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Şahinşah Hazretlerinin ihtisasları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Casuslar, Ordulara Hen1 Zafer 
Hem Hezimet Temin Eder 

-- - - ~======----
Uwomi barptakı 011 miibım casusluk vakalnrırıı kısnca 

bikliy,o eyjiyeıı bu tefrikamız bugiin gszetemizın d<irdüncii 
ııahiteeioin baştndadır. 

' CaRuslıik &ergüzeştlerlnl de#U casuslukla kazamlan 
neticeleri anlatmaktadır. 

Bir hafta, on gOn devam edecek bu tarihi tefrikayı 
behemehal merak ve heyecanla takip edebillrsınız. 
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Zamana G6re Vesileler 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Anne, babam neıede ? 
- Hizmetci kıza tayyareleıe karşı totbık tlfılecek munaV/a)I göste1mek 

için mahzene ~itti. 



Sahife 2 l"enı ıuır 

lnhisarın Tavzihi Belediye Haberleri 
- ..... 

Bize Göre Cevap Şiklt- Yol Ve Lağım Tamiratı 
ye~! .... !!.!.~:Un .... !!.~.~~.!~ir 9 Eylôl Panayırma Sarhoş Olunca 
Efendim. lnıaı1rnfları uıuoıpıır. ldarAmiz •, 11 • ••-•••, Alsancakta Şebı:unfıt ve intf-

Esnaf m Kontrolü 
.Mohteremga•eteniziu 9 Tem- ruüu!alıe.ilin toplıtdıjtl nfyonlan.lan Romanyad n Seyyah Kafı'- Parsalı l\•ustafa Adam Vurdug" u- kam oJrnklnnrıın tfö~emeleri be· 

mu• tarihli nüshaaında ( memle- 75 kilolnlok bir @llndıgt hır elden Jediyece t"mlr ve inşa ettiril· 
ketin en kıymetli ruabeulü afyon mübnyıınsırıı• karar ver mi~ tir. • D "•ı T b Alt "' miştir. 
ahmp eatılmıyan hir mtıtf\ hali · ŞıkAyetçlnin şobemige ıniira.. lası Geiecek nu egı a anca ıgını § Salhane T6 Kuatnş tRrc•f 

ne mi gelecektir - hlr ~ıltôyct ) cnatrncla, kendısino bezırhklnrs f B"k k 1 ~ d 8; Je hatır)ıyamıyor.n · UŞ lsrıoda da esıuılı <lö~eme tami· 
başlıklı bir yazı intişar atını.tir. mızı bitirir bılirmo~ derh ıı l mii- u r~ş . on~o!o_s.ugu~u:t a:ı ...,. ratı yapılmsşhr. 

ldarembı, afyona IAyık olda · hayı.a ieıne bıı~lıyooa~ınıun öy- 1 Jpanab~ır okmıte.sı rıyasetme ge- nnu l'marbaşıntll\ sarhoşluk ya tutuşmuş ve belinden çek- § Al QOCl\k, Kar lfl\ka .... 

h · · · 1 1 1 k ~ k b . · k' en ır me h.Jpta panayır esna• ·· ·· l bl ' l R 1 il 1 · · 1 bol 1 go e Ammıycfl vermış ve a ış et ı . ·~' ttyetçrnın ır ı ı ay d B"k 1 . . ... k ymrnrı< Nl r orn&yet vak aıu t&ği fR ıarıoa ıoı üç el ateş edo- e'a< ıyo g 1 eıvrısme~ o•• 
. . sın a u reşten zmıre buyu 

Tefltlermde beynelmıJel teamhl daha müLaya"da bulonınıynoa- b' h . d'I _. b 
1 

olmuştuı. rok Salih efendiyi •üouounnn yerlerde ... bcletliy zabıta ınemnr-
. d . 1 kk 1 k " ., 1 . .1 ır seyrı at tertıp e ı eceaı ı · l'"' 1 ı ı ·· ti b. 1• lerm meınlekP-llmız e do tce !lh- ğtmı,, ın ınt R ı 1 tt• ctn vo,t?ru d' .

1 
. • o "tıma pa~anrn ParH k(iyiin arı ev ere murnoaa Ilı tın ır · 

.ı ld ırı mııbr. d ~· f "t b mobtf!Jif yerlerio<len alfır ıoratte ki tll 1 1 d'.k ·· ıö dı· 
ıiine önayak olmn{ltur. uf\gi ır. P k . . d.. ··-ı d en o urou ~' e met oğ1n .MuB- n er ne maıo o u il ,, .. 

u • • • • anayı omıtesı un og e en t f yarslanuştır. k··ı d" · · k 'k 1 kt Afyonun memleket dabilın· no tıı ·nıuımızıo tuulıtHem d k B h S 'b b . n a nıunındakf tabu! e•nelkı u me ığıDI ret · ı ey eme e· 
. . . sonra o ·tor e çet ah eyın Yaralı memleket haetaneıiae dırler. 

dekı teda•ülii her haııgi bır mal g11zete111zle ıu~şrını dtlflrı?. efen- . . I gfln Ptuıatla topladtğl armutları 
"bi B k dı rıyasetı altında top anmış ve pa· .. 1 . . kaldırılnııf ve yarahyan y1t.kala · § Dlin hele<liye ııizıuuahn• 

gı tamameo serhe8ttır. er ·es m. nayıra 
81
.t bazı 

1
.•ler hakkında dun znııre getırerek estm1ş ye 

ı t-.:ııt · • d" • k d Uyu111.turucu Maddeler ., narRk Rdli"'eye Yerilmi,tir. riayet etmedıkleri görülen yiiı •• ~ ıtme >fit~ ıJ?ı a aı· '"tar ... . ..... 1 .. t- par ilo &labildinine rakt i~11nı,- J 

Bi 1 b 1 1 ·d f lnhiaanlzmlrŞubesl goruşu mus ur. . 1 . . Mustafa <liin Uçiinoü mfüıtan- esnaf bakkuıdn Y.abıt • tunkıu•• 
aaena ey ıı ıısar ı aTeAı a - Bu meyanda 9 Eylül panaırı lir. zmırde ldH ı derecede kafa .. 

yonan dahilindeki tedavi.il kabi· Yenı Asır - Uyuşıuruoo yı tiitsO ltıı . 1 M at f b tlklik9e iıtiovabıuı müteakip teY• tutulmuştur. 
maddoler mbisarmın ta vzıhiai ransiman komitesi na mite yeni nış 0 an " • a 0

• Ceza Görenler IİJ•tlni ekıiltec.ek bi9 bir hnrA• b. k . k"l d'J . . B nunlB lktıfa etuıiyertık Pnu"ha- kif olonmoştor. 
kette bulunmamış, hlU\kie afyo memnutıiyetle aynen neşredıyo- ır omıtc teş ı e ı mıştır. u . . . d ı focleeincle: ne~ ki~i t1oksğa moloz dök· 

ru 11• Fakat lın oe\"ap şıkuyettJkomite panayırın neşriyat işle ~ına_ ı;-tmı~ "6 bır ba7lı da ora 8 tHgU için, üç kiti kllpeklere bu~ 
na pi1atıada müetokar bir fuıt .1 J l kt K 't , 9 ıuı tır. - Çok i9tım. Haddinden . 
teminin& muYatfak ohnu~ ,.., bu ft-kzıp ccleo~k . mahiyette. de$til-t~ı e 7e~~ub o :ca ı~. ~· e lhr nınhk l\hı lafa orada fazla aarbot t<lins. Değil odam ranlok takmaifıttnıılan, iki kı,· 
ıayede de miiıtabail Wfth nlilnli dlr. Qunki ıbhıear idnreaı malı usus ır llro a ça ışaca ve b 1 u k S ;ı 1 tt hl) yerlere tükürdtiltii tçiu, ü9 fırıd 

·ıa t . t r fk Udü .. N Oımıan .La D(l oglo alıb 'llr<1agnmn ta ıancl\ 8 ağımı e hht t r t 1 t t (l ' k111 
g-eo eene1e naa:uRn daha (JOk aulün çoktao idrak edilmiş lın- l vı ye ısa ıs t m ru azım, ıle l•ır l i .. ı· :ıı k t ı d . ti sı a ıma R r nye fi me ı . 

-"Y Tü k f' .. dü . . R h . " ı ç yu~ JnhflD at'ga- ıatlT omıyorom, euı1ş r. i d t t rt ce?.a.lnrla 1eozı· 
çok müsait bi" f iatla eatabil- lunruaamR ra~men miibnyıu1tıı r o ıs mu r muav. nı a mı, • • • • • r o en mn ı e ı 

mi.tir. HattA bu laık yüzde 80, bsşhya.mamıştır. lı"iyatlarm mii 1 ~le~trik şirkeri mühen~isi Fah yangın Ali Sami Bey olonmnşludır. 
JÖ•cle 90 kadar yiiktelınektedı r. eaacl(lkArlıgı iemPiıdh·. Bugün rıtbn beylerle Cumhurıyet Kız Llğım ın,aatı 

Piyaeamızdaki bankalarrn bir ınbisar idaresine tayan edilPn r enstitüsü müdür muavini Ay:ıe Karfıyakad.a Bir Yakında. Izmire Karnntinn oinrında hmdn 
1 ki hanımdan mu .. rekkep 1 aktır biye, Hıtlili ve .Asansör okal ... 

kıımı eıaeen hıbıaarıo teeHüeiln· f iyattaıı sşıtA•Yl\ ma ııtaca ar 0 ac • Baawo ya .... ..-1 (lelecek 
•• • • • •• r ı1 ....,.u, . larm& yeniden lfıguu yaptıral• 

den eTt'el afyorı Uzerine anns çoktur. Fakat ortadn nhoı yok- Ofis BİDftSI J{nr,,ıyakada Fahrcttin p~~· U1oşturor.u maddeler inhiı.arı mıştır. 
Termemekte idiler. Afyooıın bir tur. llırttcı bir oldu hulanen mah- oacldesinde 1abilde dişçi Ernneız uuınm mtitHirü Ali Sam\ beyin Ham Ali erınıdi t~cldt'_.iod• 
menim içinde gl)stercligi fiat t"- snlüo alt()ısı da miihaya y.tpmazsR Vekaletten DflD tobaaemdan Haltezer oğlu Oran· yakında Jzrnire gelerek Afyon arabaların gelip ge9ıneeine mani 
meYTticö bankftları bo yoJd.1 ° mahen Hin kıymetıni t1tyi" çok Istenı· idi yer of .. ndıye a1• hıısost deoı'•1, ban- iRl•rinı· • tk ' k d "i h b•r 1 k ı t ı d' 1~ d ' . ' . gU9 olur. Bix nHminal fıyAh de· " • " ..- "' ,e 1 e eo&e a M o an aya Rr )6 ıyeee 11.ır ırt • 

bir . ibtıy~ıa •e•ketmıotır. Bal· ~il hli ahoıyı görmek it1teriz. Türkofisin eski rıhtım şirketi yasanda steş zahur etmiş Te bıln· almmışhr. mattır. 
bakı bugun bankalar deı,olarma hıhiHrrn f iyatlan yiihscltmck binasında çalışması nıünasip gö- , .o yanmıştır. Yapılan tahkikat S 1 Bahribahada ıahıl ı>ıtrkı oi• 
yeniden afyon koyunya lıaşla- iddirtsındaki yfüalo 8~ksen, dok rülmüş ve keyfiyet vekalete bil neticmsindeı yangının •hlan ıHn· aç arın Vı\Tlllda Y•J?mnrlarda ııulsrın hl• 
mıtlardar. Ha i' nılıayet banka ıMı fark nııpetiade de bir hesap diriJmiştir. meıuiş bir aigaradao zuhur etti.. D6k"lllmesind.ea rikmesine selıohiyet 9'erAn ı&-
laran tüccara •erdigl itibara bağ yanhşhgı olmak gerektir. Qünkii .. Baha B~y Geld~ •. .• ~i tespit e<lilmtştir. K.orkm&'ll'lDIS ~ımlardan <liir<lii açılmıştır. 
Jıdır. Nuılkl. diğer emtiada fbı in hisarın tf'şckkü liindeu eve iki . T.ur~o ıs,. lzmır ş~b~.5v1 •• mudu- G•• •• k " Mesudiye onddeıinde ve M,.. 
"Ya11iyet b11 ~kilde ke1Hlıni gii • fiyatlula hugünkii fiyatı kıu •· ı rı.y'!b bırıncı raportorlugunc ta- Umru Saçları <lökülenlerin yeniden aırcıla1' çarşu~ırulaki IA~ımlar ti• 
terır. la~tırııııık lıh:ıımlır. Yoko5a inhi- ym olunan Baha bey gelerek D J H9laran111 hitmmıi için Avrupa· belediyece ld\mllen tRthir edt-

Kanon~n afyon möbayl\891 &arıu teşekkiHüoclen sonra nhoı vazifesine başlamı,hr. epo arı dR imal cclıfen Solı\Dbin Ozana· miştir. 
ıııorfın esa@ı iizerlrı~dir. Ho ; .. e Te eatıoı hnlonmJytrn teredcliit Balşkk:1 Vazllke_ Al~~ıyaca.klar Esaslı Bir Şekilde ter il&ouun Tiirkiyede iuı"l ve M b S 

.. .. . tısat ve aletmın yenı teş • • b k 1 d Al em 8 UYU tıir tRkım fenni formiiller" bag- deneılrı<leki hyatla bngunu olç kiiatma bağlı olan memur ve Tamır Ettirıleoek ıatış ak ı eczacı .:ırımız an -
Jıdıı. Hu tıelwpten de hir tftkım mek 11rnfAlı hır moknyeı;e olur. . 1 • ·r . ı · J • d Glimriik depolarrnın osnah ••noak eo~ahanemi Hhihi Lütfi Satıs için izin istendi 

amırjerın vazı eı as ıye erm en ' 
•• •• • •• •• garyi hariçte muallimlik ve aaire surette tııınir edilmesi teknrrür bey tarafın an alınmış ve satı Comııovasıudo yeııt köy 

ltaıyaya ·b· b" • k b 1 t 1 · · t• ıı · · ·· ük 9ıkarı1mıştır gayet güzel hir su ınembAı bP" ölçüler işi 
Umumi Teftişe 
'l'A.bl Tutulacak 

gı ı ır ış a u e meme erı etın1ş ır. -ınnn11 19ın gumr • 

ı tebhg olunmu,tur. k eredo hnyeli fenn iyece dt>pola- 1 bir buçuktur. B n sny u o hın i rdl 
Deri G6nderileoek , ....... .... satışı için ıniisnule ı teuıui~tiJ. 

Dört Dlil•onluk ikti~~t vekaletinden alfıkadar;ara hnşmiidiirlligüne yazılan lıir tez. [2Z!!zAcld:B~l2J:hA27fJ!. YUKUAJI lnnmnştur. uyan mık ası m"
1 

ihracat Malları 
rırı tamir lw(finin ynpılması rica -zr.zr,,czzzzy~ 

Ôlçiiler kanununun bazı yer· Ankara Tıirk ofuoı reislı~ın- edilmiştir. Esrar TQccar1 Mı? Ru .. svet Alan Memur 
lerde iyi tatbik edilmediği vekl· elen hmir 1'ürk ofis ~ubeeino M• S • • 

S 
ıdilli ergısı lkiçeşmelik caddesinde Ra-

:!:;aka!ıab~~çü~;n:~:m;:e!:i;lii~ ~~; k~;ıen bir telgrafta deııili- to~ Miktarları Sorul~u Mıdillida her sone açılan ma:ı~D o~lu. Çakar lbrahimin Mevkufen A"lı"yeye 
n:ıerındc yırmı gram esrar bu u 

ğiace mıntakadaki 9 vil~yette ltalynya Tiirkiyedeo dföt Anknrn Tiirkotis reiehğıoden ~irnat ıergial bu ıene 18 .Aguı· lunmuş ve hakkında kanuni mu· Teslı'm [dı'ldı' 
bir turne yapılması lüzumu bil milyon liretlik de[)aj?lsnmış clcri Ticaret oc11t ına ırelon bir tah· tosta açılarak ü9 gün deyam 

"' ameleye baılanmıstar. 
dirilmittir. ıbra9 edebihnek i9io İtalya nez· riratta ilırnont rnaddolcriwizio e<lileoektir. Keyfiyet hurndnki Pançereden Glrmlfler Hükduıet av!uıunda tram.-•1 

Turnede mühim Tiliyet mer- dinde te ebbilıatta bıılunnlmn• lzmirde m••yoot atol"' mt"ktarları alltkatlarlara bildirllmlttir. 
" " " " M11ırh caddeainde,15 onma. kontrolörü Zıya efendi<lcn 10111• 

kezlerile beJediye grup merkezi TO lm bo usta mutabakat ha ıJ eorulmuştor. Oda stok miktor.. o··zu··, Dı·ıeriz 
bulunan kaı.alar teftiş oluna· olmuştor. larmı göst.,rir bir oetnli ba~ır· racla AH Vahit <tghı Ahmet görmek mukahiHnde yiiz Urt 

caktar. 

