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Çanakkaleden fi tanbula 

Tayyare Piyangosu 
Şehrin.izde Ka-zanan T alililerin 

Adedi Haylı Fazladır 
lSTANHUJı, ll ( HUSU. 

Hareke Etti Sİ. ) - Tayyare piyangosunun 
Uçihıcii keşidesi hugiin mutat 

5000 Lira 

23427 zevat VA merasimle keşide edil· 
ruiştir. Büyiik ikramıye bo ke· 
şidedA çıkmıştır. Yarın aahab ta 
keşideye devam olnoacaktar. 

4000 Lira 

1772 

. Ctvdet Kerim Bey 
ISTANBUL, 11 (Hususi) -

Vilayetimiz Cumhuriyet Halk 
fırkası idare heyeti reiıi Cevdet 
Kerim beyin teptil edileceği 
Ankaradan bildiriliyor. 

Yeni Asır - Cevdet Kerim 
beyin teptilini icap ettiren ha-
dise vali Muhittin beyle arala· 
rında mevcut olduğu söylenen 
ihtilifhr. 

Zira hatırlarda olsa gerektir 
ki E~~af Bao~~sı meselesi Şehir 
meclısıode muzakere edilirken 
Mubitt.in . ve _Cevdet Kerim bey
ler bırbırlerıne karşı tarizkir 
ifadeler sarfeylemişlerdir. Yine 
bir aralık Cevdet Kerim beyin 
vilayetimiz fırka idare reisliğine 
getirileceği de rivayet olun
muştu. 

- ...... 11 

Beynelmilel 
Şin1endüf erler Kongresi 

BAMBUltG, 11 (A.A) -
Beynelmilel şimen<liiter konfe
ransı borada a9ılmı,tır. Konfe
rRnB "ŞYB nRkliyl\tına dair olan 
beynelmilel mokaYelenin tadUI 
itile metgol olaC\aklır. 

50000 Lira 

24635 
10000 Lira 

1422S 

Numaralara laabet etmlfllr. 

2000 Lira Kazananlar 

2020 14251 
- Sonu 3 üncü saltı/ede -

e ••••• 
Şiddetli Bir NutuK Daha 

Almanyadaki .<ton Jıôdıselnotn soma 
Berliq sokala11nda gtzen bisıkletli 

dtv11ye asker /eı i 

Berfin, 11 (A A) Havas 30 Haziran dahilde hiç bir 
Ajamnndan: sarsıntı tevlit etmeksizin geç• 

M. Goebbels dün akşam rad- Bütün millet Füronin mes'ut ka
yoda söylediği nutkunda Alman rarını kabul etmiştir M. Hitlere 
milletine hitap ederken ayni kartı olan aşk ve rejim her za~ 
zamanda ecnebi milletlere de mankinden ziyade kuvvetlidir. 
bitap ettiğini bildirmekle başla· Nazır ecnebi matbuatını ve 
mıştlr. Hatip demiştir ki: - Sonu 4 üncü sahifede -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pa-.latılamıyan Dost 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

( 811 gün gelecek Fransu, Çekoslovakyayı mtmnurı etmek için Alma11yaya, 
Yugoslavya için ita/yaya, Romanya için Rusyaya lıarp ilfın edecek ... ) 

KUçDk ltllAf - Dost Barthouı. Şimdi bizimi• gel .. 
• - ltalyan karikatürü -



KazımPş. nın Tetkikleri 
Çok Neş'eli Geçti 

9 Eyliil Panayırı Etrafındaki 
Faaliyetler De am Eyliyor 

.reni A•ır l2 Temmnz 193t 

ıi!f~~~[C! 
~ 1-.,..iJ//fl'ZZ:il'TT/77T/7/"/77///;llf/I 

l&tlta Etti 

D•• T• t Od d 1 Adı• d Üçiincü noter •e•ııedarı ,\.lı un ıcare asın a ıye e b"y Tazifeeinıl11n i~tifa etmi,tir. 
Mezuniyet Alan KAtlpler 

M••he T 1 t Y ld A lzmir,.alıyecezamabkemeei u ' ım op an. 1 apı 1 Aranan Hakim zabıt kıl.tiplerinden Hıırh•uı, Fo• 
Jlo?.dajt, Ovacık, Kaphuı yay-, 11ergauıo. 1 rvıııôı, Balıkesir yo· .&.t'J.r Cezaya ça zabıt katıhi Mehmet Hilmi, 

; ıhrındakı yolları Te Kınd~haym lilt1 Bnr a~·a hareket .~de~ektir. ihracat Tacirleri dış Ticaretimizin •'llraoaat E•ti Hilye klltiplerinden Avni, 1alh 
k f 1 1. ,. ı J" ı b • hnknlı: 7.Rbıt kltiplerinılen Ah• 

çııcn yarılarını te ''' fl< eıı v~ ı ,. ı \aıını paşa ı un ır ınn- 1 k• f T db• 1 • • f b Ett•ı lbtilbtan maznun olarak. bir 
Klıınm pııoa diln 8k,anı tehriroi7.A barrırımıztı pansyır hakkında D ı1:a 1 e ır erını za 1 er met Jtefik, hapi11bane heaap m .. 

'( buçnk ijenedenberi arıuımakta moru i!Ayrı, adlıye vezırndıu• 
dönıuü~tür. Qoııı1k yurtlarınd11 demışlir ki: olan Sı.ferı"bı··ar ıabık bhkı"ml 

" a İrfan, icra kıitiplerınden O:uer tceçen yökıek neş'e ve terakkiyi .Mo~kova ticaret koııs11yiıoıx .Ev.-ela Prag ticaret konseyi 
Oevat bey dün Ağır ceza mah. Lütfi, sulh lınknk zabıt ki'ıtilıi bir mnıbuiyet gihı tel:ikki ~ı- J\liinıtaz b<·y ve Prag tlcııret Avni bey eözalarak, orta Avrupa kem~ı·ne 

b ~ müucaatle dnrntmı- Remzi, <,ıe,me zahıt katibi Av· mişlerdır. Hora<İ11n götiiriilen kon•~yiınız Avni lıey Ege nıın ıle ticaret ynpıın i r11cat'Jilıırı· 
sının yttpılmuını iatemit Te ni, lbıan, ticar~ı ınahkemeıı ,. •. 

