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riyata Cevap Veriyı:r Ev S&n'atları için Bir Tamim 
Muallimlırimiz Jıkdiıaı• 

ile Ta1tif I~i~ilır 
Vaziyet Çok Nazik VeEhemmiyetl~d~r işçi Ku:i°İ;·;;~d;~·"B'i;~;t""V;y; ... Aii;;fEf;;dile Ça
Resmi Makamat Harekete Gelmelıdır lışan Ev San'atları Frbabı Versziden l\~üstesnadır 

Üzüm piyasasmı duıürmek Aldığım miktar büyük tiaret 

l(aarif inzıbat ınechı1i geçti 
dera teneain,)tıt biiyiik mu.,nffAk .. 

yet ye gayretleri göriilen m••' .. 
limJcrin hir~r tn.kdırname il• 
taltifine kn"r nrmiştlT. 

içia bazı Türlıt ihracatçılanmn hane diye gösterilenlerden her 2395 numaralı kazanç nrgı e'flerde hah dokutacak -0lıa ibo 
aralarında birleıtikleri iddia hangi birinin aldığı mıktar de @i knnnnonun :"l üncü maddeıi auretle evl~rd• çahoanlar 'fe ıı.-
edilmiş ve haberin Ankarada recesindcrdır nin 7 r.oı fıkrası mncıbince: nRyıi erhabmdandır. Keza htan· 

ohuıı&bilir. Hangi ya9ta ot•rsa Takllirname ile taUlf ıedtfen• 
olıao çırak iıtihdamı Taziyeti ler Bnca hi rınci mektep ınuaili" 
degıştiıir. mi Mualla .,e ~evber, ıi9unol 

asabiyet uyandırdığını da eAna· Hakikat şudur: c lşt;ı kallanmaktıı~tn k11ndı huldR Feahaoe fabrikaıı iplıJtioi 
d* Ajansı tarafından tebliğ Bu memlekette bundan on ne ve1a ba~kalarına aıt ınalze Vt1ya b*'zını veTmek ıaretile ev-

, - El yeya arakla nya mektep ınoalhmi IAmet .,. Fahrit 
bedent kuıvntle i•ler makine ve Karataş M.ntlUİ uuıktebt ınaal• 
te&gfthlarda çılltıJaoaktır. Bn limi İrfan, Musevi 'flrkek mek" 
nankine Te tezgahlar dikit, çoup, tehi muallimi ~ahh ve lilitllt. 
fı otla, örgü, nee9 makine Ye McıseTi Y el.i nı ınektehı ın aal1 ı ınl 
tezglblarındAn ibarettir. lhaan, M•necnen maapf metuat41 

ol911muştu. Bu vaziyet kar,ısında sene evel bir tek Türk ihracatçı meyi oi?.Zat uya birlıkte cıtornn ıerde çorap, faııılA., kn.,ak, ÇKma· 

hassasiyet gösterilerek hakikatan yok iken, -bugün Avrupada en ailt>si elradıle el veya ay.akla şır diktueoek olı1a banları eYle
meydana konması için tahkikat büyük piyasalarda, en iter.i tu Vt 1tt. hedeni ku:n·etle işler ma- rınde ;şliyenler e'f eanatlart orbabJ 
yapılmuı vesikalar elde edılmesi tulan markalar, yine iftihara kıııe • ., tezgahlarda çalışan eY bu<lndu i9ııu1e kahrlıu· Fakııtevin 
lizımgelirken, bir gazete bu mev 1 iddia ederiz ki, Türk ihracatçı- l!lanatları erbabı ve hır ıkte orn de <;alıtan hır terzı nya kunduracı 
ıuu küfür vadisine sürükledi Bız larınıo<iır Bunlar arasında mev rarı ıuleııı efı"<lı > nrg1den müı ·~çı olmayıp t1anatkar vaziyetinde 

de Cuma günkü oashamızda kiimi, habr veya gönül Yeya teına tutnlma'ktaclır. halandu~ondnn l>u kabil aaoat 

Ev ıanatları erbabı, yokAriki Kemal, Aliağa nahlyetd lıs,'.118" 
,artlar daheıinde çah,ırlarta alhmi Kem"I, Menemen Seyrek: 
kendileri 'H biTlitte otordokları köyt\ muallinıı Mo?.after, tter 
aileei efradı l'•rgidın möeteana DO'fa Pıoarba'ı ba,mnalliıni .Ni
totnlao11ktı.rlar. .A.kıi takdirde hat, l"1ıklar basmaallimi Süref-

Piyasada söylenenleri ele a larak akrabalık iJe kazanmadım Ha Kanonun ho hkraaındnki (e• 
davanın esasını ortaya koyabil· yatı •e bütün varlığı yalnız bu sanatları) erbabından maksat, 
mek için bir makale 1azdık. memlekete bağlı o'an ve bu 

1 
nlerın<le çahşan işçiler df'mek

Düa de tetkikabmıza devam memleket mahsulünü iyi v~ temiz tır. l\y aa11atları mef bumu, i~çi
eyJedik. Son bir iki gün zarfın ıatmağı Ye aürmeğı ayni zaman- lık bodnt ve şomn ü ıçinde mü
da dahi ayni tip malı bir kısım da ca.odao hissede~ bır insanın, 

1 
taı ... · edılmek lazımgelir. lşçi

tüccarJar yirmi iki, dığer bir bu pıyasalarda biltun yo)duktar, likt~n maksat, bır maddei rna
kısam tüccarlar da on ıekiz fi· fena ıerait ve ağır rekabetler umle için ıcap edf'n malzem.-yı 
loriae teklif ediyormuş.. ku~11ında birçok fedakarlıklar işlıyerek hu ••leme mukabili yal 

Binaenaleyh her türlü van- yaparak iyi ve namusk~r tile rııa imal ücreti alml\k demektir. 
tadan istifade edecek mevkide carlara yakı an tarzda ış yap EV" unatları erhabı işoi VI\· 

bulunan resmi makamat perde masa mal teslim ermesi sayesin· ziyctınde olunca, ( e.,.. l!lrıatları 
altıoda gizlenenlerin hüYiyet dedır ki, ibracat iılcrinde bu· erbabı ) ıle ( n·ınde ıcrayı sanat 
lerıni ve hakikatı meydana günkü me.-lui elde etmıye mu-

1 

edenler ) aratıında. fark vardır. 
koyacak vaziyettedir. Milli hisler, vaffak oldum. . . . ( .E ... s~natları erbabı ) , mii,terı 
duygular ı~hsi şeref ve namuslar . Yin~ şerefJe ~e ıftaharla ... ıd· ı vaııyt tınde olan , şalııs!arll\ ala· 
iJe oynamak kolay bir iş otma dıa edıyorum kı, kazandıgım kad1tr ı.Jea-ıldır • . ET sanatları er 
dığı gibi bunlara göğüs ve·rmek~ itimat ve itıbar ~ayesi~e ayn~ htt lıı, ekıt1rıyetle hır töccar -.eya 
te güçtür. Hauaaiyetle bakika numara mah9u1Jerı bugun dahı bır tnbrıkacı uamı hesabına it 
tın tespitine intizar ederken eski addedı!en ıhracat mücsse· cilık yapar. ( .ET'inde icrayı aa 
Kırkağaçlı KAzım ve Şerif Riza selerinin hepsınden yüksek fiat- nnt edenier) isfl uınnrniyetle mtiş 
lıalefierinden. Selihitün beylerin larJ~ ıatmağa. ve müşteri bul-

1 

terieı a~~n altlığı . ısi[Mrı'ı iı:ler 
gönderdiklerı cevapları aynen mage ~uvaftak. ol~yorum . .. veya maşterıye teılım eyler; yaptı 
neşredıyoruz: lktısat vekaleh ve vılayete l?l i~ bır işoılık hududa dabılınde 

Kırkağaçlı Kdzım Beyin ta~kikat için ~yraca mür~caat kalmayıp bir eanat icrıı eylemek 
Cevabı: cttım. Bu tahkıkatta hakıkah 'fazıyotındedır. Faraza, bir halı 

Ytnı As11 gazetesine; meydana çıkaracak ve şeref, imalntbı\Oe&i malzemctıini ver"rek 
Efendim; ve ahlak mefhumları haricinde 

karların dökld.n açmakıısın e'f'· 

lerinde çahşmıaları, kendılerinin 1 d " • 
n· Hın e ıorayı sanat T•1• hıl'· ya Naldtikeu batmnallimi M•• 

ev aanayii erbabınllan telakkile- f d ··k ıı fi ' i 
et e en mu ·e •·er gibi, i,gal IAba+ Do ... anlar haı:ırnmdliıO 

rioi iıtilzam etmH. ıt·Lı i b ıı ı · f1 .. Pı " • ıuır ma a er n gayrıaa 0 1 K k K 1 r nek• 
Kanonnn 3 ünoü madde.inin d ı k ema ı arşıya " e er 1 1 

iratlart ifraz e i ere kanonnn tebl ha•wu•llimı Ah Aln, J{•,. 
1 inci fıkraaı flJ' Hnatları erba- 17 3~ ü ii (Jd 1 • • " ı· a.I .,, .. ne ma e erı maoı· k 0 b · t ue• 
hrnı da sureti mutlakada yerai- ı.. · ı\b' t t ı 1 • 11• • nm oraye mt 

"" oınce Yerıiye t ı n a ur ar. muallimi FRtm", H.Rsi•e, M• &• 
dPn müateına tatmakta bu tetiı K büt ·· i d ' o...1 

annmın çe enouuıen o e bat, Kar,ıyaka Ankara rnekt•.,. 
nayı bıı 'artlara lıaRlamaktad1r. müzakereıi ıırasında, htienıdan 

1 
..a 

A muallimi Nazende, Tiirk Bir •ı· ranıh&n •artlar tnnlardlr.· ı"ıtıfadı •deoek ...... ean' ti rı 
"' "' ... a • muallimi Hayrire, Fenıp•t' 

1 - Ev San'atları erbabı erbahı tadat edilmek iıteııilmi,ti. muallimi MAlıha n Mebtıkt, 
ikamet ettigi eyinde çalışacaktn. Rn tadadın, haklarında istıına Mieakı MilU maallimi Naoıylt 

2 - Ke•dine 'feya başka- muameleai tatbik edilecek eT iffet, Semahat, Sakarya ıuu•llİ'" 
farına aıt malzemeyi bizzat Teya eao'atlarının tayin n tofrikiade, mi Hadice, Zl\fer muallimi !l'r 
hırlıkt• otnran aıle efradile bir- bı'r tı· kır vermek üzere bora•a 

' J riman, Urla birinci mektep oıo· 
likte ivliyecektir. Bizzat işlem•· alnımaeıııda faide görülmüttür. aJlımi AlıJe ""Muharrem, '.[r 

yipte cırtak veya yard1mcı ile Bütçe eırciimenıne göre : pekör muallimi Kazını YA O,. 
lıirlılcte i~lerH nya ~iJeai efradın· A) Hah, kilim, çul, keçe, bez mal, Tire iiçiinoö mektep b•f• 
dan olmakla buaber birlikte otor- Ye aair meoıocat dok•maoıhğı. moallirni Fatin, moallimlerind•ll 
ımyırn tah11ların yapaları işe B) Çorap, fani la ve sair örgii Ahmet ,.. Hamdi, <)e~me Nıunı" 
ıştirRklnrı hulnnuyorH, bthına işleri .YAJ•mak ve iplik eğirmek. Kemal ınoallımi Şadı ye, Qıf ılık 
tatbık olonamaz. Birlikte otnrao O) Kamı,, Hz, agaç dalları muallimi Hırnf, Karahnrann• 
ailtai tabirinden maksat, kırıaı, H taıa,larından hasır, zembil Morılo~an muallimi SabAh•C. 
babası, anS11ı, c;ocnkları gelhıi maıa ve emıali imRIAtı. lzınirin Duatepe muallimi Hak• 
feya damadı n torunları gibi EY aao'atlan ciimlesinden ad· kı, Balithıy mektebi maRIUllll 

bir çerçeTe dttbilinde mütalea dolonmnotnr. Nazam ve Miiıın•er, Neoatl 

Gazetenizin 14 cari tarihli itibari, ticari ve şerefım aley T k M •• Ad•J 8 8 ) d• 
. ıüshaaında (Üzüm meselesi) baı- binde propaganda yapanların 1 a as usteşar 1 • e e 1 ye 

bay mektebi muallimi 14:mınt, 

İffet Ralımiye 1 Hl'tkmıiyeti ,Mil· 
hyedeo başmualfim Qetın, ro11-
alllm Fikri1e n Adnan, .Miid•' 
fıtai Hukuktarı Ali Ekr"m, Oii"' 
zılyahdan 811.ime, MedıhR, Sefl 
rlhıaarın Ulamış mullllımı Ab· 
dorrahmao, Hergamanuı Po1r• . 
oık muallimi N ori, Gü9bt11l 
muallimi Muuff•r, Sucakh ııı• 
allimi Hikmet baııım n bet' 

..lığı ile intiıar eden başmakale· mahiyeti ortaya konacakhr K • Dfi.n Sigara. Pabrl- p• 
de iımim de yazıh olmasından Saygılarımı sunarım etendim. omısyonu .... T fti Etti ıyangosu 

K.. Kazım iktisat Vekaletin- -.asını 8 
' Gelecek Sene dolayı efkarı umumiyeyi tenvir Saldhaltln Beyin Cevabı: Bir baftaJsnberi 'ebrımizde 

etmek mecburiyetini duydum. Yt>nı Asır gazetesi neşnyat nılJdüı - ce Takdir Edildi buJonmakta olan Giimrük ve ln- Oekileoek 
ltbu mektubumun gazeteniz· lüğüne: Vilayet takas kooıisyooo dün hıHrlar VekA.leti wfüıteşarı Adil 16 .Eylülde ıoreti lrat,iyede 

de neırini rica ederim: Eteodim, (iğleden ıonra ticaret ye zabıta bey dün öı1tlt1den ev-..el lnhltıarlar k•tldeıi mukarrer bulanan beJe. 
1 - Tarafımdan hiç bir mü· Bir iki gündür İzmir gazete· odaeında toplanmı, "' birikmit başmüdüriyetine giderek dıvair dıyeoin bttyiik eşya piyangoıu 

ı h. t b 'kit 1 ı d "k d 'I · k b' moamel&tını ve 'f'ezne ı,ıerjnl satı• miktarı kanuni haddi bnl-esseae a ey ıne a rı yapı erin e iaim zı re ı mıyere ır işlerden bazılarını inta9 eylemi,. "' 
mamııtır. Bu iddia doğru de· kaç Türk ihracatçı hakkında tir. tetkik eylemi tir. madıgı i9in geleoek aene 15 Ni-

Adil bıy ögleden 11onra da sana telııir edilmilJtir. 
!erdir. 

