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Belediye intihabatı Et
rafınd21. Hazırlıklar Ik . V k" . . Gümrüklerde Devlet Davalarını Taki 

Izmirde intihabat Dokuz bsat .. ~ ilimiz 1 •. , . • n!:!~".ı~:·,~~:,!ıa~a•• 
t • • '1

' • sonra yalnıs DeTl•t daT.alar 

G~~-.. ~~r«:~~-ır Binlerce Çocuk Mektep- BugüR Galmiyor Eski AlacakJırın Tıbıifi :~:~: ;~::~;0.;~·k~~:~ .. 1• 

Kar,ıyaka maballelerıotl•D babatan bır günde yapılmHı 1 rd Yır Bu'·ııyor o~ç•nlctrde KaHL•lerde lktl Mısılııı' kanunun tathıkina dair ıaıauı•' 
.Kar,11aka belediye in ta hap .,... mlmküa olmadıfı anl111ılmış Ye 1 1 il sat V ekth Oel&r beyin Ooma rıame dön Trla1ete geJmi9tir. 
eti•eni azalarını •çm•k üa•r• .. hir meolıainin eTTeloe Terdili llk mekteplerdekı talebe te- ı.;ünii hmire r•leoeği hakkında 933 tuihınJ• n .. redllen 2!66 Ra talimatmune mooıbi• 
ayrılan ılri~er kıfi<leo mörek• karar mooıbınoe lzmirde inti- bacümü Te yenızhk gün geç- bır telgrftf haberi 91kmı~tı. Ha- numarala kanunlar 23 Niaanl336 DeTlet daYalerını takıp ed 
kep heyet dün doktor Behçet bahalın 9 günde yapthnaamna tıkçe t>bttmmıyetıni bir kat <labR her a!c?ı~ımıza göre Vekil bey tarihine kadar Tergl Te rHim- &Tokatlar buıoıt daYa takip 
8allll "971• riyHeti altıoda Kar- Dabıli1• VekAletıodta müıaade ıuttırmaktadır. MeToot mektep lzuııre IM'yabatini gayri mua7- lard~n tahakkuk ettirilip ta~ıll miyeoekler Ye biitil• dair• 
fıyaka belechy• ,abHind• topla ıaıenmıttir. hırdekı ıınıf hum lltı•p haddm- y•a bar zamana tebu etmittır. edılmiyeo bakaya para oeHlarile daTaları lumdıleriM ..Aerılecek& 
aarak endtiwen anlarını kur'a Hnıusi ıurette haber aldı~ı- den fazla vuknbnlan müracaat t>euber affedıl.,n ,..9 terkine tabi Staja Gldecekler 
il• ~6'l•rdır. mıza gire Dahilif" Vek&leti ha hın h•t yüze yaklatmıştır. Şaşal Suyu tutulan Te 12 Temmoz 198' ta- Tin jandarma h<;ıiik ko.-

Kar'a Ue Kartıyaka beledıye müranaatı mnhık görmii' ve Dun bu anne çocujtu ile bera· .&a .... aradftL D-- rıhinde n•tredılen 2566 nomarah danı Sırrı, Karabumo j~nd 
• .. - . ma knınaodana Salıh, 1or lati .. p enoümenl ••ahklarına TılA7eıe Yerd•R• hır emırl• bun• b"r .l\harıf d"ıreııue gelerek, Satılaoak lu•nonla da ( Oumhoriyetın tllo j d k d öı 

199t1ea 11eYat: Qelebl Hde Eaat, monfatat ettilinl bildırmtştır. miiracaat ethlt• mekteplerJeo edUdtli 1339 mail HDeai aoaona ;:a;.~m:. M~~:~e:o• 
1
,.!dar 

a...7b ade Bö1118, Oemaf Ab- Bıaaena eylı tamirde beledıve •ldını cyerımız yoktun ceTabı· V h\1eutıa H ımayei Ktfal An· kadar aeııeler i la) d T'let h . 
~ ... "' kara merkezıne vnku bulan mü· 9 ~ e, a- hllük knmandaaı JÜJC.,..ı Sa 
met, Harrakhdan Rusa T• Tn- rntıhababatına 1 TeşrıninHlde om kendıaınd• bıraktı~ ttt'1rı . . eoel ularelerle beledıyelere alt beyler buHne bırlnai tefrtD ı 
raadaa 0 .. aı •• lT•rl Mylerdir. hafl••••t •• 9 TetrıaieTnlde 1aaa7alula aolahoıt Te deDUf• racaatta IOD tetkıkat netıoeıın41e tabak•uk •tmif ~il•mam Yerel tldUJnda Harhı1• mekt• 

••. bitarileoektir. •ır kı·. ndyo alıteTıte itıbarlle de fey 1 b b 
• T• rea m Ye arçlar •• onların gidenk ataj lannı ikmal eti 

Malt• ••••a- l•re .. lair Jamırd• bel•dıye intibabah· - Hen ba c;oouJtq bin ilk Dh kalld• kırmetli bir ıu o clojto manra• keairlerl " teellhar Jerdir. 
•eoltai•oe Terli• Wr tarar ma na 87 bıa kUıar kı'i Jttırak ede· çekerek mekttbe gırebıl•oek bale tezahür etmit olan Şatal ıo1a zamları, Yergi t••kenei para- Nollaan Ekmekler 
olW•oe inttlaaba& 1 !r .. rinleYTele bileoekUr. gtıtırdım. Şundı ••• mekteplerde nan Ankarada da aatıtının te ıından bakiye kalanların kayit- BarnoYa beledıytMH hrıol• 
.... , deYa• edeeekti. • mini rioa edıJmİf Ye kaaalJOUUD larmın terluni Jrabnf Hllmekte- yaptaıı teftifte bir fırında 

• • 1er yok dıyoraunoz. Ben 0011 d H i E f 1 t k d 1 1. d k 
J'akat DalaiU1e Vek&letlnin Belediye merkH intihap en· aıH harakıyornm, ne yapara.nız b~d ~~ay.,i ta• er e ı eoe ı "· •eklerin beherinin yüa ı 

bir tebliti•d• bllUla Törki7ed• o6meai dla de baledıyede top· 
1

•P•lll•, dem•t Te çoaoın Mıea- ı ; mı'\ rEtf 
1 

k i . Hu ıtlba1'1a giimrftkleroe t••· gram nokaan balandaJooft tel 
belediye iatihabatınıo bir l(ÖDde lannu, •• aabahtan ak~ama ka· rıt daıreaın• bırakarak oradan ~maye 

1 
a mer ttt• b rıya- ıil ıdılmekle olan beroeyi re•im etmit 17 kilo ekmeıti mU.ıa 

7apılnıaıı tekanilr ettltl bileli• dar lntıhap itlerıle met.eni .ol· eıthya athya nııaklatınaotır. aetan en. ge
1 

en L obe1'
1
ap a

1 
dau:u vergi T• ftoretlerdeo 1840 1taeal0 eyhımlttir. 

ril•l,tt. Hlyök '8blrlerd• lnti· ma.,tor. ıır; _ memnnnıyet e a• 11 o on a~o nin Şubat ayı aonona kadar ı• Tahsin Bey . 
1 

Asarıatika Faaliyeti 
....................... , ................................... . 

" Eski Mimari •üzesi " 
urulmaga Başlanıyor 

K •• B Te yalnız lsmirden Şapl eoyo- çeu Hneler için tahakkak etmit Aydan Tılayetl •ıraat mlid 
erim omer ey nan ne ıor•tl• Ankaraya getarı. olanların kaydı terkin edihHll Tabain bey meaaoeD tebrı 

. . b b ıehDlftir. Mtsmba ıularanao radyo aktü· fehıluoeı:ti ıorolmnttnr. kanunun emrettıgı ir areket- • 111 • , ... 

Tıtelerı hakkında t~tkıkaı iora tir Hona raımen gttmröklerin URLA 
t\ftnflkt• olan aıuat eoautftlen Bugu·nku.. Mar 1339 nneainden •YTelld ••nelere 
lahorntnnr"' ŞPfı Kfllrım Oınf'r \' aH tahakkuk eden alaoaklar i9in 
bey huAıırı Q ·~nı.ıye l(•derek QM~· Al d G t 1728 numarala kanuna dayana- Oaad.an 
m• ılıoı\larand•kı radyo akte1'ıte tınor u - ÖZ epe rak takıbatta balundokları gl Urla, 13 (Huaoıi) - Gö 

uaarıl Ve ... &le&ın .... J•r••ırd•ı••nz&wtue lH•fl•uacak Ye 1111lor dftrtOeıunı tetkık edt1cekhr Kerım rülmekted1r U 1 k 1 6 iiD ... • ""' •.. " Hokleuılen Ankara Gençler · ı amunn urla at 1 n 
,.aiden t•I• edıldiJlni y.Uııı deYam ecterken dııer tıarattan Ömer H. hu ıuretle t ırmr •e Aydın- birlı1ti takımı Taktan ademi mfl· Kanon 1389 mali Hneıi nlha· yıldhümö olau lj Eyl61 

mı• ikiael ••I• 7anl « eakl •• ~teki llara.,.le•de11 ..arıatıka d• tetkıkatım hıtumıt oluyor Ye saadeaınden gelememi,tir Buna yıtıne kadar tahakkuk edip tab· ram& kasamızda parlak merdi 
ıt ..... a.r aı..a • itf• ukHa• deyam echleoektir. Pıaur göoö AnkRr•.f• ayd•t •de ilPrane buRÖD Altaaorda ile ıril edilmemlt oı.n Yergi "P. le t••tt otanm1lfl1lr. 

ol•ar harahelerclen ı•tirilecek Bunun için iki ayd"n beri oektır. 0 .. t k 1 k 1 •imlerin terkini için •rib hl· K•nal•• göaöade -ı. 1t _ oztep• a ım arının artı •t- ~ .,... 
889me mimari ... r1erin aakline IJ:fH Ye oiTarı nakliyatını yapıp maaı takarrnr etmıttır. Her iki kümleri tatımakta oldatandan t•nlerin abi~Mt bahlnau Yıl• 
faaliyetle deYam edilmektHir. bıtırmit olan mil•• müdftrft Sa- l:Sornova Intit ap takımımızuı tamtormlarıoda ol IDenaobaha kar1anların t•mnUl tıpeye otomobıllerl• gidiJmıt 
B. oallli1atı bimt •öaeler mtl- lahettıo be7 .A1dın .,.. Söke E •• • dok lan oıhetle beyeoaala hır kar· dAlreelne ~öre .r•lm Ye ••rgıler orada &Takat hmad Hak.in 
aır1 Kantar aıa• •••• Salabet- OIYaranan nakllyatma ba.,hyaoak· ncumenı ,ııa,ma olaoaktar. hakkında ~'123 namarah kana· taralıadan laararetl bir aat 
ti• MJ yapmalrtadar. tır. Bornova heledı1e intıhah11t naa ta~btkı meTaan bahaola•• .. ira4 edtlmittir. 

KfH •• Ayaaaıaı harabele- Ha •fer geleeet .. erler Pn·· enotimeni A•alıklarma bUyök G••b D J Ba '8kılde yapılmakta ola• taki· 
rlle Yatık kale Mo.olMinclen in 1•n Milet Ye Dıdım harabele. h il d s ' b \.' u re epo arı bat Tarıa derhal llardurmak "· Urlada · • oamı wa a eaın eo • ı , oamı 
tUıap edilen eaerler kAmllen Ye rindendir. Tahırn, yeni cami mahalleam- Bala9e K•J"llları•a aımdır. Kanon, tahakkuk •&mit ura., 12 (Hatoal) - HD 
•••metle lzmıre getirilmit Ye Al6Hl•r mlidörll Salahettio den miimeHıl Sait, ıoiimuıil Yakın Olmı~aoak fakat benti• tabıil ecl_tlmemlf ola• ö ı•en aonra aaat i il• 
7tlz parpdaa fa•f• ola• ba 1Eı1 bey b• ••i bqarmak User• r•fa Ha1ao, 8Aıt, Kıbım p•t• mahal- .Ba~ı 1eh.e babçeleranin ka- alao~klarıl& k:.~tıtt:ı•n: gör~ ba a~uıada '8brtmimd• ~rar• 
metli Ye mu•&am Horfer, •iri lratlnde Argeoloı mımar .M. Ma- leainden kooperaut kAUbl ibra. yalarına pek yakın yerlerde gilb- aenel er;I a . d • 0 ·~ ı::·~ :;:: bir oinayet olmnttar. 
mlmart .. rıer •ll••i olaoat 1er olduga halde bagllD Sökeyı bım, Haoı b•et, Ze7oel efendi· re depoları bolondufo Ye 1aı· m:r 1• eı"n ın ı~y ·ı aı 1 bl. Hamama &:itmekte olaa 
ETanpliıtra kill1UI önüne ıatıf hareket etmıftir. muTaffakıyet- fer Hçilmitlerd1r. morlarla t.u 1ttbr•1• karı .. n bmJ f par~ların gi&erd ••,Jrclılmn 9 rl&U Baoı art •f•adiai• k 
.. 11•1,..tr. Yakmda MilHnln ler dılttrt• r aare. e Yar •it r. 

