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~~·i;rinH s~ii;;;;::· Hazır- Voro~lof Yoldaş 1 Güzel Ormanlarımız ... !:~~1;t.;~·:1~1;1~.: 
h~~~!' !~~0-:.?ı,~!nda BitHilecelr •. Beled~ı Ra~fzı lıflıUi Eski Bi;"iti;:;dın T;;ı·;;i;"Harap tın•• :;;::~;'"'~dıı • ., 
1 .... d ul Ol G•t kt d• Bir tuüddettenberı Av 
.:,_. ·in~ ~.~-= ~;;k Bir •hrı Göodıdi . up 1 me e ır b•1uaan oprator Adil ... ,, 
..... ....... eti ı ••-•-••' mi•• avdet eylemittfr. 

e iy e san ama Soyet Ro,.ya orduları hat ko· Ziraat VekAlett tarahndan mörlerinio tammtina etmedlltl p 'tahin 
mlfb mandeoı Vnrotl of 1ofdat bf'leı. Dön TilAyete renoi devaird• ma eıki devirlerin akıbeti olarak arasız 

intihabatı o M T~evvelde diye reiıi doktor Behçet Salib den kömürtı kullaoılmaıi bak• yakin tarihte• tenıilı •dllea ha .EKimyager Abdb nHelaAm 
,.p-'-•öıaa ....xre heni• -zı·yette h 1 . . ti . 1 k d b' t . 1 . . B h 1 t k 'h .. ·ı . 9 "yldl •erehoe ugiin .,. u--·- •"' ..... .,... zmırı zı yare erının ıam - ıo a ır amım ge mıotır. an- "• ar ı Dl are• verı mHı or- ·~ .Af 

M kah .. -•t L:- bal ele voktur • b. b l k .. a_ d ii 1 d ·ı· k' 1 d ld k 1 k lamak üzere on bir Kylu e 
- ~ ı • m\ ır atua11 oma uaıe -.Y- a ezn m e enı 17or ı: maa arımı~ an • e a an•• - d k b . .. &i 

la&!L- aı.-eal • • •-kil" . .. ar fn aradan ta hl nere u-r •~ erınm -. • yet köylü amele kısıt qrtfaaaoon - Ormanlara mlcaYır koy- tarının elıoa mabafa .. ı amanı k . 
w- polı"ı mar·:'-tüe biitn... _... k 1 ı . l "·ö .. u. • 1 k bal b.. ük J . b .. .. Uh' mama"'" arar vermışt1r. ~ ~ - - ~ymet ı ur ut as arv moa" gön• er Ye aaa arın Ye ay '6- ge ••• ve aguauo en m ım ,; ._. _ _. 
Milel .. tef>Aipt 111Palarak iki· dermifttr. bir!ttr mabrokatmıa ötedeobert ihtiJ'•f emellerınden bnloamnt Gardenparti Haz1rlı....-. 
.... lfttiein aeçilmelli biklirilmif teamül olduRn üzere en yakındaki oldu-Randan Y.e manpl ktimthii, Tlirk maarif cemıyeti 
&r. Toplanacek olan mürahhu· Kaz m Paca ormanlardan tedarlk ... temini mahrokat ıufiyabnın tahdit T• aaarı atik& mnbwler 0••' 

lar intihap enclimenini seçecek· 'C' bugün ıabitlerle şimendifer gii- nlıbate'D ormanlıl'a olan m•••r• menteatine Per~be gliaL 
ı.rdir. Altındağ. KQ'Oad.e zergibı olRn btiyök şehirlit' rahnın infni ton dört b1f MD• .. mı Şehir gazinosunda 

Dlrcll Kupyabclan olmak VRlt .b.Azım pa"""' :odtt11 refa eiYarıodaki ormanların vöa'at ve •arfrnda bftt99 enoftmetti muba oek otan Garde" partinıa. hl 
.... C-L:- -.dİIİlle 38 ala ~ 
~ kalrnda Bornoya nabiJe üdörii tabmmilllerioin fevk1nde yapılan talarmda bahaedUdigi v99hile ba~rlıklara ikmml ecUlmi 

llltibap oı....c:aktır. Edip vilAyec mimarı ~QGJlleUio kat'iyat yfl•ftnden harap olduk• tYel emirde devair Y• möeueeatı Gardenpartinio en aib• 
as ...... , işp .15 iatibap beyler t)ldUğO bald• Altın daft~ lari Ye orman eah•latnhn «•t- reemlyede mahraka& oJarak ma- bir .. kilde olmaat içia ioap 

fabe8i kabili edllmiftft. na giderek köyde .y.eni yapılan gıde daralmakta bula'bdağa m•· den kömürü kallaoalma11 ile h•r .. r yapılruıttlr. 
latilaabat weklletia de tami- köy meabahaıile, taıralt i•ı10- 16md•r. tabu olaoaıı tabii girilmektedir. Pan8"rda Dllencllar 

• de bi1clirli... --L:ı L.11.-._ Beledi~ Rtisi &hçd Salih Bty 
9111 il •~ • uu1.1111 V '-~• ti ta · · ..1_ b .... 8 ııonu teftit etmışh•r ve çok be- Bu acnkll YRsiyete •l1ne olan M.UU aeryetlerden olan or• Pana•uda dıleoirken ..,. 1\irki . g b. .-A...I • ••1118 D mnaı uc - .,, J -

. . , .. ı • .. ar •-e J&lll teyit eder mahiyette görülmek- ••;ımjşlerdl.r. vil&yetlerin malunka& 1htlP4* manlaramusın mobafaz111 notta. ıaaao dört dUeoci beledif• 
lliriacı Tepuua oaaacıa slnii tedir, yalnız ıekil aoktaamdan yii•önden hr HD• 2000 • 2680 tından Odaa 'Ye maoıal KlJmlrtl lıuoi evine ıeTlr:edUmittit. 
ppda~khr. . . • • ıebir mediainin fevkalade bir Dedebaşında hektar orman uha11nm auldıtı yeri•• maden Kömlriinöa kal- D6ri B 

Şelıar mec1111 mtihababn on içtima yaparak evelkı kararını il bildirilmektHir. lanalma•ıa h111nıanaa temini I&- y 
iki ... de ikmaline karar Yere· tadil etmesi VckiJetin tamimine k Bektebla 'l'e- M.emleketlmlsde maden ki- aımdır. iki Fınn Kap ... ldı 
nk muaiaini hitama erdirmişti. llJl'ID bir karar alması muhte melleri .&iild.ı • .. , • • a Dört aile evi Ye iki fırın 
Halbuki belediye kaauaancla İD· mel görWmektedir. Kartıyaka Dedebatanda ilk Esnafın 1 K d da ri ıdıhi •a•i1•tte bolnndnlrla 
tiluabat bir -"•d -•---• d'le E •1 , __ ... __ def ı Usta &SID •an dolayı belediyece ka 

•- c a&aaa& e 1 • ynı sonuna aa.....- ter er mektebin temel atma mer&1lmi -ır-
~ keyfiyet temdit ve denm uılacak itirazlar tetkik oluDa- iora kıhnmıttır. Meraıimde ma Kontrolü Süleymanı Oldüren Ka- .. ı,tır. • - • 
olaaur. Denildijine göre kana· cak birinci t~rine h~r in. inli· arif mtidtb maaYIDi &kin be Bel-.. a til Mahkôm OJdu K K b 
- .... mabadı bir g&ade baba bqfanabalecek bır vazıyet• . .. 1' .,..,...,. aza ur a 
Wtihabt bitirmektir. etirilecektir meolisı umumı ~aaları, halt fır· Vel'llea Oesal&• Kuşıdaaında yapıoı Söley-

::1 ... ~.. • kbaı1 ı ocak
1 

hdeyeta ••••arı baaar Son bir hafta aarfıncla bel• maıu öldftrmekle maznun Mnı· T .... alı . 
u onmof ar ır. tafa oııo Ahmet hakkında ••ır Eıref vapuru ltmanuuı 

~·r ıu·· stabsillerı· A d d dt,. t•nblhatına .,kırı btnek•t Y 1., a E . . o••a mahk•mesiude dev•m ..ıea bolondoıa 11r•d• k••ntd•D 
lt7ıA Musa f ADdi eden 228 .kiti beledıreoa teozıye bu d b lamaıı therinf'ı yaralanan • 

• ,. olunmo~tur. 1699 kilo noksan qıa eme Uo itmit °'' ıo?lo .... , .. lın·"ı r..1 ln~ir Müstahsili Ka .. ıaıaı Bı9alllatlı . beş aene agu· haPfB O~Z&ll'ftil nl•H· dl11trae1' _..., ..... Ahmet e Ulll il • fiil ekmek •• l07 ekaık: terazi mli· kftrn olmattar. M.Rhkeme, m&k• tedaYi altanda &nluncllı'2U ÜIİ 
........ • • ' ıL:L r,j• ... T 1 A l . d d. Tepecıkte .Maharzem oğla aadere edilmittir. l Sfit t 1 Ah edi l•k•t baetaneAinde ölmii~tdr -•1111 lwı u"Dı11r e aş çın e ır Masa efendi aralarıdda devam 78 kitinin ıattııı aüt 15 tı. to eymabao, ati m n .................................... . 

11 A d s (O ") A d . .. _ • ' kız karde'l hakkında fena tözler S ih. wr al 
..A1dıa 2 (AA) A•dıa in 1 an °8881 

- 1 ın eden g89lmııalik yo•qnden karıtı t•Din yoııtordn, 27 kitınio aattıtı ea .-.em 
• • -

1 
• ye bavahıi11• ba ıabAh haf il Af h b ki 1 ha lil1emit olma•ını tahrik Hbebi BtlA.I b·bt K 

ol• •lıtabıtllerindea bliyilk bir r•"'mnr dflfmöttiir. Yan-morun ödıye anılma t19a a .., I· Y•I, ytt• dam•oana memb• 1a7a, addeylemit&lr. K• il b ~zane,•• S• '.h ., 
.-.rı,.t fırka •lonanda tepla- & " r en 7ara •m•t ır. 362 ti .. gasos, 178 gevrek, 19 am f'ym og u •mı n. 

urak flat dtlfklibltlJii hakkında lnoir ~aboelerlne zarar vereoetl Yaralı b&1tan•1• kaldırmıt börek belediye tablilbaneain• ık• K •ı bey pel yakında panayır ıa 
,___ bo 1 • ıö1len1y~r. Geçen seneye niıbetle ve kendiıl yak•lanarak adli1•1• öoderilerek tahlil eUlrilmi tir 1 atı ••nıo her taraf T8 her köteei 
-• 1 a görft,mlilf)erdir. Top rekoltenın daha az olmaaına rag- . • 1 f • ı b 
ı..tı 199 vakte kadar deYam . . .. . ırerılmtttir. Atıye hanımın , .. Yeamifeoek dereoede olanlar••- Kemal KAmil ko onyaları 

men fıatlardakı motemadı ıoknt b fitti A"' 1 1 en·ı rokan Göntil kolon •t•lf DetloecJe bqvekil İllD8& . . .. rHI a r. rlfen rapor iizerine derhal imba gırcezaya D 1 y· 

•• pıyaıanuı duzelmHlndekf için reklf.m yapacaktır. 
,... Basretl•r•n• bir rapor tak- ftmltııılik incir mttıtabıillerlat BI• Dolaa:.aınoı eclilmıttir. Ven·ıdı·ıer 
:ıa..a-.1 L il ı ti Dl ,. K'.Uçök rekl&moımızın ha ......... aarar ••r m' r. ter büy"'L b. t IA· d' dtt · o-. ır e..., •• en ••eye • llD-'--.. •ııe y-..aı.u K k · A 'k · eLr.1. Jlie.lr mıatakelar104Ja da müıtala· ·-·- ....... aça Pett•maloalarda Bfil91i• otla rıp ... merı anTarı r ... 
aliler toplanarak pi1•• Ta•iye· ,ırmftttfir. Her k• elindeki ma· Tepeoitte kahYeoi 0.•l Bt. Şabanı 1aralı1arak 61cltlrea katli ril• babaıana tat 91karta 
... tetkik etmektedirler. lanı derhal l&&mak iıtemekte ... ile Dayat efendi1I mubahara aoaa Kilo .. Arif otla t•Yh Tahir ... 8ftrmeU tahmin ediyoruz. Semıb 1' 

bu Taaiyet maballt pl1auy1 da kolcu yasc11racatım, diye itfal Takalaaü IOkagında .A.rap Ba7darı bıplda be7 bir ıenedlr ıeıali filimi 

Bir Giinde altfiıt etmek'8!1!;. ederek 11 pr Ura paralaraaı Son bar aı l9iad• et takip oerla Te katı.ııa Yosptlı .Duan baba11nclan te•arii• •t$ill 
Sarluntlllk dolandırmakla ıo9la •t ko1oal•· meaaarları••• yatala71p Beledi eti• Ali haklarında ltlrlaol mlla- l&aaoıhk .kabihyetini iıbat et 

8 Bia Zl,-antfl Peıtemaloalarda Ale,me& otla rından bacı Bftıeytn oglu Jıtu1- 1• tabahetlnoe 1umiyeoek bir tanUldtktekl tahkikat bUmlt ft bir gooak&ar. Pek yakında 
Eftlki ... 9 Erlll lleJHıl- Muıtafa urhot olarak yoldan tafa efendi hakkındaki nrakt halde oldutu l9ln imhalarına her lkiılnin mıvkoleo aıuoesa aa1ır• net'• u93oak ol•• 

ilıiW paaaJlftllı 16 Wa kllw gelip lfeÇflDlere aarkıntıht etti· tahkllr:lye ikmal olanarak birinol karar verllttn etltrln yık'dna 2066 mahkemeainde daratmalarının gooak rekllmını hayretle 
aİJuet etmİftİr• •intl~n tatuJmnftOr. ~ftıtaotiklijte Yerilmiftir. klloclor. loraaına karar verlfml,tir. . 08IİS. İntiar taY&İJ• ederia,, 

EylOI ııt Aail bir aileye menıap bala- mi • ·meli b• ele iki lıaylnrarak : n111 birer irer atırlı,_.... 
1aAn Halfak içia ıu kuraDJla tek IOl'ayam~ acaba Halfak ta bu S.· - Şua cliyoram.. Fula bir "Bilendin bliyllk atkı 

... D f 6.1 •vı yor ---uQ rar ettiğin ••netia laiç kıymeti D4:• ortak ··.·~or -~? Dikkat ti& .a,ıeaaektea •Uİ ·-· .... okflyOr, fakat ona 
~ l9.::J .!im.. • olamaz. ediyorum; o, aıı:aa ,.. ..... plcli rim. bele edememekle korkay 

O, bilAkia bir llldiy• bir eli aai bllsbllt&n değifi1or, lı• pyi Simdi Kler çil... ,tbi ••O nkıt karpncla bafle 
~•rt:rl.: R~Sa AZoU leje ka~apaak ip. IU'~tile ••l•y•, deria bir .... ...,. yordu : • • an•la.. uil, ili• bir a 

Olkllnln biraz müıtehal iNi: 1en bir lama apqmak istiyor. dalıyor. - Nıçıa ·~•cakllllfim. Ba atla 18111 do,.. ~J 
_ 8enın clalaa kollejü iken Kler -bl: Gepa p wmtlfCI- da Dau hafif: • uda lıer laakikab ... ~JO~ • ~akat awa, .e~ 

pir prıp fikirleri• vardı Kler. - Yalnnnm UDa bir drll bana ne dedi biliyor m~? - Ollıı ... ~ .uaihat et· Artık ~I~ ~.,.. .. .., ~·1~· bir. ananla ka~~ edilen ~~~ k 
lrakat bo prabe&tni Wirl• .,. llflarla yiae feıJo.oflap kallut- "Bir yabaacmun benim la ..m -... ..-.?. Haltktu canım sızlı1 ... 1or .,.bı1etJa pliba r-~~·. ak~ 
pnn• bir evlenmeli iıUyeoek mal. Ttırk dileklerime ulafm•- ...Wq... çaldınB!_~~· • . da ..... li . ••

1 
eac:lieıaa ma11ilki 

korkuul · yak • tert WlllU" aepaı, HD1D ona P.• UJ(llD pbaea e f 
:tladar ileri ~tflrH91iai ••v •n· u~.,. ..... bea ODU d d" e cevap ...... , ... " N~:; wayor: llka1t olmadıfun pıteriyor. • .... ,alamayan boflukları 
aı1ordam. Sen mt1li1•t farkı kendime pktikta _,. qlqm e 1

• - • • Dikil -=-..a: padi•• ... ı-..ı. c1 .... olacaksanıı. 
tftnnıi10.-am dl7onun.. ye rhellii!m ile k•.U.. llf~u· - Ya aau 1 Bayi• llJledl - Ça.kı o tml, MDI seYi· lald bi ~. 1--. V b ..a .. k de~~ 
leri nalılarnuz, cltltllwleft.. rabiUri•· 8ea UDfim.. Ulkl IJ.le mi? JOJ. Eyet imi ••YİJOr da on• • s! pd.... nHa laka~·- ı°can~ ~ 

& .., ..... ola.. Acaba ..m ona parlak bir istikbal ,Were· - Şaplacak bir ı•J detD için bana cevap ••em9•- ~ • ı.- 18 
kuile evıe':m~~-;:ke:yo 

di~•etlijin bir ciheti Hala itilir, gllaWir. alollıclar. Şllaret aanınm. Hallba • 1aba Wr - Kl.1 - llati•al çıldır~ ~bi laid _ Kfer ! 
un ......-yeceji• imaaabilir pek çabak keadia ..._, 0 . akrabuı bir hemfİrellİ old._ - Beai ct.laa ilerir• gitar dete bpıh7orum, ~t ba lali"· _ Beni auaturamanıa 

--.? Cak m.._, olmaclaa, ldlmeclea ipa elbet dltlnceleriai ••"- .... ..-.. .._ OlklL 8ea •em akfl llpslte hi~ hap~ -.ı. dileğim çok temi1t 
O, bir ... 'at adamıdır, çabt UYk için çal .... k kadar tatla glıdtyeıdis; lılalllna --''* , el* Mili Ve pek ,..a ....,.,.. iLdii ~ bir maksadı 1a.terir• 

.U, milli maaikimizi yeaileflir- biqey var mcbr ? Kleria Wiakia alajh kabb· ılr••••• ...ı .. ııaii•ı ..a.- ..... • ....... lııeai kltke HalL fllr-• ltir Jo1c1a 
iatiyor, HD iae, ıenetia Zanllı Kı. wl ba fikirle- lla11 Bltdtl bplp W. , .. -. F.a.t ._ ... 1•+••• *'-t ip. ,. .... •akllıp ...._ jlı•ek .... bir •· ._ ... 

