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1 «lstediğ;miz ~1üstakil Makedon
yadır. Biz Türk Dostuyuzn 
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1 "ıf'M• 2fı<J7 .....d Cumhuriyetin Vt Cumhuriyet esulerlnln bekçisi, sabahlarr çıkaı slyas1 gaztttdlr 
1 r enı A~ır ımH lıaal'lıncln hılsılmı~tır 

Balkan Ha. Nazıılaıı Ceiıevıede Görüştüler 
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Dış Ticaretimiz Solya Heye~anda •• 
Bir Çok Evler Basıldı - Mihailofun 

Yatakları Tevkif Edildiler 

lngiltere Bir Istiliya 
Açık Bulunmaktadır 

Hava,~a Hakim Bir Devlet ln~iliz 
Sahillerine Asker çıkarabilir 

!f!l ....................... _ ......... IWJV.//1#.///.~Y///L 

Bugün 
Mahmut Esat Bey 

üçüncü Derslerini Vereceklerdir 
Şebrımizde lıulııumakta olan eııuak . Adıiye vekilı Mabmnt 

Eıat bıyefencli Hagüıı 18,30 da Hal!.evındo 'l'iirk fhtitalı 
hakkındaki derelerine dnaw edeceklırılir. Hogiinkii mevzu 
fiirk ihtilalindıAn milli,etçiliktır. 
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Eılli~e Dtlşma11. 

- Nasıl olur tftndim •• En eski memllıunuz o/dutum haldt beni ıo.;ten 

'ıka11yorsµnuz. . 
- Eskileri ytniltmtte karnı vt1dim ae ondan. 

• 
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SONTELGRAP HABERLER/ 
Ell:a.lliyetler Meselesi IS d K •t • M• ....................... ·-························ er ger c o mı ecı ı-

\:~\:rk_...;...çe.;;._ye--...Çe-vi._:re:ı:ı-: _.A.1.1_~ ş_ .. -..~ Milletler Cemiyet. Yeni hailof Serbest Bırakıldı 
- J : enı ıu tı ıırahilec(>ıtİn-i•i2~.:-••• ın •traf ı u ıla on kioi oıra 1 Buhran Mı Geçirecek? "lstediiimiz = .wü~t~kil Makedon· 
;:::~:,~:~:;ıı.11 i 'r.,~:~: :~:~: ~·.~ı~;ş~:~d~:;:·;: ::~.~.ıı 110 00 Lehistanın Vaziyeti HasebileSon yadırBizTi.irkDostuyuz" demiştir 

karı ın mıyım hen Sizin g i· Mua üzerinde yıgm yığan c 1 F h • t K a l İstanbul. 15 ( Hususi ) - Topraklarımıza iltica eden Bulgar 
... , kar~ı nHıl lıarelrnt etmek doıyalar Tardı. e se emmıye zanmış ır komitecileri sergerderi Mibailofuo karısı ile beraber lst&nbula 
O etu~in i çok i "' bilıri ıu. 0 3 rip, euıuıen~iz hir top.. geldiğini yazmışhk.Komiteci bugün (dün) lstanbul valiıi Muhittin 
~ ı ı Üt'lrıevre, 15 (A . A) - Millet- miyetl• kaydetoıııtir: 
onr~ bahuırr~ •lit•H ii ant ı. fer cemiyeti omomi heyetinin Jtalyan mörftbbuı M Al . i beyle ~öı~ttükte.n ıo~ra ser~est. bırakddı. Mum_ailey.h dost~ bulu· 

- Babamı da lııliıim. Barll- G<irii~meler t.raınnda Rnıça.~ .. . · 011 nan mosyo Acefın evınde mııafır kalacaktır. Multecı Beyoiluoda 
'gtlmetlen ~ ·""'I hiitiin ve•i A ' maııc", İtalyanca, lngilizce, Ct-lıe•i hoıusi bir «-heınmıyet ftalyanm oteden berı maahed8 • kendisine elbiıe aldı. Serbeat bırakıJdığmdan memnun o1an 
1•rt u koltnıı ıth tlttl to•gnn ıi- lspıuıyolo1t işitiJiyordu.Hn adam- keabetmiş bulonnyorda. Rnnnn feri tadıhne "e bugünkü 'artlara Mihailof beyaıııatında Istanbulda bir kaç gün kalacağını "[atedi
ll:tn emnlHl " t ıına koyclnnı . lnr kim<I•' 1'uedeo ~etıui,ter Te ımbebi Lehiıtan hariciye nazırı oydnrolmaaana brafıar oldu~a- iimiz müstakil Makedonyadır biz Türk dotuyuz. Türkiyedo 
ttkil:1 tı nızı~ ram fiıtesıl• bır~ ne maksatla borada toplanmış- M. Bekin beyanatına ln~iltere no batırfatmı':'. Fakat bonon bir misafirperverlik göreceğimden emindim,. demiştir 
tt .. A nladımz 1111, .Eger bana !ardı' Hepıi iyi. batta zarıf ge- Fran11a Ye ltaly" mürabhaalıuı- dnlet muahedeleri bir taraflı Bug"' day Koruması 
1~ırına1ı diişürıiir1eniz bepiııız, yinıni~lerdi. En ijeçrue sigaralar. nıu C"TAP Termelerinin mukarrer olarak fesbedılir demek olmadı-
'lınuır. belanızı bolorsonu~. dan 1çıyt>rlardı. Runh\r gızli bir olmaeı idi Lehiıtan buicıye n•- ğını taarıh etmi,tir. 

lbtiyar cıili bir cestle ceYap ı,)plantl yapan biiyiik ıerma1e· zırı M. Bek ltttkt'metiııin ekal- M. Alor•i her hangi bir ta. Jlk Jkj Aylık Tahsili t 
tdi: darı~ r, fabrikatörlu mi1dıf li1 etler himayea ı nin mnrakabe dilin alakadarların mnl'daka· 
- Hır k ıır.ın babuına hu 

tada, hu kadar muhakkar~n• 
1lp etrneai müınkiin müdür' 
lliddetle aya~a kalkh. Ynm
~laı·mı kızına indirmflk tıter 
hı kaldırdı. Oeo9 kadın hu 
tbey ı kttıdar hakı,ıarile ön~ 
i: 

- C11aret et bakayım. B.ay. 
tecriibe et ... 
llabutnıo 1anına yakta,tı. 

tlyar gev,edi. Kadm daha 
irane •Özlerine 4evam etti: 
- Oan VRrol'o m:ıe 1alim ba
teıliın edecekıiuiz. Vakıt ge-

1~liği ne göre bu işin bir da ki

' ~l'vel bUirilm11ini •mrıdiyo· 
~ın. Benim de g•co yar11ın<lao 
ltJ on anla görülecek hHabım 
t. 

'.l'auı bo ıırada cam kapı 
tuıdu . 

Elaki eJbiıeli adam perdeyi 
Öirmeı:t• ko~to. Di,ardan biri 
ttt etti: 

- Grliniz. 
İhtiyar adam arkadatile bir· 

(ı, 91kta. Kadıo bakı,larile 
1 1lrı takip etti. Kapıdeo çıkar
t~ın 'n tözleri aö.vled i: 

- Anla,ıldı d•~il mı' 98 ii 
~di bana eaıt aa i ım te1 lim ede· 
~Siniz 
Ilaki elbi1eli ıorua: 
- .Ner.ye götiirece~i z7 

!{adın heyecanlı ıe11l • : 
- Odama •• emrim Terdi. 

Onuncu Fasıl 

Zencir 
lbtiyarla arkadaşı Yillanın 

1ti:ik ıaJononu gc\çtıler. Kendi 
~ııu zemin kat111a. eriştiren taş 
'rdiHul irıdıter. Oepbedeki 
'~ıyı iterek ıçeri girdtler. Hu 

' ıntit.tatıH andıran bü1ük bir 
t oda idi l{(işede büyük petrol 
llıbısı yanıyordu Y e9il ört ölü 

O t11ranlardan ü9üniin ba,ın - 11lodrı mill•tl•r cemiyeti uzviyet- ıı!ı~·,, bdi~JRdenkaleyh mözaker.• Te Bir Milyon Sekiz Yüz Din Liradır 
da g-emi<'i kaaketi olma.aydı leriyte te~riki mHaiden imtina Uı a e J ı ten ıonra yap• matı l 

la ld "jf l ·ıa t . t' 11taobul, 16 (Hnıaıt) - Haıdayı koruma kammn meriy•t• 
helkı h<>yle bir tnbmintl• bolun- •decflgini beyım etmi~ti. Rn im- ıın;g• ı ın ı n • mış ır~ ırirdiği iki a1danberi ekmek TClrjiıi olarak un ÜHrioden tabıilU 
m•k yanla~ olmazdı. tiııa Lehi"tandnki ekalliyetlerfl a~!o't'a, 15 (.A..A)()- adrı bir milyon ıeklz yHs bta lirayı bulmu~tor. Dıger aylarda da 

lbtiyarla bAkl elbiıeli adam ait mokaTel 11nın feabi fl tımektı. reınıı uazette. Polska eoAvre e . . . . . 
içeri gırinoe hepsi ~ya~a kalktı- M S 8 A . . tahılitm aynı mık1a1ta deTamı halıade Hnehk: tah11lat on mıl1on 

· İngiltere barioıye nıuıırı M. ~ • ıwon arto l'• foall tara- ı ktı 
lar. İhtıyar hat itaretıle mecliıi 1 k il d · ırayı geçece r. 

Simon bökumetın10 ıerbe1tç• akit. huuao e a ıyeıler moabe ellDe Bir Gu· mru·· k welamladı. Uıyaaet kolktogona 
ve ımza edıJen bir mııahedenrn daır yapılıı.n beyanatı meYzou ge9ti. Eıki bjr ananayı ihya 

eder ıtibı : bir taraf h olıuak feıhini prenıip bah•edflfek ekallıyetler abkf,mı- Heyetimiz 
- Zencir yeniden bağlandı itıbarayle kabul edeıniytoeginı nın tadıli ıneıeleaini Lebiı1tanın 

dedi. eb,,mmıyetle kRydetınış ve ma 12 11enedenb"ri beyhude yere 
Biitilrı gü zl"r rei88 döndü mahb ekallıyetlor muabedelf'rİ- ıleri ıür!-lüğnnü hatırlattıktan 

Yunan Gümrük Muhafaza 
Teşkilatını Tetkik Edecek ihtiyar devaııı etti: nın <liizeltılmesi içın devletler sonrR dıyor kı: 

k 1 b 1 1 F 1 1 ıt 1 lstanbul, 16 (Husuai)-Yunan gümrükleri muhafaza tecıkilabm - J{ 1111 aızamnı,mMnizin be· araıında müza ere er u onu - ranea ngi ter• T• a ya -ı 

d d 1 · · ·· ı f d t d 1 · ı tetkik etmek üzere bir gilmrük heyetimiz başlarmda gümrük bat 'inci maddeıi mncihinoe ıızleri maıınm erpış • i ecejtını ıoy •- tan JD an ll'fıuye e i mış o an 
F · ı ı b b k •- ~ 1 k ·· müdürü Seyfi Bey olduğu halde Pireye müteveccihen hareket et· f~nka lade olarak bo toplanmaya miotir. ranıa ı e ,e ıstan ara n U•J çan erin tatbi atta mu-

d t tt. J> •• h ll ·· ı 11n<laki wiinastthet do l ayısile be el8ır olıuadını anlaşılmıthr, M. iniıtir. aYe e ım. >D g nn ı ane • mu - ,., •• •• • •• ... 

tAhem bohınao hır arkıada~ı mo - yanatı oldukça merakla bekl~nen .Sımon, Harto Te .A. loı 11nın be- Balkan H. il 1zırları too Bı·n Vatandaş 
hakeme •decekııniz. l ~ransa barıoıye mızın M. Bartu yarıathurnda kayded1leo11k hır llD 'f 

Aıtızdıuı agıza c haine > diş il ran1an111 ınnıthedelere rıaytıt şey 1'area o da bunları Lehiıtan 

bileyen ıettler i şi lil <l ı. huımsundaki kat'i prensıbini tek tarafından tAltip olanan eı yaııe- Cenevrede Mu·hı'm Bı'r Rey Verecek •• 
_ Huznronnza çıkaCRk olan rar etmıt, lngılız ha r ı oıye nazı· tırı d oı?rnlullona itıraz etrnıf ol-

bn adam te,kilatımızın 9:1 na- rının görü,iine i~tırak ederek malaru.lar. LehııtanıR uzun dii To. plantı Yaptılar lıtaobul, 16 (Hususi) - Be· 
maraeını taşır. Paolo (Haki el· Ye ıoabrnda her türıö tadılın şönce 1 erden ıcınra gırılıgı yoldan lediye intihabatı baıladı. 734 
biteli adam) , 0 benden başka milhıtler cemiveti 9erçevesı ıçırı- dönecegıoi zannetmek hır bata İ•tanbol 16 (Hnsıııi) _Tör- intihap defteri asıldı. Dört yüz 
ıçiuizden h19 biri c • nıı tanamaz. deyapılmaın lıbaıng~ldı~ini f"hAm- olar. kiye. Yooan iıtao. Romanya Te bin vatandaş bu intihabata itti· 
Y ı . . . d d - • • • k d k ki d' a oız ıımını ny Qğonoz za YugoılaY1a HarıoiJ• Nuırları ra e ere rey verece er lf. 

man n• kadar mühim bir ,absi- ~ ankırıda Ada pazarında dün toplandılar. Şark .... Akde- Belediyeintihabatı 
yet oldogonu anlıyacaklınız. o, ,B ı d. . t•h b tı .& 1 z· fı ti DİZ miaaklaril• Lbbiıt•n taraftn . 
Manilyada on 1~1 ll't'nl oemiye- e 8 1J'6111. 1 & a VCI arın IJ'& 8 dan tahrik •dılea ekalliyetler Muğla 16 ( A.A ) - Bttl•di-

Q kırı 15 Bel <lıye ıotl Spo 'l'em.asl r ye intihabına Ait defterler bn~ün tin iJk te,ekkiililnde yazıla• yiis- an . , - "' .. . r a. 1 mHeleııni görüotöler. Ba temaı 
den biridır. Şırudi iyzah edece· hahatı .ılerlemektedu. Mulbaka,t- Adapuıı.rı, 16 (A.A) - Ada- lar devam edecektir. Salf.biy•t belediye ·n hükumet k:apılarrna 
gım bazı bildıuleri müteakip ha ten ae9ılen azalar ara~tnda. knr • pazarı aycılar kolübönön tertip atııılmı,tır. 

