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••ile Telııllbr. 

Kınık Ve Dikilide 
Cihan Rekoltesi lekıdf Buhrana Rağmen ilerleme Ve 

Yük selmeyiBuralardaGörmelidir inhisarlar idaresi Bugu·· n Hurda suı~~~=fi:~u~3~.:ii.~~~ııc~ 
kında şu matümat ve:rilmektecli" 

Dikili Belediye Reisinin Gayreti incir Mubayaasına Başlıyor ı.;,!'-::i~!:. 1~.::!:i,!~ 
Se1J1Jar Muhabirimiz gazı· nahiyede ayri bir zümre tqkiJ milyon, Yunanistan 23 mily.r 

goı: ediyor Güzel v-a büyllk bir mek· Du•• D ff A E • G idi dur. 
Kınık, Bergamaya tlbi 1900 tep VJtr. Bu ususta Alakadarlara mır e Kaliforniya ve Avusturalf' 

haneli ve 4700 nüfuslu biT na· Cinayetler, vak'alar hep cahil - rekoltelerinde bu sene yoılll 
biye merkezidir Bergamaya tak- olan ve yeni görgunun manasını incir mahsuJünün fiyat düş· iken tefgrafla inhisarlar Vekile· idare hemen piyasaya çıka- 45 nisbetinde noksanlık vardıf. 
riben 25 kilometre me anlamaktan mahrum künlüğü ne kadar hararetli mü tine icap eden talimatı vererek cak rekoltenin yükünü hafiflet- Yanaoiıtan Sultaniye üzüaa rt 
aafede bulunan bu rıa· bulunanlar tarafından zakere ve şikayetlere mevzu harekete gelmesi lüzumunu emir mek, hiç o1mazsa hurda incirleri kol~eıi bu sene yüzde otuz mil' 
hıye, gelirli ve o ldukça itleniyor: Adliyenin oldugw u malümdur. incir müstah b 1 d M · tl b piyuadan kaJdarmak için faaliyete betınde noksandır. __ J. . . . uyurmuş ar ı. emnunıye e a . B. d k. k 1 k . yüa-
varlıkhdır. Tabii vazi· pençesı yavaş yava1, ailleri elemli vazıyetlerını Baş w _ _ geçecektır. Yalnız Mübayaanın ız e. ı n~ san ~ ıs. 
yet itibarile güzel bir bittabi bunlan ayıklı· vekil ismet ;aşanın son lzmir ber al~ıgımıza gore dua Veka· şekli hakkında henüz malümat 10 • 15 nısbetındedır. 
mevkie kurulmuş olan yacaktır. ziyaretinde izah edebilmek fır letten inhisarlar Başmüdürltiğü· alanamamıı ise de bugün yarın 
Kınık, Bergama-Som: Kınıkta tanışbkla· satını elde etmişlerdir. . ne hurda incir mubayaatına bat vaziyetin inkiıaf edeceği mu- Adil Bey 
yolu üzerinde Bergama ramla üç aaatlık bir ismet paşa daha lzmırde Janması için emir gelmiıtir. hakkaktar Bar&• Geli~or 
poatauam uğrağıdır. hasbiba!den sonra av· 

::i~ .. :::,:e i;.~.~~r. Paıa .. z çaı.,a. V•kili :::u:~·:u.;::!~ k;:::. Yamanlar Kampı Ilı tikirı Men 
belediyenıa umulmaya- Btltdı)tReısı SalımB. koyuldum. • • ı • • • F • 

Gümriikler ye lnhıaaılat '" 

Içl·n Ko kAleti miiateşara Adıl beyin ~
- gün şehrimıze gelerttk 15 gli• 

G 
• kalacaRı ve gümrüklerde btJ1 

cak kadar faaliyeti •ar. Bu faali- Üç saat devam eden bir yol c rt . G. . 11. mısyon aalıyete 
yet meyanında yalnız bir ıey culuk 'Dikili sahillerini karşıdan uma esı unu upanıyor eçtl tetkıkat lorl\ e1hyeoegi alı\kad•f 

lara telırat la bildirilmi~tır. 

kaydederek geçeceğim: gösfermeğe başlamııtı. Otomo Vereoı Mücadele cemiy4tta 
Su derdi Kımkta da vardır. bile verilen ufak bir haber ne· tarafındıuı YanumJ.rda açılmı~ 

Akan çe,melerin suyu içilmiye ticesinde Dikilinin çarşısında olan kamp. mtınimin geQmiş 
cek kadar kaba ve tatsızdır. duruldu. oım,.~ı h,.ıebile 0amarhıti gü 
Halk kuyu sularını içiyor. Bunu Dikili 'küçük ve şirin sahil nünden ıtıharen kapanacaktır. 
dikkatli bakıma alan beJediye, kasabalarından beı yiiz haneli Bu ıeoe kamptan bir çok 
civardan gayet güzel bir suyu ve 2550 nüfuslu bir kaza mer· kimselerin azim iıti1adeler temin 
asri tertibat ile nahiyeye akıt · kezidir •y leclij?i ı.lrlkadarlann Terdık
mağa kaıar •ermiı •e 40 bin 18 bin liralık bir bütçe ile lrrı mal~mattao anla,ılmaktadır. 
liraya pazarlık ederek parayı da idare edilen belediyesinden hal· Gelectk sene clı,ha çok kimH 
ıimdiden saymıtbr. ·Bir nahiye kın memnuniyeti sonsuzdur lerin istifade fıyleınelerlnl temi 
belediyeai için büyük mu•affakı· Belediyenin bütçe işlerinde 0 ,,n şhndıden l.a?.ımgelen ttıdbir-
yet sayılacak olan bu itle, nabıye serbest adım at.imasına reıs Sa- tere bnşvarulAcaktlr. 
yakında gayet güzel bir suya lim beyin çok faydası olduğu 
kaYUf&e&ktır. muhakkaktır. S • 8 

Hikümet biaaaının karıısında Salim bey reis seçJince, ilk 81 p ey 
gayet güzel bir Fırka binaıı ya- iti,riyaset maaşını bütçeden kal· Cuma G'finft Bur
pıhyar. Bunun ikmaline de çok dırmak olmuştur. Kendisi fahri dura, Gidiyor 
bır fey kalmamıştır. Bu binamn reislik yapmakta ve idare işle· Burdur vali -.ekıllığıoe tı1yın 
karıısında Gençler B;rliği Yardır. rinde yararlı muvaffakıyetl er edılen valı muavınimı?. Saip hey 
Bir nahiye merkezi olmakla be- göstermektedir. Kazanın tenv rat dtindeo tlıbaren vılayett•ld Vl\ZI· 

raber spor ve temsillere verilen işleri çok güzeldir. Memlekette lesinden ayrılmıştır. Şımdılık 
ehemmiyet dıkkati ceJbedecek Fırkanın ve be ediyenin manevi vah muaTınligı nkafetıni bokok 
kadar memnunıyete şayaodır. müzaberetleri altmda teşekkül ışleri miidürıi :Unat bey yapa-

HaJk sıcak kanh ve sokul etmiş bir genç ik birlıği vardır. oaktır. 
gaa.. Buna rağmen zabıta vu· 30 Ağustos münasebetile Bir Sl\ıp bey Onma giinü aabahı 
kuah pek çoktur. Dün de bir Jik tarafından verilen bir müsa· Uordura gidecek ye yeni •azif•· 
vak'a oJmut- Dokuz kitiden mü- merede "Ergenekon,, piyesi ile eıno başlıyıtcAklır. 
rekkep bir kafile jandarmaların " Şer 'iye mahkemesi " temsil ........................................ .. 
mubaf azaınoda kazaya sevkolu· edilmiş ve çok muvaffak olun ~ana çıkarılmıştır. ltıtihisıa ıim 
ouyordu. Sevkleri esnasında suç muştur. dilik taayyün eden miktarı on 

Cumartesi Günü Son Kararların Almanyadan 
Verileceği T • Ed•ı• Ttlrkofise De 

emın 1 ıyor mtracaat Edildi 
A l d ·c · k ı rı•• Yeni ölçüler kanunnoun tat- ölçüler wiif8ttişi Oıruan zade manya llll ur 0 11 'b• 

L b · · ı· d ·L· tetine ~uko\>ulan müraoaatt• biki dolayıaile bir çok e1oafın em'ı eyın rıyaH ın e on ı~ı bl" 
· 'k" · . sene için fazlaoa mık.tarda 
ıhtı llra Hptlğı çok caoh bır azadan mürekkep komııt1on be- b b t .. b 1 buloO' . . . u a mn ayea1ına !a 1p 
şıkayet meYzunou teşkil Nliyor- şınoi içtımaını yapmı,tır. Bu d 1 'ld . 1 . ı · t .... ,ol · oga H UI mu, f'6 ıya _. 
<l~. ~~hihye veklletinin emrile toplantı d~. Oa~art~ıi gününe mu.tor. 
btr ıkı ay eYTel muhtel!f nnn- kadar katı netıcenıo alıoma11 Dünya bo,:tday rekolteıiol• 
takalarda ihtikarı tetkik H men kararlMştırılmı~ Ye 12 ~zaya len· ı,0 ıe•e noksan olrnatı baaebıi' 
için komiıyonlar teşkil olunda, di ıhlisa11arı dahilinde bulunan BeJ9ika AYoıturya ve Ahnaot• 
Şiwdıye kRdar lzıuirdeki ko· nıaddalorin tetkiki vazifeei ve· nıo bo aene uızden iıula wılf.• 
misyon dört içtima yaptığı halde rllmiştir. AzalKr Oomarteıi gü- tarda hububat mübı\yea edecek• 
esaeh ve muayyen kararlar ala niine kadar tetkikat Ue metgol leri anla,. im ktaılır. 

maıuıştı. Ahiren vilayetin "id olacaklar Y• kanaatlerinini ayni • - ... 
detli bir emri üzerin• komisyon giinde yJtptlaosk s•n i9tima da Katil KBZIID 
tekrar faaliyete gtılnıiştir. Diin kararA haAlayncakJar<lH". 

Şehrimizde Aranıyor ........... 
Ş 1 Aydının Lrheylı ko1ıiocl• Dilaver Bey j 

Mektupçu 
Vekili Oldu 

Çıçek dağı kaymakamlığına 
tayın edilmiş olan Ti!ayet mflk
topçaın Şem'i h@yin yerine T6· 
kAlette bulunmak üzere KoşadHı 
kaymakamı Dilanr b•1 tayin 
edilmi~tir. 

8Ş8 Zıya ~feııdiyı öldbrmek le uı_,. 
lllenbada. P•nnl noıı Hah! oğlu l\.azımrn ızı:nırf 

Tetkikat Yapıldı ~Mçtığı 7:an.nedılm~kt•~ir. ~~bal' 
lınden 1'akı talep tızerın• Ktıı•" 

Hir k•9 gündenberı şebrımı•- b 1 t 
aranma~" ıtı, anmış ır. 

de lmlanmAkta olan ziraat eoı Takdir EdUdl 

titiileri laboratuvarlar şıf i Ke- Hele<lıye Kar;;-ıyak~ taba \k•~ 
rim Omer bey Tiliyette Ye mül n tabııl memııro nrı bef1' 

hakattakl ıolaran ıadyo akto•it• yazifeaııule gosterJıgı gayr~ 
derecelerini Cetkit ıl• mefkul ta~dir edılmı~ ... m•a•ın• d6 

D 1 olmaktadır. lira ZRmc,lnıımn,tnr. 
luJarı bizzat gördüm T e•kifJeri Şer'ıye mahkeme.si isimli ese· yedi bin liradır. Huıusi muhasebe epO ar 11 

b al b Kerim Omer bey •ali pAfa• Bizde takdır Te tebrik eder• sebe ini sordum, 13 yaıuıda bir rin temsih seyirciler üzerinde memuru Naci bey yap an ta -
- l .. d.. k k t' . d Halka JJAç Satamazlar nın ref •katinde Te kimyalter Sa- Matbuat Davası f,. çocuga ecavuz ur. eyi bir tesir uyandırmıı ve eski kikat ve tet i at ne ıce11n e " ~ ı 

K kt '- k ı· d f ş· d k" 8 d 1 d lihattı·n Fuat beyle bı·:rı·ıkte ola- T"rbahda Jandarma tAr• .ını a sı .. sı teva ı e en sakatlıkların sarılan fenalıkları hemen tevki edilm;ştir . ım i ı Hl ecza epo arınan 01t • b tJI' 
"'ı dan balkt,.n birine tene'1'!aii 

1 zabıta vak'alannın ekseriya mev- bir kat daha anlaşılmıştır. Genç halde hususi müfettiı Hikmet rodan dogrnya il&9 tattıkları rak dün De•ehkö1• ıitmi,ler 'Y• naııoda dayak atıldıgı hakkı•4 
&~u bu oluyormuş. Bazı zamanlar liğin devamlı gayreti ile kazanın bey tarafından tahkikata devam uhhat müdttrliiğiiniin nazari dik- orada Şa,al menbaında bazı tet- yazılan bir yazıdan dolayı g~ 
bır günde bir kaç vak'a b rden en güzel yerinde büyük bir bi· edilmektedir. Hesabahn tetkiki katini celbetmiştir. müdüriyetten kikat 1•pmıtlardır. kın Seıi gazete11 sahibı .Meb(j 
olduğu kaydedilirmiş. Bunlat: biç nada yapıJmııhr. için de bugün maliye .müfettiı al&kadarJara yapılan te!>lili(atta Sırrı Bey hakkmd& Torbalı J•"ı 
Şüpbeaiz ıc:ehalet eserleridir.Eski Btr Jhtlltı. terinin gelmesi bekleniyor. Bu i1A9ların ancak eczanelerden aa- Re .. t Be~ darma kumandftoı ŞnaJıp 9~ 
devrin sakim ve kanlı görgüle- Dikili hususi muhasebe dai· ihtilisın neticesi halk tarafından tılacagını buoou barioincle hare- Ket•n kaymakAmı Re9at bey tarafından dava ıkame olullıll ti 
ridir. Kınığın okumuı sınıfı ve resinde bir ihtilas olmuş ve bun merak ve heyecanla bekleniyor. kette baJuoanJarıD tidd•ll• tec- bir hafta mHuniyetl• •ehrimize Y• müddeıorııaınılikç6 tabkık' 
yeni yetiıen mektep çocukları dan on beş gün kadar evvel mey· HulQsl ~iye olonaoakJarı bildirllmietir. ı~•lmtı,tlr. batlanımttır. 

etrlka No. '' Evıoı s gerıldı, hır kerr• tıtredı Te gö•· dön Ülküt ~ımdi Böteııt adeta Dl takdır Te teşvık etmesını, bu Vauın bn sırrın "ğır yükiU• 
. ' 

DentSevlyor:nn? 
l\4u.h.ar.r:lr.l: .Flehi.a .A..rU 

O lkiı sabud81111yerek haykır: O bi9 bir şe1 işitmemi' gib-
uı, ellerım nracak gıbi kaldırdı Ülküye dogro do zaYallı kadın, 

- A ıtJk çok oldun Kler. bili renkıi11 dudakları titr•J•· 
Sev~rnarı eeni bu kadar dn~üre- rek bır koroyocu gibi yakıa,ao 
"egıne joaHMmazdım. kocaeıoa kollarrnı uzattı. Bir 

lerioi kocasına kaldırdı. yaharıyordu. Yumuşıtk taniyle kadar çirkin bir ••kilde biıleri gene kendııı taı:ısıu; koca11ıı• 1
1 

Bülent eodi,Hini gizliyeml· kar11ıu ıöyletoıek, Klerio bü· körükliyecegioe inanmak iıt4t· kadar .... dııi HRlfik içın de b61 
yeruk : tün o 9irkin ittibamallnı inan- miyordo. Fakat üç gtia eni Ha bir tüpbe <loyurmıyacaktı .• 

- Öyle korktom ki Olkü; dırıcı eaf temis tanile çürftt '1lknn ıHylıdiklerini dırinl•ttir Bir ııtnıye Halt1knn b•1' 
yiue ne oltlo yanamt OciayR gi- m .. ioi bekliyordu. .A.h çekin· dikçe Klerıo pek te 1aoılmadı- gözlerine gelclı. 
derken aeni şen, Te gülerek git- meden ıerbeet eöyleH bir anda ğı•ı anlı7orda. Ey 'imdi Bölen- Ona acır gibi oluyordu. _J 

recegimi tanırken, kork'fln9 Ye y•niden dotacak, bütün kara de ne ıöyliyebilirdıt: Şimdi iılıkbıaline bır 8Pf..-

inan1lma11 bir Yakaya tabit ol- dfttüna.lerde11 kurtulacaktı. Oğlanus BaJtk, karıaı•ı 18• gibi telikk ı ettiği Kleri aııar~ 
mnş gıbi sararmıt, aıabi titrek Olktt ıökftt ediyor, kooaıının Yiyormuf, deyebilirmiydit ı,t• mee'ut ol•cağın" inansa. beıO 
boldom. Kollarını uzattın "' kurontnınn• anhyamıyor belki kendıni ea91o göetereo.k en •fak gidip bu işı kend11i yapınagll ~ 