.....Uti laakJa ,. ........ •••killi riale oacfaa Wllld ....... dlel lafbrdı: -.ı,., .... •+dilet ... B''••• J1Ç1•lınm ~alt••• Wtiy.- S.. · 
•Mi lae•ealeri•I• cıkar .. k ieti-- Hmiyor-. - Mı•ıiM laı•eir• •i? ı•• Ye'ı .. ,.._ ..._ ,_ '61
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~rikalı l\luhabir Knickerbocker'in !!:tls~ları 371 Adaoada l Kayseri Fabrikasının eeıaı Bey 
~ Alrnaoyanın harp hazırlığını ayda 750.000 ve iki senede bir • ı ı ı • M k • 1 G ı • 
~·bdit eden ve o hazırlık aley milyon mükemmel surette yetiş PımuL Rıkoltas·ı ... a ına arı e ıyor TıLr'rLfır T LL· Ed' 1ııe çıka .. manevi amil de budur· tirilmiş askere malik olabilir, ı - ı ı B ı IŞ8ııUf IJDr 
fOkNihayet, şayet Almanya bir f~katb Aldman :ehası ve kabiliy~~ Gizli Nüfus Faaliyeti Ve R v e·uı·-·-·-. t 8 "d İıtanbol, 3 (A.A) - lktiıat 

••• 

gayeler takip etse ve bl1U· bile un •n azlaıına yapmag M ıı· ı omanya e garıs an ug ay Tekili Mahmut Oelı\l b•y Tiir-
'11 •ncak harple tahakkuk etti muktedir değildir.,, ua ın1 er h E • kiyı r, Banka1ının kuroluşunon 
~bilıe dahi, bunlann tahakkuku ı Alman ~ara orduı~nu~ ö~0P. Adana, s (A.A) - Ziraf 1 racatımıza Rekabet demıyor o•unou yıldönümü mönaıebetil• 
tb,n ff k ti neticelen an, tan uı Ye mı ray erı tahmin bürotunun ıon tahminine aldıkları tebrik iılgratJArına ay-~ . muva a ıye e böyle bir orduyu lizım olduğu .. · A. wa.• f O • • ma BU Olaoak? 
~ sı sayesinde rnilmlfün olabilir. derecede tesliba kifayet edemez. gore pamuk ıekoltean 152ı000 "-aO ~- a.mıı .. rı ayrı ceYap ·nrmek imkA.nu ... 
Gıı lnanya bugün harbı düşünürse, Sözüne itimat edebilecek bütün bal.yadır. Borırnın buHD• rek?1: Şantajoı aa .. teıez- Kapatılaeak lıgı dolay11ile bu millt müHH-
~ harbın kaybedilmesinden çı· mütehassısların fikri bu merkez· teaı hakkında~l. ilk tabmını Moıkoya, 2 (A.A) - Zir1•- 1ıtaobal, 8 (Hatoıf) - Haber eenJn m11'at ıünönö .kntlolar.kea 
• C.lc neticeleri de beraber dü dedir. Fakat en son teslihat mo lSG,000 balye ıdı. Bana naaaran oın Yaporn K"y11ui fabrlkala- gazetHi bugi.hıkü aayııında Aya· kendilerini hahrhyan bütün se-
"'-eie mecburdur. 1 dası hava kuvvetleridir ... Netice arada 17,000 balyahk bir nokHn rına ait iki bin ton ınaııdzımeyi ıof1a oamii hakkında •ıkkate Tala derin ııtekkürJerioin ibJA
. Buaün bütün Almanya emin- havada belli olacaktır.,. denili- ·ur demektir. Banoo da ıebebi hamilen Odeaadan hareket et· ••1•n ltir haber Termekte T• bu ıına .Anadolu AjAnıını tani& 
tr ~i, kaybedilen bir harp, ber 1 yor. B~r~da. blitün mütehassıı· birinci tabmin~en tonra ha Tala mittir. camiin !>lr kıımınm mii••1• tab· etmektedhfer. 
ftJden evvel Almanyanın müt tarın fıkırJen, şayanı hayret de- rın çok 11cat ıltmHi T• Oeyban Jıtanbut, 3 {l:loıoıl) - Ro- Til oJunaoagıoı burada Bi•••• R. 
ltbit bir AlmanyaMdan çıkma- necek derecede birbirinden ay· mıntakaıındakl kort tabribatıd1r. manya ..,., Untgariıtauda.ki ku· ,.. Oıuıanlı denin• ait eterlerin omen 
~ • . d rıbyor Fakat Almantarın hava .Ad s ( .A A) G ' r il 

•e daıılmasım ıntaç e e 'b A ana • - 111 
•
1 

D rakhk mönaHbetile hububat tışhir ~il•ceaini illT• eylemek-
~ktir Mm· r ti lb tesh atını vrupada haıtl olan fuılarm tHçili için dön41ent>.ri . 
lelıi . ı soıya ıs er, ~u. endişelerin esas membaı otarak . .. . . ııtibıalatı çek nokıan tahakkuk tedir. Mektep Gemisi 

lstanbulda 
'A~de propaganda yapmak ıçın ·· t k · · ld k'fi d tııhrımiad• Y• koylerımızde 9•- eylemiştir. Buıeoı hn iki mtm• lıtanbol 3 ( Haıoıt ) - Şan-
'"Ulllanya a dü man olanlara gos erme ıçın e e a ere lışmaıta başlllnmıtbr. Şehir '° . 

'e,i . . y • 1 . • .• cede müıbet malümat mevcuttur. .. Oömhuri et leket boğdaylarımıza Hkabet taJ ·n dolandırıC?ılık yapan ga· 
~~ ıatdıdaf ettıklerıoı,, goste· Fransızların bir tayyare mec· koy mahtarJarı ! . edem~ıklerindıo merkeai A .,._ metıler hakkında tahkikata de· 
t·'rlar. Hiç bir propaganda . Halk fırkaeanda toplllnarak gızlı . . . 
'11 .. d 1 muası, Almanyada 42 000 pılot f 1 t .1. i . .. ~e rop• ibtıyacatam daha ocua bol- Tamlanıyor. Bo ııbı ıasete Te 

lıtanbnl 3 ( Ht1uıl ) - Köe-
t•ncı iımindeki Romanyanıa "' an müteessir o amaz. w • ııo aA arın eeçı ı şı ozerınu 

8 d bu!undugunu ve bunların askerı .. .. 1 k dil . k u• doğu için Türki1•d•n almayı mec}mnalara bayat hakkı hıra· mtktep gtmiıi bugün JimAnımı-
tr, u propagan . a~a naz~r~~ talim ve te_rbiye görmüş olduk goruşme er ye en erıne an tercıb eylemektedir. Bn it\barla kılmıyacak, 1antaj yaptığı ta· •• gılmlttir. 
''~ llıa Ren. nehrı~ın •_0 1 sahılını !arına yazmışta. Diğer taraftan non meY!no anlatılmışhr. ati ile- merkezi A nopaya bofday, koro bakkuk eden gazet•ler hemen T• v 
) tak, Lehıstan ıımalı Alman- senelerce Almanyayı tarassut . .Adana 3 ( A.A ) - T . raaulye ibraca.hm1z artmaktadır. kAmilen kapahJaoaktır: Mug)ada 
&~'llı büy~~ . bir parçasım ve altında bulundurmuş olao bitaraf r~ni_ ~arıçte .ge~~ren .. moalln~~e· M VG-LA, s (.A..A) _ Tem.. 

tlintık sahılının kısmı azamını bir a1kcri _mütehassıs. ise, Al· rımızrn hepll donmu,ı~r ve duni· . Intı·habat Hazırlıkları muz ayı içinde "filiyetimi11den 
t e geçirecek, ÇekoılovakJar manyanın bır düzine bıle askeri den itibaren orta tabını mezun 

28 ııak. b~ ··k b" k t · · ı d v b'ld" · · t · b ı b ı ı dır yabancı adalara 2t7 ııgır ~ ~ooyanın uyu ır ısmmı ayyarecısı oma ıgım ı ırmıştı . ye ımtı ırn arına a, amış ar · 
2 7 28 Ptcdccekler, geri kalan yerler Bir Fransız tayyare binbaşısı ise .Adan" 3 ( A.A ) - Beledi- manda 310 keçi 1 koyan 

~ ~üstakil Alman devletlerine AJm~nyada 20~ ask~n tayyareci ye intıbabab faaliyeti devam yeni Nizamnamede Polise Büyük o~IRk 287 kiimH bayTaDt ....... 
ksını edilecektir. Kalan yerler oldugunu tahmın edıyor. edıyor. Düo Oamhuriyft Halk M••d J" b V •ı • • kiz bin kilo gübre 91karılmıştır. 

~ttn B ı · t f d k"" .. k b" Nüfuz sahibi olan bir Fıansıı Fırksıonda bir toplantı yapılmış u ahale Se a iyti erı mıştır .MUGLl\, 3 (AA ) - Gıali ~ er ın e ra ın a uçu ır A t 

1 1iiıyadan Hanoverden Vest ceneral!, . imanların bomba tay- ve alnkıı&darlara intihabat etra~ Ankara, 3 ( Hnınuıi) - Bele Ankara, 3 ( Iloımai) - Hazır nötaı "Yakalarının kaydi i9in bir 
•tQ v · , yarclerı fıJosunun Fransız bomba 1 b .1 . . 

1 1 
. t 

1
,,h. t 6. , artenberg ve Ren ha-va tayyareleri fi ' osuna faik oldu frnda lüzum o iza at Terı m1ştır. diye intıbnbstının on Teşrioiev anan po iı Tazı e Te 1& n ıye • eyltllden itibareo meriyete giren 

'
1
nden ibaret oJacaktır. g·unu bana söyledi Yüzbaşı Gu Adana S ( A.A) - Maliye velde ve bir günde icra kılına· Itri nizamnamesi ikmal ol~n· kanunun tatbikatına ait i•ler 
I< b d · ı b ·ııA • d .. b .. maştar. Hn n izamnameye core ~ . ay e ı en arp, mı ı sos- est Avam kamarasında vukubu şnb•lerinde dün en ıtı aren go- canı nazarı dikkate alınarak her 

1 1-ı k b poliae büyük s a lahiyetler Teri · ~ 1:i:lnin eo~u de~ek olaca tır. lan beyanatında, Almanyanın mü~ mıcidiyeler 38 kuruştan yerde intıhap hazırhi<larınm ik · mekte 'H her türlli ahTalde Tsıi 
ba~kın<la gi•rüşmek üzttre mer .. 
.li.ez., bağlı köy mubtarlarile na• 
biy~ nıiidürleri merkezde topla4 

na rak görii şwüşler Y• direktif 
almış l arclır. 

~ ltıanya bır neııl zarfında Ho- malik olduğu 1099 sivil tayyare· k"bul edilmeğe başlanı.nı,nr. mali için şiddetli ewirlttr nril - mfülahale halıkı bah~ofanmak-
}t~lollern hanedanım. Cumhuri· nin askeri işlere· de kullam labi Adana 3 ( A. A ) - Ergani miştir. tadır. 
,~tı Ve milli sosyalizmi denemiş Jeceğini anlattı. Burada Berlinde iç borçlaıımaıına ait O. aerisi • • • • • 

,ilcaktır. Bu üç şekil, hiç b~r d~yuıdu ki Aıma.llya beh~ri 1so tahv ı ııerı dönd.,n itibaren şehri- Yunan Tayy~recı·l.erı·nı·n 
~ ~ Yaramazsa o vak't yalnız bu bın dolara Amerıkadan üç yolcu mız Zıraat ve iş Bankalarında ...-
llıtıünizın kalacaktır. Almanya- tayyaresi satın almış ve bunlar 

Adapazarında 

ADAPAZARI, 3 ( A.A) -
BeleJiye intıhabatrnı idare ede--1 b d h 1 . b satılığa çıkarilmıştır. Bu tahTil 1 T •• 1 • " mitli hedeflerini paralize ica ın a arp tayyare erıne ta - H k'-

~dtn mülahazalar bundan iba· viJ edilebilir~iş. v ler~n :ek aktuanızammı· adnırda aatıla· • eyecan 1 eQe 1( ur erı 
'ttu B ""lib l d d I - :::onu vm - akıt oaf;:.ı .. ana ı u o • t.( 

cek teftiş heyeti içi• mahalleler. 
den 11amzetler ıeçı l wi i r't. Bele· ~I t. u mu aza ar an o ayı 

t llıloya, kazanacağma kat'i 
~~tette emin olmadan muhare• 
~Ye giritmiyecektir. 

t Almanyada bu kanaat gelin ,zt kadar zaman ceçecektir. 
, \'rupıda harp olacak mı?" 
~'liue verilecek cevabın en mü4 

~ 1tt imili iıte budur. Bütün mü
~ .. hl.ssıslar AJmanyanın, bir ordu 
~~ttı.da getirmesi, talim ve tes· 
'ı' ettirmes\ ve 1914 teki dört 
~~1.YonJuk ordusuna benzemesi 
,1

1
tt ~sgari üç seneye muhtaç 

~llgunu ve böyle bir ordunun 
~ lcaı kırk milyar dolar ile mey-
~"' gelebileceğini söylediler. 
~. 11lıanyanm buna muvaffak ola· 

1 ~ llıesi için askeri tabdidata da 
~bi olmaması lazımdır. Halbuki 
~~Ün bu tahdidat, yavaş yavaş 
t~tl olmakla beraber, henüz mev 
~tur. Bu tahdidat mevcut ol· 
) kÇa Almanya öyle 
~ttiştirmek için be~, on seneye 
llhtaçtır 
~ Bu fikirlerin yüzde doksanı 
'ftıanıara düşman o~an mem 
~ 1krdan çıktığı için onlara inan 

il lazımdır. 
b· Vaziyeti hulasa etmek için 
~it hıütcbassısın aşağıdaki iza· 
qtını kaydetmek kafidir. 

) .''Almanya, yarın mükemmel 
~~t.ışt i ri l miş olan 100,000 kişilik 
~ ~1cbsveri harba sevk edebilir 

Nufus Umum Müdürü 
Şa.rk Vilayetlerine Gitti 

letırnbul 8 ( Hususi ) - .Nnfus 11ınam müdürii Galıp bey bu 
gün Şark Vi!ayetlMinde tetkikatta balnomak üzere hareket ey. 
miştir. Beyanatında: Şimdiye kadar ÖQ m iJyon gizli nofuı kaJ· 
dedildigini ıöylemiştir. 

jl!VBI 

ELHAllBA 
MILLJ KU1UPHANE SiNEMASI 

~ 
ı. 