bıunaklar ılnbal ~·•ınlar içind" takı.aının ihracat ıuaıld~lni bak mızirı dileklerini sormnt ve 
taktırılnıı~ Ye <;ocuklarııı !!jtlen- kında tetkiklerde boloomRk, verdıkleri izahatı dinliyerek mahkeme durıışmhsının yapıl. bıt Jı:atibi HR~ıın Remzi efendi· 

muına karar ..-ermi' İde de Tak- lere mııbkemeleriıı tadıli dola· 
eelerıne bir şey d:ıhR ilave t'diJ. Ruıya ve orta A nupı. ınemle· notlar almıştır. 

tin g~ olmasından dolayı mnha· ylıılle rot'znniyet nrilıniştir 
nıiştır. Qocııklıırın aıbbalı iyidir. ketleri ile ticari ınünaeebPtlerde AYDI beyılen sonra Mo~~ova T 

keme comıırteıi giinün11 kalmıştır. eftlz Komisyonu Toplandl 
On günde iki iiı; kilo alaıılıH bulunan tıcirlerimiz:e ıemaı et- ticıaret koneeyiıuLıı Mümtaz bey M:akina Hırsızı Vılayet tefi i,. kouıı~yıırııı vali 
çoktur. Bııkım, kalori, leıııizlık mek iizere lstanbuldan şehrimi süz alarak Rusya ile tioari mii muf\vini Saip lwyırı rıya6oıııııd• 
Tt- hepsinin graınofonu, 911lgıları :;ıe gelmi,lenlir. Ha makaatla dün nasehetlerôe bulnn1<D tacirleri- Efrelpatada Şükriye hanımın içtima etıni,tır. 
d "kk t Ilı a· A 1 ıt b d b · · f hırneeine girerek. bir diki' maki. ı a ı ce e ıyor. ve e e 81\at on ir e şe rımuıırı marn ınizin iki memleket ,;raaındaki . L d Al" 

1 
b Fuat Bey 

Sinancılar yayl .. ~ındR Kenıalpa- t•<"arethaneleri ınümeeıillerinin nası llraat e en 1 0 1 a mu ar- Hir ay weznnl\·nt alıtn vilA" 
~anın köyleri >ııyıu .. t edılıni~, 

Örende yeni haşlıyAn mektep 
faaliyetimiı< ve PRrsanııı lı.'.in,ı..

hayıa (QOCnlı: yurdu) teltit edil
miştiştir. Vali Kizım p•fa, diio 
ö~ledPn soııra belediyede topl"· 
nan 9 Kylftl beynelmilel panayırı 
komiteeine riyaeet etmiş u yapı 

lacak işler koınitede müzakere 
olonmo~tur: Gelen .ıvrak ii"erinde 
komitece yeniden bazı kaurlar 
Yerilmit Te lfldhirler alııımıttır. 

Vali Kazım paşa istirahatle 
yorgonluğnno gidermek ve ayni 
zamanda Rnrsanın a~u ve beda· 
yilni tetkik eylemek iizere Teki\ 
Jetten ıın ıı:ıınlök mezorıiyet 

alreı,ıır. Hır mAni ırobar etme. 
digl takdirde p11p cama 11ahabı 

Volt }(fızım Paşa 
9 l<~yldl heynelmilel JNIDRyırı 

memleketın erı güzide bir eııeridir. 
Bunu başarmalı: için hepimizin 
ve bilhs•sıı matbuat arkaıh~l•rı
mın elele •ererek bizi •e yukeelı: 
emellerimizi mııvaflakiycte isn· 
!ine yardımlarını ve şerflflerle 

dola lıımir iktiıat btlnyeeınin 

eanl11n<lırılmasını dilerim. 

Alsancak Cinayetinin 
Esrar Perdesi Yırtılmadı 

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

i'tirakile ticAret Te aanayi ()(fa
sında bir toplantı yapılmıttır. 

Bu toplantııla banka müdiirlerl 
ve olıa miidürii Akil ve müdür 
nıuavıni Uahmi beyler de hazır 
bu in omuşlard ır. 

lı;tımaa hona reıiıi Cevabi r ci 
7.ade Şiikrii lıey riyaset etmiştir. 
Siikrü bey .Moskova .,.., PMağ 
• • 
konuyleri ile Tiirk ofis lzmir 
şnbe!i mödOrö Akil Emrullak 
lıeyi tacirlerimize tanitmıştır. 

~ioaretin iııkisafı hakkıııda ver• b k d k" t hk'k. • 'L ı · . rem a ın a ı a ı a. tama yet h k k . 1 .. 1.. .. Fnıl o o ış erı mıu uru 
dikleri izRhatı dinlemi~ ve oloııarak me•kufen aeliye mıh· s...y me . t .. dd t· . · 

d . .,., zuıııye mn " ını geçır· 
mühim noktaları kay eylemiştir. kemeııne aevkine karar Terli- mek ö..ıer!' Ro?.daı:tınR gitıııi,ıir. 

Tçtima111 sonunda Türklllis mi~tir. Kadro Tamamlandı 
ıuiidürii Akil bey ~öz alınış, Tekrazt JBaJl.Jdlm 
Olısin vazi fele.rile yıtpacağı iş- Oldu 
leri lıülasııtan bı:ab ve tacirlııı·i· lhlil&etan maanun mnh8111-

mizi Türkofiıı şıı beııi ile daimi bei hnınıiye ıab~ildarı Oımın 
temas ve münasebette tınluoma efendinin nalı:z iizerine yapılan 
ıta davet eylemiştir. ınnbRkemeei öaerine 2 ıeııe ll 

A Yni ve Mümta:a beyler lın ay agır bı.pae konnlmuı bak-
ı:iin lstanbnla ıliirıeceklerdir. kındaki eski karar hakkındı. 

Adliye V ekiılelındeıı l Ha· 
zirıından itibarea tatbik edılıııek 

kaydile gelen Uıuoml Hapiabıuııı 
kııdr<>1nnda 10 lira mıııı'lı bir 
kı\tip ile 36 lir11 maaşlı iki gsr 
dira• nokııı.ndı. 

Banlara ait 
Mubaııebeye diin 

kadro 
ıeblijt 

ayrıoa 

olan-

Debbağhaneler Gazi Hazretleri 
temyiz mahkemesinin Dllkzına 

itlıaa karar Teriimi' Te ayni ce
zaya tekrar biikmolıınoıuştur. Hakaret Davası 

lendisiıı Middeiııııi 
Sösinüdı ıi Vırm~ 

Şehir Haricine Ergenekon Gen9le
Kakledilecekler riaeı Cevap Verdi Yala.acı Şalıit 

Saib huknk mahkemeeinde Şehir dahilinde bulanan deb
bağhanelerin belt>diye hududu 
haricine kaldırılması hakkında 
şehir meclisince verilen karar 
vilayet idare heyeti tarafından 
da tasdik olunmuştur. 