A~xma cebennemıo ale•Je
lerımı karatmış! füderin kalbi-

düttün. bo yükaek H•@ill adamla •al- bir harekette bnloom•dığı halde ıı,,.caktı n orıunıı 11\ıııtletıle ıo 
adım atamadan ... er• yoYarlandı. · h terıL olacaktı ,, Tam -.ak tı•da yetıtmitim. çak, çlrklm itti amlarla göolöuft bu itbamıo altmda kalabllirdi. • •• ,, 
Yıoe ba ... ılmı•tı. Bülent bu ııL \. Dah.. ·luı alıııadın ını v 

J v .. Doktor ha bayılmalar i9ın se1a· bnlandumak iıt"miyordn. Bülent ele öylemi du,üoecek - ~ · 
nm ııyab pa.ılarını güıteriyor. ıık haygmhklara karfı, eyde ufa- bat diyor, Hn, yorgunluğa daya- Batı kaoape1e dayanmıt Hö· aoabat Bir Aa olınn Klerin ıöz- kü7 Oenp vMwıyor, dalJıD 
Ben hu çırkln karontulua ce- k lJ d ı b dü ı rftnüyoraun cı ır ecza O a ı ze tmitU namam diyorsun. Peki ıana ııh- Jeodin yal Yaran tatlı ıeeile ken. Jeri ooon da fikrini karı•tlrmı- • • 

a.· b· ı k .. ··kı ··k b' k ' d k' k ~ T Doıtro arak kocıuına 9"~ ~•p •erme,.ı ı e uçu n ••- ır 1 1 • ı a agra,tı, •itleri batını ka•andırmak içi• oe ya- dini toplamaga 9alıttı. KocHına 1aoak mı? r. rf 
yaram. Ve ıana yol göeteriyorom. araı111Jan ruhlar damlattı, alnını payım iıter1in ona eöyle. Tedbir her.eyi anlatmak ile anlatma- KooHının tiıtHne dıkilmitba du. Gözlerini "wnıyetl• on• 

Tirdi: 
Hölent yera•den fırladı. Şim- takaklarını oYda dakikalar, 1a- alayım, ıent en küçük bir heye- mak araaıoda mütereddit da• yükıek "•tık bakıtlan ona tit· 

~ -n .- - Dn ro"1•m Biılent, t• 
dı ha Ç••I•• kısın u lköye bir yıııs eaatlar kadar ozan kalhi- candan kornyayım. rayordo r•Ui. .. . . 

d - ki d o · · bfttbötno ıyıyım. Hele ıı• 
f 9 Y y•pmuıı: an ur yor •· nıo tıktaklarıoı artnı1orda ])aima bir heyecan, bir teee Kler ona da ö1I• .. tairlemit- Hayır· oe•a ı••tt alaıada 0 md ·1r 
içerı •tllırk•n Kterın hızla ka. Genç kadan on dakika ıören aiir oeuoui gelea ba beyılmalar ti ki •• Bir kard.. «llti aokal- belaoık k~ralhları•, deri• dlifÜD· 

1 
..: ~e;:i;~m· hayılmaoı••• -' 

P11 1 ç•k•rek orlsdauı fırl:tdıgını bay.! ınlıktan eonra ~·· kaı•ak- yine sebepıia olama•. uta en tabii ltir •Ykl• Halt· o•l.,ia, ye üaüatiiti malaalr•DM· bebioi IÖ,İer ..;..,.!. 
ancak göretn!dı. larıoı oynattı. Kollara agır aıır 8öyl• •• ot•t !l•r• ii•ül· kaa ••'a&a elu WHla ........ teri• ı•r •l•uıaa ••ıaumauı. _ Sollll V•"""' 

• 



-
AVBlJPADA. 

HARP OLACAKMI? 
Tekirda~nda 

Almaoyaoın baY• nasıra Oe- Atman7ada lnıtlterenın bıtarat • • • 

merikah Muhabir Knickerbocker'in lhtisaslan 37 Haydarpaşa Lisesi Açılıyor 
•eraı Göring, Almaoyanıa kttn- kalaoaıı blNioi 01andırır .. ,bar- IL.I , ........ ,,.. eı·n LeylAı Talebe 
4ıane hemlladat olan FranıAnan, bın •ahara t11rl ıdllmt, olur. .. ...... pı 
ll.Jçik•Dıo, Lehiıtan .... Qeknı- Hag-llu lagiltıre il• Frtto• mit- ....... i. • ......... . ki - _. -------.................. ____ _ 

Alınacak - Hava Postalan 
lot>ak:y.aom malik oldukları tay• teıekın hareket •••TIHH, Al- o • ...oa .... _...... .... ..... hj-1 lla... oı ... ,. •• 
l•rıleria 1 üade oto•, kırkını i• ma•ya1ı de•lım•k •• harp tıh Telrirclat, 4 (AA)- Dh T.. latanbul, 4 (Hmaal) - Hay· clarpap liwi•• Je,U elarak Wa mii&deki .hafta itimde '-ıl•• 
ltditini alenen .. uyledi. llkHini a.uebötlln orta4a• kal· kirdağ bavaliaine bol yaımarlar clarp8facla eald TıWMye mektelti talebe almacakbr. caktır. Tayyare lataabalclu Di-

Ahlli IOlyalııtlerio naıiri •f- clarmak mümkün ohır. Teoerröt 1•rmlfbr. bİDUIDda .•çılaca~ olan yeni Ha!. lıtaabul, 4 (Hm..ı) - Tir yaaibekire •-tt• si~. 
lira olaa gaa.tf>, ••a~ıd•ki be- eltili Ye karartı• oldnttn ltiuiai Bola, 4 (AA) - Bir haftadır pqa li•aı T~nıe!"lde teclri- ki e hava talan ıeferluial lataabul 4 ( Huaaı) - A.-
lltbı J•pıyor: r 

11 1 
Bo!uda bunalbcı ıu:ıklar hlklm sata baılıyabilecektar. Bu mektep 1 poa karadan gelen malimata r•• 

• Fraaıaıuo 4046 Belçikırnrn uren ıhlr 
1
°1 tereb A •••yaya ılrmektedir. T&rklyenia en b&ylk Jiaeıi ela- ı••ifletmefe bqlamlfbr· ı.ta- ·1ui l9fkiJjt liJihaallHla maliye 

~. • oeHret •er r Ye a cuare& ı. A ~ ( A A) Dlrt k M b ı •-•- d ıat--L.....• . . . .,,.,, Lebiıtanan 1000, Qekoılo . maıya .,. • - ca tır. ektep binaıı çok blylk • na&ara an aoma ...,.. • Yekiletınde bır ele lauiae •le-
••k7aoıa 700, c.-mau 7000 ray- bar~ ınt•: :~•r. h ilk d ıGadenberi cl.vam eden sıcak ve mllait bulundlljımdaa Hay Diyaribekir laa•a po1talan .... t...,ı.;a ibdu oluaacakbr. 
hrelen Tardır. Bır de 7000 ıb 0

• tı ır •• 110 

1 
ri .. ba,a11 daha d1ade artmııtır • • ı ı • a 

tı11t aabiUeri huloomaklaclır. 1tildir.Bont1 Franuaın, tal7anıa, Hararet tllpde 38 dir. lkt• t v k•ı• T k Ad d 
'· lıeeaba DMZ&rao Altuany•, Ye~oıl••J•nın, Qek~loYılıyanın, Bola Panaıırı ısa e 1 1 ra. Y&- ı ana a 
'SQo - 2100 aıkeri '"Y1ıH"ye Romanyanın, Helçıkırnın, İ1Yi9· BOLU, 4 (A.A) - iki t1aclOr 
lb&Uk 1 1,. d Daha ıb renin, Halındantn Ye Dantmar· denm ede• Bola paaaJlll ba- d T tk•k t y k • t • t • 

ti1ath ~b~·~:llla::ı:~:~ran ceo•· kanan me11ol liderle~i ıöylı~I·- '~ bltmittir. Geç• .....,e a e 1 a apaca Makinesiz Fırın-
rıı Görinr 1200 t•JJ•H 11temit lerdır. hugltn t1e bıitfin 1ngwlıı a11betle laaJ'ftll •tımı daha pk 

Anapadaki b•tbinliı?ın Hal ef~arı o~~mıyeılnl h11 fakir tı o!muıtur. Ofis Reisi Faik Beyin Celil Beye lar Kapablıyor 
lebeplerinden hiriıi tıt.e hudar. tıla etmıştır. Ba •11• OD~ Modonao k~- •"' • e• • • Adana, 3 (A. A) - Belediye• 
ış.,et Almanya 1200den 2800 e c - Her ,ey tngllt,,reye bag- IUIDID Ye OD befintl• Düzceaıa Verdı21 izahat Mubımdır Dİll mtlkerrer emir Ye t•IHhl•· 
••~ar h•yyareye malık olor1a, lı!. Jngilter• ne yapactkt1rt. 18 inde de Gendeaia panayıları ........................ - ...................... ~.. riae ratmea cliiae kadar elek· 
dif•r deYJetler ne ııtir•c•klerdir' Anopa efk:\rı umornlyeıl hep açılacaktır Bu ~aaa11rlar D~ıln latanbul 4 <.Huuıl) - it glln lkb~at . ~ekılı CellJ b~ye trildi yuj'arma maldH1i k.,mı· 
4ı Maman zarhnda A"fropa H• bu "oali ıorıuaktadır. A!nl ıoal deYam edeceld1r Bankasının Eclırnedı açılacak ihracat ıılenmız haklwacla ıza· yaa fınnlar kapablmııbr· Mft. 
Ilı • 1 llii:I •• • b • • '-ü 0 d L-t • t' ••ı tayytu• fllolarll• örtül· R}'nl alAka ile hem Berllod• B a· . 1 fa yenı fU •••Din ... t reamıD e IUI vermıı ır. cal makineli fınnlar ıebrba •· 
1110, olacakt.,. • hem Parlıte ıornhnıktadır. Qltn: ılkan IJIZIJI on nısı balanm11k lb:ere llıhıat Vekili İhraç edilen mallanmaıa ma· mek ihtiyacım tatmia ettitiJMI• 

Barp lehıne .,. aleybıne ç•· ki Hltlerin bari et ııyıu~tl lngıl- • • • Celi~, Bankanın umami müdür kabili olan dövizlerin •• •lir'atle .. llirde berbaafi bir ekmek balı· 
lıtaıı knYYetler ölçUlt'JU1tö zaman, .11 1 b b b bit f Çaldarısın NutkıleBaşladı •ekllı Muammer, Tlrkofis reisi memlekete aokulmuı ıçıa bua ranı olmamııtır 
.. p; gı eren n ayır a ftne ara · B'ri · E ·k B · --'- · 0nftmü.;:deki üç, be •• oa, hattR b .. • Atina 3 ( AA ) - ı DCI aı eylerle cl•ha bazı zevat tetbırler abnaQlahr. Mamafih belediye ıon bir •1-
iaha fuıla aeneler zarrında ıul hı?•, •.lt.s fnh doııtlogunu kaza- Balkın r!)'aıiye konferansı baı .. buıila Ed rneye Jİtmiılerdir. Eıe mıntakaıında ve lıtan· tamaha aıtererek makiae tecla-
ban lbJAI edilmı .. ece.ıtl neticui uaca~ ı ıtıkadırıa aatınat ediyordn. y~kil M Çaldaria ile Maarif na iktisat Vekili Fdirnede mühim bulda ofis reiıi Faik beyin yap .k t ~ i k fın • 

J ,. ı.:: V k ·ı M M k 1 · 1 il b' k • d k d · .. "k · d. k'kl ba k n • mem 1 ve apanmıt • ~ıkıyor. Jrakat tetlıbat müHb• - .... onıı var - a ı zm .. a ropu ~s •e ııyaı b~- ır nutu ırat e ece ve av etın tı.~ ı bA. ı tel ı ere uyll lara on ,Unlcık bir mlhlet Yer· 
~••ı batl•mı,ur. Şimdiye kadar • • • me ve alim llemme m~nıup . ır de Alpulluya uğrıyacak Ye Trak· bır ehemmıyet atfolunayor. . ti 
tarıhte her ıil&blanma yarıtı Numune Sayımı çok şahsiyetler buıurıle Atına yanın umumi iktisadi vaziyetini, CelAI beye •erilen izahat ara· m•ı0~:,. t ft b . . d 
h ' D ülfll alonunda a"ı l mı•tır . 1 k'k ı· k . d b k'kl üh" •ıser ara an ıe rımız e •• 
•rp ile netloelınmtttır. Ho ya· U ...., f ar _nun • . T.. y .... ibuyaç arJDı tet ı ey ıyece tar. 110 a u tet ı er m ım yer talan unlar üzerinde bir ibtiklr .. ,,lll .. i • ti b' I k id ' ' m11.ml .n u 118 Ba,vekıl M Çaldarıs soyledıgt TOrkofis reiıi Faik Bey bu ahyor. L'k' ·ı 

on ne 1 Ç e ı tce lll 1 r , k . olup olmadıtınıD tetaı ıne YI 1 
:~noıı ceYabı lngiUere deTletin- Sa~ımına &asırlık nutK.::~renin Pitogor Aristot ş k D • Y il D yet makamınca devam edilmek .. 
• lr. BatTeka let lllallıtık " itleri eklid gibi riyaziye ilimlerinin ar emır o arı a tedir. Meıele birkaç gtln ıonra 

- 23 - umum müclür Tekili Celal bey temelini kuran bir çok Yunan anlaıılacaktar. 

Londra - elırimize gelmiştir. a~mlerınin v~tanan~a açıldığı~· Nakliyat Tarifelerini indirecek ı----·.•H•I ---·-·~ı 
lfranıız rioah •lyaaiyeti en OeUU bey dUn .ahah Vali gormektcn mutevelht memnnnı· lıtaobuı, ' (Hususi) - Şehrimizde bulunmakta olan Nafia A dlıyede 

di~eye dlişerlene, Tartın döşılın - Kıizıın paşayı ziyaret etmiştir yetin~ bey,an ede_r~k Balkan mil: Vekili Ali bey Şark demiryotları idaresinde bazı tetkikat ile 
ltr. ltaly.an r i cıali ıiyaai1Hi fln- Bug ün hpartıya gıd eccktir Oe- let~t•. arası~d~ ılım sabasındakı meşgul olmuşlard1r Şirket Edirne ve banliyo terenlerinde yolcu B d 
clı,eye dtif•rler11, Tar11n dfltıün · 1'1 bey lıpartada y:t pılacak olan tcşrıkı mesamm onların mllteka taritelerini indirmeye muvafakat eylemiştir. ıraı a.r 
ltr. A nupanın iıteue bir dii zü- nmoıni ııuf uı nüınuno sayımında bil münasebetlerinin takviyesioe J b J d y f B h Dükk&n delmek ıoretlle moh-
11~ dulet merkf'zltır l nıfe endişeli balar h u luoacllktır . ve ilim ve medeniyetin terak~i- ne o u an a aya u sene ma t.-lit yerlerden etya çaJdıkJarı 
, h s~ne hizmet edeceiini kayd•tmıı· • 1.. ilk El ala Go··nderı·ldı· t9ıo aab•t•o• 1•k••anarak müd-
, rninltr yliriitiilıiin, e beıuıui. Bu HDt Ol111ni,te de ayni tır. su u . m r . delomuroillge tealım edtldıktea 
hti yektur. Fakat lngilız dev- mahiyette hi r Hyını yapılacl\• 1111111 

- İnebolu 4 (A.A) - Bu yılın ilk mebıulü bugün meraıımle ıonra Snlh ceza hıkimU&iuoe 
let adamları endifeye düşecek t d 1 ki Kavgantn Sonu k O d kik b 'lk t" l y f e gından t•m< 1 en hunr ı ara Dolapııkuyuda Saraç Ali 10_ vapura y~ ı.enmittir. çytız HD ı ı _ u ı par! e ma .. • aya ıorgolarmı mUteakıp teYkif edi· 
OlurJarH, bouon manaın Anupa ba,ıanmı,tır. 935 eeneeındı bütün ka,.ıoda TeTfık oıtlu Hakkı ye g6nderilmııhr Bu yıl elma mabıulUnun bereketh olacaıı an 

1 
,. b t M t 1 Abdal 

için karanhk günler demek olur, "' " en .we m• • 08 • a ye • 
Tthki1ede bir ~iind• umumi Feyzull>&b oRlo Fehmi araanıda laıdmııtır. lah namıJJdaki bırı!llzlarm tabkl· 

İngiltere bugün eodi~e i9in· t 1 kt O IAI ka.-ga çıkını,, Fehmi hiçaklR ki k 
cı,dir. Alman amiralı olan Ton nn oı Hyımı yapı aCR ır. e B 1 d• 1 B k s katına ilçiinoü mfiıtanti l ge 
~ırpıç ıle Al manların donanma :;r.,.~:.:~:~ıta da tetkikat icra ~~~::;:. ıol ke.l9aııından yara e e ıye er an ası e• ba~lıuımı~hr . 
etrnıyeti tarafından Alınan do - ~ ı•k 1 e y ld Ataç Kesenler Çt Tarızlı köyüodeo La11 bıcı 
11•nına11 lnıiliz emniyetini teb . ... o ne 1 ımaı apı 1 
hk"ye toktogu zamandanherl ,. ELHAftBA 1 Donun ojtlu Mehmet ve aynı t • - • kö1deo kömürcü ojlla a .... 
clagı ı ızıer biç bir zarn•n ba ka- • lbıan Bey M. -urakıp Seçı·ldı· memkftr köy meaarhğ1Dclao "'"' 
lr tmdiaeye dütınl3mişlerdir. 

