıyor. l'irrki. dııymalarına, onu anla-
Feıidin haline bakarak öyle bır bek edığiniz gıbi bir cevap ver- Meşru göoterılınek ıatenıyor. ınalarına ımkô.n yoktu. 
lavır gö~teriyordu ki "tamam, iş mesini arzu ederdim. Halubki Huna ancak rıya ve bama· Türklilgün Tüı k olmıyanlar. 
bana söylediklerı gıbi imiş,, de· ce cevap verdığini işittiniz Şu kKt inaııır. Akıl degıl! dan ı~ başına getirdiği şabıılr.r. 
diği bundan anlaşılıyordu. halde sırf sizin sevdanız için Ne yazık ki tarıbıo aeyrinde dan gördügü zuar biitün bir 

Hanri ile Raul bir de Grasın bir kızın huriyetini men ve mahv tıakkıu lıukukçnlar elınde ıbtı· tarıbın yürüyiişürıde dıt düşman· 

Yüzüne baktılar Gördükleri ala edebilir miyım? ra1111 ıcra vı .. ıtuı oldııgnnu lardan çektiği ııtırnplardao çok 
llıetler büyük bir hayret aliimet Ladi Rışmont yine söze ka· hüziinle gürüyoroz. üstündür, 
leri idi rıştı: Türk gencı ! Türk genci! Bo 1&na acı bir 

Bahursenç, Maya Niyamaya - Prens! kendisini mazur l>ngiinüıı n yarırııo Türk bu hatıra olıon. Sen Türkten hat 
hitap etti: görünüz. Bu hali yeistendir. Atfe· kokçolarına dii~eo en biiyiik ..,.. kuıua inanma Tiirkün en kötüıü 

Ferit b~yio iddiasına göre dıniz! zifelerden birıwi de hakkı bır lh Türk olmıyanıo en iyisinden 
•iz mahpus iınişsiniz. Kendisine Dedi. Feridin tehevvürü daha tirae Ya11tuı olmaktan kurtar· ıyidır. Mılıt işlerinin başına ge. 
iÖnlünüzün rizasile varmışsınız. ziyade arttı. Bu anda Hanri de mak, maakelerı yere Yormak, çirecej?ıo şahıslarda bo kadar 
llrabmaya vücudunu vakfetme· sükuneti kaybetti. Kaç günler· dojtruyu göaterınok olmalıdır Vo motuısıp ol. Zarar •tmez~in. 
iliz de gönlünüzün rizasile değil, dir, nice zamandır muhafaza et lıııou yapabılirız ( Alkışlar) hiç kU.r edenın! 

me~gııl oluyor. 
Ve zannediyor ki 1afeatalar 

memleket knrtarır. Bo kadarla 
da kalmıyor. Bir takrir nriyor. 
Kendi tabiril• ( Ermeni, Rom, 
Arap karde,ıerimi:ı.i taktii T• 
tehcir edenler ) mea'al edılmeli 

ceza ğörmelidır diyor. Sanki o 
11rada yapaollk başka bir i' kal 
mamış 1. Hatta daha ileri gidi
yor. Taktii ve tehcir işlerile ala
kadar hükftmet reiı YC erklln•nın 
( DiYanı ali ) ye dejtil, doğrn· 

dan do~ruya dinoı harpler• HY• 

kedilmelerini istiyor. 
Sebep olarak: ta (dinnı ali) de 

muhakemelerin ozayacagındao, 

halbuki ıür'atle bitirilmeleri 
111.zım oldoj!oııdan bahnyliyor. 
Ayan reiıi o kadar ileri gidiyor 
ki (Kanunu eeaıi) yi de tanımı 
yor. Qüıılrü Tükela Tazifelerin· 
den miitevellit i'lerde ancıık di
Tanı alide muhalı:eme olonabı

lirJer. 
Relıin takriri bllil.mom Er· 

meni ılyln tarafından takdiri• 
karşılanıyor, Ahmet Riza beyi 
uzun uzadıya methediyorlar. Bo 
sırada bo Tat•nı Ti milleti tam lorla imi•. Öyle mi? H bir milletın dıger bir milleti ne Oazi nutkunda: 

y tiği metaneti tül..endi. iddet· 
Maya Niyama başını daha nam ve 11e 11fatla olonıa olsun Kanından Olmıyanlara inanma Te samimi manaıil• doymnt ~e 

ten yüzü ateş kesildi. Elile F e· b kk <l liyade yere eğerek hiç bir ce boyuııdrııgo altın" almaj?a a ı ıyor. ıeTmi' bir TataoperTer ayaga 
~ap vermedi. ridin ağzını tıkayıp fena göz yektar. Hiirrıyet ve ııllklal her Vatan parça parça düşerken kalkıyor. Bu topçu feriki Rıza 

Bunun üzerine Ladi Ri,mont terle Crasa baktı: kaYmııı hakkıdır. Hiç bir mille millet Mondroı mütarekeıile t ... pa~ıa hazretleridir. Ahmet Riza 
tpice bir tehevvürle atıldı, <le - Susl Dedi. Ey cehennem tin dıger hır mılleti geri görmek lim olounrkeu Iat:ıobol ne halde beye 4 Takrirlnize Türk.ini de 
diki: kadını! Bu melanet te senin ter- bu eııretle ona ( mand") n;.ını idi' 

- Prens! Bu kızcağızı tehdit tibin değil mıdir? Sen onu kime altını!" -.eya başka namlar altın· Orada içtima halinde bolrınan 
etmişler. Serbestçe cevap versin. anlatıyorsun! da ıstısmar etmek ıalfıhiyeti yok. ( Oımanlı meclıei meh'n.anı ) , 
Ferit beye ait olup olmadığını Hanrioin bu hali, Raule va tnr. Her millet kflndi mokadde (Osmanlı ayaoı ) nelerle meşı:ol 
Çekinmeden söylesın. ka-'ar ratını keodı tayın etınelıdır. bulunuyordu . Oralarda neler 

rıocaya u cümleye hayret 
Bu sözleri, bahusus Grasın l!'Rkat Tiirk ıbtilaliııin pren- cereyan e<lıyorda. Matbuat ne 

verdi. Raul, Hanrinin üzerine · b ı b .. ·· d • s·· ··k t ti ·· ı · •tsini Maya Niyama işittiği za ıipl..rınden mıil em o ıın utan yapıyor nr uya a ı µ;un erıo 
llıau tavrında 0 kadar açık nef gitti: bo ~örü,leriıu, ınotl•ka redılolo- kıymetıni bilmek i9in o acı giin-
ret, istikrah alametleri görüldü Haori, sus! Ne yapıyorsun! nacak mutlaka dınlenmiyecek, lerı aruıra hllfızalarda yaşatmak 
ki orada elinden gelse 0 hilekar Gras, henüz işin enini belli mutlaka bir mılletın dıger milleti faydalı olnr. 
kadının boğazını sıkıp sesini etmemek için diyordu ki: idare bakk ınılan balııolunacakea Osmanlı mecliıi mebn~anı 
Stkartmamağa can atacağa an _ Hanri, sevgili yeğenimi o halde(manda) ile idar<ı edilmığe birbirine giriyordu, Hiikftınet 
l,şıldi. o büyük nefretle dedi ki: Size ne oluyor? Şu meselede Türk nıılleti d•ğıl,dıger her bırngi indirip biodırmekle ugratıyordo. 

-Hayır prens!"Mabuuazam,,a . . h . . k d bir milleti ( manda ıı altında İltızahlar, ıoal takrirleri blrbi-

koyunuz. Zira onlar da Ermeni, 
Rom, Arap kardetleriııi~ kadar 

mazlumdur, hattA onlardan çok 
fazla aolüm görmü,ler<lir. Bu 
deTl•tl aeırlardanberi Türk un-
soru yaşatmıştır. 

Hem de her türlü mabrıımi

yetler, zahmetler içinde raşı&I· 

ını,tır • .Mazlftm dediginiz erme
ni, ruın, arap kardeşlerıoiz Türk
lere çok eza cefa etmi,lerdir, 
Onlar da meı'nl edilmelidir. di
ye bağırıyor, (Alkı,ıar) 

Ahmet Riza bey bo bitaptao
ba çok yerinde tekliften ınüte

e&1ir ohıyor. Pa~aya teesıüf edı-

yor. Tabıi teeısiif kendiıine iaıle 

edıliyor. Ahmet Riza bey Türlı: 
kelimesini koymamakta bonon 
lüzaınıoz oldııgunda i1rar 
ediyor. Riza pa~a en lüzum-
lu kaydın ~ (Türk) .,Jdııjtuoıı 

söylüyor. Münakaşa aln·I• 
niyor. Her kafadan bir ıeı 

çıkmaga ba,lıyor. Ermeni &yan 
A bmet Riza beyin de ıltilıakll• 

haykırıyor. Takrire Türk keli· 
mHi konaoıı.ksa O•marılı iınpa· 

ratorlnğondaki bütün unıorlerı 

111ymak ve kaydetmek (Tü~k)t•n 
ıoora ( Qıngene) yi de ilan et
mek lazımdır diyorlar. 

.Milletimiz, milliyetiıniz bn 
kadar tahkir ediliyor (Lanet ol
ııın ıeıleri) Hem nerede' .Meb
oeanda Ti ayanda). 