ğildir. yapılan neıriyat dolayısile muh lırmir takat komisyonunun refakatindtt ha.müdür Sezai b11y K .&dliJ'& vekili D•• 
2 - Bu sene alivrelerden terem gazetenizin 14191934 ta faaliyeti lktiut VekAletinct tak· oldugo halde Aleaooaktaki inhi.. Vapurda aza 

ne btlytlk paralar kazandım, ne rihli nüshasındaki başmakalede dir edilmiıştir. ıarlar ıigara fabriku•nı teftıt Limanda Uemirli bulunan PanaJ'ırı Geadl 
ziyan ettim ve ne de denildiği meıele tetkik ve mevzubahse· ........................ .................. ı · r ı:lebrimi.ade balunau•kla ot•• 

d ferımızi temız ve iyi satmak ve ey emıt ır. Alman Yaporunda amele olarak ~ ii 
ıekilde müatabıiJin vaziyetin en dilirken ismimiz zikredilmiştir.. Abidin Bey Adliye V ttkiti Sara9 ogıu Şi\kr 

"f d • . 1 k b teslim etmek, temiz ve dllrüıt Yük11k .1ıraat enıtittilert mtt· çahtan Giritli R•o•blu •J•tına bey dün beltdıye uiıi dokt•' ıstı a e etmegı tasar ıyara ucuz Bu suretle bu c;:eva ~ınızı gön- iş yapmak sayesinde epeyce ~aTiri Abidin bey şehrimizde diişen bir ösüm kutaau muma-
fiaUarla alivre mal ıathm. Bu dermeğe ve efknı umumiyeyi kıdemli ecnebi rakıplerini dabi bası zirat tetkikat icra etmeğ• lleybi •1•tından yaralaoutbr. Hela9&t Salih beyhı birlikte ,. 

iddialarda kimi!en ve fena mak de tenvire mecburiyet basıl oldu geride bırakan ve maalesef ~gıle~lm~iş•tm;.ir~.1!111•11!!~111!~••••İIYİIİİ"ilraillliı•tiiııailıiitliaiinii•iİIY~•~kijB~ldiiiijırıiı~lmlıılı~İİtİİ1rli.İlll"~*Y~•~r~ı~f!!",i•'~a~r~et~e~ı•m~i~"t~i~r~~~-'a;'' 
ıatlarla uydurulmuş adi birer Lütfen bu izabnameterin ayni bugün adedi mahdut olan • Teırıka No. it EvıOı 18 ((Ulüyor, kab hır şeyler arar gal1 
yalandır Mayıstan Piyasanın veçihle ne~rini reca ederim.. Tiirk ihracatçılarımn ticarj ve dalıyordu. Dizlerinde unutul· 
açıldığı 4 Ağustosa kadar olan 1 - Üzüm fiatını düşürmek oianevi varlıklarını oktadan kal - B l ~e • n: Q mut kitap nçık dnrııyor. 
devre ile piyasa açıldığmdan bu maksadile biç bir içtima yapıl: dırmak istıyenlerin kafalarına en ~ vıyo r u. Bülent ıuahk kapıdan 
güne kadar ki ikiııci devrenin mamıştır. Bu maksadı istihdaf kanun ve efkarı umumiyenin baktı ıonra: 
her ikisindeki alivre ve hazır edebilecek, hatta en ufak başka kahhar darba11 inecektir. ZaYalh Ülkii: Seni için iqill 
satı,ıerımın vasati fiatı en büyük bir fiil ve hareket ticaretbane· 3 - Alivre satııl~rı~ı ucuz 'AıS:u.Jıarrt.r•; ~ebl.a .A.rt.:r 

bellenen ihracat evinin vasati miz tarafından yapılm.ş değildir. yaptığımız ~akkandaki ısna.Uar 
sahş halından yüksek olduğunu Bu isnadı yapanlar yalancıd1r. da alelid• ~ırer yalan~•~· .Ahvr_e 
iftiharla iddıa ederim 2 - Tftrk ihracat tüccarları satııları fıatı vuatımızıo, dı· 

Aksıni iddia edeceklere her oın .alivre aabşları doJayisUe, ğer taraf diye gdö 9 t • r dil •ha 
f . k ı • k b tt'kl · · k T" k tüccarl•r vasatisin en a a zaman ıatJarımı ap •ıtırmaga para ay e ı ermı anca ur .. k ld .. k 

1 ı.. • B 'dd" 'h t ı "t"b ı· · yuk.ae o uguau da ra am aran &;aazır ve amadeyım. u ı ıanın ı raca çı arının ı ı arı ma ısıne b 
1
• t 1 . t kted·r v 

. .1 . b' .k e aga ı e ıspa a mu ı e 
hilafında rivayet çıkaranlar bu tevcıh edı mıı, şeni ır auı ast- b d . 

k 1 'dd" r · b . r t una ama eyız • mu ayeseyi yapmadık arı ve ı ı- br ıcaret anemız a ıne sa ıı B 1 k tt haksız yere 
alarmı ıspat edemedikleri tak- taahhütlerini tamamen ve karla b kul mem e e fe •t·b 

B k- f 1 1 aş a arının ıere , ı ı ar ve na 
dirde. Türk ihracatçılarıoın iti- kapamııtır • ugiln u ıat ara muau ile oynamağa cüret eden· 
barı ticcarllerine suikast eden dahi. alivre satışlarından ziyan leria kanundan ye efkArı uma 
adi birer müfteri mevkiinde etmem:z mümkün değildir. miye~ia aıll tecellilerinden eu· 
kalacaklardır. iktisat veklletile Viliyet ma ci mulcaltelelerini g6receğ;ae 

3 - Piyasa aÇ1ldığı .ıamao kamından rica ettiğimiz tahki· eminiz • 
Avrupada bulunuyordum. Geldi- kat neticeai bakikab meydana HünnetJerimhd lfttfea kal.al 
tım giladen itibaren bugüne ka- çıkaracak, ve inkıliptan sonra ecliais efendim. 
dar sah,lanm " ihtiyaçlanm ile ortaya ahlahUea •e biltfia dünya Şerif Zade Halefleri 
·~taauip hatta fazla mal aldım, piyaanında mhha11rea mabsu·l Sahtlıettlla 

kemiren acıları ıtindırmek, ••'
-- Ya bo aalond" bıraktıgı <limde yine fenahk hi11ediyorum. dljtim aöıii tntmak iıtıyorum. 

bootuıa, kalaklarımımı hll& dol· Onlar odalarına çekillrkın Artık hayatımızı ba~lıyAn lftl 
duran onun rnuıikiıinl nHıl dol· 1Alonda gürttltöler c;ogalmıt çift· a1tır düğümleri 9(;zeınezHk btÔ 
dormalı ' ı,r birbirioft karı,mı,ıa. 1 ' 

. • parça arım. 
Bülent mfttebe11ım görttnme· * • . e 6 rgün hin kere ölmekt11ı•" 

~e 9ah,arak : Bttlent daireden bir•• erken bir kere ... Robıınon kara JO• , 
- İtiraf edinim ki ba hotlato gelmişti. .Evden 91kmak adeta ı. •" 

. . tünoeleri onu ıımıııo aarıo• i 
duymayanlardan biri T• belki kaçmak iıter gıbı acele edu, lçeri bir adıın l\tawadan g•' 
birinoiıi ıiuiniz. ittt• daramaz Olkünön daJıtın d'. d'· e on n .. 

Kar1ıı••n 1anında kouuıan bakı,ıarı onu aürükliye aörükli·- ı, oda1rna g-irdi. 

Serabı göıterdi. ye çekerdi. Şimdi merclivenlerl bürntana dayadı .. 
-loaoıoı•a teıekkiir ederim. 9ıkarken aarip hir kararaıshk ı, •• timdi ... kadar aoı t-'' . 
Dao• b-.laouttı.!ieedet •itan· i9inde: tl•ini anlıyordu. 

hıınıa kolunda clöDm•ı• bat- - Bayar olamaz, artık ba O'tköyti babaıı ribi IM'Vdi~İ ... ; 
tachlar. aıaba 8ta&mamall- •ıror4u. •••• karı11 yapmakta, 1••' 

Bfllent. tltfrlefla ı.-retlle lralkh. O'lldl ylae er...ıa 1•*-l••cl• laarıket etti~ini takdir Wi1or•" 
- Gldell• Bll•t .._ k•· •••••ıt w.Ularr. ltdıyor k&ll - Sou V• -



Günün En Büyük Derdi! 
Mektep Ihtiyacıdıre. 

SONTELGRAF HABERLER/ 
. .. - _.; ~~ . . . '"'~;; , : -~ .. 

- aş 1a1aı;·8;,;~~~·s~i,;i;~~ .. .::·-.. M;.;~;;,~· .. ·100· .. taıcbe kayt Hariciye Vekllimtzia Be~anatı Tire .. e .. Çocuğuma şu güzel mek· edilmiş Yalnız birinci 11nıfa .......................................................... .. 

tepte bir yer paşam." kayt olunanlar 270 çocuktur ''T•• k•y SOVY ti • M C •y t•ı 
Analar, babalar yalnız bunu, Geçen yıJdnz kalan 60 talebe ur 1 e e erın ı... emı e 1 e Bir Orta ••ktelle 

"1nız çocuklarmın cahil kalma- ile birlikte 330 talebe için birin 

-~aını ıstiyorlardı. Dir:k Vali · ci sınıftan beş kurs açmak icap TeQrı·kı· Mesnı·sı·nden Bahtı·yar_Jır lhti7a9 Var 
'hz, rejimin şuurlu hassasiyetine edecektir. Mektebin daha beş t( C. ll ,, 1'ıke 15 ( l:I asnıi) - Tirede 
)araşan bir alaka ile hepsini mua!Jime ihtiyacı vardır. Paşa • ·-·-• • maarife iyi ehemmiyet Terllmit 
'Yrı ayrı dinliyor, notlarını alı bu muallimleri temin edeceğini Rnsyanın Verecegv i Cevap 1'!etni H kkında Sovyet oldn.~n iJk bakı~ta ~ezıliyor. Tam 
rordu. Bütün bu mahaJle hal· vadderken mubarririmize döne te.,lnlAth tık mekteplerin talebe 
~lldan Kazım paıanın tamma rek fU kıymetli sözleri ıöyle· Münı essillerile Heyeti v urahhasa Arasında Itilif e• miktarları dolgun h!r rakam !a· 
~ı kimse yoktu sanki. Eski, miştiı: 1 'ıyo". Bo ıene ytnıden yapıla• 

Oeuene, 15 (A.A) - .Mil· mNlı .erile he,,etl ıııorabhaeaJar Auuatanıa Maralahaaı b' ı 
'•ni dilekleri 0 kadar iyi hatır - Hatırlar mısıoız, iki yıl "' • 111 ır lk mektebin büyüklü~ft de 
L d k b 1 t . ı..._ l d Jetler cemiyeti .lrnn1eyioin reiıi aruında taın itilAt hi11I olma•· N• Dtgorl aıoııkta kalan 98 okama r.aıtında 
'.'JOr u i ayrct etmemek ka evve gaze enıze oeyana ım a M 8 d F -y .,, "' 
~ d -·ıd· mevcut ilk mektep talebesinin • eoeı yaoın • ranııs mo- tur. Nihayet ıt. Berpr Vald~nea bulunan yannları ıineıine alma-

egı ' 35 b" ld • b k rabbaaı .M. Mauigli oldngu bal 1•ofllt Ril•'ll B.-ıın & .. ı.-H A.Tuıtaryaaın be_yoelmllel möna· ... kAtı gel-ektir Hök ... meti• 
lhllgar Nln2nUı Sözll'rl ıo o ugunu, o sayının pe O . . r ,,,, ,,.-.- e- '""" u 

. . . . yakında Kırk bini aşacağını söy. de erıeTH onarrnda M. LıtTı Oenene 15 ( A.A.) - HaTu Mbetlere atfettıjti ytikHk kıy- maarit i"lerimde c<Nterdi~l bfiyftk 
. Bar pencereden ıhtıyar bır . . oofon nezdi ne a-iderek kendııioe A. b· Jd . metl goıtererek bn memleketi• . . . 'i•e b .. ını uzattı: lemııtım. işte bu ıene Kırk beı 1111 • • Janıı 1 ırıyor: •arlık n tıtızlığin batkın 1'11• 

- SoYvet Raıyao t DO M K . • . •••if•ıi ıalh jçfo tefriki meaai •. _ p am dedi bu ol bini bulduk. 120 fazla mual· : ın oemıye e gır· n · antılo A TJ&llbn •c bunda aldıRı meTkı 9t•lr lyl4lir. 
•-· Af ' Y ne 1. • . k 'b· k m.,ı hakkında 1•pılacıtk da•et M . oldoıu kanaatıoda hulandcguna ıut d&zelecek 1 Şu karşıc3a ımı yenı me tep!er su gı ı çe - b R •tı ayard · Haytıden ıonra mil liiylemiwtir. Herkea 9oouRnno okutmak l9ia 

Mıümüz& kabartan binay• bu ti a-itti •• ı·o~a . ~·~~nı~ •e~eo;ıt :·~~p letler cemiyeti eeıamblut Kalro- lıl. Bergeır ıon bAdieeler ... eon dereoe htt•eekAr bulunuyor. 
Ptlu yaraştırmıyoruz arbk Kublldg Ve Dandar ome ın .•rı " lD • g r tm ,aur. aamattayı dinlemi,tir. DHIDd"kl kıymetli müHberetl•· Bo hneıklrhRID dereoeeiai öl'9 

Nl'neDı·n "'sterdi~ b"ına •a· Mektebin büyük koridorunu grenııcJ_ığıne nazaran mük&1e .M · J h J 1 rioden •e bilhaıaa ma1~ mil••· mek için çoook babalarlle 19fak 
L . • . . a:v a• • , ... ü ı· bü ki . . • . t • meler mutaıt ıaretle lnkltaf et omaı ey mil et er eımlye .. ı iti ö ii lr&f'di ilk ek 
•ızın ıımını taşıyan, bır cum s s ıyen yü erımı:ı.ın reıım crı . . tine olan itimadmi bildirdikten heretten dol•yi dı•letlere ietek· r g .' tıne 1 r. . m ı., 

. . . . . d . k Ji • d mıttır. Uıule aıt bazı teferruat t h 11 ı 1 1r ~il ıyct ibıdesı ııbı etrafın<ıa yanm a ın ı P ugurun a can 
0 

10nra M. Saymen Simoo 'H .M. k.ftr ettikten eöara M. Şuıning • 1 1 1••ro ara Yeri eee • 
"at, ışık dag·ıtan mekte veren Kubiliy'm da resmi var· ~nevred.•. halle muhtaç olmakla gibi A •uıtur,,anın to• ka•ın1a l(lntn bir temeU•tr. Ba ı ... ı 
1 P b be t JAf k u ı k Harttn'noo aö.ıJerine tamam•• J ııych. dır Müdür Bedia hanım inkılap era r ı 1 a at J o ara ta- . aımlHIDa kadar tamami1etint ı,ınde kaymalı:am Gafur beyia 

K hakkuk etmit naaarile b k 1 ittirak ethğlDi hatırlattıktan d 1 1 1 x.. d i ium pafa demokrat halkın şehidi Dündarın bir fotuğrafmı • 1 a mf:laafaa azminde oJdotunu bil- •••m ı Ç• ı'm" ar g.,.ter 11t 
~okratça suallerinden ıevk tedarik için valimizin tavassutu• bılir. 10nr& berkNe kar~ı 9ok c1oetan• dtrmt,ur. ka7dolanoyor. Ya~m• bir orta 

Yuyordu Ninenin merakını nu rica etmiştir Jttld/ Hdııl O/da h11lerle mattaaıt bulondojtana M. Berger btıynelmlleJ t .. rl· mektep yokluğunun ha temeli 
in etti Mektepten Çıltarlten Oene•re, 1~ <. ~· A ) .. - Saat bu yolda dtıYamı arsa eıtiıtlnl Te ki meninin m•y••n•• lkttnt 98rtt•eoegi IJlye ediliyor. llk 

