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Vaı 
ırgani lstikrazma Parlameııiolar Konferansına lştirik 64 Tayyarecinin iştira 
leaginleri~hi~ da Alakasını Edecelr Murahhaslar Kimilen Geldi Edeceği Müsabaka 

Celbetmek Lazımdır Parlamentolar Umumi Kfili.bi Hazırlıklarımızdan Ve Tayyarelerin Türkiye Üzerind 
.. ,!'g::1 eh::!1~;yct•'st~k2r;r~~n~: 1 

Mbis1a22firperverliğimizden iftihar Duyduğunu Söyledi Geçmmelerine izin Verildi 
...__ stan u (Hu takdı·r.'•rin fevkin 
••afercc tevakkuf cttık. Bu. rok _) p' l " 
L , susı dedir. Türk mil-•lrh ve o nispette mcm'ckete , - ar aınen- Birinciye 100 Bin Lira 
•e'- f d ı t bb'. .. ff to ar konferansı • 'K ay a ı e~e usun muva a· .. 

la.r tarafında hummalı bir faaliyet an azırhk ar ta · .. .., 
~aı.L- •• kt d' G·· 1 . mamen ikmal edil- • 'llKUm surme e n. un erın · t' K f 

k • .. . . mış ır .• on cransa 
Ço daraldıgından dun de şehrımız · t• k d k ·ı · 
a. ış ıra e ece mı - ' "lerkez Cumhuriyet bankasınaa 1 ti · hh • 'l 1• . . F k . . . . . e erın mura as 

a ımızın ve ır a re ısının ıştı tara hemen kimi . 
t•kile mühim bir içtima yapıl len gelınit bulun• ~~ ~ 
llaııtır. maktadır. 

Bu toplantadan edindiğimiz B~ynelmif el par ~~-
IQtiba, yanılmıyorsak tahvillerin lamcnto'ar birliği ~- JllJN;ıı• 
"tlfı münhas11an bankaların umumi katibi ya ,~ fi• :~~ . ~ 
tliae bırakılmaktadu:.Geçenlerde pılaın iıtihzaratı ~ ~ f 
de bir yazımızda tekrar ettiği· tetkik. ve tef tiı 
.. iz gibi Ergani dahili istıkrau · eylemış bu husus
,,_ ı · t k · · h ~ ta hükumetimiz.in ... zmır mın a ası ıçın ususı .. . ... 
~ir ehemmiyeti vardır. 1zmir, g.osterdıgı .hassa -
"-sıl kurtuluı mücadele!Iİnde b. sıyet ve hyakatı 

.ır bü ük takd irle 
~enıbol olmupa, mcmleketın ka~ıılamıştır. Ki-
•11ıar Ye iktisadi istiklllini temin t·b· - b .. .. . . ı ı umu mı eya 
>ı.landa da oncu olmak mcvkıın- nabnda ezcümle 
dedir. Bu şerefli ve o n"sbette demittir ki: "Ya-
laruri vaaifenin yerine getiril· pılan hazır!ıklar 
-.eai için azami bauasiyet gös· Türk .milletinin L.. 

terilmesine ihtiyaç. •ardır. Bir ıiıterdiği misafir O stte: Jaaıe heyetinin toDlanacatı solon. Başvekıl paşa saıayı gnıy.pı 
sek vatandaılar Yardır ki ban- perverlik her türlü Altta: Umumitop/autı sa/on11nda11 bir göıüniiş 
la.ıarla itlen pek ae,....ktlr. Bau 

Jetinin parlamcn 
to'ar konferansma 
iştırak edecek mu 
rahbas ara ~ster· 
d•ği misafirpcr· 

:-.erlik kartııında 

bu misafiretten bü 
yük b r iftihar 
duymaktayiz. Kon 
feransın ruzname 
1e '1abil mesaisi · 
aia arasında silih · 

lan .b. lb lstanbul. 22 (Hususi) - lngil-, Hükumetimiz bu beynelm 
ılt2 ma gı 1 ıu.. terede beynelmilel çok mühim mlisabakayı alika ile karşıla 
avasının en mu- b' - b k · · d 

d ·r tayyare musa a ası tcrtıp ve ısteniJen müsaa eyi ver 
i~ mevzuu a 1 M b k h o unmuştur. üsa a aya mu tir. Şimdiye kadar tertip mevcuttur . 

Turhal Fabrikası telif milletlere mensup altmış nan beynelmilel yarışların 
TOKAT, 22 Tdört tayyareci iştirak kede~ekti~. büyüğünü teşkil eden bu ha 

(AA) _ Turba ayyarelerin katedece lerı seyır müsabakasında birinci gele 
fabrikası hattı üzerinde Türkiye de da- yüz bin lira ikramiye ver' 

tecrübe çalışma· bildir. Müsabakayı tertip eyli· cektir. 
!arına bugün baş yen heyet hükümetimize müra· Manılya,22( A A )-On tay 
lamıştır. Köylüler caatla müsabakaya giren tayya reden mürekk•p Mıtır tıl• 
pancarlarını geti· relerin Türkiye üzerinde uçma Liyonihn diin aktuu borayaıc 
riyorlar. Cıvar is Jarına izin verılmesini istemiştir. mışt ı r Fı lo buJ{Ü Pız., gıdecekf 
tasyonlu pancar 
vagonlanle do'u 
dur. 

'•tandaşlar vardır ki banka mü· Go-r ... lmeml" Bir •ıet 
cl&rleri bu kısımlar üzerinde U. ~ ...llL 

940 Bin 
diyelere 

Lira Bele
Dağıtıbyor 

llaiuşir olabilmek, irıat vazife 

leriai bakkile yapabiJmek mev· F . M h ld K. d Trakya Valileri u. Müfettiş 
kiiaden uzaktadırlar, hatta çok ukma Şehrı a vo u ıgata a 
"•fif bir ihtimil dahilinde bu • Reisliğinde Bir Toplantı yaptı) 
~~i~1·..::.:~:: ~:0~;.em~::;~ Bin Talebe Enkaz Altında Kalrlı Trakya Umumi Vaaiyetin "TeWlıti 
tlduğu derecede meşgul olmıya - IST ANBUL, 22 (Hususi) - altına alınmış ve keyfiyet Be 
lailirJer. Vazifeleri ve omuzlarında T k T f K w Ç t O k Oktruva resmının ilgasından diyeler Bankasına bildirilmiş 
t .. ıdıkları mcs'uliyetJer onları 0 yoya ay ODUD uyrugu arpmış lr - ZB 8 sonra bunun yuine kaim olmak Banka her belediyenin hissea 

claba baıka türlü hareketlerle V K L S h•I Ş h• ) • ff OJ l üzere gümrük resmine yapılan tayin edecek ve tevzi için 
lıarıılaıtlrabilir. . e OJ e a 1 e ır erı arap muş ur zamdan birinci üç ayhk zarf1n hallerindeki Bankalara ha 

Filhakika Ergani istikrazının ISTANBUL, 22 (HUSUSİ)- kurbanlarının en son bilinçoıu da dokuzyüz kırk bin lira tahsil gönderecektir. 
lllini ve şümulü kar,ısında bu Japonyada vukua gelen Tayfun şudur: edilmiştir . Bu paranın kanunun Edirne, 22 ( A.A) - Bug 
ribi hafif ihtimal ve endişelere dan müthiş tahribat ve bin.!erce Osakada beı yüzü çocuk ol- tayin ettiği ahkam ve niıbetler saat 8 de açılacağı bildirı 
hr vermemek Iizımgeline de ölü ve yaralı vardır. Hadise dün- mak üzere 1039 ölü, 3000 yaralı, dah~linde ~elediyelere .tevzi edil· Tnkya valileri içtimaı umum 
biz bu mevz.u üzerinde uzak ih· yanın her tarafında umumi te· 586 kayıp vardır. 14.t mektep mesı Dabıhye VekiJetınce karar - Sonu 3 ıincii Sahıfede -

liaaalJeri dahi göz önünde tut essürü mucip olmu,tur. lmpara· 3924 ~v ve 3212 fabrika yıkıl · 'ZLVVzrF,_._. 
... _ f d J b ı - k mıştır. 8120 bina da hasara y • Tefrikamız -nın ay a ı u unacagı anaa- torun riyasetinde toplanan hü- - K' . . eni 
tind . B. 1 h . t ugramıştır. ıyotada 207 kışı 

eyız. ınaena ey ırşa ve kumet erkanı icil tedbirler al· · k. · ••••IJlll•••••••••-
te · 'f · . I B k k d olmüı 939 ışı de yaralanmıı, l F 
nvır vazı esını yanız anama ta ır. S '-l zmirdfl Ve Batı Aııadolada .En Çok Üknnaıı, en •azla 

--d·· ı · · ı· b k k 67f> ev yıaı mıştır. Bunlar me -u ur erının e ıne ıra mıyara Şimdiye kadar tespit edile · d . . d k 'l'eveccübfl M~zlıu Olan Gazetf'mız Saygılı Okurlarına 
.. L yanın a yırmı e me tep var· 
qha ıümullü tedbirlere baıvur · bilen ölü' erin adedi yediyüz.ü ve d K-b d rak 1 h Ü t PEK YAKtNDA 

. . . • 1r. o e a am ar en z a· 
1111•~ ~a~uretını hıssedı~oruz. Er- Y'tralıların adedi dörtbini teca- mamile teabit edilmemiştir. Tah 
l~ı ıshkrazmdan lzmıre ayni~ - •Üz eylemiıtir. Tayfun daha zi · mine göre burada 155 ölü 483 
~len kısım aıağı yukarı yüz bın yade orta Japonyada tahribat yarah, 37 kayıp vardır. 1234 ka 
lıradan ibarettir. yapmııtır. dar ev sular altındadır. Kosi be· 
. lzmirde bu tahvilleri, adedi Tokyo 22 (A.A) - Tayfun ,Japon impafOtoru - Sonu 4 üncü sahiftdt -

,ırmiyi keçmiyen :zengin vatan· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-ela 1 4»e d k.k . • bununla iktifa eylemekte isabet maktan çok uzaktır. Erıani is· Borca sadakat ve ahte 
•·ı fdar1mkız tş b~nı· 1 a 

1 
•N ıçeclrı- tasavvur edilemez. Bu memle· tikrazı bankaların temin edeme •efanın en yük•ek tecelliya-

• e apa a ı ır er. ere e . . k 
lıald k. h · · d b t h .11 • ketın bankalarda yüz binlerce diğı kin Yermektedir. Sermaye· tını en sı •tık pnlerde 

ı ı şe rımız e u a vı en . k d · · · 
- 1 k b. 1 t hra mevduatı bulunan zenginleri yi tamamen Atıl bırakmıyarak ıöstermek u retını her yesıle· 
-ıçye seve a aca ın erce va an. _ . . . 
d d y k. b ve tuccarları vardır. Bunların kısmen itletebilmek imtiyazları de ••pat eden Cumburıyet ıda-
•şımız var ır. eter ı u va• h b' · b. · . · · •• d. · · b. b 

t d 
. . d'l er ırerıne onar ın, yırmııer nı ihtiva eylemektedir. resının aen ısıne aıt ır orç 

an aşlar ırşat ve tenvır e ı e· b' 1. 1 k h ··ı b.l k k ' 1 
- • d k d b · tJ ·ı . M h l'f 1 k b b ın 1ra ı ta vı sata ı me ço Bu tahviller her an, lüzu· uıerın e ne a ar asa•ıye e 

aın. u te ı mes e er a ı k l d . b k d - · · · h 0 ay ır. munda nakde tahvıl •dilebilmek are et e ecegını tayın Ye ta • 
tbuayyeo günlerde Fırka binasına K d b 1 k - b d 
•eya Halkevine davet edilerek endi~e.ri iı içc~sin e u un- imkinını taı11•ıaktadır. Devletin min etme g~~ ir iş ejildir. 
ı_ dukları ıçın belkı bu mevzu mali ı'tı·barı umumAı harL-n sonun- Bizce dabılı istikrazın mn-•. endilcrıne vaziyet oldug· u aibi uı 

• üzerinde ehemmiyetle tevakkuf d d- .11 ti . d k him manalarından biri de DeY· 
•ıah edildiği gün eminiz ki yüz imkanını bulamamıtlardır. Fakat a=ınınuny~-mtı eb'eldr~-~r~ts.ın at pe Jetin imar ve iklisadi kalkınma 
bin liraya ikinci bir yüz bin lira . • gvı1 ere ı ıgı ı ıma ve 

h bu zevat bır araya toplanır, Er- emniyeti t kt d yolundaki hamlelerin!n mılletçe 
• a ilave etmek çok zor bir it . . t•k .11A . 'klAI aııma a ır. d' . 

.. lınıyacaktı' r gam ıs ı razının mı ı ıstı a C h · t . t I • tasvip e ılmesı, Devletin şimcn· .. d d k. ··b' ı·· k d ' um urıye , ımpara or ugun . . . . . . 
avasın a ı mu ım ro u en ı · b•'t" b 1 .. d •. k b 1 dıfcr sıyasetmın mılletçe benım Eski bir itiyadın tesirile bü- 1 · h kk'l . h d·ı· u un orç arını o emegı a u erme a ı e ıza e ı ırse va- . . . . . scmesidir. Her hangi bakımdan 

n fedakarlığı memurlarımızın tani borçlarını seve seve yerine etmış ve her barını ayrı ayrı ıtfa "t 1 d'l. d 1 . E · j 
'f ı ki k h. . . . .. d il . b • ) mu a ea e ı ırse c ı sın rganı 

Y1 omuz arına yü eme ıç te getırmekte bıran bıle tereddut su erıne ag amııttr. istikraz tahvillerinin zamanından 
betli bir yol değildir Vatan etmiyecekferi muhakkaktı~ Zira Tanesi on kuruşa satılan im evvel kapatılrn~sı milli şeref ve 
'fesinde münevver kütleyi teş ~u. memleketin iktis~di . yük~e- p~~a.torluğun dahili istikraz tah• varlığımızı yiıkse l tl! cek bir hare· 
eden memurlarımız her za· lışınde herkes servetı nısbetın- vılını 96 kuruıa çıkarmıı, hatta ket ve bunu yerine getirmek 

~ao olduğu gibi burada da ken de alakadar ve menfaattardır. o kadar kıymetlendirmiıtir ki ihmal götürmiyen yatant bir va· 
clilerine düten borcu tereddüt- Nerede kaldı ki talep olunacak bazen bap baı tedariki bile zife ve bir borçtur. 
'iz ödeveceklerdir. Ama bizce f edakarhk bir iane mevzuu ol- imkinııı bir bale plmiıtir. X•mall. ~aJskt ,,. 

<)ok daha mötekamil bir o•kilde gitriin•cektir. Aynı za 
manda okorlarımuıın merakı" ·u heyecaol:ı takıp ede· 

cekleri iki güzel t~f rikay" birden ba~lıyacaktır. 

BUNLARDAN BiRi : 

Nizamettin Nazif beyin çok heyecanlı bir romanıdır. 

nııerı .... 
Bunu daha aonra ®ren«ekalnl• •.• 

Kibar Bı:nı• 

"':'9 Aman Affınızı rica tdtıim efendim .. Sayfiyeden döndO/Onlilu bılsey 



• 

hmirli 1 Heled1ye re111 ıutı 

babı için hu Türk• verilen bak 

fU gönlerde senin de döşüncell'· 

rinin a ıuıında mühim bir yer 
tutuyor. 