Nibar•t şöyle bir foraıiil bu· 
lunnyor. (Ermeni, Rnm, Aarap) 
kayıtları kaldırılacak (Oımaolı) 

denecek, Ahmet Riza bey n Er· 
ıneoiler gü9 hal ile buna maTa
fakat ediyorlar. Riza pa'a has· 
retlerinu de bn şekli kabul etmHİ 
tRniyı olunuyor. O kabnl etmi. 
yor. (Türk) kıılioıe1ini koymalı:· 

tan niçin korktuklarını ıoroyor 

fikrinde ubat ediyor. 

Nihayet teklif rey• konayor. 
Oımanlı tabiri kabul ediliyor. 
Riza P"•• hazretlerin• teklifinin 
reddolnndoğo n yalnız kalılıgı 

tebli,t olonııyor. Paşa hazretleri 
cnabında: c Ne yapayım zıı.rarı 

yok. Ben Türlı: milleti ile bera· 
ber kaldım > diyor. 

Ttırlı: gencıl Riza pata yalnıs 
kalmadı. O Türkiin gönlünde Te 
bütün bir Türk tuihiain içinde 
yaşıyor Te yaşıyacaktır. 

Ne yazık ki tek ha,ına bera
ber kaldığı Türk milletinin a
fer günlrini görmeden öldh. l!'r.
kl\t o ölmedi ııar yüzlü ihtiyar 
Türk ferikini ıaygile anıyorn .. 
• Şiddetli dakikalaroa 'üren al· 

kıtlıır. • 
- Sonu }'arın -

tdilen nezri bir aralık bozmak sızın atlrınız ıçın ar a aş~~ı~a yaşatma~a en salfihiy&ıtar Türk rini takip edıyordu. Talat pata 
iatedim. Amma şimdi bundan ettiğim hizmetlere karşı muka· mılletidir. Hem hu ıat değil ta- kaLiııeıi ıetifa ediyor, lttibatçı 
llıiiteeessifim. Ben bu adamı ta- falım bu tahkir mi olacak? ribin hakikKt olınu' htldiıeleıin· rüeaa kaçıyor. Ecnebi memle· 
llıınam. Artık onu tanımıyorum. Bahursenç, şu halde devam dendir. ketler• iltİCll edıyorlu. Orada 
lanımıyacağım! kabil olamıyacağını görünce si- Biraz nYel de arzettım. Türk ermenilerin takibinden kurtula· 

işte bu sözlerle Niyama, Fe· liihşörlere bir işaret verdi,Feridi milleti, ıuırlarca şimdi medeni mıyorlar öldürülüyorlar. İ?-z•t 
iktisadi Haberler .. 

························~---~························ 
tidın sevdasını da sadakatını da k d I ıayılan milletleri Te milletleri pa'a kabioHi (Mondoroij) müte-

tuttukları gibi dışarı çı ar ı ar. 
tski paçavra gibi ayak'ar altına idareıi altnıda yaşattı. rekHinden ıonra iıtıfııya meo-

Bu işin içindeki entrikaları k S ı · t b ı Y · 'I' ı· k 
Üzüm, incir Ve Zahire Satışları 

'lıvermiştil Hayret! Macariıt"n i ı asır, ır •ıı aa, ar o oyor. erını 6f ı paşa Ça. Alıcı Fiat 
F eridin ne hale geldiğini anlamak için hikayemizde bir Roml\nya ılört 81ırdao fazla, Yo- bükftınetine bırakıyor . .Mecliıte- ll05 M J Tara oto 9 

Sormayınızl Çıldırmış demek az evvele doğru dönmek lazım naniıtan be• asır belen, Bulga- ki l{uın, Ermeni, Arap, Türk 850,5 Trifonidiı D 10 25 
Onun için pek azdı . geliyor. riıtaıı bundan yirmi altı ~ene meh'aslar aruıoda kiinü üzerin· 4.08 5 H Alyoti 12 

Hayımduranideki zafer tav ,:. eYnlioe kadar tam altı aaırdaıı de ıöYüşmeye kadar Taran mü· 4.16, ş Riza ha 10 
'ıııı sormaı ınız Ağzından bir Okuyucularımızın dikkat na fazla bir zamaa biroır Türk Tİ· naka,alar yRpılıyor. Ermeni ıneb'- 265 H z Ahmet 10 50 
~elime çıkarmadığı halde maiye- zarlarını (Mandar topu) denilen lay11ti halıade idare edildiler. uslar katledilen, tıboır edilen l91 ş Remzi 11 37 
\iııdeki fakirlere yalnız bir işa· mabede kadar çekeğiz. Bız bir milletiz ki on sekizinci erınımilerin kanını iıtiyorlar. l4.ff S J<:oiı 9 50 
tet · ·· · f k" ı M ıurıa ıoolarına kadar cibanıo Ram nıeb'oılardao biriıi, bir 1., D Ardltı· J?. 75 

vermesı uzerıne a ır er a· Bu mabet, Hindistanın yeraltı ..... -
h Niyanıayı büyük tazimler, bakimi olarak ya.adık. pontoıcu bütüıı Türk tarihini 
\ mabetlerinin en büyüğüdür.Dinin hk d' 'kdiıler ile tekrar tahtıravana . . . .. Dü,ününüz bir kerre, bizim ta ir e ıyor. 
~ d k esrarına vakfedılmış bır kaç bu- (mandacı efendı' ler) in g"fletioi Fatih de.,irlerile tıpkı bir ur. oy ular ve tahtıravanın apı· 
1 1 . yük Bürehmenden başka buma· aıra1t g•lmi•ken , 1100 da söyle- ho• gibi, ıarboş naralaril• iıtihH 
'rına, perdelerine yüz erinı göz- . • 1 1,rini ıürerek, omuzladıkları gibi bedin içini olur olmaz fakırler, meliyim ki on dokrızunco uır ediyor eyleniyor . Tiirlı: ""tanı-
tötürdüler Bürehmenler bile bilmezler. içinde (milliyetler prenıibi naza nıa 11tili altına girmeıini Alla-

So V · ') · ıı. It ı ı hıo Türklere !•rinde bir oezaıı Kükremiş dev gibi Feridin - nu aı - rıyHı nı ortaya oyan aya ı 
'hından köpükler eaçılıyordu • (Mançini) çok hücumlara ogra- aayıyor. 

ld h Taksim dı. Bütün hukuka düvel müel· Halep meb'n•u dayanamıyor. Kendisini ka ırıp ta tıreva-
~lıı arkasından attı. lifleri kıyametler lı:opardılar. lbn Bagırıyor. V•( bir Tiirk meb'oı 

d Yu••zu··nden t d.. ıı 1ı: b ıı k edecek Atına mıoli•ınd• bunları ıöyıt-Niyamayı takip etmek iste i. ez nuyayı a a u a 
11 k d ld.. &Jd d d'I ) yemtııdi) diyor. Rom meb'oı • at bütün silahtörler önüne A am ö ur1& 6.. e 1 er· 
hrip ınenedı"nce, mecnunane •• G.. 1. k"" .. . Bunlar emperyaliıtler, i.tila- oranın adalet T• medeniyet yeri 

• 1uenemınıa oner ı oyu oı- d T"" k k.. ·· ·· d 
h· d ı • · · t . H . cılar b11abına ne derlerl8 dHiu ol ııgonıı ur unuıun e an-

1• elikan ının cür etını ar ı Yarında, .Menemeııın amıdlye . . 
tıp hepsine karşı müdafaaya mahallHindeo Mahmut oğlu Şa- ler, (milliyetçilik prensi~i) g.ü~ Iatma~a ba•l.ıdy.erl Tllrk mılletı 
tiritti. . . . . . geçtikçe kasanıyor. Bır dıllı milyonca ,ehı ıni bairıoa hua· 

lı:ir ııınıade hırı, mabıol talı:ııml ıöyliyen, bir yerde bir Tahdet ra'lı: yeni müdafaalara basırlanır· 
Meclis adabına aıu•ahk ol meaelHiııdeo Emin boca oglu 

Ilı arzedden, kültürü bir, duycuıu ken mecliı küreüıündffn bo ha· 
1Yan bu hareket prtroıı Bahur Mahmoda tabanca kor,onil• öl. bir acıııı ıeadeti bir, bir kaTmin karetleri dinleyor. 

';ııcin çok canını aıkmıttı. Si·ıdiirmöştür. Katil, maktulün i•· iıtilı:lal Te hürriyet reddi kabil Ayan ılaba meı'ot bir man· 
;lt~örlere verdiği emir herine !etmekte oldugo arazinin ~endi olmıyıı.o haklarındandır. Bo Türk zRra arzetıuiyor. Hain padi,ah 
'r~di zapt altında luızurua~ıt•btı ieticarında oldoguoo ıddia ihtilalinin prenıipluindendir.l::ler tıı.rafından reiılige tayin olunan 

htırdiler. Fıewı çok ırıızaı>IJ ..ıerelı: ldrnlc olanan ruahıale mıllıte, her milliyet• hürmetim Ahmet Jtiıı:a bey reiılilı: lrttnll· 

124. Len Recyo 11 75 

121 OeTahiroi z 8 75 

86 ..&.lyoti Bi. 10 50 

84. Vit•I 12 75 
71 S Süleyman 10 
79 Y t Talil 11 50 
68 Albayrak 10 75 
72 F Solari 15 50 
36 B Alasralı:i 11 
54. Ak Oıman • 12 50 
53 M Ardlti 12 50 
4.6 F z Abdullah 12 75 
4.6 M Koroneoı 15 

16 
ıs 25 
13 
13 50 
11 
11 50 

1~ A Şefik 

9 Y A ptullah 
6 Y Raeih 

13 13 

<l L 

16 50 
15 50 
15 50 lbrabiın 

15 25 4702 Yekun 
13 Qa. Alıcı 

16 25 
11 62 
11 50 

15 215 
11 6:! 
11 50 

Fi at 
20 23<l J Kobeıı 5 50 1-4. 