- Burası güzel olacak, nine Ayrıhrken mektebin avlusunu 24,15 fe lS~ren1ldıtıne gore So• SoTy•t Roıyanın kıymettar mftı. Ye em11iyet abalarıada mllletler mekteplerden 9ılı:aa bir9ok ço-
iedi. Öniinüzde bir çocurc bah· bir çok yurttaşlar do'durmuştu. yet Rn•yaya yazılacak dautna takhel teşrıki DJeHiııoden dolayı cemiyeti mtiuberetlnln ATnıhır- coklar m•kteptıa kalmı,ıar •• 
~i, arkanızda bir park mekte Bunlar da çocuklarına mektepler- me •• Roıyanın •erect-l!i cenp fftrkiycnın babtıyu bolundoğo· ya için deTam edec•gi ümidınt bo' bir halde gesm.,ge ba~lamıt 

izin etrafını ıiisliyecek. Yakın de yer arayan analar, babalardı. metinleri bakkındR Sovyet ınii rıo hihlırnıı~tir. ızbar eylemi,tir. !ardır. 
sevinciniz artacak. Halkın bugün için ekmek ıu a • • • • • • • • • • S 

ı~::i~;~::dird'i~jdesi mahalle~~~:~ d:~:~.;.·Y=~-~ b:.kiı:~~:! Lehistan VeŞar·K Mı.sakı Ism~t Paca Hazretleri 
Mekteple ıbaret oluyor. Vah paşa halkın ~ ., 

Val ımizin büyük himmet aar· coşkunluğundan heyecanlanmıı· J 
derek vücuda getir~iği .. Vali tır M~mkün olan _her şeyin ya Varşova Almanvanın Nüfuz ş Bankası Sergisini 
zım Paıa "mektebı dün ders· pılacagını vaddettıle r. "" 

te başlamıştır. Binanın dııı ka lk_i kat mezarları kaldırmak Ve Tesiri Altında Mı ? 
r içi de güzeJ, sevimlidir. Dört surehle yaratılan. Kizım Paşa Londra, 25 ( A A) - AlarıoM 

•hallenin kalbinde yıldız gibi mektebi "Memat üzerinde ha ter Gonrdıen ~A v.eteıı Lobı lanın 
tlıyor. Geniş avlısı, geniş ko ya~ı ifa.d~ ~dıyor: . Gazi!er, Mır beynE\lınlıtel sıyaati ve lnlh tssa 
ora bakan modern apılı d Al, Bırıncı Azız.ye, Abdullah AlmRnyR ileakd0ttıgı ad~mı tf'O• -

• Y e~ efendi mahalleleri mektepsizhk· .. . . 
elerı , temız bakımlı rahlelerı k . . vuz nıuabede11 ı le hethaht tarılıı-
b 

. . _ _ ' ten urtuldular. Fakat ıbhyaç 1• . .• 
unlarm hepsmın ustunde re . b't d' çn. k'" b h . nııı te \ rarını ıhılaı «'itmek uzere 

yınc ı me ı. un u u ergun 
n isteklerini duymuş, anla kabaran t b" -ht" '· olop olmadı~rnı soruyor. , aşan ır ı ıyaçur . 
beyecanh muaHimleriJe bu Çoc~k Hah elll Prag, lo (A.A) - .Matlmat 

ktep dig-er bir rok!a11 gibi Kı:. k b' . ~. amumıyet ıtıbar•ıe M. Beoktn 
. • ~ • ilZJm paşa me te ının onün k . · 
llnizia •Önmek bilıniyen güzel d k" d b" k b b . nut unda akaJlıyet veoıbelerın-
1 . d b' . . . . e 1 arsa 8 11 çocu a çesı den kortnlmo' bıiyiik hır deYlet 
erıa en ırıdır Onun ıçın· yapılacağı gibi arkasında "Em ~ . ~ . . . 

t ki Kazım Pa a burada her . . . . . . ·-· gıbı telukkı edılınes ı nı t"mıne 
ş . . , . nıyet,. abıdesınıo dıkıldıgı yerde matuf bır tlbıye manovraaı g<fr· 

_tnında haklı bır aevınç, bır de büyük bir par.K yapı acaktır. mektedı r. 
rah da~a~ta id~ ~~kteb~n ~u. ıuretle çahşkan Türk iıçile· Va.rşo•R, 16 (AA) - HaTH 
lmak bllmıyen mudırı Bedıa rının yaşadıkları mahallatta, ha Ajaoıı bıldırıyor: 

llım izahat verdiler: yat ve neşe hakim bulunacaktır. Gazeteler Lebistanın Şark 1..thıstan Ha11ciye hazm M. Bttı 
at omomiyıU" Leh11taoın te••b

miaakıoa iltihak eımıyeo•Rıne htiıüne gayri möeaıttır. Gaaet• Fahrettin Paşa Komitacıların 
-Baştaıaıı boıncı sahıftdt - R ' • H d d ııt• Ett' lllıtlardır. Bır askeri möfreH 8111 u u umuzı ICI 1 

llnı reımini ifa etmiştir. Ha - &ş tara// bmncı sahııtat -

daır Deyli Telgraftan naklettık· ler bnnno mnout nıuabedelerin 
leri haber hakkında tefıiratta meriyeti içıu tehlıkeJi oJdugu 
bolunmaktau imtıoa etm•kteJir• kaoaatındadır. Gazeteler Lehıı 
ter. tanın hattı hareketinden Hıtler-

Viyana, Hi (A A) - Matho· oı /\ lmaoyayı mea'ol tutuyorlar. 

Istanbulda· Ka.nser 
tt eanasında Tfırk millt martı den kurtuldum. Onları atlatbm. 
e.oterua11yonel çalmnuştır. Ben Tiirk hükumetine teaJim 
l!abretlin paşa bareketınden oldum. Gazetecilere değil •• " 

teı '.l'H Ajuısının bir ınoba• Mihailof bu slzJeri aöylerken D k ) G • 8 
11n. demittır ki: o tor ann arıp eyanı şı·d-. . Y eDİ Asır muhabirinin keadiaile 
liızı daıma ıbRta etmıt olan b b . d _ d 1 T k•t 
lok hıNıyalı ınıanın kerıdı cra er pohs o asında. oldu~DD· et e en 1 Olunuyor 

dan Ye harekihnı tespıt ethğin· 
lblek•trnde b.Het.lılııı ıhtııa- d b L- d d .. ·ıd· U!ba lıtanbul, 16 (Bnıaıl) - latanbalda halkın ytiade yirmiılaln 

ta tamanıen kıyas etlebılır. en aucr ar egı ı. 1n1 ıfof . . 
, aiyut mlcrim oldu"anclan Bal kaaMrlı oldukları l.aklnnda hır tloktorun beyanatı gaHtelerde 
lbleketımzm ınraatı ••büyük . . g . • tiddetle tenlut 0Jyna1or. Tıp fMkDltui mtiderriılerınneo Hamdı 

t•at tekoıgı ile miiCMbh ... olan gar hllk6mebne ıade edilmıye· . 

Ziyaret Ettiler 
lstanbul, 15 (Hususi) - lstanbulda bulunan Başvekıl lımet 

paşa haıretleri Galatasarayda b"r müddettenberi açık bulunan it 
Brnkuı eergiıini ziyaret etmişlerdir. 

Fahrettln Paşa 
Heyetimizle Beraber Askeri 

Rusyad n Avdet Ettiler 
Istanbul, 15 (Huıuıi) - Bir mtiddettenberi Ruıyada bulanan 

Fahrettin paşa riyaıetincleki askeri heyetimiz geldiler ve parlak 
merasimle karıılandılar. Fahrettin paşa dostumuz Sovyet Rmya· 
aıl gösterdiği yiikaek alaka ve aamimi misafirperverlikten, Kıza.I 
Ordudan ve calııkan Rua miJletinden sitayişle bahsetti. 

Korkunç Facialar 
Bulgarlar Varoada Türk Ma

hallesini Kundakladılar 
'l'bk Tawr11ları alewler l9lnde caa weMI 

IST ANBUL, 15 (Hami) - Balgarlann Türk unsuru aleyhinde 
caniyane tecadderi ve mllmleri günden gllne artıyor. Bulgaria· 
taaclan toprağuDua kaçan T&rk mahacirlerinin verdikleri haber• 
lere göre V anwıln deniz koyunda Türk mahalleai Bulgarlar 
tarafından mabtelif 1erlen Jnmdaklar konmak auretile kaat• 
yalulmqbr. At91ia anama paitlem•Ue bir çok eYlerde ..,.ıar 
klmilen 7aDllllf ye mini mini bir çok yanalar Aleilır içinde 
can Yumitlerdir. 

lk tisat Vekili Celil Bey Maliye 
Vekilile Istanbula Geldiler 

" cektir M f'h b b t h ~.1 kan1er müuplarıDID yüzde biri geçmeditını IÖJl•mitUr. 
lilerın . çarı,maaı üaerın~e .. s" 1 ama 1 u . uıuı a e· Gazeteler doktorların balkı Jiiaumau• yer• tellf Te lae1ıoana lıtanbol, 15 (Huıull)-lktiaat Tekıll OetAl bey beraberinde 

,"nal intıhatı.r haeıl etmı,tır. naz - u ~ar hük6~eta tarafından Teren bu b11yanatlarını tenkit ediyorlar. llaliye Tekili .Buat bey olt1al8 halde ıabab Ankaraya geldiler. 
brıkAlar41a 1•_ .k~yoıyor. Bfttüo res~~· . bır teşebbua te yapılmıı Akpm pç YakU Aokaradan möteYeooiben htanbola hareket 
~lekeUo hu1tik "dımlarla dcgıld1r: Burdur •ualllmle-ı p k V K etmitlerdir • 
.. at hır banta do~ru yiirii Yenı Asır - Mihailof habr amu e oza . • . A 

~llııden emınız. Bo eaadet bü Jardadır ki bir iki ay evel Bul- ri Toplandılar RallllJ'Afil ... ,ıa•ı lktısat Yekılı Celal Bey Beyanatında 
'\~t:ıllet ı n eaadet ve ıe~111cıdı1. gar nazırlarına birer mektup Bu~dot, ı'. (A.A~ - On gtln- Adana, 14 (A A)-Ptlmok Tfl 
'•ı mleket•n•z• t•rk&derken göndererek bnkümeti takıbattan d•nberı mauıf müdtirlötöntin koza n•lr1iyatı h•l'aretı• b.,ı.mı~ m y· ı· .. u 1· Et . o· . . ] O d' 
tı et;'{ ouu ıdue edenlere, Kod. faragate davet eylemiı battl riyaaetinde hirlik blnaamcJa top· oldngondan eon gtinl•rde pazara ıul8 ıcırı filli .onıpa iZi meyı uşunmıyoruz 8 1 

1
V ır.ııl orduJB ve ~nıun •eh ölümle tebdıt eylemişti lanmakta olan Yilly•t muallim pek •• baJday ~•lmektedlr. Zi- latanbuJ 15 (Hnıuıi) _ lamırde bır milddet tetkikattan 10ora 

'lioorodşıJo~a: .. t .
1 

bö .. M M Vekı•ıı• leri öniimözdeki den yılı zar. raat . haokbaa111

1 
Adanad ••~eadinin Ltanbula b~reket eden lktiıat Vekili Oe1AI beyefendi beyanatında, 

ra a .,ıze goı erı en ınu • • f d k" h d Jr. menım 'angıo•11 an 'ım ıye 
'>ıtlden Te ~abıdi olduğumuı . in a l tedrıaat aktın a onuo kadar aldığı boRday yek6ou h•• Ismirde bası ttiooarları• cltitiik fiatlara aatıo yaphkll\11 halrkın-
vatammıza göAterecej!imiz Ecliraed.ea D6a4t malar yapmaktadarlar. 1811108 kiloya YH'DHftır. Ba•k•- .. ki meeele tebakkuk ecli7or. Vatanda9lanmııın para kasanma-
hık hıuıyatmdan dolayı de· letanbal, 15 (Hoıuıi) - Milli Bordur, 1' { .A.A ) - Ue!eili· 018 balda1ıarından t. '1 ıonuo larını aran eclerb . .Ancak bu mtiıtabıtl aleyhine olmamak J&sıoı. 

' llııone&&arhtımııı ıfade ede Müdafaa Vekıli Zek&i bey ak· ye intihap encllmeni &ıalarını ibra9 edilmek ii•tre pJaaıa ••· in. Ol•aı- takdirde durdurmak meobari7etiade kalaoaıu. l>ıtl 
eam Edirneden ubrımi .. 2eldi. Homektedır. 111lmoet11r. tlranb•lal ... opou ..... ,ı iüeönmıyoru• aımlttir. 



........ ~ftt Allı 

Sergimiz Kapandı Fiatleri Düşürenler ·-·-·· -·-·-·· Panayırı Gezenlerin Miktarı 300 lımirin Bu Mühim Derdi Hakkıa-
ı 

Bini Geçti -Verilen Çay Ziyafe:i da iktisat Vekilimizin Beyanat& 
2G ARnatoıta açılan Heynel nkah Te A nupalı bir çok. doıt. - Baştaraıı 1 inci sahifeae - teıkilltlandırma itinde b.,.. 

milel dördüncii 9 Kyldl panayı . larımızın ittirak• imkı\n bola· işte, bilhassa bu tehlikeyi gözö bir rol verileceğini ititmiıtik. 
rımız on bet göndın fazla bir madıkluım, bundırn ıonraki ıe. nünde tutarak tedbirlerimizi al· - Doğrudur. Ziraat ~ 
mftddet zar fanda ,ehrlmize şeref, nılerde ha lmk&oı kındilerine maktayız. sının reorganizasyon kanua• il' 

-~- B b -~ net'• Te fa"liyet Hçtıktan tıoora bahtedebilmık i9lrt birinci pana- - u ted irlerin neler ol· yihası da, diğerleri gibi, Hef"'"':'. 
Otomobil teortlbeU ellerde Onu ele ge9lrmemizi te- nihayet diio akt•m ıaat tam yır kapanır kapanmaz ikinolıi duklarını lütfen söyJer misiniz? Vekilede tetkik olunmakta..,. 