9ekilenk 12 kış1lık ınt•bap be· b tar kayoaktAn alınan habere gö-
adam ztnoiri kopararak ortadan 1 k ettı~ı avcılar ayramı çok eğlen- r• Balkan Htlrioiy• Nazırları 28 Ztl• 16 ( A.A) - Belediye 
kaybolmuştur. yetı ayrılmıştır. ntıhahıo · a9 celı oldu. Kulüp azasından ma• iatilJap encümeni, intihap hazır· 

Azalardan biri : 

- Şo halde nizamnamenin 
on birinci maddesinin hükmüne 
tibi olacaktır. 

- Elbette. HHılhoki biz çok 
za.mandaoberi onu ölmütı 1801• 

yordum. HatıA <lefterlerımisden 

,,.mini eilmiştık. Birkaç gün 
evel, Paraete onn tanıyan bir 
kadın tuahndan ilk haber T• 

rı idi. 
- Sena Vat -

gün ıöreoegı yaıın an atıla . ilk tetrinde Ank:arada toplana• 
k ada 200 danthye av •tl sıyR- B lk k Jıklarını ikmal etmit Te H"il· oa tır. fetı Ter1ldı. caklar T• a an miıa ına ait ~ 

Yer Saraıntı11ı Adapa~ıuı, 16 (AA)- Genç• mobteJit meeeleleri görö,eoekler· mek hakkını haiz olanların isim· 
Qankarı, 15 ( AA } - Hugüu ler birlı~ınio davet ile htaobo ). dır. Bu v•ıile ile murabhaelar lerioi baYI defterler bngünden 

taat 6/20 4a poyrazdan doğuya tlao ~ehrımıze gtJeo lJui ıpor Türkiye Onmborlyetioiu on bi- itibaren 6 gün müddetle şebırde 
yer 11anınh11 olda .Zayıat yok tor. kolübünüo futbol takımı ile rinoi yıldönümti ~enıtklerind" fle muhtelif yerlere asılmıştır. !o. 

Banka Bubday Alıyor Gençler birliği arasıoda yapılan laazır bnlnnaoaklardır. tihak birinci t•,riuin birinde 
QankırJ, lô (AA)- Zaraat maçı m11afir ıporcalar 4. 8 ka- Gümrük Muhafaza Me- batla11p onQncu gönü bitiril•· 

baoka11 bugünden itıbaren bug zandılar. ,. oektir. 
da-, almıya hatlamı~tır. Ayoi lnıltibiin temıll heyeti murları Nahkum Oldu Siirtteki ı 
Kouyada intiha.bat gece halkeYi tıyatro Hlooonda Muğla. 15 ( A.A) - O•nop Kaplıca arda 

Konya lö ( A • A ) - Bele Kanborııon piyeaioi t•mıil etti. adalarından aldıfı kanyağı ka~ak _sllRT, 1~ (A.A) - Halk•~İ 
. ·.. . ; .. , ~ , . -

El~HılDBA I.~. 
diy• intihap müJdetini kararlao lıtıklal mücadeleıinin ttir aah ıoretlle memleketimizle ıokmak· 1fehırde 20 lulometre meaafede

tırmak üzere belediye mechıı 011sıni tanır edtın bn pi1et çok tan ıoçlo gü~ııriik mobafa~a mo· ki kaplıoalardı. bir gezinti ter-
28/9/934 Oomarte1i güniioe cJa oanlı tamıil edildi. törü kaptanı Mehmet efendi ıe tip etmiştir. Oıl'ar köylülerin 

Tet edilmıştır. IVfug"' lada kiz bapiı l'e para oenıına mah de ittirak etti~i bu ~ezinti çok 
ıvııLLi KlJ1lJPHANE SllVEMASI 

•)tııı ~öl bAld l •• Zal d lUVall:)Lltıl ı, ~tllJ~ıu WUdılil Ulll".b.öLltHl 

halell e n \ ' & t1Jl'f tı noe li mevzan ile: 

8ABY (ÇAPKIN KIZ) 
Biı tüu Jz ııı ırı hır batta 

Ba, ro lde l *'Yimli ve eah 
gıtl <löreoek ye egleıulirecektır. 

arti!!lt 

ANNY ONrRA 
'famam " u JHtAN~IZOA ıözlü şarkılı koıuedı 

t l~YAtf'n : A TıiıI v ı~~'\T Ji~S r,t rM önii r N urMtin bn) 

........ ---------------------------------------~uan.ıa ı llMKUll: lô,li0-17,~0- rn,:iU ve 21,~0 tia; cuma 
ı.Uoii 13,30 da iliive aeamı. Perşewbe günü 13,80 
u~.so da t•Jobe 1&an11 •ardır. 

lzmirden D6D1lf ktlm olmu,tur. n•t'eli l'e Bamimt olmu,tor. 

Kooy" 11> c A • A ) _ lzmir Zirai Kooperatifler 
ıeq~iı1ne Te kol'toloşu teı'ıde gi· Moıtla 16 ( A.A. )- Mo,ıla
den 92 ki9ilik kafıle geri dön da kurulan yeni zirai koopna

tıfte 1546 ortak Yardır. Bu or-mö~IHr • 
.A.merilrada. Kanii taklar 137 bin kfüınr İira teab

btH etmıtlerdır. Tahıil edilen 
Kavgalar Oluyor ıermaye yözd• onlarla birlikte 

NeYyork, 15 (A.A) - Meuao· 86,263 !aradır. lbtıyat aermaye• 
cat grni bütün tiddetıle dnam ler 9,900 hradır, 
etmektedir. Bnrlingtonda kaYga- Kooperatıf ortaklarının mob
l•r olmu~ l'e b_.~ kı•i yar::ılırnmı, telif kredi ıbtiyaçlarına 107,300 
tır. Mainfldt Tazirıt 1akin iıe de lira ikraz olonmottor. Koopera· 
gergınhk mevcutlar. Zab•ta her tıfler gün gtıçtıkçe inkişaf •t· 
an mücadeleye hazır bnlunmak· mektedır. Zürra ba kıymetll te.. 
tadır. PatronluJa amele ara1ın ~•kküllerden i•amt möaahuet ,.. 
dakl müaakereler durmoetnr. mQal'eDet ,1örmeldecl1r. 

TAYYARE 
19 Eyl'Cll Çartamba. GitnG. Açılıyor 

iLK BÜYÜI{ FILl\l 

Altın Arayan K zlar 
Fran11zca ıözlli Y6 ,arkılı 

12 me,hor ıioema yıldızı T• 200 rnü aıtiıtinio i,tıra 
kile moht•f•m dekerlar i9inde mtydaoa getirilen ıenınin 
bn1ük fılmi. 
Mllkemmel mll~lk, Bedii danslar, Muhtelli numaralar 

... 
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HARiCi HABERLhR [ZABITA VUIUATI 
Neler Çalmıt ? 

~--..-. - ~ -·. . .· ·~.- .. :._ ..... :-_ - . 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

Fransada Cih~n Yahudi Kongresi 
Karataş tramvay caddeıiadt 

Ahmet efendinin bakkal dilkkl· 
nına giren hırsız tarafından 20 
lira para ve bir cep saatı çalııt• 

yeni Biilre icra Komitesi Reisinin Beyanatı mışhrKadsna SGz Atm•• 
"' o H··k· t ·· ·· d 111ekt• 

M
• erıene, lG (A.A) - HaTaı ııkallıyet hükiimlerini kabul et- u ume onun en geç . 

. ···-
tİzakerelerİ Ajansından: mi~ olan hütün memleketlerde olan Nuri oğlu Orhan efendi:;: - 161-

Hılek:\r Brehmıo, bn bad'• ıt• ona oenp nrcek olH kola
larını tertıp attigi müddet9e Ni· fmı aRzına • kadar yıtkleştırı-

1amaya hiçbir ,ey '""dirmlyor, yordu ki aaçlıuı delik an h yüzü. 
kızın kendiıluden 9ekinm11ini oe dokunuyordu Rn Taziyetlere 
hafifletmek, Ferit ile birleşebi- yaklaşmaktan ziyad .. hnseler ""P 
l•o•ği ümidini ıtrttırmak içiıı Termek deoı1e daha lnyıkll. 

PARiS, 16 tA.A) - M Ger- Yalımli heyetleri komitesi akallıyetle r ın himayesine dair zevcesi hamma söz atan Şil ..... 
ogw Ju Şerafettin hakkında zaua• 

main Martın 1935 sene!lli bütçe- cıbaıı Ynhudi korıgrnBı ıcıa ko- daimi hiı· sistem kubulii 1910 

sinin esbabı mucibe laviha51nda, ınıteıi rei11 M. Golnıan ~n be· ıka7ı e<lılmi,tir. Ekall int bima- taca tahkikata başJ•nmıştır· 
... Sarho,ıuk _ ~ I• 

paranın istikrarı eusına mfüıte yıtnatta hnlnnmoştnr: y~sı siı:ıteminiıı nmnınileştirilme- Gazi Bulvarında Adil of, 
nit bir s'va,et takibin:n mutlak 14elıı11tan lııil, fııııE'tınin her siııe <laır olan LebistRn teklifi M h k d 1111• 
surette e 1:zem o'duiinndan ha'•· hakkındı\ milletler ooıniyetinin e met, endisini idare e • ~ 

tilrliı yahudı altıyhtarı tenrnyiil· yccek derecede sarhoş olar• ~dya Ferit, Yambo Te .Niyaına- Şımdl birde Ralıunıencin 'Y'er setmekte, oara k1vmetinin ind;- knrarı n• olıırl'a olsan diinya ya· (~f' 
ler ıı iicaılele Vö akalliyetlerin elinde bir bıcak bulunduğu b• nın korktukları tedbirlerclen biç dijti baloya h•kalım. O g.-ce Ni

haberi yokmuş gibi clanandı. yama yatak odatına girdıkten 
rilmesini takbih ~vlemekte ve l:ındı !erinin au lh muahedesile te· k ff 
Paraların du··..,~ürülmesi veva kal· lınknk: miiılllYntıııın muhnfaznRını .. t . 1 b ' 1 gelip geçenlere sarkınhlı -'· eıu1111 e m1ş o an eym;ımi le ıis göz ettiğinden zabıtaca tutur 

O artık Hanri Te arkadaşla- ıonra Haymdnranı kıııo yanına 

rın111 blnba'ı Valeryan tarafın. gılip uyandınnı~, demiştıki: 
dmlması <Tibi muameleferin ııya"li hır (HCnAıp olaııak tel!lkki lomo mutlak ınrette riay~te ele 

b k 
.., d · muştur. • .. 1 ozu olan iktisa iyah islab tıttıgini ıneınrınıııyetie ~Uıüyo · vnın lehimle holauuı:\ l nrı lüzamn Yaraladıve Mahkemeye veri"" 

dan tel'kif ıdilmılıri 'tizerıne - Gelıniz Niyama gelıniz ! için hiç bir zaman mü~,s~r hir rom Faknt akallıyet nınıthPdelı• ri JH,ıı\.:Anlır kla 
çare o'mamış olduğunu ilave lımail oğlu Şükrüyü bıç• .• aleJAoılı Gra11 görmü9tü. Aeıl hıyanetı şimdı gi>riinii1.. 