5 50 6 1 <l 50 198 A L:ıfon 
17 
19 
15 
13 50 
16 
15 
l<l 50 
13 
13 
13 50 
u. 
12 75 
12 75 
15 
19 
14, 
13 25 
19 75 
14. 75 
12 75 

13:! E Rodıti 

128 B Alazralı:i 
100 Ş Remzi 

77 Ş Rıza ha 
69 .M Hilmi 
6<l F Pak•ra 
59 D Artliti 
50 M J TManto 
47 Ediı,.n 

S Trifoniıli• 

1166 Yekun 

5 50 8 
5 25 6 50 
7 50 7 76 
5 75 8 26 
6 37 (j 37 

5 75 12 
6 6 
4. 12 26 
5 50 7 25 

11 11 

()u Oınıı Fi at 
10125 Bogday <l 10 4. 25 

47 Akdarı 3 37 3 37 
80 Nolınt 5 37 7 
70 Burçak .ı. 75 4. 76 

120 Komdarı 4. 87 6 
309 Palamut 185 25 204 75 

59 T Bademiçi 42 4.f> 75 
156 H Yarağ fiO ôO 

Sineması 
bir halde ,{edi lci: !ortalı: •lınak iıtenıi,tlr. Hoca Tardır. Banan içindirk.i milliyet- ıiiııdeıı \tir ııotolı: irat tdl.ror. 
~ - ıiu n•lid.t rıeıiir·( Bu te j ~f•ntlı J.aııt. razı el mayınca Şa· ciyim. Türk milliyetçiıiyim. Ha- Padi,ahı methediyor. Artılı: oııon 
~'•üre ·"~ıieıı. iOuın gôrtlyonu-j i'ır :ahuua1>n1 çek.erelı: Mahmut yatımda yalnız bono doydum. lakabı, 11fatı (Gazi) degll (Adil) 

.Kn Parlak Yıldııılerın, Eıı Kudretli Sanatkiirlarııı En 
Hey•canlı Fllim.lerini Temin l!~tıni,tir. 

~t :11 7.İn ;r bi İl'ibar lıir ~damı •f•a'liyt öidü~mii•liir. Benliiimi de inıanlıgımı da bıp olaoalı:tır gibt m&aaıı:ıı, tatııııs 
't !•illc'tmd.ı \:o:. u ,uod.ı <>~;-le ı1 ·.la .le UJ" 1 zınir •fıroua bo mefhum i9ind• anladım •eyler ıöyliyor. 

'•f1c ı k ı L b Jd .Acılı: Türlı:OMi, ıafealalarla •i•'•J~!'t:k: . illtıJ. ,: .. vı..t.nır ın!7 wabk•fllMı.ı-..!• ->•~ ·1 aoa ... ttr. o om. 

-- Yakında Açılıyor 
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.:-oabıfe fi Yeni Asır 12 JJ:ylol 193.i 

sa.ıi ııtı n ~B aı ı J; Hariç Piyasalarda ı Hayv~~- .~ergisi ı Alma~~~~ Türkiye J Katil -~~i~~ Hamın 
- -_-Ya=. A.:ncl.~= ıv.ı:a1r0 ~ Uzüm incir Ve Yumurtalı- Bornova Ziraat Me~te- Ticari Münasebatında Sehrimizde Muhakems 

"X'U.rk.çeye Çe-vi.re:n. ~ :N'a&"Ulıi :E::sa1' f rımızın Vaziyeti binde Açılacak lnkisaf · Edilecektir 
---- · --Birinci Kısım --· 
: Şangha.yın Biç Dli Kiç :Mevcut E Dış piyı11alar<laki Üziim incir Birinct 1'e,rın ayıoın 4 Tt Frankfurter Zeitonı yazıyor: Urlanın Güvence köyiiod• 
=: Olmıvan Adamı Sizi Seli.mla.r :: Ye ynmurtR fiyat Tazıyetleri hak 5 inci günlMi Burnova airaat mek Türkiye ile Almanya beynin. Melek haııım isminde bir kadını 
: " : kında Türkofı~e gelen maili.matı t11binde ehli baynn Hrgiıi açıla- d•lri ticari muamelelerin 1931 iildiirmekle saçla Mustafa karııı 
: - 69 - S h yılı ilk altı ayınia ehemmiyetli d"I • • yazıvoroz: caktır ergide teş ir edilerek Emine hanım, mnhakeıne e 1 • 

Giiz .. ı ı!ırlantlnr hRlinile .. Sizi hareketi yakınılır. 8(1nTR birinci Dış pıyualarila uzum fiyat• derece alacak olan hayvanlarııı ıorette arttığı ~örülmektedir. mek üzere Tzmire getirilmittir. 
ı · h ,. '•d hu zarı1rı fırkAnın ~on tnhurlArı da •ehir· Almaııya iatatiıtik dairesinin 

on 11 • r.~n;;a '"' nr, · ,. ları müteına,lıyan yükı&lmekte- tabiplerine Yerilmek üzere 3100 Bidayette Hebehl layıkı yeç-
manzarnyı ıeyrederek, hekliye- den çıkmış bolonnyor. y 1 d 1 1 k h . neşriyatına göre .A.lmanyanın badi 

Hu fıl'ka. koıniiniıtlerin ken- dır. iikHliş bütiin pazar ar a lra ı ta ıilllt gelmı,tir. Türkiye'den yaptığı lthalAt ge bile anıa,ılllmıyan cinayet • 
cel!ım . diıine göYenebilecekleri tek keııdısiııi giistermiş, talep far.la · Atlar 1B1ini tahkikat 11fb1111 tamaııı•• 

_ ıın ak~am, JRbA fazla ba- 1 1 .. k 1 . d T h dil k ki ç•n aenenin aynı devreıindeki 
fırka idi. Şankayşek bnnn bili- lıjtı ıyat arııı ya ·ıe meaın • eş ır fi eo at Ye ıua ar 16 milyon marka oınkalıil 19,3 llydınlatmıttır. 

ber almış olacagınızı umar ıııı- · ı T .. k ıı d k ı d ·k· · v · ı ld ört, Tordu: kıtalariyle derhal cep- mıie11ır o mnştor, ur o ııe ge. araaın a aııanan ar an ı ıaıne milyoıı marka baliğ olmuştur• asıyetten an aşı ıfına g 
aınızf 

- Çalıtaca~ım, 

- Bıına büyük 
•tmit olacakıınız. 

• 

hir hi.znıet 

Um<lnganuz 

dan büyük bfr hi..ım.,tte bulan· 
ma, e>lıcakaınız. Bani adımla 

mı ıbbar etmitler' 
- KHt. 
- Ya babamı' 
- u .. yır. 01ıe olRtıydı ona 

ia haber "'l'erırdim. O Şantunıo: 

itinde alakadar deı,tifdi. 

Kiyo, dötönülecek olan me 
Hlenin Şantung dejtil, tetlip 
me1eleei olda2noo biliyordu. Ya 
Mayf Oonn rolü ehemmiyetıi l'l 

oldngu için bn hoıu•I• Klapik'ı 
aorgoya 9ekmage mır.nal yoktu. 
.Arkıda,ıarına gwlioce kendiai 
t~hlike<le oldnj!ona giir• onlar 
da. tehlıkf'de idıler. 

- Teşekkür edıorim. 

Oteki odaya beraher döndiiler. 
Ankalı odada May, I•ıor'ı 

fÖyle diyordu: 
- Güç i~: kadınlllr bir:igi 

kötü moam•le gören kadııılara 

boşanma bıkkını nriııce erkek
ler ıbtilı11 birllğınden çıkıyorlar• 

Hiz kadınları' bu gibi b1'klar 
vermeyınce onlar da bi ~e karşı 
olan inanlllrını kaybediyorlar. 
Hak11 z d egi ller ... 

Kıyo 

- Korkarım ki Teşkilat yap · 
malı iı;ın ya çok erkendır Teya 
çok g1>ç kalınmıştır. 

Klıı.pık oııları dinlPmeden 
çıkıp giılıyordo. Jiııora dünMek: 

- Herzaınanki gibi cömert 
olnnuz; fO kaktüıii baua veri-
DİZ. 