BU GÜN 2 büyük filimle yeni mevsımın ilk programını 
muhterem lzmirlilere takdim ediyor. 

1 - KARTALLAR UÇARKEN 
BaşrolJM<le : Diioya Aioema artistlerinin en kııdretlileri 

FREDERIC MARCH - GARY GRANT 
CAROLE LOMBARD 

Tamaurnn E'RANSJZCA Sözlü 

2 - HULYA PE~iNDE 
Şık, dilber ve büyük yıldız 

KATE DE NAGY'nin 
JEAN PlERRE AUMONT'Ja 

Birlikte Ç6,irdil:ti mevsimıa lüks, ne.eli, höyük 

E' RANSIZCA Operf't 

llAVE OLARAK: 
Sevimli ve kıymetli sanatkarımız MUNIR NURET1 JN 

beyin AYRJLJK isimli çok nefis TÜRKÇE tangosu. 
lPEKFfLM 

--------------------------------------------------SEANSLAR: Hülya Peşııı<le: 14,a0-17-19,30-:U do 
Kartallar Uçarken : 16-18,30-21 de 

ti t'dan üç ay geçtikten sonra 
~ltıdıki ordunun ihtiyat efradı 
d blt~ Ye hücum kıtalarının yar· ı 
~ •tıı ıle 200l000 kişi daha hazır 
~~~bilir. Bir sene sonra, serbest J 
~ '-'•k aartite 500 600 bin, 18: ~ 

Ye Perşembe güoleti 13,80 da ba,ıar 

Tayyare Cen. iye tine Filo Kuman· 
danından Gelen Mektub 

muhabbetin hanların çok feTkin· 
de olduğunu saklıyamıyacagım. 
Bu da birbirini takdir ye möte. 
kabıl hürmet hi11inin kalpleri· 
mizin derinliklerin• kadar kök 

diyece haz ırlanan milatehip liı· 

teleri yKkında açılacaktır. 

Ziraat Vekili 

retler 
Erzorom 3 (A.A) - Z iraat 

Tek ı li Muhliı bey Puinlerden 
geçerken köylölerle temaa Te di. 
leıklerini dinlemiştir • .Mnh1iı!ı bey 

Yunan baTı& f i1oıu komırndanı 

kaymakam T•meliı ikametleri 
eınasında Türk tayyare cemiyeti 
tarafından haklarında göıterilen 

iyi kabulden dolayı tayyıHe ce

miyetine ~u te~ekkör mektobuno 
göndermi,tir: 

Yunan tMyyarecilerioin rerek 
Türk tayyare cemiyeti Te gerek 
mi1afirpenerltk hi11i diğer mem· 
Jeketlerin fnl:dode olan Türk 

ealmıt oldnguno T• Türk_ Yunan dün kolorduyu ve diğer müeı· 
doııtluğunun iıtinRt etıigi temel- ıeee Te daireleri gezmişler Ye 

lerin n• kadar ıaglam bulunda· haılah '4 necle gördüklui intizamı 
guna iıpat eder. takdir etmitlerdir. Mnhliı bey 

Türk Te Yuoanlıların bir çok bugüd de civar köylere Te ıh. 
mött•rek ha11alar1 haiz iki ırk caya gidecektir. 

milleti nezdinde mazhar oldogo . . ERZURUM, 3 (A .A) - Zi-
böınü kab11l cidden karde•~e olan oldukları 'fe hakıkl kard•tl•rı t k· ı· •ı hli b b .. n . . ıua Te ı ı JUD ı ey ogua 
misafirpenerlikten dolayı en ıa- gıbı ya~ıyabilıcekleri hakkında- . . M 

. şebr1m111den ayrılmışlardır. ub-mimi teşekkürlerimi takdime Te ki •Telden berı DlH'OUt kaoaatı- . . 
Uı bey tertfıo• beletlıyı tarafın· 

lıtanbulda geçirdiRımiz zaman- mı cereyanı hal il• tenik fırıa- d h. .. 1 . f ı· b 1 dl 
1 an ır og e zıya e ı e e 1• r • 

ların gerek benim ye gtr•k11 ar- tını Ttrdiginden dolayı oeoabı 
·· · T k iıi t1arahndan da meb'nılarımus kad"'larım iQin •natnlmaz da- hakka tetekkur eylerım. ör . 

kikalar oldngonu arsetmekliği- tayyare cemiyetin muhterem a· 
me mü1aade bn1nronnz· GHdi- aalarına lıürmet ye 'ökranlarımı 
ğimilı diter memleketlerde hara· arseyltrim •fendim. 
retli höıoü kabule mazhar ol- Temells 

Gazetelerin Hücumları 
Balkan Müsabakalarındaki 

Fena Neticeler 

N atı Atuf, Aıım beylerin de ha• 

zır bolorıdoklart bnıoıt bir ak• 
1am yemegi Terilmiştir. 

• 
M. Mussolini 

0dnevre Dlurahha
sına Talimat Verdi 

Roma, 2 (A.A) - Huon 
Aloazi hafta başında Oeneneytt 
gidecektir. M. Mo11olioi kendi· 

lıtaobul, 3 (Haıaıl) - Balkan atletizm, möıabakalarının ••- ıini kabul ederek SoYyet Ba1-
ticelerloi tahlil eden gueteler Türk ıporcnlarıuın aldığı fena yanın milletler cemiyetine g ir· 
m•Ylrileriodın •ikAyet eder.k tiddetli ..,. heyecanlı tenkitl.r 7ap· meei için Oenenede ittihaz ede
maktadırlar. Gazeteler. barioi mü1&bakalara ittirak edil~•mui•I ~gl h~ttı . hareket , hakkında ta · 
tani1e eylem•k&tdirler. ·- .. ~--· --~-~· _ ___ __ _ limat Ttrmittir. 



.. 
Sulliun Muhafazası NeıFransada Haham Na 
Şekilde Mümkündür na Bir Abide Dikildi 

-19-

- Sö1Jedim ,. ereni• tırtı- - Harar. Henderson fleyanatta Bulunda 
•h7dı • .Ben d• ıttYertede• •J·ı - Dittllnllnii• oanım. P..pl Hempıayr, 2 (A.A) _ M. 
ııİmadun. - Hllfltroram. Artlnıır Hea•erıon t• be7anatta 

l~tiyar uam bir dolabı at· - Orloff. Mef)aar OrloU.. bnlODIDG,lardır: 
ta. Bira• milıkirat 411kardı: - Tabi '91• NNea Mniml4t Su b ne tetlibatta n• aıterl 

- lc;eblllrıia. Bira• da kar· bu kadar fA1"'8ek iatlfermaft ıttifaklarla ne de giali maahe· 
aıaı doyur hak•hm. İYrinr ~ıoı eğerek oeyap delerle temin eıJilebiJir. Bger 

- Ço~ H•imliıinis. Jl'akat YerdL milletler kııkan9hk tUpbe Ye 
Af ieıtlim. - Gok çapkınln biri de.. Utmabnıhkla maltU •e ıilAbh 

- Ş.1•' yorgonıanıs odan•• Mat7anın 9ehreıi aertletti, olarak kı11m kııım ayrılnlınaa 
Mr uman olduıu ıibl hasırdır. Adeta kindar bir m&oa aldı. erıe9 bir felAket ,.okubolaeak-

- Teeekkör ederim. Dinlen- - Şa halde beyhude yere tır. SaJh •ocak milletler hakem 
••I• ila&ılraoım 'far. 'imfli ıt- Yaktf•I öfdllrftyor 5a zat.. ıilAbıizlanma Y• ıulhua moha· 
teoeıı.._. - Oyle amma zatıf deltkan· fazaaı için milletler cemiyeti ta· 

Yorga• kadın tapkU1nı •• lı4ır. rafından te1iı edllmit bir ıiıtem. 
•*tola•• f1U1'clH Ken41inl kol- - Bana net de kendi emniyer lerai belmağa 

Fırtınanın Yaptığı Tahribıi 
Didin (Fra01a) 3 ( A. A ) - kard•fhğının Ye milll btrl 

Umamt harpta ölüm halinde ba. daima oanh kaldıtını te1it 
lunan yarala bir katolik ukere demlttir. 
ba9 liptörHrken muharebe mey• Toloı, S (.&. A) - Diia 
daoında Torolan haham batı Ah da çıkan kaıtrıa 0 kacfd 
rabam Rlonon namına burada 
dıkilen abidenin açıht meraıimi detli Te ı~ba11 o kadar 
tekaüt nasırı taraf'ından yapıl- olmuttur kı httmen h 
mıftır. .Mumaileyh bu müoa1e- tiln ce11op 'filA1etler bu 
betle ıö1ltıdigl . nutukta haham çok zarar görmüttör. 
haşanın bu hareketi ıiJaH&, din bab9eler Ye •kinler miilai 
Ye ır~ farkları araıında Franıım ıara u~ramıttır, iki öll 

••••• 
Umumi Grev Macaristanda 

hlklar•an biri iiaeriae ath. lYring d6,eme üzerine flUş- tef't'lk .,dlldılderl takdirde temin • ı ı ı • • ı • ı • 

tı•Mtt bir ··~ 'rfthel•i. •ek flzere olan ·bir odun parça- edal•blltr. M. Htndtııon Bu Da'- PıL ı:.&L"· ıı.cıL intihabı' , •• ,,,· LI' . 
SM •• ıaMM oeaıa lmn bir tını ayagile tekrar ooaıta fırlattı: VatrngtCln, 2 ( A. A) - ipek tirak• karar Tarm1'terdir. Bu il 1 Ull il 1 il ti ... 
tal atm-.&ı. Parh1•• at8fl• la· - <)ok 199 tatdıtımı iddia .. n•fli ameleai milm•fllerl d• karar iki yös bin aanele1i alı\· .N EVYORK, 2 ( A.A. ) - Bodape,te, 3 (A.A)-
mllıtı L..af kadının ya.tine nr. ederim. menıuoat 'H pamuk ~reyine it kadar etmekttıdlr. Umomi ıreY timald•, eenapta Ye 9Ut9iler fırkaaının hilkA 
la • .laoak 27. 28 y-.ıacla ta•· - Möıyö tniog makudanua •• .. • •• •• Atlaı den.isi imtidadınoa 900000 ka1ıoın ela müzaheretln• 

... edilebilen pn9 •• glal bir anlamadım. Ne demek lıtiyoreu . Mı· lletlA'r Cemı· yetı·n·de' ameleyi ihtiYa edecektir. Uanou olduıu bUdirile• intihabat 
Jradıadı. Yol 1orpnl•f11••n in• aa.t ~ bet yii• blnl pamak ıanıyiine batı proğramı •ndur: 
nktıtı islere ragmen bta gelın - Batkalarını ae•iyoraonoı • ......... -............. ......................... iki 1 6• bini yiin ıanayline •• Yaln1• şehlrterde tatbik 
...... eı, endl .. l•r u1andıraoak da ••• Oadaa... Bulıraristan Avusturya Ve Maca- i~l .yiia b\ni de iplik noayiin• müte olan gisli rey uıiilit' .,aoede ıttHldl. - Ben kimaeyi HYmem. Bu· • t M ,,,. V • I • aıttır. . ler bariolae da tefmil edil 

Kl9tlk aım nottaljik bir ka- gine kadar kimıeyi HYmedtm. rıs annın a 1 azı yet erı ' v •ttngton ~Jakadar mab~fi· Parlamentod• on •z• bal 
..... rahann akHttirlyordu. B• Kin ,.. ,ıddet ifade elen. bir 

0 
• 11-•-11• 1.. lıode ıon dakıkada bir ~hııla\t hrkalar namaet göıtermek 

kadın d l 1t eoeYre, S (A. A) - Mılletler ıına mutemayıl buloudago bil- hu1tol balaoatı hakkında nıkbln· k h . l k d 
_.ı.. lıned iter anla~ı ad lr teut Hile IJ&Ye etti: d" oemi7eti mali komiteıl Bulgarlı dirilmektedir Komite ha millerle l ı k meycot olmakla beraber ını aız c' aca lar ır • 
....-1 ea .,.. en ziya • •••••• - Ktmaeyı MYme ım .&.ola· ta M t .t t • umumi bi,.iyat mlJU mHal ko- miintebip rey Yerilen uı 
llWla"· oelbeclen eilaeti alaı lil dın•s mı elendim kimaeyi nli u~arıtı •.n t t.,.kel .. ~~oı ukrya bl1ittl&f faialerin tınzili için 1982 lt ik t t i ld " • • •• ma .-azıye ınt e " .ueoe tir. . . . . mile1i reiıi M. Gariıonun l"Y ~ ı 11na ame e m •o • 

6ea9 k••·· haberi olra4ak- - Doıtonnz Inirıgin yihsüoe Sof7adakl milletler cerofyeCi fey. tarıhh AYnıtt1r7a 11hkrazını11 rtıtlerine rağmen patronların iti- ııpat edecektir. lt1i•l•r glM 
tab Mara palerlal kapadı. B•· kartı bunu töylem•ni'5 pek te bo' kalAde komiaerliJtinin de•amına tahTıll mıHleıiyle de meşgul ola- IAf girizlik:lerl yüzünden gre•iıı hangi bir muTakkat Tazift 
RD ••ıtklerl geaı,ı .. lf, IOla· ••tll llatyL.. löınm olup olmadığı mueleıini caktır. Bo iıtıkrazı tek•ffiil eden herhalde bıtlıyaoAlt merkezin· tar intihap liıtelerindea 

1 • f}eı14tırtat ..,_.. - Deato• lw,i.ngia DRil• ortaya çıkaracaktar. tfölgar hft· deyletler İngiltere Fraoıa lt"l1a dedir. GreY röeaaıı greYln uma- rıJacAklardır. Soıyal de 
makta fiL 6ialertai athl• •· HYgiyl karıttıroıamaunı reca kftmetinio ilgıtyı tet\,ib ettiği, QekoıloTakya Hel91'ka Hollanda mt oJaeaıını tlıuU ettj~l•ri haJ matbuatı lrttca diye ta-' 
- IOl'••ı ederim. Demek iıtiyorom ki a.ı- komitenin ıae ()enırttt' ile Sotıa NorY99 IıT89 lıpanıa ye tnı9• d~ patronlar. ~nca~ ameftnin lrlırt ttn t'l'WJetl -prott1U. 

- İTrlaı uat kathrf kam yoktur. araıında bir irtibatın mobafaıa · redir. yuıde en btıtı ıtleııni terkede· mektedirler. 
- .6.• IODn itiyi plwk.. - Aokıoız da mı yok7 .... •• • •• ... oeklerl ,.. fabıikalardan mühim Pil oskovad 
llatya bira• lrkllerelu - EYet ••kım da yok.. y n s b. y 1 n·k A • bir k11mınm ıa1ı 1al>ahı mutat 
- Pek&I& dedi. Ba 1ert "' acnlıkh eözJerde:ı a an e ır 1 an 1 ayesı yeçbıle açılacağı kanaaboda· Toplanan Muharrir 
Soara odanı• Mr aoana gihl. 10nra birka9 dakika ıeaıiz g99t1. • • 1 • ili • .. 1 • • darlar. M.oskoYa, 2 (A.A} 

Ya•ıJıanı lotlnden geçerken fi· İYrlog yarı kRpah bolonan At B' A H fifl d' Ç' o • il lht'l"f GreYoilerin o itbeti oı olaca- ~ğoıtoıta a9ılan SoYyet •• 
ttiıtuoa gaaıe1i "1raktı. Ark•· gös kapakları araıındao kadını 81 lf Z 1 1 1 il 811fJO lfl 18 1 ğı fimdideo belJi detildir. Hu- rirlıri birinci koogre1i Dl 

ıuıile kt 900000 ameleden mik bitirmi,tir. Kongreye 62 mt 
Ul 99•lrml, olda&andan bu daha iJi tetkik edı1ordo Anıı. Boenee - Air.,ı 3 ( A.A ) - Moı~oYa, S (A.A) - Ta1 tarı oldukça ~ok olan İf&izleri menıop 591 marabbaa lf 
üktbclalri Talltlyaae IOğukk•D· mn yerinden kalktı. Kaduıın Y•· Kampana 9ehrindekf yangının ajanıı bildiriyor: 91karmak ioabeder. etmektedir. 
lılı&aaı, :muhteriı dudaklarancl• nına gitti. Ellerini ıntta. ~ iiz· şiddeti b.tıf l•mi' ·uziyet bir az Mançnko hükftmetinin Qin • • • • M • 
,._ Ki•li tebe .. ttmil İYrlng 7öme dikkatle göslerioe baktı. eyileonıiştir. Halkın bir k11mı 'ark demlryolları üzerinde So'I'· 
*"9-edt. Bu bakııtluda t•fkat Yardı. tekrar •ehr6 dönmeğe başlım,ştır. :r•t Roıyaya alt ıilAh ve mübım- lktisadAı Haberler 