etmektedir M•ıı ti c • • G• ı• yaralıyan Ahmet oğlu Mebmedi Gra11n Hanriye olan •tkını - Rt-ni rRbat11z etıneyiniz. 
Japonya, Amer 'ka ve ln~il- 1 e er emıyetı iZ 1 mevkufen uliyece:r:ada mubak•' Jyi bildıgi i9in, zeki kadının ya- GördüS?üm dereoHi katidir 

•ında Uylı hır dal'raoış daTran - - Hayır :elmeliıiniz. R11ni 
dı ki nihayette Graıa kendi emel- yalanoılıklA, iftiracılıkla ittibam 
)erin• alet olmajta kandırdı. kolay deıtıldir. Gctlip mutlaka 

terenin altın e"a<Jınt tcrketmeleri me edilmesine karar verilıDİfrit• 
istenilerek değil mecbur kalına· B• c ı Akd tt• Çakı ile Yaralamıt 
rak yap1lm1'$ b?r sevdir Ve her ır e se e J Kantar karakolunda baok• 
cl.efuında muhtetif sebeplerden altında ameleden lsmail oi'1' ltte Graıtaıı maTafllkat oı görnıeli11ini:1. 
do'ayı ve muhtelif maksatlarla - Baş 1aıafı Biılnci Sal1itede - bular tuafından konu~yin giııli Hü!nü Yusufla Sait oğlu Hüı•Yif yabı alması üzerinedir ki Hayim - Pıkı\lt\ geleyim. Fe!Alreti-
yapılmasrna mecburiyet hasıl Sovyet Rn1ya ta uf ından mil celtte!'linden sonra ne~redilen tıb· arasında iş meselesinden kafi' Dnrani, yukarıda gördüğümüz mi c1aba açık göreyiıu. olmuşnur. !etler cemiyetine girm*'k meııe- lığe ittrak etmiftir. çıkmıştır. Hüseyin, küçük bit gibi, Mayanyamayı de kandır· - Fak!\t eTvela gfüeotıginlz 

M. Germain Mıutin ticari ini hakkrnda A Hmhle reısine Panam murahbHı O kararın çakı ile Yusufu hafif surett• mıttı. 'eyterdtn wütıeesir olup hıç ıe-
mübadelelerin artırılmasını ide · ~i>nclerilen 15/9/93t tarihli mak dan Oenenft m~bnatında inti,ar boğazından yaralamı, e yak•' Şo izahKtı aldıktan ıonra ıinhıi çıkarmı1acagıoıu yemiıı 

ekn1aonlarımız i9io Graıun Ban- ıdioız Zerrı katlar kı~kırnçtık 

riya gölterdl~i iltifata, vadettiği Hfıri göıteriraeniz hiitiin tortip

yardımlara •••ın•t• lüzum ka· lerimiı hüklimsiiz k•lır. 

mekte ve Fransanm bir seneden· toptaki tebligatı :tlan korıeey eden makıılılerden ıonra riica Janmışbr. 
beri beynelmilel mübade~elerin nıınkın 4 iincU maddesinin lrnn Caketı Çalınmı, 

1 

etti~ ini ıöylerni,ti r. Reyler nri 1-
islahı. için 23w mukavelenam.e ak- dııinı verdıgı ulfıhıy.,t• ıevfi. dikten ıonra a1amblenin reiıi Hükumet caddesinde berber 
detmış oldugunu memnunıyetle kan So•yet Raeyayı milletler M S ti 1, p Riza efendinin elektrı"k tesisatııll 

lır mı'· - Hiç ıeı çıkarmam. Hannn . ın er -,areyaa azar-
l<aydeylemektedir. . cemiyetine kahol asamble tara- yapmak için yukarı kata çıka' 

Mermer 1&londa di,-an ka· için yemin de edtricu . Hatt:\ ı;n 
1'1lldağn gün Mllya .~ayama da hançeri alinı:r. Yemirıi h01:stcak 

(urayı güliıtan) da idi. Fakat olonam •lerfıal lıeni cil cliiriiniiz! 

lıilekA.r Birıhmen o gün kızı Niyama yan,ndan "fırınndı~ı 
dil'&Da i•lirmıgi mo'Y'afık bul- han9eri Brehmıne nnli. Ha_.rirn 
mamıth· kunn elinden tolap ikhıl b\r\ik 

N k't teı.i giinii ıııat 10 da ve anmh-
aztr, na 1 pıyauntn zen- fından lmbnl edildi~i andan iti- Abdi ogv lu Ahmet efendinin el' 

ginleşmiş o duğunu ve bu saye b k . d . • leyi ıut 11 dı içtimaa daTet k b tat• 
de d 1 t' b" k ._ 1 J ki areu ooee.vın ııımı aıaııı '''" · edece.ttini ... _. rmı:nameye So'r'yet eti uaktığı ) erden çalıoıDlf 

ev.e ' ırço KO ay ı ara . h 
nail edecek surette faiz fi. rak tayın . "der. Koneey uıı kıı- Rnıyanıo oamzotlit?ini kAydedı- Tüfekle DövmOt .._,,~ 
yatlarında umumi bir tenezzül rarrn tıudıklni as:ımbJt,ye tal' rek bu buıuıtaki ı aporo tanzim Şerif oğlu Haşimi tUJ , .l·ye •der kundagwı ı'le kundak kırılın~! 
hu•ule geleceğ&ni beyan etmek· ., · edilmek üzer• weaelenin 6 ıuoi 
tedl

·.. Oeoene 16 ( A • A ) - lki k h 1 kadar döven kır bekçisi Mus.t•,· 
Sebepte malnmdu. Qünkü Fe. karaolık:luda dar girıntılerd•n 

rid\a hiyanıtini gözü ili' görtirH geçtiler, saray içinde ııyt\fetin, 
ondırn ıoğoyacagı hakkında Ni· batonnn ınn telA~ları yalnız 
7amadan daha bir ka9 gün eTnl o~aklarcia kalmı~; ıni1afirlerin, 

Tad alını•"' da, fakat lreriJin bayaderlerin bepıi A-ıtmişler<lı. 

hiyanetini henüz iıpat ıtmemif ETelki velnle1i nisbetl&. berta· 
oldagn i9in kızı dı,-ana 9ıkar- rafı derin bir 1e&1ızlık kapla· 

• om•t§yona aTa eti hakkında 

Mumaı·ı6yh para fı'yatının du-. ıüliiı el<1eriyet fazlnsıle tem in k ·ı . . . fanın asliye ceza mahkemesıO .. arı&r nrı meııni 11tıyeceğini 
şürüJmesini, layihanın sonunda ıdilınit oldalu i9in Sot'yet Haı- bildirmiştir. sevkine üçüncü müstantiklik.ç' 
bir kerre daha muvafık bulma ya milletler oemiyfltine dalıil ad Siyaat koıniıyonoıı ba huıaı· karar verilmiştir. 
<lığını söylemektedir. <lolnnabilir. Sot'yıt cev>lbının taki müttt.leaaını bildir!!:ek üzen At1rcezada 

•y"ı• ya· ııada ~.~~·~:;:;!".~ ;;;ı:,~,.~~Y!ı:~· s.ıı uh•h• mii,.ker•d• holurını· mın'~::~~~.~.~~·~.c~=~~~· 1~::. 
msaı muhtf1meldir. Bu takdirde s 

racaat etmı~tir. A lmanyl\ vı J ıt · b'" t ki 1 H ı·ı o&l' 
ınaga lüzum görmemiıti. mıştl. Y • s· s .k aıınmhle tamamen ıniicehbez ola us e me e suç ll a ı • 

- Sonu Vat - enı ır Dl ast ponya çıktıktan ıonrx konseyde o k f .,. Haynn döYü,türmttk 19ıu 

tertip olunan tığlenoede Gra", 
HanrJ, Ferit n Raolan pren11 
mabeuı olan ıeyi r yerinde bolnn· 
~nkları malorudnr. 

O gece N ıyamadtt. hu eglen· 
celeri 11eyrediyonln. Fakat yüzü 
kt.lın bir nikap ile kapalı ollln 
~n için Ferit onu göremiyorda. 

Niyıunaııın om.ya getirilmeaı 
de hep Hayim Durauıoiıı terti~ 

bıJe olmaşto. Zaten no olurdu 
iu Hayimden baı;ka ının torti· 

bile olmaaınt 
Hayım de, kıyafetıni tebdil 

etmit olaı ak, ,\laya Niyamanın 
yanında ıdı. P;~nsin eeyir ye· 
rınde Ferıt ı le I1ı\di H.işmondan 

na11I ~i1;1,el güz"I korıatmakta 

olcluklarıuı Niyamaya göıterl· 

yorılu. 

.Nıyamııyı l•'eriduo sogutmak 
i9in yııluız hunu görmek te kt\ti 
idi. faulı lttşınoıul Feride bir 
ıöz ı{iyıiyerek •>lsa delikanlının 

burnııııa o kadar ıoknloyordu ki 
bıyıldarı yiiıiinii okfoyor, Ferit 

9'7JJıf7.Y"'~Z."111MW7~.ml.Eı~ 

Zaman Fırını 
r kıııcı UeylM ıokagındakı 

Zarnım f ırırıı aıri olıu&k l>u 
kere taıuiratıoı ikmal ederek 
lnalıvete geçıni,tir. Mobte
ı !:'I enı müşterileri bahoıuı 

Beyler ıokl\gı halkı ile Jo 
kaııtaoılıua haberdar etmek 
ıııenfaatlerı ıktizHından ol-
1 ı;ıgonu il&n •1lerlm. 

Zaman fırını möıteeiri 

'4.ptaı 
4ö0) ti .• 

' 1 &Nl t1Ai9 U-K/ht/A•PW !F'f' 

._...... rak kabul kararını Terebı'l•c•ı-. smanın mev u en ağucoı•r 
V 

katan 13 Audan onn ttTet de- ~ v~ ·,: 

B 1 tt 
ıyaıın, 16 (A.A ) - Poliıı tir. Bu program normal bir _116• verilmesine üçüncü müstaotı 

e ara a 1 lnııy< d l. 1 l.ı 1 . 1 mis,' ler n Panama, Portekiz T~ "" 1 k k ~ • rn a >1r >om il un ınnştnr. i çe arar verilmiştir. 
Al J·nntin mu·· ıte k'f 11 ki kilde tatbik edildiıti takdirıle 

Parlaınentolar arası Bomhl\ miida f l:\ 11ezareti teknik . .. n 1 o ( \1 arını ~ Kanlı Bir Kavga 
müteba11ısları ta ~afından imha bildirmişlMdir. Portekiz harici Kat'i cel110 Qar~aınüa eab"hı Keçeciler caddesinde tbcf 

Ticaret Konferansı edilmiştir. Yeni hir fll\7.i ıuikast ye nazırı KayNodanatll mabalıf akdedilecek Y'0 Sovyet Haı.va . ·ı• 
B 

Musa oğlu Ibrahim1 Mehmet oğ 
elgtat, 15(A.A)-Parlamen- teşehhiieii nıtıTzun baheolduğn reyi ıle konsey ekserıyetine kar . heyet\ mtiralıhıuı asamble tara- d• 

tolar a·ra"ıı ticaret konferansı znnneılilmektodir. ı k · 1 Mustafo ve Allah verdi ismiıı 'ı ge me ııtemec iğiui fllkat tt. tından kabul ediler"k milletler 
yarın açılacaktır. Konferansa Suikastçıların aamblede mobalıf rey "ermek cemiyetine iştir~k eclebil~oektir. üç kişi arasında alış veriş mt1•' 
Alman ve Italyan parlamentoları izleri üzerinde taimvvnnın<la oldnğnnu ıiif lemi,. SoTy•t Huıya milletler cemi lesinden kavga çıkmıştır. İbtl' 
müstesna olmak üzere otuz par- IJondrn, 15 (A.A) _ Mora- tır. yetine ptk ~ereflı şerait d~hilin - bim ile Mehmet, Allah verdi1' 
Jamento iştirak etmektedir lrnııt vapuru yangını hııkkmtlaki Panamanın iıtinkiHı bolden- de girmekte ve böylo bir hfldlee döverek başındanyaralamışlard•'' 

lngiliz murahhası ve konfe- tahkıkat bazı ııvayotlere b .... kı mi,,ordu. (ıiilıkü bu memleket balılıaz ıd k ··h· b' K d b ~· · · S · Ali V · ·• .J ' 
1 ~ pe w u ını 1 r şu" en ileri yakalanarak • 

rans reısı ır an erme ga lırım lngiltere ile teşmıl edıltı- So,-yet Rusyaya mlisRıt murnh mulii lıaiz bulunmaktadır. ı d "' 
zetesine beyanatta b 1 k arın a muamelei kanuniyer 

u unara , oekti r. -------•H .. ~•Nı•-t•..,4tt•..,.,.ıııH•-------
yeni bir harbin tehlikelerinden Deyli 1\1eyl gıızetesinin yaz. S •• Al tevessül olunmuştur. 
bah!etmiş ve bu tehlikeleri yal- dığıııa ııazıuan polis miıfetti~1eri 80S0r many&DID Husazllk lsnadetmlf 
nız Avrupada mevcut olup uzak yangını çıkıurmş olmakla maz- K d 1 9 Dlilyon Açığı Mı Hiiıeyiu ottlu Muıtafa eteo••• 
şarkta biiyle bir tehlike bulun · nan olop Amerıka zııüıtaeınoa oy U ar ve b1aıııızlık iınadeden lbrab