Berberler 
Cuma Gilnil Bi9 
Ça.lıtmıyaoaklar 
Şehrimızdeki bi l'nnınnı ber

berler OumR giinünden itibnreu 
Oama günlt-rı ttabahtan akşama 

kadın dül,ld{nlarmı kapatflcak-

ırardır. 
N 

Tefrika No.48 

Jia,dın __ .-

B 1 d
• hyArak Ankıua Otıs reislı~ine Dihıkü nüıbam1zda intifar efendi, a9ık bırakılan oclaıına rfişTetin on bA~ llrasım alırkttll 

e e ıye eJeo A khfsar mektubonon ikin- pençeredeo girilerek bir laclTert taharri memıı rlıırı tlu af ınd•• gönderilıook üzere 1'ürkoflı 

T ft• 1 • lzwır ,o besi miidürliiğiiao tevdı oi ıütunonon "°" lnımında c e~er oaketi He bir gömleği çalındığı cürmü maşlıut lrnliolJe yakal•· e iŞ eri alakadar adamların 100 zaman· n gömlegln kollarında birer nao Metrftk mallar müdiirlii#' eylemiştir. 
Beledıye reisi doktor Behçet lardaki kayıteızlıkları de.-am elmat iğne bnlandotunu iddia ınuamelAt memurlnrındau AbcJii" 

Salıh bey <Hin belediye fidanlığı Saffet Bey ederse > oümleaindeki c kayıtıur· etmi, ·n tahkikata batlanm•thr. keı·iw bey meTkufen atlJiycf' 
tanır.Hat hanım Te Eşrefpaoa ta- Sabık ticaret müdürü Saffet hkluı > kelimeei ,ayanı tee11öf Kamab MDfterl eevkohuımuştur. Kerim bey dii• 
raflarında belediyece yapllıtoak beyin iktisat vekileti el soa'at- lıir tertip ıehTi olarak c hırıı•· Kemerde Sürmeli ıokakta birinci mii tautiklikte istiur•I 
ycnı inşaatın yerlerini teftiş et. Jarı ve küçük ıao'atlar müdür- lıkları > teklinde dizilmiştir. •rabacı R<Ccebln üzerinde bir edilmiş Te ciirmiinü iukAr eı• 
mittir. Belediyenin halen fidan· lüğül)e terfian tayin o!unduğu Koyf iyeti tHhib eaerkea Taki kams bolıınmot ve müeadere miştir. 
hktA kırk hm f idR~ı va.::r. memnuniyetle haber ahnmııtır. yıınlıeh'kr~rn ii7.iir dıleri~. nhınrmışfor. Tahkikata (levum oluu:;~ 

Temmuz: 10 tüldü. Gözün ruyet zaviyesi bu vapurJa iıte lstanbul yolunu Htbuki iıte hepaı lif, apğı, saatlık seyahat ta nihayet .~ 

Tipleri 
sisleri yarıp içeri sokulamıyacak tutmuştu. Artak dlifllnmek, bu yukan bunlar da her erkeğin şam saat dörtte Galata r1ht11 ... 
kadar kalınlaştı ve büsbütün kararan akıbetini hesaplayarak yaldızlı temiaabndaa bqka bir 6atınde stop etmişti . Sene.
kayboldu!. bir an tereddilt etmek .J>ile ıey miydi?. ~imdi yine kenara dayan .. tf 

Sencan arkaya çekildi. Bir istemiyordu. Pek çabuk kanayan ve pek salona girip çıkanlan seyrediyot 
Atl:u.h.arrJ.rl. : :R.e'bl.a .A.rU ıezlonga uzandı. l~te nihayet Şimdi Uraha niıanını kutlu· yeıertilip dirilen bir ciıim kendi rıhtımda biriken bu halk ·~ 

El sıkmalar, sarılmalar, öpüf Yetil zilmrüt gibi dağlar, te· kararını vermif, doktorun son lamaia giderken, kalaklannda cl.miai bağlaaıadığına iyi etmiş- ımda sanki birini ara,tırır gtP 

meler, arasında ayrılık .• inenler peler, üstüste atılmış gibi yük hediyesini vermeğe gidiyordu!. eski kocasının müatehzi sesi ti. iki aybk son bir tecrübe ta· bakıyordu. 
ve kalanlar, merdiven başında selen evler, bu dağlar, tepeler Acaba artık onun dostluğuna uğulduyordu: mam olmu,tu. Şüphesiz Ural kendisini isti~ 
toplanıyor. geç kalan bir yolcu üstünden yuvarlana yu•arlana güvenebilecek miydi?. Son Cet· "Genç bir erkekle genç birka Bundaa Sencanuı kalbi aa bale gelecekti•Fakat onun yaoı0' 
valız• elinde acele yukarı hrma· eteklerde sıralanıyor: me seyahatinde ona dediği gibi dın dostluğu!buna inanacak kadar mış olsa da.. kadınbtının daima da nişan!ısı olacak kızı, Atiy~ 
nırken, yukardan aşağı inenler Denize girintili çıkınbh köp· "hadisat ve vekayi ne şekil alır· saf değilsin sen, o, senin dliJün yüksek ve eğilmiyen VKrhğında görmek!.. Acaba bu kadar kt' 
Je çarpışıyor riicüklerle uıanmıı banyolar, gli· sa alsın daima dost daima hayri- celerine, fikrine ilmine bilmem nedamet Ye peıimanlak duyma· dine benzediği söylenen bu Jı~ 

Küpeşteye dayanmıt yolcu· zelyalı, Göztepeden itibaren ye· hah kal~caktı. .. bilmem daha neyine hayran o!an yordu. müstakbel koca~ınm, e!!ki bi' 
lar, andaJlara athyan akraba. şil zümrüt tepelerin eteklerine Fakat timdi? Bu dostluğun bu adamın sende aradığı biricik Vapurun çanı yolcuları ye- kadın dostunu nasıl karşıl•1' 
ve dost.ara yukardan sesleniyor, tutuımuş, bütün şehir bir baştan arasına sokulan bir başkası,! bu hakikat ( semes apetdir) t Etin meğe davet ediyordu. Genç caktı. Sencan Uralın nişanlıs•-' 
daima noksan kalan arzulan bir başa bir şerit halinde, Kor· son emeli de çok görürse... ye o etin derisi, ötesi çıplak ha kadın harcklhndan emin olan· nasıl davranacağını bir türlO t;, 
tekrarlıyorlar. dona, oradan kıvrılarak Kartı- Y;ne gözleri daldı. Eğer is· lcikatlann yaldızla birer örtüstl •• lara mahsus bir itimadı nefıle yin edemediği için onun n• 

Gıcırd1ya gıcırdıya demir yakaya kadar uzıyor. .. temi§ o!saydı?. Yarap! Niçin bu aca söı.leri kalktı, ağır ağır yemek salonuna muamele edeceğini dllştinetl~ 
alan tayfalar, vardaL. sesleri.. Büyük zaferin şanlı abidesi • Hayır, hayır. Mıdamki 'bu ne hatırlamıştı?. Ural bugüne indi. bu müşkül va:ıiyetten kurtulOI~ 
Hareket başhyor, vapur etrafını bu şeritin göbeğinde ölümsüz hükmü kendi vermişti sonuna kadar hep bu zannın aksini gös- En kötede tek kiıilik bir ma· istiyor gibiydi. 
saran sandallar arasından salla- başının, kurtuluı tarihini, Akde kadar devam etmeliydi. Evet termiş değil miydi? Hatta en son aaya geçti. Pek iştihası yoktu, istikbale gelenler hep ff 
narak kayıyor, açıhyor Sercan niz kıyıJarıoın taşına toprağına onun, saadetini tamamhyacak ayrılırken: hafif bir supa biraz söğUf yeyip pura çıkıyorlar, hamm'ltllar 1'f 
trabzana dayanmış, kımıldama · fısıldıyor. olan genç kızın tllenni dokto· Se.ncan bir haber ile cismimi kalktı. maralara koşuyorlar.~ 
dan bu hayhuya lakayt bakıyor. Gt"nç kadın çok sevdiği iz· J'un ellerile birleıtirmek lluY•e ôldürdilD, fakat rUhum daima Güvertede biraz dola9h. Ba Sencan valisfoi a'mak ti'. 

Şimdi körfezden açılırken miri gözden lcaybedene kadar tini de gösterecekti. ylluek -zekinıza, fikrinfıe, lllkB· yalnıztik canını sıkb erkenden eğilen bir hammala d6nerk• 
güzel lzmir ne şirin bir manıa· parmaklığa yapıflk lraldı.. Esasen bu icat~ kararla, (ge· mize yakın ve sadak kalarak kamarasına çekilcli.t arkasından tanıdık bir ses: 
ra ahyordu. Sebir yaTaf yavat ıisle ör- livorum) telt'rafat vermiı Ye ilk yqayacaktır deİİlitti.. GUzcl hava ile sreçen bu 24 Sonu l ııı -
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Büyük Harpte Casuslar 
Rus o;d·~~~ .. G~liç~d~.z~i~~i Nasıl 
Kazandı - Esrarengiz Tayyare 

-1-
Şu son une/erde, bilyük mu· 

lıtJrebe esnasındaki casusluj!a ait 
e.•trleı bit kütüphane doldwacak 
kadar çoğalmıştır. Daınıa çok 
a/tıka ıle okunan bıı eserl~de dol1· ,, 

tırıyorıla. 
27 Ago8tnı günii komandan 

yavorlerile ya;ııytıtın t.,hlıkeeiui 

görüşürken bunlar Va rtoYa illi~ 
kaıııelin•len gelen bır tayyareyı 

nfakta gijrdiiler. Giize çarpan 
·~~retlerloe giire hu hir Hoı 

• 

ll'ent JlRır 

Bir Ame;iyattan 
Doğan ihtilaf 

~:ı.hile 3 

Londrada Başlıyan Mü
zakerat iimitli Değil 

Prof. Hisen Zaruri Müdahalesini Çünki in,iltere Avrupada Yeni 
insani Hislerle Yaptıeını Söyliyor Teahhüdata Girn. eii istemiyor 

ıuyıı hayalden veya icallan ayır
mak oldukça güçtür. Başlıca ca
susluk lıtıdiseleıi11i bıı kayıtla 
okumak Qtıe!ctır. 

Bir Zaferin · Başlangıcı 
Oasosluk lıfıdı~elArının ı;olı 

ıııiibim bazı hadiseleri ı?.aha 
yaradı~ı mubRldrnktır. H11tırlıtr· 

dadıı· ki büyiık ınuhareluı ha~ 
laogıcında Ru~ ordular• OllliÇ-

tayyareei idi. Yere inince, lçıo- Ankara, 8(A.A)-Şebrıııııztl9 etıııı~tır. Londra, 9 ( A.A )- M.B,.ıo Helçık:ı v., Hoİlandaoın taarroa• 
•len çıkan genç bir z11bit hemen bulunan htıuıbnl ÜniYorıiteAi Hn haberlerin tamamen &111- Ye Pıetrl dün aaat 23/:ll de dıan maanoiyetıoe dair hoaad 
ordu kumandanının yanına 9ıkıı- terıriyatı harıoiye ordinaryoıo sız oldogıınıı beyan ederim. Ben Londraya mnns11lı\t etmittir. bir beyanatta bulonmHı meae· 
rılıoa11111 ııtetlı. Kendıni comoml profeıiir Hıııen, letanhnld" Y"P kendimi ha haberlerin yaratmak J,ondra, 9 (A.A)-Franu ile leleriııin ciddi eorette oaaarı 
k11rıırgı\ha merbntyüzhaşı Keller> tıgı hir ameliyattan d11l:ıyı istedığı havanın ü~tüode hlH&· fngilterıı arasında miizakerelere itibara alınmaeınıo muhtt1mel 
dıye takılını ettıkten sonra ko- r~ıanhol gazetelorinden birinde derim. Bana rağmen bu Batır- Loodrada bugün başlaonıaktRdır. olmadıjtını yazıuaktadır. 
ııııuıılana ba~kunıaııdanıoıo ken intışar eden bir fıkra ınünaselıe- ları matbuata yererek keyfıyeti Dıger taraftan Almanyadaki 

yada Avusturya orılıılıırw>< kar~ı 
büyük mu v>tl lak ıy"tler k •Z" ııd ı 
lar. lşto hu a•l;ıorı hıiılı~ .. ıeriıı 
mukaddemesi o ıarıhten lltirt av 

eY'•el Rusya hHr'"' .ve ""'" 11 J,,.. 

.lı••ııe göntlerdıgi, mahiyeti ken tile 8Akimiyetl Milliye gazete- ıaehıh edışim, meelekt talim Te son •azıyetin inkişafı, Frıuıaıs 
ılı•ıııce de meçhul, bir emirna aiııe şn ıııeklnbo giindernıiştir. terlıiyeleri uhdeını. tevdi edilmi, Ye İngiliz nazırları arnAında bir 
ııte}'i tevdi elti n nzileeinio c A lıval Ye şeraiti ınalı•u~a olan ak:tdeıııi geııçlijtini daima noktai nazar teatisine Yeııle ola. 
nasıl yapıldıgını kıı.rargahB bil· altında hnıHI hir klinikte tara- nazarı itıbllre aldıgımdandır. oak ve M. J,ilvinofon mıntakad 
dirmek lüzuıııunıı ileri sürerek hından yapılan hir aıııeliyaltn Qiinkii klıııij?iındeki talebelere ıniıaklar Lakkındaki U.klilleri 
beıneıı tekrar l9yyaresine bıodı tllkip ettıjtim hattı hart1ketın ılaıma do~rnlnk ve meslek ah- huıusi bir dıkkatle tetkik olana· 2aoofun dn.irt~~ı11dt• cereyan « 1 ılerı 

taba! bir eabnl'ılı• ıuBnılaloılır. ve hir kaç dııkık" içinde havada heni ichar eden tıhhi ve vıcclani lakı veoıhel~rıne ınnrlıutiyetıo caklır. 
8 Niean Hl L1 saha hı • •• ı:iiıı 

ortoılokg paı 11RlyR11 idi· lı•ı:c•· 

ye nazırı son derece ıııiilııııı 

biricik bir ve•ika.y" vukof peyd11 
etın"k iizere harbiye naıtl'ı Ctı· 

neral Sukomılinot erld\nı lııulıı 

lıayholılu. ıehehi mnhtevi ?llJlo'u aıt olılııj!u her nevı tıbbi kudret ve kRhili· Deyli telgraf gazeteai mÖlyi 
Elleri arasııı" bırakılan zarf YekAlete takdim etmiş hu!unıı- yellerin esa~ı olılugunu telkın Bartnnun Hadece hir umimiyet 

içiıııl" Samsorıof taıtrraz hareke· yoram. Ho raporıımıla 8 ui tel- ettim. 1'1lleheleriıı hocalarının Ye dostluk b1tnsı içinde logili• 
tiııııı gevşek liginden takbıb eder- ıırlere meydan vıırruAnıek iizer 11 lıüıiin lrnreketlerınde Reııdıleriue oazırlarile Anopayı bogünlı:il 
cesıııe şıkAy11t eden ve r.abıren tıhhi müdahalem için hır iicret telkın olunan bu kaideye udık nziyoıti mubtelif miaaklar Ye 
helıren müşkiilİ\t~ ehemmiyet almaktan sufınazar eltıgimi oldoj:tunu lııluıelidırler. müzakere edilmekte olan proje-

ye reieı ceoeraı Januşkoviç '"' VArmokıiııin tıııldetle ileri siirmell teharöıoı ettirmiştım. Nıhayet taehib zımııında i~a· John Simon lor hakkında Ye daha büyölı: ye 
.. <> b · ı. k d o mına h · d · Franuyı Harioiyıı nazırı M. 
"

1ber azı ~rk:lnı ılairesıne ılavel ııııırıııı uaş uman an " Rn ususu, yani ücret 11 1mı· ret etmek ıoeoburıyetıo eyım kanetli bir emniyet temini b•· 
etmişti. Hu vPsıkıının 1111 derece ""ren reami bir emir ıoreti bııl- yac11j:tımı aıııelıylltlan evnl ve ki mevzunhabie amelıyat ciğer Butu ile bobriy" nazırı möeyö ıuıuııda ııoktal oa&ıorlar tı~ti 
mühim olduga da Vıvana H.uı du n hemen ordusuna ona göre ııınra il11de etlıjtımi, burada cerrahlıjtıııda pek derın Ye ince Pietri, İngiltereyi s;: J':~d Si· etmek iıtııdıgini itıhe etmekte-
ata,ııınilterinin lıir telgrafıo- emirler verdi. Hunun netıcesı on ilaveten he111.nı vazıfe lıilırım. hır ihtı&asl\ tcalll\I.: 1>den bir ıııon, M.BaldYin Ye r ene dir. 
ela naolaşılıyordıı. Sahırıılıkla oldu ki yirnıı ıli>rt eaıAt içinde Hır gazetede hakkımda şn amelıyat İ•lt. tenııil etmektedirler, 
geçen bir gönd.,o eonrn ata,emil· ordusu yalnız dardnrulmakla fıkra intışar etmiştır. Arıkaraya ıeyahatinı iee yal- Deyli Telgrafa göre, miiııll· Gandİ -
terin lıildirdiı:ti enakı ıouhte\'i kalm1tyıp ayni ?.amanda ihata Oıtrenılını\ze göre Pror~Aiir nız kendı te•ebböıümltı vaki ol- kllfeler lngllterenin Annp,.d• 
h . [ d'I . b' ld d t ı· ' yeni taahhiidata girişmiyecegi Sılılıt alıvall uaueı po•ta, ıılaY ırkına uıen· e ı mıt gı ı o ngon an "' ım Nisenın bu amelıyatıan hPŞ yiiz mu~ıur • 
•ııp Avusturyalı bir R•yaıet ada- olmak telılikeıine maruz bolu- lıra iicret aldıgı anlaşılmıştır. YPni A•ır - Mevzııuhabiı ye bir ittifak mnaunbah• ol~ı- l7i Detilür 

f k · ı "' t d V ·1 t ı f . . yaoaıtı Rerahatan ihsas sııretıle mınıo re a atı 11 geldi. otı za nııyor n. arşova ı e e e on mu- Rııntlırn Jlıieenin yHntıgı ameli anıelıyat •ehrımiııın tanınmış 'd " d 
1 

kt' Londra, 9 (A.A) - Gandinia 
h · · h ı " • ı a re e ı ece ı r. ıç şiıp esiz evrakın çalınma. nea asını yeıııden kurduran ce. yatın foYkalllde Ye •ııodıye ti'ıccarlarınılan Yılancı zıule Ha- u b L ııhbi nziyeti pek iyi de•Udtr. 

d b ' oo gaııete lıi r a Ya okıı.r " 
sm a alil.kadar hnlnnuyordu. neral nnılRn bili•tıfade enılişe· kadl\r yapılml\lnış bir nınelıyat san beye yapılmıştır. HaSBD bey rıoeuna dair eon ileri ıürüleo Ru itibarla Mahatmanın aiyaret 
Mevzubahs evrak harp halinde lerini bilılırdi ve ımdat ietıııli. olmaılıgı, hllr zamandan yapılan elyevm f8 taııbolda rndavi altında noklııi oa"ıularla İngiltenoio pr•>A'ramı çok azalıılmıştır. 
A•uetaryıı ordularının Rus hu- ~rdıısunun düttügii elim VKZ•ye· oerraht ı,ıerıl.,n olduıtu talıakkıık hnlıınnp ah.ali nmumıyt>ai iyldır. ______ ............ ~·-------
dudnnda tab~idat planının ta ~ı mazur ~österıuek üzere bsvR 
kend111 idi ynlile gönderılen emd ileri ıür· 

H .. nnn bnnd•n mülhit ae- dHjtll zaman öyle b11yret 91jtlık· 
•inerek birbirlerini tebrık etti- ları YO batıl\ aklının yerınde olup 
ler · :h'akat evrakı getiren me- olmadıgı hakkını],. öyle OH hoş 
ınora bunların çalıudıj!ınııı mülahazalar işilti ki kendısıne 
farkına YarılmamaRı arzu edi· bu mabıyotte hiç bir emir gön. 
li.~•e bir saat içinde geri derilmedıgini anlamakta g•·cık
gonderilmıısi liizomuııu hBtırla- medi. Ru hadıHdeo doyduıtn 
ııııca resıni fotoğraf11tr hemen tatkınlık, vazıyotıen ileri gelen 
faaliyete geçip bonon resmini ömiteizlij!e katılınOR, oeneral io
çektiler. JJ:ırarı-ngiz kAjtıt tekrar tibar ederek orduounun felAke
Viyana yolunu tnltugıı zaman Roı tinden mütenllit meaolıyetio 
erkanı hhfbiyeai, tabşidat plAnı- beeabını Yarmış oldıı. 
nın kendilerince malfiın oldngo- Bu felaketin hakiki mii1&b-
nu bilmiyen düşmana karşı, ti- bibi olan genç tayyarE<oıye ge
kirleriııoe imha muhar.,bPıi şek- linoe kim1& hır daha ond .. o bah
lini al~cak bir manevranın -•· ıedildigioi i•itmedi. Fakat onu 
!arını kordalar. göndermekte kiıuıo menfaalı ol 

Bu ümitleri ancak kısmen doğana tahmin etuıek gü9 değıl· 
tahakkuk etmekle beraber, has- di. Bu hareketin netayıci döşü
ınıu niyetlerini bilmek snretile· nülüree, hadıseye 'abıt olnp bıl

dir ki muharebenin iptıdasındaki abare hikaye eden Roı ZRhıti ile 
muvaffakıyetleri kazandılar. Za- beraber, bnou c büyük muhare
ten kAodileri de casusluk •eya benin eo fevkalAcie oaıuılok ıer
ihanet keyfiyetinin bir muhare giizOfli > saymakta bata yoktur. 
beuin neticesi Ü?.erınde ne ka· - Sonu Vaı -
dar möeHir old11ğnno ·kendi 
orduları zaruına . ö~renmekhı 
geeikmıyeoektı ler. Zil ede 

&rarenglz Taggarecl .&f7oa Sa.tı,ları 
Ru~ erlıA.nı barlnyeaı 8oneanf ZiLE, 9 (A.A) - Yenı afyon 

ordnıonn Varşovadau kalkarak mahsulü 9ılı.mış ye kiloıu piya· 

Renenknmpf ordusıle birlikte ıada altı buçuk lira yedi bu9ıık 
'ark! Prüııyayı i~tılıiya memur llra araeında 1atılını,tır. Hoeeoe 
elmişti. Hızlı Ye birıAZ da ted· mahınl mıktarı yedi ıMıkız bıo 
birsiz bir yürüyüşle kısmi mn- kilo tahmin edılmektedir. 

vaflakiyetlerden sonra, borada Berabere Jltald.ılal' 
cephı•~i üıerinde mühim tahıl TOu[""O 9 (A 

n " , .A) - Jııven-
roaıııalara J11yaııao ıuuaonit bir tos ye Ujreet knlüplert Anupa 
ınulıaYemete tuadiil etmekte futbol kapası için yaptıkları bir 
geoıkıoedı. Oenalıları üzerınde k ma9ta bir hir berabere almıt· 
de bır ılıete hareketini andıran 
hi r tazyı k L ıR~ed ı yorıl a. 