Jl.ai1• 1erine dön•iiğü MID&I• - Ne yaman kadınım Mntyat S J t•h b t mat nı.klioi yasak etmcığ• kar.ar 
19lıre1i tat.it bahni almıfb. KadıD gözlerini, ~ok şeyin ar n 1 a a 1 'l'erdiğin~ dair bazı Japon gaze· •• 

- Şimdi uyumaı• gideee- anlatan koYYetli gözlerini tak• Şikl.J'etler Şim41- telerlnin neşriyatı tamllmi)e Uzüm incir Ve Zahi. e Sabşla 
tim. VAkıt geç ol•u. lamak için batını çeYirdi. Sade- den Batla~- euı1t•dır. Qdnk.i meıktr demir· Qn. Alıcı 1 ... ı::.n 1 

jjlJt d k olan c• güldü. U& Fiat 10 Za Hüaeym • uv 
..,-mine 9 yanma ta Genıt, prözıüz ziyadar Ye Sarbruk, 2 ( A.A ) - HaYH 18olları ö11erinde '·imdiye kadar 1852 Jıro ve ,u 9 18 5 M Arditi 11 '15 ı 

f.4•nların danHden alevleri Mat- miıtik alnı.. . ajao11 bildiriyor: o.T7et Ru17a7a aıt aakert ıt1• '700 .Alyoti Bi. ıı 17 50 63g2 Yekdn 
7anıa ko1• uçları ö1erinde aki• Erkek yolea kadına yaklata· Hökftmet .komlıyono 1718 aıla nakletlllmımit oldnğo ılbl 671 Kırka. KAzım 11 17 Qo. Alıcı 
Ier 1apı7ordu. rak •lildl: tarihinde Millıtler oewi7eti oma bugün de edilmemektedir. Bu 607 H • Ahmet 10 16 60 l74.fi Jiro Ye Şö. 

lning: - Matya THikalar oendıt mi katiplijtine göqderdiğJ mek- yol iizerlnde ancak Jap<>n ku· 595 F Solarl 9 00 17 50 859 Şerif Remzi 
- 699 ,.akte kadar •Y•1•· - Bana bir makaa ••1• çaka top eoretini matbuata yermi,ur. mandaahgı Ye Mançuko maka· 498 Eı Ahali B 9 14 50 26' y ı Tallt 

Mllnlnim. Sabah erkenden ~rtı· Terini• mö17ö lning. M.ıktoı• mlll.tler cemiyeti kon• matı mtlbimma& nakliyatında 269 H Alyoti 9 'lö 16 l.A2 p Paoi 
iaa baıu !e1ler •tın alaoaaım. - l.U makaı aıiw doetum. Hyınin Alman oepb.,.lnia gayri lubnnmakta•ırlar. 219 Trifonldiı 12 75 18 50 120 B. 8 Alasraki 
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.Bft• •isı rabat11s Heoek bir Matya aol kolonu kaldırdı. 210 J Taranto M 13 15 50 
fQ' baluoau1acak. Oı••re •otn V• kol kapağındaki · iplikleri nizami ye telılikeli 1"•111•tt ö119• Mevkuflardan 161 Vitel 11 ı' 50 
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llsl alm•ı• geleceğim. Şayet ho- L•ti. l9erden bir dilgme çıktı: rlne rıasarı dikkatı celbetmek ..._,. • . ..._ .... 11 141 y ı Tallt l2 ıs 25 
86 

.M. Ater 
1 58 

aaa em ... -.. ~.. .,. '16 Dinar baba 'l 26 
aaa giderM Parrilde yemek - Baı_ıo b~ ~adar 11kı kapa• makudına matoftar. Bn faa1i7el z..aa'ltli, 140,5 ıt J Tıuanto 12 16 50 68 Kırk Kbım lO 

,.riL Aktam da... tan ll. Vılber dır. Bir peoıa ile 1917 tarıhinde 7apılan arattır· a&& 188 D A crı· 11 60 17 50 61 B Franko 5 
- Ak .. m burada balanmı· kırabillreinls. Pıplür. klatı üze- malar aetlo•ind• 1abit ol.mnttar. Kabeonk 2 ( .A.. A ) - Taı 99 Sl a:i ~ ıRisa 13 15 

,._ıım aaiaim lYrloı rin• yarıJlan Yuıkayı hJinde bu· AJao11 bildiriyor : g p 7 60 28 }{ SaU Ci 61 
- Gidecek Qaiılnıai laoakıınıı. V eelkanın halledtt· Sof yada Harbinden alınan mat6mata 

87 
• Supbi 
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' 

91 
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- ı1:.,,o ta Pariı• _ .. __ . mem l9in Alfa anahtarını k•l· • lad nıaaran Japon Jandarmaıı tet·klf 79,6 Len Reoyo 10 50 16 50 81 J Kolatn e 
u rvaa.a•• lanını•. . lkı Bomba Pat 1 68 Portakıl • 12 'Zö 1, 17 .A. Kal••• • IO 

llD. ıt. l·niaı lu1meUi Teıikayı SO.lf'YA, 2 (AA) - Balcar tclllerek iıtloyap •naeında ıtke~ 61 Arpacı • H 42 76 14. 
- Sıyahabnıaı yanaa bıra· ıhtiM eden dilm•ri lakaydaoe Ajanll bildiriyor: oe7e mar111 &atalan iki tlmendl- 49 ;r Kohen 1( 26 14. 60 :: ~ ~-;!:... ı: 

~a• mııını• t reteıınin oeblae yHl .. titdJ. Sabık harbif• nasırı oe•eral f•r memaruoa talaliy• etmittlr. 39 s Gomıl ıt. 50 lö 11 Ke • Baplal 11 18 
- lmk&o111. • ~Sonu .., - Bakaroiyef ile •hlk erk&nıhar· Bunlara itkeooe yapıJdıtı dok- 26 Ş Riza Ha 1( öO 11 
- Qek yaaık. Belaratta bi1• aaaı11 Marinkofou hah9 .. tor maarınHi ftHrioe :?9 Aaa1- 28 S Oelardin lö 50 ıı IO 3i82 Yekt\n 
- Nedea ba t ... ., tee.U 8 lertnde iki bomba pati•••• da totta tatnlaa iki sabıt Yarakui· 26 Mehmet Ni 10 11 Qn Olaıi 

t1orıaaaat BomanJ'• ....... ._ lütblr •1iat 1apmamı,tır. Ban- le •bit bulunmaktadır. Yaraları 26 OeYa • Bira 11 13 708 Butday 
- Zira a&alnle btal ..... lrtu till Kaqıka11ı ların .acJeae niimartt i9la konal· •tırdır. 20 Diamontldiı 1' 14. 1500 Arpa 

bill&&7al'fslc da,..~ elaa biTlni Bel~ra&, ı {.A. • .A) - Boman• ••ta Ye 1ai9 bir urar ye7~ ta lloape Bitti 20 Marll domaı ı• 14, '11 ' ' Nolaat 
li70nill. ra hfTeldH lıL Tatar•ko b• ... oa u7ia& p7t1l kutedilm.. .AiLSEı., 2 (A.A) - Han 19 H •• Oe'fdtt 12 '16 ıt 'il i9 Birili• 
- Kim tia adUi t •itala bara;ra ıelmltye iltUfOll• atjtf anlaıfllmaktaclll'.. EtaHa her 80Hı t•IUnıada bt7aehailol si• il N • KAmil 12 CiO 18 66' Ku.m•an 
- Ta1'mi~ •••trer ..._ ... h9tftkll . T• ~fi~ftm•t erkbı iki oıaeraltla Sof1•• 4etill•r• raat koqrtl!i itl•i. ikmal •&· 13 Ş Bemsl 18 ıt 18 18' BarlK 
1 tualaa••• kartd•••ıttjr. dir. .attır. ı• • a Ap&•llala 11 l1 · li B P..nt 
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jDft.nkft. :n:evzu şu idi: (Türk Ihti-
11\linde Vatan JJ:Adafaası ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Baı Tarafı Birinci Sahi/ede - ratorloğundan iıtedıkleri ıtr,·kof 1 inıtama~tır.) Ben, bn TecızeyıJ bağırıyor: 

o zamanki hz•t pata kabinesin oen noktalarını işgal hakkını ıttmimiyetle Jn,bftl ediyorum.l (Alçakll\r, ka91yonoooıt. g•• 
de Bahriye nazırı Rauf, Hui· haiz olacaklardır. Bundan ba,ka SeTe11, inanan millet, ölüotden liniz, gorhtmz, m~ktepli bir za. 
oiye müsteşarı Re.at Hikmet Te müttefikin oralarda iltedikleri yılmll.1. bit miıreti yolanda narnl ölür, 
erkanı barbiyı kaymakam[arm- mahallere girebileceklerdir. (M. Ya,amak hakkı, büyiik 1aat- görüniizf.) diyor. Şehit otuyor.· 
dan Sadullah beylerdi. 7, 24:) larda ölümden yıhoıyanb.rındır. Bu kahraman öldiimü' Beooe 

1 
Osman ojtulları devletinin çö- Hu •on iki madde müttefik. Tiirk milleti yaşıyaoak ve yafa aala!. Onıın ölümü gönüllerde 

oı ... Olsa. Yidiğimiz o Gtılbeseker için- köm yılını teapit edfln bu mii- !erin bt"aabma büyük bir ka7J"DQ- taoaktır. hay~iyet, teref, nanıuı abidesi 
«e Esrar Vardı. Bizi Bu Baİe Koydu tareke mnhten11oı kıeaoa göz- tı. Zıra onların menfeatlarını Biz bir milletiz ki, dünün, oldo. Yaı,ıyor, ysşıyacak T• öl .. 

den geçirtıbiliriz. Yirmi beş mad· tehdit edecek vaziyeti• tayin Te bogünüo, yarının, yarınlarıo .ta· mi1t10ektir.. Di.işünüoüzk.i ben 
k lıtırabın bu derecesi baki- yarak yattığı yatağın içinde doğ deden mürekkep olan bo eıerin takdiri doğrnd"n do~rnya kendi rihine hitap •tmek aalahiyetini bu hatırayı M111r hakkında Frao-
llen kimsenin tahammül ede· ruldu, oturdu. eıatları şunlardır: reylerine, kımdi hökümleriae bı- haiz kaTlmlerin bıttında geliriz. ıızoa yazılmıt bir tarihten iktl· 
~İYeceği bir şeydi. Maamafih Nerede idi? ~er~de olduğunu A - Akdenız T• Karadeniz rakılıyordo. Biz bir milletiz ki; ınaan- ba1 ediyorum. Demek ki Türk 
lllıdan sonra Feridin duçar ol- anlamak kolay mıydı! boğazları açılaoak, boradaki iı V ntau hir açık kapı haline lı#a siJgltgece.k çok feylerimiz miralayı yalmz öz Türklerin 
duğu halin yananda yine bir şey Bulunduğu yeri evvel~e de tibkil.mların hepsi ılüşman deY konuyordu . Şark Til§.1etlerioe vardır. Bu bizim hakkımızdır. degll, illiimünden yiiz etme •onra 
~~iildi. Çün~~ sa!onda kıpırdak görmüş.~ü ... ~~~a ?.e .~am.a? ne· Jetler tarahodarı itgal olunacak •. girmek hakları ise ilerde Tüout Maztarlp be,ertyetln Türk mil- dünyada şerefin manaunı bilen-
1 ır lıalka glbı .. d~~cn B~ya.~er: r~de go~dug~_n?, huk_um ıçın de· Öteden heri A nupalıların vermek iıttıdlkleri (Ermeoi11tan lettnl dinlemef1e ihtiyacı vardır. ferin de kalplerinde yaşıyor, çar• 
er arasında bırısım gördu kı rm deran duşunmege mecbur denizler ıerbestl•i namına. ileri devlrti) proje•ini kurm11a matuf 1iirk milletinin biitlln blr ta· pıyer. Bundan güzel yaşamak 
bplu sevgili Niyamasına benzi4 oldu. 111UrdüRü ho da.-a, artık halledil- bnluooyordu. rlh içinde zaman zaman gllk· olnr moT 
Yordu. Düşündü, düşündü. Nihayet mi~tı. Qüoki ıoora ( Lozan mu- .*. aelen selt ıztırapların belli D - (Plnııe) düştüğü gü11 

Feridin yüreği. ağzından ça anladı ki bir güo evvel hapse ahedeai) ile de teyit olondn. Ya- (..il'londro• mütarekesi) ni iki baflı del"manı olmılftur. Türk eairleri hakkında bir Roı 
k~rcasına hopladı. Niyama ken- dildikleri köşkün içindedir. ni boga~lar açıldı. (Madde 10) bakımJan ınütalea edebiliriz: lpgiliz taribt ınularıodan gazeteciıi gazeteaine şanları ya-
dııine doğru geliyordu Kolla- Ahmet ağanın sesi dııarıdan B - Bütün ordular derhal 1 - Tarih bakımından. ( Woole.r) ( Sümerliler ) "dın- zıyordn: 
tını uzattı . Feridin boynuna Sft- geldiği için Ferit cevap verse terhis olunacak, yalnız memle- 2 - Hnkok bıkımındRn. d*kj nefi• kitabında diyor ki: < Giyecek Te yiyeo•kten mah-
tıld,. de Ahmet ağa işitemiyecekti. ketin "ııa.yı• H hodotlarının Tarih bakıqıındım (Mondroı) ( ~ıllr, Hkl .. Yunan, R.om~ rom, karlıu üıtünde yaiau Ti.irk 

. Evet, sevgili zevcesi Maya Bu acaip hale bir nihayet mubafazuı için lazım ~lan koT- mütarek.eai) nin bana göre ma- medınıyet~~ri .. Sumer med~nı.y~tı eıirJerioio ara1inda dola~ıyorum. 
Nıya01a idi. Aman yarap! Baya· vermek için olanca kuvvet ve ntler bu terbiıten iıtiı1n 3 edi· nası: (Ölüm kararı uertlmlf y~nınd• danlm çocuklar ~ıbıd1r. Banlar, yarım Hllt eonra öleoek: 
d~r kıyafetinde ne kadar güze) cür'etini toplayıp yerinden kalktı. ı~c1ı1k. Şu kadar lrl eilAb altında 1ürk mUletlntn her tilrlil mil- Bız .A.uopahlar, Amerıkahlar zayif, haıta, yaralı inunlar-
olttıuftu. Kehribar rengi raksın yattığı daha doğrusu yatırıld!ğı kalacak kuvYetlerin tayini döş- tla/aa vasıtalarından agırtıla· b~.günkü medeni T~rlığı~ısı dır.. lçleriodeo hirl öliino• 
lttr k 1 . . b'J h f'f lb' ·ı t J t Ü nı"'nl"rla anla•m•k •uretiJe ya· ra'- dl I d t . ;ı k d Turk9e konuşan Sümerlılere t k t L. L • et erı ıca ı e a 1 çe pen- yere e ısesı e ya ırı mış ı. s- .. .. v .. n, f n en ırnayına a ar . kalanlar onan yu ı , pır ı .. 
Qtleşmişti. O harikulade gözleri tünü başmı bir aı düzelttikten pılaoak. Bunun man 1111 itı lı\t silahlı ve elt satırlı düımanın bor9lu.ruz, onlara mınnettarız. elbieelerinl kıtpı,ıyorlar l'• 
de şiddetli bir sevdamn ateşile sonra Hanriyi aramak lüzumu dovletlerinin ilerideki teklıfleri- öniine boynu kolları ayak BBaoımlar, Beyler; k üıtlerioi örtmeğe çalı,ıyorlar. 
J> k k k k .. t.... tatacak ' ' enim, btr mllllqetçi olara •rıl parıl yanıyordu. hatırına geldi ne arşı oyaca • R .. tarı, batJlı olarak atı her millete ve her mtlltuete Bunların yanma yaklı\şıyorum. 

F · b. A t k · H h ld 1 d b k- kt bir kuvvetin elde bnla11mama- l verme id ' Tı th b bR ı 0 h ı ı l ı crıt, ır nara a ara yerın- er a e on ar a u oş e ı s 11·. ar unu uy e hürmetim vardır. .Fakat neye Bir t•Ye i tıy•Q arı o up o ma--
den fırJamağa savaştı. Fakat olacaklardı. sıdır. (Madde, 5) anacaktır ve diyecektir ki Türk aaklıyayun· lürk olmasaydım dıgmı ıoroyorom. Benim Rnı 