1
-

madığmı söylemiştir. aranılan şahııtlarıo eşkalini ög. Vaşıugton> 15 (A.A) - Sılah Var? ~gln hmailin aeliyeoeza uıabk" 
Mumuileyh Sovyet Rusya rınmi~ bolonınaktaılı r. tatı'ı hakkında tahkikat icra11- Herlin, 16 (A.A) - Deyli ıneaiııt iiçünoii müııtantiklikq' 

prensiplerine sadık kaldıkça Al d ua mımor kooıiı,oo Alınan,aya Tel mnhablrioin bildirdiğine göre karar nrilmi~tir. 
onun iktisadi teşriki mesaisinin manya 8 gi•li 111rette miihinı miktarda ıon iıtatiatikler Alman.r•nın dıf Emniyeti Sullstimal 
dünya ~için. ~ir ehe~~iyeti ol 2 563 Yahudi Noter Ve •ilah 'Y'e ıuühimm"t ithal edil- ticaret münzen11inde 9,000,000 .Fırıncı Nori efendinin· c•'' 
mıyacaO'ını ılave etmıc:ıtır A l t \.ıt 1 l l · d marklık açık o'•lotnno ıröıter- o-f,btarı Uamazan. mumaileybi' 
•••••••• : ••••••••••••••••••• 'fl ••••• • ••••••••• vu <a nıes e { erın en mekte oldoğann bildinn bir ra· " • . ti mekt4•dir: omuiyıtini eoiiıtiwal etmit 1 Çıkan Eserıer: Uzaklaştınlnııstır por almı,hr. ~ t · · Sada.kat Yemini 1attıgı ekmeklırio paraıinı .ı..,• 

""""ı·m.ar Malüm oldug-u üzere aeı-en Vaşiogtou, 15 ( A.A) - Bet f d" 1 k . •it• .u& o y Bertin 15 ( A.A ) - Pıoteı· e ta ıye Tırm yeH yemıt• 
Bu aylık mimari, •ehiroilik Mayıs Pruıyada icrayı sanat hük1\metin proteatoın iizerine R d ti 

v tan kilisesi piskoposu Muller bir amazan a liyeyı ·urilmit 
Te tesyini tanl\tlar ıneomaaaının eden 10,885 avukata mevcut olup ıilflh 'Y'e mühimmat utı•ı bak- ·· ·· ·· t t"kl'k k 114' 

b 1 d 2009 M 
· ·d ., emirname ne•rederek bütu··n kı"· çunou muı ao ı ı te bak ı 

43 cii 1ayı11 çıkmıttır. Bo aayıda un ar an u usevı ı i. ktnda tabkikl\t yapan 11.yau ko. "' 
t Al h 

.. k. · · h d'l lise mensuplarını ._,O Aö-uat ... • tahkikata bl\şlanmı,tlr. 
uhi1arıar nkaleti binaaı pro.ı·e . man u umetınm ya u ı er ha·'·' o v.r 

b h kk d •w• lıka t miıyonunan ,, kııımlar111a 1934 tarihli kanun mucı"bt'nce M. Saat Uçmuf 
41\ mnaa aka1ına ••tirak edın a ın a neırettıgı a ma ev- K .. "-toılerd• •. 0 .. 10 .. , . .abdu··ı~" 

f k 364 k aanıiir kon•lma~tnr. H'tl d ı. "':ll' v u ..... 
ve kazan proieler ile in•• e4il- i an 1 yahudi avu atı bu ı ere H aasat yemioindo bu4 1 .. ,ı " M T h •ı At ı d dır pa'a hanında Ali oğln N P 
mi• bioaJara ait, Te tesylni la• meslekten Çtkar1Jm1flıf. ısır a VI a 1 unmağa avet etmiştir. efendi, yetmİf btf Jira klf(l)f 
natlar nınznları•ı ibti'fa eden 1932 senesinde neıredilen .& vusrur•a J ' 

b. · t t' t•w ·• p d b Kahire, 16 (A.A} - Yiiıdı J tindeki oen 1aahnın berber JP-
1 

mınular Yardır. Giinl Hnatları ır ıs a ıs ıge gore rusya a u B"" di 1 ı· ı 
lunaD 62'rJ noter arasında 205} j . ii9 faizli H ikramiyeli kredi fon.. a, 18 eri ammer tarAfından çafındıl1', 

HHnlere tanivA erleriz . ' "'İgır nin Yahudi olduğu anlaıılmıthr ıiyı tahTlllerinin diiokü çekili- Vı1an1l, 15, (A .A) - Pro- ideli• etmiştir. Nihat efendi, k' 
V Şimdi bu noterlerden 1199 şinde 1086 nneıi talıTillırinden paKancla koıui11rliğı tarAfınclaR 41iıini idare edemiyıoek dıreaed' 

Aukarada çık.an ba fikir kiti mesleklerinden u.zakJa4hnl· 169,007 1908 tah•illerinden bildirildigine ~öre AfHtarya 1arhot olarak karakola git111if ~; 
mıomuaıı•ın 17 ci 1ayııı da H· mııtJr. Kayıtleri terkin edilen (29,67~ 1911 tKbTillırindeo hüki\rneti 1fımmuz 193( iıyant · 'ikiyetini 1aparken komiıerl• 
tılıta 9ıkar1lmı,tır. Taniye Yahudilerin ınecm11u 2563 tür. 305,616 namar•h tahvillel' 50,000 aın taribçeaini bir kitap hallnde maıaıına yumrukla Tnracak it" 
ederla. 1111 Corriere deUa Sera .. frank Uuami:r• ka.anouılardır. netrıclilıaektir. kantte buhıo•uıtar. 

"'· -- -: ı - "'~ ----- _u_. -- ... ..ı ..... hn 10 affn zarfında hazin• na-ltııi llÖnüdür. Talinlerin yii•d• yedi b'uçnk teminatlarile birHkt•ISlnaen: 



.·.11al 1934 !"eni Aaır 

A. VBUP ADA BeI~diY~ ... R.ei;fN.;'iiiBey 
A~~~~~abg~~bS1~ti~!,:, Proğramını Anlatıyor 

................................... , .......... .. 

Denizlide imar Paali7eti 

Bundan bir buçuk sene evvel nedir? Avrupa, bir çok merkez 
F raosa yalnız Almanya ya karşı !erinde yaptığım seyahah':' ve 
emniyet istiyordu. lngiltcre ise Avrupanın mukadderatını ıdare 
Fran3anın bu korkularile alay eden zevat tarafmdan söylenen 
•diyordu. Bu ün Hitler iş başına fikirlerin buiasası nedir? 
R'•çelidenber7 I~giJtere de Fran Bu zevat söyledikleri sözle· 
•an.an bu endişelerini takdir edi rin neşrolunacağını biliyorlardı. 
Yor ve tn iliz liderleri 0 korku· Onun için sözlerini tartarak söy· 
ları cid~ bir surette telakki lemi:ılerdi. Çünkü vaziyeti mu· 
ediyorlar. Çünkü bunun lngil· hakeme ederken ihtiyatlı bulun· 
tere · t "lıt" bı'zzat mak istiyorlardı. emnıye 1 ıyacını .. 
duymaktadır. Çekoslovakya Cumhur reısı 

Londrada en yüksek memu demi~!ir ~: "Harp olmıyacak· 
ria mahafilinde ve korkulara tır, çunku para yoktur" 
"Ciddi endişe ismi Yerıuyor. Hariciye. nazırı M.Benes de· 
~nıerikada "heyecan kelimesi olİştir ki: "Önümüzdeki beş sene 
lynı manayı ifade et~ektedir. zarfında harbin .lehinde ve aley· 

B ·· ı ·ı· h ·c· · b' t hindeki şanslar müsavidir . ., ugun ngı ız arı ıyesı ızza . .. A • • 

Şehir Planı Y apılaeak Elektrik 
Tesisatı Düzeltilecektir 

öyle d .. ·· b'l d Macarı.stan hukumet naıbı 
uşunmese ı e, onu er· 1 • • • 

kan h b. · · t k"l de e Amiral Horti nın sözleri şu ıdı. Denizlide /ncıli Pınar kaynatı bir plili olmuştur 
ı ar ıyesını eş ı e n z - " .. . 

vat lngilterenin yalnız silahlan .Ha~p olmıyacakhr, çunkü teh· Df\oizli, 14 (Haırnsi) - De· zam alt.na alarak ciTarda buln-
ırıakl:ı kalmıyarak Fransa ile bir hkesı çok faxladır,. nizlıyi bu def" çok degişmi~ hol- nan bahçelerin 111lama keyfiye· 
İttifak aktetmiye bile mecbur Strasburg'on askeri ~u?1·~· dnm. Kısmen i9 memleketleri- tini muntazam tarzda dökecek Te 
olaca«ını süyliyorlar. Bu fikrin danı Ceneral Walch demıştır kı: miztlen eayılırn bo Yilayet mer- diger tıuaftan i9me Te ko11ırnma 
ırkas~ndan topaUıyarak yürüyen "Ben nikbi~ değilim.... . kezi, ilk görünüşte oazip bir için de 13 kilometre uzl\kta baln-
lngiliz efkarı umumiyesi yalnız Yugoslavya kralının fıkrı de manzara arzediyor. Ş"hrin omn- uırn (Gökçtm) ıoyonu ıaglam ferşl-
•ilabJanma zamanının geldiğini şuydu: 0 Balkanla.rda harp olmı· mf Taziye!inde bir canlılık Yar. yatla ••hire getirerek taklimatı 
biliyor. yacakhr •. Bulgarıstan kralı de· lıtaeyondan itibaren şehri ikiye aerite,tir•oetiz. 

Silahlanma yan~ı baıfamıştır. mişti ki: "Son. harbı yaşamıı aytrsn düz cı,ddenin sağ n ıo· Elektrik işlerine gelince: Fıl-
Yürüyor. Almanya, Fransa, in- olan nesıt kuvveb bulundurdukça tonda itin"lı gü11llikler göze bakika •ehrin elektriki tennt de· 
giltere, Rusya, Japonya, ltalya barbın _çıkacağına inanmamak çarpıyor. Bo cadde üzerinde eı- gıldir. Hnoo nazarı itibara al· 
tam müsabaka halindedirler, bu. faztmgeJıyor u kiden btri deTRWlı imar ve İnŞI\ dık 'U ilctıtat bankuile mü,te. 
aun sonu olimpik aldem oyunları Prens ~tt? ~~rupa ı~lhunun faaliyeti gösterilmıştir. Reledıye reken fennt elektrik te11utı yap· 
olacaktır. Avusturya ı.stıklahne tibı oldu işleri hakkında malumat. almak maga karar .-erdik. Bu i•• bet ... 