Ordu kumandanı o zamırn 

çok ezıoi hır tereddüdıı düştü. 
'recaviize devam etmek hlr fela· 
keli göze aldırmaktı. 

T:ıarrozn durdnrınak iıe Ya 
zifesıni yapmamı' olurdu. Dığer 
~ilıetten ordu8011nn barekı\tına 

daha büyük hir serlıPeti Yermek 
•çin umumi karaq?ll.h ile telefon 
ltınvaeahısını kesmışti Ye ,ımdi 
oradan talimııt alaıoıyacak mev
kide olmaeı da ter11ddüdönll :ır-

)ardır. 

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

DANTOL 
Senelerd .. ııberi şehrımize gel· 

miyeu Daııtoi Dit maoononu 
Hüktlrn~t caddeıındı> Şemai Ha
kikat ucuzluk scrgı~i getirmeğe 

movalfak olmuş ve fahrika ile 
yaptıjfı boınıi aııı .. ,mada reklAm 
için tüpleri 25 vıı 50 kurnttan 
eatmllktadır. Diş macunlarını• 

en aliıı olduğu gibi en uou.ıa
dur. 

Adnnada 
Bir Haki 111 iki 
Katip Mahkum 

Ol ·'ular 
Bufday Koruma Kanunu 
AD,\NA, 9 (A.A) - Do· 

rnoıo11ları 'elırimiııı agır ceıa 

mahkemeeinde devRm etmekte 
oları ve vazıfelerıni ~oiiatimalde 

zimmetlerine para g.ıı,ıırmekten 

ınçlu eahık zalııt katıpleri Azmi 
Ahmet efendılerle ır11yri mevkuf 
sulh hAkimi T"lıir heyin moha 
kemııleri dün bıtmiş au9lolardan 
azmi ye Ahmet efeudilerın beter 
sene on birer ay ve on beşer 

gün, Tahir beyıo de beo Rene 
on ay lıapsıne ye zımmetlerıne 

geçirdikleri paralarla birer ıoiılı 
cezaların da keodıleriudeo tab-
ıiline karar yerıldi. 

Adana, 9 (A.A) - Buiday 
koruma kannouııun tatbikinden 

beri ,ebra yakın ve ötedeoberi 
hugdaylarıoı t"hır degirmeole 

rinde öıtüten köyllller balkı ıı

kıntı içindeydi. Dün toplanan 

buğday koroma komtıyonu •eh· 
rln muhtelif yerlerındeki lkı 

değirmenin yakın köyler halkı· 
ııll taheısinl kararll'ştırmış YP 
keyfiyeti maliyı. Tekaletine bil· 
dirmıştlr, 

Adana, 9 (A.A) Ziraat Blln· 

kaaı bnjtday alım işi hararetle 
devam etmPkttdir. Düne kadar 
alınan bogdaylRrıo yektlni\ tAh· 
minen iki milyon kilo idi. Ban· 
kanın elindeki d•poludan bir 
kaçı tamllmen dolmuş Ye yeniden 
bogday koymajta elnrişli depo
lar aranmaga haşlanını,ıır. Satın 
alma işini sekteye ojtrftlmak, 
çiftçiyi darda bırakmamak için 
banka, meYoot oaml ve medrel8 
lerdeu de iatifadeyl dlltlinmek 
tedlr. l!'ıatlarda yeni ytlkaell,ler 
~oktur. Kıbrıı cloıleriulu kllotıu 

s, yeril 2,'IG kurqtar. 

Rana Bey 
lstanbula Gitti 

Ankara, 9 (Hususi) - Güm· 
rük ve inhisarlar vekili Ali Ra 

Nafıa Vekiıi Ali Bey 
na bey ıstanbuıa hareket eyle· Bugünlerde Şehrimize Gelec~ktir 
miftir Ankara, 9 (Hususi)- Devletçe mübayea edilen lzmır-Kuaba 

22 Mah" um ve temdidi demiryoııarıoın işletme iıioi tau:ı:im ve hattı yakından 
j t b ) N ki d"ld' tetkik eylemek üzere nafıa Yekili Ali bey bugünlerde lzmire ha· 
s an u a a e 1 .' • reket edecektir Ali beyin lzmir seyahatinin bir hafta devam 

Adana, 9 (A.A) - Şebrım·:ı: ı • ht ld"r 
hapiabaneainin ara11na ıüktin ve I etmesı mu eme 1 · 

Nizamnamesi intizamını bozan mabktimlardan 
1 
s y Ad 

yirmi ikisi Adliye vekaletinin O 1 
emri ile bugün lstaobul hapis· • • ~ •ı k 
hanesine sevkedil°!işıerdir. Yakında Vilayetlere Bıtdırı ece 
Borsa ln~ıhabatı Ankara, 9 (Hoıoıi) _Soy adı kanununun tatbikine dair olan 
~d~na, 9 (~.~) - Bugl1n niaaıunameoiıı haıurlaomaıına başlanmıştır. Yakında taedıke 

ıehrımız borsa ıntı~abatı yapıl· arzedileoek n derhal yilaJııtlere tamim olunacaktır. 
mış ve geçen ıeoekı heyet aza· 

~·oda~ birili deği~ti~ilmi,~ir. Di· Hazı·ran Sonuna Kadar 
gerlerı tekrar •eçılmışlerdır. 

Bisikletçiler Kaydedilen Gizli Nüfuslar 
Karakösede Karşılandılar Ankara, 9 ( Hnauet ) _ Dııbiliye nkAletine gelen mıılftmata 

Karaköae, 9 (A.A) - Moba . oaaaran haziran sonuna kadar J,698,7:.17 ölllm ye 2,745,971 
fııgücii blıikletı,ıilerı dün 1aat doıtum giali nlifuı nk'aıı kaydedllmı,ıır. 

18 de Karaköaeye vardılar. Ken- E D e e d K k 
dılerini ,~h.ir harioıode. vilAyet ge enızın e a Ça -
Ye Halken namına hır heyet 

karşılamıo ye HalkeYi mektep 1 k M d·ı cek 
binasına miAafir edilmitlerdır. ÇJ 1 enne 1 e 

Mug"la J1 VaS lstanbuJ 9 (Husuıı>- Ege denizinde kaçakçılığın kat'ı bir ... 
• O kilde men'l için Yunan gllmriikler mlldilrü ile Türkiye muhafau 

Y 1 f 
'

• t' o Ed' teıkilltı kumandanı Seyfi paıa arasında devam eden mllzake_rat 
O 11 fJI f 8Ylftl IJOr tam bir itillfla neticeleomiıtir. Dost ve iki komşu devlet teıkılA· 

M 1 9 (A A) ık . d tı bu husuata azami mll:ı:aheret glistermek hususunda mutabık ug a, . - ı Rene eo . d 
bflrl inşaatı devam eden, Muğla kalmıtlar ve bir itilifname ımzalamıılar ır. 
TaY81 yolnonn en ıarp kıeımla1'1 T.. k K t 1 rı 
bitil. ~o •ene yapıl1toak kı11mlar nr ap an a 
ıçin istikşaf heyeti bn mıntakıı • • y 1 
ıara gıtıoiş ye iıuk,aııara baş Aralarında Bırlık aptı ar 
tamıştır. Hu mıntakalar Yılanlı İILAuhul, 9 (Hoıoai)- Şthrimıaın Türk kaptAoları. b~r bltl11ı 
Rolo, Yılanlı han· Yımişa, Kara Yliooda getirmitler, oiaamoamelerınl yapmıolardır. Bırlıgıo ö9yö• 
dere· Dıhbaodır. asuı yardır. 

Şimdıye kadar on kilometre- k K 1 ." ı 
lik yolun iıtilu~afı yapıldı. Gll· Açı ta a an 11 ... emur ar 
zerglh nmuınıyetle ıytdlr. Bu 

yııpııacat kıeımıarın.her yerı, Yeni Vazifelere Tayin Edilecek 
yolun aa bir ııamandaByapılma· Ankara 9 (Buauıl)- Ankara, •tııımır Ye Bursada yapılan yeni 
11nr ç•>k mll1alttlr. a 1ene ' ı· ı ı.. •• k 

. 1 ı lı:Uo- m•ll ıe,lı:ll&C dolayıılle a91kta lı:alın ma ıye memur arıoııı -. a 
Dıphaoa lı:adar olan 1 rm ı · ı 

1 1 -~laYM nsıı.ıeıe tqln ~•l•rf '8brrtır ey emııt r. 
••&ren n .ı~pı ~.., ,....... "'' • " 
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Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 
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Ben Ada.m Değilim Gra.s! Sonra. Bende 
Sevilecek te Biq Bir Şey Yoktur 

lngilterede 
Sıcaklardan Or
manlar Yanıyor 

Loodra, 9 (A.A)- lngıltere . 
deki sıııak dalgası dernm etmek 
lt1dır. Diin m11mleketın orta kıs · 

Gras, çok mükellef bir sa· içine aksetti. Bir an oldu ki nıında 90 dan la:ı1la fahreolrnyt 
Iona girdi. Fakat orasını istira· ikisinin de çehrelerinde kan kal· derecesi kaydedılmiştır. 

Fırka Mücadeleleri 
...................................................... 

Nihayet Anlaşabilecekler Mi? 
Dikta törlük Hah erleri Asılsızdır 

ATINA, 8 (A.A) - Hiikil· 
ınet erkl\nı ile ınabalefet fırka 

GazHtelere nazaran harbiye 
nazırı ceneral Kondilie ordunun 
erzakı me•tılAeiode iırar edecı>k 

tir. Oeneral Kondi lisin, dık ta 
törlük ıliinı ta~avvoı unda hol on• 

.AlsaııMkta lubisBrlar ei~ara 

fabrikası öoiiııden istasyona ka• 

dar olırn kısının diişeıne tamir•· 

tı beledıyece yaptırılmıştır. 

Dalak Hastalıtı 
Denızlıoın Giiçlü köyünde 

beygır ve sığırlarda dalak batta· 

lığı çıktığı mahalliodeıı viliyet 

baytıırlııtına bildirilmişlir. 

Necmlttın Bey 
Halen borada müddtiİnmnmi 

bata müsait bulmamış gibi etra· mamış gibi sapsarı kesildiler. Ho.;-ün hııraretio 90 dan fazla 
fına bakınıp aranmağa başlayınca - Asla vakıt kaybetmiyece· olacagı tahmin edıliyor. Muble· 
derhal kendisini ufak "bir hususi ğiz. Çabuk Hayımduraniyi bul· lıt noktalarda sıcaklar yiizündeo 

ları arasında birinoi teşrinde 
yııpıla<'ak olan R1>isicunıbur in 
tıhııbatına ait müzakereler devam 
etmektedir. Ayni zamıında ,;yarı 
meclieını]e mnallalı: bir halde doğana dair muh&lefet men&bl- ınua,.inliı?i vazifesini görmekte 

iatirabat odasına götürdüler. durup bana getirin. ormıı.ıı yangın farı çıktıgı haber 

bulunmakta olan intibalıRt ka ıoden tereş~ Lı h eden haberler olan Necmiltın beyin vazifei as· 
nuno projesi de ı.ıörüşiilmeldedır. aAıl.ızdıı·. liyeıi olan Karaborona gitmeııl 

Bu odanın Grasın kendi odası - Ben böyle bir görüşmek nrilınektedir. 

olacağı, bir kad•n için lazım her füzunu duyduktan başka böyle A t d ı 
ıeyin bulunmasından anlaşılı- resmi bir ğünde ikinizin başbaşa ms er am syanı 
yordu. ' konuşabilmeniz imkanını da ha· 

Gras odaya girer girmez zırladım . . Yedi ölü Elli Yaralı Yar 
.kendini bir kanepe üzerine atıp Lakin nerede görüşeceğiz? 
uzandı. Güzel ehle de kadınlara Hayım buraya, ta benim odamın AmHterdanı, 9 (A . .,6..)- Deylı 
hemen oradan çekilip gitmeleri içerisine kadar gelemez ya? Telgrafııı muhabirine giirl!, bu 
iıaretini Yerdi. - Ona şüphe yok. Ben onun rada ~on dört günlük ısyanda 

Alman Moratoryomu 
··················~~--·················· 

Banka Miid~ rleri Müzakerata 
Başladılar Görüşmeler Alaka 

adliye vekaletinc11 ten8ip edil· 

ınıştir. 

Klzım Pa,a 
Dünkü nüshamızda yazdığı• 

ınrn nçhıle ,.ali Kiizım paş• re· 

fakatındaki ze..ııtla Ödemişe git

miştir. 

OldDrDlen Kedi Ve KDpekler 

· Hakikat, Bahar kraliçesi şu başka çaresini de buldum. Siz ölenlerin aayuı yedidir, Hundan 
ile Takip Ediliyor 

••••••••••••••••··--••••••••••••••••••• Düıı şehrin muhtelif ıemtle ... 
anda hırçınlığı o dereceye var• yalnız dediğimi yapınız. başka elli<lun fazla klınıe oiddl 
dırmıştı ki ilk defa olarak gör · - Emrinize hazırım. ıorette yaralırnmıetır Te şııhir 

Bale, 9 (A..A) - Htıynelmı- Herlııı hükftmeıince ~on illin olu rinde 38 köpek 22 kedi öldürül• 
!el tediya banka mii<liirlerlni lın- nan moratoryoma ait ol!lcağı müştiir. 

dtığli kadınlan değil batta kocaaı - Dairenizin şu tıırafında hıtatahanelerinde tedaTi edilmek· 
Lort Rişmondu bile huzuruaa ta dipte bir tuvalet odası vardır. tedirler. 
kabul etmek istemedi. Yalnız oradan geniş bir hamam daire· Hükftıbet tamfıodan :URylş 
Kanbur Joze Grasın yanına gir- sine çıkılır. Hamamın bir tara memurlı.rına memnu ruıntllka· 
meğe memur oldu. fında bir mermer kapı görecek· tarda görüleoek berlieıiıt üzerine 

Hınzır zeki kanbur girer gir· siniz. Bu kapıyı açtığınız gibi. kal'ıyen ateş a9ınaları emri Te· 
mez dedi ki: önünüze uzun bir yol çıkar. Ora- rildikten sonra her tarafta ıükftn 

- Gras! Bir kerre elinizi dan büyük bir bahçeye girersi ve uayiş büküm "ürmektedir. 
yüzünüzü yıkayıp elbiaenizi de- niz. Bahçenin ta nihayetinde Karışıklıkların komünist ve 
ğiştirirseniz, bir kaç dakika din penbe mermerden bir köşk var· miiıtakil ıo"yalist fırkalarının 

giio yapaoaklan iptidai içtima ınnliıındur . 

boeo&i bir alılka ile takip edil- Son giinlerde Almaoy" ile 
mektedir. Çünki bo içtima, Ne• İngiltere uasında miinakaleler11 
York Rezerv Federal bankası ait yııpılan anlaşmanın Alman
omomi müdürü M. Harieon ile yanın ill\n ettiği tam morator
moa,.ini M. Sporoııt da iııtirak 
etmektedirler. yomd• hlrer rahııe teşkil etmiş 

M. Şabt Almanyayı, l'ı.İ. Mon- olıouı ve hu rahnelerin buna 
tagü Norwan lngil!ereyi temsıl benzer anlaşmalar!" diğer ala
e<leoeklerdir. <ıRklılar besab111a daha ziyade 

lenirseniz üzerinizde hiç bir fe· dır. işte şu anda fakirler reisi t~şvıkleri netiodeinde 9ıktığı res · Miizakereler çok molırem ola- genişletilmesi ihtimali memno 
nalık kalmaz. Sizin sinirleriniz Hayım hazretleri sizi orada bek • men bililirilmektedir, Bn ıtibarla oaktır. Yalnız ıniizakerelerin niyetle kayıledilmektedir. 
aair kadınların sinirlerine ben· liyor. bn fırkalar lesh~dilecıık ve pı.r 
zer mi ki sinir zaifliği ile mü - Ya siz? lamentoda temsil etlılıniyecek· 
teeuir olasınız. - Ben mi? Eğer müsaade lertlır. 