htychat! Kımıldayabilmek şöyle Zavallı delikanlı sallana sal- O - Zabıta vazifesini gö milletine bu, reva glirllldll. kendimi dllnyanın en bahtsız oldogumu anlayınoa, aanki bir 
dQrsun, hafifçe sesi bife çıkmı- lana Hanrinin odasına kadar renler mlieteHna olmak üzere, fakat o, kasapların elinden d dm .ı~yleri yokmo~ gibi bir l'akarfa 
~<> o ı h · ı · d.. na · a amı sagar ı . " .. . 

rdu gitti. ıı~arı ı arp gemı or_ı aşma kurtulma11ını bildi ı•e kurtuldu. Ne mutlu Tllrkllm dlgebt· yi.iıüme bakıyorlar ve ıpddetle: 
. Niyama Feridin üzerine daha Vakıa Hanri orada idise de ı.~slım olunacak ve hır Oırn:ıanlı O, bu kadarla da kalmadı. lene! ( Hi

9 
bir •e1e ihtiya01mız yok· 

tıyade e~ildi! gayet derin bir uykuda idi.Ferit Jımarııoda mevkot bolrrndurnla· Kasapları yakalarından tuttu, Ôlllm ı.Vedtr, Hayat Nedir1 tur! ) diyorlar. Şimi.li anhyoram 
- Feridim! Sevgili Feridim! hem ses vermeğe hem de arka· cak. (Madde, 6) gere vurdu. Satırı ellerinden Bu noktayı da kendi aolayt- ki ( Plevn• ) yi bütün orduları .. 

Qtııiın ben! Kendini sikir:ıleştİr. daşmı örtmeğe mecbur oldu. D - 'l':roı tünelleri düşman aldı, baıtarında parçaladı ve ~ıma göre ıize izah edeyim: mıza kar•ı ancak bu duyguda 
. Vakıa şu halin Ferit için bah- Hanri birdenbire yerinden tarafından ışgal olllnacak, (M.ad sonra blltiln mazlum milletlere Bu iki ınale keat.frme cevap aclıamlar müdafaa edebilirdi.• 
t'.~ilrhğ1n son derece-'i olacağına farladı. Deli gibi Feridin yüzüne de, 10) kartuluıun, esaretten kurtula~ nrmek çok mü,küldür. İnsanlık Plevn• kabramaoları ölmıdf. 
r11Phe yoktu. Hemen o da kol· baktı O da bir az aklını baş·na · . E - t rıının Oı~an!~ kn:,vet f'!-n yolunu, yollarını glisterdl. kendini bileli bununla uğrattı. Onlar bütün bir Türk millt izzeti 
lll'lnı açıp sevgili Niyamasına aldıktan sonra:. lerı tar"tından Jablıye11: Mutte· ÖJ1rettt H k' l ·ı " 1 fi · ı 1 n•fıinio •ebadet abideai o"ibi .va-

. . t11 
·• e ım erı •, ıey e•o arı e Qa ı,. ... " 

•trıldı. Lakin böyle kendisinden - Ah Ferit! Bu hiyaoeti fıkler emredınce Kafkasya ar· Naeıl göıterdi ... DH\l öğ- tı ve çah.ıyor. Benim ıuallerim 'ıyorlar. Asırlara baka. baka ya· 
bihaber olduğu bir zamanda onu bana niçin ettin? Beni adeta ka~ı .b~ş~Itılacak •. lrıınm tahliye retti' bn aahAya ait de~ildir. 19timai; şıyaoaklardır, onları Hırlar sar· 
b•ğrına bumağı hiçte gönlü cennet safası gibi bir safadan ettırı!d~gı haldtt Kafkasya .. ar· Türk Genoi! ıiyaat hayata taalluk eder. Fakat gı ile anac·aklardır. 
lltıu etmiyordu. Bunun için bu mahrum bıraktın! . kas~. ıçm b~n~ alolac~lo luzu~n Unutma ki bir millet için meaoleyi bu oihetten de tarif et. E - (1876.. Oımanlı - Raı 
bllhtiyarlık ta ona evvelki ızh· Hanrinin bu hali Feridi hır gpr~lm~m.e&1nı~ ... ıebebı BoI.şef'ık ya,amanm, hürri1ete, i•tiklile mek aordor. Anlayışımı ıizlere, 19fer ) iud• bir Osmıınh Monito· 
tıtplarından daha şedit bir ıztı- kat daha düşündürdü: teblıke.ııoı ltılaf dnletlorı be. kınuşmanın ilk şartlarından hiri, Türk gen91igioe bası miaallerle rn Tuna yalılı\Tında Rnı ceph•· 
tap veriyordu. - Ne oldun Hanri? eauına Oıuıanlı Ol'dularana önlet belki dtı birinoiıi öliimö göze isah edebilıoegimi 2annediyo- neliıtini imhaya memur edi lmi •• 
. Niyaroa ile bu kavuşması - Ne mi oldum? Ben de işte mek idi. (Mııdde, 11) almaktır. rum. tnbetli ~ndabt yapabilmek iQin 
lld~ta bir rüya suretinde idi. Bir .ne olduğumu düşünüyorum yal F - Arabiıtanda bolunan Türk milleti i'te bunu göze A. - Gaıi Moıtafa Kemal, sahil• on meheys kı&dar yaoı'-
tilç .. dakika ıonra Ferit bütün ~~tlı b~r rüya idi. Amma bu muhafız kıtaat dü~mana teılim aldı. Dıı~ları yerinden koparip günün bhiude ordu möfottı,i mış, ateşe başlamıt. Her taraf-
Utun sızdı . Artık ne dünyadan ruyayı bıze ne maksatla gös- olacak,Kilkiyada~ııayişin mnhafa ıökeoek kadar ıert fırtınalar idi. Milletin Tarh~ı tehlikttye tan üzerin• ateş yağdırtlıyormut. 
b~ de kendisinden haberi yoktu. terdi!er? zaıına memur kuYvetlerden başka içinde ba,ında ,eti ile dimdik düşünce ordu mtifettitliğinden Fakat geminin •üvariıi biç al-

A d k . b·ı· k d - Onu ben de düşünüyo · mukavemet kalınıyaoak, Trablnı . ayakta durdu. dövüııtü, döTü'- iıtifa etti. ldama mahkum oldu. dırıt tmeden apaçık güf'ertede ra an ım ı ır ne a ar v 
~ilrtıan g•çtı'. rum amma.. taki aıker Te zabitlerle oralarda meıini hiidi. Korkm~dı Te ( ben 'imdi daha bir aşağı bir yakarı dola,ıyor, 

"' Ferit gözlerini ş · d'k. h Jd hatırımda t d d kt 
•çınca güneşin doğmuş, cihanın - ım ı l a e bir aToç kahrnruan tara ın an Yıne unutma ki en medent kuvvetliyim, yerim milletin si- yaln11 kumlln a verme. e me•-
llu .. ra. garkolmuş bulunduğunu kalan bir şey varsa o da bunca dt'nizlere kadar zaptolooan yır· mıllet, döTü,ıneıini en iyi bilen neıidir. Milletım için çalışaoa- gu l oluyormof. ~'ena. ~alde ~ınır· 
l)"rd·· peri gibi Bayaderlerin etrafı· ler ki - ltalya.nJardan alınmış d " B biit" 1 n 1 .

1 
leneo lıir Unı zahıtı aabılden 

e>"' u ır. gım. en un Tar ı6 ım a mı • . .. . 
· mızda yaptıkları rakıslardır. Bir bazı Jiwan "' kaııabalardır - Her,eyi kallp kavuran yıJdı- 1 t' i 1 S d b ' t tahanca ile !üvarimizın uzerın• 

.... EvveJce gördüğü rüyalar he· k d' . b 1 d l d• ım nJ makıytm. a :ıe~ ır va :o- at•t etmeye badamııı . Yıne aldı .. 
"Ilı hatırında idi. Etrafına bakı- az sonra en ımı un arın için e Bunlar, takrar ceneral Eman ne e rımlar; yalnız oao; ba,ıarında •• o ara onun .u:1.TBB1 u,.,u· " ". d 

h · · d · · d d· ı k (M td 16 17 18) . rıın olmamı11. Siivan knmırn 1ı ıı,t k M N' d ve epsını e emrıme muntazır ıa e • ı ece · ac e . büyük şeflurlle kadın erkek, 90. randa çahşaoagım. ) Dedı, ıırar " . S ıc· 
~ a aya ıyamasmı arıyor u. b h Jd b ld B b t... ft k ld yermekte devam etmı,. an ı •kat ondan eser olmadığı gibi ir a ~ u um. u ir rüya· G - Bütün demh'yolları iti. lok çoonk dö•iiten Türk mille- o .ı ye mu Ya a o u. . . . b' 
tıJ dır Ferit, hem de suo•i bir rüya! Jaf dnJetlerinin ruurakabHine tini tarihin göğ•ünden ıöküp Bu aünkü eserler milletin ve düğlio, bay_ram ~üoii ımış gı 1 • ı.ıak ihtimali de bulunmadıg~ mı • y b t ı ı ~ d bı r rnane.-ra ya 
•nılldı. - Fakat bize bu iti yapmak- konaoak. Kaf kaaya aukaıındaki alamadı •. Millet ünlü şefile, tim· bo. fedakArlıtın Teriinldi r. Bii- a n a ftı. a 6 d .. ' 

l( 1 Ah · tan maksatları ne olabilir? hatlara gelince: Banlar, tama ~ekli ·soralar, dağlar gibi yuvar- yük adam ölömii ıöse aldı, fa- pılıyorm~ş. gibi .. Nihayet0u:mka.~ 
u ağma met ağanın seıı lk' . b" d d*' .. • b • ceplianelııta ate' almı• .a h. hliyordu ısı ır en uşuomege aş· men onların idareain• .cireoe. k !anan bın9 dalgaları önünde bir kat bir millet, bir Tatan kortnl "' .. "'" .. · i 

l d 1 B d ki d 'b . .. Tazif11ini yapan Turk ıuvar, 
8 . b . 1 K·' .. k b a ı ar. ve atomu itgal e ece er ır. kaya parçıın gı i durdu. Kayaya da. Yepyeni bır reJım knrnldn. . . .. 

1 
d" .. 

- eyJm eyJm. UÇU e• s· k d*' •• dtikl • h ld b JdeLI dn•maD ara OOmU• .... ~İttı1. ır ço uşun erı a e (Madde 15) narpanlar a,amadılar. Onnn etek- Faklt ııef bu yolda öl1eydi ne tıa 1 ... ., . . •• "' 
Y " "I .. ( Af azıfenızı 'f'&p L• k. F 't b t' d k hiç biri bir şey diyemiyordu. H - Oımanlı imparatorlugo, terinde parçalandılar Parça parça olaoaktı' Ona ölmft' denebilecek. gu mu... erın, v · - .. 

a ıo cm ayre ın en en- . F . · t LF k t n amadınhl ) a .. ~İı1 .. • t 1 b'l' · d' k' Nıhayct erıt: dii,man ealrlerile, Ermeni eıir datıldılart. Et•r bir yıldırım dar- miydit Beooe Hl& l. Çünkü o, 1 ~,z. a a ~ r ' . 
·.ı opıya ııyor mıy ı ı ce- OJ 1 ·d··· . -ı 1 ı~mı ın• .,.8 1'&lll'l· 

~lp b*J '? U b' b t - sa o sa Y1 ıgımız o gu • Te meTkuf larını derhal itilaf be1i Türkü, tarihin JCÖğıünden bütün bir kaYim n bütün bir mııt 00 arı H" 8 1v ~ 
1 vere ısı. zun ır as a· b k · · d d s· · . ıı'ne yol Tereuk ayrılmı' Bo. ıkt . . .. d eşe er ıçın e esrar var ı. ızı dtTletleriP• Jade edeoek, hona ıököp atabılıeydi. Şona inaniyo. rihin yüre~inde yer alaoak, ek- ·• 

an kalkmış gıbı vucu u ga- b h 1 k d . . . .. hatıra vak'adll hazır bulonao 
~~t . u a e o u. mukabil ba dnletler bızım rum ki bütun bir medeniyet tili tohum bötftn bir millıtin 
lik .Yorgu~du ~aşı~dakı sersem· - Evet benim de akhma bu eairlerl• henüz aıkerlik çıgına Türkaö• vı ökılis kahrdı. Tarih lıtikJAllni haıırhyaoaktı. Buna bir Rns zabitin ootlarıodsn alın. 
~ d tsc. t.arıf edılemıyecek dere· geliyordu. Amma bir türlü sana gelmemi' eıirlerimizin iadesini bir mesara döaerdl ki orada b•y· ölüm değil, tam mAuaıile ya,a· mı~ttr. . . 
t ~ ı~ı .. .. • . söyl~meğe cesare.! ~.d~miyordu~. nanrı itibara alacak •. Yani bi· kn,ıar öter, bayku, 9ığlıkları raa denir. Bira:r; da ecnebalerden mısal 

~il.t erıt duşun1?ege vardı:. s.~ Uç arkadaş duşunuyorlar, du- zimkilerin iadııi diıtmanların ortahğı 9ınlatırdı.. B - Rtşat bey adında bir vereyım: . . 
ı.a· en Maya Nıyamayı gormuş tündükçe ıimdiyc kadaı hali•· keyfine batlı • • (Madde 4: .,.. 22) Olömtl göze almanın tıhumı Türk miralayı höyük taarrnıda A - Eskı Roma da bır Ro· 
1-t?di? .Ağu!.una alruamıt .. m~rdi? dem~d~klt~i şeyleri de anlıyorlar, I _ Terbiı olanacak Osman- nedir. intihar etti. Qöoki 'f"HifHini 20 malı iyin, (Neron) a yapılmak 
~:-lbukı henuz dudakları uıtunde hepsının bırden esrarl• sarhoı lı aıkerlerinin ılHUıu, oepbanHi, Bunn, ıize büyük erkinı bar· dakika geç yapmı,h. Fakat o istenen bir suikastta tevkif olu· 
, 'Yaınanın sevda ve hasret bu· edilmelerinde mutlaka fena bir nakıl va1ıtaları, teobiaatı itilAf bire rttitimiz F•Ysi pa'a ba~ret- ölmedi, ya,ıyor ve bütün nzife ouyor. Söyletmek için kendisine 
' 1•rinin eıerlerini görüyordu. maksat olduğu keşif ile itin bun· deTJetlerioin talimatıaa göre kul- lerinin bir kitabından ( garbt duygularını yaşatıyor. Bundan çok eza ve cefa ediliyor. Niba-

. Ah.met ağa ise hlli: dan sonrası için ne kadar ihtiyatı. lanıla bHeoektlr. ( Madde. 20 ) Rumelioin sareti ziyaı) adındaki güzel ya,ıy•n olor mut yet (Neron,: " Söylemezsen seni 
-B•yim beyimlKiiçük beyimi dananmak liıım olduğunu takdir J - .Müttefikler/ menfaatJarıoı yük1ek eaerlndın IÖ11i1eeejtim. O - Nezip m~harebeai) ind.e öldüreceğim" diyor. lşkencedea 
Dire deYam ediyordu. . ediyorlardı. tehdit edecek her hang~ bir Ta- Türk .Ma~e,al~. diyor ki: k~çı,~nlara (~~mpıy~r) de ta~11I ölüm haline geren iyin ıu ce-
P .._nt olaaca kuyyetini ~oıılı- - Sona V• - •iy•t kuııiında Ounaolı lmpa- (Ofömü. ıo•e almanıa yola, ıormut bir Turk mıralayı töyle - Liitıen Çeviriniz -



1 • ltalyan iki Nazır ... :~·.,._............ Denizyollan ; nsanlıtın H aı 1 ~ bıoirdo Birinci kordonda lzmir Acenteliğinden 
= = Askeri Heyeti Başbaşa yemek Pauport kart11ıoda Biz ferha-
§ Y"aza:n.; .A.n.cl.ı·e ~-ıro ~ Dilinde 168 nnmarat\a moameltı Fırsatı kaçırma· yın•t - = Moskovada Yerken yapan mti1eooel (.Naı1onal Sliiı .,.. =:: Turk.ç.eye_ Çev1ren.: N'aau.ı:.1 ECea"t ::- • .ı 
5 - Birinci Kısım - 5 ıigorta kumpAnyuı lzmir ac•n · Deoizyolları idarMi görd111· = • = Muııkova 3 ( A .A)- OeneraJ Pariı, 2 ( A • .l.) - M. Bartu teUti) ne Jayin kılınan Galip 7ök1ek ra~betten dolayı blslll 