Bugün yalnız müsaba"a ha· ğunu söylem;şti . üzertı rtl11 Naill beyi ziyaret et- diyemiz elli bin, iktıaRt bankatı 
tırhkları yapıhyor. Yarın final- F~a~sa ?,ava. nazırı ~eneral tim. NaHi bey snalJerime 'u oe- yetmiş beı bin lira koyacaktır. 
ter mevzuubabı olacaktır. On- Denaıs ın sozlerı şuydu: Fran Tabı Yerdi : Belediyemi~ bonon için ~imdi · 
dan sonra bu müıabakanın önüne aanın hava kuvvetleri müdafaa - Belediye bütçemiz (47850) den kırk hin lira iıtikra.z temin 
l•çilmezse "Avrupada harp ola· içindir. Her tecavüze ayni vasıta lbadan ibarettir. Bunun yi.1.zde etmiş bulu uyor. Elektriğin iatih 
tak mı?,, sualinin biç maqası ile mukabele ederiz. logilizleı-in 40 miktını maa'" ayrılıyor. Ma- '"li için Gökpınar mf'Ykiind•ki 
kaJmıyacaktır• O vakit .. Avru- inıa ettirdikleri her bir yeni a' tahıitatrnm yüzde otuzu aş- ın knn·etinden ııtifade edec~giz. 
Pada harp n• zaman olacak? ,, tayyare bizi memnu~ .ediyor" maeındaki aebep, bütçemizin; NıbAyet 'ehrın Yaziyetrn• ya 
diye bir sual sormak J.izımgefe Yugos!~vya harıcıye nazırı şehrin umnmt Taziyetile müte- ra,an Te mebzul ıuyuınnzla mii · 

k . Yevtiç: "Ünümüz.deki bu sene ıtHip ohnıyacak derecede azlı · tenasip olan bir kanalizHiyon 
c~ tır. f d lh 'd d'I k 

B. k üd kk'k' · "li zar ın a su ı ame e 1 ece n-ıdır. Memleket geııi• T• daJtı· yapmak isteriz. Hatta birçok da-
ır ço m e ı ıerın mu · .d. 1. ••z d . ! " 

'ı l b k l k 1 d h an ır sua ıne: anne erım" ce nıkttr. Bük.enin yiizde altroıa 1 oıarlar da 't'iicade getırmek te aza arına a ı aca o ursa a a b . r " ·~ 
ciddi olan ikinci sual birincisini va ını vermış 1

· ile de belediyflre terettüp eclen dü~ünoeierimize dahildir. Fakat 

d Fraos.a h. aric. iye nazırı Bar~· nzifelerin hıl•arılmaama gayret hütün bnnlar yeni pll\nrn tatbi-
e v:imdiden ortadan kaldır h d t k 0 B d b v "' ou emış ı ı: un an ır d. ki zamanında dilııiinüleoektir. an t 1 d _ b. k • ıyoroz. v 
If ır. sene evve yaz ıgım ır ma a· . h d 1 ş h · · l. ıt. "itu 

Birer harp sahnesi olmaları l d 
1934 

h k Bnrada re111 ey lloYRT a J\BJ ı e rın genı~ ıbıne ve m • 
ınümkün oldug-u derecede tah- .e keA ldte ~ arp .~11 m~st

1?10 bulunan ı - 500 mikyaeında bir ıuna niıbetle bütçenin azlı~ı 
. . . ım ansız o ugunu soy emıt ım. .. . ki!;. R b ı d' 

lllın edı!en Avrupa merkezlerın Bugün ayni fikri güdemem,, harita goıterdı. aşi H-rdır. una rağmen e e ı -
de yaptığım tetkikatın neticesi - Sonıı vm - Vakıt - Bu liarita ıize bir fikir yenin proğramh tedl>irlt1ri ve 

• • • • • T•tebilir. İyice tetkik edetHniz ı1abetli kararları, bütçe azlıgını 

Sahife 6 

Kadık~yde iktisadi 
Faaliyet Canlıdır 

Senevi Altı · Milyon Metre 
Dokuma Y apılıvor 

Kadıköy, ( Hoınıi) - Saba-ı elınden gelen yazıfeyi yapmA 
hın er vakhnda yola çıkan otomo- tan 9ekinmiyece1ti geçende r 
bil bir eaat süren bir kil yokoı,u- mi makımata yaptıjtı müracaa 
nn tırmandıktan ıonra Kadıkiiy larda bildirmiş 'H nahiyed 
nablyeıinin pR?arına erişti. Ren diğer Y"ni bir mektebin işa110 
d" yolcnlu!!"n Pıızua rastlatmAk iltıyerek inşa mauafının halk9 
için fıuat aurdım. Qu1:1ı<h hü- ka bol edı lece~ini ilave etmi~ti 
yük bir kalabalık Tındı. Öyle ki Umumi nafuıu döknz bin• yak 
omo7! omu~a ~eoil•hiliniyordo taşan KAdıköy yalnız be" köy 
Dokomaaile mt1şbar olan hn na- n.biptir. Ho köylerin ara.tında d 
biye balkmın tioart 1,ıerde çok yatılı hir mtktep yapılmatı ıo 

oanh hR-reket ettiltl derhal göze derece arzu ediliyor. 
çarpıyordu. ÇarŞının bir ~ok Yolların Vaziyeti 
yerlerini dok oma sergileri i'gal Kadıköy, manzara itibaril 
ediyor, tezgAbçılarla alıcılar ara- etrafa hakim bir dağın yama 
ıında ta11lası'1 .-e hararetli bir cında kurulmnt bir nKhiye iı 

alı' Teri~ takip ettiğl göriilii- de bu oiTardaki toprağı11 çök 
yordu. mek ihtimali oldn~u ıöyleniyor 

Burada dokuma i'1eri e1kiıi- Enloe bir ecnebi fen mötehH 
ne niııbeten artık kök ıalmı~tır. 111ının da ayni ı<izleri ıöyledi~ 
Sennl altı milyoo tnlündo clo- riTayeii bu iddiayı teyit ediyor 
koma yapılı70T. Merkezinde aiti Oofraft Ta11i1etlnio 1e1rüıefe 

bin nüfoı bolunan Te uhaema Te nakliyat i'l.rlne mti•att el 
göre oldukça kalabalık arzeden madı~ı görii1en nahiyenin yol 
bu nahiyede çiftçilik yoktnr. ları hiç t• iyi değildir. Halk 
Herket dokuma itile alikadar- •Teloe kendi arznıile iki miıl 
dır. Orta nüfotln bir ailenin bir yol paroıt T•rerek bir şöK• ya 
tezgahtan haf talık kazancı ıekia pılmaaını temin etmişH de Yi 
liradır. rajların niıbetıiz ·ıre toprağı 

Dokomıt.<'lh~tn kök: aaloııuı killi olma1ı yüzünılen yapilaa 
Y• halkın 9ah,kaahğı yüzöndeo yol çabuk bozolmn,tur. 
buhran burada tetir yapamamış- Elektrik Teal6ah 
tır. Bir nahi1• merkezi olmaaı- N abiyede beş on giine kadar, 
DM rağmen 1enelik ihraeat Te Salih efendi ı&dlı bir zatın te 
itballtın dolgnn bir rakam ta- 'ebböıii Te beltıdiyenin teahtlıitile 

'uhgı görülen Kadıköy, 1929 •lektrlk tHitatL yapılAcl\khr. 
seneıinde bir bo9ok milyon Ji Halk 1enlli~i kabul yolunda 
ralık ihracat yapılmı' T• bıınnn azimkardJr. Geçen knrban bay
üçte ikiai kadar da itbalatt• ramıncla tayyare oem\yetln• yir-
bntnnmu~to. ml kadaT kurban Te kırk lira 

Kadık6günde Maarif kad" r dı& nakdt teberrüde bu· 
Vazlgett lorıulmoştnr. Hona ayni zamanda 

Kadıköy halkı waarifi aner belediyft reiı vekili bulunan na. 
. . . • biye müdürü Ali Vaıti beyin 

kaynaşık va mı1ahrpernrdır. 
1 

k d t k 
. . gayret vt ça ı~maanıı ay e mı 

Bu rsda tam tışkıtatlt bir ılk lazımdır Beledınc• imara ehem· 
mektep Yar, O koyan çocukların mi et v~riHyor." yeni int1a edile• 
adedi 300 den ibaret olnp hAı- biry köprüyü belediyenin. 9a1ı,. 
ri9te k"lan okuma 9agında bir maMı meyanına kR-ydetmek icap 
çok çoonkların mıktan tla nltı eder. Köprii inşasında halktan 
yüze baliğ oluyor. Bu yanuların baeta zade Oemal bey dört yü• 
maariften mahrum kalnıamala- tıralık bir yardımla biiyiik ha· 
rına şüphel!liz ki 9ok ihtıyaç Yar- miyet göıtermit?tir. 

Ikt 
1 dı H b ı buranın bir çıkmazlar diyarı faaliyet işlerine mani olmaktan 
ısa a er er 11 oldoıtann .;öriiraiiniiz. Geniş Te ozaklaştırmıştır. Şimdiki haldı 

dagı01k tahnda yııpaoa~ımız va- çarşıd11 yapılmakta olan yag, 
ıifeler çohtur. Handan başka yo~urt ve kuap halinin jkmali-

dır. Hu ihtiyacı kavrayan lıalk M. HulOsl 

Raam Mücadelesi Sovyetler 
Izmil"den incir 

Alacaklar 
1· 4.000, 1-10000 mıkyaılarında ni miıteakip bir de 1ebze hali lqin Program 

;u. Alıcı l.,iat 
1 
()u. AITcı Fi at diğer haritalarımızdan ela an la yapılacaktır. Hazırlandı 

333,5 ,.:, S iilerwan 11 75 
184 Oevabirci z h 12 50 
ll\C} uphi Emin S 
158 Ş Riza ha 1~ 50 
155 M. .T 1l 1ar:rnto H 50 
133 M. z Hnlusi U . 50 
l(O Horaıau Zlldo 1~ 
loo A.Jyoti bi 
92 D A.rditi 
90 Oelardin 
8S Jiro .,. şü 

78 ı,en Heoyo 
61 Y .Aptnllah 
56 ~ H.cmv.1 
~ö A ı\luhtu 

31 M •. \ rditi 
31 ~, Solari 
30 Kırk K~ztru 

13 25 
ll 
15 
12 50 
13 
13 
11 50 
12 75 
ıs 

14. 
J2 75 

~3 Hışı kçi z M 12 25 
18 Kaptan Hi.lı 12 

16 Suııhi Hayasit 14' 
92 .Ak Osman z 12 75 

9 t Hatib 13 76 
6 B Alazraki 13 

37 Tri (o.aidiı D 10 
5 M. Albırti 10 50 
i $ Gomeı ıo 50 

3 J Kobıu 14 60 

.ı1 .22.5 Y ekuu 

18 755 N Ali Haydnr 5 
21 50 6:!5 Ş Hemzi 5 
lH 30ıi :F Pakers 5 50 
ıs 264 Y r 'l'l\lat 5 50 
14 25 154 J Koben 6 25 
16 50 150 M. 8adnllah 7 37 
16 145 ~ Hiza ha 5 25 

16 50 137 l~dııon 7 

16 50 130 P Paoi 5 5:.t 
lf> 76 118 8 Alazrl\ki 5 25 

19 50 
72 H Şe,btş 5 75 

15 68 Kırk Kazım 5 

15 
(0 A .l\'lalamo 7 
35 .M A~er G 50 
27 .M .J Taranto 12 

1~ 75 19 J 'fıuanto ~t 6 

19 

15 ıs Dinar Huhn · 6 50 
14
5 50 

3o6t Yekun 
1 AFYON 

13 'ılır ki eskiden şehrin kornloş Maarif Hayatı Vılayet bayYanat aaghk za 
13 tarzı yeni bir çok faaliyetler• Denizlinin 1ınerjılL Taliıl bıtaıu komtıyonu dün aaat 15 to 

Haber aldıgıınıza göre SoY· 

yet bükft.ıneti lzmir piyaHıın· lo mnht,.9 bir Taziyet arzediyor. Biı Fuat beyin maarif i'lerin• atfet- vilAyet makamında toplanmıştır. 
6 50 hır 'eyden H'Yel ~ehrin miitlak tigi büyük ehemmiyet Hyeıiode Tışrinienlin ilk haftaaında ba' dan incir eatın almata karar 
'1 bel plinıaı hazırlamaga ehem- burada maarif hayatı diğer bir lanacAk olan umumt ream mü- Terıni~tir. 
7 37 . . k .11 ti r· . d ü t·· d.. oadeleıl için umumi bir program 111 ,, _ 

miyet veri1orns. Bll plin 19ın ço "'1 1• e ımı.1 ea 1 un u~. bı\zırlaomı,hr. ••ı •• T f • 1 • 
18 Dahiliye VekAletinden mütehat· Denizlide h•• ilk mektep il• hır p g ·· ·· 0 ÇU e tlŞ eri 

7 ro rama gore nam ruuoa 

5 62 111 iefedik. PJAnın tanzimin- liH Yardır. delesı. bir ~1 deyam edecek .n Öl ·iiJer ba ıntif•ttit HkiH 

7 25 
den ıoora ilk önce Oum- Halk h•meo hemen battan bo müddet ıçinde herk11 beyııır- V ' 

6 50 
hnriyet meydanına yapıl Aca\ aşağı gıoe karalarında :r~ni Türk- lerini baytarlara götürerek mal- Lem'i bey Hkaletten aldığı hir 

10 50 
olan parka Gazimizin böıtü· çeyl ögrenmiştlr. Vilayet mer- Ieia tatbik ettireoektir. emir iiz~rine tıugiin Aydın Te 

7 .il.. ta'111'an bı'r abi.ıe dikeoe- kezinin en mutena yırlndı halk Götilrm.iyenler, hayvan Hğ- hayali 11 ındeki ölnl\ jglerini tefti-
J lık sabıtaıı kanununda yazdı ,,. v 

b okuma odAları meYeuttur. Okn-6 50 ği•. Dıger parkları ve ba 9•- para oeaaıına ugrıyaoaklardir. ~e gideoektir. 
13 leri de ı•ni,leterek aıri halı ko· ma odaları ıababtan akşama ka· ..................................................................................... .. 