Onu bana gönderen genci 
HTerim. Başka her kimden gel· 

hey"' dönmMini kumandanı- len malumata nazuaıı ınuht.ılıf aekı~ner, 2 tırneıiue 60 ,.,, t ta- Aluıanya'nın Tiirkiy•y• olan ih· Emine hanımın kocıuı Muıtıl"' 
na emretmi,ti. Kumandan d,. alıcı memleketlerde ü:ı:iiın vazi· neıine 50 şer ve 8 hayvı\Da da rac•tıl933 ilk altı ayında 18,2 nın çocngo çok iıtenıeain• rtl• 
merkez komitesine, Şank•y•e· 1etı ,;;yJe teslııt edılmıttir: kırkar lıra mölı.&fat Terilecelı:tir. milyoa mark iken 193' te 26,6 ııı•o 25 aenı.denberi Jı.at'i11'" 
ki tvekif etmek teklifinıle Hamburgda; Taylar milyon marka yilkaelmiştır. Bu çoookları olmamı,tır. Bunoıı ti• 
bolunmo9tu. Huna !.artı, ken " ... ı ı ır ,·1· ·· J · rakamlara uauraa Türki .. ıııtin •erine .Moıtafa knıaron Eıııi•• 

" J.• umara 1 zw zum •rı, T-hir edileoılc ta.,..luian 32 • G 

dieine vakit kaza.nmaaı, lum- -. '1 ..6.lmanyaya lthal .. tı "3 milyon h .. Jd 1 h-k t ·, "' A ğolloıuıı aon halt Hına niıpıtle • "' anım•• o o ona u me ını 
ılini hasta imit gıbi g;;atermı- eyhilün ılk lıd1111.nda faBla ta- bayvıı.ııa 1220 lira ikramiye tak· aıırk yani takriben ylbde 20, Melek hırnım namında diger bir 
el ta niye ıdilıni•ti; flllcat za. ıioı edilecektir Birioci ıeleal•r· Almaoyanın Törkiye'ye olan kadınla Jeome"e k erıııif' ' lep ;Jii:ı;üoJ('n yük•elmiştir. eT ,., arar • 
man geçmeden, bir ültimatom I den 2 hayTanır. 70er, 6 bay•ana ihracıatı lııe 7,3 milyon mark tir. 30 A14uaıoı tarıbinde amir • 
karııı11nda kaJmıft.ı. Fırkanın 18 50 ter, 8 hayvana kırkar •• 17 yani fakrıbeo yöade 40 nlıb. lloıtata ııiyetioi UT'I' .... 

d d üzümleri yüa lı ilo~u florto tinde aruıuttn·. -
JJzuı olma ılı.ça möcıı eleye gi- ilren, •f•Ôliin ilk hallHındll 21,5 hapana d• 30 ar lira mlik&fat ----... file çıkarma&ı dötönertk bir 
ri,mej!e oftret eılttmedıginden bir Tarln tutma' Ye .lılılek hanımı o,.11 
kaç tabur bırakmıj!a. Hvıoaralı: llorın" yü.kıeloıı tır. E'ıatlerio Tarchr. 

0
_.._, Jlemalp& .. lı:a..,ı orman mö gttirıııittlr. : . 

t•hirden 91k.mıttı. Şıdmi bareileı daba lazl• yülı•elw•k lltiiaclı &IVfl"Uar hendııi muavini .M.emduh bey ... 
9 Bo•aya 350 lira Yerilecek· .Kcıcaıının ba haliai ltlteB ..... ,. 

eden eon taburlar da itt• hun - W4"Cullor. ,. Lap.1iki kaııaıına, Keınalpa'a ııe baaım aoa il•r- yeiae ~·· 
tardı. 

Kiyo : 
- Bo talıorlar bf'nii:ıı uıakla 

dej!il, dedi. Hat lıl ŞP b rı hır ı. aç 
ukit eliınizd" hulondormaga 
nıııvallak olahilinek lırlıır. rig.,. 
}~fi !!elir. 

Kapı tekrar açıldı, bir ho
ron göründii, meıardan g•lıynr. 

mo, eam!Jın bir ıtıı: • BArnrı dii 
Klapik artık meocnt tlegıl • ıledı. 

Kiyo ıordn : 
Hıınken,dan bıç haher 

yok mu ' 
- Hiç. 
Kiyo ilönti,iindf'n beri, eul

ce şimalıler" karşı nuıl ıııiir.a 

dele kıtaları hAzırlanınış 1<!1~1.

bo sefer de Ş;rn kayşek'e kuşı 

bazı rlan ıyord 11 . .li:n ı erırn · yoııa I 
ber tiirlü mobaldet p•rolalarıııı 
emretmiş, Y"lnız koıııiinı•t ınii. 

cadele kıtaluının mıılıafaz,•Mını 

kabul etmi~tı. F .. kııı Qııı koıııii· 

n11t lırkuının reııni notııklHı, 

Koumıntagla birleşme prop•ı{ • n

daları ona felce oıtratınHdo, 

Yalnız askeri koıuıte oııuııla hır· 
leşmıştı. Hütiın eılnlılar ~tırı Vd · 

rılınıştı, fakat Şaııkantık o giin 
i9in, henüz koıııiioıııtlorın elıntle 

Yun am·•anda tir R "" müeabakuıoın en büyük k ık· ı r ö .. ,., aaaıı ınc ıını orman m pılaralı: gecenhı bir vaktindr. !Ar 
Atı nada ı.: a rn üzüuı tıatleri 

elııt ra mallar 20, hinncı kalite 
JS, ıkıncı kalıte 16, üçüncü 
k•lııe 13, ıliırdiincii kalite il 
drahıııidır, (Fıatlar okk .. üzerine 
te1l.11t ed.Jınıftır) 

Londrada 
A vıısıur•lpı nıııllanna tahp 

var~ııda lıatlRr 11 utt'dıltlır Fıatlar 

:l3 45 şılın ıuıuındadır. Oenııl.i 

Aııı>'rıka nı•l1nrı :l3 - 31, yeni 
V•l~n•yıı m~bsulii J<:yl(ll HVkl · 
yatı :.il ~ılınılır 

lzmır ın•lı•olü, evvelce tah

min ~dılPn ıuıktard~ıı tlabıı az 
olılıı~n ıı,;111 l ıatln yiık Almı~tir. 

lzıu ı r ıuabıu lii ııuıuara 9 

mülı.ilatı 2 hayvena altmışar lira hendiıligine yükHk orman mel.-- lık baaımın yattığı odaya ıtr· 
verilm~k ınretilı yapılacalı:hr. tehi me111nlarından Reha bey mit ,.. kendiıini uyku eanuınd• 

lnMıı.r tayin olaamatlardır. bBfıııa odunla. varmak 111retil• 
Teş.bir edilecek ineklerden D öldiirmöttör. 

ıs üne 480 lira uıükkfat •erile- oktor Katil Emine bnnonlA de jk· 

celı:tlr. inekler için en böyiik K 1 s ~I tifa etmtyerılı: öldördüğii JteJık 
mökı\fat 55 liradır. ema a ır hanımın cıeıedini alınca p,n9•· 

Efekler reden a,a~ıya atmıetır. 
Tetbir edilecek diei ve erkek Emine eehrimia .J.gırcı-_. 

mahkemeeindı muhakeme edil•• eteklerle eaterler için 15 mükı1- Memleket Hastanesi cektir. 
tat kı1bol edılmitlir. DahUlge Mütehass1111 

Rnn:ar ıçin yerilecek mükafatın Mnayenehane Birinci Bey· 
yek61111 250 liradır. E,eklerden fer sokaJ?ı numara 36 Tele. 
birincılij!i kazancık olanların H· fon 3956 
biplerint 35er lira milkatat veri· Evi Karantina tr .. mTav c11d 
lecektır. desi karakol karşısında No. 596 

Telefon No. 2545 
4 e1ter ile 15er lira mükfıfat (863) 

alacaklardır. 

intihap EncOmenl 
Beledıye merkez ıntıbıp eıı· 

ciimeni düu de ıaat 9 da topla•· 
mıt ve saat ou Hkize kaJır ıııe
eaiıine d•vam ııylemiotir. 

Malıatlattaki eearul dıfterlr 
rinin aaılm&1ına başlanmıştır. 

sıl Hamhurg- Eı-.iı a .. kiyatı 
Evelki aeııeler ıerğilerin<le 

2'i,6 • 1 lıudır. J,ıvtıqtul pıya~aeın- biriocı mükıl.latı 11lao!ar bu ıer-
da lzmır ıo~~sullerı İİ>.t•rıne ıyı 

muaın•le olınl\kla ve lıyatlıır 

y ii k ~el ınPk ı~ıı ı r 
Vıyana 

gıılt biriocıden ıooreki mükatat. ı 

alabilı rlıır. l\lıikal•t eerıri kapan· 
dıktaıı sonrn dağıtılacaktır .... ___ .. 

mi' olııayılı memnuniyetle ve. lıolunan ııllilılarııı t«slımınde 

Vıyııııaıla lzınir iizüıoii iize 
rinn lıarnretlı muanıelelrr olmak 

tad.r, Fıatlar yiikaelınektedır, 

Ancak yiiks~li~, alıcı fazlalıgın 

dnn vo lzınır iiziituiine ~ö ... teri
len ragbeıteıı ılerı gelmektedir. rirdim. nrar ediyordu. Kiyo ile aııkerı marka aatılıuaktadır. 

Pek ala. komıte ıon defi\ olarak Haııkeo- • • • • •• 19Çar,amba .l!'ııııık 

kim va 
.l!'ea 

hi ll!'iti 
Fen 

hi lıriıi - Yakında görü~ürüz. 

- Yakında.. Hayır .• Rellri •. 
Şangbayın biç mi biç runcot 
nlmıyan •damı aızi aell\mlar. 

Çıktı. 