§ K:ıçınak lstenıiyor nıusnnuz? Kafanızı Kestir· § Graaioli Franceakonuu riya11etl il• M. Titöleeko aııe yemeğini Baoayloğlo Beye alt ••kiletname hatlarda muhterem mütteriıerl 

·1 nteği Daha Muvafık Buluyorsunuz? f altrndaki ltalyan nıkeıt heyeti birlikte yiyer.k mühim noktai ticaret kanannnun mevaddı mab- i9in onbet göo deTam etmek IJI" 
: _ t8 : dön hoıaya gefmı"tlr. nazar teatiJerıne ba,ba,a devam ROIUID& teTfikaa ıicilin 1265 re feTkaJide tenzilat yaptı .... 
• HMhangi bir ıehlik8 kartı-, Klapik aordu: • Roma Ajansı · etmitlerdir. aumera11na kayt Te teecil edil- muhterem müoterileriaellan r#• 

ımda hutundoıunu anhyabıtmeai - Ne Y"pmak ııiyetin<l•iniz7 Roma 3 ( A.A ) _ lttifani (ngiliz Lir&SI dili llAa olanar. 2-,-6 (S86} # 
için 11f'f11ne alika a:öıterdiğı - Oooe dötönmek. ajan11 bildiriyor: Iamir aioiJi tioare' memur· 
nadir olmakla beraber, belkı - iyi fikir! Kaçmak için Deyli Tel~raf gıuıetetinin MI· na,mekte DeYam ıuın möhürfi reım11I Te Kiralık Ve 
h"1•t1111fı btle teı.lıkeJe bal.,n- paranı• da •ar mıt IAno nrnhahlrini11 e11ki soıyaliıt B'l~Ol9 H. Fehmi hnsuı ,., 
dnı•• Ş11 •ırada, bo ... na~m· Kıyo giUiimıiy•r• oıuaalarını hrkaıt hak kanda i•ar•t ettiği NeYyork, 2 ( A.A.) - lnrlli• VEKAKKTN AME Satılık Hane CJI 
Jer, oncla lıemen geuçliğini içrnde 11lkti: bütün haberler ıamamile _.. liruı '98. 7,8 de Frank 669. 1,2 NtlllflOllal Sala Slgorlaflrbtl Kartıykada çoook yn•all ~ 
l9Ctt1 mif oldn~a moııkınin M•• - Ka9mak niyetiod• •1•tilim ııadır. kapaaa119lardır. f •cili• liraaıoın Harllt ~umı kininde Babadır tokagıo.S. ıt 
giıın•, beor de hıaaat n gençligi ki. 

1 1 
aokutn Amerıkan mehaflli ia•· Merk•• ldare11 Bal .. hrinde numaralı ı•J•t gü .. ı 811 •• il' 

oanları4.r1ror Ye Milli de o Sonra deYam etti: lABIJI JU(fljTJ rinde bir t .. ir baıqle getirme- bulunan ( Na17ooal Söviı ) Si- areti olan bet odab bir ..... 
ıençhkltt beraber yıkı ıp giden - Faka& Tetdağini• haber mit görtinm•ktedir. ıorta tirketl harlk kıımı iizerine 90k elYeritli kirahktır. 
btitön Hadefloi baurJa&arak ru• benim için çok d•terlidır. tlrket oamma ıigorta m11kaYelAh lımird• Hatoolye mahallf-

K _ MB••clere Edtuu Vilayet Makamından aktine olbaptakl poliılerl 7aai ıl· aiacle nıkmaz ıokakta çoonk 1-" bono Lıüziinle dolduruyordu. - a9mak iıtemiyor moıo- Zı1hıtM}R yapıhrn aılAh •ok. . . ,. 
Gene bir a1ak 1eıi: Ki.ro nud Kafanın keetirmt~i dıaba lamaeırıda Alostafa 0410 Aztz de lz•ır beledıy• ırnırı i91ndeki gorta makaTeleoamelerinlim•aya do olarak 17 lira kira ge&lJt' 

içerı gariyordn. mı mn•afak balnyoraunuz f bir kama •e bir otttura, Abdol- nitfuı •yııa 9:&7 umnmt •J• primlerini yani ıiıorta tioretlerioi bet odalı Te 21 numaralı ..... 
J{lapik'i alıp oda1ına ıötör· - Belki. Fakat a1z gitnMk labta aoel•h tur çakı, Mehmet 11Dda 1'8810 dar. Bu 1ayımdan tahlll •• mnkabllltrinde maklıal 1500 lirayw ıatıhkdır. 

da. Bır aedir, bir iıkemle, 9ıp iıtiyoraonaz. • oJtln Ahmet, Oemaan n~lu Hl1e- 18654 1ayı J\ar9ıyaka klecli7e Y• muteber makbns Y& ibraname .Namazph caddeelnde 26 tll)l 
)ak beyaz daYatJar: öyle olmaaı Niçin hnrad& Jc:ataymit ymde birer bıçak holnnarak mö tabHi ıınırı i9tndedir. Umumi itaıına Ta•ifel Yek&leti ifaya nnmarah T• on Hkiz lir• k; 
iıtenılmi' bır oiddılık. Oda 11- Kaç parara ihtiyac•n YM1' ead.,re eıhlmi~ •• baklaranda ka- •ayıya 'öre biltftn İzmir tellrt. müteallik umur Ye maamılAhn getiren üç odalı bir hane 1 
eaktı: Kiyo oakeıini çıkarıp lıir Oç yüz, dört ytız. nuııi mut1neleye haşlanmrıtır. nin 87 aA M99C•li ye bu asa· kiffHiade Naı1onal SiiYiı lil(orta lira1• Htıhktır. htiyenlerin 1't' 
Hdırin üıtöne attı. Ha,tan 

189
_ Belki eise bir kıımw' Utanmak Olmadıktan Sonra dan dördünün KartıyakR bele- tirkeıt harik kıımını I.mir YllA- lecliy• ciYarıoda 6 nomar•" 

me gömlw~i ile kaldı. t~mtn edebilirim. Size yardım Kaymakam N•h•t "Hey cadde diye tahMi ımırı içinde <'taran yeU T• mtllbakatıada temıile Ye Morah ~ade Te enrekaıı tioa,.. 

Ki i L t k ı t i s k. h ımde J ... iitfii ogln Ahmet ef•odı mü11tebipler tarafından IAniJect.Mti alelbaıaı bir kasa Toku• T• ya- banMlne müracnatları. 
- •p .. : e me • er m. .anmayımz 1 0 ile k~uııcı ~nrten lurnııuın omu- .,. ·~ 1) 

M 1 d-.11· B ö ti b tt• . b ' J bel""di•• lran -n n . i iLi 1 but Tokna aeleoeıti korknın 30-2-4 (88 - ... • tn, .uı. ana 1· ıure e ana ti ınız ızm•ti ö e· zunı& c1okknarak urkıntahk eden ... ~ Duu n yırm .. no .., e 
Je bir haber Yerdiler ki bann mek arıaımnllayım. Şükıü o~lo Hat1an Z1'hıtRca ta- maddeel bnyrngnnca ilan oluuar. halind• 9irketin menafiini imkA 
eyice dü,iiotıp karanonn yermez.. Klap1k acı acı giiliimaedi. talmuşıor (49) • nın müaaı& oldnfa ıon hadde 
Mniz büyük bata etmi' ola110- Kiyooon göıtercliği nezaketı ıuı Kapıyı Açık Bulan Htrsız kadar mnhafaaaya dairei faali · 
D••: yarın Aktamdan eyel orta• tewil etmiyor, fakat bu harekettı A lıııırnoak fa J kırıcı Kordonda D r. Alı· Rıza yeti dahilinde kiia olup ta icrai 
dan kayltolmı~aoak olnreak öJ- kar,ı baaaaıhk göıterıyorJu. H.ıza eft-ndı kazı M61ırnre hanı· muameleye lözam gördöfü ma· 
mti, holonRcaıtuı. ıotn evıııe hızmetçı tarafından o v c h 1 d hallerin kAffeıinde acente mna• 

~ - Bn ak,am nert'de balana- açık hırRkılan k :•ı)ldarı bır11g ogum 8 ırra ,. a ın . 1 - Hn haberi •H•n kim' p 0. k ,..,. eri ve tabıiJdarlar na-.p T• ca ıınız' gırmıı:ı, hır ı;0k•t, lıır kol ıaatı, 
Jiı mi' tayinine makamatı reımiyenln 

- istediğiniz yM<le. hır ı:iirııii~ Ye altın 1\ordon, bir H tal ki ı·ı h 
- Tam buldunuz. Daha faz · - Hayır. fatR pıtr.t c;aluıı ~tır. as 1 an H 1 ıssısı kaffeıil• onlara müteallik de•alri 

lll11n1 ıize anlat.mıyacağımı ıöy- _ Blak Kat'ra d iJ elim. Pa H mıııı ~ahıtRca ftranmıtktadır. Raştorak Kestelli cadde· re1m1ye nezdinde ,1rketl temıile 
Jemeıt• lüzum yok. Fakat it cid Sopa ile DOvu,mo,ıer her ı;ftna deaYİJ• oeyap itaıına 

racıklarımı tiirlii usullerle bul- sinde 62 nomarah muayeae-
df. Vap•r meeeleei ögrenilmi,. ııı:ertiılff'cılude aıRbacı Oımıan bilumum mubakim bnzoronda 

mağa ıu ecbo rn ın. · ı 1 l\l l baneıııiode her gün saat 3 ten 
Kecdıouıi biç göatermjyen Te 1 e o({ 11 ıısıafa Ye ı,1 uMtafa og lıpah Töcat ile derecata mo-

- Peki. Zıı ten o lı:ır irııti· ı A b t J 1 sonra bastafarım kabul eder. 
kırk Hkiz 1aatten öoee kaçmaya n ıı.ıe aıaıunt a ı. ıu11s~ eıın 
bakın. yazla mmtakada hnlundn~urı<lan den çıkan kavJıa sonuuıl:ı Osman Telefon: 2987 hakimin kaffeıinde mliddeia· 

Doktor 

Kemal Satir 
Memleket Hastanesi 
Dahlllge MlltehtUBıaı 

Muayenehane Birinci Bey· 
fer ıokajtı numara 36 Tele· 
fon 8956 

EYi Karantina lra.mvav oad 
desi karakol karşısında No. 69 

Telefon N o. 2545 
(363) 

· ı ç 1 ı A b ı 1 ·· ·· ·· z S 7 (248) leyh ııfatlarile mürafaaya Ye Kiyo töyle diyecekti: bo me- CIYarıııt a ın po 111 yok ıur. Sa- sopa ı e m et ı ı ov11111şııır. a .._ ___________ _. yano efendi imzalanuttır. 

1 k hl at 00 bırle on bir hoçok ara- bı ~ a c ~ lı nk la r ırıd' tnlıkıkata b11ş mubaaamaya eebabı ınbntiye J i 
•• • ertı r ınç aayılmaz, lanmı ş tır r,-.cuk Hestahkları 1 ıtanhul üçüncü noter 
.. k.. Hb. S l h ııoda gelırim . Ondau ıonra dA 'a"' ibra ıbrazına iıtinaf ye temyize Hü1amettin H"ydar 

çun u ga ız . oıtu. oçi a. Otomobil Kazası Mu" tehassısı 
reketınin cezalanmuan bekle hir randeTom Tu. lüıııtııalıında Hunt hanında Te iadei muhakemeye Te taıbilıi resmi miibiirü 
dili için 111ini 9ıkarmamak ib · Klapik gö~lerini başka tara - hi r oloınohı ı kaz14s1 o ı rnoştar. Doktor bükme tnrok• kannniyeye mü- Bn Yekaletoaıa• zirind• JJl•f 

larliktı. Şimdi beklenilen şey fa çevirdı: Veı ılen malt'imata gfüe [{ııHlçnl· Al ucaatla medynnJar aleyhine ta· KD iıoza tah11 bence maruf .N 
Şankayşek•ıe Haokennon birbi- lo A ıuerıkau kollt1j ı nde makine ı' A~aA ~ ki bat icra11na ,ırketft tealiml yonal Süuiı tirketi YeklH Jo• 

- Blalc Kat'ın kap"h olmı- amırı lıı ı•ılız tabaaaındaıt M. Aı- b · ı bil .. J k M d .. r 
rinden ayrılm&11 idi. Honuo da yacagından eının mısiııizl fret'ırı ıı_ıi'ıu l\I. Blok, ıdarelln· mec nrı o an cam e on ot Te o yano Ye mahdnmları ,ır• 
Klapı· k tahmin •demezdı· O &Tralc •• 11nıdat Ye THaikin tini temıilın imza Taz'ına m•••11 

• non - Deli nıısınizf Şankayı;ıekiıı J.,kı t;.! ııuııı ıualı oıonıobilını 
t k 1 b b · ş '" teıliminl ouıtalebe •• makabil- Alfret Modyarıo efen'1inin otdP 
a 1P 0 unma1ı H • ı IH arı· zabıtlerıle dolu olacak. Danılar- Rın oglo M natala ef e ııdıye çarp· 

tnng'n zapted .. nl r k ö · t ı İkametgahlarını Bı·rıncı· !erinde makbuz Te ibraname münder•catını bılkabul haznrolll# ., e om n11 o <la, muzaffer üniformaları, har tırmı~tır. si 
duklarıodan kendiılnin onlara kızlarının •iicutlarınR 11\rJlacak. l\t uıtafa efemh ıol ayağından Kordonda Tayyare HinemKll ita1ıua pAzarhga girişmek ınrı da imııa n damga uzeylediJti 
baJtla oldo~o 1ayılma1ı idi. _ Sonu Vat _ yarıtlaııınış -.o Rlok totulmo~hır. civarında 222 Namarah eye tile icrai müzakereye Te ıkti taıdık ederim. .Bin dokuz 10' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nakletml•tı· r. Hastalftrını e•. ı•lh T• itiJ&fa ıerek ıulhan •e otnz dört HDHi Haziran ayıo1' ••aaeee1•e1.1e1eee••aee1•ae111aaae1•e•a•aaaee y G 

•abı veriyor: .. Ben sana öldüre yine ortada kalacak, yine inti mısalJerden anladığım hayat kiel gibi lktnoi Beyler ıoka- gerek hükme• teniyei ma1JA.bat on dokoznnoa Hh giiııü. 
mezsin demedim. Fakat aöyle· har mevzuu bnhsolacak! budur. Hayat sayılan mezar ki ttında 8' Nomnrah moaye. hakkında Tnknbulaoak t"kAlifi lıtanbol üçiinoü noteri 
mek hurriyetimi elimden alamaz Haber aldığıma ~~öre prensin tabelerinden anladığım da, me· nehaneeinde kabul eder. k•bnt Teya r•d•• her tlirltt te· Höaamettio Haydır 
110·n Bu iyin öldü mü? Hayır, intihardan kurtardığı adam, ge zardır, ölümdür. Evin Telefonu: 8053 diyatı icraya daYa Tekilleri •• reami ıDühürü 
y'llnız Romanın · değil, fakat bil· çenlerde Japonlara Mançuri za Alman feylc!ofu (Şopeuhavr) Muayenehane Telefonu: 5842 mahamller T• noterler Te ehil Şirket makaTele11 daire11til' 
tlin bir insanlığın burıiyet kah· ferlerini kazandıran imit·· izzeti "Hayat, fasılasız bir cidaldir. H: 8 (620) hıbre ve Toknf 91 tayini bide- den taıdikJi 9 kannaneyyel 9,S 
ramanı halinde tarihler içinde nefain ölümiln fevkinde tutul Orada silib elde ölllnlir.,, diyor• ---•••••••lliıı•ııill• matına mtlraoaat• itba Ttık&lıt- numara 28091. 
bir heykel gibi yükaeliyor. ması blr milletin zafer tart.arın- Hayatta, s ilah elde 61üm8 !IO'&TUB name abk&mıaa ıstınaden 00• Şirket Tekaltıti 31/1/929 tır1 

Bundan güzel yaşama olur dan oluyor Zafer.. Gençleri gözlerine keıtirmiyenler; boyun· binde dairemizde tercüme ecJıl' 
H - h b l d H t' 

1 

( larJa J&zımgelen aal&hiyet ye mu? ususı ayat ta öy e ir. lar1nda zincirle yaıarlar B6yle W mi,tir 

a ip O Sa
.ı Tek&leti tefti• T• verdiii aalA- • • 

Birgün bana bir arkadqım Şimdi de Y•tadıklarını zan. ya,amağa mahkumdurlar. htik· VekAlıt ıor•ti 19 6 984 t•rl 
anlatıyordu: Japon harbiye mek neden bir iki Romalının haya· lil için ölümü göze almak, miiı· ~ hıyet Te ·nk&leti ret Te iptal Te 9101 numarala aalma mntab•• 