Şehirlerin lrnnılnş tekli ve 
bo kornlufon ioap •ttirdıı?i ihti
yaçla bn dö,iinoe derecfl derf'oe 

ehemmiyet ktı1hedflr. Z.-ngın hır 

toprak füıtöne korulop dünfanın 
mühim ticaret merkezl•rı l c aayı 

ya g i ren İzmir, hangi yüJden 
baka11;n dej!erli bir t•hırdir; zen 
JırİD mi <lt'!$?i ı, güzel mi d•jtil, 
geniş mi dep;ıl, hıeanı çok mu 
defil !! hepıi nr. 

Anadolonnn bncak h110Ak 

akan ırmaklıarıle be11len~n 1110 
•or Te ut denıze çerçeTe yap

ma11 oehrimiz baoka milletlere 
gıpta l'eren tabii bir bahşayi,le 
kurulu .. 

.A rkadışl Höyük da~ıo yeli 
ıert, büyük kofJUll düşi.inceıı bil
yök olur el gözüne düzgün l"e 
tertipli görünmegi dilşönmekle 

beraber bo kadar zengin hahşa 
yişl• dola memleketi kendi kıy
metile münzenette tutmak la 
•ımdır. lçinde ya,ayan fettl•rin, 
ıileferio, camiaların ihtiyaçla 
nna Ctl'ap Yermtlc, onları ye
rine getırmeık gerektir. 

Y azıwm mH·aii itibarile dü· 

~eka aabıplerının r"un olnıa11na 
merı&klA, ht1yeoanla ''-"1 l"er l'e 
propaganda yap, fıkrinız mütte 
bıt, rıyınlz möUehit, e.-.·gınız 

müttehıt olıon, Kü11tav Lohon: 
- Hötün l'atandsşları ayni 

bi111yatı, ayni dü~ilncı-leri n 
bınaenal•yh ayni et'ah tHlıde 

miiıreıt bır ideal•, har metk fırtıye 

malik bnlundaıln ·nkıı; hır mıl

Jer; pek koTT'etJi olnr der. 
Göziimilzün önünde yaratıl· 

m ış rı•k çok eıer ler vu. E •et 
tek •lın şakırtı11 çıkmaz ht>p 

berahf4r l8zıro, hu enerj yi ya 
ratan da !Azım. 

feni AAlr 

lt'cek t ı r. 
Jntııı4ar1Ar 

ha,ladıttı gün 
i<luHi mühayu 

miitlKhsıller elle .. 
rınd .. kı ınıt il An a l t mı, pıu1tya 

'"ımskta ıdıler. idare ılk fıat 
olıuak OcJemı,re 8 kuruş on p~

raya, Selçokta :J,5 koruş~, Na· 
zı Ui n Aydın bavaluırnde de 3 
kuruı;a ma 1 alacıtjlını ilan etmışti. 
ttn f :at 1.-rd~n a~aJ?ıya düşme-

m~k in~er" ıııilhıtyaata devam 

Ho hnıueta kınıHDID bir 0•1 di· 
m•ıt• bıtkkı yok gı bi ile de şun 
dıyı ladar otomatik telfıfon hı

t11nal eden 1 ürkıyl'mı.zde üç yer 
vudır. l11Jtanhal, A11kara l"e lı 

mır. Hunların bıç bırrnde bo 
nıul şınıdıye kadar tatbık edıl 

memı~tır. 

İzmir telefon şirketine l'erilen 
bo bı11ae tab11dır kı onJnrda da 

,önöyorom; bunu medemyetan Hnna yaretmışları ırt>zümliz· oıunmnktıulır . 1\1 ulıayaa o!uuan 
icapları kaooo balind~ İtfledi. den nzak tntmaz11tk: çok haklı, bor<lıı ıır küllıyetlı pıfrtıler hR 

reye -.ermiş, ihtiyaç diye bele- memleketimiz ve k4"ndıruız ıçın ' lınıle lznııre g6tırılıuekte ve yn · 
di1eye yükletmittir. faydah i' tntmof oloroz. karıda hab"olnnan ıdare depoiulJa 

Bo talep T• ademi muvafakat 
üzerınde bır aımeye yakın bir 
müddet mobaherat oereyan etti: 
~ırket bir kRQ defa bu makineyi 
koy ınalc iıtedı müdalıRle edenler 
Lnlondu l'e koymadı. N ıha yet 
giiııiin birindft şırkAt miirahhıuıı 

Hangi yüzden ıöz ıöyliy• · Sevgili lımirli ! Şu yazalll· iıtıt ıdilmektı<Jır. 
.Y,İm bilmiyorum, Fakat belediye- rımda başka manasde taraftarlık: 
ııi.n ohte11ne tel'di olunmuş, 1a- kokusu bnlonırn yanıhr .. ın hen 

yıııs 1"8 zarort ibtiyıuıları göz dılımin tok o l mıuırıa ~ön tüm ii 
öniine alıraan benden el'nl hep- bağlamıfım, barada · ht1ledıye rei· 
11ni hatırlıu110. Belediye ıenin ıi Doktor B~bçet Salıb beyi 
ökaüz yanolarıoa bakar, beledi· iltizam ediyorsun dıyecekaın. 

ye HDln acizlerini bHler, onla- Ben ent o aaamı; &aythgım İŞ· 

ra yardım eder, belediye Hniu Jerde, bıledıye mefhouıorıu kaT'
yollarını düseltir, h•lıdiye ae- ramakta lıyakath buluyorum. 
nin gözünüu, gö•lünüo, ,ehrin Sebep Te şahit iıterıorı: hır 1 z 

şenleomHi i9in Ofra .. ır, be}edıye mire iÖZ gezdir, birde İzmirın 
Hnin nakil ?'Haitlerinde Hl~me- .. ki haline, göziinö yuında, h" 
tini düşürıür, beledire 1enin en tıranı gezclir. Baek• şer ııteruez, 
mühim ibti7a9larını ın l'llair büyük teylır, büyük i~ler yapı

Tren Kazası 
Bir Araba Ye Arabacı 

Parça Parç~ Oldu 
Perştiınhe gürıü Manısa ile 

menemen araaında çok feci bır 

tren kazaaı olmuştur. 
Salıblıden lzmıre geloı4'fkte 

olan katar l\1anıı"Y' geçtıkten 

ıonr& 73lincii kJloınetl'Oya ~eldıgi 

Baha Bey 
Geldi Vazifesine 

Başladı 

cıdalarını göz Önünde tot .. r, be- lırkeo İoahile heraber yürür bo zaman 8081Z10 ÖDÜOe çıkan bir 
lediy• aeain ışığını temin edır, ıözümd., bır az ttnkkot et kar araba ile mü1ademe •tmi,tir. Bu 

Vılltyet mektupcol~nııa tayin 
edi lmıt olan Ittkiltp kayma" amı 
Baha bey dün gelmiş ve yenı 
vazıfe1ine haolaruışti r. 

Mektupçu vekaletini ifa edtın 

Ko,a.da11 kaymakamı Dilinr B. 
beledi7• 1enin elhuıl yaşayıf için de,ım. 
lizım olan bütiln zaruretlerini Bir feyle1of: Adetler zekAyı 

ıenden H'l'el rlü9üour, yerine tahrıp ederse z6kanın yerine ka
getirtr. Hu dü,üoce1i ihatalı ola- im olamaz diye her yolda ı,ık 
nk gözönüne aldıktan ıonra gel l'erioi bir naı1 91karmı~, haklıdır. 
el birlitiJ• intihapta da dütüne· Hi11iyatiwıza ınaglô.p olup btı 

Jim 1zmir1 Baıiretıiz bir idare bakı katı iltıhfaf etmiyelim. 
adamı Bunan yaratır. Bahriba- lzmi rJi senınlı 'o kadarcık 

lıanın uıizliRinden, ruhaniyetin- n candan bir ba1lı1 hal ettını, 

manıl'ili~iaden ürken lıir reia benim şabıumı değil beledi reiıi 

ol1aydı belediyede: hiç kimıe bilmu. Görüşüm, da· 
- Alı, bu harabezar göl,en yuşum umimidir. ı,te o kadar. 

ol1aydı diye bin gö~Ölte hicran Renim reyimi aorarean 'itte a1e
u hosran nefeıleri ranariı. nen ıöyliıyorom. Bondan iıtih· 

Yazı nzayaoak arkada~! Bon- raç edftbihrsin: Daha l'arlıklar 

Jar hep ıenın bildı~in şeyler ki, yaratacagı ıiipbeaiz olan doktor 
Senin yaşadıttın [Güzel Izmir]m Behçet SAlihbey• ıflneleri bırik
daha güz61 olmuı endişeJeridır. tirdıgi mınoetle ve gelecek eeno-

Ho endişelerle yaşayacak bir lerin iimidıle te,ekkürler .. 
bel•diye reıeiniıı elaleme karşı TOK DiL 

'El"DAJtlBA •':ı.~ 
MıLLı KU1UPHANE 

Buguıı, :.! hH) 111\ ' 'tl !!ll l'.t'L ııını 

l • llaear Darşı 
MAOAR 111u11kı11 ... MAOAR dansları ••• M.AOAR aokı· 

ııın ılfıhi kudret Te mestisini bariknladı bir monftakı7et· 
I• ya,ayan va ya,atan miıil"4iz eser. 

Bafrollerde : 

Gustav l'ro&hliolı - Camili• Bora 

2·Artist. Kanı 
Diınyanıu en büyük 8ırk ( Oının 8ant1) nın tayanı 

hayret numar~ları ara11nda çenilen .MEO LEMONNIER 
11 1 11 1ıtl1lAlllfH1 ~~RANSIZOA ıcizlii lıüviik filmi 

-------------------------------------------------~ ~4tan• .ıaı\llerı : 
M.AOAR MARŞI: 15 - ıs - 21 de 

çarpı~ınıt netaoeıinde araba hor· 
Kuşadaııoa aT'd•t edecektir. 

dabaş ö t moş Tö arabaoı da parça- _ 

lanmıştır. J d d 
Hadıteyi haber alan Mani1a 80 arma 8 

adliy111i derhal takthata bışlamı, Yeni Tayinler 
n Mani1a mtiddeiumomiıi kaza lıtanbul mıotakaeı jandarma 

yerine gelmıştir. knmandanhfına tayin edilıu Ti· 
Mütldeı nmamillk tahkikatı Jayet j"ndarma bnmandanı kı1-

dolay11ıle tren ü9 ıaat teahhorle makam Abdnllab Zeki beyin 
İzıuire golebilmj~tir. Makinilt yerrne EIAsis jandıuma koman· 

tnkıt eclıi rnıştır. Tabkıkata do- danı binbaşı Sahh Lütfü bey 
n.m •'lımektedir. taran edilmıftir. 

Bisikletle 
Denize Yuvarlandı 

Hirıncı kordonda bitıkletle 

dolaşan Ali efendi oğlu Mozat
f.r ttfendi Şehir gazinoıa önün
de denize düşmüş 1"8 yetişenler 

tarafandan korhuılmıetır. 

Tetrlka .. o. 55 

A bdollah Zeki hey bugün 
Sakarya 1"aparil• Iıtımbula gi

decektir. 
tamir jandarma merktz bölük 

kumandanlığma Mardinin Gör
oiiş kaza11 jandarma kumandanı 

yözba•ı Hikmet her tayin edil. 
mi~tir. 

Evıoı 23 

BeniSeviyorJin? 
1\4.u ha -rrl. ri.: 

Btilınt birden daha :.ı:iyade 

T'&rmıyarak ınatu. 

Ülkü dikkatle kocnıına bllktı 
Bir 1aoiye gözleri çarpııtı. GenQ 
kadrn bu kaynaklardan ınzao 

lıakikatı anlam19tı . 
Bi.ilent her teyi duyma,, 

o meş'um itirafı l'e zaTalh Ha. 
IC\kon kanları akarak kaçtığını 
gUrmüştü .. Fakat, o ha1det Bir 
denbir• yiizii aarardL Aol\ba hir 
an içi iç\n bir kardeı ın·giıile 

aoıdıgı bo genç aanatkinn üı. 

tüne •ailiıi ·u yaharı'ı da Bü
ltndin Jrnıontnlarına kal'Ht l'•r· 
memit 111tydıt 

1endı kendin• çektyor, ko11arınt 
boynunda halka ederek ıoruyor: 

Hepıhıi itittin de~il mi' Ha
yır şimdi zal'sllı Bülent diyece 
gim bir an olınn cSel'iyor mu 
benh diyecıgıo yerde Hl'iyor, 
beni, yalnız beni diyemediğin i9in 
savaHı Bül•ndio ıinirltri enşedi 
bn tatlı ııH, bu kendi kendine yüz 
kore, bio kere ıorcloao eoaJin ıı
oak, inantlırıcı cnabı onn kendi
nden geç.iriyor, artık tntamadıgı 

kaynar h .. ,ıar Ülkünün beya• 
omuslarma dökülm•I• ba,ıı 
yordu. 

Gen9 kadıa gülerek yüzUnli 

azım Zühtü B. 
ltal:rada Zeytinol
lik Tahıil Edeoek 

Dıkili kaza11 ziraat memuı u 
Nazım Zühtii ber 25 Eyldde 
ltalyaya gıdeoek Te orada bir 
eene möddetlı zeytincilik tahıil 
edecektir. 

Nuım Zühtü bey tahıilioi 
yiJayet namına yapaoaktır. 

iki Memur 
Bir llluaklrip Blalı

kemeye Verildi 
Vilayet idare h•y•ti tarafın• 

dan yeraleo bir ·kararla tapa 1"• 
fen ba,memnro. Zeki, fen memu
ra Adoaa T• it takip edenlerden 
J:<~oiı Fahri beyler 1,,000 liralık 
bir tapu i~ind•n maznun olarak 
mRhkemeye Hl'kedilmi,terdir. 
Suç, gayri rtsmi olarak tanzim 
ettiklMi bir haritaya rt1mi bir 
tekil l'etmek ic;in icap edttn oıu

amıleyi tekemmül ettirmektır. 
Mazoonların ıuçları 1609 

naaıarall kanuna oygon görül
mekteıHr 

ıma bır 11ııe gıbt ytızam• Jarla
tı1ao ( çocuk ) k•limHinl doy
mamak, ger9uk •Rar b~şlı bir 
kadın oJdogamu göstermek i9in 
ıteııden en co,gon hiı1erlmi bilen 
gizhyor, o derin düşüncelere, o 
tasalı bakı,lıua beyhude ulaşma . 

4" çalışıyordum ..• 
Bülent dudaklarında emin 

t•beaııümlule doj:truldo. 
Bo ulak gözlerde yeni do 

gırn güoeşın ••ıkları parıldıyor 

do. Sanki bo dökülen yaşlarla 
kalbinin zehirlerini boşaltmı't 

emniyeti• Ü!~üye bakıyordu: 
- Bak, ıen de gözlerime bak 

tllkö.. Dudaklarından duyda 
~om iki ıöz, bal'Hını kaybeden 
adamın çektiği nio• azaplardan 
ıoora t•krar ka•uşma lezzetini 
duyan atkını bana içirdi. El'"t 
9ok muıtarip oldom Ülkü, fakat 
o ııtırap b11 aaadeti içirtUğl i9ln .A RTlST KANI : 16,30 - 19130 - 22,80 da 

Uoma n pırı•mbe günleri 13,SO da ba~tar Şimdi kocauuı. yalnıs on11 

ındi~ioi ioaodnm•k asmil• Bil. 
ıiliyor: 

Koca bebekl Bın 
katin olıun diyorum. Zaten btt 

iH da- tün fellketl.r h•ı,> k .. adi dötün-

. , .. ' -

Küçük Haberler 
-.:.::>ii.ı:ıd..en.. .ES-u.l!;ii:n.. e 

AdU Bey 
Sef.ribıaara taht ta.vak iıtaı· 

f&l'iri A hidin beyle Borno.,.a y.ir• 
at mektehl müdürü Hilmi beyler 
bası zirai tetkikat ioraaı 19ill 
Qe~m.eyı gitmişlerdir. 