J<:r~tmekon gıııı9l11rinin tazim 
telgrllfluına diin R11isicemhur yalan yere yemin ettiği anl-.ılan 
Huıretleri atideki oevııbı gön· Tahir oğln Nazif efendi hakkın· 

da iiçüncii müıtantilı:likt.. tsh-
ılerıııişlordir. 20 N' · 

· kikata ha•lanmı•tır. ısan aktamı Şehir gaıı f zıni r Ergenekoo terbiyei bede- ., v nd · M Bu Da Oyte noıa a müstecır urat be1 
niye konr1re rei•i Hıılit beye tabkı"r ga-onla 1 d L-d -ı "' Yalan yerıı şahıtlık etmekten ' ·~ r aroe en • 

CeYap keııdiıine müddeiumumi süsıi yaz Tatili Hakkımdaki duygalarının le· ınazıııın Şaban ojtln Muijtafa na- verea l'JUkat Kimil bey ile ar 
~rkkilı ederim. ınındaki ••hı• hAklunde birinoi kad. Seyfi .., y...,.f ...,. 

Tahkikat Devam Ediyor - ftalyao 1'6betqi Hakimler Reisıcıınıhıır ıııiietanfıklıkte yapılnıııklll olan aleyhine açı an hakaret davasıiil 
KODSO}OSUDUD Bl•r Tavzı•bı• Ta.,in Edildi Gazi Mustafa Kemal ıahkikat ikmal fldılmiş Te Mnı- dlin Sulhce:ıa mahkemesinde de' 

talanın m~vkufen Aıliyeeeza vım edilmiflir. Dinlenilen bef 
Adliyenin yaz tatili evvelce b't iddia lu - - 1 rf 

L• J h• mahkemesine sevkine karar Ye- şı ı . . o. nan cu.r~m e 
Enelki •ktam Alaancıkta oclada Emniyet Müdürlüğü dak de yazdığımız veçhile 20 Tem- ıman D ısarı mumeıleyhlerın ışledıklerını sır· 

Haa bey ~-a.-a.n .. - 1a'-'Lı· bu t"J k · ak C b 1 k rilmi,tir. lediler. Daha ı"kı' ,abı.tten bı'rı"n• _.,._,.. uıu ı os opı memura1141 parm ız mıız uma günü aş ıyaca tır. lımir Liman ye Körfez işleri ~ 
lunduğa eTİn alt katında iki leri aldırılmıştır. Sulh hukuk ve Ahkamı şahsiye inhisarı hissedarlar heyeti umu· D • d tebligat yapJmasına diğerini• 
meçhul şahıa tarafından, ~;ece . ı . . k lh h enız e zorla getirilmesine karar veril vansrodın iki bocuk saat sonra Buırün maktulün biraderi ile ış erını görme üzere su u miyesının Ağustosun birinci . .._ 
ı- birader zadesinin ifadeleri ılı· kuk hakimlerinden Mazhar bey C • 1 mış ve .... vıcı Murat bey ale1 
on bir yerinden biçakla yarala umartesı günll top anması ta Riaa.-,eietf&l hine açılan mukabil davanın bir-
narık esrareng.z bir surette öl aac:akbve kuTVektlik bir k ihtimadle sdu hulcheza iflbe:,~?i 

1
gö_rmdck 5ü~er8e karrür etmiştir. Bir komserin in- B'6•ilk Ej'leaoeai leıtirilerek rüyeti için mabake• 

dürülen seyyar sebze<:i Mateonun göre ugün tah İ at i mal e İ· e 5 ceza ... ım erın en aıt · tihabı vilayetten istenmi' ve vi· • •eni• deTamı 11 Eylül tarihill4' 
blldisei katli etrafındaki tahki- lecektir: nöbetçi hikim olarak vazifelerine layetçe keyfiyet iktisat vekile· H imayeietfal gaı denpartiıi için hlrakıldı. 
kata dün de sabahtan gece geç ,.•,. devam edeceklerdir. tine bildirilmiftir. eemiyııtçe Körfea idareeindea 119 y ,- ·.ı;ı 
Yalrite kadar müddeiumumi mua Dön bu cinayeti kaydederken Ba içtimada - çıkaa bir •apur iıtiear edilmi,ıir. Deniz 811110 Zltlnnlf 
Yini Ali, ad!i kıs!~ ~eisi Te_vfi~ lt.alyan kon~olosun~n ~arakola Bir Tavsiye kanıma teriikaa iahilV idarem geaintilerl ~baba kaaar . deTam lami rin Je,l?erlı geaçleri, k•· 
Ye merkezın binncı kom11en gıderek bidıaede bir muıs me- s- k A J Y I deTI t ie b . edecek Te bir aralılı: lnoıraltınıı dir,iaas hııllrı tamirin mıırllf 
Miiırir beyler tarafındın ehem· selesinin menuu b.hsolabilece- ure varı 3DI ması ~- m .._. •~1'~ 11· "ıkılarat eııeneeler yapılacaktır . 
• .,. ede denm editı.ö .. ir. gıni söylediği kaydeclilm.İfli. ViJA...-etten Tamı'm Edı'ldı' r.eceiiıtd. en -•·. firketia. tu· ., Kemal Kliırııil lı.olooy•lıırı içıd 

..,. "J f karar erilecektir 1r 1r .-ı.~-- İltanbıılda ltıı•vetli hır cery•• 
Dm bir çok yeni ,ahitler ltal_Yan vis ko~ü mösyö lılafii Yıbaa domun Tilki Ye Ça ıyesıne Y ·IL&a~- nyandırmıtlar. l:ımirin büyilt 

dinlenmiş ve biitün bu dinlenen k:~n.petm'zetetamyı~~mı·t!lef~eme~r:: kal gibi mmır ba~aalana itlifı lleı.wa,.,et BabMlllt Yar•a•ıı Hilal ec:aaneıinin hn de"ıorli ,_. 
f11hitlerin ifadelerinden ~oara da •een'··~ . -•1_..:..~' ba .... h t. ve k::..1=-- ba ___ ..1.. -·blu"k· Vi.li~ enak micl&ri Ahmet Kemerde Yeni -L.ellede " bitiiıt tüPheler maktulüa bira· mıru mese .,,.,nuea se ..,, .... .,. zar~': - r:,,· - rlnl biitün Reyoglıı mohiliai9 
deri "biraderiııin oğl• iizeriade medİlll Yalnız karakola giderek !ardan ku~~ası _ıçın Sü~ek beye • •J izİll Yerilıaiftir. Denit ogla Demir, balıuındao malı etmişlerdir. Şimdi lıt_. 
toplıııır gibi olduğu anlıtılmıı- iyi tetkik buyurulmasını belki avları tertip edilmesı Ye bu ıfle Zlf•et kar111111 k•lr•n4tıı i9ia, balıeıı bollalar f ••irdea Ke111al Kamtl 
tır. Mamafih bu bııausta kat'i de cinayetin saiki bir para me- ehemmiyetle iştigal olunması l'ranıı" Ti• k-'- dila DerTif Aliyi 89 yerintl .. yara. kolooyaMıoı lıediye f>lıırAk lıelr' 
bir şey ıöylenememektedir. [selesi olabileceğini söyledim" 1keyfiyeti dün vilayetten bütün ,.ıı&yete gelerek Tali .Kasım pa· lamı,tır. Yaralı m-leket 1111- !emekte haklı olduklarını iddi.ı 