Gras kaşlarını çatarak ederseniz ben Sarayın ahırları 

dedi ki: tarafından geçerek size kavuşu· Do" oya cıanıpı· uonu 
- Uzun uzadıya metbedil- rum . Hayım ile olan mülakatı· '1 J 

Italya ile Arnavutluk 
Arasındaki Ihtilafat 

meyi sevmemi Ne demek isti· nızda ben de hazır buluDursam c· L d K Af. ,, 
yorsaniz ODU söyleyiniz. pek memnun kalacağıma şüphe ım on os ara 1 8 Arnavutluğun 

- Şunu demek istiyorum: etmeyin. K 0 . 
Arabada sizi pek muztarip gör- - 4 - arsılasaca~mış lrmemesİ JstenİyormUŞ 

Kenan Bey 
Vilayet jandarma kumandan· 

nlıgı ınülhakı yüzbaşı Kenan 

be1 Malatyanın Klta kaza jan· 

darına bölük komandaolığın• 

tayin edılmiştlr. 
Balıkçılann Etıencesı 

Balıkçılar cemiyeti menfaa 

tine Halkevi ·bahçesinde yakın 

da bir gardenparti verilmesi 

kararlaştırılmıştır. Gardenparti· 

de Laz oyunları oynanacak ve 

misafirlere balık yemeği ikranı 

edilecektir. 
Gelen KömDrler 

Ron hır lıııfta içinde Iziuire 
34000 kilo odan kömürü gelmi~· 
tır. Geçeu ıene u mı tar bi 
giinde g~lmişti. 
KUtUphanemlze Hediye Edlldl 

düm, Gözünüzü bir tarafa dikip Kanbur Jozeni Grasa tarif Tiran, (Hususi)- Birinci hal tekrar davet edilmeli, Arnavut-
bir şey yahut birini arıyordunuz. ettiği hamam dairesi penbe mer· Atina, (Hususi) - Geçenler· yan filosuna mensup ve Draç luk ordusunda muallimlik etmek 984 Brlneai Temmuzuna kadar 
Sixin en kü,.ük arzularınıza bile merden yapılmış gayet güzel bir de Nevy~rkta dBünya 5.erb.est gü· önünde kalmış olan altı harp üzere yeniden İtalyan zabı'tlerı'le 

Iranın 925 Kaııoooe,.,.elindeıı 

T t geçirdiği tekamül devreleJioİ 
keşfe ne kadar mecbur olduğu daire idi. Ortasında yine beyaz reş şampıyonu rau nıngı yene· gemisi de salı günü sabahleyin mukavele aktetmeli. 

k 'k' · d f d'' · giisteren (Iı~ Pere) adlı kıymetli 
mu bilirsiniz Grasl Ben de ken- mermerden bir havuz vardı ki re 1 ıncı e a unya şampıyon· hareket etmişlerdir. Bu gemiler 3 - Lüyit tayyı.re posta 
dimce lazımgelen dikkatı yap· . . b k - k 1 d" luğunu kazanan Yunan güreşçisi iki güudenberi kalkmış olacak- imtiyazı uzatılmalı, bir e~er lzmır milli kiitöpbanw 

ıkç'ı'nl_e edrra ve sogu su ar o· Cim Londos, yakında "unanı's· · 1 ı · d · ı · l makta kusur etmedim. Hatta u 1 lardı. Çünkü ltalyan sefiri Sin· 4 - Arnavutlukta gerek ku· sıne ıeı ıye e 1 mışt r. 
uGyor u. 

1 
tana dönec~ktir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 

Hayımdurani ile işaretleşmeğe ras, yn yorgunluğunu çı· c· L d d" . yor "Koç,, zırhlılardan geri rulmuş, gerek kurulmamış olan meti bu mesele hakkında Tirao-
kadar yol buldum. k k · · evvela bu havuza ım 00 osun, unya şampı· kalanların da 28 haziranda çeki· bütün ag" ır toplar ltalyaya iade d k' d d ı ı · f ı · ~r~at. ıçın yonluğunu kazandıktan sonra a ı iğer ev et erın se ır erını: 

Grasın yüzü güldü: gırmış ı. .. • t k d • . .. 
1 

. d leceklerini vadetmişti . olunmalı . d 1 . . 1 1 g e ma ümat vermıştır. ta yaıı 
- Gerçekten sevilecek adam· Grasın harikulade güzelliği Fureşı er e ecegı soy .enıyor .. u . ltalya VerdllJl Parayı lstıyor 5 - Balkan misakına girmi 

.iniz Jozel Her 1
• - .. d 1 .. .. h d "ld' akat bura gazetelerıne gore T d k • . d . A ti k it 1 zırhlılarının Draç önüne gelmesi. 

şey gozum en yanız yuzune ma sus egı ı. c· L d 
1 

t b 1 ' d k iran a i Italyan sefiri gün- yecegıne aır rnavu u aya-
anlıyor, gözünüzle de dostlara V" d .. .. .. ım on os s an u a gı ere 1 d b k t'" b' 'tte b ı 1 Arnavutluğa taallük eden diğer 

u.cu unun tenasu~u de V:nus· Türkiye şampiyonu Kara Ali ile er en eri Arnavutluk hüku ya a ı ır vaı u unma ı. 
anlatmağa muktedir oluyorsunuz. lerı utandıracak bır fevkaladde- güreşecektir. metiyle müzakerata girişmiş bu· Arrıavutluk Nazırlle ltal- meseleler gibi bir Adriyatik de· 

G .. · ·· 1 · · 't · · d l'k 'd' B ı k ı B .. k S fi t d nizi meselesidir ki bu itibarlıı ormesı goz erı, ışı mısı e ı te ı ı. unu an ama için o Cim Londos, lstanbuldan sonra unuyor. u muza eratın mev yan e r arasın a 
kulakları berbat edecek bir gü· vücudu şu berrak su içinde gör· Mısıra giderek orada da bir kaç zuu Arnavutluk bük~metine ltal · Aınavut hariciye nazırı buna tamamen Italyaya ait bir ke)'' 
lüş ve tavır ile kanbur dedi ki: meliydi. Bu kadar mükemmel bir .. b k kt ya tarafından verilmış olan borç· cevap olarak demmiştir ki: fiyettir. ,, musa a a yapaca ır . 

- Sevilecek bir adam bal vücudu temaşadan acaba kendi- tarın tediey11i meselesidir. Sefi· "Her şeyden evvel Italyan lngllterenln Nazarı Dik· 
Ben evvela adam değilim Gras! ıi de zevk almaz mıydı? içine gö · Jş Arayor rin ilk teşebbüslerine cevaben donanmasının çekılip gitmesi la kail Celbedlldt 
Sonra bende sevilecek te hiç müldüğü turna gözü gibi duru Arnavut hariciye nazırı Cafer zımdır. Bu olmadıkça bicbir mü · Temin edildiğine göre Ital· 
bir şey yoktur! Fakat sevilme- suyun her tarafından kapladığı Yeni kannnlBrıo ıııtbıki do· Villa bey, hükumetinin bu bu zakere kabil değildir Edilen yan sefirinin itirazlarına rağmeO 
diğim halde beğenilecek çok o emsalsiz dökme vücut Grasın layıeıle müesseeatı hıısosiyenin susta müzakerata girişmeğe ha- vade rağmen bu gemiler bala Arnavut hükumeti, İtalya do 
ıeylerim vardır. Beni dinleyiniz da hayretini çekiyorsa da.. Ey· muamelatını ve mnhaeebatını zır o'duğunu, fakat Draçta ltal· hareket etmemişlerdir,, nanmasının Arnavutlugun kar• 
ıevgili yeğenim! Alıyla gelirken vahi güzel olmuş, çirkin olmuş, tanzim ve ted,.ir etmek iizere yan donanması kaldıkça müza Buna karşı da Italyan sefiri sularında bulunmasından çıkacıı" 
kalbimden çok şeyler geçti Göz- heykel gibi düzgün yahut Joe ozon müddet bo işlerle meşgul kerata imkan olmadığını söyle- şu cevabı vermiştir: tehlike hakkında lngilterenin na· 
!erime de pek çok şeyler ilişti. gibi kanbur olmuş bu nehrin ~e olmuş lisana aşina bır mohasip miştir. Nazır Italya donanması " - Gemiler hareket etme zarı dikkatini celbetmiştır . 
Bu Çintliler acaip adamlardır. faydası yahut zararı vardı! Ki- iş arayor. Ibtiyaoı olanların ga· Arnavutluk sularında kaldıkça mişlerdir; Çünkü Arnavut büku· 
Beni her kes Lort Rişmondun min içindi bu güzellik, kimin zetemiz idare müdürıyı>tine mü· iki tarafın konuşması bir müza· .. 

Zan1a11 

soytarısı sanarak gülüyordu! Ben içindi bu tenasüp? Grasın aklın· racaatları. kere mahiyetinde olmıyacağını, r; 
bunları gördüğüm gibi sizin gör dan bir dakika için olsun Han· 3-5 s 3 belki Arnavutluk hükumetinin 1 Brı~tol Oteli 
düğünüz her şeyi de gördüm rinin çıktığı yoktu Hanri bulu· '/././T//77'TL77ZZJr/T/~Lr~.zı Italyan metalibine karşı boyun ~ 
Hatta sizin görmediğiniz her nup ta bu Venüsleri kıskandıra· Talebe veıı·ıerı·ne eğmesi demek olacağını da ilave 
'eyi de gördüm. Halk beni eğ· cak vücudu perestişle temaşa et · eylemiştir. lstanbulun En Mükemmel Ve 
lenceden ibaret bir kanbur sa· medikten sonra Gras ne ile if- tik veya orta nıektııplerde ltalganuı 1 aleplerl 
yıyor. Daha mahiyetim hakkında tibar edebilirdi? ok oyan ,.e her hangi bir Italya sefiri, 29 Haziranda En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
bu kadar hata eden bir halk Hanrinin bibakkin erkekçe· dtırelealen l{eri kalmış ço· tekrar Arnavutluk hariciye na 
içınde benim size ne büyük biz sine olan tavrı, endamı ile şu onklara ders ,-erilir ve imti· zırını ziyaret ederek yalnız borç 
metler edeceğimi göreceksiniz. Hindistandaki hamam içinde bi· bana yetiştirllir. lar meselesinin hallini değil, aynı 

- Siz bir eğlence değilsiniz le Grasın gözleri önünde diki· Terfii ıı(nıf etmiş talebeler zamanda aşağıdaki beş madde· 
Joze, benim en büyük dostum- len hayali genç kadında derman yeni sene derelerine hazırla· nin tatbiki de Arnavutluk hükıi· 
sunuz. En muktedir adamsınız. bırakmıyor, güya onu görmemek nır. Muallim derslerini e,. meti tarafından teabbüt edilme· 
Madam benim gördüklerimin, için gözlerini açarak kendini lerde verir: Gazetemız idare sini bildirmiştir: 
başka görmediklerimi de gör uyandırmağa, zihnini başka şey· miidüriyetıne ınilrJH•aa tları. 1 - Arnavutluktaki bütün 
müşsünüz, bu kadar dirayetle lerle avutmağa çalışıyordu f//Y/././/././~ 3- 5 ltalyan mektepleri açılmalı. Tek· 
hizmet eden bir dosta benim ne Ya zihnini meşgul edecek o canından bezecek dereceye gdi- rar ltalyadan hoca getirtilerek 
büyük mükafatla cevap verebi- başka şeyler ne idı? Kimlerdi? rirdi. Hatta zeki kanbur, kızın bunlarla mukavele yapılmalı. 
leceğimi elbet anlarsınız. Bir tarafına baksa altmış yaşın bu cihetten olan meyusluğunu 2 - ltalyan askeri heyeti 

Kız bu sözleri söylerken sanki da bir ihtiyar, öte tarafına bak. da anlamış, bir münasebetle de Arnavutluğa avdet etmeli; bu 
gözleri içinde bir ateş parladı. sa patates gibi bir kanbur! mişti ki: heyetin evvelce başında bulu· 
Bu ateş kanburun da sı-özleri işte bütün bunlar bazen Grası - Sonıı Vaı - muş olan ceneral "Pariani,, de 

Bristol Otelı" . Tep?h .. şı bab9esi karşıaıdna 
• Halıce ve Marmaraya nazır 

lıavıu\ar lıir yerdedir. 

Brı•stol Otelı• • Auıısörü, her o<launda sıcak 
• eook ~uyu bulunan banyolu 

odaları havı lstanhıılun birinoi sınıf lüke konforlu bir otelidir. 

B • l l Ol [" 0 Hütiin rahatlıklarına il .. ,.e-
rlS O e l • ten en temiz bir aile otelidir· 

Brl.stol Oteıı· • rz.~irliltırin .b?10,tokıarı bir 
• mulı\kat yarıdır. 

Dl.kkaf . Fıyat bosndunda Birietol oteli bütiio 
• birinci sınıf otellerden ucuzdur. Yatalı: 

iicretlerınde yeni fevkalide tenziUlt yapılmıştır . 
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Yeni Rejimin Memurlara, 
limlere, İ:lokt i rlara, Avukatlara 
Münevver 'a y·~kı r'jaj Vazife Evvelki akşam saat yirmi bet ve hürmethissiJemüttefikan ........................ • ..................... .. 

, ~re u e ~ •• birde Tilkilik mahfelinde Erge- büyüklerimize telgrafla kongre- Şeker Fabrikası Hisse Senetleri 
Yazan : Muallfm Tarhan nekon sporcularının yıllık umumi nin tazimlerini sunmağı teklif • • .;...o-------.-- t?plant_ısı yapılmıştır .. Kongre ettiler ve uzun alkışlarla büyük Ne Olacak - Beledıye Pıyagosu 

I ıılnli'ıp gf'nçli~i ve inkılilpçı 
ııı un ili nı ı f ı. 11! · • nliı abı Men yApııoak, 
Ben ya~atnc1tk Te l<Hy liiyü sen 
kortarar.aksııı! Asil horonınux hn, 
hakiki heci ı · · 

unutuldu. Humın yeırıne Arap rıyasetıne eczacı Faık beyle Reisicumhurumuz Gazi Hazret-
A oem hRrsı vP Arap .Ace.ın dili, mo~if~ec.i Hali.t bey namzet gös- !erile Başvekilimiz İsmet ve Btı • 'fj 
Bizans ıofıthat ve ~elaletı otur. t~rılmıştı. H.alı~ bey ekseriyetle yük Millet Meclisi reisimiz Kl· 
do Orr 14 Asyndan hf'y olarak ge- rıyasete seçıldı ve alkışlar ara· P J H t"J C b · d , . zım .aşa ar azera ı e um u 
len Ot1111ırn o,..ulları hu tarihten sın a ce.seyı açtı · t H lk F k · kıt·b· 

fi! E A • • rıye & ır ası umumı ı ı e ııuız de bo olacaktır. 
ımnra geuiş tıuıJııllıuın sultam vvela ıdare heyeti raporu R b f d"ye tazim tel-

K ı okundu Raporun ba kt ı ecep eye en ı 
aran ık ve giiuahla ilolo hiir iilkede koyu gıilgeli bir sal- • . . zı no a arı grafları çekilmesi kararJaştırıldı. 

asır~aruı ır.rılıındnn <lınlip•oek, tnııat yııvaaı lıarırnsını aldı. b~~kı~da şıddetlı ve heyecanlı Gençler mes'ut kongrenin 
ıııazı olmuş meıltıniyetlerın eser- Memleket halkırıı ?.aferdeıı zafe· muna ~~aJar oldu. Azadan ba· hitamından sonra Cumhuriyet 
)erini Jı!k:ıcak Ye yoklıyacalc r6 koşturl\n hMşhug kula heden ~lları soz alarak raporda müp- marıını hep bir ağudan ve kuv· 
olarsak, gfüiiriiz ki hır yıgııı ~anya çekildi. Halkın ar&1ından em. ~e.çen ?oktaların. izah edil· vetle okuyarak Fırka ve büyük· 
şıkayeı, bir siirii ıezallüm ve ~ıktı. DaJ?da davarını otlatan m .. e~ını ~s~edıler. Verılen izahat lerimiz hakkında tezahüratta 
Etiyeu dal~tlarırıırı haYalanıJı- çoban, tarfuını eiir._,n 9ift9i, hu- :afı .g~r~ldükten s~nr~ idare bulunmuş geç vakite kadar 
ğını görmüş olac11J?ız. Hir evde dntlara koşıtn Rsker bi1~ birbi- eyetı mtıhabına seçıldı. Reyler samimi anlar yaşamışlardır. Bir 

sayılınca Paşa hanctsı Vahdet- 1 k 1 • t b- t en az sekiz on esır çalıştıran, rini tırnııuu oldular • .l\hmleket . M . ara ı genç erın eza ura ına 
)'Üz hinlerce vatandaşı agır iş- halka, halk hiikumete, hiikftınet :~n, h" ac;ı~, O~han, Necati ve civardaki halk ta iştirak eyle· 
lerde kollanan iHmiiş medeni millete yabanoı kaldı.. r~ ım eylerın büyük bir ek- miştir. Aydından bit manzaıa 
yetlertle hep hu seri içinde Nıbayet koyu bir din huhra- serıyet kazandıkları .görlildü ve Kongre reiıi Halit bey bugln AYDIN, 8 (Huıuıi) - Ay- Uf(Jk Şeker Fabrllı• 
k 1 bu netice gençler tarafından kongren··ın t••'ım telgraflarını d ·· t b ·ıı · 1 d .aa._, l--a ır • .AsırJarı debdebe,başmel n nı memleketi çerçiveledi. Adi Ik J J k J - ın mııı • ıı erı eon ıene er e ~eıflOll - ·· 
azametile doldoran tarihin 0 bir ıalıanat karanhttı ülkeyi a ış ara arşı andı. çekmiştir. Yen( idare heyetine afy.on seriyahna fa1Sla ehemmi- Uşak şeker fabrikası iNie 
magror. mtıdeniyet kültiirö olan sıHıh. Ho karanlık ve buhran Gençler umumi bir muhab· muvaffakıyetler dileriz. yet nrmi,ıer Ye morfin d•rece- edilhkea Aydınhlar da ba ha· 
hnparator!nklar, naıtıl olmottu içinde ruhlar da karıudı ve Hlclü s 1 A ek slni 12 ye çıkartarak: iyi m•l yırla ıeoebbö&e ı,tirald bir mem-

aa, memleketin halkını eair ve gitti. Henlıkler nnutoldo, bilgi· e anı . tahkı•m er..Jı•ıı·yor" iıtih1aline b"flamıtlarclır. leket borcu telAkkt eylemı,ıer 
efendi diye iki sınıfa avırmış ler onotoldu. Azgın bir oebil u Bu 18D8 haYalarıa ktırak ve imk&n aahiliode hl11e leDMI 

lardl ve a11rlarca hakim Te tAH8np ve ıımlüm ealgrnı bütün y ) G gitmeei mahıolter il•erinde fena almıtlardı. 
kabramanla•lle cihana ok ealan rnhları baı?l~dı ve yaraladı. apı an eçit Resimlerinin Mak- tetirler yapmlft alyoa mablulö Fabrikanın 982 ıeneai be1a
bu btlyük imparatorluklar nRııl Ro Arada hodnilıu geriledi. t V G de bnodan sarar görerek lıtih· batı tetkik edilirken tirketia 
çilrihniiş Te Hlkenin tncını naııl lçimiıde ya,ıyan yabauoı ben. sa e aye~i Neye Atfediliyor? Hlit çok a• olmo,tar. Buna taıfiyel'ine kar1.r yertlmit Ye 
başkalarına hırl\kmıştı. likler doı.trnldo ve i1tiklAI ka- rağm.-o ftatler çok dötöktür. 27 mart 936 tarihinde de Ana• 