" MILLJ KU1UPHAN-= SJ'A.'cMASI keıUklerl i9in "dlı1eye Ytrıl· Bu1rüo dıhi f ngıltere Alm•o · c. ne. &okara ( ( A. A) _Beledi· )•it bllono •• heıabab blttıtkik 
tt zr .... Y mı,ıerdı r. 

hdan dolayı endı'e içindedir, o BU GON 2 büyllk filimle yeni mevtımin ilk proiramıaı yeter BankHı umaml be7ıtl 19 ittifakla kabal ederek Banka ....... -
41ruauya ki artık ıkinci Vilhelm muhterem lr.mirlilere takdim ediyor. Eylftl 98( Pazutetl glloll Hat iclare meoliıinla •immetiain ibra· llOttertyl Pa,ı .. amamlfl•I 
tarafından clegıt, Hıtler taratan· 1 _· KARTALLAR UCARKEN Ut te dlyanı mtıbaHbat reiılnio ııııa vı safi k&rdan eerma1•1e Kaı,ıyakada otubüı bekçiıl 
d,Q ıdare ed:lıyor Ye orada aml- . • ti altında Şurayı aeTl•t ayrtlan 7ilad• s' den hAaıl otan Htiae7i11 oğlu Ômerle ıuför Ah-
r l rıya e . paranıo feyla:al&de ibti7at ak9Hı mıt otla Zıya efendi aruında 
• Tirpi9 de~ıl o•neral Göring ye dlyanı mohuebat lklnoı rılı- olarak tefrikine Ye raporda g6'· 
'1tihiın bir rol oynoyor.Endışeye Başrolltır(le : Diioya ıaoema artletlerlnin en lnıdretlllerl lerile Dahiliye Vela:Aletl erk&nın· terilen ıafl kAran nlaamnam• mtttterl almak meeel11lnd~DJ'••• 
.. bep olao şey A iman donanma FREDERIC MARCH - GARY GRANT dan Tt Banka termay11lnd• '- il ı• çıkma, Ti Zıya •f6 nda mır 

mooiblnoe tev•tlnı aarar .Aer - 1 dt l dö ii tür Zabıtaea 
'-lllıyetı deJlıl, Alman baTI\ mU- CAROLE LOMBARD ın 9ok i•tlrat hillMl olan mi "fe 934 ıenetl hı•p denııi • •D 1 Ym. 1 

• 
ılafaa ı cemıyetıdır. Hn eefer on belediye Hh•in4ın milr•kkıp tnı'n de eıki &rıkara meb'uıo haklarında tabkıkata batlaamıt-

l'aınırnıfln f RANSJZCA Sözlü .,. .a 
lne,.1.nn hahıı olan Alman deol.1 olarak t9tima etmit Te bankanın lh1an beyi mttrakıp intihap olan- tar. 

•hı gemıleri deıtıl,A lmırn bomba 2 HULYA PE .... ı•NDE J{tçea 983 l•Deal h ... p clen11inı mnt1tar. 
'-1sarelerıdir. - ~11> 

SllAh Yoklaması 

Düo ak .. m aabıLa tarafından 
yapılan amami ıiJ&h yoklam .. 
11nd" Keçıoiltrdı Mebmıt All 
ojtlo VeyHI tle Moıtata ogla 

•d,~;~··::~ !~:;~;~:. b:~~~ KATE o~k, ~1GY~n~:ük , .. d.. Bü.~iik Dev~ etler Anlaştı 
'a1na ııını açacak olan anıhtarı JEAN PIERRE AUMONT'la 
'hnde totoyor. Şayflt f ngıltere 
bQguıı lı"'raoea tarııhnl ıltıHm 
'der ve Alman~adan url ı ıcek 
bir ı şaret ii zerı~e Franta il• yan 
>•na bart>.dıce~tnl Almanyayı\ 
~•ktan açıga anlatırsa, harp 

1 
_llrl gayri muayyen bir ıaıuan 

1Çın tehir edilmit olur. Şayet 

4
111ihere omami harbe lakad-
tian tclıb samanlardakl taYar 

"• ha11k1Ual tekrar Htr •• 

HnJıkte Ç•Yirdi~l menimıo Jökl, ne,eli, höyük 
T'RANSIZCA Oper.-t 

llAVE OLARAK : 
Sevimli ve kıymetli sanatkirımız MUNIR NlJRE11 iN 

beyin AYRILJIC. lıimli çok nefia TÜRKÇE tangoıu. 
1 P 11: f{ F f f, 1\f 

-----------------------------------------------SEANSLAR: Hülya P .. 11ıdu: 1•,ao-11-10,ao-~~ dı 

Kartallar U9arken ı 16-18.30-21 de 
Oıuna 't't Ptrtembe gtlol1ti 18,80 ela hatlar 

lsviçre Hayır mı Diyecek Oemilln üzerlerinJe birer bıçak 
Kemerde arabacı Mehmet o"la 

Parit, 3 (AA) - Deyli Tel· ımurabhallan ilç saat devam M bmedin üzerinde bir anıtalı 
graf muhabirinden: edea bir celıenin. iki -b~ ça:ı bolunmu' müaadere olua .. 

SoyYetlerin cemi1eti •kvama Sovyet Ruyanua MWetJer CeJDlo mottor. 
lltihakı hakkında baıhca b&ylk yetine girmeıi me1elain• tabıiı Pollse Hakaret 

etmiıler ve mDukenden aoma ~ref Pata oadde.ınde fırınoi 
devletler arasında tam bir iti bu meaele Milletler cemiyetinde Ahmet oRlo Moetafa Ye kArd .. i 
lAf hlııl olmuıtur. reye konaldutu saman hayır reyi Mehmet THlfe halinde bulanan 

Bera, 4 (A.A) - Hariciye •erilmetiai lederal mecliıine Poliı memura lımRll efenclly• 
itleıi federal medjıi azua ile teklif etmete mlttef~aD karar hakaret ye fılen teca•üz tttikJ .. 
lavipeaia llilletler cemiyeti ftrmiılwclir. rioc1ıa yak&lanmı,ıardır. 



. ı.-ı .&8ır 

'ftıı~•• ..... D" M •• h. n·· . H ~ .. ... .. -; ......... - .............. - .... " 1 un u ım ır ırsıl· 

Uzum PıY.~sası Sa1rla°!'- lık Vak'ası Olmuştur 
dır Ve Yulrselmektedır . .. ......... : ........... - .... : ... ~ .... : ....... .. 

··-·-·· Bır AşçıEvın Efendısını VeMada· 

Poliı Faili ••~dana (Jıkardı -20-

incir Layık Olduğu Fiatı Bula- mını Uyutarak Elbiseleri Çaldı 
madı - Diier ihracat Mallarımız 

!Tu.rk9eye Ce'Vi.ren. : .Al:I. Şevke~ 

·-------------------------------------
T.n. k f' üdü lü"ü t f 1 PaJ · d ·· EYnlki gece Mnatafa b~y Veoıan eYin köpeğined& - Siz aynma1ta atdino• be• eyi 1ra1plf bir adamıunı• M. r. ur o il m r g ara ın· amut pıyaıa11a a son gun . h • • • ,; " 1 d h f · · · ı d .. · caddeıınde •apnr ıcentası motı• fıuıla tnz1n bır f•Y yedırmı• •• TMlkanın de,ifre edilmeaile me•- ring. Bu d9'kik"da beni çeyıren an son a tanın pıyasa vazıyeb er e goze çarpan bır hararet 1 . . . v 

ı ı ,. b k ı d k • hakkında hazırlanan bir rapor vardır yö ıperkonon ••ınde garıp bır onu dA uynttuktan aonra faali• 
P o aca&ım. a ı' arınız an şurıu o oyorom. . .. . . . • • bar11zlık badiHıi olma tar ete & mi tir 

Berb•I•• moht••iyatıaı an- cı,ıerinda ba kadar canh &te'lt iktisat vekaJetıne gönderılmıştır. 195-450 kuruı arasında 1929 O • Y g ç ' • 
lamak qok gö9 olmıyaoak delil bir kadının dorgadan bu' derecf' Bu raporda buliaaten deni- kental Palamut satıp olmuıtur. Bmuzlığın Toku bulduğu Ye 2l y~şlarıo~" olan Leotı m•· 
.1' i · ı k b'I 'd ' 7 liyor ki· ihracat 165 800 kilodur bazı eşyamn çalındığı z~bıta1a dama ıut möoe•heratın ıaklı 

naı p11s o m111 a ı mı ır • •e • ' · . .. . 
llatya magrurane ba,mı e~ .. ö~renmek iıtiyonnn•z. Fakat ne. Üz6m Hatları yükselmektedir. Bakla; ahcı çoktur. Fiatler haber ,..e~ilmıt Ye duo sabah d,,•r· b~londogo çekmeceleri b11er 

"

L. ..... p •e di. 7 A b k . b . Piyasa sag" lam ve normaldır 12 yfikıeliyor Piyasada mevcut mal bal tabkıkata ba,ıırnmıotar. Za buer kıuıetırmış fakat naııl• 
a vw .. A " r · yı Oa a ao 1 HYgl IUZYID eoım " • . . . .. 1 

- Ben birşEıy iıtediğlm za- de batımı döndtirmiyor uıo,Aoabı nurqarah üzümler 20 kuruıa ka· azdır b1ta, daha tahkıkatın ılk 1500 hralık muceYberatın ıak • 
aaa... YRzife Teya a14kMuzlık hRıebile dar satılmaktadır. Bu hafta 1200 çuval üzerine HfbRBıoda hnıızhğın dablldcm bulnodn~n çekmeceyi a9map 

OfimlHini tekrar etmedi. Do· ml böyle göriinöyoram. H"rclt Hafta içinde borsada 17,077 muamele olmuştur Alivre aat11 yapıldığı kaoaatını eldtı etmı, mu•a~fak olamamıttır. 
hklarıaın bftkltlmtlnden azmü doıtom bU.tila bunlar bizim ko çuval üzüm satılmııtır lar ela yapılmaktadır. Ye neticede de ha tahakkuk et Dıg.r dolaplarda .bnldugu el· 
lra4eeinin budutan• oldoğnnn yaladıg'ımuı i•ler1e alAkıdar d•· lzmir limanından yapılan ib Arpa; fiatler yükselmektedir. miştir. bi1elerden .bir. kaç ~akı~ı, bir 

. . · · · · H ·· a·· t ·· M tabanca bır ıpekli ıımokın oa-aalatmak ııtıyorda. fildar. Sizin benden aradı~mız racat 439,433 kılodur. Geçen 2200 çuval ve ayrıca ıkı vagon ırınz, 119 or gun eYnı · ' . 
- Ba~ftn Parl• gaMhleıfn. nedir' Zttki olmllk delril mi' hafta ile ba hafta arasındaki Arpa ıattlmııtır. Fiat 3 3,75 ara· lıperkoouo ev.ne ••çı olarak ket n yele~ı, Te daha bası .._. 

••• bir tan• Yar mı t Ining eğilerek: cenp verdi: ihracat farkı lehe olarak138,733 ıındadır. lzmirden ihracat350,400 alınmış olan ..,. eynlce ram re- yayLı •ouwb ıştılrb.. 
1 

d b ' Lı .. 
J . k' ln . 1d .. . . t' h . d bü i' t'"I .. k t l'k eoo o e ıae er en ır .a ryıng elial oattı T• ma.. - 01IHiniz de . ılodur. car layık o ugu fiatı kılodur. ım aneaıo tt 1 1 u mnt a o ı . ... 
· · · • V ı L d mmı da bahçeınn ,ara11na va• 

._,.nae d~r•.? gündelık Pariı - Bn dA. •ize yeter. Benim bulamamııtır. • ~amak, mua~e~e durg~~dur eneıtn oğ 0 ~on ur. . raıına atmıttır .. 
,...telerlnı goetertll. Kadın ban- hayatıma 1t•hno• onun takip et Süzme malı azamı 1~ kurup Yenı mahsule ıntizar edıhyor. Leoo •Ynlkı akt•ru •Yde pı· Bnnn neden bö1ıe 1aptıl• 
lart al•ı. Dahili haberlere taal- tilti ahengi biliyonuouz. Tamn- .. tılıyor. Bonada aon haftada Eski mahıulden 430 balya prese şlrdiği yeme~e ıon dereo(t fazla ıoın1nnoa da 
Jlt ... n ıötonlara merakla gös men hizmetiniz aJtmda, Ann- 8448 çuval incir satalmıf, 627,468 mal 34-37 kurut arasında satıl- ts21 koymıak auretile madamla _ Hınızlığııa hariçten yapıl· 
.... trdl. Gergin 9ehrHlnden payt bir baştan hir başa katet· kilo incir ihraç edilmittir. mışhr Hafta içinde Japonyaya möıyönün derin bir oykn- dıgı zannını Termek için bun• 
k ... i•ini çok allkadar eden bir mekle geçiyor. Hepıi bu... HiQ Afyon piyasası <lµrgundur. ihracat yapılmamııtır. ya d"labileoeklerini dütöner•k böyle yaptım, demi,tir. 
llaHr aradığı anlatılı7orda. bir alAka. hiç bir çttşit alaka o1 ..... 1 •• • • yemtoklerl 9ok tozla 1•ı•mıştır. L•an cHroıünü tamamen iti· 

İYriDg .lılatyanın 7anına gel- makıızın •.• Pariı CIYarında ota· Iktı·sadAı Haberler Filhakika madam keodiıini r•f •ylemi, ye demittir ki: 
il b11 kadar merakla ne okudu· ran babamı bile nadiuın gör- çağırarak yemekleri mutat bila- - Yeıneklttri çok tozlu 1•-
ıan11 öğrenmek ııtiyorda. cMon· mekteyim. Kocam yok. A~ıkım • • hna neden çok tozlu yaptığını parak madamı Te köp•ği uyot· 
ianltt• ıtit11nnn'1a Bir eTl•DIDI• yok ••. NıbRyet bu kadar mönzeTİ Uzüm incir Ve Zahi1 e Satışları ıormnf, Leoo; bu batanı~ bir tnm . .Möıyö do '11,arı1• 9ıkt1 
Jaalteılni beyeoa•la okodnğnn11 bir bayat yaşayışımdan memnun daha tttkerriir etmemesine ga.Y· Ve ben de bıı i11i yaptım. El-.i· 

.1 Qn Alıcı ~.,tat 8 Y 1 Talit 12 12 " 
pı.,.igü zamap hayr•U• kaldı. olarak beni tebik et1eoiz gırek · ret eıteoetti ceYabıoı vermi~tir. 1elerden bir kaımınt nyyar elbı· 
Ba haber Parl•in en al&kah İ•· tir. Bo cih6t iıtedı1tiniz zaman- 540 H z Ah~et lO 17 2 H Alyoti l4: 56 l! 50 Mösyö Sp.trkoda da fazla tozlu Hoi bir yabudiye aattım. Tabaw 
ilTa9larınc1aa birine t .. Jlat edi- da Ye ,ektlde benden hizm•t bek 536 Al1otl ~·· 9 50 17 25 3327 Yektin 1emek aluölAmel yapmıt •• 0 da ca1ı da Ta1yare ıioemaaı ile 
prclu. lvri•ı ta ~· haberi oku- leoıenize yardım ed~yor. Böylece 

511 
F Soları 11 25 !! Qn. Ahcı Fiat bil'akia gecenin bir Taktine kA· Gündogda arRıında Birinci Kor· 

••ıunu hahrladı. Pariıt• uza• bana dayana biliyoraunoz Bütün 305 J Taranto M 18 
11 

1ı:.o 988 N A Baydar ( 50 3 dar uynyamı .. arak ııelıtr .,azioo- dondan denize attım. 
d '-- · ı i b ı 170 8 Süleyman ı:r60 v .T v " 

•man a~u.rı yer .. m '. u anan bu isahattan sonra clostam 
16

, Trifonhliı ıs 
50 18 

309 M J Taranto 5 12 ınna çıkmış ,.8 aaat ıki bnçuga Leon nftaret .altına ahoDı•• 
Mr mttılöman 1anaylo\lı Mııırlı miiıaadenizle yatmağa gideceğim 

17 
182 Jiro ye Şü. 7 25 7 75 kadar oturmak meooriyetinde tır. Tahkikata de't'am edilmek· 

J' h · k ·ı 143 Y t Heocuya 9 pr•• a rı pa,anıa ı•ı • •T• Zira yorgnnluktan bitkin bir 
138 

l' Paoi 
12 50 13 25 

179 E Roditi 6 6 kalmıştır. tedır. 
llalyorda. Oan Varol iıminl ta- haldeyim. Ayakta dormaaa me 

13 25 
162 Oevahiroi z b 5 7 • • • • • 

d p 133 N Ali Nazmi 18 25 1 B •ki • ı • • flJa• bu a am yaln•• ariıfn calim yok. Dö,ece~im. 1:::. 25 146 Şerif Remzi 5 10 Danyal Bey ı·sı etçı erımız iıtll, bütün J.. nupanın en hö· - Ognrlar olıou iıtediğinlz 127 Ali .Molla z 15 25 
1
: 

50 
96 p Paci r· 

71 .Mira Domas 13 50 ~ '' 6 87 
ylk •• en k•dretli 11rnayi mil· gibi harekette Hrbeatıiniz. 