Dün Mateonan katledildiği 1 demiıtir. 1 kazalara tamim edilmiftir. e"yı siyııret et mittir. taııeeiııe kaldırılmı,tır. etmektedirler, yRttısın fımi rliler• 

Tefrika llo. 50 T-.111uz : t• cek sanıyonm- yaptınnz. meie KYp Bil ·.de •kadar de darda. Ural qaiı ıtbl' 
Öyle ise yok olsım, bepmt.. Şimdi -.ki 1MiJ1k bir Rina- yardım ettipai IMl.eai:ıı:? Bir aa C- eliai uzattı 

Kadın Tipleri Elini bir hamlede pençerede. tulu kmtal•wt gibi ınit bir _,asi:ıı; alyı•lın ~- Onır koluna alarak uçurd' 
çıkardı. nefes aldı. la ııeçirirk• o- pW bh- ıibi sür'atle yukarı dairesi .. 

Sencan hemen kolunu tut· O Yak.it ut et• 'e laalA tat- k•lglar bizi _. kathılapajını çıkardı. 
-- -- .ıcuh.arr.;• ~- :1:>:1. mak istedi: makta old.ııa tek sarı ,.ue. chayar ola,.- Bwwwiçiabiraz Genç kadaıı BeyoğluaUA bil: 

.. . . _ • , e • ~. • - Durunuz, yazık değil mi? Zenae bebralı: ac.ı oladmiwa da itiraf etlerim. ea lika •e zarif oclUUtdaa içdii 
Doktor muteesur gijrinda: Yuva :ııa.ıaız marazı bır bıale Çıldırdınız mı doktor? _ Ya b l1r? Dedi.. Sencan artık tal..mmil ede· girince, anılderizane etr·,.fılll~I 
- Yıxık! Ben ise ea afak ~r.u:ur~•: bani bir gün .söyledi- Diyene kadar büket sokak _ Eğer bı.t ecleneai:ıı:,ılİ:ııe -di itira:ıı: etti: bakıadı .• Şimdi bu odanın -

tef~r!-ta kadar uyuşa~ zeTk: ıınız gıbi hastalık geçınce yı· kaldırımlarlDI bıılmuıta. 0 ealü -~ ip bir llabna -.Fakat doktor ba pek ıa- t."'8ıdaıt Atiye çıkacak s ... 
le~ı:ıec h ~~·ak ~·r! çıçeklerı kılu Ge~ kadı., bapaı arkaya diye takdim edeyim?. rip bir şeyi Aliye hem- an· yGl'du. 
·~tım. 1 

sey _ım ~ ··• ~e~im ona merbutiy~lim, on- çeYirdi. Kuçiik bir ••· ~ Geaç kama hmı•ı ejdi: aeai nr, Büea en~ bıuıı Kın_k,_ yorgun .bir halde k 
Ural bu~etı e~de _lıa_ırpala- da ıızı buldumdandır. dea k d ek se...la.: cici _ T-kkk ed • Doktor yazauşh Niçi. bu ...... onda te<le buyuk Amerıkan koltu 

mak, Haekıster gibi ç.e•ınyord11. s· • b' ( h ) •ı o a ır ç YW<gl ...,..- - • • ? diiftü 
Se .. h · ı ırın ır ayır ı e parça· •rı g51leri canım zenealeri 811 iki un be.i:di ~çek o keca katli lrötklcrinde J&Pll-yor · . 

n~:"ha7u~ ,•~:da•lri Ali ladlitnız benliğimi o, bu(ijn bir ıokıkta gel~n geçenin ayaklan bıılı:etta ncık a.. lgtırayı ta- B.lı•• bana •ertfitiai:ıı: bu D~k.tor ayakta. tuvaletin çelfı'i 
ye hanımın b! ~ giilleri, alha ( evetle ) yeaiden yaratacak, be- ıltıada bojaa bitlriik, eail•iı zelemek için elinizde kalmıı ıerefe teşekk~ etmekle bera -.:ıerıaı •çmaı bırte.r ırat* 
başlı :ııerrenleri seYdig" ini l.iL-.. ni kovulan cemıetime İriftİre ialııeletine ~İDİ çekerek helrtı, alacak! ber bir annenın hakkına beni Y 

5
u. 

~,- k · · · k dah·'- tti · b' ..t..;:. encan onun yanına 
s-nz ve balı.eti yapbnlışsınız c~ ,t.ır. bAh bilse:nz Sencan, se- ba tı.. Ohalde bwaları, birde aizia mb'ü ıued _eil ımeaıa ıç --ıı;ru ... bir lıayali görüyor 
bıı • rfflec.eii maluı•kak. vım ı asııas cbidaklardıa bu Dudakları arasında tekrar: aifaıı batuuız .&arak kıı..I ır .-y eıı sanll'ua. ifitiyordu: 1 tfotla-ı,, veya hoşlanma melet h6lnnhi ala- kadar - Ne yazılrf. Kelimesi esef· ederim doktor. NitaDlı•z da ba sııretle muj· Haydi artık sen savul, ~ 
mışım ne çıkar? ne endişe Ye beyecım ıçi.adeyim.. le dökiildi. - Doktor' zaptedeaediii her olarak dınlacaklardır. Tarım işte. Ben on•n doat't 