,.. auların kuyulara aktaıtı, ba yls • - • m•i hanım, eTınıa aokagıaa •• •• e•• 4 • E B 1 aa-- ~ 
U.. .. p· 1 Bani~·· •••ara y • ··- - den bırçok haatabklartn 9ıktııı Evlit Katili Derken arlraundan ikı el .. zum ıyat an .. Dahih1• ••kAletınd•n Tlll- Sıbb"t T• l9timat MaaYenet Ve atalmı,tır. Mermilerden bıri ... ı,,et Altlı yete llelen bir emirde mnhaoar kAletinin naurı dıkkatlnl oel- llaJ'ftJ'8 Jlanıala bareain ayagına i•bet e&mıt 

Yükseliyor KtUoıyet mildilrft l'eyat be7 Y• mtibadıllere ııklola allkafa. betmittir. a -aul ...... L•f •tır aarett• 1aralaaarak 
T emn17et •mam miidilrlilaündea ı L v ••ı hb d ı ..... ..- •AA Jiro tıoaretbaneeının llrk- 1 tt ttdd ti i .. rını k•m•k tisere yeri eoea ey e •et, •• at mi llr ltiln• E•ııııa• urilmittlr. 

yarm g n w • e mHDll ye. d"LLA . d d . bi ___..._ ..... z b t eftM Y•rdilti mota& baftahk ra almıtır. l'•J•i ber yirmi gtlnltlk bnlunamazıa kendıler1Pe Daaaa gl>n er ııı r tamimde ıftbre a ı aoa . 
.-randa üafim t ıystlarıaın aajt meaoniyet m&ddetlDI mohtelU yeya area banlar da bulunmadı· depolarıaıa lta7ulara •• •• 111 Alıanoakta Karakol eokaJID• tör• mütecaTialer ö9 kıt 
lam •• ytikaelm• me71al bu· yerlerde g99iteoet y., b11 ar"fık "ı takdtrde erazi nrUmHl bil· kırk metre uukta balandural- da oturan Bayrly• ilanım halr· Bnrılardan hiriai yakalaa 
lwadapou bıldırm•ttır t" lAtanbol• ıridip geleotıklır dirılmitttr. maaını emretmt,ttr. kında, doğardnga &ayrı m-.ra dıter ikt11 kaQmı,tır. Mama 

~ooogun• öldilrerek yangın ye. •abıtanm aıkı tazyıkı netıo 
Tetrtka No. 50 Evıoı t• ne yap11a1r, ••• g~n9 kadınları oıwaktaıt ne kadar u~akta. rin• atmakla maznaa aıratll• de onların dıa boglln ele lf 

değı,uremiyor, rnhlrrmızıa d• Z•Yalh Serap, 1arın bir ff• t•bkikata dön de deYam edil- oeklerine oıohakkak .. Dl ~evlyor nn• rlliıtaı 6l99ml7~ro• •. Yeni Dl· rap olan parlat lmltler arka- IDif ye i191laoii möa&aatıkUtp bakllmaktadır. '-' ~ e ..... baııt bir dötöaötlr. aından •ilam .... • iıhoYaplarıal milteakip gerek Oiaayetio Hbebl henti• 
- Öyle tam, öyl.e a9ıt bir . Hllent karıııaın llzlerlnl Hayri7e hanım Ye gerekae ffaT· latıl•mamııştır. 

1aadet du7ayorom lu, kanatla- lçınden tekr\rladı: ri7e banamıD ann•l laakkında • K 
a.&uhar:ri...-1.: Rebia Arl1 B aza 

O ki d ld la OL _._& • a.. ... ı. nıp açmadıııma hayret etmeli, - cSeTlyor T• aeYiliyon11· teykıf kararı yerilerek k••ll•ri ır ne ça l unu - mı - ... ıaaUWK ın1anı ..... . 
d Ö J • hibad dl ı b ş· d" Necd ti L iater1eoia b11 kadara ho&hlnllk naa, buMiafl asan hayat yolla· bap11han•1e günderllmittlr. Torbala ıl• Ka,9•baraıa ,., a, g z en e nea Af nyor ım ı e • pe-. aıoda b ma ı a ı ö • ••• • -

tlftlerle onun da batı dlafiyor, a-.i ~alarkea, ben blltla hal· deyıaia. Atk baea gt.lüyor, la- ersa . o ayna n n •• 1· p T d• kit araaında bir otomebll k• 
Drada bar kaç av evvel ince km bizi ..a.lecli.X.:-: tm tikkl bi9 korkutmıyor arbk. lttm•nlsl dllerım.• Ya 1ent Sen ele anayır em ıt olma, Te bir aahıtsı beled 

ı ' •-·· ..... ana .. O k ~ _... ... ba inanı balayor muanof Yokea.. 
1 

• 
.. ld ... n .. bir ba•alin 'meli tl• da•mıyont.. bile. 1 tl .Plvuetia aprı •&Çar- Ed•Ji m•mara mtUeaddıt yer erı• 

t .. - y 1 1 ' • 1 • yokaa bu acı hakikatle raha• 1 yor 
fıme ,.,.. ederek aralanadan Yahu• aedeti glr87or, onaa ıtını düt.il~•rH. ınlt1or da renk ••rai7or ma aıar ••rette yaralanmıttı~. 
~· acayor gibiydi. fa11ldatan •Mini ltldiyoram. Kim - A•ısım Hrap, lradMDiai •aut 11 B7Jtiht. midct.tl Wlea Torbalı sabıtaı beledıy• 

ZavaUı Halik zavallı kayb· bılar ne falaolar 1apı7ordok. afkn Hri• lrayaann• pek iN- ..:_Necdet Jlue 8611iyorda. panayıren bir hafta daha t .. dtt morlanndan Samı efendı K 
oJaa kardeı. Bolent kar .. ınıa Omuzlarını kaldtrara'r: rakmamalaytL Hayatta hor llt• _ Si• de efeadim Balilkaa edUea.at hakkıada aö1lenen lh· çabtarnandan 'rnrbahya .celm 
11üfilncelerıne alapyor, giderini• Ji'Aıat hak terir1inls detti dilin•, her Htllaceye •l•t••k •elmeyitini tamir edemealnis. lerl naurı dikkat• alan Bll&I olaa Y• toför Kimih• idar 

ekilip kald-ta noktada bap kulı mtt O kadar lreadimiale m..,.ı o kadar g89 ki.. EYet ıisi Irat· Oa•ala 0 kadar ar..... c1oat eouban11f paaa71r&n k ... t r•• •• bllloaan ı• oDmarah oto 
la r luayaha lmitmditi ile mabz• clallki.: Stade g99irdinls b• lalarım, M•lyor T• aeYlll7or1a- iken. mlnde orta1a 91kard•I• Glnll Mlla 7aa taraftaa Mrlulmı 
et.,.... oa• ate~ bir ok~ aaları, ha7a& böyle de~il mit B•a nas. Anoak ba aöaö naun. bayat _ .ırakat çok m .. pldlr. kolon7w ile paaa71r milcl•eti otomobilin yilklö bir ar• 
a&eii, ... d. N.-t ........ b1r ••• ••1ittlremi1orus.. r•ll•rJDcla ber AID&D aynı inaa- Belki hir lı&lkbal k•rmak b .. lı t ... i& Millin •er• .. u ..... .,...,..... iaerin• yen •• 

ler a6yby••k blkblar. Rttrent liaodeti di11ler gibi la a11ıe .. niat dıleram.. batına phtm•ıa ah imek' 
0 

ka· K .... ı Dmll koaa.,,alan 11rl· •tload•nan ıaab&eHf 7erlerı 
p OllrlJ• bala,.... glrlnti1or ual ODiara kalalr Ye Yaa ghl• Neo•••• ltaktı. O dar «li9kl .. Oaa manr gleter .. ıi .. il&H eüili bta Mile kok•· aıar ıarette yarala••lf*lr. 

Yaklqblar. Necd•t Blleatle riforda: ıea9, gllael bir • ıaıa bltla bilir ılle la•ln Wr ~ Mılt1'9 .,.... t••Ti ifi• ... mlelle& 
llflll' •11, o Ülküye: - Byet ••rat Mtl .. lr bla lmrl•dt •llY•DttMIMll •ır adam • - l.ııılll V. - .-.. .............. t....aae altlınlmılhr. 
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............ ....,. r• ~••• .. 1h•~•""1~ .... ıı Hava Konferansı 
Bir Aşk t ~ S;nema Habeı leı i :! ıonferansli~tan vıeall* 

-t Kahramanı ~ Lm•~•m• ı .... • mıı~ı~, ım~mıl Devletleri .iştiriHtmıktii 
1 Bir Türk Gencinin = Varıova ı3 °(A.Aı - ııaı~· 
~ t" ve Baltık devletlerinin daılll 
E Heyecanlı Maeeraları o. hava konferansı Estonya, Bulg•· 
~ - 159 - '==*° ristan, Letonya, Yunaoistall• 

== .a Romanya ve Lehistanın iştir•· 
Bu Soa Lilırd.ı "l.et.rlae .Sarı incinin ; kile dün içtimalarına baş.laoı•t!•'· 

Gizleri Bil' Kat Dalla .&oıld.ı ı Lehistanın teşebbüsü üıer•11' 

- Damarlarımda bir damla 

1 

insan bili ihtiyar gülüyor. 
kan kalmayıncaya, vücudum çil· - Neden safmışım bakayım? 
trlytlp toprak oluncaya kadar - Ferit ıeni hiç sevmediği 
tkartulmağa çalışacağım! halde giiya çıldırasıya seviyor· 

Hayımdurani adeta Niyamaya muş gibi oynadığı oyuna ınanı 
7alvanyormuş gibi istirhamlı bir yorsun da ondan! 
itavır alarak: - Ne diyorsun Allahı sever-

ıen? 
- Brahma, Vif11o, Siva gibi B d'.. . bT 

Hindin üç mukaddeı Ekomim'ine N' ! enF d~t ıgbımık 
1

1 ~Y1 orhum 
_1~ • • • ıyama erı , aş a arı a er 

•1UUedılmek bınde bır, on binde 1 .. Jü k' . f ı • . . . . . ur zev ·ını sa asını yapıyor 1 
,.ir, yüz bınde ~ır, belkı ~dyonda Sana karşı giiya aşık görünmesi 
}Wr kadına nasıp olmadıgı halde ise asıl kendi maşukası ile olan l 
ı.. ıerefi neden kabul etmiyerek o.aaceraıını gözlerden kapatmak ' 
._,adan kaçmak iıtiyorıan Ni içindir! 
yama? Niyama hiddetle kalktı. Ya J 

- Sevdiğimle yaıamak içini tağının içinde oturdu Çok bil· · 
- Yani o Türk Feritle? yük bir gazapla: 
- Evet! Ömrünün sonuna - Yalan söyliyorsun ey hi· 

.kadar beni aevecek, bu muhab· lekirl Eğer ben bu sözlere ina 
beti ile beni her yüzden babti· nacak olsam senin işine çok 

1 

yar edecek o adamla, kocamla! yarar. Amma bir harfına bile 
Hayım bu ıözü itilince büy6k inanmam! 

bir kahkaha kopardı: - Hayımdurani as.a yalan 
- Sevecek ba,ka adam bu· ıöylemez. Fakat siz fakirlerJ. 

1 

lamadın da öyle dinıiz imansız Bürebmenleri tanıma:uınız On· 
bir Türkü mü 1evdin? ' ların ne:ere vakıf olduklarını 

- Türkler diuiz imanıız bilmezsiniz. Biz görmüşüz anla· 

ihdas cdilmit oJan bu konferao•• 
iştirak eden mcmleketlerdell 

'1' geçen hava hatlarının teko• 
mükemmeliyetlerinin emniyeti•' 
rinio artınlması ile meşgul ol· 
maktadır. ..... ~ .... 