ııldırım ıörattle gidiyordu. Po• min eden faaliyet plA.oını k · 24. te kapandı. Bn miinaaeb11tle için faaliyıte ge9ilecegıni ı:öyledi. - Ticareti teşkilltlandırmak Banka ziraati finanse edecekıw-
let çeaelerint ııkmıt, Mniaoe ma- taeı nolda11aa 9izen de ben değil Panayır gazinoınnnn tra9aaanda KAzun p•o• ıözüne deum eder yolundayız Bu hususta hazırla· yani a111 sahibi olan z~ 
•laları atlatmaıa dlkkac edtyor, miyim! ıergi komıteıi tarafından pana• ken bu 1erginin mea'ot tecelli- nan kanun liyibararı heyeti ve- kredi bulması için çalıpca~ 
meyhaneci de geTHelik etml - Senıln. yır amillerine hır çay ziyafeti terinden birinin de bu harabeler kilededir. Önümüzdeki içtima Zürra üç nev'e inkısam ed 
rerda. - Şa halde bn adam üze Terilmi,tir. Saat 19 da hathyan yerine 52 metre nıurl\hhamd2'ki devresinde Büyük Millet Mecli· ve bunların batında da ~ 

O.n Varol, otomobilin g•9- rlade bası haklar iıtiyorom. Za- ziyafette TAii [{azım P"f", bele- bu geııiış sahanm mıamnr..,ye ÇiY· sinde müzakere edilecektir. Ti- ziıinin geniıliğinden zi 
dil yolları iyidıa İJİY• biliyor- ten bu cihet öno• aramızda t•· diye reiıı Behoet Sahb bıy, rıldıjtiui i'aret ederek d•di ki: careti teşkilitlandarmağı biz ılyi ile iıtihıal eden 
ia. J'abrikalara i9in yer aradığı karrür ıtmlfti. hteklerime mn· banka müdürleri, gazeteciler .,.. c _ B"zı kuınrlarımız vana, ıöyle tasavvur ediyoruz: çiik zürra bulunacakbr. Bu 
Dmanlarda bu mıntakayı 11k 11k Tafakat edeoetiuiai bildirmitti- bir çok danthler baıır bolun- arkadaşlarımızın borıu bize ba· "Ticarette monopole taraf retle zirahi 11libat da keacllll" 
,..mı,u. niL mo,ıardır. gtşhyıu,ağından eminim. Pana.-ı· tar olamayız. Ancak mallarımı· ğinden vukua gelmit bulun~ 

Polo makinaya ••amt ıftrati· Sözlerini tamamlamadı. Dn EYTelı\ Patıtnın etrafında b d ı. · 1 ·k zın geliıi güzel fiatlarJa elden tır 
rımızm un an ıonraııı:ı par a k · 

al YHmİftl. Tenha yollarda bat- aaklarrnda tehditkAr bir tebeı· toplanan neşeli bir halka halin 1 . d d dü .. k h'I çı arılmasına da razı olamayız. Bunlar meyanında daha W 
ığını ıım ı en 'anme • e B . . k 'f · 

Dnd;lren bir ıöratle ıttliyorlar. ıüm belirdi. de ikti1adl baabıba&ller yapılmıt b 1 b b. ktl V ı · unun ıçın satıı ooperab lerı ka tedbirler de var mıdır! 
a, 1 •t•DR ır .. , r. a 1 k'l d w• B k 'fi _! ... 

lı. M.e7haneoi 11k aık: - iyice dikkat edin. Onu daYetlilere paıtalar Te aaire ik· . teı ı e ecegız. u ooperatı er - Standarclinsyonu zi-r.: ı 
- a ••.. Ga• dlwe ... ı •• ıyor- bana bırıakacakıınız. ı · ı . b ••t k' paşa hır ka9 clefa alkışlarıaD not· a'ıcılarla dog-rudan dog-ruya te· d • M h ull . . . al_,...., ,, ram "ı mıt .,.. onu mo ea ıp '- Ş 1 ib' .. bil lil 1 erım. a ı erımızın IQ191""" · 

ı .. onu c ata ı ı on n ' o - ki d' ş h • · · la. Ba 91l11noa ıl•it tehllkt1I• ki adam bakıttılar. Aıker Ya i Kasım paşa ıö4 aluak bir . . . . masa geçece er ır. a ıı ınıs· mızca makbul vaaıflannı ela 
•Jllamamı. Nere1• 1ldi7orlardı! elbieeh olanı ha tehditlerden nutuk ir&d11tmi,tir. Vali pata m~~~zı dılerım> ıözlerale bıUr· yatif'lerin tP.vlit ettiii mllvaze· yin etmek lazımdır. 
O.a'ı aenye girmek latiyorlardı! canı aıkılmıt gibi ıöylendi: panayırm iılibdar ettiği 1aye ile mıt ır. • nesizliği bunların faaliyeti teYzin incir, üzüm, yumurta ftılllll~ 

itte S.. Morla de glrla•ft. - Bu tözler dı ne oluyor' 'Yarılan neticenin yakınlıtını bil . • • edecektir." kal için arkadaılanm çabfi 
M.akina yaYatladı. Gelmltler Bi•• kar'ı n• halt edebilirain ba11& tebariiz ıttirdikten ıoııra Panayır dün geoe de •pey ka· - Bu kooperatiflerin teşkili l M t• t eti~ 

1 b l L A. · dl k 1 ·· · ar. armaranın zey ın an 
•i7di! Yok• Alforhil'e tlotr• anki! MAzln o kadar yiiklii ki baoka memleketlerdı kornlan a a ı .. ta . ._.ım 1• al ar gormı- mecburi mi olacaktır, efendim? fındık gibi muayyen bir ı~ 
8-'i gecıeoelder al74i! bannn altından zor knrtolunoa. Hrgiler için tam bir tene çalı· 1~0 •n fakir halk tab~k~ları b~le - Dış ticaretimiz -her zuaan bağlanmııtar. 

Oan meybaneolle Polonan Be7hude ba7ale kapılma. 'ıldıgını, halhnki bazı formalite dün. gece gılerek aergıyı _1<11~ 1•· söylediğim gibi· ne monopolize Vekil bey seyahate haz~ 
••haYert1ine k•lak Teriyorda: Nihayet bize kar~ı gelmenin ler dolayııile bizim ancak dört lerdır. Panayırı gezenJ.rao mık- etmeyi ye ne de teıekkiilll mec- makta oldukları için kend~ 

- Oradaa gitmek l&sım. kaoa mal olablleoegini de bilir· •1 tTTel faalıyete hatlamı' bu· tar~ dün gıc• ile. hı raber 3oo buri kooperatiflere vermeyi dü· daha fazla rahataiz etmek i.w' 
_ Hayır oradan tletlJ Dotra ılnt Joodoğumuzu, htoatnaleyh Ame- bi•ı tecaTHz etmittır. .. .. S t k t•fJ miyen muharririmiz teı~ • ıunmuyoruz. a ıı oopera ı e- •• _._ 

1ıt .• Sana liylüyorum dotru.. Gen9 kadın kındiıine döt· rini kurmağa teıebbüıten mak ederek yanından ayrılırken...., 
.Makin• tekrar oelaen••ml maooa bakan nazarlara keekln lhtı·kaA rla Mu .. cadele 1 lkı· Cocuk t' d . b h tt'W. mut CelAI bey. b k l ·ı k b ı tt' sa emın a ıe ıgım muvaze. . . . .--1ıı 

.... u,una ttaşladı. a ış arı • mu a e e e ı: . . . • Her zaman gelinız, ııl.,........ 
.Ktl

9
llk klllMDla aaatı ona - Boş ıöz l ere kulak vermem. • 
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• n.eyı temın ~de~ılmek!"· ~u .•a hakkında yurttatları tenvir el': 

firmi Yar gllttrl7erd11. Münakaşanın ht11z şekle gi- o h'I' v L· ı t' d a· Oın'ızdı Az Kılsın tıı kooperrhflerı teıkıllerı Zıra· rek istediğiniz malümah .,eti 
İki .;at ıo •ak.ika aonra HCtliDi gören ihtiyar müdahale 8 1 IJB 818 8 IR an ır at ~ankasına . bır~kı1mıı olan yim. . 

1 
L La i 

1 
, etti. 

1 1 
kredi kooperatıflerıle hemibenk Demek surefıle meml 

k11rta1aeaa, uurr yet.., me1 •t T f!al.I: B 1 la aLI. d ·· -d··kı · t kd' d · t'b ( fk · · · t · b_.... k ld Dl - Yeter artık ... Zencirın c93· amım 111111 8 l11C1111r 1 yuru u erı a lf e ıs 1 sa ve e irı umumıyeaını envır llll"'i 

J1lYaıına anıtaoa 1· matı le ıöreoek Jaeaabı Tar. satıı iıi voluna girmŞ ldaeaktır. wundaki altkuım .da liltfen i--~:..~·· 
i11r•adalnL·JtU1or,20h~p~r 1, .. 0 - Bu ıizin bileoeAlni.a it Dahiliye Tık41eti TilAyet• Dün Göztıpede hır ıtanda l ka- - Ziraat bankasına da bu etmiıtir. 
pıyordu. aı nat uaaiaa 1 . . · gönderdiği bir tamimde eo.ra fi- zHı olmnt Y• iki çoouk aandahn • ., •• t •• ... a kik ,800 . Bt A.ramızdakı anlatmaya teTfıkan y D . . 

a a, ••nı1• .rapar. r onu •• , ••lim bana tealim •tm•- ,.uarınd• ihtikara aapııdıjtı zik- denize d•nilme•i iizerin• bojtnl· Liz aşar ervışın 
aatm abenılle ıaymaıa bAfh7or: ye mıobnnunuz. Sö7.ünüzdın udılmiş ve lın bnınılurn tam mak üzereler ik"n kurtarılmış • 
~tr •.• iki.. ua.. 8,000 rakamını nük1ll ıtme1i takın düşüoıneyin. bir murakabe altın~ ahnmaıı lardır. Se'bepsi• Olal'&k Mulı akemesı 
teleffüs edeoeıi zaman bltlla Bonraaı fena olur. bildirilmiştir. HAdi11 ~öyle olma,tor: Birini Yaraladı Tıpeoikte Beıs&ret ıokaJı 
•aatlar geoe yarı11aı haher Yer• H&kl elbiıeli adam ıırıttı. Vek~let tamiminde diyorkl : Dün on altı, on yedi yaflR· DeRirmendağında aabıkalılar- oturan Nazif namındaki .. 
Mk, aaırlar kadar osun ıtiren 2' Kadın azımkaranı deTam etti. c Milli iktieadıo inki,afına rında Hakkı Te Ömer efıodiler dan Şaban oğlu LAz YM,ar sar · ö dünn Boşnak Denitin ma 
fa&&hk 11tırapları nihayet bola· - Sonu Vat- yıudıoı etmık Te balkın miib· kiraladıkları bir yelkenli Hndala hoş olaralr Alıdülgaffar oğlu kemeıin• dün agıroezada deft 
•kbr. 111111 

- rem ibtiy"çlarına tekabül eden binerek incir altına ılogro açıl· Akif •feodi1i bıçakla Hbıpıiz edıJeoekti. Fakat DtrTişin ~ 
V• aooak o ıaman cOh .kur• J&poD~adan ltha- memleket mahsulat Te mamnlA- mıtlar n 6-7 ıaat kadar gezmı,. bir 'tıkildı boğazından ağır ıu- dibinde bulanan amcaın M 

toldam ... Korkan9 kAboıtan 11.t Yapmak l9la hnın uoos hyatlluln iç pazar- lerdir. rette yaralamış Te kaçmıştır. met çaTntun dünkü gün b• 
11yandım.• diyebileoektir. Tıirk. Japon ticaret anlat· )arda aah,ını kolayıa,tırmak Çnooklar aTdette eandalm Yaralı haataneye kaldırılmıştır. haneye gehn11ini beklediJi Jı 

mHı talımatnameainin altııioı makaadile ıoa gönlerde deTlet yelkıainl açınıtlardır. Fakat Yaşar ara0,1!;!.~~!~~.!!';. dı gılm('me11 baaebile nüfuıa 
Kortıılof ... ~. tatlı hayaldi maddHinin Jkinoi fıkrasına mer- demir1olları, e~ya öoretlerl naT- kuJJanınaımı bilmıdıkleri için M V 1 alamadıı; ınıd beyı&n .. ,•din;• 

Du.. bnt not muoibincı mal bedelinin lunlannda yüksek niıbette ten. .. .. .. ug anın kemece kay ının on Ol aır 
- 'l'anrun bana merbamıt yiizd11 altmı~mı tediyeyi teahhiit zilA.t yaptıgı haldı bazı madde °:oztıpeye dortyuz . m_etre k'\da~ den istilamına karar Terıl• 

t. ıderek ithalat yapsnak için mü- leria ıatı,ıarında eaki yük11k ~ır meaafedı d~nılm ı'~ Ha~.kı Bir .&~lık ihracatı muhakeını baoka bır giın• bı 
' • J!'akat artık '00 ü ıa1maıa racatta bulunan tiiccuın taah- f iyatlum tatbikine devam ıdil· ıle Omer efendiler dınıze du•· M ugla, li (A . .A. ) _ Vila- kılmı.tır. __ • _ .. 
aıohta9 değildı . .Zıra bn hayalAt lıütnam11ine talimatnamenin ıon mektedir. mü,lerclir. yetimizın mabtttlif iıkelelerinden Adanaya Alınan Düd 
içinde yüserkeo bir çok ıaoiye- ı~hiteaindeki drnıgı ~ygo~ Balk lehine, şiroendıfer ida· Omer ıfendi yüzmek bildi- aguıtoı ayı ıçinde 125 öküz 138 Adana, l' (A.A) - B 

J 
. . hır kefaletname raptedılme11 reainoe yRpılan fedakArlıl?ın, feT- ğindea yüzerek aahil• gelmif .,.. Jnek, 111 boj'a, 214 ke9i, 111 diye encümeni hergön ,..,ı 

er g99mıttı. A k T '" k ı · · t ' d H kk t d" i d · ı n ara ur o ıı rıya1e ın ın kalade bir kar olarak bazı et· a ı •en ı • enı ın san koyun, 44 kuza, 2113 kümea n harp Hna11nda tayyare 
A1nı zamanda acılıkla "8 şehrimiz ofıı nıüdürliiğüne bil· dalın üzerine çıkarak bayatanı hayTanı 4 manda, 2 bıygir, 210 ooınlırini bildirecek bir dtid 

tatlılıkla dolu hir oyan haa eli11d• toplanmakta hnlun. 
... dirilmi,tir. Keyfiyet ofiıten de . kortarmıttır. kilo ıöoger "' 61,500 kilo gübre, alınarak Hat koleeine kol 

l~ k d ı t bl" 1t l t du&u anlatılıyor. Dıger taraf tan, a • a ar ara • ı" o unmut ur, "" 8 d t ohıu adalara ihraç ıjilmiştlr. ıoaııııa karar Termi,tir. 
- N ert ye gidiyoruz, nereytt ıeyahat arsa ve ihtiyacını 11yan- U BpeŞ e ................................................................................... . 

ltt• M.arne d• göründtt. Ziz-aat Vekili dırmak m•kaadile tertip •dilen • 8 

JoYaDYil kiiprüıönö gıç•o•k- Yona ••lai~esiade t•n.eHilh tir~nlerln• r~ğbet eden- Sergısı 
l•r mı! Hı&ytr.. Polo Tolanı 9•- Ordo, l( (AA) _ Ziraaı lerlD. teneHah yerlerrnde iıtlra- Bndapqte ıonhahar ziraat 
Tirdi. Araba ··~" döndti. Şimdi Tekili Mohliı bey dön atlı ol"- bat ımkAolarınctaa mahrum ba. Hrgiıi 29 ıyh\ld• açılarak dfüt 193& Kıtı De Sonbahar mevsimi 19 
.aehir kıy11ına takip tdlynrlar. rak Vona nRhlyeaine ıitmit .,.. Jondukları, oralardaki eınaf Te tetrinievTel• kadar devam ede· Büyük Moda l\1ecmuaları Paris Revülerİ 
Ser taraf H11iadı. Gıce karan- zira1 tetkiklerde balonmuttur. ıatıoıların hiç bir morakabtyft oektir. B• ıergide her neTI mıy- GRANDE REVUE PARISIENE FEMME ELEGANTE 
htında nehrin ınh.rı ağır görü· Ak.tam ıiraat odaıı _taraf~ndan tabi olmamall yüzünden mata- .,.. 9fçekler, bntda1, on.,.. bobn· REVUE PARISIENE MODE DE PARIS 
Aiiyordo. Yaloiz makiuanın gft · Yekli be! ,erehnı bar zıyafet sarıır oldnkları da aoıa,ılmak- bat, ••kar, nebati kiikler, aga9 SAISON PARISIENE PERFECTION 
ıtlllftıü Te osaklardan geleu Jo. Y•rllmittır. tadwr . .Mllll fktiıadiyatımısı oan- fidanları, meyYı konHnelıri .,.. LA PARISIENE COSTUME ET MANTEAUj 
kowouf dttdökleri 1111isliti yır- Z F landırmak, •ehlr •• köt halkla- ıalrt tetbir •dileoektır. VOTRE GOUT L'ENFANT ELEGANT 
tıyor. Etratıa möteTasi Tlllalar &m8D lflDI rını birblrlerinı yaldattırmak Sergiyi hari9tea ziyaret ede· ASTRA JEUNESSE PARISIENE 
ıörftndH. Otomobil bir ıokaga ikinci Be1Jer ıokağındakl makHdile yapılan ten1111Atın, tam oek olanlara Maoariıtan1laki de· JUNO LA COQUETTE 
•ptı. Hilyök hır •illanın bah· Zaman f1rını aari olarak bu ra•dman Yerebilmeıi, huıuıların mlryolları üzerinde ythıd• •ili SPLENDID REVUE DES MODES 
9911 önöode darda. kere tamiratıaı ıkmal ederek meollıl idareleroe 1akındaa ta. tenail&i yapılacaktır. · STELLE LA FEMME CHIC 

Bnraeı mı' fAaliyete 1e9mittir. Muhte- kip edilerek miirakab• aUına Şehrlmis ticaret oda1ı da ha TOUTE LA MODE LA BELLE PARISIENE 
terem mlltterileri babuıaı alınma11 Ut kabildir. Hrgiy• daTet edllmittir. STAR LA BELLE LINGERIE 

.Eıki Vıllada iki allam Y• bir Beyler ıok"I' halkı ile ıo . SMART REVUE DES CHAPEAU.I' 
ıu,dın batb•ta Termitler görütil· kantaoıları haberdar etmek T s • ELiTE JARDlN DE MODE 

1orladı. menfaatleri ıktiaaıından ol- ayyare ıneması MODES D'HIVER MODES ET TRASAUX 
Kadm aıaLiyeUe tora7or•u: 1 tlagana ıl&n eylerim. aatDn bu mecmual• ı. AllA.IOLI kDtDphanealllde •"" 
- Onu balan bea d.,n .... , Zaman fırını ınilıteoiri 19 B~lel q..-~aba &tat .&fılı~or maktadtr. 