Doktor beyeca.la: Her ~.ey be~i titiz!e'tiri~ Hatta .. Ural pek ta~ii bİT it yapmıt cofkun bir ıeviaçle: - D-_r~mak lllt ? N~ m~· niıan.lısı, karısı. bütün bir ~a~ 
_ Öyle mi -.uuz? Sen bu buk~t bıle, sız ba çıçekler- ıibi cev~p verdı: • . - ~ te,ekkir, çok ~k aebet 1 Sizı o kad~ ıevıy~ lu. arkad11tı olacaR-ım. Ba ikı 

caf Dl.yada ea bayik bahti· dea hıç hotla-ıyonm ırhk - Hıç ,azık deıil Caa. Oau har ederim Caıa, ne aail ae ı- Hem buaün buausı nıahıyette cadu birbirine ulattırın 
lılr mrl .. mak n ayllflll.khr cliyorsuauz. o da ho,lanmıyacalr, müteu.ir edecek olclulııtaa - dUJııa-:ı. YR, diba Bilea. de ıy- bir ıey yapau;ız. Önce ikimi:ıı; irade, ruh ve inanış kuvveti 
Bence iz.diva.cın biriaci lta"majı, o da bu ilk ınes'ut hatırada de· ra verilae-i daha iJi cleiil ni ietelııle yiae bir ni ... ara· aramızda birer e-.et ile aönöl Sen bu hususiyete. bu bi 
bıı, aoa-ıı buaıaajl yine bu· diğiniz gibi ciğerleri basta Zeh mi?. Ni,adaa -- birlik a•. mıfb. Şimdi OIHI laabrladım. Be. bailuuııı:ı.ı örelim de... yabancısı• artlk diyordu. 
dur racıkların içli sikiyetlerini ıeıe kendi zeykine wöre iıttediiini ni bu saadete lıir •• e•••I iriı- ot-obil T olratlıyanın Öıti•- - Sıınıı vaf -
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Büyü Harpte Casuslar 
I • • ~ ...... , ,,:• '"'1"' "'• • • . '· . ,... . 

...................................................... SONTELGRAF HABERLERi 
akı Kıl fı Ele Ithanı.. Eden 

Geçince in tiliLar 
. ~. - • • _J • • 

Etti 
-:3 -

il. Besıin Nutku 

Herkesin Sorduğu Su-
1 

ale Cevap Vermemiştir 

Bulgaristan Tiirkleri · 
Yeniden 

lllaruz 
Tazyiklere 

Kalıyorlar ·-·-·· 
. Oas u luk h i l< f,yel(ı ri ııd e ekRo Hyo gelclık l~ri ~ ırnın n yeni hir 

r ıya esrareııgı z vnz iyotler in uyaıı- ! hny ıd snkntıl*' lrnrşıla~tılar • .Meç
ilırdıg, nlaka ,·ını.lır. Hnz.eıı hu tını ~nhuı knbvPılo ılıırıunmış, 
~~rgüzeş tler J~oııaıı ))oy t ıs:nrne ı ve yakı~ oları isıa.:yoııı~a ılij:ter 
,obret vereu Şerlok Holms ına- hir ta1Hoye atlıımıştı l•akat ~o
ceralarından alrnım~a hc•ıızor. ı förn yüksı• k Rt•H!e \" ıy r111:rnın hn~~ 

1908 8orı lıahRl'ınıb, l\ltı Af'IH• lı on otell ernıdt>ıı hırınııı atlre!>Ollll 

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

Suikast Tertibatı Hakkındaki 
Beyana'" Kifayetsiz Görülüyor 

IST AN BUL, 11 ( Hususi) - tsuıgarıstanda Türklere karşı ye· 
niden tazyik bareketJeri başladığıni " Haber " gazetesi Sofyadan 
aldığı malumata atfen yazmaktadtr. 

o ııra ve bir JH\tlnk vnıne~ı um- "ercJıgındtın oraı1a hıılon_ an_ IA_ r ·-·-• . H . t 
k I IJ011ı1rn 1 10 (A .A ) - Tımcs ı;.crı Zı·1tu11 gnıettsı eıısın nu • 
·alluer olan ıuya i gerginlı~ııı hnnu duymu~ lıtr.tı. in poluı ıç.ı.n gueh•sı Alman nazırlanndıın 1\l. ka ettntında ttıfıiratfa bnlana-
on buhranlı bir eıraımıclıl Avut'<· nyni otele gıı1Prok Jrnpıcıya hh· 
t 1 HesRin nııtkıı hnkkında hiç hiı rftk dıyor ki: 
u~ya erkanı tıuhıyesi hiitiiıı vıyetleı ıni lııldırıuokttııı ve .ote e lıcy ... oan gfü~tennıyor ve dıyor ki: •Ynlnıı hiitiin böldametler 
nıudafaa tertilıatınııı hıtsım "t" ~oıı gelen kımselere oıomohıl se-

1 c Bu nntlrn M ınk Anıııanın, deıtil, fakat hiitiin diinya mil et-rafından hem lıahor nlındııtı, dırınıle hnlun:rn kılılı gti~ternıe . . • 
t f" Sezıuın cann?.eHınıle siiyledı~i leri uzun znrnırndanberi sıyaaı •e. nı ele teairıiz lıırnkılılırrını Mi- :-;ırıı rıcı\ otmekten başka yapı -
l ~ menıye kadar mllhir_!'ue olmuş entrikalnrdıın yorulınnş lıir bal. 
c •.ee ile ,,.örü\•011111. Gnlıı·yaıln ln cıık htl' "Y kalmamı~tı. . . d k. 
l " J ... ve ~iiriinii.,e nıtzllnrn yine o dere. dedirler . Milletler bat e ı ve lir garnizon htkvı ·\•o edıldı mı, H e ııı ou ornı <l :ıkılrncla ıner.- k 
l " 1 oede hir 111uvalfnkıyet kaznıımiş- 18tikhaldeki tehlikeleri anca ındadon d iltor tnıafındnıı eli\ dı vtmdeıı hirı ı i nıyordn ve ole oı, b k k 
ı t:) hr. Herkt·sııı kendı kt>ndiııe flor bertaraf edehilecek olırn a i a-1enıen bana beıı~• yen bir ıtt>kt'I i po l ı ıerır• gc)zii örıiiııdı·, kılıfı on" H 

1 h ı 1 du~a aaallere hiQ hir cev.ıp ı-er il\ ve nQıldıgw n te..ı;ncılirler. it er 
•rekat kenilıııı gfüırc rı,· o ı ıltı. uıaltı. Uu şabıı1 f ılhnkıka Hl t 

Jı .1 I ınıyor, uıyanın i:)ııiim· geçmek hiHdımetl sulh siyAsetine tara • 
'18 istilıbarut ııı .. ıılrnlannı kıı l ııun keııdıne aıt olılnJ?ııııa si>yli· k k k 