Mussolini 
Balilaların Ge9lt 

Beamind.e 
ROMA, 12 ( A.A ) - ~,· 

. t e 
1\1 assoJi n i 23000 genç F•f11 

7000 sabit .,.. Faşiıt beden tef" 
IJiyeai akııderuiıiui 600 talebe'' 

tarafından yapılan hir g89it ,,.
ıniode hazır bulanmıı,tur. ])o~• 
ıradattigi kJaa bir nutukta 111' • 

' lfl' 
Jetin çoou k lıu il• i fl ı bar edeb•. . 
oe-gini zira bonJarm Fa,iıt •0 

kilauının müdl\lileri ·n TAtanıO 

1 
is tikbali olduklarını ıöyleıniftır· 

•• C)!i:l-1• 

23 Tayyare 
Tun usta. 

Dii'' Varşovı&, 12 (A.A) -
saat 11 d•n 13 e kadar 2S tat· 

mıdır? mııızdır ki firenklerde, Türk· 

- Şüphe yok. Çünktl müı· lerddek t·~·~· yott~tkulr. . Sev~alda Cıaudetle Colbert, iki bin yıl sonra, Kleopatra rolünde 1are Tonnıta yere inmi,tir. sır 
ların ı.eki zi Lehiıtaolı ıekifi 
Alman üçö QekoıloTaky• ft 

üçü de Italyandır. Hogüo p.
lermoyA hareket edecekler.lir, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l d 1 A "b" aa a a ıçın e ı erı yemın er 
iman ır ar. vrupalılar gı ı on- L b t ! K "f' · k. · ü 

la d
. . . 11ep Of ur eyJ .erı ımın y -

r da ınsı.z !mansı.zdır. zinden gelirsa 0 tarafa döner-
- Halbukı .se~ın kamndu, ler. Onlar için kadın olduktan 

ırkından olan Hıntlıler~e de yiiz sonra hepsi birdir. Türkler dört 
milyona yakın milaluman Yar. beı kadın nikihia aldıktan başka 

U ~an Yıldızlar Petrol Darbı 
Onlar da diuiz imanaız mı? üatelik paralarıoa göre beş on 

- Şiiphesiz! kırk elli odalık ta alırlar F eridin 

Unutulanlar Lejyonu 
Ber Yıl Kabarıyor 

- Senin aklınca putlara tap· IıtanbuJda iki karısı olduğunu Növyorkta çıkan c pıctare azımsıyarak lıaf talıAınıu 375 hin 
mayan, Mecusi olmıyan in1anla- tahkik ettiğimi biliyor musun? Play > nıeomnası yaz .yor: fraogıt. çılrnrılmaınnı istedi. Qe.. 
nn bepıi dinsiz imansızdır Şimdi bwada da bir metresi, Holivull'nn c Unntolanlar le· lı~tığı şirket ha teklifi kabul 
iyle mi? sevdiği kadın var. Buralara ka jıyonu> oldukça kalabalıktır. etmek şöyle dnnan Oolleon 

_ Tabii. dar onun arkasından geldi. Daha birkaç yıl önce 'öhretleri Moore'in baftaJıg1nı 250 hin ve 
_ Öyle ise ben de d. · Onunla olan sevdasmı alemin cilıaoı tntttn ne kadar çok yıl· nihayet 200 bin franga indirdi. 

IDllZ k • • 0 d 1 t' t 1 lmanıızıml gözünden örtme için senı sıper dızlar anntkanlık denizinde kay· ra an ayrı ınoa ıya roc a ça 
_ Neden'? yapıyor. Çünkü sevdiği kadıo, boldalar. Hunların 11imlerinden 11,tı. Bir gün tekrar ıi ııeruaya 
_ Çünkü biJiyorsun ya be- daha· doğrusu kahpe, çok büyük Te şöhtetlerinden belint7. bir avd•t ettigi zaman .l\letro Gold· 

· .. 1.. d Ç' k nüfuılü bir adamın karısıdır. bayili kaldı. Yıldızların, hazan v1n M:ıyer'de ikinci uereoede 
nım annem mus uman 1 . ocu _ Sonu Vat ld B d k 
Juğumda, ölünceye kadar, bana • • • an11zın ortadan kaybolml\ları ıollerde lrnllanı ı. u a ço · 
kendi dininden, Allahından bahs- anlaşılmaz bir şeydir. Genç ar- atirmedı. Uoa t olanlar arasına 
ederdi. Allah birdir, eıi yoktur. Adanada . tistler, ııınat kudretlerinin en karı,tı. 
Bir Peygamberi vardır. Islimlık · nriwli çaJttn<ll\ kaybettikleri Amcrikanrn giizellık yıldızı 

dinlerin en güzelidir. Puta nasıl Sıhhat Ve Evlenme lılerı· mevkii yeniden kazanmak için sayılan Bıllie Dovo evlenmiştir 
tapılır? Onları ya]an insandır. y yok yen çabalarlar. Bir çoon~o da Tardır. M01ot ol-
Elinle tutar kırabilirsin Hiç in Adana, 13 (A.A) _ Geçen Bu artiıltıl', cihan ı n dört dugu ıöyleniyor. Fakat beyaz 
aan kendi yaphgvı, kırdıg·ı, de kiit6ıine yayılan şöbretl~rini te perdeden, eaki 'öhretinden uıak 

Ağustos ayı içinde beJedıye dis · 
iiıtirdiği şeye nasıl Allah diye . . . .. mirı eden büyiik filim 11irk&t~erine dü~en bn yılduı oiddıu muot 
tapar? Halbuki Allah birdir panserıne l846 kışı muracaat menıup oldnkça yıldızlara bili modorl 
kadirdir, tutulmaz, kırılmaz, de~ etmiı 587 kişiye reçete 936 kişi· olan imtiyazların hepeinden iıtl- Sue Oarol, giizelliğinin en 
iitmez derdi ye parau:ı ilaç verilmiş ve 344 fade ederler. Gazetelerde kındi- parlak çağında ortadan kaybol· 

- Sen de inanır miydin? haıta da mıntaka dahili 2 ha•ta )erinden bahtttdilir. Hoıoıi ha da. Ve kim1e bn yıldızın niçin 
Annem~ s~zl~~ine. ina~mıya· da mıntaka harici hastanelere yatlarımn eo inoı teferrnaıına ıöndöğünii öğrenemedi. 

ca~ım da kımın sozlerıne mana· yatırılmıştır. kadar mKtbuat kendılerile all· Wi1iam Haineı, Tak tile A me 
hgım? . . . . Ağustoı ayı içinde '" ıehrimiz kadar olur. Hakll\rıoda makale- rikanı.n en_çok HTdigi yıldızlar· 

-:- Ferıdı de onun ıçın mı da -ı7 çiftin nikihları kıyılmııbr. l azılır Şek'l k'l fotoları dan bırlydı. Şimdi hir burjuTa 
aevdın? er Y • ı t• ı .. . V k d 

.. ADANA, 13 (AA) - Adli baıılır.Hayrırnlarının yıgrn yığın bayatı ıorüyor. • "rtı 011 an 
- Ünce ben onun ne mwı iıtilllıların Türkçe karşılığını mektnpları •kıik olmaz. Fakat b.~b11dın yoktur. 

l~m~n ne hiristir.an oldugunu aramak üzere dün ağır ceza bir kerre mukı&Yele bitti mi, Bolldy Roggen çok ~öhret 
bıJmıyordum. Guzel, kahraman . . b . . ı•w• d dl korkunç unutkanlık ölfime hedel almı•tı. Kendi orkestraaile bir 
b. d t'k 1 ld w - .. reızı eyın reıs ııın e a ıye , ., b " d " .. 
ır e ı anı o ugunu gorunce ki . f k'J b' 1 olan uontkanhk başlar tnrn•ye cıkınoa ta tın1.1ırn uştn. 

aevdim. Sonra müslüman, Türk er nanın ış ıra 1 0 ır top anb M la Lor G İtith'i ele Dllıiz aiomanın biiyiilc artiıt-
olduğunu öğrenince daba çok yapılmııbr. , , alıt.lıu::• Hir ~:~1

1~1./
1 
Amerika terinden Norma Talmadge ta iki 

sevdım. Hayatımız Odesaya ıinemacıliğının en ok para alan 1eıli lllm QITirmi.tir. Sonra hiç 
- Niyamal Biliyor musun ki bo artiıti Fiut .Na~yonal'la mo· bir filimi• görünmez oldu. Hal· 

bu müslümanlarda, hiristiyanlar Muvasalat Etti kanleal bitınoe ıöndö gitti. Ame- b~ki. b~ artııtio kocaaı . Jozef 
da kalp, sevda denilen şey rlkayı terkettikten ıonra Ingil- Y.•rmınoı. A~ı~ . kompany&1~le ar . 
yoktur? Moıkon, 13 (A.A) - Türk tnede yerleşti Hi9t• mnTaffaki· tııtlır bıtlııtınıo kayın, ~~r"de.~ı 

- Haydi oradan! aakert heyeti Odeaaya mnnıalat yet kazanmıyan bir film çıkti. İH Metro Galthyn ılayer ıo mn 
Bana gilcendin mi? Fakat etmi' Te iıtaayonda garnizon Bir müddet preuı dö Oalle ııkı dürüdür. 

gücenme ey mukaddea kııl De kumandanı M. Fe1enko il• bü- miinaaebetlerinden bahaedildi. Kaybolanlar arHında Rod, 
min kahkaha ile gtlldilğme gii· ktmet Ye matı u:ıt müme11illeri Sonra büıbötiio oaucloldu. Laora La PJant•, Harry Lanı· 
cenme. Vakıa sen giiltlnecek tarafıDdan kartılanmıttır. M. OolJeeJJ Moore daha a21 ou <l•n, Vılma Baoky'nin iıiwleri 
değil, acınacak haldeain. Fakat Fuenko heyet ,erefine bir ak,am töhret kazanmıttıf Haft"da 311 de 1ayılabilir. Unutulaalaı liıtHi 
.. fhimıa vardıiı ifrat derecaiae •iJafıti nrmittir. ' bin frank ,hrdı. »il para7ı her 7ıl uamaldMlır. 

·---
Rekabet Amarikada Neler 

Yapıyor 

Amerıka Petrol kralları ra 
kiplerini ortadan kaldırarak: pi
yaaayl\ bt1kim olmak için dün· 
rnda akla, hayale gelmiyen Ttl 

ınanılınatt zor olan bin türlü 
şıyler yapmaktadırlar. Her pıt· 
rol krahmn ordu te~kilatını an
dıran n ıon ıiıtem ~arp teohi
zatlı möıellab kuvvetlerı ba 
ugurda mütemadiyen çarpışıyor· 
lar... · 

,. .... 
Amerika.da Qarpıt

malaıe 0111.~or ..... 
Va.,ington, 1~ ( A..A) - Ju• 

~uoat sanayi grevi işçi lideri JI,. 
Gorman hakem• möra<'aat tık' 
lifinin dün 11at 18 de kab•: 

edilmeeı i.izerme teklifin ı•' 
alındığını aöylemi• T• dıllli!"' 
tir ki: " 

Harp dnaın ediyor. ar• .. ~~ 
olan yerlerde çarpışmalar ~ 

· ı .. • lı.~nııştır. Ezoüoıle Şayle1~1 

dün ıilıllı t~ati edilmi• n bog8' 
de ıaynl hadiae tekerrür etmi•df• . ...... 
Bom&n.J'a.da. örfi 

idare Uzatıldı 
Hükreş, 12 (A.A)- Duk•O: 

katli iizerin• ilin edilen n IJJ.ii • 
deti 16/9 tarihinde biteoek ol• 1 

örft idarenin altı ay uzatıllll .. 
muhtemeldi•. 

Leh Tezgahlarında 
Yapılan ilk Vaour ,, 

Gdinia, 12 (A..A) - Tamalll il' 
Lebiıtan tezglhlarında T• Leb-' 
tKD malzemeıi ii• yapılmış ol , 
ilk 'Yapar diin denin indirilotlf 

;s-_aaltıoı Sıoalr..,... 
Sonra ... 

Ka1aeri, lS ( A .A ) -: S~ 
günlerde d•Tam eden ıa1rı t• ti 
·n banaltıoı ııoaklardan to• ff 
yagmurlar y•gmata b~lıunıt 
Erci•• kar iü,mü,tür. 