Mayla Jiıor, tlllalı göz· 
!erle Kıyaya bakıyorlardı: Kiyo 
hgmen vuiyetı anlattı: 

- Benim göz altında bnlnn
augomo polisten ögrenmi9. iki 
gün içinde kaçmak kaydiyle 
buradan bir tarRla kımıldama

mı tanıye edıyor. Halbuki tedip 

ya telgrafla müracaat etmışlerdı. 
Bu ıefer ıeteu haberdar olan 

ihtiyar Jısor taAHa içinde icli 
Markaızm de l>ır ~eamet balınd 
de boldugo için o da Kiyo 
gibi Şırnkaşekio koınüniY.mi ez
ru11g .. cabalıyaoagından emındı ve 
gene Kiyo gibi Oeneralın öldü· 
rüımeaıııın ırtı<·aı er• can yerın 
den Toracagını düşilnüyordu 
Şaıılı.aytekıo ölümii, batta Şang 
bay hükdmetinin ele geçırııueaı 
ancak maceraya eevkeılebilirdi. 

- Sonu var -

Iııcır pıya•:ı•ı lıal,k lıdll dişar· 

d:ın gelen m• iııııat ~o merkez. 
<leıli ı: 

Hamburg 
İznıi r ınci ri 934 mııbsolü 

beher yüz kılo~u (gtiınriik reımi 
n ruııamele urgieı 100 kilosu 
içııı ct,70 lr•nktır. ) Eylül 
ayı tabmili on ıliirt kılolok 

torbada ek81ra naturel, lG,50, 
emperyal 21,50, euıperyal »eınçe 

26,50 marktır. 9:.13 ıeueei mab 
ıolii ııe el<strı• ınl\hollu 15,50 

Yomıırta pıya11aı bakkıntlA 

geleu malômat 'o merkezdedır. ~O Perteınb• 'l'arıtı '!'arılı Tar ıh 
Bir baltadan beri şark memle- coj?rafya coıtratya coJ?rafya ..,., 

ketlerinde ietıbıalin azlığından 23 PazRr Fraıı1ızca. lnıı1ı-;;;; Iııgılıııoe tngıtı~ 
mütevallıt pıyasalarda aağlam 24 P1&zartHı Havvaoat Hıvoıojı 
fıatler hükii::ı::. ıürerken lngilte· ---------·-.;... ____ .;......::, __________ _ 

~6QarşaınhM. Hendt>116 Ht>ııııt'~'~ .H.ıvtt?.l\'t" _,,. 
rede ithal vazıyeti nokaandır, _...:......;-------------------------"". 

·•7 P '- Oebır 1'arıh 1'al'ıll Söylendiğine göre buna ıebep, .. erşemu• 

Ingiliz ithalatçılarının yumurta coı?r•ffa cot?r•~ 
pıyae&11nı yükı"k bulmalarıdır. 1 - .EylUı deneaı Hınıt ıkmal uatıhanlarına aıt cetuı 1uk•• 
Qekolovı.kyada yumurta piyasa- rıya çıkarılmı~tır. 

11nda hafif bir yiikaeliş kayd11. 2 - lmtihaolara tam aaat sekiz buçukta ba,ıanacaktır, 

dilmiştir. 3819 (4~9) 

rtlt!lt'/7/.r~ >"~7P"""'777/./uU7ZJt7Z77YL77.77WLUV'Z'T.LZZ:iUiL/ACT.LZ1777Z 2'7..Y/.,LZ;mmcrB? & ,,. 7'./KL. # 

Günler Lise Kısmı Tilkilik Kısmı -
5 A 5 B 4 A 4 il 4 o J D 2. A ~- R 1 1 A 1 H 1 o 1 ı. D ). E - - - - - - -ı IJ 

L. lllltRrtıPtH ..\r:ı ı vut A rzıvnt 1fh\'""ll"'t H RTvıınıH Hnvv)fn~t rl nv•anMI rilrlı:ç .. l'ü r k çe l'ii rkçe Fen h, Fen h. - -- - -1 tı 
IRıv1'zıv11 ~)~~ .. 1 Yahancı ılı YMhAncı ,1, Ynh•noıılı Yabancı ılı \'.-h»ncı ıtı CJ»QrnfVA Yort h. Yort h H.ı,11zı T9 H.ıvaziyıı - -u 

1 P• za rt~ııı F<:dehıvaı f<;ıt .. lıı V• I () .. ı,. r l 'nl!rBfvıı l'•rıh rnrıb Ooi?ral vıı Ooıtratra t nıı;ı lızoe 1 nl!'ilızc" - - - - - - -ııı 

"'ft il Kim,a K ımv" H f'n •lr•" l•:d"hıvar Kıın•• Yııhancı ılı y 1\ 1 1lncı d Y•h,.noı ılı Yabancı dıl -llJ - - - - - -
f )fl rş" ın ha l'arib r .. rı b r. rı lı l'•ııh .\ .. h"'"' ,S" elıaıat Hıvolojı ·~ıyoloiı l'ui h Rı•nziye RıyHive Almanca Franıızc" Fran•ızcn - - - - - - - -~ :w 
p..,rşt'lınhf' Sebataı '.il""" 1 Al '.li•lı•t• 1 Nııh .. t•I f\ıl•hıvat (\: ırn v" f{ıva:ıııve [{IT8ZIVR Ooı?n.fva rarib l'•rih - - - - -~~ 

' 
~Ouıu,.rl~Hı H11nd•ıt1 ti f-'lldt1:to1f" ~·1/.I k H f'fldt>to1A ()f'hır l!'ıy,ık Ff'O b. !!'en h. FPn h, Ooıtrafva Ooj?ral!!,_ Oot?rafvl\ OoQrafya 
r-:t:s - - - - -. 
·' f' Fızik b.,t 1.1 k ~: ıı .. Jııvnt l\ıuıya ıffl!tıde~t~ il ~nılf'•" J{ıya1.1Vfl Tarıb l'arih . rnrıb , ' ~ ZN r - - - - - - - - --4 

l'1\ZJ\Tl~tıtl Onı?rııfvıı Ool!rnfv" ()ot!'ı:-.lva tı"ı1. 1 k bı ı ilk Ü•lı r rH fi lı r .. rı lı o .. ı?rafva fiirkc• riirkçe_ l'ii r k çe l'ii r k Qfl l'<irkç" - - - - - - - -~:> 

:h lı Uelıı r u .. ı., r Kim va o~hır UoQralva f(ıl~lıl VA t ~'en lı. Fen h !!'An h - - - - -:tti 
' . <)ar~amba rçtimaiyat lı;tımaiyaı . 
! 

c== ?""7bWWW -
""' './~...l./~ 

# V4ill"T= canı 71?' =~· 

iz mir Erkek Lisesi l\~üdürlüğünden : 
Melr.teblmlı ınnı geçme ikmal lmtilııııları 15 eyltil cumarteai günü baflıyıoaktır. 
Imıt .. •• ıtıoluial ;cöıteren cıetnl yakarıya 9ıkarılıuıştir. 
lmıibaıı•ar har :riı11 8.ao da baılı.racaktır. Tilkilik k11mıııın ikmal imtihaııları da Liae biııaıınc1a yapılacalı.hr. C'it) 
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İŞLIRiM İt4Cİ GİBİ PARLJl\Di 
ti ER '(ERDE ARA')'f N\Z .. 

~ 
Umum Hastalarm tı azan Dikkatine 

En son sııteın mıde, kıırm, ha1?11 sak, böbrek ve doı?uın 

OM cesi Jfümm gösttırilen pilotla, pılottHJZ lrnaçtık korsıılnr, 

kasık Ln~ları, düztabanlar için tahan l\ıJrsaları gayri tahıi 
doj:tan çocnkların viicntlRTındRld 11.?rilılderi floj?'nıltına cı
hazları, k6mik haetahklını ııeticeRı hu nle gelen knmhur
lnklan dogıultmak 19in konalar ve kendi ıbtıruımıı olnn 

nıiıtehnrrık el TO ayaklAr, tnlebelorın çnhşıııa cerıaıundR fi'"· 
lııy"rı ldirek kemiklerinin gayri tnbiileP,nıesine mani olmak 
•çın korsalar. 

1 iirklyenln gegtlne müeufResl ne eserlerlle rağbet ve 
itimat kazanan sun 't aza dmll lJe miitehassısı 

Fahri ·z 
Bey taraf ırıdan yapılır 

Kabul saatlau : 10 ilfl 12,30 ö~loden Eoura 14 - lV ya 
kadar. 

Adrea : lzmlr Kaymakam Nihat bl'y caddl'sl Na. 20 
14 -:w (355) s 7 

9E 
IzmirPanay 

Yaz 
Geldi Diye T e
iş Etmeyiniz 

.Artık 1sıedi-
I) • 

... ıniz knitıır e-e· 
~ebilir ve dıuı O• 

~ebılırainız Bo 
,.osallna Kan
tuk suyesı ndo rıe 
kadar gez~enız 
Yıııe 6fl sık elhi 
•enııı ~~ erı çok 

ııe,·ıtıgıııı.1. r;o · 
rllplaııııızı ııznıı 
'tlliu t1H ınuiıaf •• 
"a " l lıı 1 ıı eınız. 

Bur ısa il n a 
lcanzuk kt•ltuk 
:ı.ıı 1 "ı• aynk ter 
lerıııe l,ıır ı eıı 

Eczahane 
üs hzeratı 

• 
1 

11liıkoınıııoı' bir podrn<lır Kokııru alır To tere mani olar. 