P 1 içın Hıtlerın ~iddeli lıAreketini tar<lır. Harir.ten ı;onrn i arışı -CQtuınk için miil~kahil casıı hık rort}k kılıfı oobiıııı ttltı: d 18 ~ 
ııeb k f. t k 1 telmılı eden sHzleri lıihnf'nlf're lık ılevresi ııı\icldt•tince bi9 bir ,, e esinin şefi olnn mırnlay lınf iyeltıri lı eınerı ht•ı ı ı ev ı 
\) d 1 1 k .k tt 1 yeni hı~ bir ~ey il fı ve ttrne- devlot ntlııınınJn Almnıı milloti-.ue o öteb(lri hazı ca1osları yn· oıtı ler. Hüvıyetırıi ta ı ı e ı \· 
kal l k memı~ ve hazı boınıslarda is~ nin ~efi ka(lar sollı ıiyas&ti tAt· atıp divanıharp huznrurıd" lnı znıııaıı hayıelltııı tepe ta - , .h 
bıınJar l\ltıyhine en şiddetli iılıaııı Juk ıliişrneleri i'ttırı ılt·t?ildi. miitt\ııakız hnlunınuşıur. ~fotknn lıık etmt1digini bir giin t"rı 
ıınıncler serdetmiş İRe tle lıuıınıı Zua meçhul şalıı>1 miralıty Vıttan llernrıuıe parçalara 8ıuui 11iiyliyt1 cektir > 
lıi r. b' ' 1 · k ı · · 1· }' ın nıll&ın ı1a lıe'-·rcan uy·andırıllJa Berliner Tnırehlat, M. Heıin " ır tea i rı t•iiriilmiiJ·ordıı. l:ln- Bı•ıl ı ırı >ızzııt orıc 181 1< ı. >il ,, v ~ 
heri · ., 1 1 · k . 1 k · kl'n ve 30 Haziran lı!ldıseleri lıak notkn bilhaHa •nlho, anıa,mayı ernı 11z11rnsı devam ediyor t• ıı>ııınııyetı ııı . " r ., mo un ,\ • d b'l k 
,.e 1 ı. 1 · 1 · l ı k. l ve nzlaşınayı temin e .e ı f'Oe aııl mu"'crı· ıııler tl ·ı ·ıtiı· n araoa- tuzlıttı K&rşıı.mıı a, arnır erının <1nı n ı )t1yanatının ldfftyAtıiz- kt d d 

., t- ıni ilet/ere hitnp etme e ı r, ıyor. lırnıalardan yakayı ıı:ıı ırıyorlar- lınzıırnnl\ çıkıtnlf\n ınıı·alay hii- lıı!ını nnnttul'nıtıştor. l\t. Hus 
l " A nı.trif yazıyor: 

c 
1
• Baı:ıka "nre kalamayrnca tiirı tahm i nlıırdeıı tlıılıa geni.. Ronrnda hıraz eılaı.ını alçaltsrnk b i .. 

Jt '" Y c .Suluk 8 g1r "v" . neeı~ı 
nsyadan T iynııoya inısyal veya olnrı ciırnyetıııı, daha do~ru~a Fran>1a ıle anlaşmayı müdafaa içinıle lıir gök gürlemesı teekıl 

humar,~ altında post HestRnd ıllsile halindekı oı nap•t)erıni etm\~tir. etmıştir. M Hess dojtrndırn doR· 
0

farak göııderıl en hiitiin mektup- ıtirsftıuı haşkl\ hııştıy yı.p ıunıtdı. Ihhıli nzivet iyi olmaclı ruy" milletlere hitap etmiş ve 

ların açıhnasıııa kaur verildi. UtanılacRk hnz1 dii~kiinliikleı· m ı : da ı mn hfi curnr\ :lınatle bır bir eı1ki ınnbırip aıratile eski 
Bir kııç günHik nn!l,sıretten ıonrn dolayısıle şnııtRj ttı~e hhii81erın e diiı;ırııanın hayali CAnlanılırılarnk mnhıırıplerle harbin dehşetlerini 
keştcdılen bu ıncktuplanlan lıiriei ınaı l17. knlAr:ık nıiiı omacli pR· avutmnk Rıyası•ti tnkıp olunur. tammış bir adaın olarak konnş• 
ı>ek şüpboli göriindü. Zira bu- rn ılıti y ıı c ııı a cııHr olnn lın işte l\t. He11~ın nutkunun mn~tur. 
llat jstasyon larınclan birıll(ltın aılaın, ırnlrnl ıı ııd ırn hnherdıır olan nrnnMı hndo.r. :Ecne bi memle-
g eliyor ~e ı · d R ·· .1 

ÇID e, hiç. lıir izalınt g ızlı Jııı ~ nj ıı ılıuıııırı tt>klıfl erıni ketler e rıın oto tarnfınunki bfı -
verilmckeisin, banknot ol·,,ı·nk dl 1 ı t 1 f 1 t d kk ti t re ı e lmok <·oı;aretıııi gc.>1>t<ı r enı e. 1 c ısa ı ıa ur a . R rn ı a e a · 

MecllR Toplanıyor 
Pıuis 10 ( A..A ) - Berlin 

dr n hildirildıı?ine göre Rayştag 
13 T emmuzda içt\maa ı.lavet külliyetli pare. bulanuvordu Bo . nıışt i . Kapıldıgı ihau ot Aıı.l(rc- kıp ~dPCAklerdır. 

hun ·· d ild' · · • goıı er JğJ adamı e le gesıir- najından kendırı i kuıtıtramaym- HEHLIN, 10 (A.A) - Jlor- ofıınmaştnr. 
inek Dlakıaaile gi:ıli poli me ca, ilerıelerco en ıyı kaynnklar

:tnt Qrlanndan ikisi merkez poı · dan toplanmış asktıri ııırufırııRtı 
ııne . 

a) Bıne yeı·laştiler. l\lektobo onlarn vermiş ve ı şgal ettıgı 
lllağa gelecek ndamı takip et- yiikselc mevki haselıil e k aı i yen 

hıe" 
,.e ınemar edıldiler. ~üplıe ecliJm e ınişti. 

rı .. Bir batta netioesiz olarak Hn itiraf eıııılorinı Lır rı~za-
OVbet bekledikleri halJe niha- Jet korkusıle mücrııııi Cf'Zalan-

Yet hı' r ·· d k ı · l ·· d f,?Un ö~)eden ıo ıırn evvel . ıruıa zarııro ı arasııH n mute-

lspartada 
•• (gj-4 .. 