1 Bir lt&IJ'a.D Grd"' 
b• Ba.fıead.a ,, 

Hu petrol mnharebelerinlu BAFRA, 12 (.A..A) - 1119' 
iç yüzünü göıtınen çok iıUfadell oarlarımı•ıa elinde bohın•D ! ... t 
Ti çok biiyiik bir filim 7apll· ttlttin mah1alünü ıahn al_... 
mı,tır ·n pek: yakmda şehrimi• ftHH bir .ltalyan grubu ba,.1' 
ıinemalarında ıöıteriloctll ele ı•lmit tüooarlarla tem•• Ti,,,, 
lıabe.r alnım»,hr. , ••k•rt.re batl&mıpar. 



.. 
Ol'llm Oıt-lıklan l9lnde ilk •ota Venldl 

Y an;n .. ··f;;·gs;tJ;·;;tikte Sovyetlerin Kabul Ce-
- Çok iltifat .d.10 ... :.21:~ ,,b, peııbe ... ::.ı.nd•n Pekaz Yolcu Kurtarıldı vahı Bekleniyor •• 
dim. Bın bir mtitekatdim. toYaletlnl geymlt bolonayordu. p k Y k d 

rp .. manındald hi•matlorlm Ba glll renıılnd• lnnlel, elek- Yolcular Tamamen ihmal e a ın a Sovyet Mürahhaslan 
r .Fraoılzları• bismetlerıae trik •ıraları altında kadıaı 9ıp- Ed·ı Akvam Konseyinde yer Alacaklar 

• ıaık de~uaır. ı.t gö•terı1orda. ı miştir - ~ abitlerin If adeleri 
- Ne teTAsn bu .•• Ban• Ver- GilseJ, feYkalAde g.fizel bir VartoYa, 12 ( A.A) - Yarı letler 04lmıyeıı SoYy•t Buıyanıa 

il T• M.ös muharebelerindeki kadındı ha •• 819 .. klinl kaybet- .NeYyork, 12 (A.A) - Alorro· ı••nclalrna tlmdı~rnı Ye zannetti- rHml İlkrar ajaoıı: münazaa11na lttirlk ıdaoet a .. 
ramanhtıaısıa ml1al1erlnl memlt mımelerlle, Yiloudunun oaıtl• dtin 'iddıtle yanmakta gine göre bn aandahn içioılı bir Oeoenede 8oYy•t Roıyaya mektır. SoYyetltrJn Qin fUk ... 
ı,unıs. göHlliii•i artıran 9ıplak Y• deyam ed11or. yolcu oldogona ıöylemiştir. Kor- kartı göırerilen güsıl kabulden ınıryolları iiserindeki bakukona 

- Sadıoe yazifeml yapmıt ahenktar omaslarlle, dllmd811 İtfaiye binayı terketmi,tir. tarılanlardao hırı biçbır Taklt dolayı ıniomıkt• Te Lebiıtaoın müdafaa i9in eı'd miiUebtimisl• 
karnı, uzan T• adeleli baoaklA- Pl&jda yangını Hyretıoeğ• gelen ttbllke ı'arıti nrahnediğioi ıöy· Soyyetlerin milletler cemıyetin• ibtil&ra mı ıflrftkieneoejtid 

lhti7ar hula 1•nlden Hneaı, rll• göHllikt• VenftH -rekabet halk plajdan çıkarılmı,hr.Qiiokı lerui,tir. iltıbaluoa kar'' bi9 bir ıhtiraıt Senargo Tnplt Edl,__ 
edi. edebilirdi. Geo9lik, tuhtr kuY• yangının ı•mide mıYoot yalt Yolcular llamal Edllmlflerdl kayıt dermlyao etmıdıııoı bil· Oenene 12 ( A.A. ) - SoYyet 
- Kardı.im yorolmu .. ben· yıti ona en nıflı bir ,ur haline depolarına ılrayet etDHMJil• bo üuno •Ciyhyen zAt Dr op•· dırmıktedir. Ruıyaya yapılacak daYet hakkıa· 

!for. koJrou,ta. Yalnız büyüıiin• ka- depoların patlıyarak plAjda bn rator .M.. Felpıdar. Ba ıat ti<'&• Mezkftr Ajanı Leb11tanın bu da Oeoenedıki moralıha1lar ..... 
Rahip _ Jh'et efeadl•. pılaaları yakan, mabYeclın bir lunaların üzerine demir yeıair reti tal.kikat komiıyonunda ta hHnıtaki Yazıyettnıo Sovyet ıındakl gorötmelere bu nıal, 

ltlak bir Jıttr.bata lhtlya9ları ,ur •.• Bu kadın ••k Ye ihtiraııa, parçalar yagdırma11ndan korku· badet eden ilk 1oloudor. Al Rutıya ile olan möoaıebaıı ıyi mHeleleranin ballt i9in lıloıkoya 
r .Ben 

9
eklllyorum. Jıl. Lagraı Jatıyan tlmHli ldı. layor. Şımdıkı halde ikt tabki· Felpı şunları HAY• etmittir. oldugo i9in mUeait oldu&nno ti• Oıoene araıında mtisaker .. 

lab rahatlık 'Ytrlln. Slıln i9in Zabit elbl111l adam ihtirasla kat yapılmaktadır. Panık halinde bulanan yol- beyandan ıonra dıyor ki: ler inzımam etmı,ur. lıt nota 
muhterem aileni• efradı i9ln kadına 1aklattı. Kabıoa elini .. 1aülltat Neticeleri oa ara tabliaı1• undallarıoJa Lehiıta~ Soyyet Buıyan}n projeıi So~yet slmamdalarıaa 

laaa daa edeoetlm. Qok sa kadıaın .. hyet aaııtan lötiiılert' Blr111 ticaret nezaHti tar•· yer Yermek l9in blcJ bır t•t•hbllı balıaane hır arkadatı olmağl teYdl edalmıttir. SoYyttler möta-
adır lı:ısunsı görmiyor•m. O Ü7.trine dokandırdı. fındao yapılan Ye dUa batlan yapılmamıştır. ZeYcem henı bildıjtioi bn deyJetteo daha iyı lealarmı Yermı1l dfttön•Bklerl 
rabatııs mı 1okıat Bir tokat Hti itltlldi. Kadı• mıt olan tahkikattır. Bo tabki oyaodırmıttı. Kabinemıze dow"o takclır eımektedir• ceYahı bildireoıklerdir.Bn ıuretl• 
ihtiyar hamurdandı. Ba la•- ktlıtah aüteoaYi•• dın 'Ytrmık ~at neticeılnde olnai bir tbru•l giri1ordo. Yangın 9ıktıgıoı ıöy- Sovgetler Ve Japonya öntimöıdıki birkaç giio •arlına. 

lrdan••• karde'i tefıir etti: iıtemi,ti. ıtbamı yapılmamı,tıı:. ledı. Zevcem 'Ye oğlum ·n ben Londra 12 ( A.A. ) - MllU konaey asaıHe SoY1et komaerlerl 
,_ - H•1ır bula deıııı 001•· - Rllırinl ... ,, indir haT lkiuol lahkllat hafi oelıe il• gönrllye çıktık. Oradaki yolca oklerı1•t ile Liberal n ıfçılır ara1ında 80Y1•t Raı1aıııa mil• 
._ttedir. yan. büy~k Jorı heyetaoin bozoronda lar lıaıuetlt• bıtgrıhyorhudı. Zev SoTyet Rnıyao.n milletler cemı- letler oemlyetlo• girmHlnln ... 

- Ya Hyllbatte mi7 Sonra maırarane ihtiyara yapıl~n adll tebkikattır. cem hır ••hile aaudalların ne yetıne l'ırmeami tanip etmekte- oaryoıoou teıpit• matof milk&· 
Rahip, babaıı bu kadar agır doır• ilerledi, Tıoant nezareti tahkikalına aaruan deoı.e indirılıcPğıni ıor· darler. }"akat muhafazakar fırka- lemeler ba'lamıt olacaktır. Ba 

"'• olan hlr kısıa naııl olup - Her teJ yolanda ıitti.N•· memur olanlar dün nıakıne teh clo. Zabit kaıoında güvcrıHln- nın müfritleri brıoun şıddetle uıol hakkındaki ih•arl me1al 
11yahata çıktııına hayret elen hal& ı•lmem1t balanayor, M.Abbettl dinlemftl•rdir. Jta. den tınar •er1lıno• antltrileoeginı aleybindedırler. ıkınoi derecede ehemmiyeti ha· 

1ord11. Şapkuıaı b&fl•• ı• •Iy• ıorda. kine t•fl talumbaların mfttema• •Ö!ledl. .Moroıo,;po•t gueteAi dıyor izdir . .Aııl mühim. olan oihe& 
tdi._Ha1tauıa odaıından bala _ Onee bana bonıuYar dı· diyen ltl•cli"ınt fakat yangınrn Aptalca Hare/tel ki RDlya milletler cemıyetın• So•yet R01yanın kabulü i9in 1&-
'1• 9ıkaoaktı ki sabit yolan• meliydı• luaım. ıündürülemlyeoek kadar büyük .M. Felpw ıt• znoeaı Ye ço- glriyoraa ba Jopoayadan kork- •ım olan ıki etilli• ekMrl1•tla 

_ Boat11Yar. olcloğunn f!Jy1emt~tir. ouğo nıb t d•o-. att.mıtlar tugo i9indır. ffinaenaleyb mil· temln edtımıt olnta11chr. 

- Bayır haradan 9ıkılmaı Tokatı yl11• herif te müba- Dehpt Veren Sesler H sonrac.1an knrtaralmışlardır. 
tndim. hauJ• karıt&ı: M. Abbot demlttir kı: Doktora gQre 1oıcnlart tahhsıye 
Dııer bir kapı11 a9tı: - Maiam aenaplan gfltlrl- Kaptanın emriyle bir noma· 9lmitlera dagıtalmak 19ın t,ı~ bır Avusturya Davası 
- Baradaa çıkını• Balalp lea •Y• 1,ıt mı oldular ki böyle rah tabliııyı ıaodahoa meoınr gıay ret yapılmamı~tır. Ve t•aaıen 

•a.ıı ••dt. Birlikte 9ıtlılar. ı•riomi,ter.. edildim. Bn ıaodalo ss k;,ı hın bn K"Y'"'' yapacak kırn•• d.. Şansölye Şuşİngİn Beyanah 
bip dadakları araıındaa •• Herif daha baaı şeyler ıöy- dl. l9lırlndı yalnız iki yolcu 1okto. Doktor yangırııu giit ül- 8 ılerl tekrar edt1orda. ll1eoekll amma haının bıkln yardı. GliYerteyı terkeıtlııimız tliıü n ıolı7•n rüagAr ara11oda Merakla ekleniyor •. 
- Tanrım ıisl takdiı ıtıln, na•arlarından korkarak ıaıto. zaıoan ~örünö,te bi9 bir yolcu kumanda günrte•ındın emır Oenene, 12 (A.A) - Hau"' edılnıeaıne kat'i olarak karar 

Orım ıizi takdi• etıio.. - Sonu Ya11n - yoktu. Maklna çavuşu M. Stam- doymak için beklemenın apt"I· AJ"aoaı bıldirlyor: nrmıştır. Komif'yoolar bilh ... 
••• 

Mualllm Taylnlerl 
Otede, yatatıoja nzanmıt ba- lzmir Karata• Orta mıkt«tbl 

•nan ıbtıyar kötürüm bir ıaoi- fen bilgiıi mua11hni Fuat be1 
• yatağıodaa ınplıyarak aya• hmir li11ıl fen bllgiıl maalllm
kalktı: U•lne Oımaniyı orta mıktıp 
- Ne yapı1kan adam. Hi9 l'iyaslye muallimi Fahriye hanım 

touyecık aaomıttım. lzmlr kıs liıeıl riya~iye mual· 
Az ıonra zabit oda1a girdi: 
_ Gökaöo kabarıın doıtnru. limhıtinı tayin edilmişlerdir. 