Ot yiyen }'ransız halkı nıunl zandı, sınırlıuın her tarahndırn Uyottarocu maddeler inbi1ar1 dolu Ajanıa Sümer banlua 
olmuştu da Paıtil zındanmı yık· kaıır.calar koptu, yine birbiri· morfini 78 kurottan afyon ala· buıoıl akılyou aahiplerine yiizde 
mış, Ye chuknko l)eşeu beyırn- mtzden lıaherimiz Y"ktn. cağını illn ettftine ~öre morfin yliz tediyede bulunaca~ını bildir-
namesi gıbi bir hiirrıytit n bu- Bo kuanlık ne kadar siirdii d~recelerine nasaran fiatlerin mişti. Sekiz ijene hi9 bir ka:Hn9 
kuk külUirünii hiitiin ıHinyanın bilmiyornm: Y alnı?. hi ldigiın hir 958 Te 986 korof a1'1l1Uhia oyna· temin etmedAn paralarını b11 
füıtiine dikmi~tı' · şey vııua; asıı·lıncl\ benliksiz, mHı icap eder. Halboki tnbiaal' fahrikay" bağlamış bnhrnan Ay· 
.. Bn milletlerin harsı pedago· haksız, hnriyeteız ve şerefsi:r. idaresi mübayaa yapmadığından dınlılar bo karardan çok mem· 
Jııl yok moydo' inle<liı?"inıızılır sıkıtık vamiyette bulunan müs- non kalmışlardı. Fakat ıeneler 

~arıhin kaydettiği hadi~eler Nılınyt-t rnoınl~ketin idare tahsillermoteY&11ıtlara mallarinı ge9tigi halde bala tediyata ba,. 
"Ye Hl re ~ekilleri tetkik edile .. makineaı o kadar paslanmı~tı 550 600 kuruşa kadu ıatmak lanınıt değildir, Aydındaki hAk 
<·ek olnrf!a, göriilür ki milli harsı ki onu işletecek ne hir ma- mecburiyetinde kalıyorlar ki ıablpleri 9ok haklı olarak elle· 
kurn olan, milli varlığı donuk bir el ve ne ıle 0 kollıtrı emeklerinin üçle birinden fazla rindeki akaiyonların mukabiJle-
ol-.o m·ıu . 
Je 1 

' lerbıyeei F.llyif millet- kollauaoak kodrot "Tardı. Kar•- •• elNır ... ,..r .._.lrttr. 1'hltn a• ....... ,. ödene~ai eor-
r ıtıabvoı "·" y d kılhıı 1t OlBğa, hiik:timetler yı- rnızda milli bentıgini sezmiş bir nhiaar idareeinfn müıtabıi- mAkta ırlar • 

..... a,..a ınahk" d Selfınıkten bir manzaıa A.. B '-dtg pı .. Ui um ur. uuno bü- yıgın tliişman, vnrdı. Bi?. ise ATINA (H ") y . J lln derleme masraflarıo" teka- ~dın ew e .,,an~ 
n açıkhğile tRrih hiv.e .,österi- ışıkaıv. g~oelerin karırnlığııııla 1 ususı - . un~.n~~- . Atina, (Hus~ıi)- Selinikten biil etmiyen bu fıatleri makol İzmir belediyesinin tertip et· 

yor. .. . .,., t b . . k '· t . b' k t~nın. mfüdafaası m~selesı, b~tun ~~ına gazetelerıne bildirildiğine hadde nıkarmak inin mübayeata ti1ti bina, arı .. Ye etya piyango-
} re ı aranı ayue mı~ ır ervan sıyası ırkalan şıddetle ışgal gore Yunan efkarı wnumiyes"ını· . ~ 

1 1~ k 6 .. 

.}ot :u, <fa ispat ediyor ki, cemi- kafilesi lınlinde ç<illerin ciheti etmekte devam ediyor. Beynel diktatörlüğe ahıhrmak için dün bır a~ eyye ~ amÇa:ı k~o m~e· ıuou örnek alan belediyemizde 
gii .. a uıa tekamtil ediyor, bu- he ili olıuıyan bncak larında dola- milel siyasi vaziyetteki müpbe bir Yunan alayı tarafından nll- memn_ıye oayaıı ır. 0 .~~: bir ana piyangosu ibdlınoa ka. 

nun idare şekli, dünün idare 111.yor ve onurumdan uçuruma nıiyet de bu aJakayc •"ıddetlen ma · t d b. tabıihn beklemeğe tahammuln rar vermi~ ve bu i 11e on bin il· 
fekr " ~ d" . y • yış arzın • ır geçit resmi kt " " 1116 benzemediği gibi, helki siiriikleniyorduk! 1l'iirk milfeti ırmektedır. Bilhassa Selanik yapılmıştır. !.~ ... ~::................................. rahk araa ayırmıştır. Fakat ha 
~[\~Hını prensipleri de bogüniin hu kad&r agır yük altında sene. şehrinin m~s.~acelen . tahki· B~gün Atinada ayni maksat- diktat6r1üğe taraftar olduğunu piyRngonun mnvaffakıyetli bir 
~ıdelerine oyınıyncaktır. Nete- leroe inlefli. Saltanat ihtirasının n_ıi. zaruri gorulmektedır. Se- la bır batarya top tarafından iddia etmektedirler. netice verebilmesi çok müşkül. 

kıru bunun bariz hır vaziyeti şahsi v.evklerini tatmin etmek lanık şehri etrafinda vasi bir geçit resmi yapılacaktır. Harbiye Hiik6met mehafili bu geçit dür. Çünkü bogiinlerde bir 9ok 
<le asırlardan beri deYıun eden içiıı millet vnrını yo,ı?nntı feda istihkamat şebekesini muhtevi nazırı ceneral Kondilisin taraf- resimlerinin mutat askeri ta- biiyük şehirlerde nmbtelif piyan
'0 zaman zaman de_ttişen idare etti. Vnlnmn halı\sı için yine hn b;. müst~hkem garnizon teşkil tarJarı, halkın' resmi geçit yapan !imlerinden ibaret olduğunu söy· golar tertip olonmoştnr. Bundan 

•
0
killeridir. 'ruthi her inkılap millet Yemcııin nb~i v" ıssııı:; ~ •• :ı~~~~.t.1:: ............................... ~~~~:.ı~ri alk~~lamak suretiyle, lemektedir. ~Kşka piyango bil~tl.erinin iki 

llleantekete yeni bir rfljinı sokRr çöllerind(\, Balkanların amansız ............................................................................ lıra olmaııııı Aydın ıçın &Rtıtını 
bıı rejim de h&lk iizeriııde ya orman ve bntaklıklnran ve niba- Ylllıııncı, heııhıtı hıle yır.hancı idı. timiz bn asır!ık hastalıkla mil- köylü ile temas imkAoını balan gil9leştirecek en miibim amildir. 
ııılispot veya menfi tesirler ya. yet tWrt yıl gihi uıun siiı·en ~ .. 1~~~ız 

1
;srlnda çalışır, cephede caffele ediyorsa da kangren her müneTYer de ~onun rnbonn Henüz mahsullerinin idrak edil-

J>Rtlar! Oihan lıarhıuın ezeıı ve muhve. o ur< u. unuıılıt da kalmadı. olmuş uzuvlar yine mutedil bir ele alarak benliğini doyurmak medigi ve ikti11adi sıkıntınıo bü-
Dilniin esir yaşaynrı eski den eilin<liri altınua cıuıını ba- ~sırlar~a k;~. d<>ken ve can bağ- bakımlı& eziyor Te havalanıyor- borcuyla kayıtlıdır. küm ıürdü~ii bir zamhnda bilet 

Y~mnn balkı bagiin yoktur, dii- ğışlamaktan bir an ~eri kalına<lı. ~:u/ş ~~ .akut '1ırk mAilleti nıbayet lar. Memlekette ~iilik, süoiJik Yoksa döoiin memurları gibi, fiatları uoaz tutulmuş Te adet-
ntto t th' A b b 1 k .1 . < enı 1 ae ıyan vropa eın gibi tarakatların bt: 111 A d 1 leri çoğaltılmış olsaydı belki ar ınde kara bir hatıra es 1\ n arcı arası ·esı mıyen I" . . a n. 11a o o yalnız kciyön muhtarına misafir 
olan ot yiyen .11"'ransız köylüsii kavgalara giden kimlerdi. Şüp- pkeryl.ıa ızmıııın gasıp politikası i9lerinıle seyirleri berdevamdar. kalarak onan Tereoe,.i izahata müspet bir neticeye varmak ıh· 
de b ur anı ıla o luyordu .• Yort iş- Bundan ba . . 6 timali kuvvet bulurdu. 

1t ugüo kalmauııştır, yıllarca hesi?. ~'iirk köyliisii!.. gal edildi. l!"'akRt bllla 
0 

karan- enginle . d şka b"nhklerın göre vergiıini tahsil eıterek dö- o. M. 
a,,ır bir zoliim ve istipdat hava- On on-ıarnı ımvnB,a göndererek rın e :va•ayan ve ~ t nen t•hıildar ko··ylüye snıtlık ~--. ..... "~ .... ~·"~...,·-----

ı; lık ve meş'um sarayda kızıl bir ·· . · kv. JJrıa .. ' ,; 11 içinde bo~ıılaıı dtiniin haksız arkkstndlln yıUıuc~ yoJ gözetle- gaf 1 t . rLd t k k' d gozeten eıkı a ıde Te taauup aoılamağa giden Te yalnus, bas- tOAyda l'e hürriyet.iz 'l'ürk köyliisiindan ;ren, yıJlarca vaş döken an" ve yo d 
6 

ve 
11 1 

da ;~·us~ nr
1
n· tohnmtara intaç etmek i9in mil- tanız yar mıydı, demekle işinin 

de bugün haşlca şeyler bekli- babalBT bAlft ~agdır. Hudntlarda tı·ınrd~'t YAt~ıykotr o.b kanrı ır.n s- ea!t şerait arıyorlar. .Bunlıarla bitmi' oldogooo kanaatineTarmıf 
yoruz ... e me en aş a ynpaoRjtı ·· d 1 b 1 -·-

• bu insan cell:ltlıgı icra edilirken bi . , 1 muoa 6
" aş aınıştll', ilerliyor olan ııhhıye memnra ye doktor, Alaçatı Beledı•ye 

Kendi tıuılıimi--1 .. h. .... r 111 lia mamı• olan 'l'iirk mil- L/!k1· 11 t ted i · .. . . 
''" •rft~ 11.0- m"mfekette saltanat ocllk91Iıtrı 

1 
ı· .v v " am ay yapabilmek koyJilnün yalnıa para kazan . 

ııaşınak istiyorum: Sel ... uki ıaı . , 1 . ~ ı ımanım yokladı. Nih11yet ü9 ıçin bilt"' e ı k .. . 
v zu ıam zeııcirı lıa1.ırlıyorlıudı, un m m e et munevTer mak i9ın daya Te hukuk it- • N J y t ? 

tanatrn eııl\azı üzerinde taze hir KAYgada f>leıılorin geride yıl Yatanın g<iğsil iizerinde kan ve gençliğinin faaliyete ge9me1l ferine bakan aYukat, yal- Si e er ap 1 
bahar gihi heli ren Osman oJ!ul- katarı nı,Anhları, ,ını kadrnlRrı dökerek çarpıotı, bugünkü islik- lt\ıııımdır. nı• bir kahve keıtlrmek Teya Çeşme, 9 (A.A)-Alaçatı be
lllrı, orta .Asy" ya.vlRl•rından ma.h~un anrıe Ye hahaları, kim- idi Te zafer giineşioi o ebedi H\ Eıki akideleri yıkarak, ye- hiraz ıerinlemek için köyiiuün lediyeeinde bugün çnk Yerimll 
getirdikleri perlagojiyi u~an r:a- ıeaız çocukları da mmüf demekti. nete mabl<um saltanat iıkeletleri nilerini ikame etınek için cum- kahvetlnde kurulan her hangi çah~malar vardır. On •1 i9ind• 
tnan lın iilkecle yaşattılar. Gözii O Ulclii~ii gün, onan Liitiin iizerinde pıulatmağa muvaffak huriyet hük~metinin aarfettiltl bir memur bugünün iıtediğl de. belediye kaeabada fenni bir 
g ı•·· . ld e mezbaha, bir beton köprü bir 

vı sıtıderi de tok olan o adam- malı 'Ye mulrndde:mtı da ölüyor. o a... kuvnt aıırların hataaını b ü mokrat Türk değildir. Onun ro-
lar harı in hakaııı balkın "raıın- da. Hngiin A nadolıı toprakları- Fakat asırların kötürüm iti• fevkalAde ta•hib edeb·ııı·r. :agkant ho.n~a dUnön gölgeai .. Yardır. aite parkı, yapmıı:, bötütı ıokak-
d k f · ı b f ı ..: lar elektrikle aydmlahlmıt, ka 

a g<lr<liiler.. Savaşa gillerken nııı hagrı iizerincle o giinlerin ne at ve en" itıyat arı u za ere b . k~t· l .. Köylü derdini a9ıkça ııııoylemeRe . . dözeul boza• 
hak birJikt*' tamamen halledilemedi 0 gayrı 11 1

' >ngnn köylüde t d d h fi • h k ıabaoın ı9ınde ıuıı dnima iin BAflardl\ hul· kadar harabeleri birer kiil y:111-1 b .1 ı hl & ıtma ıgıo ao • nı er ese k ki ki kaldırılmıf 1700 lira d 1 "" · Evet b u tt b. b erşeyuen efe r milll t~rblye d 0 k yı ı ı ar 
u ar. Bn re.ı·ım o•ıice sürdü.. h 1. d k 1 k ogun yor a ne ır şa aın arze emes. nu a9ma , onunla- bo .. d . ti 0 1 d" k 

t nı " 111 e yii se m<1 le ve yaşa . iıt ,.1 b~k· buhranı Yar Köylü .. 1 rç o enmı' r. .,.e e ıye aaa· 
1 rısnrıl~rda olllnn-u gibi, mem- e& n ım, ve ne bir korkanan . . . • ' ma11111n' konutmak, on" yol göıtermek banın ir.inde görümlü hir bina 

ı b yan bn nesil insanlarının kalp· hayaH mevout deıtiJdir. Menıle- tarıhmı, yarhğtoı, inlnlAp ye h i i · ti bo d E Y 
eketlerı.le ıle koın~n inean 'Ye leri sızlamaktRdır. & . ep m sın H ren ur. ğer •atın almış Ye horaya tatınont· 
lllenıleketlerin lerhiyevt tesirleri Fkt1t hür, millet istiklal içinde. z~ferı~i IAyıkile kaYrayamıyor, köylüyü dünkü gibi yalnız har- tır. Ayrıoa belediyece bir tıtvok 
olur N· k. 

0 
HMptRn sonrn han~i köyii ve akat daha, korkunç bir dtiş· bılemıyor. man yerinde, bükdmette •e pa· lıtaıyonn korolmof, damızlık, 

hiik: ıte ım sınan oğulları hangi kHliiyii bahtiyar görmüt· ınanııı nıeruleket üzerinde dola- Onan içtimai, iktiaadt, zirai zarda görerek tanırsak inkılabın danr Te 11ğır ıatın alınmıttır. 
b· llıııetı de az zıunan zarfında, tiik. A~lamıyan g<~zı kanıımıyan şan hayali Tardır. cOehalct!.> Te hartıi biJgiıl de nokıandır. kaynaklarını beslemek imkanı Bu yıl belediyece ka1abadakl 
hır tatf\lhuı Bizanııın kokmot kalp mi kalmı,tı. AnRcloln Te Memleketin her sabada dolaş· Bngüniin ihtiyaçlarına ceYap biraz gH91eteoektlr. Halkı ihmal koyalar temizleoeoek, Oomhori· 
,:,:nd ıııı yutmakta, tli~er taraf- Arıalloln ld">yliisii hn kadar jh. tığı inkıl»p baharları bo sahada Teremiyor. Bono telAfi ..-e eden milletlerin tarihlerdeki ha- riyat m~ydanındaki par büyütti· 
t 1.\ Arap ve Acem lıarsıııı mal edilıııi~ "" ha kaclıu nan- feyzini göstermektedir. Fakat temin i9in elimizde yeg&- yatları bellidir. Halkı ıe•miyeo Jeoektir. K111abamo göbeginde 
Oplaıııalda ve keııdı öz henligı- kUroo nnntıılınıışıu. ezell bir cehalet ve taaeıop ne ıilAh, mektepler ve ma- baklkat191ıneyendeme.ktir.Balk, Parkla Qocok b11b9eai kurolaoak 

rı 1 11 111lAI ~tmekte lıatta un~t- Huııa n~nH•n oıınn yine mem- çerçinıi iyhıd• kalan halk allimlerdir. .Muallimler b&c1i1e- hakikat kadar mukaddeıtJr. Onu ıpor Hha yAri aatıo alınRrak 
~a~ıa gı· çılrnıedi. .. l~ıe hıı l\Sır. leJ,etıo hiç bir iytimal hakkı henJlğindeo daha bir çok ş~yler ler göıterir ki Tazifelerini yapı- taoı1ahm. Halka Te köylüye her diizeltilecek, c.addelerdeki bozuk 
b tı "" •tılınrcn kiiltiir hohrarıı yoktu. lrtıııı kaynakları ooa ya· kayhetmit·· On yıllık y .. mı 7orJar ye 1"paoaklardır. •hada el a•atahm. On• her yerler doldorolaoak k•ldırımlar 
&ıJlaılı. l\t ı I ii teı lııve uııtıi dil banoı. lıiik l'ıınet va1ıancı, tarihi ldrı\k eden enerjik cam bariye- Yalnuc ba k&f ı detU41r. 7er4• karta.-ahm. 1enileneoektir. 
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Merasimle J esyi EdiMi Şiddetli 
• • 

rını 

Hareketin Seheple
lzah Ediyorlar 

:_ « Kara)'a ( .. ıkınakta Acele Ederseniz ilk Soka- :_ .. lutaatını selamlamış ve kıtaat 

~ kağn1 Başında ()teki J)ünyayı Boylarsınız» f zindebaddeiye karşılıkta bulun 
: - 27 - : muc.tur. • • 7 

h:~pıaıı ~u.ırnrak cenp ver Katot gıdıp telsiz telgraf aletl13- Bu merasimi takiben heyeti 
m<'df'tı iitekinıu yü?.üne halilı. rini kır<lı '\'O 11onra kaptanın yıı- miz Makudan ayrılmış ve Şahin· 
Cı•ueıallf~r aldıklara ı-ıli\hlıuın oma gitlı: şahın emirlerile Şabbahti budu 
lırdellerini her Takit öderlerdı. - Kı?er karnya çıkmakla da kadar refakat etmişlir. Ve 
~f'tf'kıın. ha seferki ıııliilılarnı acelo .. der8eniz ilk soka~ıo ba- sınır üzerinde heyetimiz selam
Ratıı:ıııı dl\ sefaıet kiitipJerindt>n şırıda iiteki diinyayı boyhuıımz. lanmıştır. 
lıır ı ıellal 1'arıg - ·rerı - ~'•uı'nrn Bonırnvar. Maku, 9 (A.A~ - Şahintah 

- Bşataıaıı Biıiııci Sahi/ede -
Rogün solbuu zemini olRn 

hiiyfik asker H iııd~nborg bnrada 
Şarki Prü8yada memletimlzi 
kurlardı. Sabık mnharipler tara
rafıodan idare edilen iki mem
leketin Almanya Ye İtalyanın 
dünya eolhunu teshil için en 
fazla bir hareketle çalışmakta 

olmaları bir tesacliif eseri değil

dir. Keza Venedikte sabık mo. 
harip Bitler ve Moeııolini araaın· 
da Hm imi şahsi münHebet tet>sdiis 

etmesi de bir taeadüf eseri de

stildi r_ Lehli komşolarımızlı& ıol-

ı.:Hnılerılnıc ınden evel, gı~••c~ JJttl.lakat elleri ayakJarı }ıa~h hazretlerinin seyahatleri esna 
pnznı lık etmi,ti. Şay4't buudıuı olanların ~ilerine gömülen iple. aında mihmandar olarak refa 
l>iiylt ıulith kaçakçılarına, getn- lerııı kııvvotlendirdııti bir lıtf... katlerinde bulunmuş olan üçün· 
ılıklArı silôhlarm l.ıet1ellerinı iid.,. lhtıliiloılar, kendıJerine ist4'· cü ordu müfettişi Ali Sait paşa 
mıyecek olurlRna uıılRra kını dıklerıııi ö~retmiı olan iki tayfa ıle Tahran büyük elçisi Enis, 
silfılı temııı edecektı' ile hernher çatanaya diindüler: kolordu kumandanı Abdurrah· ha mü ait nLti bir vaziyet tesis 

Bununla lıerahor, ıııe ele Şarıg QKlırnac.la merdivenin <lıbinden man Naf.z paşa dün akşam ye- e~Uk, Ve yine Lehistan{)~ da 

hay gubiimeti ile bMll•ldılecP,i?ırıe ayrılıp ha sefer doRruea rıhtı- meğinde Bahçer..ik köşkünde bır 8
• le.er mareşal Psl.sudskı si· 

Al:ı:. H t' H·· a · a yıuıetı ıdare etmekte<lır. EHuen 
gfüe u ilittılnrı kurtnrıırnk ll'Ctii- mırı yolann tuttu. '1 azre l um yunun mıs -

. f · ı k b 1 · d Fra nsada dn e ki mu laaripler 
beaın(\ girişıldı. SnlRnn çaquııtısı ıle \'P.rlo- ırı o .ata u unmuşıar ır. . 