ı dar mötemadi1en okoyuoo.lıula m• romanlara, 76 i adıl, 98 ı mütalel' ıhtıyaoırıı temın ıoıa 
6 yaoagız. kinol işimiıi yollar aıker! ttHrltr., 39 u muhtelif 1.g~ne ıni.iHHH idi. O uma11ki 
7 tı,kil •d.,oektir. Yolları ü9 tını- dolnp be.alıyor. 1929 sen11ind• Tft mnbtellt eterlere aittir. Di- okuyucu miktarı günde •o çok 

fa ayıracak Te en dar yolu 9,5 açılan odanın okn1ocu miktarı k . 
hakkioda bir fikir Ytrebilmek ~er kitaplarnı 589 a 11ki yazılı, otu~o aşma~ en yenı ya:ııınuı 

metre yapacağı•. Birinci ınnlf 189 u yabanoı dilleri• yualıdır. talbikindıo ıonra lıo miktar aa-
204. Jcılo ln idareai 02 66 yollar ihserindeki intaatın yilk· için 933 • 934 haziranları ara- Ayrıoa h•• yüa kAdar da yazma gari olarak yiizii bulrno,tnr. 

.Morfin dereuelt ıeklildırini ayni öl9ö tturinden undalrl bir yıllık iıtatiıtikln kitap Tardır .. 
1 

d 

12 25 
14 
16 1, 
13 75 
ıs 76 
15 50 
10 50 
ıo :;o 
14. 50 

S k • Okama odasının ıon gun er e 
Qn Oimıi Fiat tatbik mıoburiyttine tabi tuta- 35 4.3 ra kamını ta,ıdıfıoı yaz. Odanı• yılbatınctanberl oko-
963 Buğday 4. 10 l 25 oagıı. mak katidir. Odanın; yıkftnu 3 yuou miktarı 9200 sii boluyor.Bo ıhtiyaca. kAfi gelmenıet• bati•· 

K A 7ı:. 4 75 Gası' abitluinl batnıt muba· bine halli olan kitaplarıodaa miktar yalıns ldtap ok:umaJarıoa m"'ı ayrıoa memnoniyıt• ieğ•· 
234. · endir to ,. u G kk' d oek mea'ut bir hadi11 olmRkla 

26 Fatolya 6 56 6 50 11be idartıi ile mttıterık yapa lt>S iai edebiyata, 1'~ alnl tari· aittir. ittikçe tera ı • en 
5 Nohut 6 60 6 50 oaıız, ded.i. be, 28 ilnü oografi1•ya, ljO ını okuma itlerind• •kiıi•• niıpettn beraber odanın daha büyük bir 

809 Bakla 4. 50 4 50 - Su T• elektrik itleri bak· i~timai, clint, ahlAkl uerlere; 1Hsde kırk 9ofahf Tardu.Okuma binaya na1rlıdihne1lol de Yali 

631 Kumdarı 4 7~ ö 50 Jnndald dütöaoenhı ' l'~ ılni ftn•I .. erlere, ~1' tlatl o•uı a9ılm••••n. ,.,,..ı meToot Fuat bt1d•n bekleris. 
t68 B P•mak 38 38 - Ş.birdt akan ıaları ·i•U· millt romaalara. 11~ •lai teroe· bul•••• bir kUtüphaut. halkın "· HaMM 



.. 

flnsftnlıtın daıii - - - -- -- -':::= l\4.airo == - -- -··- .,. .. .. = ı-ru.rkçeye Çevi.ren. ~ :N'asuhi ~sa-ı = - -::: - Btrf ncı Kısım - = -· -.. ~ B~n Aşıkımla Değil, Herhangi Bir E. 
1 Adamla DlünasebetttJ Bulundum. f . . 
: - 70 - : 
Enteı nHyoualin hirkaç azaı:ıı Bakı'' May'ı hayrete dii,iir-

ıl" ht!ıalıer, d•mir ordusunun Te dil: on(lan Mitiin ılav 1nlar bir-. ~ 
l\.cııımiııtang komiiniıt hızhiuın 

:Kaııtoııa döııuıeııni teınennı fldl· 

yonlu: Oraada ıbtılalci bir tehır• 

ıle "'"• ıııalzemeıi ıoe•cnt bir ler 
ıancye istinat edec!ek ~ızıllar, 

1akın olan irfıcaın hazırlıyaotaıtı 

yeni bir ışirnal mücatlefeıtini ,.c 

hoıınn için ıle en münaaıp za· 

ınarıt heklıyebilirlflrdi. Toprak 

ele geçirmege can atan Hanken 

r:ener:ıllıri, Sunya.tHıtın batu a

ııııı ttmıil edenlere ıadık olan 
ctıncıp birlikleri kartıımda he 
arıolartoı yerine getiremezlırdı. 

-Kiyo. BH c ba~kaeı • mı· 

yuu' 
Kiyo gene t0ıtıı. E••tt hn 

urad" May c baışkaıııı > idi. A ı-:ı 
lırında bir •e1 değitmi,ti. 

May tekrar IÖze batladı: 
Demek ki ben. Ne bileyim 

i~ıe hundan do4ıyı... ~raberoe 

tehhkeyı de mi giremiyecl"jtid 
Diifiin Kiyo; insanın akhna Ade 
la ıntlkam almakta oldogon 
gelı.ror.. Ejttr handan dol"yı 
bana bıı kadar biddetli İHD r•
paoagıo metre1 bulmaktır. Hayır 
böyle niçin ,ai)ylüyorom, bu da 

do!!ru değil • • Ben ••lluınla de• 
~i 1, herhangi bir adamla müna 
Hh•tta bnlnnrlnm. Bn •.1Dl ıey 

aegildır; llD de iıtediJlioJe mü
oaaebette bnlnnabileo&ğmi peka
ll lıllinin ..•. 

hirin .. karı,ruıştı. Ve. h.,pıinden 

fıtıla ~:tşırtıoı olan- yii~andtı, 

kendınin hile hilmf'diı?:i koTkn 
Teriei hir şebTe-t if:u}P.Iİ Tardı. 

Sonra. t&krllf b:tşladı: 

- Ru Aırıu)a isı~rhılim eey. 15 

elitı eYnlki ~ihl, ber&her yatmak 

ıhttiJdir Ssnıa kahah"trn 1'1l r, <le

mi yorum. YAinız ~ıtm~k htiye\ 
rum,dıyornm. Ranll kartı tanıdı-, 

~an aerhestlik kenıli biirriyt~tin<lır. 

Hoşuna giof'ıni yıpmı.k hürriyeti 

Hörriyet hır alış "~rit deitil, 

hiirriyettir. 
Sıııtnlar. 

- Kıyo ueılt.n birhirinl ao· 
·on inHnlar hernherce ö lime 

!;<ii?.\i'l gerıne"len haşka ne için 
dili nı karfısıtHladı rla d 

Miinakaş a 4'1 mekı:ıızin gııltıoe 

ilini tııbmirı ederek hapının i)nii

ne geçti. 
- l\fadeın ki hn hii rriv~t hn 

giin biıi hirbiriıniz•lmı ayırncııktı, 

o biirriyeti bani\ VM menııık ıa. 

zımdı, dedi. 
- Onu Aetı ietemedın. 

- FRkRt nııo lıMıun hir hak 

kıın olaıak iirıctt ı.;cıı t~slim nıtın . 

Kiyo'nau ıtklınıfan •lnrnıı 

inanmamalı ldııu cıiınl,,si goçti. 

Kadının dedı"ı do,(?ru ıdı. 

Kiyo hflrrıytti orıl\ hır h·•k hil .. 

mışti. FakRt onnn şımılı hllldar 
Acı acı: üeerinde miinalrn~a .,tıııtı:o11 ken· 
- S•n bana yeteni o, ceva- dııinden hil.ıbiitün ııyı rı.vor<lu. 

bını Yerdi. - Sollu vaı -

Manisa Belediyesinden:ı 
:)tılırırııız Boledı1e iutıhap cetnllerınırı 15/9/!JJi lar1tııııc.1tt 

rfl Hiikdmet konaı?ı önlerine Te a~ag,da. yazılı mevkilere ko·)u· 
lacağı Te 20/9/934 tarihine raaıtlıyan Perşeml1e giinü Beledıy• 

daireaindeki ayara gör~ uat 18 de Rlkıdan ınclirilccegi n o .a
ıttan ıonra itiraz kahnl ıdı lmıyecegı n ir tıhap g-üııünön ıoıua 

biJdirlleceı?l HAn olunur. 

Mahalle iıimleri 

.f arbaıanlar mahallesi 

.l laybey « 

lmat, Seyitbooa, Oamiikıbir .l\l. 
Karab11ar Te .Nasırullah 

Dere, Ayazpaşa mahalleleri 
Sultan, Çaprazkebir • 

Dıltıker, ~ anyler 
K<irhane, ()arşa • 
llyanaA-ır, Hnlcf'katik, Karayu
nnı ~l 
~ flf lı :ırnd.-, Dırnı,menthalil ){ 
Çapra?.Mll~tr 

9ök.tıtşlı, Oengızzıule 

UektHşhttkır. lfölcekcedit 
Ş.-yıt haoawuat»ta, Nıtanoıpa~a 
Laıııµa~a -
.Şt1b ı tıer 

Saray 

Otıı vışali 

Hahakoyo, N arhca, Ktl4'öktekk•, 
A kmesçıt, Mamuretölbamidıye ....... , 
x.hek nyu, Haoıy~hua mRhallelerı 
ll nucu;ıa maballe1i 
1 hrah ı ıııç•lebı 

l ıyulutkır, Ayn~h, BntR.ıaagır 
Sarahat, Hücca&lar, R.,oai, lııa· 

Jakıb, SakıJer mah"llelerı 

HBkıbalı~ mabaU11l 
.A ttarhoe1a 
Te'ftıkıre 

Oetvellerirı mahallelerde -
aıılaoa~ı wnkiler 

Y~nicarnı dıYarına 

A i.1ybey cnmia 
Ulooamide furun dıurrn" 

Çarşı M. meaçidi dınuna. 
Qaybatıod11 Ferat kalfanın da 
•arına 

SuHan oftmiı dınnna 

Dı lteker camii dı Yarına 

Muı adiye camii d1'fu1ıta 
V elioğla camii dt nrma 

ç~,negil camii dıurına 
latanbol oteli öııiine 
Oi>k~atlı c"mıı dıvarına 

l\lollaşaban kahYui dnıuan" 
N ı,ancıpaşa oAmıi dınrın" 

I,Jııfapl\~I\ 011.ruil dıYıuan& 

Çatal oaroii dı'farma 

Eııki Tiirkooaıta kı,lık ıioemaaı 

dıYarıua 

DerYifali camii dınrma 

Hırnıysbya cıunfi dınrına 

H ii1revaı?a cıuni i kııpısına 

Ihrahimçelebi camii kakı11na 

Aynah camii dı•arrna 
Sarahat camii dıT&rıoa 

Hakihaba camii dıTarına 
Attuhoca camii dı•arına 

Te'ffikiye poliı karakolu dıfar&na 
3895 ('82) 

Yın1 A•ır 

Radyo/in ml'ı1cut dlf macunlarının en mllkemmelldrl. 
Çlluki terkibi sıhhr, temiz ve fenntdlr. Bir •fa tecrtlbe 
ediniz. 