· Yenı AMI' 

JARDANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 

Jzmlr, Pire 1 rlyeste ve Susak 
için muntazam haftalık Postası Sah;b;n;n Ses; 

SeynhRtın miiddetı Jzmir 

Triyeete ~,112 gündiir 
_ Her pl\zartesı giinii muvaıaa 

lat ederek çarşıunha günleri Ug
leyin har<•lrnt edecektir. 

E N S O N ÇIKAN PLAKLAR 
.MÜNiR NURRTTfN EBY HA!\IM 

İlk lınreketlor : f E 78 1\tüsı. zat. Hasrete l>u şıop 

nlvedR deli göyniim Aı 1785 N colfı ve Çn ldın 

.Emel ve ıııavı çıçek tangoları 

5 .Kyliil : ~B.RlN MÜZKYYRN HANIM Sf1:Vl..."Q HAKI:\l 

12 EyliiJ : BEOGUA D 
19 ltylOI ~ BI.ıED 

26 Eylill : SI:tBl.N 

H tiseym şarkı. l::lıcraula harap oldu 

Ben yıllarca yanmışım Ax 1786 .Allı gelrn 

J)ıynrbekir llirkheli. Memoş 

MAHMURE HANDAN HANIM :'\I Ü~EHH IU!"' HANI. 1 
Pırn vo 'l'rıyeste yolcular için 

fıyntlarcln t nzılılt y:ıpılmıştır. 

Yolcu ve navlun ıçın ıaf~ilnt 

J. PUSSIOH 11of'ıntesine miirn 

1782 Knıttll/ll hicazktıı şaıkı Sevmekte seı•i/meiıfe 
K<>ye:ı nkşırn1lnr indı A 1707 Oi.111 l>ath gccu ohlu 

X. U Uiizoııı gazoL Kolda~am saçlarını 
~ÜHIC\'fJA HltDRIYJt H. v~ RITKI HitY M AH M U 'l' OJU.ıALKTTI N BJ~Y 

c11at edırıiz 

.l\o. );3/14 
.Rordoııull O(\ıııal Oentloli bani 1783 lımııu uedır. Duelo 

Mahmure Hanaan H. ve fi asan bey 
Fılıka. l>tıeto 

Al 1784 U~ak nef~ g.,zcl. BeuzeıneBID kımeeye 
8t<n hem bı r hu f e 

(180 ) 1'olo(oıı : 2548 

Çc1cuk Hestalıkları 
l\ l titehassısı 

~ıettlilllmllıllmRR•~iMlilllE• .. mı;pg;mn .. m1 .... lll!! 

1 A ııırnııyaıuu l ulıırıı.;eu daruJ 

. fünunu '.1'1p fnkiiltesi 

Doktor 
1 

A 

l lrnın~ıgftbla ı mı .Hı rinci 
Kordo1ıtla l'nyyare Kinomt\eı 
oıvarın<la 222 Xuınaralı eve 

naklotnıiştir. Hastalnrını es· 
kısı gıhi Jlcmoı Beyleı soka
t?ındn 84 l\ıırunmh nıuaye. 

uolınrıesırıtlo kabul odor. 
1Gvın Telolonn: 30[>3 

.M uayenehırno 'l'eleforıu: 5342 

H: 3 (25) 

lzmlr Beledlyeslnden: 
63 Noınuralı 11r11arıın miillci 

yeti lrnpalı znrtln 2/10/9:34 d~ 

P.ant 16 ılR ihnlo oc1ıleoolıtır. 

'l'n ıploı ı şnrlnnıueyi ~Urmek 
iiv.ere hıışkfıtıplıg ve miizarode 

ye ıış • ırnk edecek erin depozıto 

ınnavınlerındon 

r. e ir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsouldu,i{u ve tenasül 
hastahkJarı mütehassısı 

M unyenehanesinı Birincı 
Reyler sokngı ( Elhamr& si 

neınnsı arkaa~ncta ) 55 noms
ı nvn nakletmiştir. (114fa) h 8 -öz Tabibı 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanest göz 

lıastalıkları miltehassısı: 

1 kinci Beyler sokağı No. 

Telefon: 8055 
26-1 s. 'l 146 

ınnkbnzl:lril hirlitkte s<>ylenen e::m~EDMlWm••••mııııt 

gün Ye saatta enciinıeno ıntirn
cııatlııt ı. 12-22 :3835 (446) 

Kar,ıyaka ıııedenıyet s'okaı?ı 

nın fiıli cH>~eın~tU lo tf\f rışi lfİ 

20/10/9;54 te saat Iu da lrnpnlı 
zad la ıhnle o<\ılmok iizore nıii 

• rır. n k a aya çıl. ıırı 1 m ıştır. Ta lıp - I 
lerıu ı zıı lıa t a 1 mn k ii zere bıış iti .f 
tabeto vo yiiv.de 7,50 tt'nıinatı 

ınnvak lrnte nıakbnzı lo birlikte 

l.'lÖylonon giin vo saotta heledıyc 

nı ii rn cA at I arı i lfi n 
12.22 3833 (447) 

Dr. li Rıza 
Oogum Ve Cerrahi Kadın 
1 astahtlan Müte~assısı 

finşturak Kestelli cnddo
sindo 62 ııumarnlı munyen&
hanesinde her güıı saat 3 ten 

sonra bnstnlarını kabul eder. 
Telefon: 2987 

s 7 (248) 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telefon 2264 
. .Mefruşata miiteıılhk en son mods <lö~emelik kadife, 
Gohelen, l ngiliz lcrotonları, Hle, cibinlik vn perdelik tüller, 
bnııır stoı· ve kolon perdeler, broaız korniz, çooak arnbaları 

vo sıınc.lnlyolcri, tnbırn, otomobil, masa muşambaları 
sairo holunor. 

Izmir - Yol Bedesten Ku. 29 
19 - 26 

Cumhuriyet Kız Enstitüsü Mü
dürlüğünden: 

Mnnrif Vckflletindon yeni aiınnu taliıoalJıame maoibince bıı 
sene mcktobimizo ilk orta ve Jıiee tahsili görmiış kız talebe kabul 
olonor. 'falebeııin derecesıne göre ayrı proğrıunh sınıflar hazır
lanmıştır. 

İlk mektep me~uıılarına tant orta mektep dcreceı4iode tahsil 
Yerilir. 1/10/9~~( tArıhine kadar talebe kaydıua deTam edilecektir 

Fazl14 mat(lmat alruak 11tıyonlor 3902 numarı.ya teleforılA 
mil raoRat edebilirler. 

7-10-12-14-17-19-21 3771 (423) 

lt1a1'1ne Ve inşaatı Bahriye Mütehassısı 

UP UEltlA'I 
ı\1akine lnıalathanesi 

Balııua,:?a Qarı;ıısı .Numara 50 

l\liiet!Josem in 
msuıu lfLtı 

of1H11k 

makine 
lzmirde 

faaJiyottedi r. 

AlilkadRrla -

rın bu ıua.kine

lorin fa alı yet 

tarzları hnkkındn malfimııı alnrnlnrını tRveıye ederız. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lağhane Ve Un De4ı~me11leri 
Jçin hilurnnm alAt ve edovn.t ırnRI edilir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaz<lzyen 

Her hoyrla ve her kuYnt

ber c : us mahrukat üzerine 

Bilumum Deniz Jılerl 
Darhınler, tnlnmbalar 

tesisatı mıhanikiye 88anHör Te 
v!nçler ve sair ışler Jembte 
ve kalın! 4ıc.lılir. 

CEBBAR ZADE 

Yorgancı Muharrem 
Usta Mahdumları 

Hlsarönü Yorgancılar çarıısı No. 7 - 9- JJ 
TELEFON: 3755 IZMlR 

Kuştiiyü paıno.k Te yün ile her model üzerin• el Te ma. 
kin• dtkışler ıon moda fantazi yorganlar "" karyola takım
ları, 'IÜS yaıtıkları n teferruı&tJ, kordonla yataklar, tül oi

binlikler k:adıfe n kunıaış iizerıne farbalaboı n güneşlik 
perdeler, kanapo saadalye kılıtları, ,ark oda takımları ye 

sair• magazamız<1a imal edildiğinden ncuz fiyatlR ttd rik: 

edebiJi rsırı iz. Toptan Te pera kend• ai pa ri' ks bul edilir. 
Pamuk iizeriııe <le iş yapılır. 1-13 (44.0) 

Her Eczaneden Arııyını?.. 

w~ ~~ 
ŞARk BALI ŞiRKETi lzmir Akşam Kız Ticaret Mek

tebi Müdürlüğünden: 
1 'l alelıo knyıt u kalıuliiııe ha~lıuıınıştır. Rilgiairıi artrırmak 
•tı 
~ hın hM hanım kurııa 2'lırıır. Kııyıt nıııaıneleei J/10/934. 
'"d • rııh".r~t holıH}l\khr. 

1 ~n, ı ·ıutilıanlıuı 8 il& 15 Evlltl tarihine kadar deYam 
~ -
~ltııı. li'aı 1a ıı1that slnıak ıeti.nmlı:r n~ekl!•p mildiirıyetioe m tirl\-

"l t-<lt·lıı f ıı ler. 1'elf'fon :.S ·•. : !H8f) 7-12-17 -23-27 3758 (4~2) 

.. 

HALKAPINAR FABRi ASI 
IZMIR 

MAIRULATI 

Yeni ç ıkan yazhk ve mttvsimlik her çeşit kazmirleri 
toptan eatıfa arzedilmişU r. Gayet eaglam, ,ık ve zariftir. 