· ı fi ı ı · ı · · B k' H K· arasında M Hıtlerın garp kom-- Voli, i~te oııolııar. rınc e sa annn a< am ar memnun ran vezaı a Lr an azı· • 
ı. 1 ı · ı ı h · k - ·ı G b- A b k ~olarımızla anlaşmak için yap· Oeketinin ic cebini rahat 1a. ve tııı>ın ı ı Hı er: ne rın ıyuu- mı ı e ar ı zer aycan uv- • .. . 

lrnt kurı.,lırdıktarı soıırn, kendi - ııa v:ırıncıyn kadar enınıyeıte do vetleri kumandanı Şaiıbabli ve tıgı gayre~lerlere m~Raıt bir 00
· 

ıiuderı yalnız mnso. genişlı~nıco ~ıhlıler . Iranın Ankara sefıri Sadık ha- reyana mtişahede ettık.Bız &&hık 
uzak oldoğn müliizimin gö~süne,. Ornıla oıılnrı hir knınyon nın da hazır bu!unduğu bu ziya- Jofayetsız clıplomaeinin bizi. b~ı· 
çıkardıgı tabancaeıııı dayadı. lıol.:lıyoı dn. Kıyo da şoföı iin ya- fette Şahinşah hazretleri Ali kerr., daha kurban edeoegımız 
Ayni ;ıo;arırnnda arka tarnlau<lan ıııntlR idı . Sıut paşaya çok samimi iftifat- b~r. felA~et içinde tahrıp tıtmel!li-

Hu karı,ıkhk unsurların" ka r~ı 
hükumet Rayşverin 100000 l\1. 
Göriııgin teşkil ettiği husoei po· 
listen 12000 ve Bitlere tı1adı'1 kalan 

20000 k~şi çıkarabilir. Hücum 
kıt'aları kumaodaoları aratmula 
soiieti mailer yapı ldiğııın <lni r 

bir 9ok misaller gösterilmekte
dır. Hitlere karşı hazırlanaıı 

eoikaitin doğruluğu 'Ve büyüklii

go tespit e'lilmiştir. Reisler AUİ· 
kasti katatın manevraları şek. 

linde hazırlamışlardı. Şımdi sa

kin Almanlar için l.ıir endişe 

mevzun vardır, o da Bitlerin 
suikast barelu\tmı ol<lugu gibi 
wohteıuel karışıklıklan da ya
tıştırmaj:ta uıovalfak olup ol

mıyacağıdı r. 
lfli~H.LlN, 8 (A.A) - 1\1. 

Bitlerin l.ıaşmuavini nazır l\l. 
Rodolf He11, K•inigsberg'd., .o: r atı· 

yonal sosyalisUerın kongresındo 

dnbıli ve harici eıyaseie ait mü- , 
bim bir nulak söylemiş •e bu 

nutuk bfttün telsiz istasyonları 

tarafıntlan neşredılmiştir. 

Olenler 

1 

, 
10 1'owwuz ıu:H. -Isparta da 

Bir M:fi.ze .&çılaca• 
ISPAH.TA, fi ( A.A ) - Hıal

kcviuin vilayet dnhiliııdeki tel• 

kik seynhat lnrırıda yerleı i teıptC 
edilen t'U ziyna uğraması ınuh• 

t omel g<irlit en tarihi ıısar ve kl6 
lıeler halkevi hiııRBırıda ıwılaoıık 

~ 

olan mii~o salonunda biriktirıl• 

meğa Jıaı;;lauınıştır. Tartıp "' 
taanıf i~leri lıitince miil.o mor•· 

ıimlo açılacaktır. --
Mu~tedir Bir Muhasip 

Aranıyor 
1\luamelitıı tiiccıtrıyeye taıııl' 

men T"akıl tocriiheli hir muhasır 
taşraıla vn~ıfe almak iizere arRll

mak tıulır. 'l'ttlip <ılanlın oumartt' 
si glinleı i saat 4 ~if abe11 -.eyt 
talıcirerı fl~a~ıcftlİU aureBe uıii ... ' 

caat etsinler. 

Yahyıı l~Hl'İm ticnrelhao.,.l 

No. 7 Yemıı: çar~ı ı lr.mir. 
t-7 (48) 

11• __ ,......'P ... ------111 
Doktor 

Kemal Şa~ir 
- Nasıl oldn! tarda bulunmuştur. Şahı·n,ah nı ıstemıyoruz. 

c Eller yııkarı! > emı·iuin Teril-
,1,~ini işitti. Kiyo kamaranın - liıç . .:Miiptedilere mahsus hazretleri memleketimizi ziya- Yalmz M. Hel8 bnndan son. Viyaua, 8 (A.A)- Münıhteıı 1 Memleket Hastanesi 
açık pencesımlen uzattığı ruvel- lJır ış. retlerine ait :tahassüslerıni bil ra .M. Haıthoyo pek zıyade hR· nim rettmi Ra1fpost gazateairıa l Dahlllge Mütehassısı 
'feri i lo kaptana uişıın a1mtf • Sandıklar kRmyonR ·ta~ınrnca hassa şu cümlelerle ifade etmiı· rarcUe methü~na etmış ve ae bildirildiğine göre, Almanyada , .M uayenohaııe Rinnci Be) 

b 
' 

h.ıyo, J{atof ve iç.f.,rınllen bıri Jerdir·. wlştir ki: ton l'akayi esnasında Hbık Avua·j ler soka~ı numara 36 '1
1

elo 
o nnuyorda . .KaptRn artık olop b fon 3956 

biteni anlamam .. ga baıılamıııtı. za ıt eıluseeı taşıyan diirt kışı lstanbuldan buraya yorulma- Bütün Franaız Te AlmanlR· torya naıyonal eoayalistler hr-
" v v d ı · k"ld ı ·· k · ı F Al Rvi l(arantina tr.uııvay cnd 

Ç[inkü hu ıefer ısrara mahal 8 nnıp çe 1 1 f'r; ote 1 nrrn dan ferah ferah geldik. Biz bu- rm rADIJIZ • manya anlaşma· kaeı müfettiai Te halen Rayiş be b b l f d ld Y desi karakol karaısnıda No. 5. 
;rokta. SıH\b sandıkları bayatı r ırı g+'no ır &Ta a Attı ı. güne kadar bu geçtiğimiz yo!un sında menfaatlefl varan. .M. tag meb'oao M.. Teo H1\bi9 ile Telef,~~' No. 2545 
degerinde değildi. c Kar ve za- .. K~myon Qın .. ':hr.~ l~oyonoa bu kadar kısa olduğunu bilmi-1 Hitler Almanyamo teılıbat me- ile Avaıturya rıaıyonal 808yalist (8HS} 
rara geçirilecek bir seyahat!• mutbış te.neke gurultuları çık" yorduk Bu bizim için yeni bir seleainde dabıl olduRu halde bii hrkaaanm birçok aza&ı da tevkH İİİİll•~•ı••.,...•••••Iİll••.V.I 
Tayfuı Ue ne yı•ı>ıp yapıum,1t- rar.ak i!erlemf'Ae başladı: İki keşif oldu. Türkiyeye beıuş ola ti\n sahalarda yalnız müeal'i bir ttdılmi,lerdir. o Al• R ..-ç•t.....,. 
cagını da~iinmeJ.te herıii;ı; vakti yanına petınl tenekeleri sıralan- rak gittim. IBetUf olarak ge!dım. mn11mele iıtedı~ıni teyit etmek- MeTknflar araeında Tiroide- r. 1 ıza 
Tardı. RuvelYerini masanın üz11- m1~tı. Her eh1>mmıy6tli Qon'da Bundan çok mesrurum Türkiye· tedir. ki naztrların eski ~efi olup bir ı 
rin~ bıraktı. l\1üUh:im do <lerhal <lornp l~ıyonan bır pu~htSI ilo de gördüğüm ve İfittiğim her Almırnyanm prk bndadunıla zamanlar lnshrok'taki blitııseler Oog"'um Yı Cerrah"ı Kadın 
a,(1 1 

herahttr ııandıklar hı:rer birer şey beni memnun etmittir. makul mis"klar ik·ı bu""yu"'k koıu- e@naeında halk tıuafmdao omnz· 
J{atof içeri girip kaı>tanaıı tev;d edıldi. Kamyon diikkan, +,v Siz Türkler çok bahtiyarsınız <lilll miUetln ıulhunu tekeffül H t . 1 H t ı ~I l"'t h 

y da taşmm•ş ve ıtıer ıar• ınunıı as a 1 arı U e BSSISI 
ceplermı yokladı. Başka 11ilabı mahzen gıhi çonlarm ününde Zira başta büyük müncini.z Gazi edıyor. H~m hudut memlekat hilbuaa tebrik edılnıiş olan M. 
yoktu . nncıık heş dnkıka duruyorda. olduğu halde 1 met ve Fevzi pa· lerlnlıı de lrnrşılıkh anlayış C!'<a· Hofer do vardır. 

lngilizce •• 11.,al<at h<i\"le yırmi ~eıdo. clnr şa arla Tevfik Rüş\ü bey ve di· ·· t · ı ·· ı 
J ~ • l k d 1 sma mus enı ınusa emefpttrve- ~.zz-.rz::av~ 

- Geınıeı' ııde bo ka·1 ar ,.,'ılf'..lıı ması lfumndı. ger rıca ve uman an ara ma· • ,., ~ 
u a .. rane nıuahcdelerin hn momle- I ·..,,.TIS.A.DI 

Korkuları ancak ihırnettı.Hii- liks"niz Bütün dünya irtıbat ve ~ _ _ _ olaıı adAm, iizerinde de taşıma 

ga h;at'ıyen mecbur de~ildir, 
dedi . 

muvasala arla münasebeti siyasi- ketJero harp malzemesi birik · 
ye iktısadıye ve içtiroaiyeleriyle tırınekten daha büyük bir em- RABEBLEB 

&._ ur k l th n-d 

siuue 62 numarah muayerıe 
bane&inllo her gün eaat 3 ten 
oııra lıaslalanııı kauui eder. 

Telef on: :!9 7 
s 7 (24 ) 

Adamlarından altısı, birer 

birer, arkasından, ees çıkarma

dan giriyorlardı. Katot on sag. 

J-.m vücuda, agır yürüyüşlii, ha 

Tadaki burnu, açık 1arı saçları 

Rus oldogonu arılatıyordlj. Yok

la lsko9yah ım' Fakat ya bu 

kOmet ordııso11un üniformalı bır 

şoförüniiıı kullandıı?l hrı giirül · 
tülü kRnıyon lıi9 hır şıipbo uyan

dırnııyordo. Hır devrıyeye rut
ladı lur. J\ıyo: c Sahnb &f'ferıne 

çık ınış bı r siitçüye hcnzıyoı um • 

dıye ıiüşUnclü. 

tanışır B z iki millet şimdıye nıyot toruiıı edece~ıni pek ya- · 
kadar birbirimizi tanımamıştık kamla anlamalarını tt\mın elleriz 

1 
Bundan sonra ve münasebetleri- Ühlenherg, 9 (A.A)-Doktor 

mızı o dereceye getırmeJiyiz ki Robert JJoy NRzi f ırkReının 15 
her hususta birbirimızi tamam- bin wumuro öııünde irat eıtıgı 
hyahm. bi.. nutukta A lınanyaya nezılı

üzüm Satışları 
.. _ 

•ive •.. 
- Siz hiiktlmet memuru de-

ği leiniz, degıl mı' 

- Onu ıorma. 

Sabah oluyordu. 

Ilıinoi Kısım 
Sızleri Tebrjze kadar da gö- ğın en iyi askerleri, en iyi sıya

türmek ve hiç oımazsa bir kıs set adaınlarile mezceden askeri 
mını göstermek isterdım Bu su· 22 Marr, saat 11 bir esas temin ettr~ıni l!Öyleıniş 
retle yo:u u'tatmak isteyişim siz 

Ferı:ıl kendi keııJıne clşfenu ve sıyasi şeflttri sadık ve &zıın· 
Jerden ayrılmak istemeyitimdir 

dedi. 01oınobıli - Şangbay'ın t"k Yarın yolculuğumuz olmasaydı kar kalınıya davet etmiştir. 
Vrıaıeıı'ı çii11ki Fran~ız ticıuet sabaha kadar sizleri bırakmıya· Gizil Endtıe 
odası reı"i A menkan otomohilı cak idim. JJoııdra, 8 ( A A ) - Royter 

Oo. Alıcı • 
25 Alyoti bira 1 l 

25 Yekun 

Fıat 

11 

364 t 75 Eski satış 
364200 Umumi satış 

Zahire Borsası 

<.:iöz Tabibi 

Lütfü Kır~ar 
Memleht hastanesi g61 

lıastalıkları miitehtu•ıaı: 

lkinoı Heyleı· sokağı No. 66 

Telef on: :l055 
14-26 h: 3 s 7 896 Uykoıonda yakalanan ikinci 

kaptanı avaklarından Te başın 

dan bağlamış getiriyorlardı. 

Adaınlarrndan ikisi oııu bek le-

kollanmıu:clı - rıhtım hoyuııca Türkiyede gezişim esnasında ajansının Berlın muhabiri bil· Ço. Oıuai 
!l51 Bu ıtday 

ıleı-lıyordu. Sa~tla, yukaı1"n a~ıı - beni Gazi ile yanyana gören dıriyor: " !J 55 ----------· DOKTOB 
mek lizere kamuıuJa kııl<lılar. 

Ötekiler J{atof la çıktılar. Tay
fadno hrkaya mensup olnulın 

ıilablarm nerede taklanmış ol. 

dııaıınu giiaıterdıler. Sıldb ka
çakçılanrmı aldJkları tek t"<l lıır 
aandıklarm iızerıne: c~akıne 

parça11> ciinıleasni yazmakt•n 

ibtuet k1tlmıştı. Nakliyat haşladı. 

Sandıklar kiıı;ük oltiugu ıçin,mer

dinni bsraz dalıa ındırıuce, on lan 
çatan-ayıı t11şm1Rk kolay oldo. Son 

landık tR <;atanaya konnlonca 

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

~ıya dogrn ıarlotılmış, lizerlıırı kadın erkek birçok insanların Memlekette SRtlıt bir eiikuıı 
harflerle dolu lf!Thalsr: cGiindtı heyecandan gözyaşı döktükleri· olmaı4ın8 ragmen gızli bir endışe 
ancak 011 iki saat iı:>, seloz ya- ni gördüm. Bana karşı o'. aıı ba biikiim silrmektedır.<}ünkü biitiin 
şından ıt._n~ı çocuklar çahş1ırıl- muhabbete delalet eden bu te Almırnya(la müsellab bir vaziyet

mamalıdıu ve brınların etrafın . zabürden bilhassa memnunum. te ü9 mı iyon kişi halundnga 

da "yakta, çonıclmiş, yay" kal- ERZURUM, 9 (~.A) - Iran tahmin edilmektedir. Bunlardan 
dırımı üzerine yatmış hinlerctt Ş~hınşabı ~az.retl~rıle k Makuya yüzde yetmiş beşinin hiioam 
dokuma işçıaı. .• Otomohı1, cim· gıden beyetımız dun .a _şam sa_at kıt'alarına tekrar alınmak ibti 

20 de buraya geJmıştır. Iranın 
dın ışçı ler içın oturmak hakkı A k b .. Hk 

1 
.. S d k H mali Tardı. Son idam hükümleri o ara uyu e çııı a ı an 

11terız> <111en bir inha altında ile !Jefaret başkatibi Asaf Han muhalefet Jlropagandasına miisait 
ıopl1'nmı~ hır kadın i~çi grohu da hey'etimizle beraberdi.1 Ali bir zemuı bazırlıyan umumi bir 
nıı J<eçu. CJ.'6flll\rı~ lnle homl.ıoştu: Sait paşa buglin Erzincana ve memnoıı_iyetsizlık doğormoetur. 
demırcıler grev yapmışlardı. heyetin diğer azası Trabzona HaZl bticnın kıtaları 'ımdıdep 

- Sonu var - hareket edecektir ı komiinizme iltihak .-tm~kt~dirler. 

•••••••••••••••••••••••• yoıtıun dıye ıordn: 
•••••••••••••••••••••••• 

Siyah 
kaıad" ltıt'ııthrdtm lıtmuz htWll· 

men kendıeıni toplıyamamıştl. 

Bo ıeheple homnrd'anmaktan çe 
kınme<lı. 

lhtiy&r Piyer izahata girlşfl
oek oldu l!.,akat Löyle hir mese

le lıakkrnda izahat Yermesi pek 

mü1'kiil olacağını düRUnerek aii

k Gıu teroılı etti, Yalnız 'o ce
vabı Terdi : Büyük Ser~Üzeşt Romanı 

Son Kısım 
-135 -

•••••••••••• ............ 
i\ontun yl\fak odRsının pen

çeı Psı açılmıştı. Dnvar üzerinde 
de bırRızm ayok izleri göriilclü 

Sn horularına dayanıuak pE"n
çereye kadar çıkmıştı. 

Komiser tetkıkatıııı bitirdik
ten sonra: 

- Adi iş, dedi. Bu herif 
kim•cnın meı'ul totolmıuıına 

imkan bırakmayaıı ,erait dahi

linıle 6uliirülmüştür. Oeııedıni 

ıeşhlrhaneye gUıu1erPceğim. Gün 
diiz Rızlori dınliyeceğım. 