~ikay•t• lüıom yok. Sın bir .. ---Dıraa11a1va11eatıım-1P2•ı 
"•lek, bea de bir kahramanm1-

lll. Gôrüyoraon ya bundan böy- ızmlr Askerllk Şubesin-

perde d.,nize atladığı 21amao ~il- lık oldoAOD\1 ıUylemektedır. M. Rarto akşam üzeri mıl· hürolarını te,kille meşgol ohnat-
vertıde biç bir 101011 görmedı Antoııya G orgıo iııninde !etler eemiy•tiniu umumi nzi- lerdır. 
gini fakat deb,et lfade eden ıea- bir yağoı bilıibarı kurtarmak yeti ye bilbu•a A Yuıtnrya .uec- Btiıo M. Heryonoo reııliğia
ltr duydnğuou ıöyltmittir. üzere deoiıe bir çok kadın attı liıi hakkmda M. Bloaıi ıl• gö de~ı Anopa 'komıayonona Tasl• 

TelaUlte lıarellnl D .. 11an Yok 1tmı ıonra lıe11 numaralı tablııaıye ti .. t" IJ .. .. feıını uzatmıştır. Auamblo ba· .,., • " r şmn~ ur. a gornşm• eanasın- . - .. k ba'h 
Dıger bir makın• çaToşo sandala na bındı r;;ni ıi>yleıuıttır, gnn uın0tnı muza ereye • "' da Sovyet Uuıyanın ceıuıyete yacaktır. Bunan 11&atı benli• tHI 

KAbah M. Hojia içinde yirmi Hu aandalda yalnız gemi taylaaı gırweıi ve Sar reyıaın meae esi pıt edılmemı~tır. Bazı k•IYar 
otuz kişi bulunan bır tablieıye vardı ve bı9 bır Jolcu yoktn. mevzuu babıolmuştur. Bundan ~ayıalarına gore ••yaeı ye ıkti• 

başka ögrenıldiRıne IJ'Mzaran .M. Htiİ Avuıturya m4'ıeleleriod .. 

Almanyaya ihracat 
Henderıon unloe tltırpış ~thldı~ı babsedenk olan ATuılurya H ... 
gıbi koofManı biiroıunon auo••k vekılı .Al. ŞuşoıD!(ID be1aoat
ıkınoi Te,rin,le ıçtimaa d tNt merakla bekleuıyor 

•••• 1 ••• 
den: 

bu mahallede hiç üzülmeden Eyini ayını• birinci gönü H y• T db• J • Jh 
batça oturı&biliriz. Bon•ola ba,ıanarak şimdiye kadar de- 8. JC&ret e lr eri r&C&tl Katolik Taassubu 
raber bası ihtiyatı tedbtrltl'I Yam etmit olan 380 doğumlu e· K t D h M.. k··ıı •• 

..... bırakmak doğra olınıya- delikanlılardan geriye kalan- ır a a a uş u eştırıyor "Artır. Saat ta dokoı oldo ıarıa maayeneleri•• birinci Herlin 11 ( A.A. ) _ Hav•• kalmaktadır. Döyıs rohıah al· V 1 YAN~· 12 ( A.A ) - V ı· ıbımmıyetle kayde1lemi,tir. 
- Şimdiye kadar gelmif ol• t•trinio biriool günü ba,ıa ajanıı bildiriyor: imadan eooıbt malı ıokmak yananın Ti\rklerdıo kurtarıla V 1 YANA ıs (.l.A)- Taaa 
ı loap ederdi. narak 31 iooi göoö bitiril- .M.Şaht p1&nını tetkll eden menedilmemittir. Fakat bn tak· ••om yıldönttmtl münuebetile üaerıodukı büyük köprtl 1 .. 
Ballerindın belli idi ki biri- mık iiıer• muTakkaten 'Itır•· harlot ticaret tedblrlırl muma- dlrde ithal •den 1akıo bir AtldtJ relıioomlaur .M.. Mitle• ıöyle rınden kaldırılarak 26 meıra 

l la 
1 

b ki J :el kılmı,ıır. Muayeneleri 1apıl- dil' b" l kta 168' t b eyeoao • • i,yor ar: 1• 
1 

b' ilı1b namına mtldiir ZarnoY ta• buolArıo paruını almağa gllYen· 
1 

ar na 
0 

e ırıı- öteye kooulmotlnr. S'O me&re 
m9'mt, olan IUID irinci tef f 1 it üd f l 1 

Bir ıttröltö ot••· Zabit elbi- rioin birinci gününden nlba- rafından matbuata reımen bildi· mlyeoektlr. Buhnt tediye Yt ıa- ı1a• •a• m • a etm t o an 1 g d 2..ı30 t atı 1 adaın' AYDılnryanıD O .. mantı YH HYll q on a •• '" OD .. 

yet göniine ka<lar a1kırltk rllmlttlr. Tedbirlerin heyıU meo- kH ltll&f larına tevfikan Mark iJttı'le 190..ı tı'-i •aaiy•li ara· htanda olan \ta köprünlin aakll 
ıbayet geldiler, dedi. ll · ıı.. k ı 1 t l L 'tb ı• .. .a ~ .. " meo ıane g• wrı mna1eoe e- muaıı b.. kararnameyi te,kil o •1'• 1apı aoa .. ı a at taniye- d bi il beb t 1d ,. k b t ü ü ti 

- Oeldiklerioi biliyor11m. rını yaptnanaları JIAn ol•nur. ıın a r m .. e o oAaoa aooa et na ı rm ' r. 
't'aını• nıçin b&IA boraya in· etmektedir ki bunlarda• lkiıl lerl l9in d.. llsımdır. Eenebl ... • • • a 

tdiler. balen meri7ettedlr. Bam madde- memleketl.r• kartı mokaYelelerl• .a 'I d .r 1 ... _ • ıa~.a. I 
Zaman Fırını lor l9ln kontrol ollılerl•I• adedi ıaahhllt .. ilm•• nolbelerln na- .-a• ... P .. .. ··- -- --......... aa"I 

- Qoli tetbirli hareket ıdi- 26 " 9ıkarılarak lıtiınuıs btitöo J11a1'1 dikkat• ahnmaıı i.-ln ted- wıa4aa 6lealer Darjıhng, 12 
(A.A)- l'J/öll 

•r. Rabıbin ıeelni ıoıtm•• ola· lkinoı Beyler ıokağındakl Y ı l u A L"ır. mabınller hftktmıtin murakabe· blrltır Utlb•• ıdllmlttir. Eoenebl Berlin, 12 (A.A) - 17/9 ta· t.-rabiocle B•ngal• Ya iı .ıa. • 

... Zaıonn fırını aarl olarak bu _ Pekı.. l!'akat ııörü .. ook kere tamiratını ıkmal ederek ılae ı&bl latalm•ttnr. l!'akal memlebllerle taku 1111&1 lan rlhln4en 98/9 tarihin• kadar dereoua kati• t•bbllı eden it 
toı. milbtm ,ıyl•r nr. Daha faalıT•t• c•çmi,ıır. .Mnhlı· oflıler tarafından dö•I• teHll akllol tola1lıtlırmak 191• ı.d- Almanyada ·1aagı .. hr'ı mu- ınçla B••calell idama mahkU 
.ıa roikmMI doıra delll.~Ar- terem möeterllerl bahaını i9la Terilen rahnllar httkttmıll• birler allo-lılır. hatan lıaftaııı ol-k 1'& 1anııın edilmltl•°raır. 

1•1ı ııel-li1dl. BeylM ıobcı balkı lla ıo ları mu l9ln mtt-ır •uıt•l•r Darjıllng, ili (AA) - Ct 
ltıtiyarı• aösleriae mukabele kaotacıları haberdar etmek l»almak gayul7l• mtllaltaka •a· ld k d h k 

T S
• l kt y AJ ·d am ararın ın atka i ı S.... 

17 Ut dl d k menfaatleri iktiz11ından ol- ayyare nem pı aoa ır. angıa mao7a a orm .. 1 ı mer YID • aya 1 a Si ... .a. 1,00 tı,ıaıa ilimin• ... plıll OD dörder HD•, blrtıl •• 
eri da7•ldu. Yakardaa biriıi dagona il&n eylerim. 500 mllJoa mark sl1aaa ıebep lki 11ne Y• bir gen9 in• da 
lf&i. Kapı a91ltlı. Bir kuıa Zaman fırını ınü•leciri 18 a,.ıaı q .... ,...... ... • .&fllı~o.. otmaktUır. • 171 tekliflere dört HDe haplı yatbkta• ... 

tladl. B• _.,. feykalld• ~!~~) 
6 

_ 
1 

& parlalı oe M laubwlll..,,.,.,..,. M Wlp, M A•••Mlı tefti ... ,_. l•n IOOO mark badat hariolnı 9ık•rılmaJı .. 1a-

'-ır ..... , ... lıauar h.aJana•k.- -----.. · ------•/Ulm•ı,.,..,,, .,,uı..lıllr. aftAlat ...... •ll•lt&lr. 'ktm .. Ubaltf•r•lr. 
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Tasfiye Halinde Bulunan Uşakllstanbul Sıhhi Müesseseler Sa-ı 
Terakkii Ziraat Türk Anonim tınalma Komısyonu Reisliğinden 
Ş. k t'nden• 12.000 Metre yerli patiıka 

lr 1 • 1.200 < c Amerikan 
Jaııtır" etlılmekte olan. şirke· rafrnılan takip ~tlilen bir ~abıatıt 500 c c P~tiıka 

tiını~ııı a.,okat Fadıl bey tara 6291 ve Burılnrcla takıp eılilın Haydarpıt~a niimnne hHtaneei için lüzumn olan yerli bezleri 
fındnıı Utakta takip edıhın bir ••hıeta. 1}061,91 .,e aYııkat 2 Teşriuien·el 934 Salı günü 1aat 14 te kapalı zarf uınlil• ihale 
1 ıını r.le h"ş şabııta oeman 2783,9,i Ali Rıza bey tan.hodan takıp etlılmek iiıcre mii ııakaaaya konmnştnr. Şutname 1'6 nümoneleri 
Jı ra, ~orıılldı. ıekız ı;ıahısta 055,31 edi lın Kütabyad~ 12 şah ısta 988 görmek hıtıy~n loı ı n kfüı.lisyoırn miiraccaatları. 

lira, l111<ıHe alacaklarılt> KtitAh· n a.-ukat Kenan 'f6 .Mehmet Na 9-15-20-25 3772 (4.32) 
yada ılokıuı ŞAh11ta 164,92 Jir" 

zerıyat t\lıtcı1.klan ve lstanhuldıL 
ikı ,,.b ~t:\ 193 lira hi•se n üç. 
tabıu" 3 lO,•Sö hm garzdao 
U"ak ıa takıpte Maniaatla ıekis 

şabıtıltl 1067,20 lira u t"kibe 
Terılınıren Eık:ıfoçall~ bir ••h11t& 
•OO l ı r:\ Te Fa~uı bey taratınian 
U~Rkta. takiple bir ış&bııt" 800 
hrl'l hi ·ee Te Eıki,,ehirde dört 

tahuıt~ :l9f,12 hrA r;eriyat Y• 
J(ol•da ılri ••hıtta 68 fira •e 
Afyonda iki fJabuta 280 hrn 
hi11e Al11cakfarir• yine Afyonda 

1'1 tahıata 499,97 lira aeriyat 

Kırkagaçta üç ••h11ta 998 Ak
bhıarda jki t•hıeta 375 }'~şmede 

ikı ,ıbıAlt\ 36 Te Menemende 
iki tıalıııta 204,10 lira hisıe ala. 
caklarile Bosüyükt• be' şab11ta 
101,4:1 lira 21ortyat 't'e Salihlıde 

ikı şı.luıta 890 Ura hi11e ala .. 
.ıakları ye yine Salihlide 16 
şabııta 23967 ,13 lira zer•yat 
..Aıa,ehır<le iki ••hııta 160 lira 

rl beyler tarahndan takipte Ma· 

nisada 27 oah&lta ~969 lira biue 
alacakları ile on be, şabıeta 

736, 17 lira zeriyılt avokat tıııua
il Hakkı bey tarafından E"kı•e· 
birde takipte bir şahısta ıki bin 
lira hiHe ve Akbitillrd• u~~kj 

ınokat hmail Hakkı he1 ıarn
frndan takıpte (:~ kiıtide 1809,21 
Jlra 1Jer11at Hacı Tt1Yhk ve Sadık 
heyler tarahnd*n Hahluııııirtl& 

taklpt• 6 şabııta 57 l lira hiS110 
TO on l)abuıta 38!,0l lirli zerlyat 
Te aTakat Moetafa Keml\I b.,, 
tarafından tskıpte Meneıneındl• 

17 "ahuıta 220S,75 lira htıolHn 

75 ~l\h11ta 291~129 lirl\ xerıyaf 

<lava nkili Eıbı-ın h.,y tarafın. 