Zeytıncutk 
~og1a mrntakRll zeytinoilfk 

miitebRBıııı Ksdri beyin, aıkttt• 
lik n7ıifHini ı fa etmek iizer• 
memuriyetten ıyrılmaa1 üzerine 
mezktir l'azife T"ekaletçe il:h'~ 

ten İzmir mıntakaeı zeytiocilık 
mitt•ha11111 Ferııla. beye Teril• 
miştir. 

Farub b•y yakında .Mnğlay• 
rfclerek zeytiolfkteri tetkik ed~ 
oektlr. 

Mezuniyet Alan Memurlar 
Sıbbt nzıyetleri dolay11il• 

Armutlu ebttıi Oelile banıml• 

lzmir merkez ınhhat memord 
S"mi beyin mev.ooiyetleri •eki· 
let9• onar gün temdit etlı imiştir. 

- Rurno-.a Zı raat mektet.i 
met•oloji iıtaayona memum K&· 
mil beye Zı raat -.eklaletınc• oo 
bef gün meznniy•t Terilmiştir. 

• ••••••• 
Amerika 

Gitti 
Konsolosu 
Şehrimizden 

Şthrimız Aıuerikan cener~l 
koo•oloıın Miıter Vilyam Pri 
Jorj A<liı Abuba'ya tayin edıl· 

miştir. 

Kommlott bey dön Fılipo Gri• 

mani TapuriJe gitıuı~ -.e .-ilayet 

namrna bokok işleri mütliiriİ 
Fuat lıey tarnfından teşyi ololl" 

ma.,tuı· 

oeıeruuı.zden ktındı dınıagımıı· 

dan do~mıyor mnt 1
' 

Ülkü ba,mı yıu~a·nş ~r· 
kaya bırl'ktı. Şimdi kocaarnıd 

ı1öyledigi her ı(;,. rohnno ~ıoık· 

lıyan ıeYgiıini ta~ırıyordu. 

Genç kadın hn ıoı?uk nele d• 
artık ıogugu doymuyor, RiiltD 4 

din paltosu sırtından diişaıiif 

heya• oınu~ları gö.~•ü, ince ino• 
bir kordela ile tutınrnlıooş gtro•· 

li~iodMn lıiiıhütiin meydana çık• 
mıt bolurıuyor<la. 

Fakat HD ii~iiyeoekıin haydi 

odamııa yanam. Paltoyu tekr•' 
karı11ına sarıuken maaaya haktl• 
Ouda aıyah bir gülge biila 01· 
nuyor, kul .. ~ına: 

- Ya gelcneHydi' dıyorıJo .• 
O Talut başı eğıliı, f'ğildl 

kelları araaında bolooaD gent 
kadınm karni•• dayandı, dodak· 
larile çoo11guna •tik ran borcun• 
öderoe•ıoe uzun uzun öptü. 

Bitti 
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~a ıııı Marııilyanın kömiir ıskel hnydutlar çtıtc ın don nsnnm ı şhm. 

•ind~ Giıepe V ı ko rsı'yi bırnçe r - Yakam ı kanlı eller i ııızd on kn r· 
liy r k Cildür<liit! lin ii , giimr ii k tarmak iat ıyordum ve bana az· 
lllnhafaza momu rr.nn d~n ı ze ıte. rnetıniştim. 1 

tık boj? olnın s ırıa ııeJ.>ahıyet ver Oan Varol'un perva sız ı<>zle-

41iğini de in ka r ııd emozsırı ya.. rini ynhalar takıp ell ı . Eğer re -
Hu ittibf\m kar~ı ınrla Oan'ın isin m iiılnhAlesi olnıa 0myJ1 tfık

lıütiin flnerj:siıı i yenıJeıı topln · meler, tokatlar da el<sık olmıya 

dıl?ı ~örülüyordu Şıdclerle ve cnktı. Rır narunranın kiiçük i~a· 

nefretle oe•ap verd ı : 

- Yalaıı •. Yalan .• Oiimriik 

retile ıükunet iade olundu. Reiı 
heyeti ha~ile telanılıyarak : 

- Hn kiiıtahça ıüzler ıizlere 
sut olamaz <ledi. Ren de itiraf 1 
etmelıyıın, tt1~k:ılatıını~ ilk ko
rolduJlo zaman ıuzler muhterem 1 
•umaları, marof tahaiiyetlui ıi- 1 
ııuırı lle toplamış d.ıı:tıldir. llk 
günl,.r i• ~üncttk adı.unlara ib- 1 
tıyacıınız Yardı . Bunların karMk 
terleı ile fazla me,~nl olamazJık
Tf'"k•lı'it bir dııııa~a uıalık ol· 
mıuhm kollarını teıuıne koyul · 
mu~tn. Söz 93 iindür. Mü!lafa
aaııo<lll de•auı edttbılır. 

H.011 l>oz keıulen 1eıile devam 
eltı: 

- Oan Vıarol 
defam edecektır. 

ruödafaaeına 

Oan ıözlorını tıunamladı: 

SONTELGRAF HABERLER/ 
~.' ~ - .. . - ....... 

=GrzfHZ~I Büyi~k Bir Sarsın ıt ın Eski Bir Macera __ .,,.__ 

lstanbüldan Ankaraya 
Avdet Buyurdular 

Ankara, 2 1 (A . t\) - Ih 
is icomhur Gazi .M uıtafn Ke 
m al hazretleri l>ugiin refa 

ka tl erınde Bıt ş \·~k ı l lınııt 

paşa l:.azretlerıl u D ahiliye 
V~kilı Şiikrü Kııya n meb' 
oalaramızdan Kıh9 Ali, Nori, 
Ha.an, Oıuıt beyler bolun· 
du~o halde aaat 1157 de ,.ıa 

rıınızi teşrıf etmıtleıdir. 

Oni bazrtttl~rini iltasyon
da hüyölt erkanı harbiy• 
reı11 ~'••zı pata hazretlerıl• 

Malıye, Maarıt, Sıhhat nlıil 

leri. meb'oılar •e ıefl\retler 
erkam kartalamıtlardır. 

lıtaeyonu dolduran kt1if 
bir halk ktitle1ı büynk reısı 

cofkon tezahüratla alkıtla 
rna~tır 

önünü Almak için -. -
Lin~~ergin Çocuğunu 

Kaçıranlar Lehistan Aka ili ye, ler Hakkında
ki Tek lif ini Geri Aldı 

Neyyork, 11 ( A.A ) - Uzu n 
ıliren eorgoya r aguıen Haupt· 
man Li ndbergin çocuJtonun ka. 

lor<len ıoııra ouınmı m üzakereye 9ırılmaıu i şin e her türlü işt i raki 
nıhayet verilmi, ti r. inkar etm işt i r. E Tin in bodrn-

Ocnevre, 21 (A.A) - Siy».li 
kom isyonun sabah cel1esinde M. 
Musigli l!"ranıa hük:ilmetioin 
tezıni izah etmiş T• yalnız Le· 
bif!tarııo Luınıi bir makıat gör .. 
mekt• oldo~ano ıöylemi,tir. 

M oruaıleyh ekalliyetlerin hi
mayeıi ıiıteminin tamamiJe m•t· 
gnl olacak bir konforanıın i9timaa 
dantini A nopanıo Haılarını 

bile taramasından korkmakta 
oldoğuoo beyan .-ylemittir. 

Ba nan üzerine M.Madariaga manda bulıırı a n para içi n de hu· 
Ltıb iı tan heyttinclen teklifini on kendiıine Almanyaya giden. 
almftııoı rica •tmittir. n orada ölerı Fışer iıminde bir 

J.Jtb ba' murabha11 MÖAJ'Ö arkadaşının paket halinde ema .. 
Rac~1nf!ki, bu mtıHlıd• bü1ük nıt olarak: bırRktığını ıö1 lımi~. 
del'l•tler ara11nda noktai naıar tir. Dıl?er bir iımi de Kari 
ihtilAfları çıkmıt oldaaunclan Palmayer olan Haoptmau Al· 
dolayı teklifini geri atını' eldu· manyada iki defa hap .. mıh
ınnu be1ao etmiştir. ktru olma~ n 1923 te hapiıten 

M.Ma11 gli akallıy•tlHin hi
ınayHi prenıiplerını n A nopaya 

1 baare~i lmeıioio milletler cımi
yetmın tn iki prenıibine muga
yir oJaca"'ını 101temittir. 

iılı•••»11PJ!!2 •••Dı::Jeı:m--m>11ı+wmı•.- Oenene müe11e1eıinin cihın. 

Su topu 
Şan.piyonası 

Lebiıtanıo bu hareketinden ka9arl\lc gizlice Am.,ikaya gel• 
ıonra ortada iki mı&C)le kallyor. miştir. Haaptmanın mücrim ol· 
Eknlliyetrere kar'ı bir takım duğonnn eo mühim delili çoen• 
taabbiidatı bulunan baaı tlel'let- fto kaçırmak içiıı kullanılmıt 
ferin bu iti~arla olan boıoaf olan bo11ııi merdinndir. Haopt
Ta~iyetlerinin konaey tarafından man çok uıta bir marangoı.dor. 
tetkiki ihtimali, elralliy•tl•r hak
kındaki maabedelerin Lebiıtan Amerika da 

htanbul, 21 (A A) -- Uogün 
Modada icra edilen lıtanbol 

ıotopu t•mpıyonaeına 1alnıa Oa 
lataHrJ&y ile Beykoz takımları 

ı,ıu .. k •tmitlır Ve netıcede Ga
l1tta .. aur takımı bire karfı 10 
ıle kaz:.nmı,tır. 

lstanbalda 

tnmolliigü Tı cemiyd Aaaa11ndan 
olan del'letlerin musaTatı, mub.· 
telıf hatiplerin ıö1Jedıtl•ri ıöz. 

tarafından t"tbikioia kontrolün• Beasucaf Bulıraaı 
fttir,kten Lebiıtanın imllaaı. 

Belediye Namzetleri 
V •tiılırtoo, 21 (A.A)-TaTu

tat komlıyono ti9 azsn mür•kk•p 
bir komiıyon tetkUi ile bu ko
miıyonon menıacat aanayii ihti. 
l&tları ile mtı,guf olma1ını ta'f'• 

Dün lstanhulda ilin Edildi •i1• •tmı,ur. 
lıtaobut, 22 ( Ho1Uat) - Oomhnr11•t Halk fırka11 tet•kktU- Tal'atınt komiıyono tioartl 

. . hiikdmet komisyonunun it tnb .. 
lırı nHında yapılan yoklamaian ıonra belediye meehıl ••alıkları . . . . .. 

lllnhaf ızıoa tlf'ıı ı ze ıı .. u heıı ılıa

ı?ilim. V i lrnuıı ii ?.erıme ıalılır

ınittı. Hen canımı korunuu"?a t;" 

lı"ıyordoın ki ııuuııur ıııiidıtlıa! .. 
etti. Ayaı:ı geıııı palamar l arııı 

ıtan bırine takılıuttk denize yn 
Y&rlaıııh. Ve dehşetle açıları 

gö.1Jerim önünde derhal !X>jlol
do. Vikoraıye geliııce heni tuıa 
~a düşüren, iizerime hüy\ik ıAI· 
dırmuile biicum eden odur. Oze 
tim4e bir çakı bile yoktu. Vı 

kononıuı kolnoo bülrme~e c;alış 
t':'::;. Saldırma miitecaYız,ı, aap· 
landı Y• oraya yıJ:tı ldı. Sizi in
••nlıtım ııanı ıua, bayatta mu 
kaddee bildıgım ••1ler rıamıoa 
lemin ederim ki ben Vıkoni1I 

Öldürmek iıtemedım. FAkaL far 
tımebal olarak Vikoraiyi öldür 
nıüş bile olnydmı ancak ıne~ru 
bir müdafaa olacakta. Oaouuı 
bir ıerlrin alçakça teoa•iizüu• 
~k•t 9ekemesdim. 

- lzımi naçin kaybıtt. ı jt ı mi 
öğrenın11k iıtıyonunuz. Hunun 
ıeuehini anlamadınız mı! Na
moılo bir insan kalmak iıtedi-
gim için ... Sızin teref Te namnı- htanhol, 21 (.A • .A.) - Sıhr 

d.rt-c .. ıı hararete ve denilll ıe•ı-

1• 9ın t"spiı ed ı tı b ·· 11.a _..ı 11 ti v •J 11•ıa mınıucat 1ana1ıinrn bııguo. ı en nam•• er agun •D .u mı' r • .,am ... er ar·& 
ııoda ıekia kadın Tardır. kü mncot lt9iler uyı•inı Teya 

daha faslaaını 4alaa yüknk üc-

ihtiyar reiı omor;larıoı kal
~ırdı : 

- Bn müdafaanı~ n•r• ya
rar ' Bisim için •h•mmiyetı hl\· 
iı olnn netic.dir. Ortada ik' ölü 

Yardır . .A.kıini iıpl\t edinciy• ka
~"r - .... akli•i iıpat ta imkan · 
•ızdır - adalet için iki ba,ıı bir 
cinayetin faıli bulonuyonanuz. 
Do oıoayetio oe~aıı İH müıl>be. 
a,n kürek, belki de idamdır. Po
ltı bu gece yar111ndan eYnl aızi 
~e•kif ede11~ akibetinızin ne ola
oagıaı tahmin edebiliumiz Önü· 
lllüzde daha tıir '""t 15 dakika 
•ar. Çok ftZ bir zaman degil mı 
9~ ••. Hayata nya öliime ko,mak 
için a~, çok az bir zaman . .. 

ihtiyar heyet& dönuek ıeaini 
fÜkHIUİ : 

- Vaktimiz çok' azdır. Ace
le edelim. Şımdi 93 üıı ihanetle 
ittibamını ıycap ıden ıebepJeri 
•nlatınak lizımdır. 1 lkm ,uoa 
CtTap •erin bRkahm. Napoli tef· 
lcilatunnsa te•di etlılmek üzere 
•ize l'Mdi~imiz n11kalar ne o1Ju7 

- Yaktım. Oınayete, baba· 
1•fe, başkalarının felaketlerine 
artak olmamak, tenHot etme
laaek i9ın yaktım. 

- Nn hak la ' 
- 101anhj?ımın bana tahmil 

•ttigi Tazıfe Ye bak I". SLısin oi
ıayet orta~ınız o ı mak '"tımı-

ları y1pratıtn, inaanlıl?ın ttn temız 
ınanla.r nı yok eden t~tkih'itınız• YH ııe ındırılmıt emetro Hat 
da, h:,ydntlar çotetıııı<le kalwak 7d de 765 ıaat 14. te 76t,5 de. 
iıtemedığim için.. reoe11 8aıaret ıaat 7 de 16,5 

Süvarilerimiz Dün 
Ak~am Viyanaya Gitti Reni MMaılyada huldui?oıınz lll•t l~ te 21 az -. mi :l2,5 •"garı 

saman, '"ıruclı k1tr .. 11ıı~la bofurı•n 14,5 rti~gar po_,.r•adan ""mıttır. 
~ ... A · ISTANBUL, 22 (Husus!)-Viyanada icra edilecek Beynelmilel 

ha adam bir pa~.avradırn, •ıYet zamı etirat ıanıyede 9 metre k 1 k V at yarışlarına iştira edecek o an süvarilerimiz bu a fam iyuaya 
taliin ınerhaıııetaız •lil4' ya hancı dır. hareket etmişler, Sirkeci de arkadaşlari tarafından teıyi 
eJlere atılmış lıi r •nkı.z pnrça· Adapazarı olunmuşlar, Tren hareket ederken tcşyiciler süvarilerimize hayırlı 
ıından ba~ka bir,f\y dej!'ılJı . Haı kevinde muvatfakiyetler temenni eylemişlerdir. 

reti• idare edip edemiyeceginia 
tetkikini de taniy• etmittir. 
Komiıroo ••nıocat itÇiler inia 
bo tani1•lır eıaaı üzerine greT• 
•fh•T•t •ereceklerini ümit e&
mekte patronlardan da greYol 
ıtçileri tekrar it• almalannı rıca 
etml,tir. 