Gençlik Tezahüratı - Mual· 
limlerin Tetkikleri 

Piyango 
_ .......... onıe .......... _ 

- Baştaıatı 1 inci sahifedt -

1 Soo Lira Kazananlar 

11734 19200 
21872 

600 Lira Kazananlar 

Istanbulda 
Sinemalar Açılıyor 
ihtilaf Şükrü Kaya Beyin 
Tavassutu ile Halledilmiştir 

lstanbul, 11 (Hususi) - Şehrimizdeki sinemalar ile belediye 
arasında Darülaceze resminden dohıyı ihtilaf çıkmış ve belediye 

sinemaları kapatmışb. Bir ayı mütecaviz bir :ıamandaraberi kapalı 
kalan İstanbul sinemaları kapalı bırakan ihtilaf Şükrü Kaya beyin 

tavassutu ile halledilmiştir. SinemaJar yarın (bugün) açılacaktır. 

liukuk imtihanları Bitti 
53 Talebe ŞalJ adetnam e Aln~ış 

157 Talebe Muvaffak Olamamış 
lstan bul; 11 (Hususi) - Üniversite hukuk fakülte.i imtihan· 

ları hitam bulmuştur. imtihana giren efendilerden 12 kız 41 erkek 

olmak üzere 53 efendi şahadetname almağa muvaffak olmuş 157 
ta!ebe muvaffak olamamıştır. 

Türkiye - ispanya 
Ticaret Mukavelesi Tasdik Edildi 

lstanbul, 11 (Hususi) - Hükümetimizle ispanya arasında imza 

edilmiş olan ticaret mukavelesini ispanya da tasdik eylemiştir. 
Yeni mukavele bugUnlerde tatbik mevkiine girecektir. 

Kaçakçılığın Men'i için 
Türk Yunan Muhtelit Gümrük 

Karakolları Tesis Edilecek 
ıSTANBUL, 11 (Hususi) - Ege denızinde kaçakçılığı meney· 

Jemek üzere Yunan gümrükleri umumi müdürile Türk muhafaza 

kumandanı Seyfi paşa arasında imalanan itilafnameye tevfikan 
Türk - Yunan mnhtelit gümrük karakollan tesi~ edilecek; kaçak 
çlJar müştereken takip edilecektir. 

izciler Talimatnamesi 
Vekiletlerden Mütalea Soruldu 

o~n kararla tırılmış bir İ~l\ret reddit bırnktı. Bundan kurtul
:n an elektrik zilini duyıln1 Rr. mak için utaııılııcak itirafatmı 

8 
enıen ahali srdonuna ko;;;tulıtr- dinledıkleri oJaJn oııu hapsede-

a da gö terilen şnbıon hi; oto· rek eli allana bir tabanca bırak
llıobtıe atlayıp nzaklaştıt?ını an- tılar. Miralay kcndıaincleıı ne 
cbak görebildiler. Bereket otoıno- beklendıpını ıınlaıuış TO ertesi 

•lin lı 1 k k 

lsparıa, l l ( A. A ) - Şebri
miztlo mısaf ir bolonnn Antalya 
ıırnllllımleri bogiin saat orıdR 

G nzi heykeli öniinde yap1lırn 

tevkalCllle tezahUratla lıiiyilk ,eti 
dt'rin bir bürıuet ve minnettar

lıkla andılar. 

4376 2.J ı ıs 10358 2833 1972' Ankara, 11 (Hususi) - Maarif vekiletince hazırlanan mektep 
78:17 2735 9815 2702 1155 ve izciler teşkilltına ait talimatname bıl'umu Vekaletlere gönde· 

23770 l'i40 8462 10188 4448 rilmiş Yekıllerin bu husustaki mütalt:aları sorulmuştur. 
nnmarasını kaydetnıeJ?e g ece ıntı nr O< ere cezasını en· 

"akıt bnldolar. Bir miiddet tıonra dısi Terıııi~tir. Hu lacıa 24 saat
&.y • 
•1 •• 

01 otoınohiJo, ho~ olarak cHin · tan fa7.ll\ sürıneıuı~tır . 
lilJ~li 

lstıklAI mArşı ile ba,lıyırn 

bn meraaım pek canlı ye parlak 

1324.( 20559 8124 20167 23168 Alınacak cevaplara göre talimatnamede icap eden tadilit 

200 Lira Kazananlar yapılacak bu sene ders ıenesi iptidasından itibaren tatbikine 
7491 5821 13913 (:l5t> 19898 baş!anacakt_ır_. ________ tt--4 ______ _ 

fh f'.'i •ırada, rast gefdilElr. Şo · - Sorıu V01 -
oru d •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

urdıırdular ve es rarengiz duygu ve biılerini izhar eden 
nıes' ı· 80 90 o ıyeti bır kahveye hıraktı. -

olcJo. Ve gençlij.tın ic;ten gelen 16110 4161 22003 9468 16770 
10086 loOl 6867 11172 11171 

1877 18970 16181 6989 13~89 
15182 6ö98 7737 6218 14689 
1524.2 15197 2(3, 12(60 11045 

ıtnaıname Roma Ziyareti 
ğ ıııa .. 

oıtrenerek kendal.,ri de ora-

J
)n gittiler. Yolda gıdt}rken rnee. 
ek · ' 

•1 
1 Cl\bı, otonıohıhn içini derin · 

Yazın lınnnllıcı ıucaklarında 

her f ıVe tazrn1 olan tra~, Mnıtsj 

ve banyoll\r için 80 - 90 derecelik ueu d • 
h . eruıo araşt1rırken hiç şiip-
eıı~ zarfı açınnlc ii ze ro kullanıl-ı lfttif kokain .Tıvrin maaaj saray 

;uış olnn çakının kalıtını otomobi- .Tan Mari Ye emaali kolonyalar 

ı n fll!cliriuuc ke~fettıJer. Jşelon ocoz fiatlerle Şemıi Hakikat 
Yarar ümiclıle hunıı aldılar. Kab- ucuzluk 11ergi11mcle. 

~" 

ELHAN'RA 1. Milli 
lı"' • 1'.ütiiphane Sineması 

tın Ye sa ııat a l emıode akıslcr lıtrRk n ı. ·· ·· k · 
ı)n jk 1 f

. 1 • 11 uuyu nuzaneenh r ·a ar ııını . 

enizaltı Arkadaşları 
Hıç hir ılıan e lın sarsmndı A" ı -kuvvetli hlr azım ile Ame

ri k ayı hir d fln i zaltı tii rı e l i ilo Avrapaya bağlamanın kabil 
oldnA' ou a gös t e rın ektodır. 