b 
, B tını anJatayım· t k'l 1 b' . . t d Telhaeıl hizmetlerine müracaat oldn1to mokaı...-ıe 1•1• 10 .. 1 uıdıa. te inde bır vak a olmuş ir ar 

8 
· . a ı o manın ır1ncı far ı ır. ~ u. 

kaclaı diğerini tahkir etmiş. Ha· azı Romalı mezar kıta&ele- - sonu \tar - Dahili Haatalılılar zarort Ttıya f.&ldeli olduga dere- AJAkadar11ne efendiye moHdd_, 
'-- . . rinde ıunları okuyoruz: N t • Mahmut Eıat Be MIUeha...., oede olmak özer• ili~ Y• ihtiaaı olarak •erildi. Bin doku• 1•' 
1U1ret etlen bır müddetçık aonra .. y d. . t· k d O • yı'o dersı·, dakı'ka H O erbabını te•kil ıalAhı7eti d• da • f t . H k _ . e ım, ıç ım, azan ım, Haıtalarını er gön ~leden • - otuz dört .. neıi bazlraa ayıll1 .. 
•be a e.~mıt a aret goıe~ın, eğlendim, berıey yaptım Şımdi luca devam eden alkışlarla bir ıonra Beyler· Haoı lmam- bil oJdu&• halde •irketi• huknk d k ·· ·· 

unu duelloya davet etme11ne b d d ki k 1 1 k d f Ba . e men tı·ını ·ı·ka•• hnanı d on o nzoncn gnnu. -"' 
• kA H . _ ura a yamm a r a an y.a . ço e alar keıilmittir. gtin Jar ıoka~anda v a • J 

00 • Pal Uzerinde on dokuz h•Y 
ım an kalmamıı. akareh uze· b -• ld z· · k il d No ta Şifa Yurdunda möte•akkıf bnlnnduıto omur •e il .. . .. . nız umar o u. ıyaretçı a ı ı neşnttiğimiz kıaım Mon roz mil· • • • e • ran 93' tarih ye htaubnl ü9 '" 
rınde taşımaga da tahammül isen aen de benim gibi yap tarekesinin tarih bakımından kabul ve tedavi eder mnamel&t1n kttllııini thodiye ii t 1 Hü tr H yd•' 
edem.ediğinden intihara 'karar Tu··rk aencıl Bu b:.r ha."yat TFLEFON No. 333t k d ·ı i b d bö 1 c no er 1ame ın • • mütaleasını ihtiva ediyor. Yann- • ar yerı m' •e on an Y 1 reımı mtilatlrtt ye imz11ı. 
Ti ermdış Bbu' k•ajrara sınıf ar.kadaş mıdır? Nıbayet bı'r hayvanın me 1- 26 (10 ) R.7 il k talimat dal i d if ki nüshamızda ayni mütaıekeain •er eoe reı 0 8 "18 Umumi numara 10•18 
arın an ır" apon prensı haber zarına bir ta• dikilmek ı'stense h k k b k d .. t l Ev) 1 J • mezun olmak üzere tirketin tz. 

~ u u a ımın an mu a eaaını g ence er ÇID Hnıuıt nnmara 3/62 
almış. Arkada11nı intihar fikrin · bundan başka ne yazdabilirdi?l neşredecegw iz. mirde Ria ferhaneıi Birinci kor- '' 
d Be 

Bu TekAletname ıoretifl 
en vaz geçirmeğe çahtmlf. Fa tki daha açık bir ifade ile: lnkılip derslerini aynen ya- M.ılll ba1ramlAr Te ıünnet don 168 numara•• mukim Galip daireye gösterilen a1hna ye atil' 

kat diğeri kabul etmemit= .. Ben .. Burada yatan beygir yedi, irti, zabilmek için bı·r günlük konfe· döıtönt.rl ile tertip •dilecek eıt. Hanaylio.1tlo beyi tayin ve teTkil d ı k ı 111• 
T e e e yaııo a a ı onu an ıoret•n• ~I' 

ha va~ıyette yqanam muzır tepindi, kiınedi. baraya g6mlil· ranaını iki güne ayumak mec. lenoılerde lözomo olacak kara- eyledım. tabakatı taıdık kılındı. BiD "ı' 
adam olurum" demiı. Nihayet d& ve bunlar yanına kir k•ldı." buriyetinde kaldık. Mahmut Eaat göz, k&rıkadim orta oyunu, kqkl" Bab9ekapıda Oermanya ha· kus yüz otuz dört ıenHI aıaıf., 
111 şartla meaele laalledilmi1~ denebilirdi. Bey gelecek Pazartesi güntl yİ• Ye jlmoa1tik biinerl .. rinl iclare nıncla makim 36 numarada 'NH· ayıam on al&ancı p•rf&mbe ıBJI ,1 
Prenı hakareti heriae almlf. Bu mezar kitabeleri neyi ne 18 buçukta denlerine deYam edeoelr aaatkar i9ln K99ecllerde yoıaal SöTia ıigorta tirketi na· l•mir ü96acti noteri aıübil 
Arlradaıım j19tilaarclaa lrartar ifade eder, bilir miıiniz1 Bence edecekler4ir. Ba derste de T&rk .... ı kahY•lnde •n•tk&r Be~· mına JoHf M.odyano ye mah· rHmiıi H. Tabıia im .. 11 

mıf. Fakat timdi yiae bir meae Romanın yıkım deYirlerini. . l9te ihtilllinde milliyetÇilikten bah· pt Sırrı •1• mllraoaat eta.. clamlari. Damıaa .AU .RaU 
le "»1ıiDil- Janu lllirte hakaret l.enim ilim zunedilea yukarıki seyliyecelderdir. ildir. 1-2 (8 1) ŞlrkeU tımıilea .Alfr•& Mod- 3998 (407) ~ 



ızmer BeledlyeSlncten: 
- Halim ağ• çarşuunda 

lı11urde Selinik ban.kut üse· N. h dlikkAnan aenetik ıcarı 6/ 
• bir numarada tioant ya. 10/934 d'e ıaal 16 da RÇlk mü

IDöeeccel (Alapllirli Bacı ••yede ile ihale edileettktir. 
zade Raeim Yfl Kl•ım) şir- Taliplerin ıartnameyi giirmek 

lin birrın f .... ine mfi~ir üzere Ba1katipliğe ve ıuiizaye 

LUL 
Izmtr Panayı ~I 

Seuelerden IJetı 

kibar m1'bfellerin 
1eve 88W'e kottan• 

kıymetli 

lreı Balsamin 
IANZUI 

Yazdeltt çil· 
eri, leltelm lza· 

e eder. Tenin ta· 
lli}tnı mulıa/a• 

Tanınmıt eo· 

,anelttrde Ye par• 

ömörı maga•I•· 
balanar. 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

Makine imalathanesi 
Ha1i maga Qarşısı .Numara 50 

Müeıuesem i n 

ınanıu lı\h 

olank 

:1.4 
makine 

lzmirde 
faaJiyetted i r 
AJAkadıuha 

rm bu makine · 
lerin faaliyet 
tRrzları lınk l.ındR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l a(Jhane Ve Un DellrmMM"'-. 

İçın hılnınnın aH\t ve enAW'"I ımRl edilir • 
........................................... ~ .... 

Gaz,_zgeJ! B"amam /Nnl• lflM-1 
Her boyrla •e her kuvvet Darbinler, tulumbalar T 

teaıeab mihanikiye &Bant.ör • 
tB her 0·111 mahrukat üzerine v!nçler ve &air ışler dernbt 

ve kabal edilir. 

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

1 Türkiye Cumhuriyet Merkez 1 
i Bankasından: 1 
......................................................................................... 

anname ucaret lraaanonon d•1• İftİrRk ed•ceklerın de ıeiy- ,.-
addı mabıaı .. ına teYhkaa 1enen gün ve uatte depozito mak- • 

lıo 1263 ~·•marurna kayt ... bnzl~rile ~.lrlikte Belediye encö- Mefruşat 
il edıldi~ı illa olonnr. menıne muraol\athuı. 4 - 18 Mağazası 

Fesçi Zade A. Nihat 

Geliri taroameo ErgaJU Deruıryoı onan IDfUJDa l•h••• olnoan 
ikramiyeli ylizde ö faizli 1933 lıtikraaıoın ol 000.000 lirahk S 
önoö kıımmı tetkH eden G. tflrtibi tabYillerln kayt moaaıel•i•• 
30 ARuatoı 93' tarihinde başlanacak .-e 80 Bylöt 93' tarilatnde 
nıhayet Teril.,eektir. 

Bo "'tikrazın B tertibi bamilleriain O tertibi•d•n a1nl n•
ıoarlllara aJabilmelerı içın 30 Agnıtoı 984. tRrıblndeo ( EyliH 
934. aktamına kedar e~vttlce B tertibi aıo•akkat makbaxtar1nt 
hangi hankalarJa11 alınıtlar i88 1ine ayol baokalara möraoaat 
etmttleri lazı ıod&r. 

1 Beya1tnam• 3690 (405) 
lzrnir Sıoili Tioaret M.e- - 1 • Taıı;ıııfat Rrllbaluı ta-

m11rıuıu reamt mührü mbatmda kollanılmak Ö'lere 
H. Fehmi imııaıı c 921,50 • lira hfıdeti ketifli rnuh-

lıınir Sic,.n TioaHtinin telif Demirler 1119/934 <le aaat 
1932 tarih •e 8513 numa- 16 dR pazarllkla ahnacaktar. 
le müıeooel olnp 1 Kionou- 2 - 1'am.ıifat arabal•rı tamh·"· 

93( rarıhindenberi t:ııfiye hnda kullanılmak özere c430,50• 
•kte elduğamuz (Alaşehirli lira bedeli keşifli ci•ata 1119/ 
' M~ıa zade R&1im •e KA- 93' ile eaat 16 da 
~ 11DYaah tirketin bılcümle alınacl\ktır. 
ıbat Ye dö1onaıa türek&daa 3695 (404) 
hırli Hacı Mnıa ısade K&- - .. ·=d14111 D• 1 ol U ....--Mil-'-- . . -r ın em ry a mum 

vw1• dn'ir t"e lemJık edıl- dGrllllllnd•n: 
ı •• 4iger terit Ruim heyin 5/9/193( tarihinden ;Jl/12/ 
t11•• at&kuı kalmamakla 193i taribınft kadıu a.-ğıdaki 
•Jn yektıgerinia •ımn1etle· iata1yonlardan lzmire taşmaoak 

t ••o huıu.-ta ibra etmi,lerdir. koru üstimön tabı olaoağı tsri-
•trketi mesk6re Ki• .-e feler bene9izirdir. 
'tafakatı tarafeynle t11bedil- Ödemioten lsıair• beher tono 

olmakla alAkadarJara a••· '160 kornt 
lllaltmat yerihnek üzere Tireden lzmi re 
a.._ d 'k . 601 keraf ua7aaaame tH ı an ımza 

....... 26/AtnatM/l98' Çataldan İzmir• beher tonu 
576 kuru~ 

birli Haoı Muıa zade 
• Azızıyeden !amir• 

illet Ra1iw bey (imza11) tonu 870 kuruıstar. 

Telefon 2264 
Mefroışata möteallık en ıon moda <!öşemetık kadife, 

GobeJen, İngiliz kretonları, file, cibinlik yf' perdelik tiiller, 
bAaır sMr ve keten 'P'tdeler, "1.rorız kornız, CJOCUk arRbaJarı 
ve saodalroleri, tahnn, otomobil, masa muşambalara 
aire holonor. 

lsmba - Yol Be .. atea Ku. 29 

~ o 

Umum Hastalarıo f la zan Dikkatine 

5 E11ül 93' fJuihioden 30 Eylül 93' tarihine kadar olan mild· 
det zarfında eatJtlar umuma tabıi• olaonıaıtar. Beher 20 bra 
itibari kıymetındeki O tertihi tab~iHerıo 19 ı i ra t ii ihrı&oıaa 
müterakjm kupon fa;aı olarak 40 karat zam o WllflGJ'. Ba .. reı&il 
yeni tertip tab.-iller 19 hra 40 kor.ıt üaer adftn eablaoaktar. 

Kayıt muaoı•lelerı baokamı.s da dahil oldagu balda .öaal&k 
ve Eytam, Sümer, lt, Osmanlı, Ziraat bankalarının TörkiJedekl 
biJ6mnm şnbel eri ile htaobal • ., lsmirdeki ditter b•nkalar tara• 
tından yapıiaea.ktır. 2-' 3643 (894) 

Türkiye Ziraat 
Şubesinden: 

Bankası lzmir 

Doı1a Al•~kii Sokağı Oınd No. .M.obammeu K. 
En son aiıtem mide, kana, batıraak, böbrek Te dogom '162 Bayraklı Bülbül hane 18 700 

neticesi lihsum göıhtrile• pilotla, pllotıas kaapk konalar, 7'0 c Halilir• arta 20 200 
kaeık bağları, di•tamalar iti• taban konaları pyl'i tabii 81' c Menemen O. 301 M. M. arta 2 800 
dogao ÇftOllldana Yloatlarıadaki itrllilderl doJtrultma ol- 808 c BorHoTa O 101 M.M. diiklrkAn 24-26/20 tOO 
bazları, kemik haatalıklara Detioeei lla•I• gelen kambur- 766 c c c 113 M.M. aru 22 .i8 300 
Jukları dotrultmak için koraalar ye kıadi lhtir111mız olan 803 c ArYa 8/8 bi11• araa 471 !\l.M. fi iOO 
müteharrik el ve ayaklar, talebelerin 99ht•Da uaaaıoda fır· 806 c Ay .. " 8/3 c c 603 .M.M. 9 600 
layao kürek kemlklerloin gayri tabl119fm•lne mani olmak 80' c Ayva 8/3 c c 672 M.M. 7 900 
i9ia korular. 'IU · c Meoemeo O. 941 M M art• :ıtö 1381 

1111Dtr Kutıyakada l'a'hrettln 
Pafa caddetinde 120 nDma
tada mukim Alafelılrll Ha
cı M11aa zade KAzun be1 

7Drltlgenı.,,..... •• .....,,, ve _,r,_.U. rajJht ve 733 c c c 8•2 M.M. area ı 2100 

SatıhK Hane itimat kaza .... -"aza 1.u1.,. ...,.,..._ 769 • • • 5/8 hı-~2 h;~~ ~! -
Ba•maooclo ~b4ullah efendi Fahri Blza :: : V~· :: "M • .ll. jl = 

(im ... ı) 
-idh1e V ekileıı 

... •bir Noter MnaYiai 

maball•incle B&aa .okagında 63 7ö2 c c arta 92 61.M.. 7 ltt 
aa1Urah bir bap ha•e acele &a· Bey tarafından yapılır '1'7 c c • .._ 66 il.Al. lii lOI 
tıltktır. ' oda, ınntbah, iki aofa, Kabal eaa&ları: lO 111 ll,IO ltledea IOara 7U c .M.11t'a•i1• hane 98 NO 

kadar. Sayı: borp ıuyunu baYi nezareti mö· '118 c c han• ti N 1200 
~13 Umumi kemmel bir yaziyettedir. Talip· &lres: ,,,_,,. K,,... .... Nllltd .. .,,._, No. ID '1'8 c llenMıH O. 11... 7W W-
431 H••ai lerin Bumaaed• 11...,ret ıoka- s-ti> (l66) 8 f 786 c Mu,•••T• 1781 il.•. • llallt• Gl 900 

~~ •ld talep ftzeTıae yazıhp gınd" 66 ınımar.da Ast• bam- 'ZU c Jleoe .. a (), ıuea 62 300 

.. oırnn•rak k•1•ir•t "•adi- ... ••Üraoa•t•r•. a. ı (4.02) iç Titea.,,et • 'mum M-d- 1.. '160 • c c 2SO .M .• M. ar1• eo soo 
tl11e bıldartlea i'ho feelai m•· 1 ' U U ur U- -tU c c c 862 M.M. 91 2,GI 

ı ö9tinoft per,embe giioft. iü ı ı M. M • «Allı •••• abra beyanaamMindell:i Betaı1 mfihffr .. nden: '137 c DOlf' i tll . • t.J <.JVV 

... aı*r 1f•h11 •e tıaYiJetl•rıın Ata,etalr •ot•r maa•i•i 181 Dara.-. iplik fabtita. oı•arı 218 hi .. aru 2! '80 
~-•dı~ırıı ."' latehirı·o Sarııa m•- M B . TörkiJ'• Ya•ıa• ••rta ......... tallf•·k ....,. ba•nl hl- t'lt·'IU • paıahköpri O. ita••• diikkAıı 76-64176-76 2680 