Suikastler Buııurıla heralıe r h ı:ur defte ADAPZAIU ~l ( A.A) _ Adı• v k•ı• 
rimde şeref pııleyıcı hıçhir leke 'ye e 1 1 HRlkevı tf'm111l beytıtıni ıadeı zi. 8 ••ı•• G { 
yoktu. Xe Lırıızlık, ne de cina- •• U 00 &yre -yuete 40 kışılık katılo olarak 
yet. .. Ondaıı ıonradır ki öniimf' gelen İzmit hey11ti Halkeyı tem Resmi Daireleri Gezdi - Bugun lere Ragv men 
Vikorai çılda. Bılmeın ııı~~in 

11lcıleri HBlke•ı tıyntro ealonnn · A k G•d• I 
beni iildiirmek istedi. Sırf kan d b .. 1 ı 1 . b n araya 1 ıyor ar • • • D Ed. 

" eŞ\"UZI en az :\ llylrCI Oza- evam ıyor içmek heYtaile üzerırne saldırdı . . ı H 
1 

f . 
zururıu" tH ~ pıyeaını teuııı· ı lıtanbrıl 22 (Husuasi) - Şehrimizde bulanmakta olan Adliye 

Ben meşru miidafaa balande t 1 d Hal'ao", 22 (A.A)-Hüktim•· .. . 1 e mı~ er ı r. Vekı h Sıuaco~lu Şükrü beyeftındi bat ün btitöa nmt daireleri 
uztrınıe uzanan ealt.lırmayı ittim. tin bütüa gayretlerın• ratm•a 

A t t Y tef t ıt ederek h11za t4'tkıkatta bnlanmnştnr. Guetecılıre bPyanatıoda 
- Sonu Vvı- 0 ep e &OaJD ıoikaıtler d•l'am etmektıdir.Döa 

•. • ~ Adlıye binliaınan, yeni hapıshanelerın i n,a1ırıa l>a,ıanacagını, Y• 
ADt.pt 0 f (A.A) - ~. •hrın t b h 1 b L &•O• 1irmi bomlıa patlamı~ .,.. 

Balıkesirde 
Bir define aranıJ'Or 

HalJkeAır - Şeb ı ımızde bazı 
H.nrn eyJerirıdegizJi .,.. gömül\\ 
defiaeJer ohluj?ıı riYayet eda). 
mekte idi. Hn işi hükdıuet mii· 
1aacleıile takip eden bı r heyet 
eehrınıize &:el ınie •e bir e•de 
araştırma yapmıttır. Fakat bir 
t•Y eı de edılememıetir. 

Arattırma devam ediyor. Di· 
~er taraftan iunau ordoıonun 

kaçarken terkettit?i 1(0 bin al 
tıo liranın gömüldügü yu araa· 
aml..tadır. 

"' n ayrıca lllira apıı ı.ue yapı aoaıını l'• onon i9in a.anom• aara. 
ortuJndaki .Mahmut 1abnnbane11 hat wncot bıılundu~anu bıldırmitlerdir. Aclııye Vekili Saracoğlu bir çok ki'i yaralanmı,tır. Ban 
biti111< .. ındeki tırınıl"n baıılıyan ~ .. k .. b [b . ] A k .. il b . . d mabafill• mötemediyeo artmakta .... "' ... .... ...,u ru ey yarıu ogiın n araya mutel'eco llD. 'e rımıs ea 
yangınla tamamen yandı. y ırn · hareket ed.,ceklerdır. olRa emoiyetıialige nib-yet Ter-
gıuıo biiyümHıne rıı 11ydaD Yeril- • •• • .. ,.. m•k için Amerikanın müdahale 

:b·:.~ .. 8:~·:!:,::. ::~.-·~.:.i:.ı.: Alınanyadan Ingiltere Hükfimeli ;:;;~i•d .. •ç•kç• baboedilm•k· 
iki taraf bıtıotııtı yerler beton v· d 
:~m~.~· ;:~;.D::·::~:~:ıd:.~:!~ · Nı Kadı( Müaiıi Kaçtı? Sıfiriniı eaPirUiu Belliyor y ·~apna a 
ııne yardım •trı. B 1· 22 (A.A) . N 1 LONDRA, 22 (A.A) - lngil· ent aralar ,,, .. , _ er ın - eıro u 

9jo e· ı· B 1 dl 1 nan bir istatistiğe göre 16/6/934 tere biik6meti Yokohama. ve ç k 1 
ıt lft fr8 81 IJ8 8f8 tarihinde Almanyada yahudilerin Kobenaka mıntakalanada lngi 1 &rl ıyor 

Da 1 
miktarı 361,826 idi. Bu miktar liz tebaasına ait emllkin Japon Viyana, 22 (A.A)- Hök6met 

ğlİI IJOf 925 senes ade 404,446 yı bulu· bük6meti tarahndan milaadueai yüz şilinlik yeni aUın para 9ıkar-

TAY_~ ARE SI~rttASİİ 
'laıuaıueu Jj ranı:u~OI\ ıo~ıu Ye •ar.kıh Hntmın en bu1uk 

yordu. meselesine dair lngiliz sefirinia matı kararlattırmı,tır. Bo para
- Baş taıa/ı bifmcı sahifede -

fettiı İbrahim Tali beyin riyase· Asurı· er göndereceii raporu beklemekte- larıo üzeıiad• Al'nıtaryaaaa 
tinde yapıldı. dir. Bu ibtillf kırk 11lhk bir yeni armHı olan iki batlı kar· 

iktisat Vekaleti tarafından la .. lltere~e lltioa bir meseledir. Ve AYrapah olup tal bulnnacaktır. 
gönderıle~ alakadar zevatın da Edi•orlar bir çok aenelerdenberi Japon iddialar 
. . . " yada yerlefmİf olan eıha11 bir 
ıştırakıle başbyan bu toplantı Gerjetevn .. 22 (AA) - Irak birine düşürmüştür. Bir çok Av Gtll'lln9mt, 

fılimlerıoden biri olan 

Altın Arayan Kızlar 
Büyük bir muuaflakiyetle devam ediyor 

l~ ıueşlıa r sınıma yıldızı ve 200 rnii artıııt i rıio ietıra . 

kıle mobtt1şem dekorlar içinde meydana get irilen lıu fil 
mı her lınlde gfüiinii z. 
Mllkemmel mii~Jk, Bedii danslar. Muhtelif numaralar 

l •a Te reıı : 

DIEKTEPLiLEB EGLENiYOB 
~ıu ı. ıl ı D a n~lı l( oıııetl ı 

--------------------..-.-----------SEANS SAAT LARI : 
Her giin: lö, 17, lD. 21,15 
Ouma giinö: 13 &• illn ... ~" 
Pert•mhe cünii: lJ ve ld &• mektephler ıeanıı 
G9"1•rt OösRly.-.lıy~ OL<thltller ttaıin •dilmittir. 

umumi müefettiı beyin nutkile taki 20,000 Asuri aka ili yeti ya· rupalı aiJC:er geçen urın ikinci V a'i ogton 21 ( A. A) - J\ yan 
açıldı. Toplantıyı Edirne, Çanak· kında lngiliz Guyanında yerle kısmında ebedi icar mukaTele- ıilAb talıkıkatı komiıyononda 
kale Ktrklareli, Tekirdağı yiJi· şecektir. Brezilyanın bu mülte namelerile vasi arazi ele geçir· Almanyanın Amtırikadao Hkerl 

yetlerile yüksek iktisat meclisi ciJeri kabul . et~emeai üzerine mişlerdi. tayyareler •• mölıiıvmat ,.ıdı~ı-
miUetJer cemıyeh tarafından ya D • AJt d 

azasından. ~urtu~ ~ade Murat B. pılan teklifi bu müstemlekelerin eDIZ 10 8 na dair iddialar iizerine .M. La-
ve her vah ıle bırlıkte gelen na- icra komitesi ittifakla kabül et· Batan Servet ter 'il• M. Bal gö rüşınütlerd ı r. 
fia sermühendisi, Ziraat, Baytar, miştir. M. Later onradan "'aptııtı bir 

"f -d .. r • k Kurtarılacak Mı? " " 
ve m••rı mu ur erı ter ip ve Do"rt Haydut be1anata bn iddiaların güle n, 
teşkil etmektedir. Londra. 22 ( A.A ) - Ejıp 

Umumi müfettişlik baş müşa Eıypt Tapurile deni H gömöl•n oldogunn ıöylemişti r. 

vir vekili ve emniyet mü,aviri Bı'r BanLayı soy"ular paraları çıkarmaga ogra,l\n Tekzip 
Oııaan bey de bu zevat meya 1 U İtalyan .A.rtiglio gımiıi S0,000 
nındadır. Her Yali kendi Tillye · Ne91ork, 22 (A.A) - Dört ıterling Juymetiotleki hamule· Moıkova, 22 (AA) - MaQ· 
tinin ahYali iktisadiye Te ziraiye- haydat bir Bankayı baamıtl~r ıilı Plimota geJmi,tir. Geml çuri ~~dudun~aki So~yet ka~· 
sinia birer hWhasını yapmıt •e •• orada balunan bir kaç kifiy• Hal'r limanına ıidec.k •• 91kar- Yetlerının gerı ahnaca2ına ·du.r 
ikinci toplanb &ğledea aoma-t kel•H9 ardaktu aonra •2 bia ma itine dıYam etmek üHrt mil- hariçte dolqan .. ,ialar kati 
ikiye birakılm11tir. dolar aaınp .. , ............ ___. lal& ••••• Hk.lireoekür. olarak tekzip edilmektedir. 
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Kalabalık Gittikçe Çoj'alı;vor, Her Ge
len Riima.7işe Iştirll Ediyordu 

Şehrin içine girdiler. Geceyil arkasından yuvarlandı: 
ıreçirmek için bir kervansaray - Alınız benden de o kadar! 
aradılar. . . Ferit bey, Mösyö Raul! Artık 

Şunu haber verelım kı arka Ahmet ağa ile ben ne sızın ne 
daşlar Saraydan çıkarken gizli d k t b · t · ı · · 
b. t ft k b A' 1 e ap anın u ış e emır erını 
ır ara an an ur Jer onun . . _. . . . 

k·endilerini gözettiğini görmüt dınlemı~e~~gı~ı~e !ımdıd~n Fran 
)erdi. sız gemıcısı gıbı soz verıyorum! 

Bahar şehrı içindeki kalaba· Ne Hanri, ne Ferit, ne Raul, 
lığı tekrar tarife ha cet yoktur. Ahmet ağa ile Beryenin bu söz· 

Bütün kervanlardan, hanlar lerine bir cevap veremediler 
dan bir çok hususi evlere kadar Raul bir az düşündükten sonra: 
her yer zıyaretçılerle ağız ıığıza B d h .. d b' 
dolu idi. - ura a an ıç:n e ıze 

Nıhayet arkadaşlar büyükıhücum edeceklerinden korkumuz 
bir kervansaraya girdiler ki oda· lyokt.ur. Babu~us ki üzerimizdekı 
!arın hepsi tutulmu• aloız bir rovelverlerımı:ı: var. •• y . 
oda kalmıştı j Ahmet ağa - Her kim yan 

Geceyi burada geçirmeğe ka bakaraa hemen karnını duman 
rar verdıler doldururuz! 

Kervansaray denilen şey ~ar- Beryen - Parmak tetikte 
kııı her tarafında ayni şekilde- ha:ı:ır ol! 
yapılır. Yani hır murabbaın or 
tasında da yine dört köıeli, ıre- Y ambo bir yol arabası bul-
nit bir avlu kalır. mutlu. Vakıa pek pahalı idise de 

Arkadaılar, Kiraladıklanoda· böyle bir zamanda ucu:ı:a paha· 
ya girince Yambo etrafına kulak lıya bakılır mı? 

Yerdi. Arkadaılar için taşacak bir 
lşittiğ'i şeyler üzerine çehrHi halde odaya girdikten bir az 

değ-işti: 
- Fena yere düıtük, dedi. sonra mahut Biller'io yanların 

Burası Bil dolu! Eğer yanıbat daki odadan acele çıkıp gitme· 
larında Franıız seyyahları oldu leri olmuştu. 
j'uau bilHler mutlaka bir fena· Bundan Yambo hiç memnun 
lık ederler. kalmadı. Büyük bir endişe ile: 

Yambonun "Bil,.dediği adam- _ H ifl i tlaka bir 
1 h ki b

. . er er n mu 
ar gayet ıiya ren i ır cıaı t t'b' ..ı Ali h dı' de . er ı ı var"ır. a versey 

Hintlilerdir ki son derece hır· 
aız olurlar. Bunlar u:ı:un boylu bizim aleyhimi~de olmasaydı . 
iri boylu, sillh kullanmakta til . Hanri - Oküzlerle araba 
fek atmakta gayet mahir adam· bızde? .. . 
!ardır. Hindistanda lngilizlere - Ökuzlerı 
miıkincesine boyun eğip r'aya koydum Arabayı 
olmıyanlar bunlardır. Fırsat bul· altına çektim. 

işte şu ahıra 

da şu sabanın 

dokça kenaolar hücum ederler. Hanın avlusunda da bir çok 
Bazı kerre lngiliz askeri kafile- meı'aleler yakılmıştı. Hintliler 
!erini bile soydukları vardır. burada da yortu yapıyorlardı. 

Ekseriya kervanlar bunların Bizim arkadaşların odasında-
memleketlerine geldikleri vakıt 

ki iki pençere bu avluya nazırdı. reislerine bac vererek yanlarına 
yasak alarak Bil hırsızlarının şer· Odanın üstü düz bır dam idi. 
!erinden kendilerini ancak böy- Arkasında sahraya bakan başka 
lelikle korurlar. iki pençere daha vardı. Fakat 

Yambo yavaşça kervansaray- galiba muhafaza maksadile ol
dan çıktı. Şehrin içinde bir yol malıdır ki bunlar tuğla ile örül
arabası aramağa gitti. 

müttü. 
Hindiıtanda yol arabalarına 

Ö 
Kanbur Ajerton oraya kadar 

bir nevi küz koşarlarken bun-
lar bizim öküzlerden pek küçük gelmiş olması Hanrinin şüplıe-
olup arkalarında da Dev gibi !erini nrtırdığı için yanan ll)umu 
binr hörgüçlerı vardır. Fakat bu söndürmüşlerdi. 
hayvanlar yol için hem çok da 
yanıklı hem de gayet sür'atlidir· 
ler. Gidişleri bizim araba atla· 
undan gerı kalmaz. 

Bir az sonra Yambo geldi. 
Fakat halinde, tavrında pek :ti· 
yade telaı emmareleri Yardı. 
Soluk soluğ-a bir halde: 

Hanın kadısı önünde kan· 
bur Ajertonu gördüm. Yanında 
bir de Hintli vardı 

Dedı. Hanri kaşlarını çattı: 
- Oyle iıe bir mel'unluk 

daha beklemeliyiz. Bu herifleri 
gebertmeyioce şerlerinden kur
tulmak mümkün olmıyacak. 