19 
77 J Kohen 6 75 6 '16 , ... ••• ... ..._ ........ 

..... ıeri•e aabip bolnooyordu. Malya ilerliyerek ellni nzath. 
70 

D Ardili 
9 

(9 Kırka. Kazım 4. 50 13 -Baştmafl biıinci sahifede - Balkınlardıkı' Turnaya 
- Matya ıö1leyinin. ıiz •a· - Allah rAhıtlık nnin İY 66 M J Tıuanto ll 75 1( 75 48 Ş Ri•a ha 7 12 50 neler 'ehrimiz San'atlar mekte 

111 kadın•ımst "' ring. 50 Diamootidiı 12 12 binde mııallimlikle boluomuf 1 1 
- Pek ıad• lninı •. Bono lning OHtıhm eli tntto. Dik- 52 Qeya z Bira 8 50 15 !! ! ~,~::~ki : ~: ~ 75 

bi1&han Aydm müdürlügUnde Hıur anıyor ır . 
ıl•d•n eyi bilen Tar mı7 Sizin •· katle Matyayı sözdü. Bu. mü••- 45 Albayrıık 14 50 15 -il H Fraoko 5 6 göıterdiği mnTaffakıyetten dola· Türkiye bisiklet federasyon• 
janınız. bededen ıoora lvringin çehre- 40 Len Recyo ı 2 50 14: 12 Dinar hnbo 7 37 7 37 yı terfıan Izmire getirilnıi,ti. Balkanlarda bir bisiklet tur• 

- ETet öyle ama ben ajanı ıinde uarıp bir den-i11iklik oldu. 39 B. S Alazraki 11 16 İki aeoedenberi de lzmir San'at- · · 
O • "' ,. o 2396 Y k" yaptırmağa karar ve·rmıştır. 

tanıyoram. ııun ya.attığı k•dı- Alçak Hile hitan etti: 32 s Gomel 9 75 1 '15 e un lar mektebi miidiirlüglinü dir•· .. 
nı deJil · · · M ,. 16 J Kohen 9 75 9 75 Qu Oinıi Fiat Bu çok mühim ve entersı . 

- Kadını tamaanı.1 ııe ola- - atya izah edemedigim 11 11 341 Buğday 40 3 40 yet le iJare ediyordu. Son tef tura işt irak edecek bisiklteçilerı 
kt Bundan ne elde etmit ola bir şey Tar. ltadelerinle o kı- lô Ş Remzi 3 ~ (l"ı tişte İzmir mektebi emsali tayin için federasyon 7 Eylül934 

ca • d t b' ki Banu hare- 15 lb Bayazit 10 10 50 525 Arpa 3 37 u &. d .. t ı · kk. d ' l d oakıınız' ar zı ır 9ey •. arasın a nnmune e a ı • ı •· Cuma günü bütün mıntakalar • 
k•tin · ti · .. t d ' k 13 Sipahi z Riza 14. 1( 4. Tagoo arpa b' I k b' d .1 •• ·· ı .. 1Tring omnzlarıoı kaldırdı: . ~fi Je• erıne gor• as ı ı f'Ce ır ereceue guru muş ve ko•ular yaptırmayı kararlaıtır· 

F k k d d etmehaın 12 E Kritpin 11 12 50 128 Nohut 5 75 5 75 d' · V k" ı · kd ' ı · " - ilba i a öyle e i. . ken ısı e a elin ti\ ır erıne mıştır. bu koşular 30 kilometr• 
Birkaç dakika yine ıuto. - Ne gibi 9ey! 11 K z Sophi 8 9 680 Kumdarı 5 5 37 mazhar olmuştu. Bo defa Anka· mukavemet suretinde olacak "' 

Tekrar Matyanın aözlerini bol- - Açık ıöylemekJi~imıı: mö. 8 M Alherti 11 50 13 600 Palamut 20' 25 SOO 25 raya terfıan alınmatınm dnlet k d 1• • birinci; i inci, üçüncüye ma • 
mak iıtedi. Onu beyhnd• araş- Ha(l• eder miıinizl E f Ah I' B k .d • 1 t 1 B merkezinde TÜouda getirilecek yeler verilecektir. 
1ndı. Mak1adma uıa,mayıooa - Haydi ıciyleyiniz. Merakı- sna 8 1 an 881 0 8118 Uf U 08 ayrımı büyük Sao'at ocağının ısla. hi.le Madalyalar federssyon tar•" 
••Tam ettı : mı uyandırıyonnuuz' k b td 

Ak 
' 1 ç k 1 - Baş Tarafı Birinci Sahifede - alakadar Lulunma11 pe ta ı ır. findan mıntakamız bisiklet beye· 

- Vazit4'm bırçok euara f'U· - Şann gördiim ki i•imiz SIJOD arı 1 arı ıyor k b f 
kaf peyda •tm~kliğimi ioap etti· i9abı ıizi herhangi lıir deTlet aaiz ••f• minnet Ye şökran hiı- Danyal. B. yalnız m• te i. ~n.Ya tine gönderildiği için kazanall"' 
riror. Her gün yeni bir ••Y öt- adamını gözeltiğinizl• büyüleme· - Baı tarafı birincı sahifede ...,. terini' ifade •tmi,lerdir. Zafer fakıytttıle kalmam'' mubıtımızde lara derhal verilecektir. Balk•• 
renmge çalıtıyorom. Şuna ıi•• t• memur ettigim zaman..... il 11aıarı dikkatı oelbeyl•mekteo ·~~yı nat~klar~an sonra yö~ü- de eyi bir. ~e~pati rar~ıı_nış her turnesine ittirak edecekler b' 
11.rleyebilırim ki azls Matya bu Sözünü tamamlamak icıin bir usak kalm17ordn. Halbnki ı,ıo yn.- ge9mış hükftm•t, beledıye luıae kendıımı ıevdirmı,tar. fz. biriciler arasından seçilecektir. 
••kilradaki mü,abedem ıizin b•n- dakıka durdn. Sanki ıözlerini bakikatını bilenler ı9in Yasi- Y• adliye öulerindım geçirek ko- mirden a7ralmaamı te111iirl• Bunun için ıehrimiz bisiklet 
an bi1'• çtkindigınb, bana bil• bitirmekten ııkıhyordo: yet maltmdn. Bankanm akıiyon- mandıuhk dairealn• ıitmi,tir. kay4lederken yerıi TazifHİllİ teb heyeti bu cuma günü (7Eylül) b• 
itimat Pd•medi~inl• merk911tn. - Ent ıizi her ne zaman ları nama muharrer olarak mu- Orada orduya büı·met vasi- rik. tyler candan muTaffakıyıtJer müsabakayı yaptarmağa kar~ 
•edır. böyle bir •azil• ile ta•zif etıem, Takkat makbnılar halindedir. feıi yerine getirilmiş •e ~lay dileri•. vermiıtir. milsabaka Urla tosd' 

-:- Hayır ıiaden ?eki?~iyorum. k~tlın~ık: ıiJAhlarınız, fakat bü· Hamiline ait hille aenetleri ile datılmıttır. Halk bu hadlHyi . , •" • üzerinde ve 30 kilometre üzeri•" 
Talımatınıza, ••ırlerınıH barfı tlio ıılAhlarınısla bir adaaı tea t bdil i i h r ·ı. 1 olonmnt d . k b . . . lznıır San atlar m•ktebf IDÖ• den zapılacaktır· 
llarhna riayet ediyorum. bir etmeoisi iıte11m... e E ' ·~.1 1 

ma kö lftl · erın .,.. 00t on ir HTınç ı9ın· dürJöğüne de ba' mua•io Mu- Yarıı Urla şoıesinin lS iacıi 
- Siz teTdi ettiğim ••site. Yine durdn. Sonra mühim to.r. HHD ır 9otu tı' 

1 
~r de ı&llmlamt, •• hı '.dki bir bay- zaffer bey tayin edilmi,tir Ba kilometreıinden ve ıaat tam 9,Jt' 

J 1 kAatediyo b kk t ki b' d' el b . . ehnde bulunan hiıse ıene er nıo .. • • er r1an••. mu a • 1r 11r teY ı • •r gı l oöaleıınl ram gtınn ya,amıştır. güzide gencin meaftiıile Danral da baıhyacakbr. Biaikletçilerr 
böyledir. FAkat 11z .Mat1a, fi· tamamladı: ıatıtlarmda, eld•a ele d"e•ilnde • • • b • . b · IAI d b 1 r 1 ı a" 
kirleri~~. Hayatını• bir Hrar - Güzelliginizl• yere Hrile- görülen müokiil&t akıiyon1a~ın Bulunan iskelet d:~d,:~.;:gılna :~:ni:.· 01;e~r~: i:!~Tçi~ubiıitr:: t~;~t~~:,J;ı. .. 
meouH r. oek baımın fotoğrafını göıterln· kıymeti ttzeriode tesirlerini göı· . . ı· ı tıt• 

- inanınız bana M lninı d . k ld hl . k M 1 b b •oa.ba. _.ime .&itti• eder movaffakı1etlerin1 clıleris. dan kliiplere teb ıgat yapı mıt 
b 1

. k d · o• aıma ıı ı ıgınısı, rn bir terayoru • emnuniyet • • er .-.. .. .. .-. • 
11 aızı a a a ar etmes. • bi k ı ü ü tU .. i ·ı· ı . . 1•·ır•p, r • p z n 10 ıe9 r- aldığımıza göre banka hamı ID• Turgutlu luıab11ıoın .Ahmetli 
ken~:?• ko"r~~nr~~k~~:~ıa~n:;: ditini ~ö~döm .. Japou da•&1ında ait hiıH Hne&leri baıtırmıthr. nahiyeain• ballı derioi köyü ci 
kalktı. A rka1ını çeYlrerek :ami- blnba'ı Vı~ıl•1ı hatırla~ .m:11011' Eylfilün on betlnden n1a 1ir- Yarında bir kör koyu da yapılan 
aa7e dayandı. Sonra mfthlm bir Genç Nası Vo1kang Şırı9 l ha- miaindea itibaren monkkat araştırmada 30 - 4.0 yaşlarında 

. tırlar mıı10117 Ent '8tırtr Te . . . · teyler ıöyliyeoekmiş cihı dtifünaö. h t b makboalarla tebdılıne başlaya.· bır ,abıa aıt oldoRa anı,,ılan 

D .. at a aa uııslanırdını•. O aaman · L ı · b ı 
odaklarından ,a ıoıler tane .Matya h . lbt" oakt11. ıo1an iı-.e etı o onmottar. 

t d"k" ldü ,. reın• arsa, ıru ye . 1 l . bl •n• o u : eo ıdı 11 bir h l ihti 1 A.kııyon arın pi1Haya çıka ımırden r aenı i9•0.d• 
- A9k ..• Beni alAkadar et· 1 nr!arJı. .. 'YAD raı a rılma11 kıymetlerinin art•aaıaı bö1lı taga11öp etmit kim11 olap 

•••• H•Mİ ha kadar.. sı. gok i. - S011u \far - inta9 edeoeflae filphe 1oktar. olma•ıtı Yil&rı&&ea 10roı.mu,tar. 

TA yy ARE Sineması 
En Parlak Yıldızların, En Kadretll Sanatkirlarıu Bil 

Be1•oanlı Falimlerioi Temin Btmittir. 

Yakında Açılıyor 



Bir A.tk • 
Kahramanı t 
Bir Türk Gencinin J: 
Heyecanlı16~aceraları ~ 

atlak Bir Bell.nıa KeatUle•lal Bek
t'lne B'8.lr.meitol Deliller •enattu 

Yok Edilmek istenilen ır 
Kuvvetli Silihı Teslim 

Yanan Aydın, Türk Milletinin Karanlık, Kap"aranlık Giinlerind 
Hürriyet, istiklal Yollarını Gösteren Nurdan Bir Fener Olda 

................................................... . .................................................... . 
Albayrak Bizim Gözlerimizin Işığı, Gönüllerimizin Alevidir 

Dünkü Nushadan Mabat ha mft tarek• tgln memleketi t•· ı l•re Terdi il be7anat dikkate ... 

1 
Al bayrak Maim gl•lerlmt-

Ha/aı/c Balıunllldan lloıı· lim ettiler aeın mit Jl'akat Ya•i· yarıdır. Oalar TUifelerinl 7ap· •in lfl'll, gönölleriml.ıin aleyldlt". 

Matlaka H ı..ı euana tairi ..Wtltri bise de sipfet nrcWer •ra. MlltanltM: feleri ba nıu ldit deneblhr ki madal~r. Şa halde tarihin ten- Gazi A,,bdap ,... 
·•- kb All h b )il · ı]1n ·ı· 1 d d 1-1.: • t•k Ba mö&arelıe ım•alandııı ••· uıagltp ne yapabillrdit B••• kitler••• katlanmalan llaımdır. Ga•iayintap a1ıaroa arla 
.... ca r. a e arını versın ı• ız er e Yar ı \OAA ıç ı • d M A ' ' llintl"I · Hqb ç· rı · d DltO ttlk H· tliJ in r maa içtima hallade bulanan oeYap fa ar: a~lup yok edilmek O amaald (Ahmet ismet Pa• b&fııa, kamandauıı• mtlntasa 
a.ı.. 1 er~a b~, ban~ ~rı~ • 

1 
1 : l d 1~ e:ı!k '8ı 11 

( Oımanh mfoliai meb'auuı) nın iıtenıhooe teıtlm olma•. Onun t• kablaHl ) de ba töhmet al- B'ranııs kaYYetlerineJ:a•rtı ko1d&t 
H,.onu ı~ıam k J le k er al e er e:e 11 i~e d.~• çe ~ • H· ~7 t11yibin• arzolundo Vakıa Oı· en ku.-.-etli ıilAhı budur. mlita• tından 91kamı7aoaktır. Biteklm: Gaaiayintap aylaroa on bitli 
.. ~.·~ . e~e ' a ·~ ID ?kmıy~n r ~e k. :~ 1

• -~~a aplD •• ela manlı padiphının ~lltareke •k· reke 011nanh ımparatorluğana Ma•affer dltmanlar hi9 bir fır- toplarla döYllldll Zaman sama 

11
1 11 erı.1 : m~n ar 1 ram a erı: en 1 er~. ıı 1 pr So an dh•• Oımanh kanana euai•hıoe yok ~ıyordo... Netekım ( SeTr ıatı ka9ırmadılar, kaYYetlarine artık lotan kal.;.adııını •• 

-~dme? rezı e menın manası var ıeldy ~ncaııab~ı· ır ıey.. ar?aVne •lihly•U Tardı Fakat böJIMiai raaahede1l) ile ba tahakkuk •t· da1andalar. ( .MoncJrOI mütareke- den dtitmen tehre yllrlidil O 
-. ır o usuma ı ıyor muyum ya e· • mi u T u 1 h l . 