Bir tecrilbe bin uaılhattan iyidir. 
&&• M t 

Türkiye Zıraat Bankası lzmir 
Şubesınden: 

~1tjTk 1 İ 

Buca 
c 

c 

• 
• 

• 
c 

4 

c 

c 

c 

c 

~okaı!ı 

1.ıt,.•ron caılJHi 
• 4 . .. 

l!"ıtrll hı ırnk:uc 

• • 
Y "i! lı ıurn 
.lforlıe11 

4 

,1\1,..cı ti ı ye lıel od ı ye 

<.>ı \~flk 
O.ııl~ınir 

c 

Z·tfer 
})okaz Ey fı l 

}{..,ıfı lhRk 

1>111111 

Oınsi 

h:t118 

Rrtol3 

c 

c 

c 

c 

No. Mobamınen K. 
2000 21/35 

114/1/114/10( 
122 
12 
ıt 

hila 
hilfı 

hila 
bıl' 
19 
38/l 
44/31 
9 
5 
4 
21 

1500 
500 
300 
300 
600 
300 
800 

1000 
1200 
1100 
2000 
500 
300 
900 

3500 
c Zat er c 60/l 200 
• lt4tMycıncadıleei 48/8bi11eh:ıne9t/l02 2500 
c .Mustata KtHnı.lpa'a ana bıla 3500 

':l't1proı k Ha b~o haoe lö/l 1000 
c K:l~ıt hane caddesi aısa. 256/25S - 26:! 100 

Meı·•inli Kılıae c 20 200 
c ~önıf hırno 9111 1000 

:Bol'tlova Merkez c 5:l/6i '100 
c Heylt1r c &O/tO 700 
• Aııııu hey c 14116 1200 
c Havuzhaıp c 81 600 
« Kiiçük çay area Sl/9. 7 600 
c Hacı hey hane 517 400 
Yukarıda Mt1af T• namaralııut yıııh Y onanh emvali 10/9/931 

tıtrıbmll~n ıııbaren açık artırma ile •e gayri mübadil boooıu ·..eya 
peşrn pı.ra ıle satı~a. çıkarılm1tta'r. Kıymeti mohamnıeneel tki bin 
hra -.e daha zıyade olan em•ahq lhaleltJri iıtızana tabidir. Malın 
ıatıldJJıtı ıeneye ait Devlet Te belediye Tergılerile reıim ·ye ıatr 
mauatıar ıoü,terıye :utur. ihale 8/10/931 Pıuıaıteıi riioödür. 
l'ahplerın ıhale günii yib;de yedi buçuk niıbetınd• temioaUarıle 
lnrhkte 11at U - 80 da. Zıraat liankauna müracaatları. 

8785 ((76) 

lzmir Muhasebei 
Mü:ıürlüğünaen: 

Hususiye 

Btıdeli aabıkı 

Ura 
.Nıulu1eu eıki mezarlık mevkiindo 250 a~a9 badeın 63 

> > • > 4 döoöm bağ lö 
> , > • 10 dönüm tarla 10 

Balçouda ılıc~ yananda iki dönüm kdğıthane tarlaaı 31 
Balçovaıl" Mil ılıc:ısmda arazi T• a~a9lar 100 
Kılızmanua oıa dönüm l'arl" 13 
.EmrezJe on be' donöm tarla ö 
lzmirde Kavaklıpıuarda yirmi dönüm tarla '1 
ldıuei Hnsusıyei vil:\yete ait yakanda yerleri göıterilen bat 

ve tarlalar 934. ıeuesı teşrinieaoi iptldaemılan 937 1tın11i tıtrioi

eyvel gııy~ıın$ kadar üç ıtme müddetle icara Tarilmık tilere mfl· 

zayedeye konulınattnr. 

Talıplerin S/10/93! 9ar,auıba güni1 ıut dok11.1dan 12 J• kadar 
•noümerti Tilavet• q-elmılırl. 8888 <676) 

ı'l 

~ • - ' '". ~ ... ' , _ . • ... '\W" t" 
·,· 1' 

9 EYLUL 
lzmir ranayır 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

Yaz - B 
Geldi Diye Ta- ~i;~ 
laş Etmeyiniz 

>. rtık itııtedi· 
ı.tioiz kadar ıe· 
zebilir 'f• dRnıe• 
debllininız Bo· 
rosallna Kan· 
zuk aayeainde ne 
kadar gtzfleniz 
yiııt en şık elhi-
1tmlzi •e en çok 
sndigıniz 90· 
raplarmızı uzun 
ınöddet mnhafR. 
za ed1tbllir1iniz. 

Borosallna 
Kan~uk kof tnk 
ı.ltı .,. ayak ter
lerin• kartı en 
mtikımmel bir podradar. Kokuyu alır Te tere mani olar. 

Arayımz. Her Eozamtden 

~ 
Umum Hastalarm Nazarı Dikkatin 

En son siıtem mide, kano, ba~aı·salr, böbrek 'fe dogur 

netıceai lüzum gösterilen pilotlu. pilotsuz kauçuk koraala 

ka111k bağları, döıtabanlar için taban korııaları gayri tabi 

doıtao çoonklarıo Tiiontlarıod"ki ıttrilikleri dogrultma o· 
hazları, kemik hastalıkları netioe._i hoeole gelen kambn 
lnkları dogrnltma.lr için konalar n kendi ibtirıumız ola 

müteharrik el ve ayaklar, talebelerin çalışma esnasında fır 

layan kürek kımıklerinio gayri tabiile~mesine mımi olma 
lçıo korsalar. 

1 ürkigenin yegdne müesslsesl ve eser/erile ralJIJet v 
itimat kazanan sun't aza dmtl rJe mUtehassısı 

Fahri Hiza 
Bey tarahn<lan yapılır 

Kabul aaatları ; 10 iH\ 12130 öğleden 11oura 14 . 16 y 
kadu. 

Adres : lzmır Kaymakam Nihat bey caddesı No. 20 
17-20 (356) s 7 

Hilaliahmer Merkezi l.Jmi 
sindeu: 

Etkitehir HlHUiahmer merkezi ambarında mnhtelit ıJa 

n telefon kalılo ve telleri dinamolu •e aaire lö mnbtelif ae 
Y• maaa t•lefonları, 1aotrallar, elektrik ampulleri Ye 1aire 16 
kaft1 Te dıkeoli teller moka••H baraka Jnaz•mah demi: 
kerHte 1'1 Ded1onLoton marka itfaiye n Fiat marka otornob 
18 E.flt\l Te çamatır aıakioflleri 20 Kylul 934 tarihinde ntıl 
gından tahplerrn müracaaıla.rı 14.-16-17-18-19 3871(. 

Aydın Demlryollarlndan: 
Y/9/1934 tarıbıoden 31/12/1934 

taribıne kadar mer'i Ye muteber 
olmMk üzere Izmirden Ortaklar 
Germeooık n Umurluya gönde. 

rılecek inoira mabına torba n 
ııambllltJrhı beher tonundan 200 
kurut üoret alıoacagt gibi dolu 
ları hattımızla taşımak •artile 
doldornlmak üzere Ortaklardl\n 
ıade edi leoek bo' ila9 T• ın·azot 
Yıuilleri ile ıülför dö karbon 
tiipltri mtıocan~n taşınacaktır. 

- 13/9/1934. tarıhındfln 31/8 
/1935 tarıbine kadar muteber ol
mak üzere Ay'1ın Ti Nazilliden 
Sarayköy, Dınizli, Kakhk, Çar· 
dak, Tazıktrı, Çiuil, Dinar, Qa 
pah, Ke9ibnrla. Baldız, Knleöoö 
n Egirdire taşınacak. ıabunuo 

behH ıonnndaa kilometre batına 

fzmır Bırinoi Icrtt M11: 

lngnndan: 
Bir borçtan dolayı io 

mabcnz iki piyano 11• muh 
mobilyalar tehri halin 20 
Pert•ınhe günü ıaat 10 da bl1 
Kor,tonda etki Naim <'tel bi 
n 624 No.ln haaede bilmö• 
de 1atilaoaJrandan taJiplerl 
•akıt ve uatte mahallinde bu 
ınaları Jüzıımo ilfln olunnr. 

89:tl (t77) 

başına (4,50) dört bOCJUk k 
i'loreti nakliye ahnacaktır. 

- 11/9/1931 tarihinden 
8/193! tarıhıne kadar Sök 

Deuızli 'ohıleri dahil O 
Kocabaş araamdaki iıta1yoı 

dan lzmir• ta,ınacak ıneı 
bıh.r tonaadan kilometre bı 
(6) knrnş alıoacakiır. 





' 
Fratetli Sperco 1 

Acentası 
•· v. Olivier Ve Şü. 

· r. B. Yaa D•ı-1 u11nE1 
•••• Oo. 

ROIJGle N.,.landa,. Deutadıe Levante Unl• 
Kumpa111Jaaı a SOFJ.A motörH hAlen il· 

ORESTES Yapara 8 eyltt! ~ •anımızda. 16 eylüla kadar 
bekeomekte olup bamnleıını ANVERS, ROTERDAM, HAM
tabliye ettikten ıonra BOUR· HURG Te BREMEN Jimanları
GAS, V ABNA ve KÖSTENOE na yük alacaktır. 
için yük alacaktır. SESORTlS Yapnru hAlen 

ORESTES •apuru 20 eylülden limanda olup on ye'li Ey-
26 eylüle kadar doğru ANV ERS Je kadar Rotterdam, Hamborg 1 
R01'ERD.AM AMSTERDA M Te Bremen için yük alaoaktır. 
Te HAMBURG Jçio hamnle TBESSALlA Tapnro 18 Ey-
•lıacaktır. lülde bekleniyor, DON KKRK. 

STELLA Tapnra 20 eyl6.ldeıı Te DIRKET Aovere •• HRE-
26 eylftle kadar doJrn .ANVERS MEN i9in yük alacaktır. 

Vapur Acentesi 
Cendell han Birinci Kordon 

1el. 2443 

Dhe Ellsrman Llnu Ltd. 
1 ahmll için bek,enllen 

vapurlar 

Londra Hattı 
TRENTINO 15 Eylfılde LON 

DR.A ve H ULL'e. 

YVONNE vapuru 25 EyHUde 

LON DRA ve LElTH'e. 

Her pazar 

-;=::ı.~ ıüoü ıaat on 
• altıda limanı-

mızdan hare
ketltt doJtro 
htanbula gi
der. 

Fazla waldmat almak isti· 

lşlldak :~: 
1 oila toza emıaline faik 
ye daha ucuz olmaaıoa 

ragıneo iki türlü hizmet 
ita eder. Kotuıu yirmi 
kurattar. Satış merkezi 
depomuzdur. Toptan alan· 
lara iskonto yapılır. 

Asker markalı bakikt 
flit, Fayda, Kilsekt, Ati· 

venl.-r Hlrinci kordonda VA· IA, Hlak Flag, FIRyozen 
PUHOULUK şi;keti acenteli- ıioek llaçlarımn her boy

?ine müracaat. da kapalı k otoları Tar
dır. ])ökml!ıinio Jitreai 

Yolcu Navlonlarında yalnız ıoo knroştor. Son 

~lühim Tenzilat parti naftRlin geldi heniiı 
LON- Panayır münHtbetilı Tz. teılarik e•lemiyenler biraz 

mir - htaulıul uaııoda her acele f\tainler. k 

ART• kumaş hoyalarımızm tecröb9int yapmıyan ki 

Te AMSTHBDAM için yük NlEDEW ALD Yapnru 27 ey. 
alacaktır. ltllde bekleniyor 2 birinci tetrinı 

Svenaka Orlenl Llnlen kadar A:NVERS ROTTERDAM 

ORODNO 6 T. ev"el 

DRA Te HULL'e. 

VlKlNGLAND motörü oo HAMRUHG RREM~~N için ylilr Lıverpool Hattı 

:PULOARIA:S vaporıı 13 
Eyl~lde J;fVERPOOL OLAS

mnkide yiizde k1rk tenzilAt 1 math 15 knrn,ıa r_,ngioi atmıt ip~kli pama 
yapılacaJ'.?ı muhterem müşte- yünlü elbiSAlerioiıi iatedigioiı renkte boyarsmız. 

1 yedı eylüld.,n 20 eyltile kadar ala<-aktır. 
ROTTERDAM,HAMBURG 00 FRlESLAND Tapum 9 1 ci 
PENH.AGE DANTZlG G DY • tefrmde beileniyor. 15 1 inci 
NlA GOTEBERG Te 1SOAN- ttıtrine kadar .ANVERS, ROT· 
DlNA VY.A Jimaaları için yük ERDAM HAMRURG •e BRE 

rileriınize ilan olunur. Ueııni rohcıatnameyi haiz LEYLEK mukah raıtık ıa9 bt>1 

GOW'a 
Telefon :J658 eını ihtiyacı olan ra tavıiye ederiz . .Kınat i9in toptna Htaş .. 

S A 
kezi depomuzc1ur. 

Brlstol Hatlı JARDAN K 'l'nran tu•alet 1ahanu ECE Tim tozu, Kaol Rra110, pire to• 

alacaktır. MEN limanlsrına hamule ala· 
HEMLAND motörö 2 terini caktır. 

vaıınru PLOVIDBA O. O. Susak kupil, çay, kıoa, aakız, diş m"cunları.' k~kao, k~looya, kola, : 
PEN'l'US K ER 20 kal demir hindi Jimon toza her neYı a11t, JAthkten moşam 

ı.:ylftltle HltlsTOL Te A VAN- lzmlr, Pire 1rlyeate ve Susak ' d . k 'b 
1 

' kı arAhi çamaşır içio ıoda tor 
e•nle beklenmekte olup ROT- A.l\lMON Ypuru 2t birinoı 
TERDAM, H.AMBURG, KO- tetriode bekleniyor. 28 birinci 
PKNHAGE, DANTZIG, GDY teşrine kadar ANVERS, ROT-=" 
~JA GOTEBORG Te SKA.NDl· 1'Ji:RDAM HAMBURO ve 

Mou1•u• Jr.ln muntazam ha/talık Poataaı mastar a, çıçe oya arı, zam ' h. . , 
n "· r .. . 1 . leke tozu sabon tozu lökı ll'abuon, fare ze ırı •.ı. 