7imt Aptlfl En parlalt ve M ltııdretll 11ılduların •n «Ulp, en M//Hanlı lsmir - Saman iıtelula .. : 'Kardi9eli llarnrula ıtparitlır 
- KYet _,.... , _____ _.<.'ö•Oıiı)_•.·.3_. llllmlerl lemiil «lllmllflr.. hal poderllir. 11-11-IO-tl ('U) 
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Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

- 160 -

Nihayet Casuslar Vasıtas;Je Ferit \ 7e Arkadaşları

lstanbul Şilt ŞampiJ"OD&SIDda ıuçlo Torbahnan D=-gkızıloa n 
............. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• hiyeıi ınüdiirü Mehmet TeYfı 

renerliler Bire Karşı iki Saqı ::~.·.·::,::~·::.:~,~·~~~·!.~~~::· 
ll B 'kt '7 d •t mobakımeye <lün afır ona ma e e-eı a-eı ı en ı er k•me~!nd~ başlanınıttır 

V \l' Dunko oelaede daYıioı Abm ;ıin Patna'da Saklandıkları Haber \ 7erildi 
Maya N:~~:~·;;~~= .. ·ı·;:.an ıe: ... N:;·;:~;~ .. ~~·~aman Ye na Oyun Fenerin Hakjmiyeti Altında Geçti-Beşiktaş ::·:~~=:·~:!;i;·:!~;. ~~~ 

ıöyJiyorsun, yalan söyliyorsun ) sıl bir hesap. tedbir üzerine ıöy· 8 k G aileıini ötede beride mennuh,b 
diye tekrar edip duruyorsa da lediğini bilmek lazımdır. Kendinden e lenen Oyunu östermedi •tmeeioden dolayı bir gün D 
her defasında sözünün kuv\•eti Malumdur ki Hayımdurani, mıroı kfiyü odasında •abıy 
ızalayordu. Nihayet dedi ki: Ferit ve arkadaşlarımn Maya latanlıol, 14. ( A.A ) - latan· ı maml\kfa beraber Mehmet Ali az bir bukı halinde deyam ettlri- miidürüne: 

-:-v .H~psi ~ala,?dır. Benim Niyamayı takip için ergeç Hin· bul tildi turnovaemın final ma- daha ka9ir1yordo. Oyun güzel- rorlardı. Altınoı dakikada Süley- - Sın benden ne ı1tiyorın 
•evdıgıoım yuregınde benden distana geleceklerini biliyordu. çı bagü11 KadıköJünde Fener• l•tti. Bedıinin Hakkının ayağın· man güzel atlatıtlarla ıürdli~ö ye benim karını hakkında ötıd 
baıka kimsenin muhabbeti Şu kadar ki Hindiıtana gel· bahçe ıtadında oynandı. Bo ma· dan 21 inoi dakıkada enf11 bir topu fena bir Tnro,ıa &Tnta beride neden ıöylenüp duruyor 
yoktur. diklerini hissettiği zaman nerede çın yapılamıyaoagını iki tarafın plöojonla çektili top az daha attı. Foneria tazyiki on üçünoti ıont Diye ıorunoa Mehmet Te 

- Ben de size diyorum ki J ı ı 
b.ata ediyorsunuz mukaddes Bi saklandıkJarını bilmiyordu. Hatta beoilz anıa,amadıkları ihtilflt ı ıo ı e neticelınly"rdn. 2' üncü dakikaya kadar netioeais dıYam tik bey: 
kire! Kendinizi gö:r: göre göre Patna aaraymın mukaddes bah- noktalar bolondogooa dair olan dakikada Namık Sölıymand"n etti. On dördtlnotl dakikada Fey.. Oyl• bir 01e11le1i hatırın 
felakete atıyorsunuz. Hem daha çesindeki ibadethanede bunu neşriyat dolayHil• aaLada ho aldığı güael bir p111 kullanamdır. ıinin Hhtbfyet Ttrdlğl bir 111r- bile getirmejigi oeYabao1 Ttrmi 
da bildiklerim var. Grasa da söylemişti. maçın ehemmiyetil• mütenulp Fener •iddetli riiıgara 'kar•ı oy· b11t Yuru'u OeTat ıiinl bir .,.. Ahmet: 

Bn son likırdı üı;erine sarı Nihayet casusları vasıtasile olmaktsn bir hayli uzak dere· D1tımaıına r•ğmen Ta•iyett Jyi nırn,la Fikrıte Terdi. Fıkretin - Bilmiyormaıuo ki ba gı 
İncinin gözleri bir kat daha Ferit ve arkadaşlaraoın Patnada oede az kalabalık balonuyordo. deY-am •ttiriyor. ıtya~ını bulaa top gttzel bir teylerden iaıan ölür, demi,. V 
lçıldı . Haset, aivri tırnaklarını aaklandıklarıoı baber aldı. Hele BetiktaşhJar maçın yapıla· Bağd•n Te ıoldan httoouılar pllH Ut Be,iktat atlarına la hakkında birde zabıt yarakH 
artık zavallının kalbine sapJa- Kont Hanrinin canına kıyılma mıyaoag>nı yuanlara hak yer- 1apı1orlar. lkt tarafın enerjiıi kıldı. Bı,tkt8' lklnol dnrenia totalmaştur. 
lluştı. Gözlerinden alevler fırlı mak için Grasın söylemi, olduğu direcek kRdar ge9ikerelc tam H· de aomere Yermiyor. Oyan •lha- blrinol daklka11ndan itibaren Ahmet ifad11inin alınma 
Jarak: •Özleri bahrlayınca Crasına Han· "t 15 'O da ıtada ıoyonınu' ol- yetine dogro yalda,ırkeo daha dtt,tftğit taıyikin tf!llrl altıada için bir ka9 defa karakola 9agı 
S -:t;'le d~m.e~ istiyorıun ı~nki? riye henüz şiddetli bir sevdası dok ları halde ~eldıler. Tam H• hlklm bir oyna oynıyan Feaer •••ta panige dü,mü,tü.Fenerlller rıJmı, i11de gitmıclifindıa dör 
evgıh Ferıdımı daha mel unca olduğunu ve bu sevdanın icba at 16 d" iki tak un Hhaya 9ık· bo ıefer de Şabanın ayafındao hir fır1attsn iıtifade i9in aee]e •dl- ıüYari neferil• Torbalı hükdme 

feyJerJe bir kat .d~ba mı itba~ rile Hindistan valisinin karısı tılar. gol kaybettiler. yorJar. Bu iıtioal osaktan l\hlao dair.ıin• getirilerek gıoı yarı 
e?eceksin? Bu ıftaralarınJa benı olmak kuvvetini hep bu yolda Mozafterilın mahrum olan Oyun bo tekilde 11tıra ııfır ,atların hedefini i1abetle bııla- ıunda nahiye mtidöriie karako 
bır kat daha işkence altına mı kullanacağını hükmetmiıti. Fener takımı şöyle t•tekkiil et· beraberlıkle bitti. mıyor. ooba,ııı Veyeel efendi tarafında 
•lacaksın? Şu halde Niyamayı Feritten miştir: Türkiye birinoiliJti mü1aba· Be,iktaşblar bo panikten 20 hayYan damında döyiildügünü 

- Maksadım sizi hakikaten kurtarmak için, Ferı"dı"n Nı"ya Bedii, Yatar, Fadıl, OeYat, kalarıada 1etanbulo temıll ede· · l d k"k d 1 bil d ldi · · "dd •tkence altına almak olsaydı di· ıno a ı a an ıonr~ ııyrı a - 'f• giiziintln kör e i gını ı ı 

1• maya karşı hiyanetini ispat et Ali Uıza, l~aat, Süleyman,lSlyazi oegi i9ln mükemmelen baıırhklı diler. Mumarih Fınırın daha etmi•tir. 
ııni böyle hakikatt söylemek " 
Yolunda kullanmazdım . Sizin ar· mek ve bunu yapmak için de, Namık, Jfikrıt Şaban. olduğa ıöylenen Be~iktaşm, niı- agır baıtığı Ye saman saman TeYfik bey .... VeyHI 011batı 
lularınıza muvafık surette ya· Kont Hanriye olan aşkından is· Buna mukabil Be~ikta, takı· bettn idmanıuı olan Fenere bu faikiyetioi ltir tazyik haline ba iddiayı reddederek; 
lanlar söylerdim. Fakat doğru tifade ile Gruı alet oJarak kul mı da şöyle aıralaoıyorda. röKgArla beraber oynadıgı halde getirdijti görtllöyor. S~ inci da- - Ahmet kendi ın9anu ört· 
ııe ise meydana koyarak sizi lanmalıt planını kurmuştu .Mehmet, 1'ali, ~ nri, .AdnRn, birinci d~Y,rt zayıf kalınaıı F•· kikaôa Hğdan Süleymanın or· mık içla bu iftırayı icl\t ıtmi 
kurtarmak istiyorıım. Vakıa bir lıt• bu kararı Ü2erine Hayım· Muhterem, Fahri, Fey31, Hayatı, nerlllerin ümtdınl koYYetlendir· taladıgı topa yakalıyao Namık tir, demi,ıer.tir. 
ız muztarip olacaksınız. Fakat duraoi Bahuuencin Bahar'da Hakkı, naııı:11n, Şeret. mişti. Sarı lAoiYertlilerin tıuaf· güzel bir •utla Fenerin ıkinoi Mahkemem' dinlenilen boka. 
bu acılar da son aca olacaktır. vereceği zıyafetleri tacil etmi~ti. Hak~m Gaiatasaraydan Saılı tarları ikinci denede müıhıt golünü yaptı. Be,ikta,hlar bo ku amme ••bitlerinden buiları 

Hayımduraninin sözü böyle Niyama alayını Dalreymp ti· beydi. Oruna baflandııtı zaman bir netio• almayı kaTutlı talı· l(Olden ıonn daha ziyad• artan ieo• yar111 Abmedin dam.da: 
uı~tması Maya Niyama da iste· carethanesi önünden geçiren, parayı kazauan lle.iktaş takımı min edıyorlardı. bir &ayretıe oynıyorlar • .ı:'etekim - Amao miidür h11 vurma
diği istediği evvelce hazır et· alay tamaru ticarethane önüne hayli ko?"ntlı eeen rüzgarı ar- Oyuna Fenerlilerin biioumn Hakkı 48 ünoü dakikada giizel yın, gözüm Akıyor, dedi~inı i•it· 

' llıek, sonra işini görmek içindi. gelince 1ahtıravanm perdesini ka1ıoa almı' bnlouoyorda. Buna ile ba,ıandı. Be~ikta,hlar bn bir ıol 91knrdı. Fenerlller bnn· tiklerini n diğer bır k11mı da 
Nıha} et kı zın ağzından şu sözü açmağı Zolimaya tenbih eden rağmttn ilk hlloomn Fenerliler akrnı kolaylıkla keıtilır. Fakat dan ıonraki müddetı topo aYn· Ahmedin bir 'eyi olmadıjtı halde 
•ldı . Yani Nıyama dedi ki: Bahar yolunda kafile durduğu yaptılar. l lk: on dl\kikayı znkelz bunu yeniden takip eden ıuı ta atarak ge9irdiltr T• llll\ÇI iki bir çeyrek Hat sonra yöıii ki\ıii 

_ Canım, bildiğin ne ıse zaman Niyama ile Feridin gö· bir oyun oiimlesile hüla.a etmek IAoiYertlilır kazandıkları bir bir kazandılar. baglı olıuak geldığini .. öylemi•· 
. •öyle bakayım? rüşmeierini de tertip eden hep l<abildır. korner atı'ı ile Be,ikta•a ilk teb- lki takım hakkında Yeril•· terdir. 

Hayımda zaferh bir tcbes- Hayımdurani idi. Her iki takım İltan bol ilkeyi hi11ıttirdiler. 3 i1noü da&kika oık mokayeaeli büküm Fenerli- Mahkeme iddıamn deJAı linl 
ıüın görüldü. Dedi ki: - Sonu Yatm - 'ampiyonlogonu bRlhıtmete çık· da Fenerliler Şabanın ayatile lerin lehindedir. Be,iktathlar daha ziyRd• takvıye Ye teni 

- Nıyama, mukaddes kızl • • • mA,, formunda görlioınekten uzak dört metreden bir gol k"çırdıl~r. kenrlilerinden beklenen oyunu etme$te liiznm gfüenk nıuhak ... 
Siliyorum ki canınız çok sıkıla· ilk Mekteplerde bulnnoyorlardı. Mamafih hakim bir oynnu aıtır göıterememitlırdir. meyi başk a bir gün• hirakmıştır. 
tak amma bakanız size ne kadar Top ~oouaa Yornşlar)a kal•den .... • ·--

kuvvetli bir şey söyliyecegim. Yu"zlerce Çocuk kaleye gıdiyor. Bu topnn peşiu· Moda Koyunda Otomobil kazası 
Eğer Feridi size b ır kadının, dı ıradeaiz koşan oyuncular ne 
bem de s ize en düşman bir ka· K d 8 k 1 ynptıklarını bilmiyorlar. Bn hal .................. ___ .................. Şoför Isıua ıl o~lo Muıtafa 
dının kucağında gösterıur.m?. apı an a ıyor ar on ıkınc i dak iknya lıadar devam Türkiye Yüzme Birincilikleri eT'felld akşam Kemerde meydan 