Polislere cesedi kaldırmaları 

işaretıni ynJtan komiser bo ıöz· 
ler fö:orinc oradan ayrıldı. 

* .. * 
Bir saat ıonra teşhirlıane 

~arsono yeni bir misafir getiren 
polıs memurları tarafınclan oyan
dırıldıgı zaman ev'felkisinin kay· 
bolmaıından duçar oldugu feT-

- Beui hi9 oyutmax mısınız •• 
Pıı l\f V6&1elam. Bereket verııin 
tekaüde yaklaşıyorum. 

Homurdanmakla beralıer iki 

polısı te~lıırlıano salonuna sokta. 
l!""kat s~dıye yero konunca 
polıslNuen bıri örtüyü kaldırdı, 

hır feryat kopardı. 

l(eıuhsıne getirilen misafir 

yenı bir mıaafır dE<gildi. İki saat 
evvel kaybolan oliiden ibaretti. 
iki üç defa: 

- Olar şey değil ah olor 
şey değil bu. pek aoalp bir ,ey 
dıye mırıldandı. 

- Bir şekil cleğil, tanıdığım 

bir şabıııtır <la 
J ki polıı!! cesedi bırakarak 

gittıltır. Pıyer ölüyü uzun uzn
dıyu tetkık etti ve bir merıııioin 

başın hj r tarafmdan girip dığer 

tarafıntlan çıktığtDt göriinoe mı
rıldt\udı : 

- Bu defa zannederim ki 

rahat uynyabi lirim. A rtsk taml\

men ölü oldoğnna şüphe yoktur. 
Böyle diyerek yatmağa gilti. 

Polıelerdeu birisi: 

- Ne Tar neye böyl~ 

Ertesi ıabalı erkenden mil · 
ilnro- dilriyeti umumiye müdürünün 

90 Arpa 
100 Yıııaf 
270 Kuwc\arı 

15UO Hakla 
24000 k P çekirdek 

6690 adet kozu d 63 ---

2 
~ 50 
6 12 

3 37,5 
2 50 

81 

Betenmemlf Gallbal 
Karşıyakada Alaybeyıode pa

la1Dut ıimAarı TeYfik o,?lo Refık 

be)'İD evinde bolonwadıgı biri 
ıırada mutbaak kapıeından girı

lerek e,yaları karıştırılmı' ise do 

b)r11z bi9 bir şey çalmağa uıu-

Taff•k olamıulan kaçtllıFtJr. 1 

yıuıı ııa da 'et ed ııeıı l!'oka r Te 

Rato, evelkilerden daha aktl ala 
m•yaoak bir hadiseyi kalulsc 

izaha davet edihni,l1<rdi. 
.Mahot ölii nasıl olup ta yaiı 

uız başına te~lıirbaneden çıkmış 

ve tekrar nlü ol.uak oraya av

det etmışti ' Son defa olarak 
mermeı· Hedıya üzArindo cansız 

Sf'rili gfüüldüp;ü dakika ile kont 

Kamolun o<.lasın<la ayakta gi;. 
rülmeei araHınuan iki BRnttan 

fazla zaman geçmeıni~ti iki polis 
memuru bütün gayretlerine rRA' 
men bono Lir türlü 1&nlamaga 
muvaffak olamadılar. Gemicile· 

rio Sen civarındaki meyhancle 
rıode beyhude yere talıkikattn 

bolundolaa.. Kimse sabto ölii 
yüzerken görmemışti. Hatta ih 
tiyar bile bile hitiblr ıter bHme-

Hatip Oğ. Esa 
Dah.tU Ha11talddar 

MatehaUIM 
Haatalarmı Her gün Oıtledell 
tmnr" Beyler - Hacı lınaıP 

ı R r ıok,. Jtın ı) il 

No. t ı - Şifa Yurdund• 
kabul ve tedavi eder 

TFLEFON No. 33st 
S-:!ô rıo ) ~.1 

<lıgıııı ıöyleınışu. Zıra (;yı~ 

kitı-iz hır sırada Sen nehri 

ne ışi oldoRono kt-ncliainı;, ,o 
maktaıı geri kalmıynoakl•' 
l:lızmetiuo ruükJHaten hu cı,.t• 11 

kendisini rahatsız etmeseler bİ 
ha manasız itiraf neh1r zab• 

sının nazıtrı dikkatini ii~er 1 .., 
oelbetıniş olaoaktı. iki defa 0 • 

adam sırrını ıf~a edemeını~ 

de hi9 olmal'&R onun kadar 

yanı <lıkkat aduettıkleri bir d 
hıs elleri orasmda katıyor 
Bu da Vasili idi. 

Mö yii l\lorlıek uyuınaıt• 

mütt<mayil olan bu adatJl&JI 

gıbi ı;;erait dahilinde uy"0 

. -dalJığını ve birknç saat ,o 
nasıl tekrar uyandığını sor 

kaı'ıyyen miiııı olmuştu. 

- Sorıu Voı ' 



10 T11mm oz 19:Jf 

Çeşırealtı 
Tenezzühü 
. Vali ){a41110 paşa mektebi h
ır hancloıu ının iştiraki le Qeşme-
!tına •apnr tenezziihü kat't 
~rak ıa Teınmo:a 19:3.ı Onma 
hnii y 1 •pı •eaktar. Balet f ıyatı 
O knrottur. 

1 lkiçeşmelik 
Eczanesi 

ALIM OGLIJ 

B. CElllAL 

DENiZYOLLAm ~LETIESI 1 • 
.&oen tesl: Birinci Kor- ı 
don TELEFON 2674 

P're - lske•tl.,.,,,. Yola 

EGE 
Vapuru (/Rreambfa 18 de lrallra~ 

10-11 2'i1'1 (49) 

Sahibinin Sesi 
El Si ÇIKAN · TüRKÇE PLAKLAR 

S ın· \' A N H A :S I \t 

iv 1769 Yefll Melek FokAtrot 
Al l.Jmdma Beni Tan"'o ~2 kişiden rnUrekkop nlao 

Zllu ı hfltıd . 0 Utıtrn vereceği coş-
uı1 n., 'e k · 

Taze. Temiz, Ucuz 
tacel ilaç 

Jkiçe~ınehk oaddeai No. 299 

Ve Gayet Müs· 
Yapılar. 

.Mttrıısl\ Aelıye Hnkuk Hl
kımlığıacl .. n : .MAHMUHI' HAXD \~ H \ ·y,t '"" 1\1 U~TAl<' A RRY 

ıi . "' yı açırıuayınız. Mev 
nıın bonalt ·· 

h 101 ıcuaıenode temiz 
a•a, der , .. ırı rıeş e iyi bir banyo 
uzeı bir · gon arayarı lar &lbelt4' 
n nezih ır • kk ,..e7.ıntı.> ı bir hrut ta-

l ederler 

" Hal'eket • ıııı•aUarı hlletlerin 
uze · cJ 
1 

. rıa • teepıt ~ılmı,ur. Bılet-
berıaiai ttşa~ıda göeterilen ma-

alJerden tedarık e4et.ilirıiaiz. 
()orakkapı, Karakola kartı-

ınıda s d . ,., . :\a et kış.,&• Baaaa ••h.· 
ıın hey. 

Tilkilik l!"'••k .,_., eoaanHi. 
Kemerahı tuhaf tyeeı Veli Te 

n•an beyl&r. 

Alıanoak. M Ps'odiye ru.ddHı 
•tan hakkaliye1i. 

.A lsanoat iataayea böft!ai. 
Karşıyaka Abme& llUbat bey f 

ecaaneıi. 1-3 

. , . 
) -;... ,,, 

Telefon : 3071 
18-26 (720) s '1 

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

• • • • • • • • • • 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C:: 

~ 

Hamili •tahet 

• • . • • • • • • • 

~ Sıhhat Eczanesi ~ 
• • • • 
: Bafdarak Büyük Salopaiotlo ban kareuunda : 
• • • • ....................................................................... 

Aydın De . • lzour Abk&uu Şabııre Sulhi 
CIDrtGtande~Olu u .. M8 ı Rokot Mabkemeainden: 

Bilumo- k 1 d Om Patma hanıma aıt lzmir-

.dJwuuyKu111 l"uhıng"rı dıuuı. 

fünonn Tıp fakülteei 
mnı-vınlerinden .. ra ı •rtnı Ay 111 • 

derair•olu . il L L d~ Şehitler maballeeınd1t papa-
.r •eeatt e na .. letme.. . . 

MKnfb Balak puunıda Nal
bant Yoıof oıtlo OaTit Uıta 
larafıadan Rekt•t eeıır mRbal
leaanden olup biten ikamf'fgAhı 
meçhul kalan Oeman kıza P.f'mbe 
hanım aleyhine açılan hoşanma 
da•ası Uzerane icra kıhnah ma
hakernede hır bu9uk MnedeDberi 
ayrı yaşRdıklRrı ye mezburenio 
nerede oldogu ma14m olmadol• 
Yfl badema ge9inmoferine ımkio 
kalmıuhgana daır pbit iıttama 
edılwıf .,.. mezboreye davf1tıye 
ve gıyap tebht olondn~u halde 

~elnutmı,, ofdngnndao hakkrnda 

arıyap karıuı ittıbaz f'<lıhn•ş ve 
moh•kem~nin ]6/7/93( raribine 
mü .. dı( pMaar gihıti ••ton bire 
hhki ita kıhnnııt olmakla tar1bi 
illndao ihbaren bet gün t9ınde 
'tuaa etmeıi Te akli takdtrde 

.:rıyaha.ndA biiköıa oluoaoati bn 
kuk n~nlü rnobntemelera kano
nunun 402 ve 406 ınci madde
lerıne revfakao keyfiyet tebhg 
makarn ana Ju.tm olmak tizere 
•IAR olanal'. 27R8 (60) 

A mo Fikrlmee (Da~t) 1 MAHMURE JIANDAl'w HAl'vlM 
KiJh Aur11ın l<ueaoa 

MÜŞERREF HA!YJM 

Al 1171 HDaegm 1 DrkD: Sevda beni 
Hiet1~ Tiirkli Bakınız Şu Geline 

ZAHiDE HA \JM 

Al 1772 Şa dllj}ıR ardında Slyall thımıııa oar 
Tiirkö l.Jzuıı Kavak 

SlJHE YLA BEDRi Ye HANIM --
A n73 b~IJOll• Gllall 
1 11 Mahur Şarkı Sazına tel balladım 

HUSF'nf., HÜSNÜ BEY 

h ITT4 Nf'fn 

Se11,qlllge Nınni 

Dr. Demir Ali 7 inci işletme Mü-· 
lzere teAL.hnı . _.a_ L ıao 10katanda eelu yem 4 nu. 

a u n .... lmaa -re.. . . 
100 u .ı marat•Jh .,. kırk •edı hoçok 
"'T . .ra •poaıto bnakanların metre murabbaı a

0

raaanda ınş11 .aaaalhden İlıt ı Lf d 
aıyoo ara DA• e &· edilmit aboap Ye bir hnçuk katlı 

T. C. D. D. 
• • 

081i rakılar · 12n-~ .,_. Cilt Saç Freng· d açın ,,>,. tarıaın· •I• •• ıolu hazineye aıt mal?•· ' ' 1 Ve 
"' IDuteber ol k - Bel ki "' ) . ma nzere umu- sa Ye arıa&ı onii papRt?ırn sokttj?ı SOU ugu ve tenasü .f ettişliğinden 
:ı tarıfeoin 4.iinoii sınıfı yerine arkası Menemenli Hasan efon- astahkJara mütehassısı 
ıQoi sıoıh tatbık olonaoakbr. dinin tYile ıuabdut Te ehlı vu- Moayeoebııneıani Birincı 

1
•hu tartle t•bhittnameain kafça halibaan kıymeti 900 clo Beyler . sinema soktt~ında 26 

ih~- ediltli ta•ihtea 3/5/35 tari- kuz yUz lira olarak takdır edıl· numualı buırnı1i daıreeın"" 

IZMIR -BURNOVA HATTI HAVALI KATARLARI 
1 Temmuz 934 Tarihinden Muteberdir 

... Jsada t-L- '"' f ıttllllYUO r IB'Q -.rdh. mit olan ev icra ve iflas kana nakletmıştir. (l l(f•) h 3 ı · x 
61 53 

. - --
ö5 57 59 61 - lil'llltaf. '-rilıaiad• 31/ ••1t••• 129 cu m,.ddMine te•fi -------İllllllllİm--:l f8 imlAri 

1211934 h. r - --- ----- --..----tarı UM lrad•r mnteber kan açık ;il'lhrma auretıle sa:ıl- zınır 5.50 6.50 10 IO l~ 15 16 00 
ol--•- ·· Jh çok arturaıuu taahhüdü bakı 

- ıızere vaemiı- tmtn muma •e aatı,111 11/8/9:l4. Q 0 • • Hi lAI 
t&.._cak .:a b t i .. .. 5 l kalmak şıutalo ru uayyen günii H .. lkanınar d ~erıuan ebf'r tonun- mar eı gunu INl&t l te zrnirde n t• 

-• D(,)q karuş iioret ahnaoakhr ikiooi Beyler ıokıt~ıntlıl A bkA· takıp e.den 15 ınci giioft yam M erıınll 
12 - 121'1/l- tarildadea 311 febMy• mallk~..-. Sslnnon• '/O ftnt g9H' Ufj"flf 

, /l934 faribın., kadar Ismfnlell .ta y•plfm~ı•a mahkAmPce kil· ten 11aaua en çok Rrttıranıo üae-
'lepeköye hakı--11 · rar verilmış oldoıtundan taliple. rınde barakılac•Aı oıbetle bn bap· 

..... arecek meraole .. 
~tJ•nua Oebe rıa yuıda yedi l>uçuk pey akçesı 
tut tin-.. r toa9 ndaa 220 ku - •e1a milli blr hllnkaıun taahhüt 

..... ~ ah nacak tu 
B · BMkhıbtı ale arUarmay" ıttırak 

ta yapılan arLtırıua f&rloaweau 

mab kem o solon una ili~ti ri hnit 

oldugundırn daha fazla tafıtılat 
.... _ 

0

1 
tllrifenın ı•a, beD-8'n, ... bileeekleri •• arttuıla11 bttdel 

-.u-..n t ·· tu bk k ler u n, patlay"" ralUlcle- muhammen kıymetin yüzde yet- almak ıstıyenll'rın ma eme •· 

Hor nova 
:Menınli 

Hl\lkapıoar 
HılAl 

rzmır 

5.5, 6.5, 
568 6.58 
602 '1.02 

T.ıcr-

fi2 54 ö6 

6 lD 7.to 8 t9 
6 :a7 7.(8 8 51 
631 7.5~ 9 Ol 
6 :J5 7 56 9 05 
6."i9 8 00 9 09 

e,;. 't ~akli hu1tııf ,.raite ta\bi •it b~tml bolar•• talibi üaerine lemine miiraoaatları ili\n otonar. X - Oona guul44r& ıoıeıuealer 

ıou. 12.19 15.04: 
1018 12.2S 15.08 
10.22 li21 15.li ,.... 

5R 60 62 

10 40 14 lb 1540 
10.t8 1..l.25 15 f8 
10 52 14 27 1552 
10 68 14.31 15.56 
11.00 14 :l5 16 00 

diğerleri her ~ön itlerler. 

-.....--
63 65 6'7 (t \ 

16.~li 17.35 19,0 21.(0 
16.29 17 39 U>.•4. 21,, 
11.SS 17.•S 19,8 2148 
16 37 17 47 1991 tl5i 
t1J'45 1'7.CJtJ 90.0fJ ft99-

64: 66 68 '78 

17.05 ıs 35 20 20 20.10 
17.18 1843 20.28 2"J 18 
17.17 18.47 20.82 22.H 
17 21 1851 20.35 22.28 
18.~6 18 55 2tJ.i0 2tSO 

atıfade etmex. iltale edaleoeıi akei &akdırde (52) 

lzlhir - Karşiyaka Hath Havali Katarları 
1 T~mmn?. 934 t1'r•hın r1An ınnt~hArdir. 

•aklaa Ve ıa,aatı Ba.Jutl:ı-e BIG.teha•nsı 11 x 1:~ 15 17 ~---~~-----------------------------~-------------------

ETUP ()EftA.L 
MAKINA iMALATHANESi 

K&llmata <J.&BŞISI •D•ABA. &O - Iwmir 

176:1 ~o v~ 20 şubat 93C tartt.U llı•hra 
berllfmı baiattir 

Bıı lıAmnr makirıeleri gern meta•et K .. 
rck sadt-lik ve gerek koll&Dlf ilibarile Avrupa 
IDttkııı e lerın" faik oldukları gibi fiat huıo · 
&landa. da nonzdor. 