Ahmet ağa serzenişli bir ta· 
vırla Hanrinin, sonra bütün ar 
kadaşların yüzüne baktı: 

- Demek siz de buna gel 
dinız ha, Mösyö Lökont? Hal
buki kaç defa fırsat oluvermiş 

ken o hınzır kanburun canını 
almaktıın bizi menettiniT.. 

1
. 

Sonra Feride döndü: 1 

Bak beyimi Sana Türk 1 

yeınını ecleriın ki ilk fırsatta 

o kanburu da, o Hint Papazını 
da, batta o kaltak lngiliz karısını. 
da öldilnnezsem ben Türk ve 

1 

- Sonu var -
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Hilal Eczanesinden 
Teblığ Ediliyor 

Muhterem /zmlrlller: 
Izmirde uzun senelerdenberi 

yapmakta olduğumuz kolonya ve 
eıansçılığı gerek şahsınıır.a ve ge
rekse mües.;esemize şerel verecek 
derecede nefıs yaptığımızı yine 
sizlerin kadirşınaslığmdan işitiyor 
ve görüyoruz. 

Bu dela; zevk, san'at ve beda
.\ii bir arada toplıyan ve bütün 
Avrupayı kaplıyan yeni ve fevka
lade bir kokuyu 

eeG·· ··ı onu ee 
kolonyası iamıle lzmire takdim 
etmiş bnl(Uıuyonız. Izmirde her 
yaptığımız kokuyu ta~lit etmeğe, 

isimlerine yakın isimlerle satmıya 
kalkanların, nihayet kokularımızın 
kAbına varamamaları yüzünden 
oldukları yerde kaldıklarını görü
yoruz. Bu dtla yeni çıkan (Gonül) 
kolonyamızı Izmirde yalnız Hill\I 
eczanesinin yaptıgını işaret ediyor 
tak:ide yeJteneceklerin yine ayni 
mevkilerde kalacaklarına emin 
bulunuyoruz. Aziz İzmirlilerin (GO· 
nül) i•mile Keoııl Kamil iımini 

yanyana aramalarıııı tavziha lüzum 
görüyoruz efendim. 

HiJal Eczanesi müsliinıen değilim! 
" d Ab ıs - 2 l'eryen e met aianın 111ır.ı:.:.aıo:.ı:/,;c.tCA,.,Zh!///Z//ZJ 

:reni Asır 2a Eylftl 193i -

,. HARiCi HABERLbR 
---- •D ~ . . ' 

z-ABl-TA -VUK-UA-TI ...,, 

ls----
Sarhoşluk 

Nihayet Polisi De CENEVREDE 
Sovyetlerle Lehistan Mu
rahhaslarının Müzakereleri 

Oeoeyre, :.!:.! ( A.A )-SoYyet 
hat ınorahlıaaı miityö Lit'l'ınof 

ıle Lelı11tan hRrıc.ıye nRzırı M. 
Bek memleketluıni alakadar ııden 
mueleler hakkında uzun müddet 
görüşmüşlerdır. Her iki tara! 
heyeti nını ahhasAeı mehafilınrle 

de he; hnsulla lıiç bir ~ey ıöy· 
len ınemek t ed ı r. 

lngilterede 
Havada Tel 
Bırakılmıyacak 

Lorıdra, 22 (A A)-Polta ida 
rPei 1 ngilter.ıdeki bütiin telgnf 
direklt1rioi kAldırınak iizere bir 
plliıı baz . rlamıştır. Telefoıı t•h•ıi 

Haatn taıııaııııle yer altından 

geçtı~in<leıı şimdi 1,600,000 kilo 
metrelık ban telleri de yeral 
tına konacaktır. Telduo mııha
berelerinıo teaı il içın de Myrıca 
ıkl uıılyon fngilız earlolnn.ı. 

CK k lı r, 

Ha vanada 
Bombalar Patladı 

Hnana, 21 (A • .A) - l;lebrin 
muhtelif noktalıuında diin gece 
ol uz beşten fula bomba patla 
mıştır . Zarar miibimıllr. 

itala -. Arabistan 
Hicaz Hariciye Müsteşan 
Romada Ne Görü,üyor7 

• lleuo L:ürıcber Zeıtuııg- > 

yazıyor: 

Hıc·ıu Ye .Necıt kralı lbni'8U· 
uılun lıarıcıye ınlieteşnrı lfuat 
Hamza hır kaç giiodeııberi Ro
mad" bnlıınınaktadır. Fuat Ham
za Houııula muhtelif ŞAhıiyetlerlı 
göriiınüt Y• lıtşıat rbjıwınin ınii 

teaddıt miiesıeselutni ziyaret 
etmiştir. l\liisyö l\lussolini de l!'o 
at H"mzayı o:.tınca siiren ıiyaai 

bir wiil:lkat için lıalıol etmit .-. 
mülakalta ltalya ilı lbniuoodun 
meıııleketi arasıııdaki münasebet
lere ııit lıaşlıc" işler ye meaeleler 
etraflıca miizakere edilıni~tir. 

l!'tıııt Hamza lta!yan haricıye 
ıniiılefMı Suvıclı ıle de mütead
dit ıniii[ıkatlar ve miizak~reler 

yapmıştır. İtalya ile lbniıeoııt 

memlel.etinın miişterek meııfa. 

atleri eYveleıııirde italyao miiı · 

temlekeıı Erytbrea ilı bu ınüı

temlekıııio lı:arşı11nda Babriab
mer oaarında baluoaıı 'l'aha ara
ııııdaki iktiHdl müoanbetlerı 

taallnk etmektedir. 
ltalya geçen on sen• ;ııarfındı 

bılbaua Yemen kıt'aaı ile müna
Hlıette bulunmuş ye Yemen hı\ 

kimi 1ma111 Yahya il• 19~6 da 
bir doıtlolı: mnkaulesi dahi ak
detmiştir. Fak1't hıı mukanle 
pek laydah olmamı.tır. lboiuo 
ud ile ioıanı Yahya arasındaki 

barptın ıonra İtalyayı ilığrndaıı 

dogroya alı\kadar •den yerlerde 
yeni bir 'l'Rziyıt huıl olmııt n 
ı talyaıı polllikuı bu yeni Yaıiyeli 
'ııodi tedricen tanzim etmelı:tı 

bulunmnttur. 

Zorla GDzelllk Olmaz 
Keçecilerde Tellal başı soka 

ğında Niyazi oğlu Hakkı efendi 
ile birlikte oturan Safinaz hanı 
mı görmeğe gelen Mehmet oğlu 
Ali ve Ahmet eve taarruz et· 
mişler bunlardan Ali kama çek 
mit ve ev sahibi Hakkı efendi 
de Aliyi sopa ile başından ra· 
ralamıştır. Zabıtaca t,bkikata 
ba11lıanmıtır. 

Ih ti laf Büyürse 
Fransa ihtiyat Tedbirleri Alıyor 

Paris, 22 ( A.A ) - Ajans 
Ekonomik Fioansiyer Agence 
Ecenemigue Financiere gazetesi 
M. Braoje Berangernin Fransız· 
Sovyet mukareneti hakkında bir 
makalesini neşretmektedir. M. 
Beranje diyor ki: 

Moskova il~ Tokyo arasındaki 
müşkiliıt vahimleşecek olursa 
F raosaoın Sovyetlerin Japonyaya 
karşı bir ihtilafa sürüklenmesi 
gibi büyük tehlikeye Fransız 

siyasetinin ihtiyat tedbir'eri bizi 
masum bulundurmaktadır Hin 
diçini devleti olan Fransa lspan 
ya ile öteden beri dostluk mü 
nasebetlerinde bı.lunmaktadır. 
Ve bu münasebetleri idame et 
mek ve hatta içabıoda kuvvet 
lendirmek istemektedir. Rusya 

ile olan itilafımız münhasıran 

Avrupaya aittir. Ve asli Aıya 
işlerine ait değildir. 

Keza iki memleketin dahili 
siyaselleri de tamamile müstakil 
kalmaktadır Nasıl ki Çarlık 
Ru~yanın harici siyaseti cumhu· 
rıyetçi F raosa ile beraber yürü
yordu. Milletler cemiyeti olan 
kuyudu ihtiraziye altında Fransa 
Sovyet mukarenetimizin emniyeti 
mizi tarsin ve siyasetimizi takviye 
etmektedir: Vakıa bu Tuna Av· 
rupası meselesini halletmivor, 
fakat pancermenl .k tarafından 

mütemadiyen tehdit edilen Av· 
rupa muvazenesının idamesini 
mümkün kılacak teminatı ver· 
mektedir. 

Görülmemiş Bir Felaket 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Baş Tarafı Brrinci Sahıtede - dnrılmi,tir 100 kişı kadar öl · 
lediyesinin haber verdiğine göre milştür. Tokyo, Ozaka •• Si-
2350 parça balıkçı gemisi bat manpseki demiryolo münakalatı 
mıştır. Felaket sahasının önce inkıtRa ogramıştır. Saatte 70 
tahmin edilenden daha geniş ol· mil eüratle enn taylan eTY•loe 
duğu anlaşılmıştır. Mago111kiy• çarpmıt ıonra Oza-

Osaka 22 (AA) - Son ha ka Ye Kobıde büyük zararlar 
berlere sıöre yıkılan mekteplerin yaparKk sahil şehirlerini harap 
sayısı 47 dir. 225 çocuk ö'müş etmitlir, Tokyoya ıayfonııo yal· 
822 çocuk yaralanmıştır 3 ço nız koyrngo çarpmıştır. Zarar
cuk ta kayıptır. 188 ev tama lar o .ladar fazla değildır, Va. 
men 260 ev kısmen harap ol purlarda kaza Ye zararlar RZ 
muştur. 96 kişi ölmüş 298 kişi dır. Çiinkii. raıalhaoeler "''"el<ıe 
yaralanmıştır. 8 kişi de kayıptır keoılılerıoi haberdar etınitlerdi. 
8 yerde yangın çıkmış 25 ev Klgoto'da 
yanmıştır Osaka tımarhanesini Kiyoto, 21 (A.A) - Poliı 
cezir alıp götürmüştür. Tımar- burada ölenlerin aayuınıo 103 
hanede bulunan 60 meczup ta ol<luguoo bildirmektedir. 352 
kaybolmuşlardır Tayfunun devir kişi ciddi ıurette yaralanmı•· 
diği on trenden birisi Tokyo· !ardır. Suıuzluk Oeaka ~ehrioi 
Simoos ekspresi idi. 10 vagon ı tehdit etmektedir. Tayfun 01aka 
dan ibaret olan ekspreste 250 köyünün cenulıooda kaybol. 
yolcu bulunuyordu. Ekspres tam muştur. 
bir nehrin üzerindeki köprüden Tokyo, 22 (H R) - '.l'ayfuıı 
geçerken tayfun tarafından dev· felaketinin ika ettiği maddi za
rilmiştir. Fakat köprünün par rar on nıilyıınlaroa yene ballg 
maklıkları nehre düşmesine mani nlayor. Ölenler Ye yarala.naııların 
olmuştur. tam liıt11i heaiiz tespit edilme-

Osaka polisi suların basma miştir. Japon hiikumeti fel:lket 
sından yüz kişinin öldüğünü ha mıntakalarına imdat heyetleri 
ber aldığını bildirmektedir. 50 göndermiştir. 

evi de su basmıştır. Tokyoda 
hava meydanında 5 hangar ha 
rap olmuş 20 tayyare tamir edil 
miyecek bir tarzda hasara uğ· 

ramıştır . Tayfunun antenleri de 
virdiği Nagoya radyo istasyo· 
nunda muhaberat tekrar tesis 
edilmiştir. 

Tokyı, 21 ( A.A) - Oı t<ı .J a
poayAdı< Kiy osbudarı N ll{ataye 
doğru aaatte -!5 mı 1 sii rıı.tle ile

riliyeo bir tayfun 35 ruektııbi 

yıkmış 300 çocuk ölnıüşliir. Tay
fondaıı baaıl olan cezır iki bin 
eyin Fokar1' şehrinde lıarabiyı

tine aeloep olmuştur. Ozakadaki 

me~bor Ten Noji runlıeıli yıkıl 

mıt Ye yıkılırken de on be' ki 
'iyi yaralamıştır. Kojoto cıu

rıoua bir ekıpreı yoldan çıkınış· 
ır. Hu baıuııa ınarnınat yoklar. 
Garbi Japonyaıla tılgrar, Telefon 
mu ha beratı demiryollıırı miinaka-
19.t iotizıamıoı kaybetmiştir. Yı· 

kılaıı melı:tepltr Ozaka mıntakıı.-

ııod~dır. 

----Amt11rikalıla.r 

Galip Gıaldiler 
Kevyort, 2L (A.A) - Aın•· 

rikalıların HeııboT yatı diinkii 
yarışta lııgiıizlerin Endernr ya
tına galip gelmişt i r, Amerika 
yatı muafeyi ol Hat 35 ılakika 

;J4 ııaniyede yapmış !ogiliz yatı 
ayni meaafeyi 4 ı ıat 39 dakika · 
da yapmıştır. Bununla berabar 
!ogiltere ikiye karşı bir galibi
yetle baştadır. EakAt .Amerika 
knpası içiu yapılına&ı lı\ıımg•

len hfloÜz dört yarı' •ardır. 

Doktorlar 
Arasında 

Çeşme Hükümet doktoru 
Hilmi bey Hendek kazası bükü 
met doktorluğuna tayin kılına 

rak oraya hareket etti. 
§ Çeşmeye de Hendek hü 

kümet doktoru Ratip bey tayin 
kılınarak Çeşmede işe baılamıı 

Ölen Talebeler tır. 
Tok 0 21 (A. A) __ O:.ıakada § Çeşme kazası belediye ta· 

öl"ıı t:ı:belerin saymoın (00 bibi Nebil bey vaüifesioden çık
olılııgu anlaşılmıştır Yardım n mıştır. 
ınuanoet için boraya a1ker! § lzm•r belediye etibbaaından 
kıtut giinderilmi.tir. Kigotadı& Riza Halit bey lzmi sahil sıhhi· 
eokaıı altında biu talebe kalmış ye doktorluğuna tayin kılınmış 

ve emri gelmiıtir . tır. Huoll\rın beş yi\zü derhal 
kurtarılmıt iıe de dıger bo~ yli
züoürı akıbeti meçbultllir. Sahil· 
de bir9olı: ••birler cezir yiizüo
den harap olmııttor. J<:ıli binden 
fazla e'l'i anlar buuıışıır. Oııdan 
fazla tren hatta• cıkmıt uya 

Enıniyeti Suiistimal 
Kilimci Liitfü efendin 75 ku 

ruş mukabilinde bıraktığı 15 lira 
kıymetindeki kilimi iade etmiyen 
Franko efendi asliye cezayı se'I' 
kedirmiıtir. 

Dövmüşler 
Alıanoakta Meaodiye o.,dde

siode J olyeoın meyb110611inde bir 
Yaka olınuştur. 

Meyhanede sarho~ olan terzi 
Buaıı o~lu Mehmet Kadri "' 
arkadatı ~ibat, Kamil efendi· 
!erle rakı pauıı Yermiyerek gar· 
ıonlarla ka•ga etmitlerdir. O 
sırada hüYiyeti teapit edilemiyen 
bir Macar bunlarla alay etın•· 
ge bulamıştır. Bu Mor~tle bii• 
yüy~o kMYga neticesinde atılan 

bir rakı ~iteıindeo Kamil efendi 
lıııoınrlaıı yaralanmıttır. SarhO'' 
!ar ha<lıseye gelen poliıe halta• 

ret ettikleri gibi memnrnn ya• 
ka11odan tot..rak kendiıini to· 
katla döYmiişlerdir. 