Daha So··zu··n bu derecesı"le D ı" lk etti. Ou ıkınoi dakıkacla ıoldan •okaıtıuda ida reaındek1 otomolıili 
ÜD ,ahrımizdeki bütün y ld 1 e ı·ı u• • •• •• 0 

t' 
Niyama hüngür hüngür ağlamağa mektepler a9ılını-. ve tedJ·isl\ta bir hır Beşik ta~ bücomü Eşrefin 8p1 le ZmJr 1 er ÇUDCU Şükrii ogln 6 yaşlarında Bnrh•· 
~•tladı . Dedi ki: uıon şandelini haYaJa yakalıyan 

falın ba~lanmıştır. Hu böyle ol· lSTANBUL, l4. (A.A) _ 200 metre ıerbest: htanbul- na 9arptırnrak yaralanmasına 
- yalan söyhyorsunuz yalan! makla beraber ,.·enizlikten H Hakkı enfea bir rlönüşlı topa ye- f 1 " a· d k · ı k Tu··rkı·,.. ... yl·ı·,.naı birinoı·ıı·kıerı· bu- dan Halil birinoi 2 40/5 Kooa- ıebıbıyet nrmıştır. o ör tııta • - Şimdi ben sıze söylemi· ır · 1 k 0 k re in ırm• en atası e ar aaya "v n 

moa ım11z ı ten olayı oıe tıp- ·u gün Moda •üzme bayozonda elinden lımatl iktooi, l zmirden muştur. 
/orum. Teklif edıyo rum. Yapa· terin haricinde hır:ıkılmış olan atti. Şeref hötün hızı ile gerı en " 
... · kl"f ıı·.-ord·ı O ıo etl ... sıkı bir •ut iora edilmiştir. Bu mnınbakalara Raal111 üçüncü. Otob.aa Tra.'9111ı-a•a ... ayacağım şeyı te ı etmem. yüzlerce çoouk Yeliıinio feryadı ge " ·· · r ., "' u ...., • ·~ 
teridi 0 kadmın visal ağuşunda deYam ediyor. attı. Top kale diregini yahyarak lıtanbuldao mada Ankua, ı.. 4X:WO bayrak İ•tanboloo Qa.rpmı, 
t d" ·· ·· ı ·· · t ·ıti o b' d b" b mir, Kocaeli Te Bandırma mıo- SuAt Oıhat, Orhan, Halil takımı en ı goıuoüz e görursenı:ı ne l\lektepler oiYuında dün aya ı. gı • yon ır en ıre •· Birinci kordonda şoför Meb-
)• ? takalıuı ittlrak etmiolerdir. Çok 11,33 birinoi, Kooaeli ik inci Ban-
~paraını:r: ö ·· ı eti "dd raretli bir ıafhaya girdi. Rir da- d met oıtlo Ahmet ı" clar .. ıı· rıdeLi 

N . ? H . g rn en •aııy or ıı:ı~nı oı en mantRzam bir ıurette oereyMn ırma ü9ünoü. ırı , ., • 
- e mı yaparım er şeyı mu··teıılr ıdeoak b"lde ı" dı·. kika ıonra bu 11fer fenerliler ıı· l ,,.. R ht 

'-•hvederim. Kendimi de, haya · " eden bil moaabakalarda alıaan 1500 metre 11rbeıt: ıtanbal- 346 nnmınalı otouuı ı ım 
ta11ıı da berbat ederim. Feridi de Haber alındı&?uıa gfü• maarif in bir h\ioomla ceza aabaaının oetioeler ,anlardır: da• Saffan blrinoi 28 89/2 yeni tramnyında baaamakta bilet 
"ahvederim. Bir daha dünya iduHi buna bir çu• bulabilecek içine girdiler. Namık yakın bir 100 metre: lıtaaboldan Or- Türkiye rekoru. Band ırmadan keaınıkt• olan Muea oj?lo Ha11n 
>ii1:ünde benim için Ferit deni· Yl?.iyette değildir. N etıkim mek· meaaf .. den topıı aYota Yarda. 15 h~n 1 7/6 ile birinci. Kocaelt Mebaei ikinoi, İ•wirdın Ekrem efendiye çarptırmı' ..-e sag ko. 
1 

'

inoi dakikada oyun kar•ıhklı u··çu··noö 
tn bir adam kalmaz. O zaman teplır ba' muallimlerine •imdıllk " Sıtkı ikinol. Bandırma Şakir · landan yar~lanmaaına Hbebi1•t 
'lbr·· ·· · 1 B b hüoumlar araunda halkı hey•- ttnöooü. 100X200 bayrl\k: Koouliden 

umu rızama ra maya nezr kadrodaıı faıla falehe ahnmamaın ~ 1 .1 y f , H takımı ..-ermittir. Şoför hakkında kanu· 
'de . O .. .. k d oaolandırayor. 100 metre Hanımlar: İltan- ımaı ' oıu • aydar 
• rını. mrumun sonuna a ar emrolonmuttur B h" . . 5 8 2 1 ni muamel•Y" ha,lıu11111,t11. 
~ıdethancde~ dııanya bak'?am. Be, Sene· .&.ı11ııoır Bap- ir Be,ikta, hüoomunu ş ... boldan Leyi& Hanım 1 .14./8 il• ırıncı 5 I ıtanbul ikiooi, ........................................ .. 
c.ıra bence dunya varsa Ferıtten 15 ret ııkı bir şutla tamamladı. biriooi Koot&elinden .MnHfftr lsmlr ü9ünoü. 
1._ ._. h.._.A Old Fabrı 92,110 puvanla hırınot 
..,.rettir. Ferit olmadı"tan sonra 88 .uaa a1&m. • RüııArdAn büı,,ütöo hıs Hanım ikinoi. Müsme moıabakalarıoıo pıı 
llt ibadethaneye gömülmekten 15 kura• tayyare teberrüitntt alan top yıldırım gibi bir 100 metre ıırt ttıtti: htan· Yan Taziyeti 'odur: hmird"n lbıiın ikinci. 
~tka yapacak iıim kalmaz. Bu- ıimnıetine ge9irtn tayyare oe. 11yir takip ıderek kaleoinin kol· boldan AgAh birinol 6/2 6 25/8 lıtanbol 115 ile Tfirkiye yÜ•- Hanımlartlaa İltanbu ldan .Mat· 
t'ıaın mezardan farkı ne kil wiyeti E,retpaşa Tire kapııı ları ur11ndan kutuldu. Ve kale Kooaelieden Ali Haydar ikinoi. me 9irinoiıi, Kooaeli 87 PoYan· mazel Nefo bi rinoi liocaalicl•n 
t. _ Bu sözünüzün ciddi oldu· taltıildarı Bı,ir efendi hakkın· direğin• 9arptı. FenerJller mütea- Bandırmadan Sami ö9üooö. la ikinci, Banian torna lamir Muzaffer Hanım ikincı. 
uıaa yemin eder miıiniı? da agırcezatlaki daratma bitmı, kıp 1'azi1ettı t•hlikeyi HYo,tordo 100 metre kurbatlama: Ko- 42 puyanla ü9iinoU, Bandırma Kolırlın atıamaktA htanbnl• 

- Bin yemia ederim. Feri· Ye Bt,ir efendinin 16 korotu far. 18 inci dakikada Betlktath culind•n Yuıaf birinoi S 18/' 37, Ankara 1 p•Yanla be,ino\ 
o1~ dan Behçet 63 pa nala birinol. :'la hiyanetini baaa g6ater. Ben iblilAlından dolayı be' 11ne müd. mödafl topa cHa aabaaınıu öotln· Y .. nl Törkıy• rekoru. İltanbul- olmnttar. 
~, ••rlmti :1ia~ vskfedeyim. dıtle agır hapH kemaimHıoa dtı ell ile dokunda. J'irikik Tura. da İ•Hl iklnoi, l&mirdta o.. .Atlama mHahakaların•• Bn moealtakalarda da htanbal 

H •• ,.~ur•~··•a ba a6ıc karar nrtlmiıtir. tana J'ikrtt ffktl. Varu iJ'i •l- Yat tol•ol. lnmolH MIQ'ltt•4• ulaolMa&daD birinolliti kaaallWlthr. 
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IV:üzenin Ta -z·mi ç· 
·Dün ralimizin Huzurile 

aa ·yete 
Başlandı 

Mimari müze•iolo dönelen 
itibaren eıki Evaugiliki kifiee. 
ıinde tanzioıi işine başlanmıştır. 

Vekaletin bu mal<satla ayırd1jt1 

Mimdrl milzesinden bir manzara 
lcr müze müdiirii Salabelfın he· 
yın t.akdıre deger gayretiJe Efe?. 
Te Yşı.mk kate mo,;eJuinden g" 
tirilmı.,tir. Ba çok agır ve kıy-

zıyaıet e1nuş 'ftı miizenin clış 

kıımırnı ibtıva ed~eek olan arsa
np1 harituım b<'lediy11den daTet 
ettiJ?ı miihendıse kendi gözü 

mettar eearlerin rHtortı Nlilme· Hııiinde yaptırmıı;ıtır. 

eine va!imizin yiil{&f'k bım~y~leri Ha her aJdı,:tımıza göre •ali Pş 
altrndıı, miiz8 müdüıü 8al:lhettin fy,mır hAfriyat yerınin umomi 
bey Ye profP1ör .Miltner ttınAhn ııyal'ete a\'ılc hn?oudnrnlmaaı 

dırn çahtılacaktır. A lf'lleler dlin- ıçın hiri lıelediyeden •e diğeri 

Yenı A.•ı• 

Küçük Haberler 
I:>ü.n.d.en. :13-u.~ü.:n.e 

~~~.~..-~~~3111 
Ruamla Mücadele 

V ı layet hay varı ıııağhk zabı 

htı komiıııyonu bo~ün toplana· 
rnk hirınci tf1şrinin ilk hafta. 

sınJa haşhrnaoak olan umumi 
marn miioadt1le1i i9in bir pıoğ
ram hazırlıyacakhr. 

Mahcuz Malları Vermemlf 
Mahcuz mahınlleriDi üçünoii 

icra dal reıine "Yermekttın imtina 

eden Bornova Mersinliılnin Nar. 
hkuyn me"Ykiinde MalAtyah Dttr
YİŞ oğlu .Mehmet efendi hakkın· 
daki •nak ilçfincü iıtiutaka Te
riJmiştir. 

Panayırda 
Ver~iye 

Belediye itiraz Etti 
9 .li;y Jul Beynelmilel p•nAyı· 

rına i\tirak eden aahnoakTe oyun 

yerleri hakkında maliye daire

ıin(\tı Yergi tahakkuk eUirilmit· 
tlr. 

Beledıye bu vergiye iUra• et-

tiği için defterdarlıkça 

odRıunın mütı&leaaı ıorulmnştor. 

Tire Ve ödemiş 
Kaymakamları 
Takdir Edildiler 

16 Eyhıl 1~3,ı 

• . ' ; . '<ı\_ .. - • • •• • -.~ :~ 

9 EY UL 
Izmir 

Saç Losyonu 
Komojen 

Kanzuk 
Kepekleri izafe Te 

saçları bf!IJeyerek dökül· 
meıtine mani olar. 

Kanzok .. 9 Joıyoou 
mömaaıHeri gibi yağlı 

değildir. Temiri kat'i n 
rayıha11 litit bir IOI· 
yend11r. 

Tanınmış eczaha· 
nelerden ve parfü
möri ma.~azalar
ından arayınız. 

(993) 

ana yırı 
Eczahanesi 

Müstahzeratı 

tahıiaat hu i~e yetmiy•eek lı" de 
Mimari müzHine ..-e aletomoın 

aıarıatika i~lerine hUyük altika 
glteteren ..-alimiz miitt-mmim tah

ıi8l\lı ..-~kdletteu getiı tme~e 

çalışacagını1 ioap ed~rıtı bil1z&.I 

bu yardımı temin edecegıui Ta· 
detmiştir 

tlen itibar~n i~" koyulmuş bola · Yek:'lltıtten tayın edıleo~k: iki Tıre kaymakamı Gatnr T• 

nayorlar. Faaliyet. ilk hızını memur hnlnndarolmasını ve O H b 1 ~ demiş kaymakamı ••im ey ,,,; 
kaybetmeue hır kaç ay ııoııra bafrıyıtt tc:.•lııu•ının biraz daha 
müztınin reıtor• ~Hlılmı~ kıymet g11nışlefllmı>1111 tıkrini orlayl\ koy· ler•, köy kannnnonn tatbkatında Ana su·· tu•· nu·· n Aynıdır 

.MüzB ~ımclilik El•niıUk, rar eırnrlorle açılııı" , .. ~ınıııi ııın~ıu,hr. Hn giizel teşebbiieiin 2österdıkleri fo-ykalad• gayret 
Greko Roruen,R•rnıen Te Hizantcn yapmak kahıl olncaktır. üe tahakkuk ~decej?ini ümit Jerir den dolayı Ti1Ayet9e 
HtH ltın ıbtiYa edecektir. Hu Nrnr Valı pıtşa duıı nıuı~ yer1111 oılebılırız. tııkdirnamu -yerilmi~tir. 

• ......... 11 ....... 

Torbalıda Mühtm Bi va 'a. Iktisadi Ha herler .. 
abıkalı K rı sa ı s zla 
rından Biris · Ö 

•• u l .. . -
Diğer Hırsız Da Oı .. ınana 
Kaçarak izini y t · 

Dün ak~llUl l'orlıalııl • yı .. tı 

bir kasa hıraızlığı 'f'ak'al'ı o lmuş 

T6 netıcede jandarwalarımız bır

ıııdardan birini ()Jı1ürmüştü r. 

H:idiee hakkında aldıgıwız 

bhıı latı a~ağıya yazıyoı uz: 

Torbalıda Konyalı Mehmot 

~~anın eYioe bitışık olan mnğa
zaı;ııua ı;ece gırou weçhal bır

ıızlar mumaileyhın kas111ım kı

ruak ıçinde bnlunan 35 lira 

para, f>OO lıralık E•naf v• A hah 

bankau hiıu •~nedatı, bir Oolt 
tabanca Te bazı ıaekeri "Ytıllkala· 

rıııı çr.lmışl:ırılır. 

Salmhlı• yı _ıı keyfıyetten ha-
berdar olaıı ıııalıafli zabıraıı Cİ· 

Tar kaı alwllarırı bepıini telefonla 

keyhyf!tr~n haberdar etmi~ ve 
bır@ır,larm yakal .. nmalan için 

şılan lııraı:r, helınıfon mnv1.er mar

kalı dıger bir tl:\harıca çıkarnr>ık 

j:rndarıoaların iiıerınc aa ldnnıış 
n bir tıuallan da hem kerıdıai 

hem arkadaşı dıjter Kamil kaç.

ma~a ba,ıamı.lardır. 

Janılarınalar, fırar eden hır· 

eızların arkaaıudan ma•ztır tü 
feklorile atr~ açmışlar Te hlr• 
sızlar darmıyarak kaçmakta de
-Yam eyl•mişlerdır. 

Jandarmalarrn attııtı ıilab 

lard9n çıkan mermilerden biriıi 

ıabıkalı fotör Kamil• i1abetle lAzıoı gelPn büllio tertibat ahn
mıı:ıtır. .'aat alh hnçuk.ta Öde derhal öliioıiinii ınta9 •tmiştir. 

miştt-n l!ttl<•n 75 noıuarah oto Diger KA.mı 1 orman içine kaça 

büıüıı ününe çıkan iki ki~i yer rak izini kayb&tmi~tir. Tttbki· 

iıtenıişler falu.t şoför yer yok kat11. va f irarinıo takibine de· 
tur cc•ahına karıtı c zarar yok nm edılmekredır. 

hız iızt>rıııe binerız • dıyerek eş Gecenl11rde Torbalıcla yirıtı 

yRlarırı lrnnuldnJtn üıt kııına hHyle bir kua hırsızlığı oJmu~ 
çıkıtr:t oı nrıuo~lardır. 

Kamyon Oıtlanaoa111 jnndarma 

karı. ~o!ıı iinlinden geçer kın jan

darma karakol kamandanı Ahmet 

orıbn~ı kamyonu durdnrma, ve 
'oföre tı ı ta hen ; 

- KAmyon tiıtüne adam bin
dirmek yaaak olduğu halde ıen 
neden hnn ları bindırmif1JD1 de· 
mittır· 

ve takat bıraızlıH bnlnnamamış· 

tı. O vak'anın da faıli hunlar 

ol<lo~n tahakkuk eylemektedır. _ ... __ _ 
B:e•lm 6mer B. 
Zuaat enıtıtrileri Jaborntoar· 

far ştıti Kerim Ömer bey enlkı 
gün ç.,me ıhoalarındaki tetki· 
katını yaparak şehrimiz., dön 
möotü. Mmnaıleyh bogün Afyon 

.......................................................... ... 
' 

ncir Ve Zahire atışları z 
~~~~----···~·~-..... ···-------~~~-