Satıf Deposu : 

Yeni ••nif•tu••cıl••d• 3 num•r•ll 
c•d. No. 8 Telefon ••· 3842 

(502) 

Radg_olin m111Jcılt dlf mac11nlnrmın en milkemmeı :t! !. 
Çllıı/ıl terkibi aıhhl, temiz oe /enmdtr. Bir defa tecriib. 
ediniz. 

Bir tecrübe bin nasihati.an iuldlr • 

.. 



fal Aar tııı·4. 8 
L~"':"A& &1 m 

· - 2$5 

AKA VE iLK Fratelli Sperco 
Acentası 1 

•. v. 
W. P. B. Van Der 

Zee & Oo. 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1E7 

tanbal Birat Yolu f 
.&•&BY& vapuru Yusuf Riza Mektebi 

Hn11aı• NHrkıntlat• Deutache Levante Ltnts • Vapur Acentesı· 
l<:unpanga•ı SOFlA motörü btilen Ji· 

'l'JU,.AMOlıi Vapuru 1 e1· d wndeU han Btrincl Kordon 

Her pazar 
günü ıaat on 

--~~ altıda limanı· 
ESKi 

Darül'irfan ltiJden 6 ev. liile kadar do1trn •anımızda. 16 eylüla ka ar 
"' ANVERS ROTERDAM BAM- 1~1. 2443 

.ANVERS,RO'l'ERD.AM, AMS· BURG Te, HREMEN liı:ıanları-
TERD.AM ve BAMBURG için na ,,iik alacaktır. 
laamol e aJ11cRktır. J 

GANl'.M.EDES Taporo 5 SESORTIS vapura 12 Ry-
ıyJölden 6 eylüle kadn ROT- lftlde lıekleniyor, ROTERDAM, 
T}~RDA l\J, AMSTERDAM Te HAMRURG ve BREM ES için 

Dhe Ellerman Ltne11 Ltd. 
1 ahmll için beklenilen 

vapurlar 

Londra Hattı 
TRENTINO 15 Eylôlcle LON 

DRA ve HULL'e. 

mızdan bare
ketltı do~ro 

letanbula gi
der. 

Fazla malt1mat almak i&ti· 

~·enlM :Hirinci kordonda VA

PUROULUK şirketi acenteJi-

Eyl61ün birinden itibaren kayda bl\şlıyor. Miiraoaat "aatları 

her gün dokuzdan ou ıekize kadardır. Yangın felüketine ugrıyaP 
mektebimizin ttıdriıatına bi9 bir eekte gelmemek üzere Hi:11ımge· 

len tertibat ahnmı,tır. DerMler ou beş Ey lfüde batlıyacaktır. 
KAyıt işleri mektebin Salepçi camii arkaııında letaokc>y bamaııı 

sokağında Esnaf ~oyh ıokagrnda Ana kısmındl\ki dairede görül ör 

BAMBUHG için hamule ala· yük alacıaktır. 
eaktır. TH ESSALl A Tapnrn 17 Ey-

OUEST:Ji~S vapura 8 eylülde lölde bekleniyor, DÜN KERK, 

15 -20 (745) 
:?ine müracl\at. 

bekenmekte olup bamulesini ve DIRKET Anvere ve BRE- YVONNE vapuru 25 Eyldlde 

&abliye ettikten ıonra BOUH.. MEN için yük alacaktır. LONDRA vı LEITH'e. 

Yolcu Navlonlarında 

i\lühiın Tenzilat •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6AS, VA :~ı\A Te KÖSTENOE .NlEDJnVALD Tapnru 27 ey. GRODNO 6 1'. evvtıl JİON- Panayır münıuebetile fz. 
için yiik alacaktır. ldlde bekl•uiyor 2 birinci teşrlne DRA Ti HULL'e. mir. htaıılıol arasında her 

ORESTE8 Taporu 20 eylülden kadar ANVERS ROTTERDAM mnkide yiizde kırk tenzilat 
15 eylüle kadardoğru ANVJi~RH HAMRUU.G RREM~~N için yük Ltverpool Hattı yapılacağı muhterem mü•t•-
:RO'.l'ERDAM. AMSTERDA:a• ala"'aktır. BULOARJ AN vapura 13 m. .. riJeriınize i ilin olunur. 
Yt BAMBORG için .. amnle FRIESLAND vapora 9 l ci Eyllllfl6 Ll V ERPOOL GLAS- 1'elefon :l658 
alacaktır. te,rınde bekleniyor. 15 1 inci GOW'a 

STELLA vapnra 20 ıyldldeıı teorine kaJar ANVERS, ROT- Brlatol Hattı İzmir Birınc: ı icra Memur· 

t6 eyl"ftle kadar do~ru ANVERS ERDAM HAMBURG ve BRE- PENTU1.:-l\.?\~R lu,:?uııJaıı: 
Ms'I

' .:J .r. vaı•nrn 20 B ı · 1t ı "' Ye A RRDA M jçin yiik MEN Jimaolıurna hamule ala· " ıın•F." Çl\rt111111( a '~"man 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL..A.C ..... 
Bamtli Kilzlaet 

Sıhhat Eczanesi 
Ba~durak Büyük Salepcioglu ban kftrşıaında 

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

alacakttr. caktır. EyHUde HJdSTOL ve AV AN- teuılıarıe.i ubılıi olup tıcaret ....................................................................... 

SvenMıa Orıent Llnlen AMMON Tporu 2, birinci MOU'l'H'a. mRhkemeıince ıtlatııııa karar Te 

BLALAND motörü yP.di ttıorinde hıkleniyor. 28 birinci 1ahllye için beklen/len rılerı Te elyeym htıtnhDI Heyojtlu 
eylüldt'ln on eylüle kadar teşrine kadatr ANVEH.S. RO'l'- vapurlar ıatiklftl ca<ldeıinıle 0.ıHuanlı l>an- 1 ld k 
.ROTTERDA MHAMBURG, TEB.DAM, H AMHURG ve TH.ENTI XO kası kar~ı11nda Bodui apartı- ŞI a 'ık T• 

OOPENBAGE GDYNIA, DAN BREMEN'e yiik alacaktır. Tapum fickiz ıuam hırıncı kaırnda terzilik cila tot.o emuline faık 
.ElG 601.'EBORG ve lSOAN· GANDIAN PAOllftO STEAM Eylfıl<le A~VERS, HUf.1L ve yapmakta olan Ahmet ::;iikrii v" dalıa ocoz olmaaına 
Dl .... u l.10XDH.A'da11 . b b't ·1 ı 11 

.L't AV ı A limanları için ha. SH t p AN D RA ll.1W Ay Ol 11:8 eyıo teı ı euı en ma arı tas- raJtıneıı iki türlü hizmet 
mule alacaktır. T.1ıverpul, l\loııtrtıal, St. Jobn GH.ODS E vapura .11:l'·)(tJ ni- fıye ruuraflarırıı koruyarnıya ifa eder. J{utoıu yirmi 

Vl KlNGLA.ND motörii 00 ve Ha lıfakı tariki le KANA DA hayetinde AN V ERS, HU Ll.1 ve caı?ı Rııla~ıl<lıgıııtlsn ha11t tHtiyı koruttar. Satış merkezi 
yedj eyHildtıu 20 eylüle kadar LO.N H H.A 'dan. nıa ıil• muaınelenııı den ım ten- depom uzdur. 'l'optan alan· 
:ROTTERDAM,BAM.HURG OO DID tekmil ~ehirJeri Te traııı-at- XOT: Vjjrut tarihleri ve "\'a. ıip kılınım~tır. Hinurıaleyb lara iskonto yapılır. 
P.RNHAGE DANTZIG GDY- laotik Taporlarla şimendıferler purlarrn isimleri iizerine ıncl!'u. ıniifliıten lllacRklı olanların ge- Asker markah hakikt 
llf A GOTEBERG ve ISOAN- araarnda miirettcıp ıeferler. liyet kal>nl edılnıez rek alacak u !{erek bnna dair flit, U'ay<la, Kilsekt, Ati-
DfN AV YA limanları 

1
• ~ı·n ,,

0 
.. k cNEPTUN > S.EA .NA V 16A1'1- ıddialllrın ı hi lclı rmek iizerı ta-> J b · · ın 1 ıa, Rlak ~'lag-, F layozen 

alacaktır. ON OOMPA:NY Ltd Hodaı>est T. Boven Rees rı 1 ı nt an yirmi giin zarfında lzmır hirincı icrll· ve ıtlaı ida sinek ilaçlarrnın her boy-
H EMLAND motörü 2 terini DUNA vapuru 2ıi eylfıle 

eTHlo beklenmekte olup UOT- do~rn lıeklenı ... or DOGRU O 
~ERDAM h J • 

: , HAMBUUG, KO- LARAK VAHNA GALATZ 
P.KNHAOE, DANTZlG GDY- ' 
ll1A GOTEBORG T ~' BELGltAD, MOHAOS, BUDA-

e SKANDl. PE"' 'll.. Vl"P "A . . · · ı 

ve ~a . J.1ıınited re11ne ın iirac .. atları ılan oloııor. da kapnlı kotaları var-
3836 (444 ) dır. Drn.:mesirıin Jitre&i 

Vapur Acentesi ~:rnwww • ıoo k t s ---- y:ı.ınız ııruş ur •. on 
1he Cunard Steam Shıp hınir ikinci icrR memnrlu pnrti naftnlio geldi henüz 

Company Lld. Raıı tlıuı: teıJarık eılem iyenler biraz 
llAVYA JimanJarı için yük Ş !.. ve ı.A .1.,, 19ın yui 
alacaktır. ahıcaktır. 