_ Elbette maauı yardar za fat ettim. Hlll bqımın ağrıııaı, 1aai milletin ıil&lalarınıa dtltma- • • H m o anma•.. 19 o · ıt) nln kendilerine tanıttı1tı bak· Yakit blnleroe kadın, erk•t, ol 
L!rf 1 L- • t b b l ı· .. • • b•J • f Ô 1 d na tellilD edeD Talan parft&larl• mazea bir tim it, bir kurtul Of fara dayandılar. Ô•oe milleti il• nooak: topalarla tif&lalarla 
.. aaı acr ıı e a maa•yı u sersem ıgını ı aenız y e e ' Y- ft · d • ' 
.. 

kb ··ı · Ah t .. d f t nıa batta Jüıamunda bittin bir mı 1 kalıyordu. Netekim baki- llhlarandan teorU ettiler. Vata• altından ıiperlerden 91kırorlar: 
r. ıı mı me aga, sen e ve a k t bö 1 ld ' • • - Doiruuau iıtenea bu etmedin mi? Yatanın itıalin• maYafakat ga.. a en 1 • o ağa eonra an aa· aı 1•r 7er ifpl e&meı• bati•· hlhri7e& Y• lıtikl&l J<•laHa ile.; 
JI hif ...... ,_.... Vakıa Ahmet atada pzler kaplar· teren btr maıarekeyi ıtlAhların l .. aldı • (Loaan maahedeli) ile ba dalar. Toplarının hima1•lnde ta• bolasa, gırtlak ıır&la 

ltiatHler bi&im d•tıarımaa d.;il, mızı idi. Ye toprakların ıalnbin• ~rma· hakikat teubflr etti. Yok edil- lananhlara l•mlrl lf1al ettir- döYiit81orda.8ankl menrlaraa 
••ımanlanmızdrrlar Fakat dit· - Buaa Hath•t elerler. Ja. elan taatblk etm•m•l ioap eder· met l~teullen ma~l6bftn en kaY· diler... 1ataa .. hiıl•r bile lallrri1•t ka~ 
... ıarımızın bizi itiyle arboı tanbulda tulumbacılar, klllban· dl. Ua ltlr mütareke de~tl he- Y~tli ıılAhı t911im olmamaktır. 161111r llflllll paıaa lttlrAk e71lyorlaıdı. 
ederek riyalar pıtermekten ne beyleri içer. Etmediklul delilik mea hemen bir moab•d~ idi ıi· dııoıam. . 16 MafU 1919 me1dan• bot Hamaı ka,gaıına ko1ata1or-t 
••af•atlan olabilir? kalmaz. llh Ye Talan Yerea bir muahede. BUyiik tarihi bır Takıa ba balan dltman l91rlen dotr• lar, dlltmanı prilere atı1erlar ... 

- Bir makattan, rarazlan - E.et benim de aklıma ba laaet pata kabinNİ bundan te•· görftttlme hak Tereoektlr. llerl••ete .......... 18'16 Oımanlı - Baı ..,., •• 
olmata yapmazlardı. ,.liyordu amma bir tOrlü sana fil kalctı. OUrftm ltl•di mitte- 1810 • 1871 Alman - Franıa J'aka& l•mlr Koraonlarınaa Krıaıum laalkınıa tahramanhk-

Ahmet ağanın lliJI drpndu llylemeğe cesaret edemiyordum. f ikler mtttarekeden tam ma- Hfertnde (Bı•mark) ı çekemiyen döklllea Tlrt kanı Hyyal bir ları biti• dillere d11tan ol• 
... i geliyorsa da iki delikanlı 0~ arkadat dütüalyorlar, di naıile iıtihde etmetial btldiltır rakipleri elde edilen g•llbl1ell aleY, bir atef eliti Tftrk göntll· ta. Milli malaaNbelerde anlaiı~ 
1'I 16zlere dalmıı olcluklan için tllndllkçe ıimdiye kadar halle- Yakıa bfiantirtiyetle değil ... Fakat lilaamu n9Jail• l~U•mar edem•· Jerloi yakmağa 1>9tıa•ı. Dötma• ki Ttlrk ntanının her yanı ~ 
aaduını ititemiyorlardı Bu aralık d d·kı . J • d 

1 1 
huknku döYel l•akamından onlar dilini ileri ailrwütl•r, diploma· tlerll1orda. Nilıaret A7dıaa gir· Kraaram imlf 1•lıa& Brsara 

· eme ı erı ıey erı e anıyor ar h 1 d il d tın aleyhinde pro a a • d T L Ahmet ağanın seıi yanına Ber- . . . • mu• asa o onama• ı, sam • ı- P ı o • 1•p· i. Ara•aa 90k gegmeden 7tiaft- ftr.. Talanını• lı•7abadan 
Jenia de aeıi kanıh: H~p1ının .bırden esrarla sarh~ lemezlerdl. Qiiokti hareketleri mıtlar.. ne demir el•iTeall ltlr yumraıau par9a lmltf. 

_ Kaptanım, aziz k•ptanıml edıfmeler!nd~ mutl~ka_ f.ena bır 'ski• tAmamen mutabıktı. Fır- . ( . Bıım•rk ) onabında diyor darbe1i hıdl. SerMm bir halde lnglll•l•r Iıtanbala, lt.17 
Açın kapıya!. maksat o.dugu keıfale ııın bun tatı kaçırmadılar. kı: c Ben ~ kadarını elde edin- deni•l•re do'lru 7tl• ıerl etti. lar .Katada11nı A.ntalyaya kadaf 

Ferit Haariye dllldil: du ıonruı için ne kadar ibti Diitön• btlirlı lıi müttefikler oeye kadar akla kara71 ~çtim.. Bir fırka cltlfman taç11orau •. Yatan parplarıaı boyuna ı 
. - Ahmet ağa ile Ber)'en bize yatla davranm•k lizıın olduğunu galip Osmanlı imparatorln~u Fazla 11teQ1eti 90k dii,öndUm. Onun ariından iki yflsft g99ml· ediyorlardı. itte hagflaler lgltiııı 

baianyorlar. Hem de ae zaman· takdir ediyorlard. ıoaflt\p idi. Böyle olduğu halde Fakat kork Jm ki Franaa t•lim yen TBrk k67lttıti k0fhırayord11. d• Tftrk mlllett, bat1ndakl iD 
tlanberi. Acabla ........ re .. •lda?. Yambon• ela ifadesi dia clUtmanlar bokakan de ku•~•tU otmaa. O wna• ne 1apacaktıkt Dil,man ta9tı .. Ka9b- Germen· rlm hllktme&la Tataaı teel 

Di••nda Ahmet ., ... ile Ber· 
1 

d" M • b "f' . H· tli ohnajtı ihmal etmediler.H"lboki Franaayı battan ba .. ifıal delil oik, Balatgık 6alerhıd• kendine eden möorlm biikAmetl' dlDJ 
r- en ı. eger erı ı ıaır ın ı · b .. it ır k ı ı. k Jeain sabırlan tlkenmiı olacak . 1 mal •d•bllirlerdt. Qonki galip m • • at •11 aor tutam gelebildi. Tekrar ~ydın ftıerlne aın yiiaiine iıtikı&l Ye lıilrri 

L· • lerle beraber asılsız b1r teyden "d 'l ı t diki · i h ki · en b.&&y·ti'- t hl"k b idi · ·· · h .. ı koca ıhtiyar aaabi Beryen .. .. _ ı 1 er. ı • erın er late erioı '~ • • 1 e a · yörudtl. Bir aTa9 Ttlrk gınoı •Jkıran k•ar,11nlarını ıık•ı 
da .. rrdaa kifklla kapıaına aya· o~u.ril. once sabaha k~dar ahar her iıtedikleriol yapabilirlerdi. QUnki o zamaıa bütün yorgun 800 kurtanlar1nı •rfedinoeye batladı. 
iıadaki ağır çizmelerle tekme de rıbı bır yerde bapsetmııler, sa- Fakat bauu kaYYet değil, ha· Alman ord9larını ılllh altında kadar atarak topraklarını mllda· O 91lnw alunala ,,.,,.. 
Ylll'mağa bqlamııta. bableyin bepıini de barakmıılar. kakt yoldıan batarmaıı buap- tutmak meol>arlye&ind• kalacak· faa ettiler. A7dın t•llm olma· ta. ,_Um o,,,,,,,_ blr 1111~ 

Hanri Beryenio bu hareke· Yambo kötke gelirken bahçe larıoa uygun boldular. Qfinki tım • .Meohal umanlara kadar dı. DUtman eline dtiomekten 111 dboelt kızıl fGlalılar111111..,. 
ine kızdı. Yambonun burada içinde Hayımduraniyi görmüt. kat'f, bllyatı zaruret olmadıkça Alman mlll•tl natıl~ ıil&h altın- k~ndl kendi•• yanmayı teroib deelal olda. O glnwln 

iawunarak kapıyı açması JAzım· H k d" . k" r k" kullanılan ku.-ntlerin yıpraoaoa- d• kalabilirdi Ye 11 ranıa nasıl etti. Yandı, tfll olda. Yanan Ay iJUl/Nlnt hatırlqJOl-u. 
zelirken meydanda görünmeme· a~ım en ısıne ınaye 1 ına· aına biç tüpb• yokta.Boglin ••· yola getirilebilirdi! dın Törk milletinin kuanhk' ile anıgorıu 1flrlt tarihi. ,_ 
ıiae baıkaca t•t•P kızmakta idi. yelı: . . . . • ııt"lara müracaattan ıoorftdır ki .M.a1tluban teılim olmama11- kapkaranlık günlerinde bürri7et, aanlı#ın laarrlgd ve ld 

Tam bu sırada Yambonun da - Sen dınını ınkir ettıa k11Yntlerin kallanılma11 ma•a· nın naııl debtetll bir fer oldn· iıtiklAI yollarıaı götteren nordAD tarihi, onları aaggılarla 
ıeai geldi Fakat 

0 
da bahçede Yambo! mllrted oldun. Frenklere tık ol•bllir. Gahp .M.UUttfikler ganu Blımarkıa t• müdafaa1ı bir fener olda. ealılll". Onlar çelMllı ,.,,.,.,..~ 

icli. Beryen ile Ahmet •ğaya bir hizmet ediyorsun. Bu halde pek kuYYetlerini Moodoroı mtıtar•· çok giiul taaYir eder. Jll•r,Gf lf(JaU tar, Onlar m«IMl/Jet larl'Alll~ 
.. yler aöyliyordu. çok zaman yatarsın Yambo, pek keıile de takYiye •tmit bulunu- Fıraah ka?ırmamah fakat fır· Diğer taraftan J'ran11zlar baf'ntla lllrer k,.ıl c-ınan..ıı..:.ı 

Hem Yambo hem Beryen, çok yaşarsın! yorlardı. KaTYet bakla bezen mit ·~.ta kald11abıle9etin~en _faılaıını Mer'•tı lfl&l ettiler. Bir Ooma 616 onları llGfllJOrlU. 

hem Ahmet ağa dıtarada olar· Malftmdur ki Hindistanda oluyordu. yukletmemelidir. 9iinkii bu ID· et.nü ahalt .Mer'a' kaleaiode al '.rörk Yalanını t•ılim 
larda köıkün kapısı da kapalı M il k d. h 

1 
. d . Oımanlı marabbatları, Oı- retle d• f1rıat ka9ırılmıf, yek bayrağı göremedi. Ortahgı bir 1an bütün bir dö,man 

olursa Ferit ile Hanri ve Raul e~uı er . en 1 mez ep erı aı· maolı hilk4meti ma~16p bir de.-. edilml• Hyılır. endi•• aldı. Herk• birbırioe kadarmot bir halde Tftrldl 
lcifke naıal ptürülmüı olurlardı? resı.nd.e epıyc~ ıerbest A ve -~il~- letl temıil etlikleri halde bu ol- Nıhayet nnatmamak l&•ım- hayratı eoru7ordu ondan halıer yok etmek iıteyordo. 
Onlar çıkbktan sonra kötkiiD takal~arlu. Bır ~~~uıı Hınıta bete. lasım olan eh•mmiyeti Ter- dırtl murahhaılar hey.et~ hatta tatiyordo. Ş11rada Jtarada ıinirh, Gazi tef, mllletıa batında k 
kapısı içeriden naııl kapan1rdı? yanlıgı kabul ettıgı anda doğ- medıler. Yahut bono aqlıyama- hök6met, hatta bası höyük ı,. beyeoaah, titls Hll•r ytlkt1lm•I• manda ediyordu. Vatan her 

Şimdi ilç delikanlı buna bay- rudan doğruya lngiliz himayesine dalar. . lercle mıoliıler bile mille~ ~emek batladı. Bayrak nerede! Hayratı rafından attt bir 9ember lf i 
ret ediyorlardı. Raul de demin girdiiinden ona Mecuiler açık• hmet P"'a Hazretlerınln bir delildir. Murabhaaların ıöaii, mil- iatiyoruı. Ba1rağa ka"faşmanın alıomıftl. Fakat teılim olmıy 
lcaıkmıı, Feritle Hanrinin yanına tan açığa biç bir fenahk yapa• çok defalar lfttlğim Te istifade Jetin IOR •Ö•I değildir. Murabbaı 1ola ölttml kHtirmekdi. Millet dn. 19 dö,manlar da ••• 4 
...ı.itti. Raul de ayaile onlar mazlar. Fakat gizlice canına ettl~i~ yfiktek Te aeıerll bir gö. milletin zararına olan teklifleri buna kaYramakta gecikmedi. Bir m•olarla elele Yermitl•rdl. 
ıabi Hnem bir haJde idi. kastetmeie kadar vanrlar. rftttinıi .borada yadetmek iıtiyo im•• etmemekle mtlkeıteftlr.Ba· anda IOpa ile, •tırla, bıçakla, life Yatanını, milletini, 

Maamafih hepıinden eYvel A kada 
1 

h • . d ram. Dı7orlar ki: yatı baha11ııa ol1a bile.. Bunu tababanca ile, tlfeak ile bir alay faa edenlerin katli 19ia 
• kofta. Klfkla kapısını çh. r • 1 aran. epıı bır ea c KaYYetllnln hak11z olma11 yakın tarih l9lade 1apmıı bir dtltmaaa aaldırdı. Varutta, Yu- höllalaon Dllrrll ude1e fet•• 

Abmet ağa ile Beryen iç~ye odada bar mechı. kardalar. Ba bile a• çok bir ... ıtır, bir a. mqralılaalt hatıra kablllndea r•tta .• DoıunoaJ• kadAr Yarutt• • .-erdiriyordu. Dliım•n orclalal'I~ 
IMlclirdiğim ribi daldılar. Arayda glrdl~lera ~aamele ne rardır. Fakat hem nif, hem hak· ka7d•Mllrls. Ve öldftrdii. Botaı bir hafta halifenin doatu olarak ta•ı 

Ahmet ağa Feridia lzerine kadar doıtça ııe bakıkat halde 11s; banaald fel&ketı pa7aa ol- (Kleman10) nan •llnden(Ver- ıllrda • .Nlhar•t dtitmanıa Tftrk dn. Ba 11ralarda ( S.Hr •• 
lcOfup kollarını tuttu. V&cudunua o niabette d6fm•nca oldupna maı. > HJ maabed•I) al lmnlı7aoat kılınoından kartalanları denlıe de•l ) lm•alandı. ( lıtondaroe 
laer tarafını, ıanki bir ıer olmut ıllphe etmemek lizımdı.Matlaka Haonnlar Beyler 1 olan ~iman nnnabhaıı (Broktrof doıra yollandı. Dllfmen ellle in- tarek•l ) ade iıtihdaf edil• 
kuılmıı ekıilmit mi falan gibi, yakında blyUk bir belbın kea- Oımanlı lmparatorıaıa yal. BantsaY) bllttın milttefikltr m•· dlrllmlf olan Tlrk ba7ratı yine J•l•r baaaal• faaladan fasl 
Yokladı. dileriai beldeditine b&kmetmek 01• aalf degll, maııtpta. Malt• ••o•h•ln4ı ha7rete taran bir Tlirk eYllchaı• ellle kale7e çe elde edilmlt oluyordn. Hata 