</ ıı. .A l ı c ı .Fıat 

l ;~:!5 J ı ro '\'e ~ıi 

10ü7,5 .M J Tııra nt J l 
Slti ~, ~olıtrı 1 t 
~ov Kırk K :izııh 

11 

]~ 

Hit H Al fotı l~ 75 
) 1 ~5 
ıı 12 
11 f>O 
ll 
13 50 
10 
11 50 
13 
11 

U7 Oevııbıroi z b 11 
155 Ak ÜBınaıı z J1 50 
132 lS x Ragıp 13 
li6 .M. ;\rdıtı ıa 25 
111 Ş Rıza ha 14 50 
107 Len .Hecyo 13 
92 Çolak z Nuri 14 50 
4( 1 Gal11mıa 9 50 
37 Eanat ahali 

:lS Y Bencoya 

25 Alazraki 
15 M '.l'omu 
14. ~ z Galip 

13 I Hasılı 

11 Kırk 'falf.t 
8 Koop ıtti 

7 O Egli 
7 M Alberti 

15 
14. 50 

11 

15 
12 

ıs 

14. 2u 
17 
11 75 
1~ 75 

2 Heşıkçi z M. 11 

8596,5 Yekun 

21 
17 
ıv 

17 
14. 
19 

! 32 .M. Ator 
31 A Mıılamo 

26 Ş Hıza ha 

25 .P Paoi 

:!2 D .A nli ti 
19 A Franko 
ıs Y 
10 y 

5272 

Konyo 
Bımcuya 

Yekun 

7 12 
5 75 

12 
10 

6 50 
1 l 
11 
10 19 75 

15 50 
19 50 
15 ou 

A.(j,~QN 

1477 hı idareıi 6ô0 
15 25 Qu Oınsı 

4 18 öO 471 Ba~day 
14 200 ton buğday 

7 12 
5 

11 
11 
10 

18 8932 Arra 3 2o 3 37,5 
19 106 Burçak ( 75 4 75 
14. 50 29 Melez 3 50 8 50 

5 26,5 16 165 Komdarı 6 
15 205 Nolıot 5 50 6 50 
18 50 1 Tagoo nobnt 
15 50 40000 aılo nolıot 

15 50 23 Keodir to 5 5 
38 
85 

9 50 183 B Pamuk 31 

16 
74.63 adet ogıak d 17 50 

16 

14 
15 
12 
13 
15 
17 
11 75 
12 75 

- ... ··--Yen i Ktlfua 
Dltld'l.rtl 

Atyonkarahıaara oaklen tayin 
edi lmı, oJan nütoı müdlirö Hık. 
met beyin yerloe tayin tdilın 
qöfoı müdürıy6t omomıyeıl üçün 
cü şube ,etıerandeo M.uat"fa bey 
dön şehrimize gelerek Taıaifuine 
başlllmı,tı r. 

11 ................... ... 

Göz Tabibı 
Çu. Alıcı Fi at 

Lütfü Kır~ar 3656 Ş Remzi 4 50 14 
8:.!6 B Alazraki 4 50 11 
123 F Paker& 6 25 6 75 

110 Dınar Hnbo 6 ôO '1 25 
104 M Sait 5 25 5 25 
92 Kırk Kazım 5 12 12 60 

81 J Kohen 6 62 5 6~ 
64 M J rı•aranto 6 12 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Bar Yerde 
• 

Gürbüz Olur 
Sıhhatıı Olur 
Ar&J'ını• 

1-26 (468) H S 

En apn ıiıtem mide, karın, ba~ınak, böbrek n doğum 

neticeıi lüzum göıteriJen pilotlu, pilotsuz kauçuk konalar, 

kaaık baglar1, döztabanlar i9io taban konaları gayri tabii 

doğan çoonkların "YöoutlarmdAki iğriJikleri •logrultma oi
hazları, kemik haatalıkları neticeı.i hosaJe gelen kambnr· 
)okları doğrultmak için konalar •re kendi ihtirtumız olan 

müteharrik el Te ayaklar, talebelerin 9altşıoa e1rıaaında fır

layan kürek kemiklerinin gayri tabiileemeaine mırni olmak 
i9in konalar. 

1 llrklgenln gegdne müessllfesl ve eserlerUe ralJbet ve 
itimat kazanan sun 't aza llmll ve mütehassısı 

Fahri Hiza 
Bey tarahndan yapılır 

Kıbnl 1aatları : 10 HA 12,80 öğleden ıoııra 

kadar. 

Adre• : lzmtr 

lt. 16 ya 

Bunlar bu mahaTen tiatrhJe tarılule •ok.araya gidecekUr. 45 .N Ali Haydar· 5 6 

Memleket hastanesi giiz 
hastalıkları mlltehassısı: 

lkınci Beyler sokağı No. 65 

Telefon: 8055 
26-1 s. 7 746 --------·-

K a11makam Nıhat bey caddeıd No. 20 
16-20(85~! 



Doktor f " 

Kemal Sakir Sah;b;n;n Ses; 
Me•.ekel ftaManesı EN SQN ÇIKAN PLAKLAR 
DaPıl.Uge lliltehasBI• 

M nav~nebane TJ1nnoi Bey· 
fer sokıttı ~umara 36 Teffı 
fon ;~H56 

ıı:vı Ka nuıtına tramvay eıd 
deRı karakul .k>tf11ında No. 500 

r .... •eton N o. 25(5 
(:163) 1 

Dr. Ali Rıza 1 

.. ıı Vı Cerrahi ladıa 
•ıtalıklırı Mitellus11t 

P.a~lurak Keetelh oadde
"einde 62 numaralı moayene-
1'aaaesinde her gün saat 3 ten 
tc>nra bastalarıoı kAbol eder. 

Telefon: 2987 
8 7 (2'-S) 

Çocuk estahklan 
Mütehassısı 

Doktor 

Ali Aga~ 
l kllwetgablarrnı Hı rinoi 

.kordonda Tayyare Hioemuı 
Ci•arrnda 222 Namarah eTe 
Oakletmittir. HaatalAnnı •· 
~iıi gibi lkinoi Beyler ıoka
tlnda 8( N amnralı a11a1 .. 
•ehaneıınde kab•I eder. 

K•in Telefona: 8063 
kuayentıbane Telefona: 58(2 

H: 3 (16) 

Aydtn Demltyolu Umum 
OrlDitlnden: 

l\J Ü Nt R ~TTRF.TT1S 

.ı.\1 öın~zaı. ttur.,le l>o •~P 

ı.;ı veda deli göynüm 

MnZRVYRS H AN'l\t 

H UıtHynı farkı. Hıcrauıa harap oldu 

Ben yıllarca yanmııım 

M A HM U H. K H A ~ I> A S HAN T\lf 

A lllM K~.afil.a hioo~kdr şaıkı Sn•kte serıtmelı.i~ 

1 DL Koy., :ak~mlar jndi 
~ÜHfi~YIJA HRDRtVR H. vA RITl{l HRY 

1783 lıemın ııttdıt' Vneıo 
Mahmurt Hanaan H.ve hatan bey 
i!'ı 1 ıka. Utt.-ıo 

Aı 1115 !\ t'OıA Vtj (1 .. l<İID 

l'm~l Tfl rna vı çiçek tangoları 
~ Ji \' 1 SQ HANI \l 

~ • ' ' .-.• ;• • ' r : r- • ,•· - • ._ 

18/9119S• Tarıbındeıı aoıö/ 

tarihıne kadar •'l•ğıda bil
ilen aagarl miktarda barda Yerli Mallar Pazarı 
lettireoek m ö raelilefb ler• ber 
hiaır reddıyat yapılacaktır. 
.Atgarf 3000 ton içi n beher 
ft kilometre batına 81( koraf, 
A.ıııgart 4.000 ton i9in beher 
T• kiiomet• .,_.ana 1 karat. 

._ .......................................... __ 

1'akhyAt eın•ımda Ja•rdaam 
•l' tonnndao kilometre batına 

IZmiR'DE AÇILIYOR 
Odunpazarı - Eski Bayraklı Mağazası 

~-ra, ahnaoakttr. 
- 18/9/1934' tarıh1nden 3118 
6 tarıbıne kadar mnteber ol· 
k iizere Tireden tamir• taşı

k tiitüntio h,her tonundan 
O) kuru, ftorettn nalrUye ah· 
ktır 

Herşeyin En Sağlam En Güzel Ve 
En Ucuzunu Bulacaksınız. 

_ .... _ ... __ 
Hergama Aıliye Hukuk Hi· 

lzmır Beledlyealnden'! kimliğinden : 
2603 rııımarah ve 9/6/934 Bergawaom İllô.m earay ma 

tUalt adliye harç t•rtfHl kano ballul11d11n Bakırla Ahmet aaa 
cıaı tatbık suretini gö1tttırir k·ızı Mürün·•t hanım tarafaııdan 
roaoh heledıyeoin ilin tab· kooaaı o mahalleden MidilliU 
na u•Jmıttır. Keyfiyet UAd Vell oğla ".Mehmet efendi aley· 

~898 (472)1 bıne ıkame olunan bıı,anma fl'll•---------- dau11nda müddel•leyh Mflb· met efendinin ıenelerce e•vttl 
Sulh hnknk mahkeme. 

en: 
MUdı.leı hmır ınbi.,.rlar l.da· 

l tar atındQn müddei aley Bor· 

ada mttklm Kaıahnrotılo f • 

gaybubet ederek bir defa l randa 
bulondugnndao b11bıl le Tahranda 

Vatan guajrnda hır adreı •er• 
dikten ımıra bir daha muhabere 
n mftnaHbette bolooınt.rarak 

il kı1.ı hntıce hınıro ale1bine mahalli ikameti meçhul kaldıtı 
Ole tyldeılıgi alta lira al1'cak lJeyanile vaki olan tRlep llzerine 
••ınd" mUcJdelaleybln ikamet bakkınd" bir ay mllddetl• ill· 
ı meı;bnl kaldıgınd•n ilanen nen tebliğat icrasına karar Ye· 

titat ıfa kıhodıaı halde maa• rilmi, oldagaıadao i•b• bot•oma 
"Ye gelıuediganderı hakkında dayaeınan bakılmaeı için tayin 
p karan Yerllmlt ye mabk• oluoaa 13 l9'rini •Ynl 1984 
' 23/9/934 Pazar giinii Hat tarihindeki oamarteıi ıttnft aaat 

a tıhk kılınmı' oldagondao dokoada mlhld ... leyla Mehmet 
Ql' kd d hk efendinin blHıt mabk•••1•·geJ. 

ı mez r " ma eme7e m•l ••1• bir Tekti göo4'ermHi 
edıgi T•J•b•t bir Yekil ıön· ye akli takdirde &alllktka& Te 
ediAi ıak\iirde mabke•enln aabakemenia 117abea 7apı&ao&Aı 

'•beaa ri1ye& cllonaoagı ı IAn teblll ıuakamaada il&n olunur. 
t~S (~69) 389' <4'10) 

'l'e•llllikl .. 8ılaJaatL a...111111. 
It&• llad1olhıtn Hldty.ı•t 

Dtdııta Rodgolbı 1* ama11 ...,,,. ,,.,,,,__ IJlt•rl 
,,., """ """""· Ratblollll dit ,.,,.,,,.,.,,.,,. ,,.,,,.,.,.. .. 

NAMDAR ÇIKRiul 

1 Urkwe lJmuınl Aem'8aı 

G. D. GIRAS 
lSTANBUL 

Yeni M111utatorAcılar ça11ıeı Saffet 
ttokaği No. 8 1•fon No. 2fl3 

Aeır efttodi oaddul 
Baker hanı 

Posta kotaıo : '16 P. K. No. 234 -,. .. ' - - * 
Makine Ve lnf&atı Bahrl1J4 lrliHelitıWın 

ETUP ()EJIA.L 
Makine imalathanesi 

Halımaıta Q:uşııa N aınar• 60 

M Ueıue1ern in 
manuHı\tı 

olarnk 

tnak ıde 

lzmirtl6 
faa l ıyettcdir. 

Alilkııdarla -

rıo bo m~kin•· 
leran fsalıyet 

tarzları hRkkrnda malfımnt almAlllr•nt tA•ıııııye eder~ı. 

······-··············~································ 
}al/UllU Ve lltı /hltrmenlert 

lçın hılomilhl alAt ve edf'lvat ımal edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaznzyen 
Her boyda ve her kuvvet 

Btlamonı D'mlıt Jıısrı 
Dnrbinler, tnlambalar ., 

teıiıatı mibanlkiye aunNÖr n 
Y~o9ler •e saar ışler detnhtı üzerine 

Ye kabul edilir. 

CBBB&• ZADE 

Yorgancı Muharrem 
Vata malad11mlaıaı 

Hlaarönll Yorgancılar farf'M No. 1 - IJ - il 
TELEFON: a1ıa IZMIR 

Koştüyö paınnk ve yün ıle her model tlaerin• el •• 111•· 
kim• dtkışler ıon moda fantazl yorl(anlar H kar1ola ıalnm• 
ları, ıiı11 yattıkları ve teterru"tı, korlloolu yataklar, tül oi. 
\ıinlikler kadıfe •• kumaş tizenne farbalaboı ve güneşlik 
perdeler, kanape 8"ndal1e kıuf ları, şark oda takımları •• 
aair• magaeamızda ilbal edildığindeo ncoz lıyatlA tedıtrık 

fj ~d.~~llir11D1z. Toptan ve pMak~nd• •ipari• kahnl .,dilir. 
~uk özerıııe de ı yapılır. 4-13 (4,U) 

Haraççızade Biraderlerin 
Panayırdaki Muhteşem Moblle

lerini Görünüz 

• Panoaaaa ... aaıds 
Tioaıetbane: rKtNOl RKl.L•R. lilOK&& M•. t• 



~bffe 8 16 JC~lnl UJ!J t 

Fratelli Sperco 1 
Acentası 

•. v. 1 
W. P. B. Va.n Der Olivier Ve Şü. I "f lşıldak ,81°1r

1
.,a.-•t•ohnı Sürat Yolu 

S.&K&B T .& vapuru cila tozo emıalioe faik 
Zee & Co. LJMJ1E1 

Royale Neerlandats Deatsche Levante Lınıe Vapur Acentesi 
Kampanyası SOFIA motörii balen li-

OUESTRS vapuru 8 eylölde r d it h B K . . manımızda. 16 eyliila katlar ~en e an irinci ordon 
bekenmekte olup hamnlesını ANVERS ROTERD M HAM- 1eL 2443 
\abliye ettikten ıonra HOUR· " ' , A . ' 
GAS, V .ARNA Ye KOSTENOE BURG ve RREMEN limanları

na yük alacaktır. 
Dhe Ellerman Llnes Ltd. 

ıçin yök alacaktır. 
ORESTEt:J Taporu 20 eyliilden 

2ö eylüle kadardogro ANVERS 

ROTERDAM AMSTERDAM 
~e HAM.BURG için baımıle 

ahacaktır. 

STELLA vapnru 20 eylfıldeıı 
:il> eyl61e kadar do1?ro ANV .ERS 
. .., AM ST:tı:RDA l\1 için yHk 
alacakt>r. 