M ütecaYizler hakkındaki tah• 
kikat enakı adliyeye Yerilmiştir. 

Sulu Bir Sarhof 
Basmahanede Ali Ulvi efeıı

dinin kahvehanesine sarhoş ola· 
rak gelen Muharrem oğlu Mu•· 
tafa bıçagını çekerek ötekine 
berikine ıarkınıtılık etmiı •• 
karakola götürünce memurlar• 
da hakaret ettiğinden Adliyey• 
verilmiştir. 

Birbirini Yaraladılar 
Kestelli caddesinden sarhot 

bir haine geçmekte olan sıvacı 

Ali ve Mehmet ile Ahmet ı;;ra· 

sında kavga çıkmış ve taıla bir 
birlerini yaralamışlardır. 

22 Lira Çalmıt 
Eşrefpaşa pazarında bibet 

satan Osman efendinin 22 lira• 
sını çalan Ali oğlu manav Mos· 
tafa zabıtaca yakalanmıştır. 

Hemtlreslnl Yaralamıt 
Kahramanlarda lsmail oğlu 

Azi:ı:, hemşiresi Emineyi bıçakla 
sol bacağından yaralamıştır. 

Yaramaz Çocuklar 
Zabıtaca Takip Edilecek 

Son zamanlarda bazı çocuk· 
lar tarafından şümendüfer .,e 
tramvay rayları üzerine demiı 
parçaları konulduğu nazarı dik· 
kati celbetmiş, ve bunün mües· 
ıif kazaları doğurması muhtemel 
görüldüğünden bunları koyaıı 
çocukların alaka ile takip olun· 
malan vilayetten Emniyet ınii· 
dürlüğüne bildirilmiştir 

DUkklna Kimler Girmiş? 
Karantina tramvay caddesııı· 

de Mehmet Ali efendinin dük· 
kanına giren hırsız tarafından 
çekmeceden 14 lira çalınmıştır· 

Zabıtaca yapılan tahkikatta hır 
sızların sabıkalılardan Muzaffer 
ve kardeşi Hilmi oldukları anla· 
şılmış ve Hilmi tutulınuştur. 

Hırsızlık 

Keçecilerde Hamam soka 
ğında İbrahim efendinin evine 
giren Hırsız tarafından bazı et• 
ya çalınmıştır. 

Evlere Tecavüz 
Tahmil ve tahliye şirketind• 

amele Mes'ut oğlu Arap Hayri 
sarhoş olarak Karşıyakada ltalyaıı 
tebaasından M. Antuvanla biıı• 
baıı N a:ı;mi beyin evlerine tec• • 
vü:ı ettiğinden tutulmllftur. 

Kadın Kavgası 

Çayırlıbahçede aralarında çı · 
kan kavgada Ahmet kızı Şükraıı 
hanım hamile bulunan YakuP 
kızı Ayşe hanımı dövmüştür. 

Dellrmltler MI? 
Kuyumcular çarşısında Ce· 

mal oğlu Alinin dükkanında sar 
hoş olarak bağırıp çağıran Rü•· 
tem oğlu Mustafa, Emin oğlıl 
Muıtafa, Mehmet oğlu Ali •• 
sürtük kadınlardan Adile zabı• 
taca tutulmuşlardır. 

Şoförler Arasında 

Kemeraltı caddesinde Sal•P' 
çı oğlu hanı kapııında şofot 
arap Hüıeyin müşteri alın•~ 
meselesınden şoför Mehıned• 
sopa ile dövmüştür. 
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Lomu··nı'ıtler Şankaycek ordusu - Hayır, neden? Egv er seni yasında müstahdem Hatıl oglu . d t d 

1 
b Sizin aaçlarmuun rengi ka-

il -s oot klerıng ınokaYele11nin tem- f • . h rın en tıı on a, re11am arın a-f d h 
v d .. t k 'hb t • ı nı cey Musta a efendı ashyeceza ma • . . . dınları• botuna gider. tara ın an ücuma ugra ıgı a 1 ar e mış er'Je ay -s • • dıt edılmıyflce~i ıöylemyordu. k . .

1 
. . yahnden tutan rakıtlerı eli11· d' 

d . ..ı • t• 0 kadar u··mitsi• Bana bir faydan olmıya· emesıne Vetı mıştır. d . d"' .. .. k t ki " Güldüm •a! })e ım. ıroe, vaııye ı .. - SelahiJettar makamlara An e teoıı oou'u ııa • " ı ,J b. t b. t 
1 

kt k . 1 o"ldu-rül c k kı' ••ı A J f ·ı b - Ent ama, ta ıa ın ır '• sayaca 1 1 cenera ın a ... karadan vıılrnhııları ıorgularrnll o en me e kızlar, mayo kıya eıı. aya . h 1 1 k • 
nıeıini . hangi neticeyi verirse - Burada kalırsam ne fay· gelen ceYapta lınrıun tamamen a.a. a • ,..

8 
O--r·Lfl. Jın tıraim eitilmit haoımJaH ıımı Yardır, ıı1a ı1a9 ıdar . ırhı. 

· d h · b' 'b' d •I k? Beklemenin ne de İl ....... r ; W - • · •• 1 .1 ö il ı k 1101 HYerler eaıı•ıo ar • ııya •enın - a a eyı ır şey gı ı am u aca · aıılıız oldoı;?o bıldır imiştir. r karı katur eru• g ıter en . fa a '. v 

tellkki edecekti. Birlikler, sillh· mek oldtiğlfnu erkek!er bilmez Bu tayıalı\rm fıatleri düşür· Baklıınd.a Takibat kıaıllıkları ye aaire ı,t• erkek· eaçlıları dedı. . 
1 1 k 1 

· b h ı· d l E f d k b . . k d 1 h Hanım ablamı~ knzguoı ıi-andm aca o uraa, ıca ı a ın e er· mık iıtıyen haıı kimseler tara- şre vapurun a azan oru• lerin HYdıklera a m ar ep .. 
intizamıaı kaybelmiı bir ordu Kiyo bir kaç adım attı, dur• lınd•ıı ıırlay• atıldığı tabıniıı sunun patlamaaı yüzllndsn ölen bunlardır dedik, Kü9iik hanını yah ••vh ıdı. d 
ile çarpışabilirlerdi du ve geri ' geldi. ellılmekt~dır. ameleden Ahmet efendinin ölü- ıigara da içiyormo,, nznn çubuk Giilm•R• hıtladım 0 eYaıa 

Kapının çanı gene çalındı. - Dinle May, senin serbest mü hadisesi hakkındaki . tahki- gibi bir ıalon ıigaruınıo kiilii- etti: 
Kiyo koştu. Bu nihayet Hankeu· liğin bahse konduğu zaman ben BeJed iye katı ikmal edılmiş mumaileyhin nii ıilktrek sigara i9miyen bir Hu hikmet do~rudor, bıa 
nun cevabını getiren Kuriye idi. bu zarureti teslim ettim. ölümüne sebebiyet vermiş olmak· beyin karoııunda ıigara!ı hanım nefıım ile bunu teyit ederim. Sıs 
May ile babası, ağızlarını aç· May onun neyi ima etmekte lntİhabalı Ja maznun geminin süvarisi Hak- ters oluyor, dedi. Ten tabirine höyle de~il ıniıiniz!! 
ınaksızm, onun eline kağıtla, olduğunu anladı ve korktu. O, Belediye intihabatının bir kı beyle çarhçı başı Adil beyler güldüm. Hen de 11zin gibi ıiyab aaq-
geri gelişini, sorgulu bakışlarla 0 vakayı unutmuştu bile. Hal- Teşrinievvelde ba,hyarak 9 gün üçüncü müslantiklığe verilmiı· J~h bırnımefendi dedim, ına lıları Hnrim, dedım. 
takip ediyorlardı buki öteki daha ciddi bir ta devam edeceği malumdur Cum· terdir. Jimi tekrarlıyorum, kadınlar Meuıı haf it lemiş idi, gülüt-

- Silahları gömmek emri vırla ilave ediyordu: huriyet Halk Fırkası Nahiye Bir Avukat n• tip erkeklerden hoşlanırlar! tük. Hiz gülü,ürk•n etraf tan 
verJliyor, dedi. - ... Ve sen de bu ıerbest· idare heyetleri tarafından hazır· Sük6t dn"• edince ilin bize de gülenler Yardı. Babıı 

Parçaladığı kiğıt avucunda likten fayclalanmayı bildin.Şimdi lanan namzet listeleri Fırka vi · Hakimi Tahkir Etmiş ettiuı: daha ıhat bir 11abaya çektık. Ha· 
bir yuvarlak halini a:mıştı. Par de bahse konmakta o!an benim layet idare heyeti riyasetine ve- Karaburun hAkimıni muba· - Dünya, kadın dünyaeı, 
çalan teker teker açtı, afyon serbestliğimdir.. rilmiı ve dün akşam Bahribaba hakeme unasında tahkir ede.n kadın hakimiyeti oJeaydı, belkı 
nıasasmın üzerine yayarak yan· - Fakat Kiyo bununla onun Halkevinde umumi bir yoklama avukat Hüınii heyin uliyeceza ıiz o zaman kanatlı meleklerı 

nım ıuar edıyordn: 

yana getirdi, çocukluğu karşı· ne münasebeti var? yapılmıştır. mahkemeeıne ınkıne iiçüııoö paıolart dolgon, kllbkülleri uzun 
aında omuzlarını silkti. Evet, si- - Başkasının hürriyetini ta T M•d• l"ir rniiıtalltiklikçe karar nrilmi,tir. diııç tüylii, viioutl• erkeklerle 
ıah ı arın sakıanııması veya açıla nımak, kendinin acı çekmesine ayyare U ur UyU Koınisere hayaliniz• •Ü•lerdıniz değil mi' 

- Tabiatta pa91\l yapmak ta 
yardır. 

cak çukurlara gömülmesi cmr- rağmen ona hak vermektir, bunu M k · E 'l Derh.Al dikkat keaildi. Sıga 
b t .. b t . 1 k d J er ezın ... mrl e s·ıAh n L ı, 

ediliyordu. en ecru e c mıı 0 
ma 

0 
a· 1 • y8am rasrnı ihmalkar tüttürerek; renk do~ar. 'l'abiatıo 11rrrna 

_ Hemen oraya gitmeliyim, yısile bilirım.. Lağvedildi . . .. Kemer b~rinci komi.eri ~as· cTü,Jü erkek yüooda mu?. 1'ü1 akıl erdirmek gii9tiir. 

·arı'ın ile ıiyahtan ke1tan•, 

keatan• ıle ıarışındaa kumral, 

kumral il• ıiyahtıta ba,ka bir 

deyi. - Scn11 Vaı - J zmi r tayyar• cemıyetı mu· mi lıl'y• Tazıfe eınaaında eılah lü erkek Tiioudoadıa kadınların Meoliıi saran kabnler ara• ... •• • •e ,.. diirliigii umnmt merkezce laj?H• d 

Halk Gu .. nu·· Ko·· mu·· r b 1 çık•• bahkÇl Kemal efen inin tüyleri iirperir dedi, ıiz erkekler 11nda tabiatın ıırrını de.mektea 
dilmittlr. Hu miinıtH ıt • tay· mnkofen ııaliye cezada doru•• -Biraz aaAht- kadını tanıyaunı- nz~eçtık. 

K d yare cemiyeti müdürü Aıar be· maaının yapılmaaına karar ,,.. ı.aı.etli Bir arar.. Ocakların 8 yio Taaifeai nihayet bolmu,tur 
rtlrni,tir. A erı· kada 1 ı zmır tayyare i111ıema1t mu- M ·· ı . B. iT Oldu Aaaf bey dünden itlbıutın Y&Zİ• Dolandırıcılar m d.. .. .. ..... t ı· •e 1.::o .. 1. rru·· n ll ıını ır 'aza f l 1 t H b ld orunun .razıu e• .._," o • A) G eetaı en ayrı mıt ar. a er a I· 8 p L 

·· ı k k LONDRA, 22 (A - res · .. . . Bu. 888 &mU.a Yüa !ıra ücretle KOOPK-luıni c •Halk günu > o ara •· f ord kömür ocaklarından şimdi· ~lmıza gor• tayyare oemiyetı At koıusu biletlerini tabrıf 
bol ettıg ı .a. memnuniyetle haber ye kadar 16 ceaet çıkarılmitbr. idare heyeti tarafından lzmirde ederek dolandırıcıhia teıebbü~ Bekolt88i •ed.ir 7 R ~ T 1 ~~ ö DEM. 1 Ş 1 NO 1 R 
aldık . (ki amele ağır surette yarala S müdürlüğün 1pkaeı içio nrnnmt eden Abınet ve arkadqı Ah Amerika pamuk rekolteei MÜSI'AHSlI.ıLIUU Ortaklıl•-

luhısip Araııyar 

inewa ıoüdiiriyetini• büyiik amele de sağ salım kurtarılmıı merkez ııezdine bazı t•••bbüıat efedilerle müteaddit dolandırı hakkın•• Amerika •İraıt neza· nın, Odemişt• lıhrkezdf', moba-
fedakirhklar makabilind• temıo lardır. yapılaoaktar. cahk cürümlerden marufkarakq reti tarafından bir bülten u•tr• Hbeoir• liizom Yardar. 'l'alıpl•rı• 
ettijfi 110 parlak ıioıma 1ıldııla· • • • H . 1 t 

1 
Kemal efendinin aaliye cezaya dilmı,ur Bn bültenin alAkadar b . b . "Ku·· ıtu··r" angı ırıı ı ır ki . k ·ı . t . ta rır•n, Te onttrYll Ye ıatr Y•· rının cm hii•Uk fı liınlerini bütün sev eran• arar verı mıı ır. tara l(•len bir nüıhaıı•dan anla . . . 

J • • • aalk Ti reftrularıle Kooperatıfıa lımir balkın'" görohilm11inı to Yirını ikıncı ,.1 ,.1 dA mii· Bua.yeaeye 'l'alli - Ba I .., tıldıtına cöro h Ha• Amorika O 
lllın wııı ılnıı" oldu~H hu tedhir ten••Yi miindere<ıatla çıktı. Bu & ••8"18 ' ••.101 am•k rekoltHi(9,226,000)balya demi, Merkezin• müracaatı . 

., 'l'u.tu.laoak Karantinftda Yapor iıkelHI p 
8 

k A .k .1 b S. 5 (2. 2) (61') 9ok ıaahetlıdir. Saır günler 60 niiıhada Necati Kemal beyin . dır u ra am, merı aua azı 
c Hamlı Te beyeoa• > A ıım ı. Memleketimize hariçten ka yanında oturan hmir elektrık b · .. .. 

1 
ta 

1 
cJ 

kurut olan boıuıi ıneYki il• 1 . T . Et çak ker .. te ıtballn• mani olmak ye tramYar •irkettn•e memur uıoıı mu .... er ra ın aa ya •:aa!!ll!!l!!!!!!!l!lllm!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!l!"lll!!!E!l!!!!!!!!!!!!'!!22S!!!!9 
~irı•ci balkon halk gününde 40 met >eyın c oınıç • T• c • . · · k ı n rekolte tahminin '~ok fev 

1 t n > teroümıaı Abdi Muhtar makaadıl• Karatlenız hmanla· M. Grarın •Yin•• yanım çı · P1 • :ı • Kirahk EV kuruş, 50 kurut ola• ikını,i bal-
1 

u A . t . d 1. ı·· rindaa gelen kutuluk kerHteler mıt ye yeti.en itfaiya tarafın- kindedir. 
heyin c ynı' ayın an >ır nr· 1 y R L it h Lk d L " b f k kon iJO kurnş, 40 koru!f olan ü . Orhan Rıh mi beyJn V ekf.letln bir emri le orman ıuü- darı ıöndürü müttür. ancının ıa.o • a .. ın a-.1 u ar 

1 O lalll > d .. 1·· .. t b. t b b" tb bt k 1 ateflD hirıucı meYki de ~6 kunt o a· d A A t k. be ur uğunoe moayenfye a ı n· .. e ı mo • a ya ı an Amerlka pamuk piya1aaında bay· c Bır el en > 11111 y • ıo - .. 
oaktır. Hallumunn bn bii1ük ten- yi11 c Yenı 1ene1• girerken > tolmakta ıd•... . . dıur içindeki d}rekler~ _ıiraye~ retle kar,alanmıttır. 