ılan takip edılen orı hır ~ahuııtn 

1093 lıu hıue 15 ~abı•ta 2430 
lıra zerırat aYukat Röı;ttii bey 
tanhndırn takıpte A laşelıi rde 

16 kiıtıde 5190,23 lira ~orıynt 
aJacaklarJ lu cmuıtn 122001,47 
liralak ruatlf>bat topta.o p:u;arlı~ 

ıuntile elden lfttılııoalctır. 

.l\lü~terılerın U~akıa ı;1rk11t 
merkezın• yazı ı le rniiracaat 

• bi11e yine Al•t•hirdı 17 ••h11ta 
11P00,(H lira zeriyat Te U,akta 
lS!l tabaata 24089,27 lira aeri1at etmelerı ve yüzıle .r~dı bn,;uk 
'ft gıırz •• a1'nkat Süreyya bey ni•p•ti nde pey f\.kçe~ı yatarma tarı 
tarafından takip edilen Kemal- lazımdır. En ge~~ 15 eylUI !):}ıt 
paşada bir ••h11ta yüz Kaaabada tarılııı e kadar miiıııent lrnhu ı 
32 ~nbı.-ta 8179,50 lira hiıte ala- olumtcaktır 

CKklarıle Kaaabada s• ~ubııta ]'s7;1A. talıJtlfıt 1 llJCllıOflJI 

l049i,95 lıra ıeriyat alacakları şirket merkezine uıiinıcaat el 
lepRrtada aTokftt Trııbıin hey la· meleri llftn olıınnr :3S~:3 '467) 

Su Şirketinden: ızmlr Belediyesinden~ 
hın il' ~n ~ırketınin merkez 1 J(ıu~ıyaka 111 tcsı~·ı r ı için 

idarebaneıi 15 eylftl 931 tarıhin-ı mnktezı 1800 metre knr~an horu 
den 1tı!Jaren Alaanoakta Aydan ıle 300 auct ~·~ alma 
dewıryoln i•taeyono karşıaında bihızi~ı ·n 300 ıı<lct. ıııu11ln:1un 

'54 numaralı hanede ifıtyı Tasife pazaalıkl" müııakasası 2:U9ı9:JJ. 

t!ylıyecektil'. Telefon nnmaraıı de ıııa».t 16 d:' ıhnle t1dılecoı-.tır. 
8015 dır. Taliplerın ı;ı ;ırtn~uıe.) ı gör 

idarehane sahahleyiıı ıast ınok iizere be~kntıplı~e vo ınii · 

dokuzdan ou ikiye n ögleden naknsaya İftirali: edecekleruı dt· 
ıonnı iiçtan beşe kadar açık poııito mftkbozlarile l>irlıkte 

bnlanı.caktır. .ıi)y1enen giin n Rl\alta he}edıy~ 

Şırkot abooalarlle lıer gün lfucümenine miirncaatları. 

temasta bolonao memurlarımız ~~880 (46:i) 
müşteriJerimıze kolaylık olmak - Tırnzıfat aulıalıuı taıuira-

üzere Taki olacak talep ~e ar- tında kullaııılmak i.iztıre 430,50 
zalarım kayd.,derek •irket mer- lir hedeli ke~ıflı cınta n vıılalar 

kezine bildneoeklHdır. 25/9/93! de aaat 16 <la pazar 
19 te,rininnt 193t gününe lıkla alınaol.\ktır. 

kıtdar ıkinci kordondaki Hki Talıplerın şıartnamıyi görmılı; 

.şirket binasında 11 numaralı üzertt ba,kAtıplige vı pazarlık 

daın~do müştuılerın müracaat münakaauına i~tırak edeeelderin 
-.o ıııurıne amade olar•k bir dıpozıto uıokbıtzlarUe birlikle 
'ubemh~ ho luuacak Te ıababrn 
clolı 111mrıJan ora ıluyekadar eıbab.ı 
nıoıalıha açık holnnacıtı.'l:J ıhin 
olunur. (461) 

Doktor 

Kemal Şakir 
Memıeket Hastanesi 
DahllllJe Mlltehassıaı 

l\1 nayenebane Bırınci Bey

ler soknttı numara 86 Tele· 
fon 3956 
l\vı Karantina lramvav oıul 

cle•ı k:uakol karşıeınıla No. 5Vti 
Tolefon No. 2545 

(368) 

Ayoın Demıryoıu Umum MQ
durıoa<a"cıen: 

ı 6J'ıJI 1 H34 Tarihındeo 81/3/ 
19:l5 tarıhıne kadu mut•ber ol-

wa.k. li•ere lımırd.a Qıvril• tatı 
uaca'k iphAin beb•r toaundan 
l2100) luru• alu~acaktu·. 

ıöyJ•oeo giin Ye eaııtte beledıye 

•noümenine rnürı.aaatları 

:JS78 (465) 
- Tanzıfat arabaJan tami

ratında kollanılınal u~u· 921,60 
lırt. bedelı k•••fh mubteHf de
mirler 25 9.934 te nat 16 dı 
pazarhkla ahnacakhr. 

Taliplerin ~artoameyi görmek 
ihere ba,ıd,tıph~e Te paz· r:.1k 
ınünkkaaatnua ıttırak edec1:1klerin 
de depozito mak bu zile bırlikte 

ıüylenen giin .,e aaatte btıletfıye 

enoümenıne mürnc;aatları. 

:i879 (464) 

Zayi 
11/9/927 de Kar,ıyaka An 

kara mektehırıdcn aldı~ım 17 
nomarah şalıadetoamemi kay. 
bettım. Ycnieini alsca1tmıdao 

eek i1tinin kıymeti kalmıyacalt"ı 

ilan olunur. 
Yeni A11r miinhhihi 

ScJi111 Qa,ıt 

~v«N".»7ZAr~Lr:yu~i1:7~~~••ırm-•m·-•:§ 

~ Resmi Liselere 1\1 uadelet Hakkını Haizdir 

Kız F eyziati Liseleri ERKEi( 
Ama vutküy - tramvay caddeeınde • Qıfteaaraylarda 

Kız vo Mkekler i~~in ayrı teşldlAta malik, ana 11nıfı ile 
N ilk, Mta Te lise kunın!arını havıdtr. 

Terluye nıalleri ve tedriıa.tındakj mnçatfaJiiyerile ta
nrnm,şur. 

~ İlliy"'rdere mtıktep tarituameıi giinderilir. 
N . On. H 1 <251) 6-8 
:Sr/ZJ r/'///./7.ZL/././1r7.Zw.7Z~~L~j(~ 

Radyolın mPncut d·ş macunlarmm en mük~mmelldrt. 
Çüuki terkıbt sllıhi, temiz ve /ennlcllr. Bir defa tecrübe 
ediniz. 

Bır tecrübe bin 11asıhattan iyidir. 

Türkiye Z raat 
Şubesinden : 

bankası lzmir 

5/9/!J:J4 tıuıhıııda ıbaleleri yapılacagı 29/8/93t te Yeni Aıır, 
30/8/93t tn A n:tdolıı S l/S/9:H tfı Tıcıuet ve 119/934 ıe Milli 
Birlık gnzefelcrınıle illin f'dılen Yunanh ernnlının satı~ları hir 
ny nıliıldet lo pıu:ıırlıt?a. bırakıfınıştır. lbale 3 Te~rınievel 934 
Qar~arulıa giiııiııJiir. l\hlın sıatıldıgı flenrrye ait dn·!et 'Ye behıdiye 
veı·gi ve Jtlttınılerıle sııır masraflar mü1teriye aittır. Kıymeti ma
lıaınıuenPBI ıki lıın lıra ve daha zıyad~ olan emvalin ihaleleri 

111tız ına ııihillır Talıplerın ıhale. günü ıaat 14/30 da yüzd• y•di 

bu<;uk temınatlıuıle birlıkte bankaya möraoaatlau. 2764 (4.58) 

14":m ı r ~ı r ili .f1:mlak l\J üdtirlü~ünden: 
Reşadıye teceddüt S. 5 noma.rah hanfl 200 

c Erik • ~4 "'eki 14 numaralı diikkan 87 
Knratal•ıt 9 EyHil S. 95 eAki 103 T. N. lı tUikllAo elyevm hane 2.50 
KMata' Muharrem aga :S. 3 -.ıki 65 T. No. Jı lı•ue 200 
Kar.ıyaka Dedıba.şı abırkoyo 9ardalrkoru m"Ykiinde 14. 
dönüm 383 metre arazı dahılinde 108 adet zeytin agacı 690 

~ ukarıda 1azılı eıun.lin mülkiyeti peşin pua •eya ikinci 
t~rtıp mübadil t-af ıye kopouu ilo ödenıo~k üzere müzayedeye ko
oıalruu-tur. Talıplerin 20/9/934 Ftu,embe gönü aaat 11 de Milli 
Emlak mödürliigüoe müracaatları 3625 (459) 

İzmir Birinci lcra .Memnrr 
111~ant1an: Dr Al·ı Rıza Bir din mahktl:n bihten do- • 
layı haczi iorai ile mahODZ bn-

A6rtlan ve so§uk algınlı~ım geçirecell 
i>ir ilaç isterken, daima bu sözleri ha-

• tırlayımı: Alaca~ınaı mal, hakiki ol mala. 
~ 

lsrarl~ ASPİR-
'1 ve :20 «omprlmelik ambalajlarda bulunur. 

~~"""'" B Ambalajlarda ve kompri· 
A 1melerin üzerinde EJ:7 

BAYER markasının mutlaka ~ 
E .(bulunmasına dik· " · 

kat ediniz 1 -.,..,..,._, 

9 EYLUL 
Izmir ranayı ı 

Artık ıstodi
~iniz kadar ge· 
zehilir vo d1tnse
debllirsinız Bo. 
rosalina Kan
zuk sayeıi nde ne 
kadar geztıeniz 

yiııe en _,ık el hi
ıen izi ..-e en çok 
eeTdiğıniz ço· 
raplarınızı azan 
müddet muhafa
za edebilininiz. 

Boroaallna 
Kanzuk kof tok 
l\ltı ve ayak ter
lerine kar~ı en 

Eczahanesi 
Müstabzer au -

mükemmel bir podradır. Kokuyu alır 1'0 tere manı olur. 
A uytnız. Her Eczaneden .. 

Cumhuriyet Kız Enstitüsü MO
dürlüğünden: 

M.aarit VekAletinden yeni aiınan talimarrıame mnoibinoe bll 
Hne mektebimize ilk orta ye Lite tahsili görmü' kız talebe kabal 
olunur. Talebenin dereceıine göre ayrı prograwh ıınıtlar hasır .. 
lanmıştır. 

İlk mektep mezunlarına tam orta mektep derece.tinde tabıil 
THilir. 1/10/93' tarthine kadu talebe kaydına de'fam adilecektit 

lf'aala malAmat almak iıtıyenler 3902 numaraya telefool• 
miiraoı.at edebilirler. 

7-10-12-1~-17-19-21 3771 . (423) 

lonap l!atlŞ• mukarrer bolnoan Douvum Va Cerrahı" Kadın 
·bir •det gazoz makioa&• yüz Hı.la"' ıı·ahmer Merkezı· • 1 mı·m·ı-
1ibrelik ma kazan > • bır ader H 1 k M b U biJyalı yemu1tır1 > T~ c bir adet asta 1 lan üte assısı • d 
8118tah y~miıtırırı > komple ola sın eu: 
rak. 20/9/934 tarihıne tesadöf R&.ştorak Kestelli cadde· Eaki,ehir HilAliahmer merkezi ambarında muhtelit elaktrilc 
Per,emhe günü ıaat •h altıdan sinde 62 numaralı muayene- n telefon kalılo ve telleri dinamolu ve saire 15 nıohtelif' aey1r.r 
ıtibı,rao ll"lk artırma ile kar•ı b nesı" nde her gu"n saat 8 ten · 

v ,. 3 n maaa te)efonları, 1antrallar, elektrik ampollerl Te aaire 16 diı1l 
fl\kada Zııf.r ıokaJtanda bılmü sonra haatalarrnı kabul eder. 
~ayede eatııı edılect>nrnden tahp· kafH Te dikenli telltr mukaYTtl!I baraka Jenzımatı demir .,, 

"' ,.. Telefon: 2987 7 D b · F. bilJer ıerın r•~m .,. eaatte mabalhnde kerHte 1 edion oton marka Ufaıy• Te ıat marka otorno 
hazır buluowaları ılan olunur. dm_.s_7 ____ •(•2'•S•) __ _. 18 Eyldl 1'• ~amqır nıakiof'leri 20 Hylfil 934. tarlhln(le ıatılao•· 

~88"3 C(tiiJ) _ tuıdao taliplerin müraoaaUarı. 14-16-17-18-19 3871 c•tJl) 



atelli co I •· v. n I Olivier Ve ŞO. ' 
&•& YB iLK 

•. P .•. v.. •• LJMJ1ET 
Acentası ••• • oo. . Yusuf RiZa Mektebi 

ESKJ Ro,,aıe Neerıandat• Deutache Levante Lınıe Vapur Acentesı 
1'umpangaaı SOFIA mot<>rii halen il· 

0RESTES vapura 8 eyJülde manımızda. 16 eyliila. kadıu CendeU han Birinci Kordon 

Her pu;ar 
günü eaat on 

..... ~ ı\lhda limenı- Darül'irf an 
tıunekıe olup bamnl~aini A.NVEB8, HOTERDAM, HAM 1el. 2443 
llye ettikten ıonra ROUR BURO ve HRJi;l\lEN limırnları· 
S, VA RNA ve KOSTENOK na yük alacaktır 

• Jftk alacaktır. SE80RTI S vaptıro 12 Ky-
0R.ESTE~ vapuru 20 e!Jül,den lftld~ lıekl*'myor, n.o l'KRDAM, 1 
tylüle kadardo~ro A~VERS HAMHURH Te HRI(~ E~ içın 

Dhe Eılerman ltnCJa Ltd. 
1 ahmll ıcm bPlt,enlll'n 

vapurlar 

Lonrtra Hattı 

TH.E!\11~015 KyliıhleLO~ 

mıv.dan hare-
keti" do~ra 

htanbula gi· 
der. 