• Deli Beryea, deli ribi bir ıe· içia . her tllrli deliller •ardı. ~~~iyeti kabul etmı,u. ttıtellk ı1rar T• inatla Alman1a11 mı. kll41 • .A.nh, ... 1ı aallanmı1a bat· dltah, hılı• da1Qadı, bai• --· 
t'illçle kaptamaıa boya•• An• Burada Be,yeain aklına bir de •lllareke 11• laakııs olu- ela~ tUI. Sonra matrar galip• ladı. Bayratın e&rafı•da yil•l•r nmı, laain Feıitl• ban• .la 
... k, kah a;Jayıp, klh rtllerek t•Y ıelcli. Dedi ki: yorcla. JltUarek•ri takip .... lere bam tacllf&t yaptırmata mu· oe teblt 7atı1orda. Tabii onların •l&l. 
~lemeğe bqladı: - Ha az kaldı uaatuyordum fa,oıalır,I 1'

1
mei t•Pkai~ Bas~e~lerl· Taflak olda, Bana tla k&ft gir· Allaha baka• b8flarında a9mıt li• m•ll•te 10rma7a, ne de 

Ah k tam bl r ... a. 1 n_ • b . k •:.;.i.. ___ D D T80 .. •r. • aQTYetı ııpat .. (V - . . ap • a ~ t · uwmıa uraya ıehr ea o bı......,. erler. m 1. er1ay muahedui) nl im- tau 'bir ili• ıtbl .. Saati ren,ınt mfoliı toplayarak re7ial al 
~ sı~ı de arka~~lanaısı da yok ma? Haniya adı py... Ne Btıalm ba mtll&hualarama •lamadan memleketin• aıaaa. .. lıitlerin akH4H. kanından ah- löıam ıörmedl. Oıaanh 
Aat tabm buldum. Zıra ber P1 idi? tartı ch••blllr ki, Oı1manh ma- Aoaba ( llondroa mtitar•k•i ) rordu. MHiıt de ayaklar altı••• 
.. •oldu ...... tım. Hatta _ke~- - Valeryan deiil mi? rahhular1 ı..ka ne yapa billr.tıt marahlla1ları bana 1apamaslar Raaımlar be7lerl oiyorda. Qiklktl kaaaue .... . 

di.aİ de belik-... zaaaettimclı. - Yok Valeryan detil. Tar •• OeTap TermHtlın önoa bu ıuall ml1dit Yapmaları llsım•ı. Bls Mr mlll•ıl• ki Albıyrak- ıöre bö7le bir maabedenln .. . 
- Ne oldu Bery-. telif Tur. • diğer bir ıaal ile kartılamak l'ak•' onlar bU7Je bir hareket tan a7rı cltltm•kten1e bir daha laka mllletin ta1Ylbln• ar ... . 
• bakalım. - lıte hep on• adı ,al iıterim. f61l• dar1an mtitareke7l ..... dlatlp bakmamak lıere gö•ü- mHl &Asımdı. .Mtiorlm Paaı 

N~ ola~k? Size ~yafe! Turacr. c O.manJa ıa•rahhuları ... ede ede met•• ko7al4•l•r. Betat mld kapar, «'Da 1arıbr. eHdı- 1alaı• bir ( Şarayı 1al 
~:~hlllWen ıtb• ptwı• Y~••rı.rı - SMu V• - 1aphl•r k"' ltk •l •• Bi a lterla • -.••ld ..-... 1etleı9 •1"1"" -...ıırnı.re.. - Liltıen. Caftlniz -
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1 ~IJI 1 nu,ı~ 1 
toplaıırnklı\ ıktıfa etLı . . . ( 'e ldır. Sıze bir 'fak'ayı nak1etmek
Ter mnıt ıe<lt1111 ) ui bu ulahiyf'lt · l ten geçemiyeceıtim. 
ıiz t•t""tckülHo tudilnna uzetti. lıtenılekeUD\i&ııı flD zayıf yll· 
Hu ıe ttkkfil utanmadan J&hnı.ı larında N•polyou .Mıııurı aldı. 
011muılı lıuparatorJn~onu de~ıl, AkkA ftzerine yftriidii c Akkly1 
Talarıın 'J iiı ki erle, öz Türklerle ahruw bütöa bir HJ•1• a09rım• 
meıkfııı &011mhurnı, düomanlara diyordu. Akkl önönd" bü1ük •• 
barak ırn annahedıyi kabnl ett1. kanlı muharebeler oldu. 

Yalnız bir klfl. bir tek kt• Hani eaki btr Türkçe tabirle 
ıt dgandan topçu feriki Rıza kan götdeyi götiirüyordu • .Fakat 
PafQ Haznllerl nıuahedegl /ra - Oezar Ahm•t pa~a komaoduın · 
bal etmedi. Ve hdln hali/ege: dakı bır a'foç Türk1• Akkl tHlim 

.. Memleketin aahlbl, mil/et almıyordu. Napolyon oe yt1paı}a
lrabul elmediltı--e .ız kabul ~t · ımı ••taı mı' b1r halde boyuna 
Nnlz bile ne çıkar" deg~ ba- biicom1eri yenileyordu. Fakat 
ludı ! Ba ba11a1t ruhla alker bUeumlar mn•affat olamiyordo. 
n~ gazık ki kurlu/uf gQnlerlnl Nihayet bl\yftk bir hücuma tl•· 
glJrmeden glJ61erlnl dllngaga ha karAr Ttrdi. Hncumıı en 
ltapadı. metbnr komaodnnları=tdlln eene 

Artık Türkiye barıtudaıı ai- ral (Bon) idartı edıyordn Oka· 

hndı zıannedtlıyordo. Hona dfiş. dar şiddeti• hiic·um yapılJ• ki 
manlar ae'fmiyor, doıtlar kı.n bızzat (ceneral Jfon) ukerın ha
ı~hyon1n. eanı.Ja ka)e dıtHlarınR tırma O 

Fakat hu giirü' bakıkf hir ml'ya başlKdJ. Her tarafla top, 

~ihüş tlı~ildı. TOrklüJ?ö• mn· kur~on, •tef •e tae }aglluılı 
kadderatı hakkında bOtftn bir yordu. Ara ıar" ita!.- delıklArin

aönya aldanıyordu. Tütk1lik at••· den hliyilk kazanlarla kızgan 

ten dalgalar Hnüude bir kaya katranJ"r <lökiilllyordo. Kazan 
parça11 gibi diındik ayAkta do- ludan biri (ceneral Hoo) un 
rayordn. Ro kayanın ba,anda ttattirıe dökii ldfi . Ceneral 11im•İ· 

ynkıf'leıı Gazi "f Jrafaeım knl- yab bir hıtlde Akka cJ.urlArın" 

Jan1yor, dUottnftyor •• elindeki yapıttı. Öldü Orada kaldı. 
kılıcı yanganlar içinden dünyaya .:Napol100 ıiir"tJı rıe-t te baş
aallıyor ve c teıliıu yok!. Y1. tı ladı. Hayatında ilk defa ma~lop 
ttklfll 1• ölüm , dıye bağırı· oloyordo. Hu harp ılahiıi '" IÖ7. 

yorda. leri aöyledı : 

Tiirk gencı!. GüoU geJince - " 1 ürk öldürülür /akat 
11n ,1,, yangınlar içinde dim<lık yenilemez. " 
ayaktA dnrmaııanı bilecekıin... Ben hona ne ılfıTe edehılıramt 
BUHın hir baemın yıldırımla· MüıaRdenizle bir cOmlecı k da. 
rına Te ,ımteklerlne göz kırp· ha... c Türk öldiiriiliir, yenile· 
madan bakacak11n. Onu aysk- ınez • bn c;ok doğrııılnr . Arıcak 

)arının · altında 9iğoıy"cekıin. unutmamak lfizımdırl,ı 'l'iirk m. 
QHnkü ceddın harikaları, Hnin diirllllirken, ölıliirmosırıi de hllıı·. 
ceddın değil,. Oet nzaktır. A~a Qok eyı bilir. Ellerımız armut 
beylerirı, Ablaların denecek kndar 

toplamıyor yf\ ! .. 
yıkın hir nesıl bonn yaptı. Sea 

Tüık genoi sana Akk:~ hir 
ile onlardanıın .• Dfinyıanııı yetil-

'""• şanlı bır lıatıra olsun Oııuıı mez ıoyundarı11n •. Tlirk11iin. Tiirk. 

Bnnd.-n daha güzel Ad Te ıean 

bolouor mo dilnyadat 

mana ı ıenin nıılletıno, meınlo 

IMti ne kem gözle bakaıı !arın akı

beU ıımııiyah bir yüzle dnnrla · 

Tokat Ka•a••• 
Kemerd., Sür1neli ıokakta 

kabT4'de otorau Mehmet oğl• 

Halil ;ı. EUiMıyin A•nı ntthı 

.Sıtlu .,.,.. arkatlaeı Der~it Oğla 

ıwele Alı arıfrısrıtıda cııkao kaY· 

g• .onunda Sıtkı il,. Ali, Balili 
tokatla di;•mii,ler•lır. Halilin 
tikl1et üzerme zabthıc~ tah'ki 
kat.a havlaomıehr 

Kalpsiz Bir Ana 
Jlı'.:aaLraıuaolarda oınnrn Ao· 

tal7ah Haeanın kan11 Behice 
hanım -Oogurdu;:tu 9acoğnnu ıt 

fai7e ei vanııda yrıugın yerine 
lurakmıı: oJJııfLuru)aıı adli1•1• 
~eri lıni'tı r. 

Y ak•lanan Esrar 
KHmürcül~r ıı;ıııd6 Hbıkalı 

e11·arkf'tiudcn .A lıtlü rreıaül oglo 
AhdülkıHlır ve Muı111:1f" -0ğlo Ah· 
m•chn bulundukları dftkkana gi 
reıı zabıta nuımnrtnrı, yapılan 

arattırma\)#\ 15 ~ra.lll Hfl\r bol
IDOŞJ"n)ır. Eıırar muıaJere edil
mıt .,.., hıtklarıncla kanorı~ mua
ın.,)cıy~ • ~lanmıştır 

Sandalya Hnsızlar• 
ı~~ç.Pcılertle Oırnıı.ıı og!n kah. 

'feci M nfllnfa nferulitıin 4 adet 
"ırnda 1 yıu ı ıı ı çıt 1 n rı ıt em i, oğlu 

Muı11\ vakalanıııı~tır. 

Umumhaneler Arasında Mira 
J~vnılkı gc•cfl yırmi ikıcle 18T 

hoş nldnkları lınltltt ıımurnh~ne1er 

arıuırıd ., lıa~ırıp ça~ı ran kahra • 
man o!!;ln Nfünet ill' MPbmet 
o~lu Cnmı ofırnclılflr 

ya kıı ı :rn ın ışla rcl ı r 

Uç Eve Giren Hırsız 
lkıçtışmelık 16 J u rııtt ıokAgın

dll müteahbıt Halı! efe>ndı ile 
lıwmeo8u Jfaık Yfl Hı.ha lıeylerin 

evlerıne ~ıren lıını:t ı;s lıra pa· 
ra ile ınnbte ı it eşvıa v~ hır lllat 
c;alınmıştlr 

Dıvardan DDşen Çocuk 
Kanuıııuada 1\lııatpa':'" yoku

şunda Karnkfiz Hayrettı ıı efondı 

ol?lu 9 ya-:ılnrındA li ı Gaııp Zatn 
harap kılısenm dıvan üvtrU!den 
diiışruii, To sol ayıılt11Hlaıı yara· 
lanmıştır. Yaıalı çoouk uı~mle
k L·t lın ıı.rıeeıııe kaltlarılmııştar. 

Gazi btitliıı milletle beraber 
ba~ırdı. GUnil gehnoe ( Sf\n 
mnab.,deıl) çamurlu bir paçavra 
ıibi yırhlao"k •e yırtıldı., 

Umumhane Eğt enceslll 
Keıneı de ı;uı ıuelı ıokağında 

ra yapışıp kalmaktır. Hiltün bir 1 S 1 Alıyeoı· n umum ıaııecı ~. am ı 

diinyaya kapkar" bir yüzle le~- evıne aıhoo bir halde taarruz 
bir edılınektlr. 

Dtiışmaolarnı yllzöue lime 
hwe atıldı. Türk öldi.i z nnedi

Sen bu momleketi IJ(\yle bek-

lıyordn. Qtinkli dfişnurna bahra liyecekean. Buraya yan hakanları 
cak biT ıgne11, tek bir i~neıi bövle kapkara saratlarıle davar· 

bile yokta. Kındı öz soyundan larıııa ynpıştıraeaklın. 

olan hiiyük ,eli ona kortoıa, Hı,, medenilıgf, •nlhçologu 

yolunu göat..rdı. ıenn hlr mi ilet iz. Fakat namoı 
HOyftk ııkıntılara düttii. Fa r· . h. b" d . •e ,ere ımızı ıç ır şeye eğış-

kat içanden çıkmaenn bildı. 
Oiio oldn ki ordu ıöngüıiiz uil1yiz.lnanmıyanlar •area onlara 

eden Nazmi oğlu kAlıveoi l!,etbı 

zahıtaca tnınlmu,ınr 

Elinden Zorla Çantayı Almıt 
Dun ak~ıua kcı.;••caler<le Nui

lııy~ olrn(?ındn ga rJP bla ımygno 

bôd11e111 olmu~lıır. Panayırdan 

nıoe d(jnınekt., olau Hıkınet H. 

keri mcei Acı le hanı anan önlioe 

çıkan ıııhlkahlanlan Iteybao 

ogtu Arap llecep elındeki çanta
ıwı ~orla alıuaka kaçmışıır, 

Çanta içiııda 200 karo~ 'fa>·dı. 

Kiralık Han 

ltımir Birinci lora Memur-ı 
lugontlan: 

&~iM& beye bor9I• lratma 
hanımın ipotekli Ka111yakadı 

eıki çoraklı yeni safer ıokftğın
da 63 atımarah kapıdan içeri 
girilince plaka t~ı dö~eli bir 
kori41or, 11gda bir oda, kar,ıda 
hır -0tia, •• merdi••nle ynkanya 
91kıhnce motltak üıttine lubet 
e<ler bir aandık oda11, T• bunun 
altında bir mutbala Te bir kapo 
ile bab9e1e çıkılır bir mıktar 

bab~ bir tal11mba ••bir hallyi 
mött•mil 1800 lira kıymetli bir 
bap hanenin mtllklyeU a91k artır
ma ear•UI• •• birinet artt1rma11 
7/10-9Sf Pazar KÜnü ... t 11 ele 
yapıloıak ÜHr• aahhfa ko•4a. 
Ha artırmada. ıatUJ bedeli tah· 
mın otuoan kıymetin ylizd• y•t· 
mi' betini tıolurea ın çek artı

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telefon 22&4 
Mefruşata möteaUik en •on moda clö~l'welik kaclife, 

Gobelen, Iogiliz kretonları, file, cibinlik vo perdelik tüller, 
haıır etor Te keten perde1ef', bronz korniz, çooulr anbaları 
Ye undalyeleri, tabrm, otomobil, masa muşamba lan 
uire bnlunar. 

l••lıa - Tol Bede•te• •a. 29 

-Cumhuriyet Kız Enstitüsü Ve 
Sepetçilik Mektebi Müdürlü
ğünden: 

rana ihaleaı yapılacaktır. .Akıi Talebe kayı Te kabuliioe haelanmı~lf. Kayt muttmeleti 1/10/ 
takdirde en 9ok artıranın taab- 9!H tarihine k"dar deYam edecektir. Müracaat ıaatleri her 1611 
bödöbaki kalmak .-rtıyla •tıt g -12 Te 15 - ~8 dir. , 

00 bet gftn daba uattlarak ikin· ikmal imtahanları 15 • ~O Eylt\l tarihlerinde yapılacaktıT. 
• 00

110198
, 

8 1 
:ı ti PKzla izahat lıtlyenler 8902 numaraya telefonla mün~aat 

oı artırma ~ a 1 guo deebilirler. 22-24.-27-29-Sl-8_:6-'i-9 8'97 (828) 
ıaat 1 l de yapilacaktır, bn ar-
tırmada ntı' bedeli il• oluna 
olıun borcon ödenmetl tarihi 
2280 N~. lı kanonun meriyete 
girdıRi tartbten ıoor"ya ı ... dttf 

lzmir Göztepe 
Kollejinden: 

Amerikan Kız 

ettt~inden kıymetine bakılmıya· Mektebe yeni talebe kaydükabalüııe Eylıilüo (10) onda bat· 
rak •D çok art1rana ihale edil•· lanaoaktır. Kayt zaman\ mıma Te pazardan başka herııün ıaat 
cektir, i'bu gayri mınkal üze- 9. 12, 8 • 6 ya kadardsr. 
rinde her hangi hlr ••kilde hak Okutma il<ırtti (1).inoi (40), (2) nci ihzari .. oıflar i9io (80), 
talebinde bulananlar ellerindeki diğeı· ıınıflar içrn (100) Uradsr. TJttyJi ücret (875) liradır. Mektep 
nımf •Ha iki ile birHkıe 20 gün ücreti umumiyetle üç takıitte alınır. 
.zınhnda blrioel foraya mUraca- lkmal imtihanları eyltilön 13, 15, 17, 18 ioci günlerinde oat 

atları tazımdır, a1ui halde hak· (9) da yapıl1&caktır. 
Jarı tapu ıicillinee oıaltiın olmR· Eıki talebenin kayıtlarını yenılem• zamanı III Snb Fnnıh· 

menler i~in Fylftlün 13 finde, yfik•ek 11nıflar için 15 inde aaat 
dıkça paylaşmadan hariç kahrlar. ~ 

9 - 12, 3 - 6 ya kadardır. Hu müddet Zllrfında eaki talebe iki l'llet 
Sabş bedeJi peoio para ile olup kartonıoz fotoıtraflA mektep ttcretinin ilk takıitioi mfülörJüğe 
müşteriden ayrıoa yüzde iki hn· nrmHl lAzımdır. Tedrlıat Eyldliln 19 unda ha,ıar. 
çuk delliliye alınır. 25/9/93' 2-2 h.3 

tarihinden ttl haren şartname her ,,. 
kHe açık bulanıtnrnlacnktar, ta · 
lıpleriu yiizdo yedi huçok t"mi· 

nat akçesi Yeya bank ilıbar 

ınektnbıı ile 34/3497 cloıyn nu· 
wara11le hirinoa İcraya müra 
caatları ilan olunur. 3712 (412) 

Izmır Jkınci ıcra Memorlu· 
gnndan: 

Siileyman oglo .Rtenı efendi-

nin Ömer oğlu .Muıtara tfendiye 

olan boroondan dolayı ı potekll 

lzmirde Ahmet aga mahalleain

de 188 ada bir panelde •• Ke· 

maraltı caddesinde 12/U 14/1 

rakamla •e 37 metre morabbam 

da koza oğlu Takfından muka

taalı ve 10 noanaratajlı 'f8 balen 

lokantacı Kenan beyin tahtı iı 

ticarında ye hududa pl&nda ya

zılı bulunan dükkanın 5( bl11• 

ıtitlıaril• 2( hl11eıi eatılmak 

iizere müzayedeye Yaıolandu. 