il "" ~ · •J" .a •-L "-·•t • c Hö•um hao11 lt-ı• 780 ,... "•nderı Hacı Mou nele Umami No. 1199 kimler dalnel ... ttlell i...._ ..... ._. Pt ......._ •hın• 
0 

ı-wı 
'"Jlfta. Buıo1tt Nu 6819 Kemput l>MmitaM )fayoaal Bile c o...-.... ~ .&.aran '178 Kar .. tt-_a ••kete oadd•i l/J bılH hane 111·1 1 ''"' 

-.rdan Alımet Ruim bey ile r-11- Jf7S • .ll•rh oa4Mi laan• 2'7.363 ;JOO 
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F t il• Sperco J JADRANSKA 1 set~ A:ND BAJLwAY otESJ Iıtanboı sırat Yoıu ·ı ra e 1 LıTerpul, Mootreal, St. John S.&K.&B y .& va ru 

Acentasl PLOVIDBA D. O. Susak ·n Halita.kı ttt~ikil~ KANADA _ , pu 
.&•.&VE iLK 

Yusuf Riza Mektebi nıo tekmıl tehırlerı Te tranflat• 
Rogale Neerlandaı. lzmir, Pire lrlyellte ve Susak lantik Tapurlarla şimendiferler ~er p:zar 

KulflPtlllgaaı tçln muntazam haftalık Posttuı araeında mürettep ıeferler günu ıaa .. on 
TEL.A.MON Vapuru ı ey- Seyahatın müddeti İzmir ARMEMENT DEPPE altıda limanı-

Jölden 6 eyliile kadar dogrn Triyeste 5,112 gü?dür GlRONDE Ta nrn 25 e lu mızdan hare-
M AMS Her pazartel!i giiniı rouTaııa . p Ü 1 ketlf' do#t'ru 

.A NVERS,HOTERDA , . l•t ederek çarşamba günleri öğ- le do~rn bekle~i!or •. ~ NKERK fstanbula gi-
Tl:HDAM ve HAMBURG için . . Te ANVERS ıçın yok alacaktar. d 
haınnle alRcaktır. leyın hareket edecektır. 1HE EXPOR1 S1EAMSHJP er. 

OANYMEJ)}JS vaporn 1 İlk hareketler: CORPORAf lON Fazla mahlmat almak ieti· 
•yliilden 6 eylüle kadar ROT· 5 Eyliil : SRR1N EXPORTER vaporn 3 ey• venlPr Hirinoi kordonda VA-
TEHDAM, AMSTERDAM Te 12 Eyliil HEOGRAD lülde hekeııiyor. PUROUI-'UK şirketi acenteli• 
BAM RU RG için baro ole ala- 19 Eyltil : BLED NEV YORK .BOSTON 
uktır. 26 Eylftl : SRBIN ve FlLADELFIY A limantarına 

ORESTEM Taporu 20 eyHilc1en Pire n Triyeste yolcular için bam o le Rl:ıcaktır. 
15 eylüle kadardot?ro ANVERS fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. F:XI RA Vaporu 18 ey· 
'RO'.l'ERDAM. AMSTERDAM Yolcu Te navlun için tafsilat tülde hekeniyor. 

l'ine müracaat. 

Yolcu Navlonlarında 

l\ılühim Tenzilat 
Panayır münıuebetile lz . re HAMBURG için hamule J. PUSSlOH acentesine miira NEVYOH.K,BOSTON ve Fl-

d . · I ADELFtu-' i · "k ı mir - Iıtarı lı ul arasında her •h•caktır. eaat e ınız. -' ı ...... çın yu a a-
Svenaka Orlent Linien Kordonda Oemal Oendeli han caktır. mevkide yiizde kırk tenziJit 

BLALAND motörü y4'di No 13/U EXfLON A vapurn 36 Pıy- yapılacağı mahtereın mü•te-
• lülde hekleııiyor. NEV YORI{ T 

eylüldfln on eylüle kadar (189) Telefon :~5~ t{OSTON Te Fi LADELFI y A rileriınize ilan olunur. 
RO'l'TERDA MHAM BURG, Q ş limanlanna bamnle alacaktır Telefon :3658 
coPENnAoE GDYNJA, DAN livier Ve ü. JonNs10N LJNE L1M11Eo 
.ZlG GOTEBOUG ve 180A~- LJMJ1E1 QERNi\10H.f1~ Vı.puru AN- üAiııııJ•ın•a•n•y•a•o•ıo-1•. u•t•u•n•g•e•n•d•a•r•ti•l• 
DlNAVYA limanları için ha V A t • VEH.S ve LlVEHPUL'<lan yi:ik fiinuou Tıp fakültesi 
mule alacaktır. apur cen esı çıkarmak için 10 eylüld6 hek- maavinlerinden 

VlKlNGLAND motörü on Cendeil han Birinci Kordon !eniyor. HURGAZ, VAH.NA, 
yed! eylüldr,n 20 eylüle kadar 1 eı. 2443 l\uSTEKOf1;, G.A LA S ve BRA-
RO'I'TERDAM,HAMBURG 00 ILA lımanlarına <la hamule ala-
PE~H.AOE DANTZ1G GDY. Dhe Ellerman Lines Ltd. cal• tır. 
lıl l A GOTEBERG ~" lSOAN- 1 ahmtı için beklenilen Vnrut 1arihleri ve vapurhH111 

DJ ıı.1APY ı vapurlar ıRimleri üzerine mesuliyet kabul 
J., , A imanları iç in yük Lonlfru Hattı 

alacaktır. eJı lmez 
KON DRA 'ya. .N . V. l\'. F. Haori Van Der 

H .EMLA.ND mQtörü 28 ey- TIJEıı.' Tf XO 14 1· IUI 1 LON .Zee & Oo. 
1ülden 2 teşrinievTele kadar ROT .ı. J.., .. t y < e 

DRA l_J ULI'e uırıncı 'lord<>n Telefon No. TERDAM, BAMBURG, KO- ve l J • .o L'-

pg~· HAGJ1~, DANTZ1G, GDY· 11'ALI AS PH f ~OE vapu ru 2007 - 2008 

NJ A OOTEBORG Te SKAND[. :l4 Eylfl.lde LO~ DH.A'ya. ~----T--b•.•b•-
:KA \'YA limanları için yük GH.ODXO 3 1'. evve l JJOX Göz a 1 i 
ala caktır. DRA ve FIULL 'A l f K ~ 
Nallonal Steanı Navl9atlon Liverpool Hattı u" t u" 1 r ar r ~ Ltd. Qıı G BU LO .A H f A .N" 1 :) Ev 1 u l L t -'lAI· • 1 • re ece. 

PiRE VERPOOL OLASUOW'a 
Şımali Amerikaya LeJthe Hattı 

muntazam sefer YVO.N~E Eyl ft l ha~langı- Memleket hastanesi qöz 
TRANSATLANTİK TAME· omda LEITH'" lıastalıkları mütehassı&ı: 

8818 vapnru 12 eylülde limaoı- Brlstol Hattı 
mızc.Jan hareketle doğra NEV PENTUSKER vap nru 20 
Y~~KA harek_et edecektir Eylfütle HJ<JSTOL'a. 

J kinci Bey lor sokağı .N o. 65 

Telefon: 3055 
26-t 8 7 H6 -

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve tenasül 
astahkları n1ütehassısı 

.Mnayeneh11nesini Birinci • Beyler - sinema sokattında 26 
numaralı hmmsi dairesine 
nakletmiştir . (1145) b 3 

KirahK Ev 
Göztepede tramvay cadde· 

sine ve vapur iskelesine iki da 

kika mesafede gayet havadar 
ve büyük bahçeyi havi bir hane 
kiralıkt ı r. Borsa sarayında Fehmi 
Simsaroğlu beye müracaat. 

Telefon: 3039 
10-10 ~ okc: ve yuk kahr.I olunur. 1ahllue için bcl.-lenilen 

Service Maritim Roumain ua urlar 
PELES Vapura 13 eyliilde , .,. . . p ... A 

gelecek ve ayni günde MAL'lA, 'IRI~NTl~O vapıırt:i Eylnl Hara"ÇÇiZide Biraderlerin 
BAHOELONE MARS1LYA baş l Rn ğ" ı cırnb A.N V EH~, H UI-'L 

, ve O"rD ' 
()ENOV A'ya bar.,ket edecektir. L J.., R A dan . 

~olca ve hamule kabul eder. G~ODNg, v~pı;ro E y lfıl ni-
SUOEAVA l t . . bayetınde A..N VEH.:s, H UI-'L " e vapuru eşnnı , 

nnlde gelıp ve ayni gi1ndo LON ORA dan . 

Panayırdaki Muhteşem Mobile
lerini Görünüz 

ESKJ 

Darül'irf an 
Eyltllün birinden itibaren kayda bRşlıyor. Müracaat "aatl•'' 

her gön dokuzdan Oll 1tıkize kadardır. Yangm felAketioe ugrı1•• 
mektebimizio tedriaatına hi9 bir aekte gelmemek üzere Ji111111ı:· 
len tertibat alınmı~tır. Derl'ler mı beş E.rHUde batlıyaoakt• • 
Kayıt işleri mektebin Salepçi camii arkasında htankiiy badl•111 

lıokağında Esnaf şoyh sokağında Ana kısmrnd"ki dairede göriiilt 
9 -20 (745) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . -. . . . . . TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.AC 

~ 

Hamdi Rüslıet 

Sıhhat Eczanesi 
Raşıhırak Biiylik Salepciot?lo han kl\rşısrnda 

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

lşıldak ~:':; 
cila tozo eınaalrne fa ik 
Te daha ucuz olmaeına 

rağmen iki tiirlü bizınet 
İfıl eder. Kutuao y i rmi 
knrnştur. Satış merkezi 

depomnzdar.Toptan alan· 
tara iskoııto yapılır. 

Asker markalı hakiki 
flit, Fayda, I{ileekt, Ati

h1, Bla k Flag, Flayozen 
ıı i nek i !a ç larının her boy-

da kapalı katoları var. 
dır. Dökml•sinin litresi 

y~ıloız 100 kııraştar. Son 
parti naftRlin geldi benilz 
tedarik edemi yenler biraz 

acele etsinler. 
1 

ARTI• knmaş hoya1arımıımı tecröb__,sini yapmıyan kj' 
madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli pamnk 0 

yünlil elhiseleriniır.i istediı?iniz renkte boyarsınız. · 
.H.eemi robda tnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç bo1:1· 

:-ıını ibtiyRcı olanlara tavsiye ederi11 . .Ksnaf için toptan satış uıer 
kezi depomuzdor. 

Toran taTalet sabanu ECE viın tozu, Kaol Brasso, pire to•-· 

l!aat ou sekizde PiRE MALTA, NOT : Vörut ta rıbl orı ve va . 
OE.ZAIR, y ALENSl y A,MAR- pnrlarrn isımleri üzerine mee'u· 
SJLYA, ve OENOVAYA hare· liyet kabul ediJme:1. 

karpit, çay, kına, sakız, diş macunlan, kakao, kolonya, kola, ta• 
kal, demir bindi, Jimon toza, her nevi asit, Jdatikten m11şaınıJJ-'1 

! mastarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaştr için soda, for11"
1 

leke tozu, sabun toza, löke ~abnnn, fare zahiri T.s. 

-ket edecektir. Yol cu ve hamule 
kabul f\<ler, 

Hoiland Austalia Llno 
ALMKERK Vapurn 21 ey

Jölıle beklenmekte olup BOB.AY 
A VUSTALYA ve YENJ ZE-

:N. v. 
W. F. :Q:. Van Der 

Zee & Oo. 
Deutsche Levante Ltnle 

])ELOS vapuru HREN, 
LANDA için yük alacaktır. HAMBURG Te ANVERS'ten 

tlandaki hareket tarihlerinde- yük çıkarmak üzere 3 Eylülde 
ki deği~ikliklerdep acenta mes'n· bAkJenmektedır. 
liyet kabul etmez. SOFf A motörü 10 

l!'azJa tafsilAt için ikinci Kor· bekltiniyor 16 eylüla katlar 
donda Tahmil 1.'abliye Şirketi ANVERS ROTERDAM HAM
bina11 atkRBıncla l'RATELLl BURG Te,' BREMEN Jiı:ıanları-
81.,EROO acenteliğine möraoaat na yük alacaktır. 
edilmeıl rica olunur. SESORTlS Taporn 10 Ey-

Telelon: 2004.-2005 lftlde bekleniyor, ROl'ERDAM, 

T. Boven Rees 
HAMBURG Te BREME.S için 
7ük alauaktır. 

ve ~a Limited TH~SSALlA Tapnru 17 Ey-
Vapur Acentesi lülde bekleniyor, DÜNKERK, 

1 he Cullart/ Steam Shıp Te DlRKET An Ters •e BRE-
Compang Lld. MEN için yük alacaktır. 

BA~'l'lUA :n agnıtoıtan 6 WİGBERT Tapuro 27 Ey-
eyH\le kadar Ll VERPOOL ve lölde bekleniyor. 2 inci te,rine 
GLASGOW Jimanları içiu ha- kadar. ANVERS, ROTERDAM 
mule alacaktır. HAMBURG Te BREMEN li-

SEA GLORY }~yltu başlan- man1ıuıoa hamule alac&ktır. 
1tıcmda L[VERPOOL ve GLAS· HERAKLEA Tapnru 27 ey
GOW dan ge1ip tahliyede bulu- lftlde bekleniyor ROTT.KRDA.M 
nacak ve aytıi zamanda V AB- HAMBURG BBEMR.N i9io ylk 
NA, BOURGAS Te KUSTENJE alae!'aktır. 
i9in yük alacaktır. ..&.MM.ON Tpuru 9 ~irinei 

NOT: Varut tarihleri l'e T•· t9'rinde bekleniyor. l6 birJaoi 
c1urlano lıimlerl tlsefl•• •• t~rlne kadar ANVERS, ROT
allyet h.bul edHmes. TEBDAK, H..A:MBUB.a .,.,, 
T. lJOW Kli R.BB8 Te ~- LW. BBEMBlıT'• ytt altKMkhr. 
Btrlııcu K.or••·T•l•lca M-. il6I &~liDl.All P .ACbl.O S~.11.All. 
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PI~ATT 
.Makiııa Fabrikasının 

ÇIKRllil 

1 llrklge umunıl Acentesi 

G. D. GIRAS 
Yeni .MaaifaturılCılar 9ar,ııı Saffet Mokağı No. 3 

7 ele/on No. 2413 . P. K. No. 234 JZMJR 
IST ANBUL ADRESi : .Aın efendi oaddeai Baker hanı 

P•ta kutun ı •ıe 

D epomuzda satılmakta olan Mersinli kola fabrikasının hoş ki' 
la paketlerinden on adet getirene bir dola pBket voriyornz. fıt· 
sattRn istifade ediniz. 

TELEFON: 

Hilaliahmer Merkezi 
sinden: 

3882 

Umumi· 

Eıkişehir Hil~liahmer merkez l\nbarınc.Ja mutfak Jevasıoı'; 
v-e aaire 1 terzi ln:Lzım"tı Te kafes tellM 3, Elektrik mahsemeıl 
etövler ıu, çamatır arabaları pirinç talaşı ve par9ları tt ı:yliil t9~ 
tarihinde .atılaollğından taliplerin Eekiş•hirde ıatış komiıyona• 
müuoaatları. 2-3-4-5 3644 (392) 

e Eylül Kurtuluş Bayramı 
Şerefine 

Eczahanesinin Si fa 
Her ıene yaptığı gibı 1 eylülden on eylül ak,awına k•d•' 

aziz lzmirliler için hazırladığı umumi ucuzluğa tebşir eder. 
b• Mnhitinde daima nouzlnğuyle m~şbur oJao bu müe1teae 
t• höyük gön ,erefine kendi möıtabzerat kolonya tı1anıların<h 

ınbht ihtiyaçların cömleıinde. 

Ferit. koTnt 'ura bu 50 k. 
> ınlfato komprimeleri 9 
c kolonyalar büyük şise 90 
> > orta şişe 50 
> cep kolonyaları nrif 20 
> EHnsları tüp 15 

Ferit yagıız kremi 
.Aspirin bayer 
diş mucmnnb iiyiik tüp 
Termozlar 
Feıit tuvalet aabuaları 

Deniz ba,lıkları ıüngerl•r 

> > altm kapaklı 50 
.Etibha reçetelerinde bir kat daha uou~lok yapoıak ıureti11 

büyük bir fedakArlık yaptığına 'öpbe yoktur. 
Bu büyük fınattan iıUfaee ediniz. 

·s. Ferit ŞiFA Eczanesi 
Hii~tmet Sıraıı Jswir .,,; -- --