B.AOl'H.[A 28 ey l fılılen di)rt Bır deyiııdeıı tlo l ayı tRhtı ha acele etı;inler. 
te•rinieYvele kadRr Lf vı~~ [>Jlo . cizıJ,, hnlun :rn herherlı~e ait k 1 

y • ~ A RT•ı kamaş hoJaluımı.zın tecriib"eini yapınıyan • ' 
OL ve Gf.J1\~00V lımaıılsrı ko l tuk, ayrı ıı, ıwh" Ye saire"~ madı 15 knrnşla r~ngioi atmı' ip"kli pamokl• Nottonal Steam Naolgatlon ARMEMEN1 DEPPE İ!;İll yiik ancakıır. yalar 15 Eylfıl Oaınarte;;;ı günii . 1 h k b 

Co. Ltd. O/. Greece. GIRONDJi; vapuru ;lö eyl(i 

PiRE le do,:trn bekleniyor. DÜNKEH.K 
l.>O~NlA ,

1
, . f!ant dörtte eıir hırnıııda. açık ytin ii el iıolarini~i i11tediglniz ren te oyar!ınız. 

) ' t>~rınıevvel ha,. . He11mi rubı!atnnmeyi haiz LEYLEK markalı rastık ea9 boy•· 
' artırma ıJe Mtılacaktır. Talip 

Şimali Amerikaya larıgıoında LI V EHPOOL Ye 1 ~ . ı .• d sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz . .Kınaf için toptlln ıatış mer 
n ANVRRS iQin yük alacaktır. GLA"'GOW l 1 lerin yı.Ymi ıuez rnrua muz11vı e 

H S 
~ · 'arı ge ıp rahlıy~Je mahallinde ha7.ır bulunmaları kezi depoınıızdur. muntazam ıefer 

TANSATLANTlK BYRON 
'T&puru 30/9/934 te beklenmekte 
olup 1 re~rinievyelde doğru N .EV 
YORKA. hareket .. decektir. 

Armemenl · chuldt bulunacak ve aynı zamanda ılfuı olunur. :3 i:! ( ..ı 4 :l ) Toran toTalet 11\\.ıunu ECE vim tozu, Kaol Braeı.ııo, pire toı0 

A UG US1' LKO~ HA H.D va VA RN A, BOU H.6 AS ve J{Ü::)- karpit, çay, kına, .akız, diş ml\conları, kıikao, kolonya, kola, tot· 
' porn 22 eylülde A.NVERS ve 'l'ENQg içııı yiik alacaktır. z .& y I kal, demir hindi, limon tozu, her neTi aeit, Jaıtikten rnuşamın• 

H 
"'MBUR<.ı ı· ı tl ··k NOT · Vurut tarıhlerı mııstındıt, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için aoda, tor9ıtı 

20 te~rinievveJde NEVORKta 
a :T ımao arın an yıı · Ye ı~mıir heletlıyeııııden alını~ Tap la · ı · .. d • leke toza, sabon toza, Jükı .. abnon, fare zebiri v.11. 

çıkarmak üzere beklenıyor. AN· ur rın uıım erı uzerlll 6 ıncı - oldugoın 87 N. ehlıyeı veaıkaını 

V L~RS ROl'TF.~RDA.'l Ye HAM. ulıyet kaimi ıdılme1: . zayi ettim. y.,nısinı ala r•a1tım Depomuzda utılmakta olan MeuinH kola fabrikaıının ho• k.., bulanacaktır. 

i' oloo To yük kaimi olunur. 
r. - ·' '" l}O v• ş ·· n tr- ta pRketlerinden on adet getirene bir dola paket Yoriyoraz. Fır· 

ı. ~ lVKN H.Egs ... u. dan lıiikmii olınadın-ı ılaıı olnnnr "' ıattan istifade ecliniz. BURG'a da yük alacaktır. 

1HEEXPOR1 S1EAMSHIP 
TRANSATLAN'.l'IK TAME· 

8818 Tapnrn 12 eylülde limanı
mızdan hareketle doğru NEV 
Y8RKA hareket edecektir 

l' 0100 ve yük kahn 1 olonor. 
Service Morltlm Roumaln 

P .ELES Vaporn 13 eylülde 
gelecek Te ayni günde MAL'.fA, 
BAROELONE MARSlLYA, ve 
OE.NOV A'ya barttket edecektir. 

CORPORA1JON 
J;;XIRA Vapnru 18 ey· 

tülde bekeoiyor. 

NEVYORK,BOSTON Te Fı-

LA D Eiı}j.,I YA için yük alacak. 

E:X.1 J.10N A Tapum 30 ey

lülde bekleniyor. N EV Y ORK 1 

80S'f6N ve F1LADELIHYA 
Yolcu ve hamule kabul eder. 
~ limanlarına hamule alacaktır. 
SUOEA VA vaporo 1 teşrini 

evvelde geUp ve ayni giindc 

aaat on eekizde PlltE MALTA , 

ARMENT D/S/A/S 
SPANSKELlNJEN 

SEV 1 LLA Tapum 8 eylüdlde 
OEZAJR, V.ALlı":NSIYA,MAU· 
S1LY A, ve O.El\ OVAYA hare· bekleniyor. NORVEÇ limanla

rına hamule alacaktır. 
ket edecektir. YoJon Te hamule JOHNSTON LJNE LJMJTEDI 
kabul tıder. ı 

QERNMORE Vapuru AN-ı 
Holland Auıtalla Llno VERS ve LlVERPUL'clan yük 

HU tLbMkl\I, .ERKk Vapuru 21 ey- çıkarmak i9in 10 eylülde bek.I 
• e e · enme te olup BOBAY ı 

AVUSTALYA Te J:ENI ZE- Jeniyor. BURGAZ, VARNA, 1 
LA~ DA için yük alacaktır. KuSTE.NOE, GALAS Te BRA· 

1,1! ı k' b lLA. limanlarına da bamole ala-
ı&nı • ı areket tarihlerinde. 

Ltd. llırıııcı Kordon Tet"fon Biinyauıın oğln 
No. 2353 38:37 (445 ) Aloreno 

; 
1 ' 

1 llrkllJe lJmuml Acente•l 

G. D. GIRAS ki de~ı~ikJiklerden aoenta mea'u- oaktır. 
Hyfıl kabul etmea. Vorut tarihleri ve vapurların IZM IR İSTANBUL 

.l!'azla tafıiJ&t için ikinci Kor- iıimleri üzerine meeoliyet kabul Yeni Manifaturacılar çartııı Saffet 
ionda Tahmil 'Tabliye Şirketi edilmez. ıokagı No. 3 lele/011 No. 2413 
bioaeı arkaarnda FRA'.l'.KLLl N. V. W. F. Banri Van Der P. K. No. 234 

Aıır efeıodi caddHl 
Baker hanı 

Poıta kutuıa : '16 

SP }~J{OO acenteliğine möraoaat Zee & Oo. -
edilmesi riea oluuur. Birinci Kordon Telefon No. Türkiye Ziraat bankası iz mı·r 

'J'elefon: 200(-2006 i007 • 2008 

Şubesinden : 

TELEFOK: 
.Memleketin ~n yükıek ıı h 

bi nıiieıscıesi <lir. 

Sıhhi kona 

Fenni giizlük 

Baroınetro, termometre 

Çocuk don muşf\whaları 

Bıluınom tnvalet çeşitleri 

Yerli ecnebi mu11tt\bzarlar •-," ....... ,..., 

End6r bolonan ilaç ~e~itleri 

Daima 

aooztlur. 

S. FERiT 

ŞIFA 
Eczanesi 

1 

lzmir Esnet 
Bankasından: 

Ve 

3882 -

• (ıll 
Bankamızın nama mubl\rrer Hı111e 11netlerindın hıdeJlerı .,. 

mamen ödenmiş e]anları cari ayıa on be,indın itibaren de~iC't' • 
meğe ba,lıyacagız • ..A.IAkadar bi111 11hiplerinio bedeli tam füle"-', 
muvakkat hiıH ıenıtlerilı birlikte .Merkezimize Tt 'ob•lerlaJJ' 
müracaatlarını rica ederiz. 2-16 (4.4.0) rt"" ·-· Bandırma Malmüdürlüg.._, ünden• ıo/9/93( Tarihind• ihaıeıeri yapı1ao•ı?ı 1r;1sı934 te .A.naaoıo 

. • 22/8/93' de Halkın Seıi 29/8/934 de Yeni .A11r ye 6/9/9S.J de 
8ahıb ınin HrJıi boracuodan dolayı tabıili ımTal kanununa Tıoant gazetleriode ilan ejilen Ynnanlı emTallniB münyedeltri· Hilaliahmer Merkezi 

t•"Tf!ka>ı l'!~.~d:rmadR l:aaoHdil•n 20 bin lira kıymetinde fabrika oin bir bAfta müddetle temdit eclilml,tir. İhale 17/91934. Pazar
\ti:\ll•ıile ~~ p.-r9• allt v~ ıd•vaho l.O 1Un zarfında hazine na- tHi günüdür. Taliplerin yn•de yecll bu9nk teminatlarile bir1ikte Sinden: ,,ıı 
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