B h ı t m amele11nı etm11iodendir. F"'Y aahıhı at•t• ıilı\ttan tam manaeil• ııtifade Sıtkı Şükrii beyin c Formalizaı- 0 • uccarı• 0 Bazı miiellHeler rel'mt rapor 
ed•c•~i•i iimit Aderjz. Ralkrn yon .. 111-kalelerile lrtaa be· iokll •ttili huıoınnda Y•kobu- eeraal ~·l•fonla itfaiytıyt haber malateyiyatıoın yanlı, oldoğuoo 
•ilene• ihtiyaoını tatmin için yin c lçımis, dı1ımız > adlı lao tiklyet üzerin• eaki emrini nrmlştır. . .. d k 

l • 1 · · Zararın •• olda•• tt1pit ••ll· ileri ıürerek bna• tenı ... e •o• -hin hir tedaklrlıkt.rn rıkinmiyen bikliy111 nrdır. Diter Yilayet- yeni bir •mirle tıdi • l mı,tır. e '- b ik 
y :ı miftir. EY .eki• bin liraya ıl· lerini ileri ıllrerea. unu teyı tayyare ıin•mıll rnii<lfiri.·ntiai lerd• de gittıkçe tutunmaya b... Bedem• memleket içinden d•· 

1 
kt dl 

v ı L t ı 6 bl gortah balanmakta ldi. Talaki· edeoeklerhai i ıa •7 •ru• • r-' t•brik u ta.kJir etuı'*'~• Jfıinde lıyao Költiir'ü ~eni A.ıır ok• gı •n a.erea e er m11a7tae7e .a 
bir iaarekettır. YUcularıoa da taniJ• ederia. tatalmıraoaktır. kata ••Yam ol••u1or. ler. 

Gözteped• tramny oaddHin• 

u Yapar iıkeleıine iki dakıka 

ıDf'Hfede gayet haYıdar Ye hü.

yiik bahç•yi haYi bir hıntı ki· 

ralıktır. Borea aarayında ~"ebmi 

StmıaroJlla hey• miiracaat. 

'f •lefoo : 3089 
~-16 (S 5) 



u ~anife 

Şeref Kupasını Suphi Bey Kazandı 
Balkevi Likleri Yapıldı 

l' eni A81r 

........ 
Istanbul 

mı "lıı ~m ·ıinı rt 1tı 
Şilt Şampiyonası 

1 ·--·-·. 

"a,tarak Kestelli oaddo
eiode 62 numaralı mnayene
haneeiode her gün eaat S ten 
eonra haatalarını kabul eder. 

Telefon~ 2987 
8 7 (2'8) 

~a Ry1uı 103;1 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket Hastanesi 
Dahl.llye ftlütehassısı 

Mnayenolrnne Birinci Boy
ler soknl!ı numarn 36 Tele 
fon 3956 
l~vi Karantina tramva\" ond 

de~i karnlwl kar ,ı ındn No. 696 
Telefon N o. 2545 

(863) 

rMtn tanaim ·n taıdık kıhnmıf 

olan otom haziran dokaz yö• 
oto• iki tarih •• 8619 numaralı 

tansim •• hazirun miiYncvbe·. 
ıindtt açıkça okorıclo. Meai ~e 

miindereoatı anlatılıp tama~:ı1le 

arzularına uygau oıcloğono b~y,.rı 
Ye ikrardan ıonra altını hepitnill 
11nn n müuürledık. 

Umumi .Numarası 11471 
Hoeasi Numara t 12/161 
Bu beynnnarne ınretinın da" 

rede saklı 11472 umumi muna· 
ralı aslın& muıabRkatı taıd•ır 
kılındı. 1934 ıenHi tıylul ayını• 

yirıainei perşembe gön!i 
lzmir fi~.ilneü ooıel'i mtibilrft 

nımJli -w Hasan Tabıtn ims•tl 
•o~ı <6i8) 



...... 

..,;- o 

Umum Hastalarm Nazarı Dikkatine 
lfo ıon ıiıtem mide, kana, ba~ıreak, böbrek 'f'e dognm 

netıcesi lüzum göstMilen pilotla, pilotsuz kauçuk korular, 

katık bagları, düztabanlar için taban kouaJarı gayri tabii 

dogao çocokların vücntlarmd"ki igrilık1eri do~roltma ci
hazları, kEımik hastalıklıtrı netıceRı haeale g~leo kamhnr
Jnklıtrı doğrultmak için kor1alar ve kendi ihtırı11maz olan 

miiteharrik el ve ayaklar, talebelerin çalışına eerıaınnda fır· 

layan kiirek keıniklerinio gayri tabiile~meeıine mırni olmak 
için korsaiar. 

1 iirklyenın yegdne müessl11esl ue esl'rlerlle ralbet ve 
itimat kazanan sun 't aza dmıl ve mlitehassısı 

Fahri Hiza 
Hey tarafrndırn yapılır 

Kabul ıaatıarı : 10 ili 12,30 ö~ledeo sonra 
kadar. 

Adres : lzmtr 1'.aymakam /Vthat be,, eaddt>sl No. 20 
~ı-~o (855) s 7 

A ,. ' • o• t;;,_ • • 

Saç Losyonu 
Komojen 

Kanzuk 
Kepekleri ıaale Te 

1&9ları btııleyerek dökül· 
mHine mani ohır. 

Kan~ok 1a9 Joıyonu 

mömatilleri gibi yağlı 

değildir. Teeiri kat't T• 
rayıbıuı Jitif bir Jos· 
yeodnr. 

Tanınmış eczaha• 
nelerden ve parf Ü· 

möri ma.~azalar
ından arayınız. 

(993) 

Eczahanesi 
M üstalızeratı 

İt' 

Haraççızade Biraderlerin 
Panayırdaki Muhteşem Mobile

lerini Görünüz 

Pav~on l!İ'umarası 121: 
Ticarethane: lKl:Z. Ot REYLER SOKAK No. 102 

lzmir Defterdarhğından : 
Sahibinın ~ergi boroonon temini tab•ili için Kar91yakada 

tloıtanlı mevkiirıde şimtındifer yolanda kfiin 8 numaralı bir oday1 

ınüştemil ırnbıo bahçesi tahıili emval kanuııona tnfıkan hacze-

' dilmiş Te tarihi ilandan itibar~n yirmi bir giio miiddetle müza· 

fideye ı;.ılrnrılwı' oldnğoncl:rn almak Te mUzı1yede şartlarını 

o~renmek iıılıy .. nlerin Defterdarhk tabıilftt idıueaiue müracaatları 

Jnı A•ır ,. ... 
Sahibinin Sesi ._ 

EN SON ÇllAN PLAKLAR LiSTESi 
M'Ol'll{ .STTHlı.TTfN RF.Y 

FE 79 Yıldııı: 'lürküııu 

Ay Doj?'dn Bntmadımı 

Aı 1788 
1\I,ARNtn' ~Üf\HÜ RRV 

Sozinak lakttıuı. ı~Aaıuwue 

H üztun 1.'Rksım KlarnPtle 
RUHA'l' HAXI\f 

ŞPo Uııuı.kuuıhtkı HıuııJtıl~r 

Hiiz11ıu ~llrkı :\lızralıı l~.-:ıundır 

~ F Y f ·\ ~ H .\ ~ 1 \1 

Kelebek huıu ı"' 

Hehar Çıçettı 
~RVf \f R A NI\ı[ 

Kucı~ar ~"' K ı Hayın Hem Aldattm 

Aman Aman ~ıtrı Kız 
\lfT~T..\F.\ ıtFV 

H iile{' 111 ~ı&l!u • • ,_.,, ... .4~aı K~D 

(:Wgırnmcteıı Kaçıp Oııtın 

S E il I \1 ~: H t\ ~ T \l 

Evvelcn Uuuıw 

Hen A j'.tlarkeaı 
~ 0 H IO' J11\ H fi: D R f Y l~ HANI \1 

l:iUi5>tlU ~·rıı.ı. \)oıt.lUWU• .:"),fil 

<Joui.ıı A.üh Höıuuıuw Var 

J\iakıne imalathanesi 
Hallwaea Qar~111 ~uıuara 50 

Mü~ıeseıoin 

mamoUitı 

olars.k 

:1.4 
makıne 

lzmirde 
faalıyettedir. 

Alakadarla -
rın bo makine· 

faahyet 
tarzlı rı hAkkında mslfinı:4t ,.ımıılıuını tııv~ıvf\ flderız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} af11ıane \le l.Jn DetJırmen,erl 

l9in hilomnın Biat vA et!Pvat ımal edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaz~zyen Bilumum DPnlz Jılerl 
Her boyda ve her kuvvet Darbınler, tnlombafar 'f'e 

tf'sısatı mibanikiye asan14ör Te 
te her cirıs mahrukat iizerine · v;oçlor ve Hlr ışler Jernbte 

olunur. ve kahol f!dılir. 

--~--.. --. 
~ .............................................. ~ 

Kösele Parçası Satışı 
Beykoz konJnr" fabrika11nda toplanmış n bir aenı zarfında 

toplanacak oları parça kö1eleleri .atın almak iıtiyeolerin 29 
~y lul onmartHi giinii flaat 14,30 da rey akçeleri ile fabrikaya 
rııiirncutlArı ~rn-25 f52:3) ................................... 
lzmir Emrazı Sarıye Hastanesi 

Baştababetinden: 
H aıtsoeye 937 Jira talı mini kıyınetll Jı\borato'f'ar 'f'e rootkeo 

malzemtısi açık müoakaıa ile eatın ahuaoaktır. 111teklilerin 'art 
ları görmek üzere her gün lstanhul n Tzmir s1thil merkeziye· 
lerilfl haetane ba~tahabHiue ve ıhale giinii olan 30/9/934: tarihinde 

ıı~ı1~22 3799 
saAt 15 te lzmirde Pasaportla ıalıil ııhlııye merkezıode toplanan 

(435) komııyona müracaatları. 3-9-16-~S 3662 (397) 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C ..... 
Hamdi Kiizlıet 

Sıhhat Eczanesi 
Haşdnrak Biiyiik Salepcio~lo han kuşasında 

• • . 
• • • • • • • .................................................••..••••••..••.•.••. .: 

.. ' 
·~.,.\.,, .. . 

~- arr· .... .. ,.,; =-'='.,. OEBB&B ZADE " 1 Yorgancı Muharrem 
Usta lllahdumları 

Htaarönll Yorgancılar çarııaı No. 7 - 9 - ll 
TELEFON: 3755 IZMIR 

Koştiiyü paırı uk ve yün ile her model üzerine el 'f'I ma
kine diki,ler ıoo moda fı'lltazi yorganlar .,. karyola takım
ları, ıiiı ya1tıkları n teferrnatı, kordonla yataklar, tül oi. 
binlikler kadife l'e kamaş üzerine farbalabOI 'f'I gönetlik 
perdeler, kanap~ sandalye kılıfları, şark oda takımları Te 

~ saire magazamızda imal edildiğinden uoaz fiyatla tedarik 
.. edebilirıiniz. Toptan n perakende ıiparf9 kabal edilir. 

Pamuk ftzerln• a• if · yapıhr. 10-lS (440) 

PI~ATT 
Makins ~""abrikasının 

NAMDAR ÇIKRiu-I 

1 Qrkıye ümumı Acenteaı 

G. D. GIRAS 
lZMIR ISTANBUL 

Yeni Manıfatoracıtar çarşısı Saffet 
ımkağı ~o. 3 1 ele/ı•n No. 2413 

Aıır efttodı oaddetl 
Raker hanı 

Poata kotoın : 4.16 P. K .. No. 234 

-~diE~---

Temizlk! .. SıhJıat!. &tlaellik!. 
İşte Hadyohnan Hedıyelerı 

Dalma Radyoltn her zaman Radyolln kullanmu. Olflert 
tncl gtbl yapar. Radyolln dif macunlarının ınctaidlr. 

lzmir Akşam K•z Ticaret Mek
tebi Müdürlüğünden: 

Talebe kayıt ve kaLoliirıe ha,ıaomıştır. BiJgiıini arttırmak 
11ti)·en her hsuım knr1a alınır. KKyıt moameleai 1/10/934: tari
hinde nihayet balac,.khr. 

ikmal imtihanları 8 ifa 15 ~:yl'ftl tarihine kadar devam ıcle
Cflktir. Fazla izahat almak iııtiyeliler mekttop müdiiriyetin• mörR• 
oaat .. debi lirler. 1'elf'fon No. : 3785 7-12-17-28-27 8758 ((22) .. 
·Ana Sütünün Aynıdır· 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Gürbüz Olur 
Sıhhatli Oiur 

Ber Yerde .&raJ'JDı• 
Depoın : Hükumet kar~ıeındı& şekeı cı Alı Galip 

SEViM pa14tahaneainde. 
4-26 (468) H S 



Fratelli Sperco 
Acentası 

Jf. v. 
W. F. B. Van Der 

Zee & Co. 
RoyaJe Neerlandals Deutsche Levante Ltnte 

Kumpanyattı SE80RTfS Taporo halen 
OHE8Tfü:! Tapnro 20 eylülden limanda olup on yeıli Ey-

16 tıylüle lrndar do~ro ANV EH.S le katlar Rotterdanı, Hambnrg 

R011ERDAM AMSTERDAM ve Breınen için yiik alacaktır. 
ye BA.MBURG için bamııle THESSALlA Tapnrn 18 Ey-
alucaktır lülde lıekleniyor, DÜNKERK, 

OERfü:; Tapum 20 eylülde ve DlREKT ve BRE-
bekenmckre olup bamnlesini MEN için yük alacaktır. 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1E1 

Vapur Acentesi 
CendeU han Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Dhe Ellerman Llnes Ltd. 
1 ahmtl için beklenilen 

vapurlar 
Londra Hattı 

YVONN E va puro 25 Eylôlde 
LON DRA ve LElTH'e. 

tahliye ettikten ıonra BOUR- NIEDRW Af.JD vapnru 27 ey 
GA.S, V ARNA ve KOSTENOE ltilde hekleuiyor 2 birinci teşrine GRODNO 6 T. eTvet LON-

DRA ve HULL'e. 
için yük alacaktır. kadar Al\ V ERS ROTTERD A M 

S'l'El~I.JA vapnru 20 •ylfilderı HAM RU UG BREMKN için yük 
25 eylfıle kadar doJ?ro ANVERS alacaktır. 
YA AMSTRRD.A M için yiik FRlESLAND vaporo 9 1 el 

ADJUTAN'r Tapum 16 bi
rinci te~rinde LON DRA 'ya 

Ltverpool Hath 
OlTY OF LA~OAASTEH. 

alacaktır. teşrınde bekleniyor. 15 1 inci 
OEHltS vapuru 3 te~riniev- teşrine kadar .ANVERS ROT- vapuru 27 Eyltlle kadar Llver· 

1 J 8 t . 1' • Tele k d t pool ve badehu 29 ewJfilt kadar 
ve 1 en eşrın "v a ar ERDAM HA '\1 BURG ve BRE .; 
..A nTen, Rotterdam, Ameterdam " . Dnblin "fe O laegow için • 
.,. H ambnrf{ içirı yük alacaktır. MEN lımanlı:uıoa ham ole ala- KG Y1'l AN Taporo 11 birinci 

H KHK U LES Tapuru 5 teş· caktır. teşrınde Liverpool ve Gtaagowa. 
İinieYnldo beklenmekte olup A.M.MON vpurn 2( birinci Brtstol Hattı 
ham11te1lııi tabliye ederek Bour· tt1şrinde b•kleniyor. 2S birinci PENTUSKER vapnro 20 

i•", Varna Te I<i;stence için te~rirıe kadar ANVERS, ROT- Eyllılde HJtlSTOL ve AV AN. 
1ü:• alacaktır. T:RRDAM, HAI\lRURG ve MOUTH'R. 