~"Hz.a malfirnat almak iıti· 

\'"n lpr Hi rinoi kordonda VA

P U UOULU K şirketi ao.,nteli· 

}1~yH\lün hıri11den uibaren kayd" hathyor. Mıiraoaat Maatlara 
her gün dokuıdan orı ıek13~ ka~"rdır. Yaogrn fela~etme oırı1aa 
mektebimizın tedriıahna hıQ hır sekte gelmemek üzere Jlıınmge 
len tertihat alın1111şt1r. Del't4ler fıu bet Eylftlde b•fhyaeak&ır 
Kayn işleri mekt.,bin Salep91 camii arkaıunda htaollö.r h~~ara 
eokagrnda .Esnaf ~cyh ıokagında Ana :luımıod"kı danede gorulilr 

17 -20 (745) 
ERDA.M AMSTERDAM yiik aJıuıaktar. 
HA.MBUHO için hamule 'l'HESSALfA Tapnro 17 Rv ORA ve RUI.1L'e. 

lülde heklemyor, nü~ 10{1{[{. 
8TJU,LA vapnru 20 eylftldeu ,.6 Dl HKET AnvM& ve BUR- \ VO~ ~ Jı. vapura 25 KylfilJP 

t ııe mii raolat. 

cila tozu 6ll1111&lıne faık 

•Jltlle kadar do,?ro ANV .ERS MK~ ır.an yük alacaktır. LO~ UKA •e LKI fH'e. rağmen ikı tnrlıi hızınet 
11ı.. ,. Panayır nıiınıulehetlle I• 

1 
. ... AıtSTRRDAM için yiik ~IEDfi:WALD vapuru 27 flY HHODXO 6 1'. ev'fdl LO~· ıt• eder. \.otu&u yırmı 

Yolcu Nav1onlarında 

ı\lühin1 Tenzilat T«' dalıa ucuz olmaııoa 

mır letıuıl uı ıuıumıda her k S ke · ttn. !filde hek1eruyol' 2 bırrnoi t~erıne ORA vo H ULL 'e. orottnr. ııtt~ mer JJI 

Svenaka Orıent Llnten kadar A 1' v KRS ROTTEltD A :\1 ıııukıcle yU"de kuk teıızı1't depomuzdur. Toptıuı alan· 
\?}Ki ~GLA~D motörö on HAM RU HG HR Kl\f J~N rçın yük LIVerııool Hattı \'1tpılacat?ı muhterem müşte- lara iskonto Y"pılır. 
i eyliildtın 2G eylüle kadar alacaktır. HUJ.,,OAHIA!ıl vııpuın t:l rılerımııe 113,. olunur. Asker mark"lt hakiki 

l'T.ERDAM,HAMBURG 00 FR[KSLA.N U vapuru ~ 1 cı ı.:v fi,ıJ., LI V EH.POOL OLA ti 'J'Alt>fon :l658 flit, F•yda, Kıleekt, Ati. 
t!ı HA GE DA NTZIG GD Y • toşrındo hoklonı yor. ID 1 ıncı uo W'a ıa, lllak Flng, Fl•yozen 

bll4 GOTEBERG Ye lSOAN- fetrine kadar ANVERS, .ROf· Brıatol Hattı JA RDANSKA ıinek iJA9larrnm her boy-
lt.A VYA limanları için 1ük ER DAM HA!\1 HURO ve HRE .1 k ı k ı 

Pıtx·ru~~ IOtH '>O PLOVID D D S k ua apa ı oto arı var-ktır. MEN limırnl:uana lııunn le ala- vapnro - BA . . usa dar. Dökmı•ıinin lltreıi 
DEM LA.KD motörft 2 terini oaktır. Eyltllıle HldSTOL ve AV A.S · Jzmlr, Pire 1rlye11te ve Saaalı yalmz 100 kııro,tor. Son 
•le beklenmekte olup ROT- AMMON vporn 2t l>ırıncı MOUTH'" ıçın muntazam ha/talık Poaıa.. pıuti naftalin geldı hen(bı 
JIDAJll, HAJllBURG, KO- to~rinde hekleniynr. 28 birınc• 1ahllue için bekltntlen Soyabnı.n müddeti Jzmtr tedarik .. ıomıyenler hır•• ~HAGR, DANTZIG, GDY· te~rıne kadar A !iVKRS. R01'- vapurlar Trıyoıto fj,Jıl göndür aoele etolnler. I 

A GOTEBORG Ye SKA.NDl- TEH.DA M, HAM BU HG ve THICSTI XO &t>kiz Her pa~arteeı günü muTllflA ART•ı komaı, hoyal•rımııan ti~rtUMttl ini ı'akpouli fp.aauuaa~'ıa· 
4 VYA limanları için yttk RRKMEN'• yi\k alaoaktar. Vft(HUo • madı 15 knrotla r49og oı • mıt pe .. 

Eylfılıl... A 11. V K u...-ı H UJ L ve lıtt ederek çar•1&wba uüoleri ÖJ!· . k bo oakrır. GANDtAN PAOfFIO STı.:AM ,. q ~.. ''"'~• ' ~ " yünlü elbıeAIArınu'.i istedi1tin1• ren te yartım .. ı,_ .. , LO~ U HA 'dıttı . leyın hu~kel edecektar. "e•m• roh ..... tnam .. yı haı'z LEYLEK markah rastık ıa9 hora· ••ttonal St«ım naolqaUon SUIP A.N D RA f Lw Ay Ol KS .n .. ı .,... u 

Co. Ltd. Of. Greece. O HUD~ K ~aparo E~·IUI ni-
1 

lk hareketler: sını ihtiyacı "'""'"ra ta"ire ederi•. Keoat i9io toptnn Hhf nıer Linrpol, Montrt:al, 8t. John 5 J?.yın··ı c.ı>RlN 
PiRE hllyetın41" ANVKH.S, HUIJL ve ,. : ~" !: kezi depomuıdur. . . 

1 •••ali Amerıkay" ve H•lifakı ttırikile l~AN ADA LON PH A 'dırn 12 11.ylhl : ılJ:OGKAD Toran tuT"let Hhonu ECE Tim to•o, Kaol Rra110, pare to•a 
mon'.- -fı- aıe tekmil •ebırlerl V6 trauıııat· 19 EvıfiJ : BLED karpit, r.a•, kını, &Akız, diış m1tconlar1, kıa.kao, ko.ıooya, kola, tu&• ............ va v XOT: Viarnt tarıhlerı ve va ,. J 1 tı kt ma 

26 K1lf\I : SRBIN kal, demır bin<li, limon tozu, her nevi aııt, ıııtı en ınuşam • TANSATLANTIK RYRON lontik •aporlarla ~iıuen<lıtorler purl•ran ı•unlerı l•••rıne ıue•'u• muatarda, çiçek hoy•luı, zoınkı arahl, çaınaşı~ için aoda, força, 
Ptıru 30/9/934 te beklenmekte araaında miirettep aeferler. lıvaı kahnl edıJmMı P 18 ve 1'rıyeate yoloular i9in leke toza, RAhun tozu, Jökı ıııahono, fare zebirı T.s. 
p 1 r9'r1Dıevyeld• doğrn N.EV cNEPTU.N, RltAN A vıo A Ti- •+!!!!5E'!!." fıyatluda tonzılfı.t yapalmıştır. Depnınn7.ıla Htılmakta olan Mer~inll kola fabrikaın~an hot ke-

O&KA hareket edecektir. ON OOMP ANY Ltd ı:udape11t T. Boven Rees Yolon ve navlun için tafsilat la paketlerıııden on adet geurene bır dolu p•ket Yorıyoros. Bar• 
20 teşrinıevHldeNEVORKta UN >4 fll .ı PU • IOH acentesıne miira sattım iıtıfarte e(liuız • 

._ k " A •aporu :.. en e ve ~n. lJımıt~ıı 'l'ELEFOK 1 3888 
•naca tır. • o~at eılınız ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1' olen •• 1ftk bbııf .. ı .. ar. dogro l•eklenıyor. DOG R U O Vapur Acentesi 1'or<loıı • Oemal Oendeli han M em lekotı n ''° yiı ~•ok aılı 
t'll.A.NSATLANTlK TAME LABAK VAHNA, GALATZ 1he Cunard Steam Shıp ~o. 13/tft 

Yapnrn 12 eylftlde limanı· BELGRAD, MOHAOS, BODA- lompalll/ Ltd. 1~~ 
n hareketle dotra NEV PEŞTE •e ViYANA içm yük BAOIRIA ~8 eyıftltlendi>rt 

KA hareket edecektir alıtcak ltı tetrrnıen·eıo kndar LI V EH PO 
lote11 Te yttt lrabut olunur. ARMEMENT DEPPE orJ ve OLA.: oov lııuanları 

... Dleıe Marllün Roıunaln GlRONDK vapuru :,fü oylu ıçın pik a:ıcııkıır. 
PJ1;Lı.:s Vapura 13 eylülde o T • BO~N r A 1't-şrıuıevvel hR~· 

L ö d MAL'•A le dogru bekleniyor. D N KEiıK LI VERPOOL ....,._.ıa& Te aynı g n e ... • langıoırıd" "f'e 

UOELONE MARSfLYA. ve Ye ANVERS için yük alRcakur. Gf,ASGOW dan gehp tablıyt>c e 
OV A'ya har.,ket edecektir. Armemenl H. Schuldt bqlouacak ve aynı samanda 

Yoloa n hamule kabul eder. A UG UST LEONHA RD va. V ARN A, BOURGAS ve KÖS· 
8UO.EA VA t'apurn 1 teşrini purn 22 eylülde AN VI~RS ~e TENOfü ıçın yıik alRcaktar. 

... •ide gehp Ye ayni gftode HAM.BUH.O limaularrndan yiik NOT : Vurut tarıhleri Ye 

~t on sekizde PiRE MALTA, çıkarmak iizere heklenıyor. AN· Yapurlarm ııimleri öaerınde mea 

tzAIR, V ALENSlYA,MAR· VKRS ROT'l'ERDAM ,.8 HAM- alıyet kabul edilmH. 
t. O T. BOWK.N RKES Y• Şö. ~YA, ve OEN VAYA. hare• BURG'a da yük alaoaktlr. 

Ltd. Bırmot Kordon Tel•fon edecektir. :folcn Te hamule O S1EAMSHIP 
\... 1HE EXP R1 Nn. 2353 
-....ı Nler. CURPORA1JON 

lloUand Aa"alla Ltno EXIRA Vapuru 18 ey. 
ALMKKRK Vapuru 21 ey- liilde bekeniyor. 

Jt1.ae beklenmekıe olup ROBAY NEVYOUK,ROSTOY ve Ft 

-'tUSTALYA •e YENi ZE- LADRLFf YA i910 yitk alacak. 
l.4~DA içm yük alacaktır. EXlLON A vaporo SO ey-

İIAndaki barek"t tarıhlerinde- lölde beklerııyor. N EV YORK 
\ı degitfıklıklercfon acenta mes'u- nOSTON Vf\ Iı,fJ,ADELFIYA 
1•t kabol etmez. limanlarına hamule alacaktır. 