Diikkaoın h•yeti omomiyeei6000 

altı bin lir" kıymetindedir. ltbu 

, ... 
Makine Ve Jnıaatı Bahriye Müteha11aııı 

ETUP UEftA"_I 

Müetııeeemin 

manınlA.tı 

olarak 

makiae 
lzmirde 

faaliyettedir. 

Alllkadarla -
ran bu ma.kint

lerin faaliyet 

Nlakine Jmalathanesi 
.Nuruara 50 

tarzları hakkında mB1t1ınAt ı.ltnl\larını fRvııııve ederiz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l abhane Ve Un De4trmen~rt 
için hilnmam a1At ve edevl\t iınııl edllir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazozgen Bilumum Dt>niz Jıisrl 

b k t Durbinler, tulumbalar 
Her boyda ve er u YTe · . 

teılsatı mtbanıklye a1anMör -.e 
her Ollll mahrukat üzerine v:nçler "Ye 1air .,ıer dernbte 

ve kabul edilir. -
~aldı. Ankara oıvıuıodaki kaza ua11bat etmtsh. Demeli ki : Biz 

-. t köylerd1tn fi zerlerinde pide tarihin aoı •• tatlı günlerini 

pıtirılen f!açlar toplandı. Dötöl- görmlif, ya9amış bir milleth. 

dil Süngh yapıldı. Bonlara gtt· Hizlmle uıraomayın hız medenl

lenler giııuin hırınde o ıiingüle yete hizmet ~tmek iatiyoroz. 

rln .Mehmeıclgin f'Jlile göğtiıtle· Yerinizde rahat Joronoz. HfitHn 
Başoturakta KHtelli cadde 

rine vuruldngu z11man yalnız bu güzel naeibatlara dinlemiyen· ılnde numara 2 :! bir ban bir 

Jumdılerıııın dt'!~ıl, btitün bir iere, mnHa l!l.t olar.lam <la bnyo- kabnban• ile altı dtikkan kira. 

gayri mıokultin hirinoi artır

maıı 8 Teerioi evyel 93( tariMne 
möıadif PaaartHi günü ıaet 11 ıar ellerindeki reaml Teıt.ikil• Aydın Demlryoıu Umum MU• 

k dOrıoıonden: 
de tamir ikinci lora dairHtnde birlikte yirmi gün 15ufıada i in· 819/93.J. tarihinden 30/6/935 

ıoıkıut~ı ı\lemın de, gögtiinön ·rnn mey<laua demekten aıla ya •ersleoektır. Talip olanların 
clellndı~ını gördöler. Hörrıyetıni k" r<l · AraıtaJa 265 nnmarac1a ıarraf 

yapılacaktır. ci icraya müraoaat1arı lAzımdır. tarihine kadar ınotebflf olmak 
Bn artırmada ıatıt bedtli Akıl halde hakları tapn ıiolilnoe üzere (Söke ~nbeei dahil) Selçuk 

Saraykö.r ara11ndaki Iıtaıyoolar· 
tahmin olunan kıymetin yösde muJftrn olmadıkça , paylaşmad~n dan (Denizli ye Qinll tnbeleri almak ııtedtklerl milJettn ()nün çe ıomeme 1 ır. 

Bütün hunlara ınanmıyanlar Davit Koenkaea müracaatlara 
de dıze geldıler o aaman Ba,ku yetmı' beşini bnlur1a • 0 9ok ar- bari9 kalaoaklardn. Baht P•tın dahil) Gonoah ve Egirdir ar•· 

tnaoa ibaleai yapılaoak akat para ne olaoakhr. Mti,terideo 11ndaki lıt~ıyonl~ra tatınaca~ mandan bı.~ırdı. c Tfirlr orduları talılerını denemekten mewoo menfaatleri ilııtızaundantlar. 
ô-7-9 (,09) 

Uk becl.,fınız Akdenızdir. • degıldir. Diioyanm boy ölçüt•· 
Oençı.,r lıu ılk hedeftir.Dü~man cek yerlerı az d•gıldır. Bekil· 

)ar, bır as•rdanbert taeıuladıkları yoroz. 
gayeyı elde etmek i•tıyorlardı. 

Ba J!&ye Türk1hğii ID•tormılrt 

Tt1rklii~ü yok etmek haritada~ 

onnn adını ıilmek idi. 
Tınihin eırrında bir90k a. fR· 

)ar yok edilmek lıteoilclik fakAt 
1ok oluııadılr, Tar oldak, Tarola· 
eatı•, yok ıtnMk iıtiyenleri yok 

• .. . 
Denini bitıren Mahmnt Eeaı 

bey hararetli alkıolar araımJa 

kürsüden indi. FakRt yıoe alkış-

lar de.anı edi1orJu. 

ikinci elen öoümtisdeki Pa

zartHi gftn8dti r. N •••an Türk 

takdirde en 9ok artıranın taah d ' ki b 1r t HA.il h rncir Yt natürellerın t.Abı olaca& "' J • hödti baki kalmııt üzere aatı~ on yüz • 1 u9• e y• arcı tarıfeler aşatıda göeetrilmittir: 
Eglenceler çın be' gön daha U•atılarak ikinci alınır.8 Eylul 984. tuihinden iti· lNOtR 

~illli bayramlflr Te ıünnet arhrmllll 24. TetrinieYYel 984ta. haren •artname herke11 eçıktır. Matbu 25 numaralı boıosi 
dil~ünlui il• tertip t>dileoek eğ- rihine miiıadif Qartamba güoil Talipleri• 1üzde yedi buçuk te· tarifeden yüzde kıı·k tenzilatlıı 
leocalerde lözomo olacak kara 1aat 11 deiyapılacaktır. fıbn ut- minat ak"Hi ••ya banka temi· tatınacaktır. 

-. N ATÜRJiJfı 
göz, kli.rıkadım orta ovonu, knkl" tırmaıla eatış bedeli yine tahmin nati Teya ba•ka itihar mekfubo Beher tonn 1tılo01etre baen•" 
•e jimnastık hünerltu· ıııı idare olunan kıymetin yüzde yetmi' ilı 98416228 doaya namaraeile bet kora~ tizertoden ta~ınıoa1rtır· 
~dec~k eanatk(Lr içın Keçecilerd• beşini bulmazaa 2280 numaralı Tarifeler hakkımla fazla nıll" 

lzmir ikinci icraya ınürac•at· d d r 
uoaf kabn11ndtt aanalkir Beh- 11anon mucibince 1atış geri hıra· 16mat almak için Ay ın • 191 

çet Sırrı beye müracaat etme- lulaoakbr. I,ba gayri •enkol ları il&n olunur. Johı tirketinin her ha•gi brr 
lıdır. :ı-2 (81) tiatri ... )au taıebiath lnlluoaa- '1103 (410) iıtaı1onuna möraoaat ıdilmelidlt• 
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~tliıK Harieı · 
l~llıHuaaed., Abdullah efendi 

~~•lle111n(1" Hirna ıokağırttla 5S 
:~ralı hır hap bane acele ıa· 
ktır. 4 culıi, ıonthah. iki ıofa, 

1 

tg11 suynnn haTİ nezareti lllÜ· 

ltıet lnr nziyettedir. 'Talip· 

• RnsmırnecJ"' l\Ieserret aokR-
141\ 66 11 ıımıu•Aıla Ay,1ze banı
~ii ı a~aar la rı. ;~ - 'J (402) 

Doktor , 

lemal Sakir 1 

tJlemıeket Hastanesi 
Dahi/iye Mütehassısı 

lwlırnvenolıaııe Hırınci Bey
~~ sok.aı:!"ı ıı u ııı:ua ;1(i Tele· 
"'il :~!)56 

.._tvi Kararitına tramvay cad 
""ikaıakol karşısınılaNn.59(i 

Telefon No. 2515 
(36;~) 

Or. Ali Rıza 
lum Ve Cerrahi Kadm 

•atalıkla rı Mütehassısı 
.kaı.ı.tu rak Kestelli cadde-

ı· y 11lde 62 numaralı ınnayene-
~tıesinde her giin ıtaat 3 ten 
l(ıllra hastalarını kabul eder. 

Telefon: 2987 
7 (248) 

DOKTOR 

atip Dö. (sat 
Dahili 8astalıkiar 

~ l'Jütehd8Sl8l 
'stalarını Her gün O~le<len 

'ılora Beyler - Hacı lmam· 
.__ lar sokagmila 
-.. 12 • Şifa Yurdunda 
llabul ve tedavi eder 

TFLEFON No. 3331 
''i 111 ~.7 

il . l M •ııır Hırırıct cra enıur• 

'lJdau : 
'liır deyrndeo dolayı ıcraeıı 
lltız hır adet piyano biri ncı 

~dıger muhtelif eşya konsollar, 
'l~r, ha hla r Te sair e'yalar 
QCt arttırma ıuretile 8/9/93! 
~ine nıii1adif cnmardesı günü 
t lt de et> <le birinci kor

' 52( numaralı e.ski Naıw
' Oteli bına11 dahilınde bıl
''hde .atılacağından talip· 
~ •akti mttzkfırda waballın· 
lllunmaları ilan olnnur. 

3714 (41() 
milP"'P'i-

Zayi 
~:Yluı lıırıı.oı gü!lii ı .. azaen 
•nımı zayı cyle<liJ!°iıuden de. 
~hda lıulunıuı enakı miiıbi . 
1 litiirı 1f'z1rnrosi vo rakı tez· ,,. 

ı '"e şnherıın nnvan te:ıku-
te l>oliA im rnkolonnıı lıiiTiyet 
)'tıııameııi ve nufu• te.tketesi 
~~tilıi ~<lılden muıaddak Salih 

~~ ıımııntle mühiir kA~ıdı ve 
'1 ttı:ı a1t ı\ltl adet foto~raf n r 
~ıft altın küpe Te ıair bir 

' 1ıı ~"rnk ve mezkur eTrak-
lııı 
~I Yetıllet iııı çıkaracngımdırn 
'• ııı lıiikmü kalınatlığını 

:•~ereın uaıetenizl• ılarıını Te 
ıııt kımsı•re hi9bir ılişiğim k . 
~ 1t lınrcıını olma<lıg-ınıo da Ye 

1•rı lıer kım lıulıır adreıime 
•tıt~e kendıaioi memnun ede· 
~lııı, ,l 1 . . . d 
1 1lan ~uı me11nı rıoa e e-
l •fendım. 
~••ıır ballı k•.ru mahaUeaio-

11l Yt~kını ıinekli caddesinde 
~o. lu bakkal dökkAn müı· 

•t 1 Salih Sefer 
not ( Att) 

~JIE?j il&~ 

Umum Hastaların r~azarı Dikkatine 
En son sıstem midt'I, kaıın, baa-ır11:ık, biibrek TO dogom 

netıce~i liiznm ~Ushırilen pilotla, pilotsnz kauçuk konalar, 

kasık lıa~lara, diiztahanfar için talı:rn korAaları gayri tabii 
dogan çocnklarırı vlicntlarıncfaki i~rilıklerı cloJ:trultuıa ci
hazları, kemik lıastnlıkları neticeAı husulo gelen kambur
Jnkları do~rnllınak için koısalar ve kendi ihtirnımız olan 

miitehıurik el Te ayaklar, talt'belerın çalışına osııasımla hr

Jayan /direk lrnıuıklerının g-ayri talıiiJe~mesine llll\Di olmak 
içın koriialar. 

1 iirklgenin yegtine mües.1;/sesl 1Je eser/erile rağbet ve 
itimat l:azanan sun 'i aza dm il ve mütehasslsı 

Fahri Hiza 
Hoy tarn!rndan yapıhr 

Kauuı saatıarı : 10 Ha 12,30 <>~leden soma 
kadar. 

Adres : lzm/r Kagmakar•l Nihat bel/ caddesi No. 20 
~-20 (355) 8 7 

9 EYLUL 
-Izmir Panayı .-. ı 

Saç Losyonu 
Koınojen 

Kanzuk 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

Ktıpeklerı izale ve l 
ııuı9ları heııleyerek dökül

mani olur. 

Kanzuk Kaç losyonu 
ınümuılleri gibi yağlı 

değildir. 'feıi ri kat'i Te 
latif hir los· 

möri 
ından arayınız. 

(399) 

1 

• 
4-• s.Wte r 

ı 
Bir saat • .. ı 

gibi 
hassastır 
" 

Yerli 

"Frigidaire .. in şıari bütün mamulatmı müde

kkik bir surette hesap etmesidir. 

Bunun neticesi o 1 ar ak ta vücude getirdiği 

elektrikle soğutma tertibatının makanizması 

bir saat gibi tevazun etmektedir. 

Bunun meydana getirilmesi için hiç bir şeyden 

çekinilmemiştir. Ne paradan, ne de saiyden. · 

Daha ucuz soğutma dolaplarında vaki olduğu 

gibi ''Frigidaire" de katiyen tehlike mevzuu

bahis değildir. 

Bununla beraber, mesbuk muvafakkiyetleri 

kendilerinde sabit olmamış diAer markalara 

nisbeten .. Frigidaire" in fi~atı hiç de 

pahalı değildir. 

FRI G 1 DAi RE 
BOURLA BiRADERLER ve Şsa 

1111111111111!1111111111111111111111 

41ı~ıııııı~ı 1111111 ~ıll~ımımlllııııIDilnıW~l ırn - 23 
Evlôl 
1934 

1 ılll 1 1 nill~l!llH + 

llallar Pı1zarı 

1 

___________________ .. ________________ __ 

IZllliR'DE AÇILIYOR 
Odunpazarı - Eski Bayraklı Mağazası 

Herşeyin En Sağlam En Güzel Ve 
En Ucuzunu Bulacaksınız. 

336 Kol aumarah böyök ara· 
baoı ehliyetimi Vfl Terği karne
ıini ve nüfuı çüzdanımı aakeri 
tezkeremi zayi ettim. Y eniıini 
çıkaraoagımdan ewkiıiain hükmü 
olmıyaoagını HAn eder1m. 

Bankaaltı nakliye mötteahbicli 
İbrahim efendi •••dinde 

3716 arabAoı İbrahim 

1 Maliye Vekaletinaen : 
1 - 22f>7 Nnmarah madeni nfakhk para lcannnnna teTfık•n 

ıilik olmıyan ve ayarJarile nizami nzinleri tanı bolunau eski gü· 
mü' paralardan 34 kora' hcıabile alınmakta olan bir ınecidıJ•· 

nio ;{8 knrnt üzerinden kabnlö tekarrür ettirilınit n bu lıaırnıta 
maJaandıklarana tebligAt yapılmıştır. 