Svenska Orlent Ltnten BRE IEN'e yiik alacaktır. 1nhllue için beklenilen 
VIKl.NGLAND motörü on GANDIAN PAOflHO STEAM vapurlar 

yedi eylüldeın 20 eylüle katlar SHlP AND RAILwAY OIES EGYPTfA~ vapuru 22ey-

ROT'l'ERDAM,HAMBURG 00 J~iverpol, .l\lontr"al, St. John 1-ilde f.JlV EHPOOL ve SV AN· 
PENHAGE DANTZlG GDY- Te Halifake hırikile l\ANADA SKA'ılan 
N 1 A GOTEBERO Te 1801) N- O HODS E vapura Jirmi be.a 

nm tekmil 1Jehi ı !eri Te traıı.-at- v 
Dl~AVYA limanları i9in yük Eylfılde A~VERS, HULL ve 
alacaktır. !antik •apurlarla şimendiferler LON J > RA 'dan. 

HEMLA.ND motörü 2 terini arasında miirettop lflferler. THURSO vapurn teşrin baı-
tTYele bıklenmekte olup ROT- cNEPTUX> SEANAVIGATl- l:rnl{ıcında A..NV~;RS, HUI.JL ye 

TEHDA.l\1, HAMBURG, KO- ON OOMPANY Ltd Hudapeıııt LONDRA'dıan. 
PE.NHAGJ,;, DANTZlG, GDY· DUNA ,.aporu 21 eyl(ile NOT: Viirnt tarihleri ve '\"&· 

N 1 A OOT.EBORG Te SKANDI. . purlarıo isimleri üzerine mea'u-
1' AV YA r I . . ..k dogro tıeklenıyor. DOORU O · 

ımanarı 1910 yu LARAK VAHNA, GALATZ liyet kabul e<lilmez .. 

BELGRAD, MOHAos, BUDA- T. Boven Rees 
alacaktır. 

\' enı .atnr 

Ietaobol Sürat Yolu 

S.&K&B Y .& vapuru 

Her pazar 

• - ... ~· günü saat on 
altıda limanı-

mızdan hare
k etlf' dojtru 
1 stanbula gi
der. 

Ft\zla malumat almak isti

venler Hfrinci kordonda VA

PUROULUK şirketi acenteli

~ine müracaat. 

Yolcu Navlonlarında 

~lühinı Tenzilat 
Panayır miinaeebetile f z. 

mir - !ataııhul arasında her 
mnkide yiizde kırk terı?.iJit 

yapılacagı· muhterem mii,te-

rilerimize itan olunur. 
1 

Telefon :3(>58 

-JARDANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
lzmlr, Pire 1 rlqeste oe Susak 

lçln muntazam haftalık Postası 
SeyahRtın miiddeti İzmir 

Triyeate 5,112_ giindür 
Her pazarteı;i günii muTa11a. 

lat ederek çarşamba günleri Öf.,t· 

leyin hareket edecektir. 
İlk hareketler : 

26 Eylftt : SRBIN 
3 Te,rinievnlde Beograt 

10 Te.rioieT.-elde : Rl~d 
Garbi Akdeniz Hattı 

OlT1'A Dl BERGAMO va• 
porn 20 •.:rlfıl ıaat 18 d• Malta, 
Marailya, Oeno'fa, N apoli, Li't'Or• 
oo,Me11ina, Oatao.- ve Palernıoya 
hareket edecektir. 

Pire Te Triye&te yolcular için 
Natlonal Steam Navtgatton 

lo. Ltd. 0/. Greece. 
PiRE 

PEŞTE ve ViYANA için yük 
ve Şo . J.Jimited fiyatlarda tenzilAt yapılmıştır. 

alıtcaktır. 

Şimali Amerikaya ARMEMEN1 DEPPE 
muntazam ıefer GIRONDE npurıı 25 eylO 

l'ANSATLANTIK BYRON le dogrn beklenıyor. DÜNKr:H.K 
Tapum 30/9/984 te beklenmekte 

olap 1 re~rinieTyelde doğru NEV 

YOH.KA hareket edecektir. 

20 teşrininvelde NJiJVORKta 

bnlnnacaktlr. 

Yolcu Te yök kabul olunur. 

Service Marltlm Roumaln 
ALBA JULlA Vapuru on 

ıekiz t•trioinTlede gelecek 

"fe ayni günde MAVl:A 

BAUOELON.E MARSILYA, Te 

OENOV A'ya bar.,ket edecektir. 

~olen ve hamule kııbol eder. 

ve ANVERS için yük alacaktır. 

Armemenl H. Schuldt 
AUGUS'l' LKOSHAH.D va 

purn 22 eylültle A NV ERS ve 
HAMBURO limanlarından yiik 

çıkarmak üzMe hekleniyor. AN· 
VERS HOTTERDA~l Ye HAM

BURO'a da yük alacl\ktır. 

1HEEXPOR1 S1EAMSHIP 
CVRPORA1JON 

EXJ RA Vap.aru 18 ey-

tülde hekeniyor. 

NEVYOH.K,BOSTOS ve lH 
SUOJ~AVA vapuru Otuz .. 

LADELFtY A ıçın yiik alacak. 
eylftlde geJıp "fe ayni giiode EXfI O"'A 30 • ~ ..ı." vapura ey-
uat on eekızde PlRE MALTA, lülde bekleniyor. NEV YORK 

OE.ZAIR, VALENSIYA,MAR· ftOSTON .,.e Jı"ILaDELlnYA 
B1I.Jf A, Te OJi~NOV AYA hare• limauluına baınnle alacaktır. 
ket edecektir. Yolcu ye hamule 

kal>al flder. 

HoUand AustaJla Llno 

AHMEN'r D/S/A/S 
SPANSKELf NJ EN 

SEV1LLA Tapuru 8 eylüdlde 

ALMl\ERK Vapuru 21 ey- bekleniyor. NORVEÇ Jimaola

lühle beklenmekte olup BOBA Y rına hamule alacaktır. 

A VUısTALYA ve Y ENl Z:fi:- JOHNS10N LJNE LJMJ1 ED 
LANDA için yük alacaktır. QERNMOR.fiJ Vaporo AN-

llandaki hareket tarihlerinde- VEUS "fe LfVERPUL'dan yük 

ki degi,ikliklerden acenta mea'11.
liyet kabol etmez. 

9ıkarmak için 10 eylülde bek

leniyor. BURGAZ, V ARN A, 

KuST.ENOE, GALAS ve BRA

lLA Jimanlıuına da hamule ala
caktır. 

Vapur Acentesi Yolcu Te navlun için tafıilat 
1 he Cunard Steam Shıp 1. PUSSIOH acentesine mürR· 

Compang htd. oııat ediniz. 
BAOTltl.A. 28 eylfi.l<len döıt Kordonda Oemal Oeadeli han 

tetrinieTvel11 kadar LlV.ERPO- So. 13/14. 
OL ve OI1ASGOV limanları (189) Teltıfon : 2548 

için yük aac>lktır. -----111111!!111!1!!11•~~--
HOSNIA Teşrinie'fveı ha•- Göz Tabibi 

langıcında JılVERPOOL ve 

OLASGOW dan gelip tahliyede lu· tf u· Kır~ar balonac&k ve ay,ni zamanda 
VAR.NA, BOUH.GAS n KO:S-
l'ENOE için yük alRc&ktır. 

NOT : Vu rut tarihleri ve 
vapurların iıimleri üzerinde meı
ohyet kabn 1 edilmez. 

T. BO \V KN REES ve Şü, 

Ltd. Hıriıı c i Kordon Tel~ton 
No. 23ö3 

Memleket hastanesi göz 
hastalıkları mütehassısı: 

lkioci .Beyler sokağı No. 65 

Telefon: 3055 
26-1 s. 7 746 -

Eczacıbaşı S. FERiT 

ŞiFA ECZANESi 
Memleketııı ~n yükeek hb 

bi miieHeseRidir. 

Sıhhi kona 

Fenni gii.ılük 

Barometre, termometre 

Çocuk don mu~Rmbaları 

Bilumum tQvalet çeşitleri 

Yerli ecnebi mustabzarlar 

Eoder bulanan ilaç çefltlerl 

Daima 
Fazla tafeilAt için İkinci Kor

donda · 1'abmil Tabliye Şirketi 
binası arka11nda FRATELLl 
SP EROO acenteliğine müraoaat 
edilmesı rica olunur. 

Vorut tarihleri "fe vapnrla.rm .Mevcut ve her yerden 9ko 

Telefon: 2004-2005 

ÇClcuk HestahkJan 
~ l ütehassısı 

Doktor 

Ali A~a~ 
J ırnwetguhlarını Birinci 

Kordonda Tayyare Kinem"sı 

isimleri üzerine meeoliyet kabul ucuzdur. 

edilmez. 

1 N. V. \V. F. Haori Van Der 

Zee a: Oo. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007. 2008 

DOKTOB 

Hatip Oğ. [sa 

S. FERiT 

ŞiFA 
Eczanesi 

lzmir Vilayeti Nafıa 
hendisliğinden: 

baş mü-

Dahili Hastalıklar cırnrın<la 222 Numaralı eve (22155 Jira 38 karaş kefi"f bedelli İzmir. Ber&:ama yolunun 

' .. • . -~ .. 

lzmirliler Size Burada 
Bir Şey Söyliyeceğim 

? • 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telefon 2264 
Mefru~ata ruüteallık en son moda dü~t'melik katlife, 

Gobelen, 1 n~iliz kretonlıuı, fi hı, ci binlik l"O per<lelik tiiller, 
lıaRır stor ve k~teıı perdeler, bro11z korn iz, çocuk arabaları 
ve ıandalyeleri, talınn, otomobil, mua mu.~amhaJarı 
saire brılnn u r. 

lzmir - Yol Bedesten Ku. 29 

Işıldak !~~ 1:~ 
cila tozu emealioe fa ik 

v~ daha ooaz olmuın" 
rattınen iki tiirlü hizmet 
ifa eder. I\utoıa yirmi 
koru,tor. Satı~ merkezi 

depomoz<lo r.Toptan alan· 
Jara iskonto yapılır. 

Asker markAll hakiki 

flit, Faytla, Kihıekt, Ati

m, Rlak lı'la~, Flayozen 
sinek ilaçlarının her boy-

da kapalı kutuları Tar
dır. Dökmesinin litre11i 
yalnız 100 kııro,tor. Son 
parti naftalin ~eldi henii7. 
tedarik edemiyenler biraz 

acele et11inle!'. 

ARTI• kamaş hoyalıuımızın tecröb~sini yapmayan k• 
madı 15 knruşla r~~gioi atm1~ ipekli pamukla 

yiinlii elbiafllflrini~i istediginiz renkte boyarsınız. 
Heımt rahı4atnameyl haiz LEYLEK markalı raıtık ıııaç boy ıl· 

eını ihtiyRcı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için topt"n satış mer 

kezi depomuzdu r. 
Toran toTalet 11\buoo ECE Tim tozu, Kaol Bra11110, pire tozu, 

karpit, çay, kına, ıakız, diş lDl\Oonları, k~kao, kolonya, kola, tnt· 
kal, demir bindi, limon tozu, her nevi aeit, l~etikten moşamma, 

moıtarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için ııoda, farçıı, 
Jeke toza, eahun tozu, löke ıııabonn, fare zebiri v.e. 

Depomozıla eatılmakta olan .MeraiııH kola fabrikasının ho' ko
IR paketlerinden on adet getirene hir dolu :P"ket Toriyoroz. Fır~ 
1Bttfrn iıtifade edini~. 

TELEFOK: 3883 

İzmir Esnef 
Bankasından: 

Ve Ahali 

Bankamızın nama muharrer Hm!e aeııetlerindın t>edelleri ta· 
mameo ödenmiş olanları cari ayın oo btfinden itibaren değifti:· 
me~e baflıyacagız. Alı\kadar hl11e Hhiplerinin bedıli tam öden111ıt 
moTakkat bi11~ ıııenetlerile birlikte Merkezimize Te fObelerimiı• 
müracaatlarını rioa ederiz. 10-16 (4(0) 

Hilaliahmer Merkez 
sinden: 

Umumi-

Eıkitıhir Hilaliahmer anbarıada ba.tA nakliye ara9Hı, arp• 
kırma hayvan kırpma makinaları Çflki kayı,ıan ve kol"nları bal•' 
.,. aaire 22 laatili kaynak Te tenıktci kordon makioaları denıit 
deıttore, planya, torna. zımpara ta,ı, makkap tezgahları 't'e ıair• 
23 kapah Te açık Voklol marka binek otomobili ve kam!onetlıri 
ve ayrıca motörleri 2( pr11e, torua, şerit dHtre, makkap zımpar• 
taşı tezgahları n tranımiıyon milleri 25 demir Tarıll_,r eıki ıil'" 
tem Fordotornobilleri ve binek karoaerileri "' aaiıe 27 Eyliil 931 
taribltriode 1atılaca2ıadan taliplerin müncaatları. 

21~23-2~-25--26~27 3996 (518) 

Fenni Gözlükcü 

Hilal 
ııaklotnıiştir. Hastalnrını es- 1 Mütehassısı Menemen oivarındn 3556 metre 11znnluğnnda Gediz köprü&ii Yar-
kıeı gıbi ikinci Beyler soka- Hastalarını Her gün Öl!'leden yant yolunun toprak teniyeail., ,o .. "fe ıınai imalatı münakaaa Eczanesi 
~ıuda 4. Nnmnralı moaye- il sonra Beyler - Hacı İmam- ıına iltekli çıkmadıiından tekrar ~O güo müdd .. Ue T• kapalı Oöz liik çeşi t ve 

r 
~~J\c 

nehaneınncle kabul eder. lnr sokağında zart ueulile münakaaaya konuldoiondan iıteklil.rin 661 Hyılı cinslerin in J1JN 
ltvin 'l'elefonu: 3053 

1 

No. 12 • Şifa Yurdunda kanan Te münakıua .,,. nafıa itlıri 'N'aiti :amomiyelerin• göre acıı zu JıJN sağla-
'l tıRycnehane 'felefoııa: 534.2 kab;~~=F!;=8~0~~~31 ba:ıırhyacakları t•miaat Te dijıter THikalar,ı W-e bi~liktı ihale mı; 1 EN son mo . 

t.Tibl olan 10 birınci tetrio 93l nar,amba günü 1Bat 11 ele vila· 71ası, EN kiiçük teferruatı, BN 
il: 3 (25) t - 26 (10 ) S.7 C$ N ---.-------••• •••••••lliıillııı••llliiılml J•t 41aimt ıaoüae»iD~~J.!ın•l~ıA:x~~~·.w.'= ~~7 .. ~.'1:.~wo;+ ~arifi, EN, EN,E.ı: iyileri 

bol "ekli, J~N y~ni markası, ~~ 
EN bllgiik deposu 