Fazla tafeılit ıçio İkinci Kor· A RM ENT D/S/ A/S 

t.,llda iabmıl Tabliye Şirketi SI>ANSKELINJKN 

IDa11 arkat1ında .FRATELLI 11~ V ILJ..ıA vapuru 8 eylüdlde 

'l>ER O acenrehl,?ıoe mtirıt.,..t bekleniyor. NORVUQ limanta-

'clilmedı rıca olou ıır · rıntl hı•m u le a laoak h r 
l elefon: 2004-2006 

DO.K:TO& 

atip Oü. Esa 
Dahid Hastalıklar 

• 'HDteha88Ulı 
ifa t •l ıu1111 Her gftn Oıleden 
.,•ora Beyl6r - Hacı imam

lar eoka~ıoda 
tlo. Ht • "ta Yurdunda 

kabul ve tedavt eder 
TFLEPON ... aaat 

ı - _G 10 ) ~.7 

JOHNSTON LJNE LiMiTED 
QEHN MORE Vapuru AN

V KR8 ve LIVERPUL'dan yiik 

çıkarmak rç1n 10 eyliıJde bek

leniyor. HURGAZ, VAUN A, 

KuS'IENOE, GA.LAS Ye RRA

ILA limanlıuına da hamule ala
oaktar . 

Vurot tarihleri ,., vaparl•rm 
ııımlerı Uurine. meeullyet kabtal 
edilme•. 

N. V. W. ır. Haori Van Der 
Zee .t Oo. 

Birincı Kordon T&lefoo No. 
2007 • 2008 

Tertıtfon : 2548 

Arnıau.) auıu l ulıırıgtm Uliruı 

fönunu 1'ıp fakiilt\l&i 
muavmlermd"n 

Dr. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve tenasül 

hastahklan mütehassısı 
.M.uayeoebaneemı Bırancı 

Beyler eokA~ı ( Elhamra ai 
nema11 arkaıanda ) 55 noma
"' "" nakletmittir. (1145) h 3 

hl müeıae•e111dır. 

Sıhhi kona 

FeotH gii~liik 

Barometrn, termometre 

Qocok don muş"mbaları 

Hılnınnıu tnnleı çeşitlerı 

Yerli ecnebi ınustahzarlar 

}~nder hnlonan ılaç çeşltleri 

Daima 
.M.6YOat Te her yerden 

aca•dur. 

S. FERiT 

ŞiFA 
Eczanesi 

lzmir Esnef 
Bankasından: 

Ve Ahali 
Baokauuzıu uama muburer H11'4e ıenetlerıoden hedelleri ta• 

mamen öden mit olanları carı ayı• on .... ıoden itı haren d•ğıftır• 
meğe batlıyacafız. Allkadar bılM •bipleranhı bedeli tam ödenllllf 
maYakkat hı11tt ıser.etlenle birlıkte .Merkuımıze ·u 'obelerım ... 
möracaatlarıoı ı ıoa ederlL 4-tö (4i0) 

. ~ . . . .. . . ..-._ -

fMefruşat Mağazası • 
Fesçi Zade A. Nıhat 

'l'elefoa 8a&4 
M.efraı1ata mütealhk en eoo moda dötıflmelik kadıfe, 

Gobelen,~ lngili• kretonları, file, oibhıfık ,.. perdehk tblter, 
h"81r etor Ye keten perdeler, bro11• kornıs, 9oeok arabalan 
,.. •ndalyelerl, tab"n, otomobıl, maea mutambıları 
Nfre bnlnnnr 

ls•ı .. - Tol Bedesten Sa. ae 
·-· t•• 



l 14. Kyt.I 19S-4 m 

~mir Esnaf Ve Ahali Bankasının 30 Haziran 934 Tarihli BlanÇosudur 
~- .&B.'l'IP 
~ 

K.A.SA 
Baaknot 
Ufakhk 

D.A.HlLl M.UHABlR BANKALAR 
SENEDAT OÜZD.l.NI : . 

Va4le1i•• öç ay kalan 
V adttin• öç aydan fazla kalan 

ESHAM. •• TAHViLAT otJZDANI: 

..AV ANSLA.ll. 
Borsada kot., olanlar 

E•ham tagTilAt mukabili &Tanılar : 
A) B•raada kot• olanlar 
B) Boruda kot~ olmıyanlar 

Emtia Te 'Yelaik Üll•ria• &'fanılar 
Sair mütenevvi teminat 

BOBQLU HESABI OARILER: 
.A911c kredi 
Kefalet maJıı:abili kretli 

SA.lR M.lJHT&Lll? .BORÇLULAR: 

lUNKU LL&B : 

BiaMdaran 
lıt•ht•lif f>orçlolar 

M.akıneler 

1'aıalar 

T•i•at 
M.efl'utal 

6.A.YBt MENKULLER : 
Diaer 1•1ri mınk•ll.r 

iLK ~ESIBA.T M..A.SRAFI BA.KlYESI 
.NAZIM HESAPLAR: 

1 • 

Tal:Aıil eenedatı T• diger nazım hesaplar 

H•laJette• dolR.fl borçinlar 

T r, T. L. ----
99612 17 

469 53 100081 70 
- - 14397 85 

586777 81 
n:lO 587307 ~1 

22557 40 

9136 05 
8620 89 

67'166 6i 
18:35:18 :H 269061 89 

160ö4 71 
275916 ~=~ 291970 94 -
206231 :H 
115066 oı; 32l:A97 ~u - , 

2,19 87 
6279 (l 

2581 36 
10498 :H 217'18 9ö 

13937 4. 7 
21697 82 

120842 93 
"l !lOH} O f)!) 5 J Ji!l:~ 52 

:l17:",'44t i .:-, 
..-=< 

P&SiF 

SERMAYE 

lHTli.A.TLAR: 
F~Tkallfle thtiydlar 
Kanuni Te nizawi ıhtiyatlar 

MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT: 

O:ARt B ESAPLAR 
TASARRUF TEVDlATI: Va<leıri~ .. 
VADELt: 

Bir aydan bir aeneye kadar 

Bir ıeneden fazla 

SAfR MUHT'1;L[F ALAOAKLILAit 
1',\JıEP OLUNMAMIŞ ~.E.u.E1:IOLIGR Ye KUPONLAn: 
1S AZIM HESA.PLAB : 

Talaall aeneclatı Ti ditır na•ım h .. aplar 
R'ı>hlf'lltf'ln 

- -- - - ----

-
Kayıtlarımıza oygon eldo~onn 

.Murakıp 
. .Fıkrı 

tfo lll vı a laoakhlaı 
- ---

taadik 

---

ederiz. 

Mora kıp 
..A.. • .Nazmi 

.· 

.,,... 

·r Tı. 

16697 51 
4162:J fj' 

196063 lt 
181912 87 
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lzm:r Esnaf Ve Ahali Bankası ~iühürü 

~ffiı i 

U~um Hastalartn Nazarı Dikkatine 
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PI~ATT Malıtne Ve lnfaat' Bahrıye Mütelzassnı 

ETUP UEJIAL 
.l\lakine JmaJathanesi 

Balimağa Qarşııı .Nnıuarn 50 

Müeueaeıuin 

manın1dtı 

olarak 

nıakiae 

lzmirde 
faaliyettedir. 

.A lakaclarla -
rın bu makine· 
lerfo faaliyet 
tarzları hakkıntl.a malfüna ı almalarını tav14iye ederiz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
}a!]hane Ve Un Delirmenleri 

İçin hilumnın alilt V f' e<l Avat ıınal edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GazQzgen 
Her boyrla ve her knvnt

te her c!ııe mahrukat üzerine 
• 

BUumunı peniz Jılerl 
Dnrbinler, tnlnmbalar Te 

tesisatı mibanikiye aıııanHör Te 
v;oçler ve e:ıir i•ler c.lernbte 
ve kabul f'dilir . 

ZADE 

Muharrem 
Vata· Mahdumları 

Hlaarönü Yorgancılar çarıısı No. 7 - D- 11 
TELEFON: 3755 IZMIR 

Ko~tüyü pamak Te yüu ile her model üzerin• el Tt m&· 
kin• diki,ler ıon moda f"ntazi yor:,:-anlar T• karyola takım
ları, ıüı yaıtıkları T• 1eferrnatı, .kordonlu yataklar, tül oi. 
lıinlikler kadit• T• koma' iiHrine farbalaboı T• gülleflik 
perdeler, kanape ıalldalye kılıfları, •ark oda, takımları Te 

l 
1aire mağaııamuıda l~al •dildiiinden uoaz fiyatla tedarik 
echbilir1ints. Toptan Te perakende ıipari' ka.b•l ff.ilir. 
Pamuk ÖHriııe de iş yapılır. 3-18 ('4.0) 

t~ -« 

..).1 aldııa .lfahl'ikasıuıu 

NAMDAR ÇIKRiul 

1~MIR 

1 ürJ.·lye l.Jmuml Acentesi 

G. D. GIRAS 
İSTANBUL 

Aıır efendi caddtai 
Baker hanı 

Poıta kntaın : (16 
,. .; .·· ... -~ . . . . . .- ; 

Şirketin Merkez T~ ]fabrikası: lzmirde HaJkapınardadır 

Yeril PamutJundan At, 1 aggare, KöpekbGf, Dellrmen, 
Ge11tk ve Leylak Markalarını Jıa Yi her aeTi Kabot H•i 
imal eylemekte olup malJarl A Trupanıa ayni tip meo1H1 .. 

oatrna faiktir. 

Telefon lfo. 2211 ve 3087 
Telgraf ..,.ıreal: Ba~rak ı .. ır 

En eon ıiıtem mide, kaıın, bat?ır11ak, böbrek n dogoın 

net.ceai Jiizum gl>ıterifen pilotla, pılotsuz kauçuk koualar, 

kasık haı!;ları, düztabanlar için tahan kc>uaları gayri tabii 

dogan çocukların TÜcutlarındaki jğrilikleri cloıtrnltına ci
hazları, k<Hni k haeta !ıkla rt neticeRi huırn le gelen kambnr
Jok ları dogrultmak için konalar ve kentli ihtiraımız olan 

miiteharrik el To ayaklar, talobelerin çalışma 11rıa11ında fır

layan ldirek kemiklerinin g ayri tabiile~ıuesine mani olmak 
için korular. 

1 ürklyenln yf!.gfi.rıe müessl«esl ve eserlerUe ralbet ve 
itimat kazanan sun 't _aza dmll ve mlltehassıs' 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul aaat l arı : 10 ila 12,30 ö~leden ıoura 
kadar. 

• 

Adres : 1zmir Kaymakam Nihat be11 caddesi No. 20 
l&-20 (355) s 7 

• - ~ . • • - ~ ~- ı..-~ 1 • _., • 

Bahkesir Vilayeti 
Daimisinden : 

Encümeni 

11 ıoa - Bnrhaniy• yolonon 94.. 96 kilometreleri 

kııruın tamiratı Haaiyeıi ,artoame .,.. k6'ifnameıi mucibiaoe y• 
pılmak Te 27 Eyltll 934. tarihine müudıf Per,embe günü 1aat o 

be,te ihale edilmek üzere yirmi r:ün müddetle -ye kap~h zarf oııı· 

file müoaka..'aye koomn,tnr, Tamiratı e•uiyfloin h•deli ke,ti 54.5' 

lira 28 karottor. Möoakaaaya liyakati fenoiyeıi ba' möh•odiıliko 

tıudık edilenlerin ittiraki mHnliyetleri il• çalıfllCakJ.ar ebli1• 

Teaikaıı -ye tioaret nıikHl ibraz ıdeoler kabul olunacak .... b 

THİkalar 1nmi İhRledeo )aakaJ tekiz (Üll evnl ba, mtihendiıliğ 

ibraz edilmit bnlanaoaktır. Talip olanların hn ".Haik ile berab• 

yüade yedi ltnçuk niı~etind• teminatı muTakkate makbuz 'fi! 
mektaplarlle 1eTmi mesldirda Te 'fakti maayyooinde uınlü dair 

ıi•je encümeni 'filayet• fa•Ja maltmat almak iıtiy•nlerin dab 

HTel ba' mtih•niiılit• ••1• enoü.DMnh Tİ lllyet lıalemhae müt 
oaat~etm•l.eri ilAa olunur. · 11-16-19-M (•34') 3804. 

"''·. ~-

ol f ı"l at 