2 - Oumhoriyet Merkft& bankHıooa 17,41 kuruştan ••lıııroAk
ta olan beher on gram 1afi meıkdk •e'a gayri mHkftk lı:•Jıs gü-
mü' fiah lS.,03 kurnttırn eatrn ahnacaktır. 2 - 3 • 5 

36(6 :l~J 1 ) 
- - -~----

• 

, 
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Fratelll• SperCO JADRANSKA 1 a11ttk ••purıarl• şimendiferler' 

1 
aruında miirettep aefer1er. 

Acentasl PLOVIDBA D. D. Susakı ARNEMEN1 DEPPE 
GIRONDE Tapnrn 25 eylft 

Ro,,ale Nttrlandal• lzmtr, Pire 1rlyeate ve Susak le doıtrn bekleniyor. DÜNKERK 
Kumpangaaı l9Jn muntazam haftalık POBtaaı ..,. ANVERS için yük alacaktır. 

TKLAMON Vapuru 1 ey- Seyahatın müddeti İzmir Armement H. Scluıldt 

fatanCaı sarat f oıu -

1 
~~&BT .& vapuru 

Her pazar 
............... günü ıaat on 
...... ~ altıda limanı· 

.&•.& VB iLK 

Yusuf Riza Mektebi 
ESKJ 

Darül'irf an 
Jölden 6 eyliife kadar doğrn Triyeıte 6,112 göndür .A UGUST LEONH ARD Ta 
ANVERS,ROTERDAM, AMS· Her pazarteıi günü muTaıaa. puro 29 eylülde ANVERS Te 
TERDAM Te H:AMBURG için lat ederek çarfllmba günleri ö_l!- H.AMBURH limauhHrndan yiik 
hamule alacaktır. leyin hareket edecektir. çıkarmak üzere bekleniyor. AN 

llk hareketler: VERS ROTTERDAM Te BAM-
GANYMEDES vapurn 5 BURG' d 'k ı k 

mızdan hare
keti.. dojtru 
lstanbula gi· 
der. 

F.szla mal6mat almak illi· 

yen iM Hirinci kordonda VA

PUROULUK şirketi acenteli· 

~ine müracaat. 

EylAlün birinden hibaren kayda b"'hyor. Müracaat 11aa&I 
her gün dokuzdan 011 aekiH kadardır. Yangm fellketine uırıJ 
mektebimizin tedriıatına bl9 bir 1ekte gelmemek üzere 1&111111 
len tertibat alınmı,tır. Derl.4ler on beş EyUHde ba,lıyaoak 

ıyliilden 6 eylüle kadar ROT- 5 Eylül · SRRlN • " yh a aca tır. 
12 E l · · ı. BEOGRAD 1HEEXPOR1S1EAMSHJP 

I K"yıt işleri mekt8bin Salep9i camii arkaunda latanköy halll 
sokağında Esnaf şeyh ıokagında Ana kıamınd"kl dairede göriil 

10-20 {7,5) T.ERDAM, AMSTERDAM Te Y 11 : ı CORPORA110N 
HAMRURG için hamule ala· 19 EyJüJ : BLED EXPORTER vapuru 8 ey• 
eaktar. 26 Eylftl : SRBIN lülde bekeniyor. 

ORESTES yapnr• 8 eylülde Pire ..,. Triye1te yolcular için NEV YORK HOSTON Yolcu Navlonlarında 

~lühinı Tenzil~t 

• 
bekenmekte olup bamnlesini fiyatlarda ten11ilat yapılmıştır. ve FJLADJ~LFIY A limanlannıa. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tahliye ettikten ıonra ROUR. Yolon Te navlun için taf,ilat hamule alaoakhr. 
GAS, V ARNA .,e KÖSTENOE J. PUSSIOH acentesine mürn EXfRA Vaparo 18 ey· Panayır münaeebetil• lz. 

mir~ Ietaul·ul arasmda her 

ınnkide yiizde kırk teuzilit 

yapılacağı muhterem mü,te

rılerimize ilan olan'ur. 

TAZE TEMiZ UCUZ 
için yük alacaktır. 

caat ediniz. lülde hekeniyor. • 
ORESTE~ Tapuru 20 eylülden 

25 eylüle kadardo~ro ANVER8 
llOTERDAM AMSTERDAM 

Kordonda Oemal Oendeli ban NRVYORK,BOSTON ve Ft-
No. 13/U LADELFIY A için yük ala IL.A.C 

oakhr. 
,-~ Tel6ft~5~~ EXJLOXA vaparn 30 ey-

lülde bekleniyor. NRV YORK 
t~OSTON ve FIJ.1ADELFIY A 
liınanlarınıt bamnle alacaktır. 

Hamdi lf 'ilzll.et 
"Ye HAMBURG için hamule 

Olivier Ve Şü. 
LlMJ1E1 

Vapur Acentesi 

alncaktır . 

Sven81ca Ortent Ltnten 
BLALAND motörö yfldi 

eyJüldt1n on eylöltt kadar 

ROTTERDA MHAMBURG, Cendell han Birinci Kordon 
OOPENBAGE GDYNlA, DAN 1ei. 2443 
ZlG GOTEBORG ve lSOAN- Dhe Eiierman Lines Ltd. 
DJN A VY A limanları için ha · 1 ahmll için bekienllen 
mule alacaktır. vapurlar 

VlKlNGLAND motörü on Londra Hattı 
yedi eylüldfın 20 eylüle kadar KON DRA 'ya. 
ROTTERDAM,HAMRURG 00 TR.ENTJXO 14 .Eylülde LON 
PENHAGE DANTZIG GDY- DRA Te -HULL'e. 
NI~ GOTEBERG Te lSOAN- l 'fAI.1lAN PRINOE vapnrn 
DfNA VY..A Jimanlar1 için yük 24. Eylftlde LONDH.A'ya. 
alacaktır. GRODNO 3 1'. evvel LON 

HEMLAND motörö 2 terini DR.A ve HULL 'tt. 
"vnle beklenmekte olup ROT- Liverpool Hattı 
TERDAM, HAMBURG, KO- BUJ..ıGARIAN rn Erlôl Ll-
PE.NHAGE, DANTZtG, GDY· VERPOOIJ OLASOOW'a 
lilA GOTEBORG Te SKA.NDt. LeUhe Hattı 
::NA V YA limanJarı için yük YVON .NE .Eyhll ha~langı-
alacaktır. cmda LEl'l1H'e. 
~f PPON YUSEN KA1SHA Brlstol Hattı 

DAKAR M.AH.U Taporu 13 PENTUSKER vaıınru 20 
eylülde bekJenmekte olup KOBE Eyl1llde H.JdSTOL'a. 
OSKA Te YOKOBAMA liman- 1ahilue için beklenilen 
ları için yük a.laoaktır. vapurlar 
Natlonal Steam Navlgatlon TREN'l'l~O vapurr. :Eylt11 

Co. Ltd. 0/. Greece. başlırngıcand:ı A.N V ERS, H ULL 
PiRE LONDRA 'dau. 

Şimali Amerikaya GRODNE vapuru }~ylftl ni -
montazam ıefer hayetinde ANVERS, HULL Te 

TRANSATLANTiK TAME LONilRA'dan. 
SSJS Yapnru 12 eylülde limanı- NOT: Vürut tarihleri ve va . 
nıuc1an hareketle do~ru NEV purlarm ieimJeri iizarine ınes'ıı· 
Y8RKA hareket edecektir liyet kahnl edilmez 

Yolcu Te yük kabnl olunur. 
Service Maritlm Roumaln 

P KL.KS Vapuru 13 eylülde 
g-elecek ve ayni günde MAVfA, 
BAROELONE MARSlLYA, ve 
()E.NOV A'ya bartsket edeoektir. 

•. v. 
W. P. R. Van Der 

Zee & Oo. 
Deul8che Levante Llnie 

DELOS vapuru BREN, 
HAMBURG Ye ANVERS'ten 

Yolca Te hamule kabul eder. 
SUOEA VA vapura 1 tetrini 

nvelde eı · . .. 1 yük çıkarm:.k üzere 3 Eylülde 
g >p ve aynı gnn< 6 beklenmektedır. 

ıaat on ttekizde PiRE MALTA 
OEZA1R y ALENSIY A MAR: SO~JA motörö ~O eylülde 
SlLl'. ' . • ' beklanıyor 16 eylüla kadar 

A, " 0 O.EN OVAYA hare· ANVERS ROTERDAM HAM-
ket edecektir. Y olen ye ham ole ' ' ~ 
Jı:abnl flder BURG Te BREMEN limanları-

Hoiia~d Au11tallti Llno oa yük alacaktır. 
ALMJ\ERI\: Vapuru 21 ey- SJi;SORTlS vapuru 10 Ey-

lülde beklenmekte olup ROBAY hilde bekleniyor, ROfERDAM, 
A VUSTALl'. A ve YE.N l ZE- HAMBURG n BREME~ için 
LANDA için yük alaoaktlr. 

llandaki barek"t tarihlerinde. 
ii degi~ikliklerden aoenta mett'u
llyet kabul etmez. 

Fazla tafsilAt için ikinci Kor
donda Tahmil Tabliye Şirketi 
biuaıt arka&mda FRATELLl 
SP .t:nco acenteliğine mü~aoaat 
edilmesı rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

yük alaoaktır. 
TBESSALIA vapara 17 Ey

lülde bekleniyor, DÜNKJi~RK, 
ve DIH.KET AnTers ve BRE. 
MEN için vök alacaktır. 

NIEDE\V ALD vapuru 27 ey• 
lftlde bekleuiyor 2 birinci te~rJne 
kadar ANVERS ROTTERDAM 
BAMBU UG BREMKN i9in yük 
aJaraktır. 

.A.MMON Ypnrn 9 bir.inci 

Zayi t .. riode bekleoi1or. 15 birlıt-ci 
270016 t9'rine kadar ANVERS, ROT-
. 1aumarah T• 18/1/938 TKRDAM, BAM.BUBG ye 

tarıhli, lzmtr ithal&\ ıtlmrötön- bRll'uEN' "k ı k .. 
-~· ·.,.. . - - . o Aı.ııı. • yn a aoa .ır. 

oeıi aldığım makban ••ri et- OA NDlAN PA01F10 ·sTEAM 
tım. Yenı•inl alaoaıımdaa k•1- RlllP A.ND RAtLwAY OIES 
fiyet il&n •lanar. 

1 .. 1111 Tali& 
.1'111 <•ti) 

LiT•rpul._. l\1ontreal, St. John 
•• Ha ti fakı taarikile KANADA 

ı ı a.10 ıekaul ••lıi-rleri Te tranıat· 

JOHNS10N LJNE L1MJ1ED 

Telefon :3(;58 

Eczanesi Sıhhat 
QERNJ\10RE Vapuru AN

V EH.S ve L t V ERPUL'cJan ~·ük 
çılrnrmılk için 10 eylülde lıek
le.niyor. BUH.G AZ, V ARN .A, 
KuS'l'KNOE, GALAS ve BllA· 
ILA limanlnrına da hamule ala-

T. Boven Rees Başdurak Büyük Salepcio~lu ban karşısında 

cak tı r. 
Vurot tarihleri ve vapurlarm 

ısimlerı üzerine mesoliyet kaha 1 
eJilmez. 

N. V. ,V. F. Hanri Van Der 
Zee & Oo. 

Hı rıncı Korclon rrelefon No. 
2007 - :W08 .............. ~ ...... 

Göz Tabibi 

ve Şu. Limited 

Vapur Acentesi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1he Cunard Steam Shıp lşıldak Bula-
Company Ltd. şık ..,. 

BA.NTRIA ::Sl agustostan 6 cila tozu em•~line faik 

eyldle kadar Ll V ftRPOOL ..,~ daha ucuz olmaaına 

GLAS6 our . . . ve rağmen iki türlü hizmet 
" JımAnları ıc.,ım ha· ·r d ı " e er. Kutaau yirmi 

mnle alacaktır. lrnroştnr. Satı' merkezi 

S.EA GLORY Eyliil başlan- depomuzdor.Toptan alan, 

~ıcında Ll V ERPOOL Te GLAS- lara iskonto yapılır. 

OOW dan gelip tabii.vede bulu- Asker markalı hakikt 

n,;cak ve ayni zamanda VAR- flit, Fayda, Kilsekt, Ati-

lütfü Kw~ar ~ .NA, BOU RGAS Te KUSTENJE la. Rlak .l:!.,Jag, Flı.yozen 
sinek ilaçlarının her boy-

Memleket hastanesi göz 
lıastalıkları mütehassısı: 

ıçin yiik alacaktır. 
da kapalı kotaları Tar. 

N01': Vorut tarihleri Ye va dır. Dökmcısinio litresi 

<lurların isimleri iizerıne ınes- yalnız 100 kuruştur. Son 
lkıııci Heyler soliagı .No. 65 aliyet kabul edilmez. parti naftalin geldi henüz 

Telefon: :J055 T. BOW EN REES ve Şa. Ltd. tedarik eılemiyenler biraz 

• 

26-l S 7 74.6 - Birinci Kordon Telefon No. 2353 acele etsinler. 

Har,a°§çç'WEızsamdı e B·ıraderler·ın ARTi ~aa1~;ş15h~~~~;1·:1·::~g~:~rö~t!ı~i j~:f~'Y;:mo 
yiin)ü elbis~l~riniıd istedi~iniz renkte boyarsınız. 

P d k• M ht M b·ı Uesrni robtıatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık 1!11\Ç bo 
anayır a 1 U eşem 0 1 e• sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptırn eatı, 

1 • • G.. .. •• kezi depomuzdur. 
erını orunuz Toran toTatet sabunu ECE TİID tozn, Kaol Rrasso, pire to 

Pavyon llumarası 123 
Ticarethan ~ : t Ki NOf REYLER SOKAK No. 102 

Al~ ,,; 
. -~~- :·. ·: .' •. . 

PI~ATT 
Makıua Fabrikaemm 

ÇIKRltJ-1 

1 lirklge l.Jmuml Acentest 

°' . ·ı 
G. O. GIRAS 

1ZMIR İSTANBUL 
Yeni Manifaturacılar çarşıı(SaJJet . -
ıokağı N o. 3 1 ele/nn No. 2413 -

P. K. No •. !34 

Aıı r etendi oa.we.i 
Baker hanı 

Poıta tutuıu ı •ıe 

karpit, çay, kına, sakız, di~ macunlan, k"kao, kolonya, kola, 
kal, demir hindi, limon tozo, her nevi asit, IAstikten moşara 
mastarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamıLşır i9in soda, tor: 
leke toza, sabon tozu, lüks ıııaboon, fare zehiri v.ıı. 

Depomoz<la eatılmakta olan Merl!linlt kola fabrikasının hof 
la paketlerinden on adet getirene bir doln paket Tnriyoruz • 
eattan istifade ediniz. 

TELEFOK: 3882 

Hilaliahmer Merkezi 
sinden: 

Umu 

.Ji~ıkişehir Hilaliahmer merkez l\nbarınc1a mutfak leyazı 
ve aaire 1 terzi Jeyazımatı Te kafes tellM 3, Elektrik malıem 
otüvler ıo, çamatır arabaları pirin9 tala~ı n par9ları H Eylô.1 19 
taıihinde ıatılaoağından talipleriıı Eekişebirde 1atış komi11on 
mürAoaatları. 2-3-4-5 364.( (392) 

Eylül Kurtuluş Bayramı 
Şerefine 

Eczahanesinin 
Her ıene yaptığı gibı 1 eylülden on eylül ak,awıoa k 

aziz İzmirliler için hazırladıgı umumi ocazloğu tebşir eder. 
Mnhitinc1e daima ocozlnğnyle m"şhor olan bn müeıHte 

büyük gün şerefine Kendi müıtahzerat kolonya eaaoılarınd• 

tnhbl ihtiyaçların cömleainde. 
Ferit koTTet şurubu 50 k. 

> ınlfato komprimeleri 9 
< kolonyalar bü1ök ~ise 90 
> > orta 'işe 50 
> cep kolonyaları ı:arif 20 
> El'anaları tüp 15 
> > altın kapaklı 50 

Ferit yağıuı kremi 
.Aıpirin bayer 
(Ji~ mt&onnnb iiyök tüp 
i'ermozlar 
Ferit tuvalet aabnnları 
Deniz başlıkları ıöngerJer 

Ktibha re9etelerinde bir kat daha oou~lok yapmak ıar 

büyük bir fedakArhk yaptıgı~a 'öphe yoktur. 1 

-Bu . bü1ük fırsattan iıtlfaee edini•. 

S. Ferit ŞiFA · EczaAesi 
Büklmeı 8ıraıı l•nlil 