SeyTab.atınt r~n//d2det~. d"zrnır Dep,<>m' uzda Htılm~kta olan M.erıinli kola fabrika11mn hot t 1 ahUue için beklenilen rıyee e "• ~un nr . . •ı 
Va,nurlar H t .. .. IR paketlerinden on ad.,t getirene hır dolo paket 1'•myoruz. ı:ı ,, er pazar esı gnnu ınnaııa . 

NA VYA limanları için yük RREMEN,'e yitk alacaktır. 
TR.11~N fi NO vapuru ıekiz lat ederek çarşamba günleri ö~· tattan iıtıfade edin iz. 

TELEPOK: assa 
atacaktJr. GANDIAN PAOl~"'IO S1'EAM 

Eyi O ide A.N v ıuıs, BUJ;lı leyin hareket edecektı r. 
ve 11 k ha re ketler : 

N ti 
' 

St N t ti LO.N DRA 'darı. o ona eam av qa on SHf P .AND RAfLwA y OIES 19 Eylftl : BLED 
26 Eylftl : SRBIN Co. Ud. Of. Grece. GRODXE vapura Eyllll ni-

PIRE Linrpol, l\tontreal, St. John bayetinde AN V EH.~, H UJ.ıL Te 3 'l'eşrinie\"velde Reo~rat 
Şıwali Amerikaya Te Halifakı tnikile KANA DA LON flRA 'dan. 10 Tetrınie•vAlde : Bl~d 

t ~~t AA~~&lli mnntazı.m ee er oto tekmil ~flhirleri • ., trauflat- ?ılOT: Viirut tarihleri ve ""a Ol 
1 
TA Dl BEHO .\ MO va· 

TANSATLA.NTlK BYRON lantik Tapurlarla şiıoeodıterJer pnrlarm isimleri iizarine mes'u· 
paru ~O evlUI Hat 18 tle lalta, 

raporu 30/9/984 te beklenmekte arasında mi1reth"'P ıeferler. • lıyet kahul e<lılmez Marsilya, Oeııova, Napoli, LiTOr• 
alop lretrinleYyelde dogr~ NEV •NEPTUN• SEANAVIGATl- no,Mesaina, Oatantıve P1tlermoya 
YORKA hareket edecektır. T Boven R hueket edecektir. 

20 te'rinl·e-·eldeNEVORKta ON OOMPA~Y Ltd Hodapest • ees 
1 

•. 
"" - Pire Te Triyeste yo cular ıçıo 

bulnnaoaktır. DU.N A vaparu ~t eyl6le ve Şu. Iıiınıt.,d tıyatlarda tenzilıh yapıhnıştır. 
İ olen Te yiik kabul olunur. doğru tıekleniyor. DOG R U O Vapur Acentesi Yolca ve nat'lnn için taf~ilat 

1'RA.NS.ATL.ANT1K TAME LARAK VAHNA, GALATZ 1he Cunard Steam Shıp J PUSSIOH acenteeine miira 
8SIS •apnru 12 eylülde limanı· RELGRAD, MOHAOS, HUDA- Compang Jstd. o ılat ediniz 

mıadao hareketle doğru NEV PEŞTE ve VfY ANA i in yük BAOTHl.A. 28 eylulden diiı 1 İ{ordorıda Oeınal Oenc1eli han 

.Memleketin tın yükıek ııtı 

hi mtiell!le&eıddir. 

8ıbbi kona 

.Fenııi giiılük 

Barometre, termometre 

•)<>cuk don muş1'mbaları 

Hıluıunın tnvalet çetitleri 

Y tırla ecnebi roustahzarlar 

· Ender balooan ilaç çeşitleri 

Daima 
Y8RKA hareket edecektir Q t~•rhııe•vele kadar T.f VERPO- ~o. 1

8
3
9
/H 

lllKoaktır. H (1 ) 'l'ehıfon : 2548 
Yolon ~e yttk kahnJ olunur. ARMEMENT DEPPE OL ve Of;ASGOV Jiwaııları -•----11111!1-~~--~ ucuzdur. 

Serva Marttlm Roumatn ~ için yük ucaktır. D At• R 
çko 

S. FERiT 

' 
Me•cnt n her yerden 

PKLES Vapuru 18 eylülde GlRONDF~ •aporn 2& eylô BOS.Nl.A '.l'•şrınievvel bat· r. 1 ıza 
.pleoek •e ayni gönde .MAL'lA, le dogrn bekleniyor. DÜNKERK laogıcmda LI V ERPOOf.1 •e 

JJAROELONE MAR31LYA, Ye 1'tl ANVKR. için yük alacaktır. GLASGOW tlan gelip tablıyede O••um Va Cerrahi Kadın. 
OENOV A'ya harttket edecektir. Al-memeni H. Schaldt bulunaoAk "6 aynı zamanda "I 

Yolcu •e hamule kabul eder. AUGUS'l' LEOSHARD va. VARNA, BOURGAS Te KOs- Hastabklın Mütehassısı 
SUOEA VA vapuru 1 tetrioi para 22 eylülde A NV.KRS ve. Tı.~NOE için yük alAcaktır. 

••Telde gehp ve ayni giinde H 'MnUR<_ı ı· 1 d "k NOT : Vurut tarıbleri ve o. n -. ımao arın an yn 
aaat oo ıekizde PlRE MALTA., k k .. b ki · AN 

91 arma uzere e enıyor. • 
OEZA.IR, VALENSIYA,MAR· VRRS ROTTERDA~l n HA.M
SlI.1Y A, Te OENOV AYA hare• 

BURG'a da yük alacaktır. 
ket edecektir. Yolon ve hamole 1HE EXPOR1 S1EAMSHIP 

vaparlarrn ieımleri üzerinde met· 
nllyet kabul edilmez. 

• T. BOWKN REES ve Şu. 

Ltd. Bı rmci Kordon Tel\!foo 
No. 2853 

Raştorak Kestelli oa<lde· 
sinde 62 numaralı muayene
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalarını kabul eder. 

'l'elefon: ~987 
s 7 (248) 

'labol •der. CURPORA1JON 

A~o~~~dR~~:'p':ruL~~o ey- EXIRA Vapara 18 ey- Cumhuriyet Kız Enstitüsü Mü-
lülde bekeniyor. d I \J d 

tilde beklenmekte olup ROBA y NEVYORK,BOSTON ve Fl ür ügün en: 
A VUSTALYA ve y EN 1 z11;. LADELFf YA için yök alacak. Maarif Vekaletinden yeni aiınao talimaıııame mucibince bu 
LANDA için yük alacaktır. EXIIJON A Ta ora 30 ey- 1ene mektebimtıe ilk orla ~· Li1e tabıili görmiiş klz ta·lebe kabul 

'iFA 
Eczanesi 

• 

İzmir Esnef 
Bankasından: 

Ve Aha 
Bankamızın nama mnhaurer Hı11te 11oetlerindeo bedelleri 

mameo ödenmiş olanlar1 cari ayı• oo be'indtn itibaren değıttl 

mege ba,hyacagız. AIAkadar hiı11 eahlplerloin bedeli tam öden• 

muvakkat hf11~ Ht;etJeriJe birlikle Merkezimize Ye tobeJerimi 

würacaatlarıDI rica ederiz. 5-16 ('40) 
llAntlaki harek~t tarihlerinde- p olunur. Talebenin dereceııoe göre ayrı programlı sınıflar hazır-

lülde bekleniyor. NEV YORK lanmıştır. T k• z · t b k 1 • 
ıı:i degişikliklerden aceqta mea'o· ftOSTON Te FILADELFlYA ilk mektep mezunlarına tam orta mektep derece .. iode tabıil Ur iye 1 raa an aşı zmı 
iyet kabol etmez. limanlarına hamule alaoaktar. nrilir. 1110/934. tulbioe kadar talebe kaydına devam edilecektir Şubes·ınden •• 

Fazla tafeil&t için ikinci Kor- ARMENT D/S/A/S Fazlı& ma16.wat almak iıtiyıaler 3902 nomaraya telefeola 

aooda Tahmil Tahliye Şirketi SPANSKELfNJEN miiraoaat edebilirler. MeYkif Sokaıı }/e Oiaıi 
bioaeı arkaııoda FRATELLl SEV iLLA Tapuru S eylüdlde '1-10-12-1,-1'1-19-21 8771 ('28) Boca Qiil 11}9 hane 

BPEROO aceoteliRine müraoaat bekleniyor. NORVEÇ limanla- 1 • Ak K T• t M k Daragaç Par~:r:::ril ::: :::: 
tdilmesi rica olunur. rına hamule alacaktır. zmır şam f Z ıcare e • BornoYa 

517 
haae 

'>""'.. 2001:. b • M •• d .. 1 .. ğ •• d Borno't'a Bacı bey 1 
elefon: .. v~- u JOHNS10N LJNE LJMJTED te 1 U Ur U Un en: Kıkifoça Fenıi p••• Kü9iik deaiı 10' laao• 

•--• B QERNMOBE Vapura AN- Talebe kayıt ye kabulüne batlaomıotır. Bilgiıini arttırmak Btkifo9a Oepbanellk m"halleıi böyilk fleol• BiJi hane ,.. bab 
V ERS Te LlVERPUL'dan yttk iıtiyen her hanım kuna alınır. Kayıt maamel11l 1/10/98' tarl· Bayraklı Bornova cadd .. i 10& hane 

O ( 
M 12 dükkAO ti w çıkarmak 1910 10 eyltllde bek- binde nihayet bolacaktır. Daraga9 akara 

a ip g Sa leni or. RURGAZ VARNA ikmal imtihanları 8 ilA 15 E11Al tarihine ııı:.a~a~ defam e•• Bayraklı Kanary• 8 ban• 1 
' ' otıktir. Fazla izahat almak lıtlyenler mekt .. p mtidörıyetlne mtira- Alıancak lzmir bah~ılıri 9/1-7 hao• 

ı KuSTENOE, GALAS Ye BBA.· oaat •debilirler. Telefon No.: 8785 '1-12-17-28-27 8768 ('22} Daragaç Tramvar cadd•ıi 1~9 ban• 

Dahln Haatalılılar ILA. ltmanlarına da hamule ala- D ft 1 w d Kartıyaka Ala7b•y meydan 7 hsne 
M'n•,.;.ha••••• oaktır. lzmir e erdar ıgın an 1 Borno't'a Topaz 1 han,. 

UMJ -- fAi 34 dükkill Baıtalarını Her gön O~leden Varut tarihleri Te Tapurlann Sahibinin nrgi boroanan t.mini tabıill i9in Kartı1akacla .Mortakya Kahramanlar Mpe97 

ıonra Beyler - Haoı imam· iılmlerl ftHrfne meealfyet kabul Bottanlı meYldlnde timendlfer 7olnac1a kliıı 8 n11marah bir ocla71 Tepeolk Aktam ıokatı SO dü~.k~~" 
Jar ıokaaında edllmes. mti,temil aebse bah9e1i tahılll em.-al kaonaana tet'fikan hao••· Ynk;&rıaa 1••ılao malların icarı li e7ltl 98' 9artamba ınn S 

No. il • , ... Yurdunda N. V. W. l!'. Hao-rl Van Der dUmit ye tarihi ilandan itibaren yirmi bir ıtto mtl4detle mtln· den Ulbarea mtlsayede7e 91karlldı lbal•i iki _tetrlaieYnl 19 ~ 
ll•bul ve tedavi enr Zee 4- Oo. yed•y• 9ıkaru._. ~ll""'D 'atmak ye mau1üe .. rtlarını ıalı gtintldlr. Klralamalr lıtlye•l•rln 7ft'41 yech ba9ak pey • 

TPL-E,ON No. 
3aat Birilıol Kordoa !relefol! llo. BlrtQmek l'JJ.ltnl• .. ia Def ........ hlr tahıll&t ıaareath mlnoutları. t1le1Ue lt~rlllde iliale ariiall ... t 1,,80 da )Mllamısa milraoaatları 

1-~6 (10 ) 8•7 I007 .... ..... . .. -- - 11;;.ı.;1'1-..ll •• Jl.86) . .. ,,,,,, . . 
.. . 