IAZBZtYEI MOTORLERI ~iN 
On beygır kavveLinden 250 b~ygar kuvve

tioe kadar cıbıuslar imal olunur. Daha bü
yükleri için hususi eipıtriş kabnl olnnıır. ttu 
cıbaalar Antraeit ve od'on kömflrii için ya
pılmakta olup ar~u tıdıldiğındb Ltnit ki,_ 
miirleri için ele terlihat yı.pıhr. 

~~~~~!!!~P~!!~H•y· ~ 
dorlik tulnnıhu•) zeytin ezme fftkımlan ve 
her çefit yağ ve au tanklarile makme ile 
müt .. bıurik bütüa koYTet ve luıdretıe (Saatte 
600 ıoaa - 500,000 kilograma kadar) ıu 
çekmek üz .. re garuti ile talumbalar ve dür · 
binler imal edılir. 

Un değirmenleri, ıuıaoıör teşkilatlıuı ve 
her kudrette e&bit, seyyar ve müteharrik 
Tinçler yapılır. 

Bahriye İşleri 

Hıı makineler 150 2n0 350 450 kılog
rauılık olarak yapılmaktıülır. Husnili siparıo 
Y~rildı~inıle istenile~ lJoydl\ da yapıfır.Hosnıt 
çıtthk . p1'sıtAne ve ıııair yerler içın (50) kito
gra1n1t~" kadın el He miiteh•rrik baıuur 
taa•inelerı de J•pıhr. 

\ Motorbot, Dok, Layfer •e yfia tona 
1 .1 rzn ı·derıler hn makineleri gerek farın. 
~rda fuliyette •e gerekte atelyemizde göre- kadar bı,mafe tellneter•ıe gemilere 
hılirlır Atelye•• milrac t. ed · ıa·&· d f 1 TAJu •• mtabayy.tr -r.ane imali • • J"" aa ı ı&ın e az a r-
•ıalıat ver.lir. Hariçten kfttaloğ talep vokn· neYi ınşaat ·.-e l•ıniratı teminatlı 
unda gönderilit. taahhüt olonor. 

Muı,.....,., /.al'fltlü ..,_.. wtı•w 1'aleUl ~ a.ıat J' rd•/e ., ... 
:=ın Yeni fırın. Kut.• catld~atn• Emin efendinin. Jlrlç.,,.elllı _... •• o.

el •/Pndlnln, llaltızlarda Cemal PfeadllllH. 7••• • .,dltw xtldttht ,_..,ht 
1""dt blrtlWler fınnlarında gill fllJl/bWr. ~-ıa B ı 

l ~wı r \)akar f> :4ö ız.u~ 
Hılil 6.~~ '106 

c;.sa 7 10 

586 7.lS 
Salhane ö.,() 'l.16 
Hayraklı 643 '1.19 
l'uran •arar 6 46 
l'uran kalkaıl •1 '7.it 
ALa1h61i .ööi '1.~1 
Kartı yaka V 6 6-! -
.Karşıyaka K &.~ 721 
Hoıt"n h köy IJ 58 7 32 
H Mtiıeyınler8.02 7.38 
(.'ı yli 

ll.•ö 12.~U 
9 ,9 21 24. 
9 .öS ı:a.~ 

956 11 sı 

1000 1231 
10.6' 12 88 
10.01 li41 
1009 li'j 
ıo.ı' ıı.•1 

lQ.J'l 1249 

10.~ 12 6;1 

1023 1266 
10Jl7 18 00 

18.08 

19 7 ----
15 05 
15.09 
ıo ıa 

1516 

ııto 

15 28 
15.26 
15 28 
163' 

15.:J6 

ıa.'5 

15 t8 
15 52 

17 05 
17.10 
1'114. 
17 UJ 
11.iO 
11.U 
17 28 
17.31 
17.SS 
1139 

17 42 

17.(S 

17 ,9 
17 55 
18.04 

X Uuwa ~unu ışltHuezlM dıjlt:trlMl her gün ışl erler 

:t l :t:I 25 

18.00 19.35 2125 
180, 19.31 2129 
ıs.oa 19.'3 ~LU 

1811 19(8 iLH 
18.14. 19.60 2111 
18 17 19 53 21.,3 
18.20 19.56 
18.ii to.00 21,7 
18.27 ieot 215' 
18.30 20.09 21.57 
ıs a2 20.13 ii02 

18.35 20 ı• ~tOG 

18.39 24>.:.ao ~.10 

Çiyli - l:ımir Hattı Havali Katarlan 
1 l T11mnnuı 9:U t"rıhindfllt"I mutflhAr 

:-:---:-~----ı_x _____ ~1~4..--~--:s:__~ı6 
<,lıyh K. 
U Uü1eyialer6.10 

Boıtaolı köy 6 16 
Ka,.ıyaka V6.l7 
Karşa1aka J[ 1 20 
.Alaybeyl 6.2j 

T•ran V 817 
e.ıs 
682 
615 
838 
8.,1 

8.0, 
7.,1 v 8.11 11 05 

7.45 
'1 -18 
7 60 
7.52 

-
7.67 
8.91 
89' 
8.07 
8.11 

8 ı' 
8.18 

x 819 
8.~ 

8.~7 

8.31 
838 
844. 
8.46 
851 
8.65 
900 

Vt~ 

K.9.N 

1109 
11 li 
11.ti 
112, 
1L29 
11.30 
1134 
ıı.n 

ıı "~ 
ıua 

9.11 ıı.•ı 
•.16 ll.6l 

()Aft Ya& 

u~ 

13.50 
1.3.58 
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!Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandais 
Kumpanyası 

SATURNUS vapıırıı 14 Temmıız
ı aa beklenm~kte olup hamnle 

ıini tahliye ederek HOURG AS, 

V .ARN A ve KÖSTENOE için 
yük alacaktır. 

dört tem-

Iıtanbııl ıilürat Yolıı 

SAKARYA vapuru 

Her pazar --;::=> günü saat on 
• altıda limanı 

ınızdan hare· 
ketlf4 doğra 

lstanbnla gi
der. 

Zararlı böceklerle 
mücadele menimi geldi. 
Bıı sene fiyatlarıla ten
zilat vardır. En keskin 

Flayuzen 
markalı dökme ilacın lit
resi yalnız yüz, hnHaMi 
şişelerimiz otnz knraştur. 
Çeyrek, yarım Te bir 
kiloluk tenekeler vardır. 

• 10 'l'emmuz ıu:H 

HARAÇÇI ZADELER 

OERES vapnru on 

lfazla malumat almak isti 

ven iM Hirinci kordonda VA

PUROULUK şirketi acenteli 

!tine müracaat • 
muzdan 18 temmuza kadar doğra 

.A1'VERS, ROTERD.AM, AMS· 
TJ<:RD Al\1 Te H .AM BU RG li 1 •·---•T•R•,I•, ıı .. ~F•O•N--3-65•8• 
manlarına hamule alacaktır. 

Çok sağl1<m ve zıırif 

tal om baların mevcuda 
az kaldığından ihtiyacı 

olanlar şlmıliden tedarik 
etsinler. 

Ucuz ve sağlam sanaaıyeleri 
,Haraççı zadeler imal eder. 

ikinci Beyler sokağı No. 102 
Telefon No. 3778 8ATUH.NUS Vapuru 14 tem- Jf. V. 

muzdau 18 Teuımnza kadar ıloğrn W. F. H. Va.n Der 
IANVEHS,ROTERDAM, HAM· Zee & Oo. 
BURG ve için hamule alacaktır. Deutsche levante ltnie 

Svenska Orient Llnien Sl\1YRNA vapuru 23 hıızi-
HEMLAND motörü 00 beş rancla bekleniyor. 27 hazirana 

temmuzda beklenmekte olnp kadar AN\'ERS,ROTTERDAM. 
ı ROTTERD.AMHAMBURG,CO BAl\IHURG ve HREMEN li-
PEliUAGEN , DANTZIG , manlarına hamule alacakt ı r. 
GDYNlA, GOTEBORG ve IS- HRRAKf,EA vapuru 7 tem· 

! OA~DINA VY A limanları için mıızıla b~kf.,niyor. 11 temmuza 
hamule alacaktır. kadar ANVERS, ROTTERDAM 

Service Marttim Roumain HAl\1BURO ve BREMEN için 
Garbi Akdeniz için aycla bir Hamııle alacaktır. 

1 
muntazam sefer , GALILRA vspıırn 11 hazi-

SUOEAVA vapura on ağos randa ANVEltS HAMRU!tG 
ı tosta •ürat edecek ve ayni giin ve BREMJ<:N don J lik çıknr-

1&at on ~ekizde MALTA, BAR- ınıştır . 
OEJ,ONE, MARStLYA,OENO- 1HEEXPOR1 S1EAMSHJP 
V .A, Te N APOLlYE hareket CORPORA1 /ON 
edecektir. Yolcn Te bamnle ka

l bol ~der. 
PELES Vapura 13 eylülde 

g~lecek Te ayni gün eaat oo se• 
' kızde MAL'lA, BAROELONE 
:MARSlLYA, OENOVA, ve 
:NA POLl isıiıı yolcu Ye hamule 
a lac~ ld ı r. 

EXMOTH Vapuru 10 teıu -

muzıla bekleniyor. NEVYORK, 
BOSTON ve FlLADELFl YA 
için ylik alacaklır. 

Vnrut taribleri ve vapurlarııı 
isimleri iizerine meealiyet kaha! 
edilmez . 

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

Bı rinoi Kordon Telefon N o. 
2007 - 2008 

Seyyar satıcılara taze 
ve müessir pire tozunıı 
her yerden daha ncuz 
vMiyoraz. Toz ve topan naftalin 
etmez. Vakit varken, halılarrnız Te 
için naftalin alınız. 

fiyatlarında rekabet kaba) 
kıymetli yünlü elbiseleriniz 

Meşbnr Ye tecriiheli 

.A..IlTI 
Kııınaş boynlr. rıınızı unotmavınır. 

TELEFON: 3882 

Devlet demiryolları ve 
limanları 7 nci işletme 
müf ettişliginden: 
Cuma Günlerine Mahsus Halk 

Tenezzüh Trenleri 
Muhterem balkın cami\ tatillerinden bilistifade gayet ehTen 

bir ücret mnkalıllinde Soma Te Alaşehire kadar olan şehir ve 1 
kasabaları herhangi birine seri ve rahat bir tenezzüh seyabııti 

yapmaları ve mezkur şehirlerde yiyecek ve giyeceğe müteallik 
ılılıyaçlarını da ucuza tedarik etmeleri maksadila 13 Temmuz 
934 tarihin~ miieadil Gama giiniinden itibartın iş'arı ahere kad11r 
her Ouma günü lzmirden Alaşehire ve Somaya kadar gidip gel
mek iizere hususi tenezziih katarları işletilecektir. Teııezziih ka

JGNAZJO MESSJNA & Co. 
11 Al YA hattına onbef günde 

bir muntazam tJefer 
ı HORZOLlYapuru 18Temmnzda 
beklenmekte olnp MALTA, OE
NOV .A, LİVERNO. Napoli, 

l :MESSlNA Te RATANYA için 
/ 1Ük alacaktır. 

QIİVİer Ve Şü larlarile s~yab1<t edecek yolcularımız" icap eden her kolaylığın 
• gö~terilme8i lüzumn altlkadar makamlardan rica edilmiştir. 

Holland AutJtalla Lino 
ALMKERK motörü 21 ey

\ lülıle beklenmekte olup BOBAY 
AVUSTALYA ve YENI ZE
LANDA için yük alacaktır. 

llandaki barekııt tarihlerinde
ki deği,ikliklerden aceota mee'ıı· 

, liy"t kabul etmez. 

LJM/1 E1 lzınir - A laşahir i~tikameti: 

Vapur Acentesi ızmirden h~· cuma günü saat 6,4o da hareket ed~cek olan 
Cendelt han Birinci Kordon tenezzüh k•tarı H. Pınar, Toran, KıH~ıy .. ka, Menemen, Emiralem, 

1el. 2443 Manisa, Kasaba, Sıut ve Salihlide durup yolca aldıktan sonra 
Dhe Ellerman Lines Lid. saat 10,30 da Alaş>ıbire varncak ve orada altı saatten fazla kal · 

1 ahi/ye için beklenilen vapurlar dıktan sonra saat 16,45 te kalkacak ve gelirken uğradığı istaı-
LESB [AN vapuru on sekiz ı ı k k · d temınnzd1> Ll V ERPOQJ, ve yoıı ara e rar uğrayar~ ve Manısa a Soma tarafından gelecek 

SlV A NSEN'den. katarla bırle~erek saat ~0,55 te tzmire vuı ! olacaktır. 
ALG.Iı.H.lAN Vapuru 20 tem İzmir - t:!oma istikameti: 

muzda HULL,LONDRA ve AN- lzmirden her cuına sabahı A.laşehire gidecek tenezzüh · kata· 
VERS'ten rıııa ilave edilecek ayrı arabalarla saat 6,40 ta hareket eden yol· 

Delltllche levante llnie culıH l\1ırnisadan itibaren ayrı hir katarla Çiftlik, Akhisar Te 

Adres: 

Pl..4 AT T 
Makinı' lı'abri kasını ıı 

NAMDAR ÇIKRIGI 

Pek yakında en ulak yedek parçalariyle beraber aşağı· 
daki IZMIR UMUM AOEN'rASINDA ılok balnndnro-
laeaktır. Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Msnifatnracılar çarşııı SRlfet Mokağı No. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

muhterem Doktorlarımıza. 
Ademi iktidar, 

karfı 

erkeklerdeki umumi 
miless tr bir lldç 

HOBllO i 
zafiyete 

Tal>!ııtleri tnnnıo eu don naz:ıı ıyelerine tevfikan ilızıı.r 
adı len bn çok fa yılalı müstahzar hakkında fa:t.la izahat 1'8 

meccanen nümane almak istiyt-n cloktor beyler Istanhulda 
ı<araköyde Zülfarns eokagıııda ( 17 ) nnıııarada 

Hayri Rifat ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat Fazla tafsillit için İkinci Kor-

1 donda Tahmil Tahliye Şirketi 

\ biouı arkuında FRATELLt 
1 SPEROO acenteliğine müraoaat 

TROYA Vııpur~ 10 t~mıırnzd,8 Kırkagaca ugrayarak uat 10,38 dA Somaya varacaklar Te orada 
BAMBURG, BRE MEN ve A~ - 6 saatten fazla lıir zaman kaldıktan sonra s t 16 50 d k lk k VERS't aa , e a aca 

eıı olan hneusi katarla dönecekler Te gelirken n"radıkları ietasyon-

~irketıne mektupla lütf~n müracaat 
15-26 (853) H 3 imi lirler. 

İzmir banlyö hattındaki 
tren ücretleri indiriliyor 

NOT: Viirut tarihleri ve va " 
mes

'u· lı.ra tekrar uğrayarak vıı Maııiıada .Ala•ehirden dönen katarla 
edilmesi rica olunur. purlarıo isimleri iizerine • birleşerek lzmlre saat 20,55 te muTıısalat edeceklerdir. Bıı 

Telefon: 2004'-2005 liyet kabul edilmez. 

/ ~ - .., 
1 ZONGULDAK 

• • • • • • 
:EC C> 1'\I.[ "1:J :Fl "'(J 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( ZERO DiZ ) ve sair kalıteler: 
Bu defa getirdiğim yüksek kalorili ve fevkalllde tenzilatlı 

Z ON G U L D .A K kömürlerini satı~a vazetıim.(ZERO 

DiZ) tonu ara {10 5) L• d 
baya teslim , ıra ır. 
Adres: .Maltızlarda Yalı caddesinde 

ZOROI GANOOt 

lzmir Defterdarhğından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili 

Soğukkuyn mevkiinde Menemen caddesinde 

içın liarşıyakada 

kain 5412 numaralı 

hane ile babç., tahsili emval kaııunana tevfikan haczedilmiş ve 

tarihi ilı1ndao itibarım 21 gün milıldetle mlizadeye çıkarılmış 

olılnğııııdan almak ve müzayede şartlarını öğrenmek i~tiyenlerin 

Defterdarlık tahsilat kalemine müracaatları. 

27-3-10 2573 (964.) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satı
nalma Komisyonu Reisliğinden: 

Akliye ve asabiye hastanesi haptaları için kışlık elbise ve pal· 

to yaptırılmak iizere lüzum gösterilen 5000 metre yerli kumaşı 

olb1>pt~ki nlimune ve şartnamesi veçbile Te 24 temmuz 934 salı 

günü saat 14 te kapalı zarf nsolile muamele yapılmak üzere mü

nakasaya koonınştıır. !eteklilerin miiracnatları. 
1 ö 10 15 2580 (995) 

tenezzüh katarı için heıu gidip gelme ve hem de yalnız gitme 
biletleri satılacaktır. 

Bilet iicrtttleri 

Gidip gelme için 
Yalnız gitme için 
kııroştur. 

I. 
200 
160 

Il. 
150 
120 

111. 
100 

80 

1 - Ba ücretlerin adi yolou ücretlerinden daha pahalı 

Devlet demir yolları ve lımauları 7 inci işletme mütettil 
liıtinden: 

. İzmir - Haoıhüeeyinler - HurnaTa ha Tali katarlarından 11 teıP 
muz 1934 tarihinden itibaren tatlıık eJılecek tenzilatlı tarifi' ii~ 
rine alıııacak ücretler miktRrı aşağıda gö~terilmi~tir: 

I ci ilci 
.MeTki M.eTki 

geldiği noktalarda, yolcular adi tarife üzerinıleo bilet almak 
sııretile teneı-.züh k .. tarlarile 1olculuk yapabileceklerdir. (Gitme) lzmirden Hacıhüseyinler ve 

2 - 5 yaşına ' kadar olan çocnklardan ücret alınmıyaoak Te Hornava kısımlarında her 
daha yakarı yaştakiler tam ücret Tereceklerdir. hangi iki istasyon aruında 

3 - Bn teoeıızüh trenlerinde yolcolarıo meccanen bağaj (Gidip gelme) Ayni kıeımlıuda 
naklettirmeğe kakları olmıyacağı gibi bn trenler için 18tılacak (Ulucak gitımı) Izmir-Hacıhüeeyiuler Tu ar:ı-
biletler diğer katarlarda kabul olunmıyacaktır. sıodald istaıyonlardan Ulncak is· 

( - Bu trenl11rde biletsiz binecek yolculardan umumi tarife taeyooona yalnız gitme (mohte· 
lif trenlerde) 

ahkamına tevfikan ücret ve ceza alınacaktır. 
5 - Tenezzlih trenlerine ait Takti hareket cetvelleri iıtae-

yoııların il:tn tahtalarına asılmıştır. Dalıa fazla tafsilat htlyenler 
kişelere müracaat edebilirler. 

günleri sabahından itibaren 
kişelerinde 1&tılmağa ba•-

(Amele kartı) Jzınir·Hacıhüs1<yinler ara
sındakı h~r hangi iki istasyon 
arasında yalnız üçiincii sınıt 

(Mekteplı kartı) İzmir Hacıbüseyinler Te 
İzmir - BorııaTa kısımlarınılan 
birinin her hangi iki istasyonu 

15 
ıo 

65 

10 
15 

50 

6 
10 

165 

6 - Tenezzüh biletleri perşembe 
yukarıda isimleri yszılı istasyonların 

lıyacakhr. 

7 - Bn katarların görecegi 
rem halkın lehine ileride daha 

rağbetin derecesine göre mubte. 
mühim kararlar alınacaktır. 

arasında 250 
(Mektepli) İzmir - Çiyli 350 :ısO 

c İzmir - Menemen .150 350 
Alıooman kartları fol<ıgraflı olması lazım gelıp takviuı ~f 

--------------------------•diçin muteberdir. Banli katarlarındıı biletsiz yolculardan Uc'~, 
İz~ir ~kinci Hukuk Mab 1 sarifı mn~akeme olan ~379 ko- ce1,a olarak maki uan 26 kul'UŞ ve sınıf değiştirenlerden 16 J,;ıır 

10-11-12 2795 (54) 

kemesınden. ruşun mnddelaleybe aıdiyetine alınır. 
lzmirde makim Kıymet ha- 10/6/934 tarihinde müddeialey- Trenlerin Takit hareketleri ayrıca ilan eılilmiştir . :!!'azla 

1~
1 

nım tarafından lznıirıle Baştn- bin gıyabında karar verilmekle 10.wat için istasyonlarn mürncaat edilmesi mercudor. 
rakta kasap Yusuf efenıli nez- bu bapta H. U. 1\1 . K. unu mad- 2799 (53) ,,,,,J 
dinde müstahd em iken tegayyüp ılei mahsusaeına tevfikan tanı~im 
eden T .. tar Ahmet efendi aley· kılınan ihbarnamenin müddea-
hinP ikame olunan daTa Te icra 
kılınan muhakeme neticeıinde 

tarafeynin boşanmalarına ve ta
bakknk eden kababatına mebni 
müddeiıı.leybln yeniden bir sene 
müddetle evlenememeeine ve ma· 

aleyhin mütegayyip olmasına Te 
Te elyeTm balundngu mahallin 
anlaşılamamaaına mebni tebliğ 

makamına kaim olmak üzere 
mahkeme divanhanesine talik 
kılındığı ilan elnnur. 2'189 (51) 

Satılık Zeytinyağı Preseleri ~ 
Pomparyolar, zeytin ta~ları Polimler vesair bilnmuııı Yş~ 

neye müteallik malzeme, buhar makineleri, Dizel motörii .,es' 
hazır olarak Yahya Kerim ticarethanesinde bnlunnr. S 

Yemiş çar~ıaı İzmir No 7 Telefon No 27 - 1 
l - 15 (4.7) 