Svenska Orıent Lınıen 
VlKlNGLA.ND motörii 

SESORTtS vaparo halen 
limanda olup on yedi Ey- ı 

le kadar Rotterdam, Hamburg 

1 ahmll için bekientlen 
vapurlar 

Londru Hattı 
ve Bremen için yük alaoaktır. TRENTlNO 15 Eyldltle LON 

TBESSALlA Yapora 18 Ey- DHA ve HULL'e. 
lülde bekleniyor, DÜNl{Ji~RK, 
ve DlRKET Anvers ye BRE· YVONN E va para 25 .Eylfılde 
MEN i9in yük alacaktır. LON DRA ve LEITH'e . 

NIEDE\f ALD vapnru 27 ey. GRODNO 6 T. eYvel LON-
16.lde bekleııiyor 2 birinci teş-rlne DRA ve H ULL'e. 
kadar ANVERS ROTTERDAM 
BAMRUUG RREMKN i9in yiik 
alaeaktır. 

Llverpool Hattı 
BULGARIAN v.aparu -ıa 

Eylti.lde I.t VERPOOL OLAS

GOW'a 

Her pa~ar 

•--~ giinü IJB&t OD 
altıda limanı· 

mızdan bare
ketltt dogro 
lstanbula gi· 
der. 

Fıızla mah1mat almak ieti• 

venlflr Hirinci kordonda VA· 

PUROULUK şirketi acenteli· 

~ine müracaat. 

Yolcu Navlonlarında 

i\ılühin1 Temi1at 
Panayır miinasebetile fz. 

mir - hta11hul arasında her 

meTkide yiizde kırk tenzil~t 

yaptlaeağl muhterem mötte. 

rileriınize ilan olunur. 
Telefon ;~658 

Te daha ocnz olma11na 
rağmen iki törtü hizmet 
if11 eder. Kntoıa· yirmi 
koru.tor. Satu~ merkezi 
depomuzdor.Toptnn alan· 
]ara iskonto yapılır. 

Asker markalı bakikt 

flit, Fayda, Kilsekt, Ati

ıa, Rlak Flag, Flayozen 
sinek ilaçlarınao ber boy

da kapalı kotaları Yar
dır. Dökmt•sinin Jitreıi 

yalnız 100 kura1'tar. Son 
parti naftalin geldi heniiz 
tedarik eılemiyeoler biraz 
acele etl!!inler. 

ART'
• kamaş hoyıılarımıım tecrüb"'sini yapmıyan k•1 

matlı 15 knruşla rengini atmış ipjkti pamakl'J. 

yünlii elbiıuılflriniv.i istediğiniz renkte boyar!!rnız. 
on 

yedi eylüldE>n 20 eylüle kadar 
ROTTERDAl\1,HAMBURG 00 
PENHAGE DANTZlG GDY
NJ·A GOTEBERG ve JSOAN
DJNA VYA limanları için yük 
alacaktır. 

FRl ESLAN D vaptıru 9 1 ci 
teşrrnde bekleniyor. 15 1 inci 
teşrine kadar ANVERS, ROT-

ERDAM HAl\l BURG Ye BRE· 

H.eeıni rohııatnameyi haiz LEYLEK markalı · rastık 1aç b"y•· 
eını ihUyacı olanlara tavaiye ederiz. Ji:soaf için toptım aat>' mer 
kezi d~pomuzdur. 

Brlatol Halil JARDANSKA Toran tnTalet sabunu ECE Tim toza, Kaol Braseo, pire to.1°• 

PE11.'TUSKl~'R 20 karpit, çay. krna, eakız7 diı.ı mı.t<ıonları, kakao, kolonya, kola, tot" 

HEMLAND motörü 2 terini 
AIEN linıanlrlrına bamnle ala· :ı.ı., " npnru PLOVIDBA D. O. Susak . "' Eylt1Jde HH.lSTOL ve AV AN- kaf, demir bindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten ınoşam011• 

lzmir, Pire 1rlyeste ve Susak mustarda, 9i9ek boyaları, zamkı arahi, çamaşır içio soda, for911
• 

cak tı r . 
n..-ele beklenmekte ohıp ROT-

A J\l ıı.ıo·v vpuro 2-' bı" rinci MOUTH'"· 
TEUDAM, HAMBURG, KO- .il' l.'"4 ~ 
P .ENHAG.E, DANTZIG, GDY· tf•şrinde bekleniyor. 28 birinci 1ahliye için beklen/len 

için muntazam haftalık Postası leke tozu, sabon toza, lüks Aabnnn, fare zehiri v.ı. 
Seyabatın miiddeti lzınir Depomuzda satılmakta olan Mersinli kola fabrikasrnın bot k.,.. 

NIA GOTEBORG Ye SKANDİ· teş,rine kadar ANVEH.S, ROT- vapurlar 
:NA V y A r 1 . . .. k T.ERDA M, HAM BUR(+ ve TREN1'1 NO vapurn eeki,. 

alacaktır. 
ıman arı ıçın yu BH.EMEN'e yiik alacaktır. ~ 

GANDIAN PAOtıno STEAM Eyllilde A.NVEH.S, HULL Te 
LONDRA'dıı.n. Nallana/ Steam Navıgatlon 

lo. Ltd. Of. Greece. 
PiRE 

SHlP A.ND RAILwAY OlES 
GRODNR vaporu Eylftl ni

Liverpol, .Moııtrtıal, 8t. Jol..ın hayetinde ANVEJ:ıS, HULL ve 
~ııoalı Amerikaya ve Ha.lif aks tıHikile KAN ADA LON PB.A 'dan. 

muntazam ıefer nıo tekmil ,ebirleri Te traııflat-
'1 ANSATLANTlK BYRON 

30/ 9/ 
)antik Taporlarlıı ~imendiferler 

nıparu 934: te beklenmekte 
1 l · · ld d NEV arasında miirettflp 1eferler. • op reşrınıevye e ogru 

fORKA hareket edecektir. cN ll~PTUN • S RANA V 1GA1'1-
~0 teşrinieyyeJde NEVOB.Kta ON OOMPA.NY Ltd Hodapest 

tmlnnacaktır. DUNA Taparu 24 eyltlle 
l olen ve yük kabul olunur. doğru t.ekleniyor. DOGRU O 

TRANSATLANTiK TAME· LARAK V ARN A G&LATZ 
8818 npnru 12 eylüJde limanı- BELGRAD MOH~OS BUDA-
mızdau hareketle doğru N EV ' ' 
Y5RKA hareket edecektir PEŞTE ve VlYAN A j9in yük 

alnoaktır. 
\.'olca ve yük kabul olunor. 

ARMEMEN1 DEPPE 

NOT: Viirat tarihleri ve ya. 
purlarm isimleri üzerine mes'u. 
lıyet kabul edılmez . 

T. Boven Rees 
ve Şu. Limited 

Vapur Acentesi 
1he Canard Steam Shıp 

Compang Ltd. 
BAOTJtlA 28 eylfilden dört 

tetrinieTvele kadar Ll V.ERPO 
OL ve GLASGOV limanları 

Servlce Marıtlm Roumaln 
P.ELES Vapuru 13 eylülde GlRONDE nporıı 25 eyld· için yük aac~ktlJ'. 

gelecek Te ayni günde MAL'l:A, le doJ:?ra bekleniyor. DÜN KERK BOSNlA Teşrinievvel baş
BAROELONE MARSILYA, ve .,e ANVERS i9i11 yük alacaktır. laogıoında Ll VERPOOL v<· 

kaba 1 t'der. 

OENOV A'ya har~ket edecektir. Armement H. Schuldt GLASGOW dan gelip tahliyed4 
iolcm ve hamule kabul eder. .AUGUS'.I' LEONHARD va bulunacak ve ayni zamanda 
SUOEAVA 1 t "ni V ARN A, BOURGAS Ye KÖS-

vapora eşrı 22 l .. ld ANVERS 
tTvelde gelip ve ayni giiode puro ey u e ve .. TENOE için yük alRcaktır. 

k . d PİRE MALTA, HAMBURH limanlarından yiik NOT : Va rot tarihleri ve 
ıaat on 8e ız e " · 
OEZAlR, V ALENSlYA.MAR· çıkarmak üzere bekleniyor. AN· Tap11rların i•imleri özerinde mee-

V ERS ROTTERDAı." •e HAM uliyet kabnl edilmez. 
SlL:i' A, ve OENOV AYA hare· ,, .u" -

BURG'a da yük alacaktır. T. BOWEN REES ve Şü. 
ket edecektir. Yolon ve hamule Ltd B . · K ·1 T J f 1 HE EXPOR1 S1 EAMSHJP • ırırıci oruon e tt on 

CURPORA110N No. 
28

53 

Triyel!!te /i,112 gündür 

Her pazartesi gönü moTaııa. 

lat ederek çar1'amha giinleri ö.ı.t 

leyin hareket edecektir. 

İlk hareketler : 
19 Eylftl : BIJED 
26 .Eylftl : SRBIN 
3 '.l'eşrınievvelde Beograt 

10 Te,rıuitıTvelde : Bltıd 

Pire ye Trıyeate yolcular için 
fiyatlarda tenzilat yapllmlşt•r. 

Yolcu ve navlun için taftılilat 

J. PUSSlOH acentesine mürl\ 
oaat ediniz 

Kordonda Oemal Oencleli han 
No. 13/14 

(1 R!l ' 1'Al~fon : 2548 

A Jmauyaoın 'l'ühıngen darfü 
tünunn Tıp takült~si 

maavinlerinden 

Ur. Demir Ali 
Cilt,.. Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve tenasül 
hastalıkları mütehassısı 

.Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı ( Elbamra si 

nemaıı arkaunda ) 55 numa
raya nakletmiştir. (1146) h 3 

la paketlerinden on adet geiirene bir dolu pılket Yı~riyoroz. Fır" 
&attan istifade ediniz. 

TELEFOK: 

Memleketin mı yiiksek sth 

hi miieısesesidir. 

Sıhhi kona 

Fenni glizlük 

Barometre, termometre 

Çocuk don mu~l\mbaları 

Bıfnmum tnvalet çeşitleri 

Yerlı ecnebi mostahzarlar 

I~nder bolunan ilaç çeşitleri · 

Daima 
.Mevcut v., her yerden çko 

ucuzdur. 

S. FERiT 

ŞIFA 
Eczanesi 

lzmir Esnef 
Bankasından: 

Ve 

3882 

Ahali 
Holland Au8talia Lino 

EXIRA Vaparn 18 ey- 1 • 1 h I "t G w .. M d • Bankamızın nama mubıurer Hıı,.e ıenetlerindın hedelleri t•' 
ALMJ<ERK Vapura 21 ey- lülde bekeniyor. zmır t a a ümrügu Ü ur- mamen ödenmiş olanları cari ayı• OD hı.inden itibaren deği,tir• 

lülıle beklenmekte olup BOBAY NEVYORK,BOSTON ve Ft ı ·· ..,,,, •• d 'f ugun en: ıneğe bathyaoağız. AIJ\kadar hi11e aahipl6rinio bedeli tam ödenoJ' 
AVUSTALYA ve YENT ZE- LADELFIYA için yök alacak r moTakkat hiHa ae~etlerile birlikte Merkezimize ..-e ,obeleriıui•' 
.i.ıA.N DA için yük alacaktır. EXlLONA •apuru 00 ey. M.anifHto kalemi için yeniden yaptırılaoak dolap Ye ma1&la 

ilandaki barek~t tarihlerinde- • \) - yirmi cün müddetle münaka1aya konulm•t oldnğondan 26/9/934: müracaatlarını ıica ederiz. 5-15 (440) 

ki değişikliklerden acenta mes'u

liyet kabul etmez. 
~"'azla tafsilat i9in İkinci Kor-

londa 1'abmil Tahliye Şirketi 

bioası arkasında FRATELLl 

SPERCO acenteliı;tine müraoaat 

edilmesi rıca olunur. 

Telefon: 200,-2005 

lülde bekleniyor. NEV YORK Sah günü aaat on be,te ihaleti icra kıhnacaitındao talip olanların 
l'lOSTON ve FlLA.DELFlY A. idarede ıakJi r11im .,e planları görmek üzere mnha1ebe kalemine ,.-

Um~:~~~:·u;:~/~;;"ktır. ınttracaatlan illa olunur. 6-11-16-20 3727 (!19) • .. Mefruşat 
sPANSKELtNJEN lzmir Emrazı Sariye Hastanesi 

SEVJLLA yapuro 8 eyliidlde_ Baştababetinden.· 
bekleniyor. NORVEÇ 1imanla 

rına hamule alacaktır. 

Mağazası 
A. Nihat Fesçi Zade 

Telefon 2264 
Haetaueye 937 lira tahmini kıymetli l&boratuYar ve rootk•n 

JOHNS10N LJNE LJMJTED malzem11i a9ık müoakaıa ile 1atıo alınacaktır. İlteklilerin 'art· 

------------• ları görmek üzere her gün İ•tanbul ve İzmir lkhil merkeziye· 
DowrTO._, QERNMORE Vaporn AN 

.-. ıMıı • IeriJe hutanft ba,tabab~tine ·n ihale gönü olan 80/9/984. tarihinde 

Mefruşata müteallik en son moda döşemelik kadife, 
Gobelen, İngiliz kretonları, file, cibinlik vo perdelik tüller, 
bıunr ıtor ve keten perdeler, bro11z korniz, çocuk arl\baları 
ye ıandalye!eri, tabnn, otomobil, masa moşambaluı ye 
saire bolanar. 

H O ( 
VERS ve LlVERPUL'dan ytik HRt lö tc lzmirdı Pa1aportta ıahil ııhbiye merkezinde toplanan 

atıl p ~w 1 sa~· çıkarmak için 10 eylülde bek· komiıyona müracaatları. 3-9-16-23 3662 (397) 
!eniyor. HURGAZ, VARNA, 

KusTENoE, o.ALAs Ye BRA- Hilaliahmer Merkezi Umimi-
lzmir - Yol Bedesten 11u. 29 

DahUt Hastalıklar 

Mllteha&BıBı 
H aıtalarını Her gön Öjtleden 
ıuınra Beyler - Hacı lmam· 

Jar ıo&:ağında 

No. 1 ıt • •••• Yurdunda 
· kabul ve tedavi eder 

TFLEFON No. 3331 
. - ·_ıı; (10 ) R.'7 

ILA Jin1anhuına da hamnle ala-
oaktır. sindeu: 

Vnrut tarihleri ve vaporhum Eıki,ehir HilAJiabmer merkui ambannda mnbtılif ela~trik T. c. D. D. 7 ·ci işletme Mu-
iıimleri üzerine meeoliyet kabul ye telefon kahlo ye teJJeri dl•amo11'r Ye ıaire lö muhtelif Hyyar f tt• ı·""" • d 
edilmez. ye mHa telefonları, 111.ntrallar, elektrik ampnllıri "fi l&İre 16 döl e iŞ ıgın en : , 

N. v. w. F. Hanri Van Der kaf11 ve dikenli teller mukaTTH baraka leTasımatı aımir ... İdaremiz için 161 metre mikAbı ı., mübayaa edilecektir. r:~ 
Zee ti Oo. kereıte 1~ Dedionboton marka Ufaiyı Ti .l!'iat marka' otomobiller sarlık 19/9/98( Qar,amba ~önü uat 16 huçakta Hal.kapın•' 

Birinci Kordon Tolefoa' No. 18 Eyı•ı vı 9amatır nıakı~ ... ı to Hyl6l 98' terlklndı ıabJ.M,a- ••l•Hm.ıada yapılaoaıındaa al&kadarlarıoın müraoaatları. ) 

200'1. 2008 - .. -~ ~..,.,.._ ııadan taliplerin mtiraeaatla.rı ı•-ıt-17-18-19 ~J(j6~) -·~-·-·~·'·-· ·. - - - r • - - ~> -... ~ -, 3~98 ( ,71) .. 