1 emstl Edenler: 
Ia:adelaine Benaud ve Jean Gabin 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ayıı ca lı iıy lik h ı r ıı ~ k ve ıhtıra~ romanı 

Aşk ihtiyacı 
'1'94 ın i 1 Pıl ı• ıı ı .. r : 1 allulah Banklıead , .n Parıl Luka11 

---------------------------------------Seaııs ~ırnılıırı : 

Denizaltı Arkadafları ı Aşk ihtiyacı 
16,45 - 19,15 - 21,45 15,30 - 18 - 20,30 

Ouma günü 13 te ilave seans, perşembe günü ıs Te 

15,30 da talebe seansı vardır. 
.~. 

nutuklar sUylendi. Saat 12,30 
•• ®-4 .. • • 1 •• 

2827 19,&91 Altı Ay Daha Temdit Edildi Ne Zaman Yapılacağı Meçhul 
<la orda evinde hcsret oda1ı 

tarafından misafirler şeref ine 

65 kişilık bir zıyafet Terildi. 

Zıyafetteıı sonra mısafirler ken

dilerine tahaiı edilen Oambnri-

Ka Ankara, 10 (A.A) - Hükd· Pariı, 11 (A.A) - Bartunon 
100 Lira zananlar metimizle Franıa hükAmeti ara· Romayı ziyareti için M. MoH0-

21847 2313,0 l228 874. 7548 ıındl\ Ankarada 27 Birinci teş· linin yaptığı daTete zannolnndu-

692 7 lOl 13897 23394: 34.4.( rin 932 tarihinde imza olunan Rnna müsait onap Terılecektir. 
yet mekt-.biode kısa bir iıtira- 17879 127(6 8805 8554. 20759 Snriyedeıki Tiirklere ait emllk Bununla beraber beniizbir tarih 

battan ıonra iplik ve <1eri fab- 1~2~8 19738 1~2ô8 18078 16859 ile Ttirkiyede Suriyelilere ait te.ıpıt edilmiş değildir. Qünktl 
ı·ikalarile gül yagı Te hah ima- 8435 2017 lo89( 2(188 11168 emlAk hakkındaki itiJAfoamede bn mülakatın bazırlırnması için 

latbanelerini Te baza millt mtt· 
1930' ıo5ıs 7ooo l0128 6532 d~rpiş olanan Te ikinci kanun ıı~ranaa ilo İtalya araamJa mile

eHeeatı gezdıJM Te akşama doğ 6
'

65 11808 16703 4067 21751 934 tarihinde temdit edilmi~ ha- temlekelere ait hazı meselelerin 

rn Ihlamur a~aoı mesirelerinde 
14053 8952 11904 5588 4682 

lunan milbletleJ' 11 Temmuz halledilmesine intizar olonmak-
9881 28819 9541 20939 S08ıl 9 ,. •t·h F tadır. 

b. · ti ı· yaptılar :l1& tarihinden ı ı aren ranea ır gezın 1 
• 10837 2231 23395 12888 5873 

K 
u k biiyük el9iaile teati olonRn mek· 

80 Ope 21800 
top T8 olbaptRkl kanon muci-

50 Lira Kazananlar hince altı ay müddetle tekrar 

H'ınt Bacasının Ye"en'ın'ı 22084. 1167 19936 lOJ.7 14.345 temdit edihnietir. 

Felaket 

y 11939 599 Iİ66o 14949 992 Mtl.na.kale Meselesi 
19J69 19842 1" ti 

P 1 d Amsterdam, 11 (A.A)- Mü dinebilir. Kvantnng Tİ .ıye nrA-

8rÇ8 a 1 Kazananlar nakale meseJesi hakkında Hol- @ında foyflzaolar Şangay, Sepu 

Felaket tlzerine 
ŞA.NGAY, 11 (A.A) - Çin'e 

fell\ket üzerin6 felAket yağıyor 

S . ı ı A ) At .,ar landa ve Almanya murahhasları i ım 8
1 1 ( A. - g o·· k 'de ed'J t • kk b J ve "~ in11inıl o bir çok kimseler o un eşa ı en ayyare pı· arasında muva at ir an aşma .ı :.-

racasına ait 80 çoban köpeği yangosunu büyük ikramiyelerin· yapılmıştır. i>HimUrıo ıı o hebiyeı vere n dalga-

raoRnın yt1genioi parçalamışlar- den şehrimizde kazananlar pek Bu anlaşma Hollanda Hükii · lıua vo mahsule lıiiyük zararlar 

dır. coktur. Elli bin liralık ikramiye- metinin tasvibine arzedilecektir, vt'rcn knrokhklardan sonra, şlm-
Uaoanın ye~oni köpeklerin nin beşte b' r hissesi İzmirde sa- ;;~~··i·d:;;;~·i~d;··E;~t··~;;;d;,2·b~~ <1i de Suııgari n ehrinin ta~ına

serhest bırakıldığrndan haberdar tılouştır. Sahibi henüz tespit olu- lira kazanan biletin onda bir his sından korkuluyor ki trn Harbin 
olmadan g~oe dışarı çıkmış Te namamıştır. sesi de köse Mehmedin araba· ve civarı i

9
in nıiitbie bir tehlike 

f On bin Jira kazanan biletin cisı Sa!im efendi4ir. • Bunlar~a~ köp~kleri üzerine atılarak, er· • • . G" 
1 

l b tn başka lnönll mektebı mualhmı teşkil etmektedir. 
yatları bekçiler tarafıııdan do · onda bır hıssesı uze ya 1 • - Al k t b" BitHT.ılN, 11 ( A .A) - Sular 
ynlmaaan zayaJhyı parçalamış- tiincü Hacı Hafız lbrahim efen· Kemal be~~~ F s~tca f :. o ~~ tnşnıış '\"o Sıberya uewiryolu 
lal'dll'. Erte.i •abah, an .. •'- bir dide, bet bin lira kazanan bile- lerinde t 0

1
°.r kerı e en. 1d ın 

"' ...aa. b o ar ar miinaknl(tlı miinkati olmuştur. kao kemik par9a11 balonmoıtur. tin beıte bir hissesi liman inhf eser Y z ıra azanmısı · 



Sahife 4 :reni Aıır 12Teromos 1934. 

••• •• ~ıu • lll••1 · • •11

m ~ a~ HARı·r-"f:ıA Tarama Faaliyeti 
~ Bir A. fiil k t l/ı • • • 
4 ~ ~ Müfıliı Gönderenler 
-4 Kahramanı l B .. I k D I I . Ankara 11 (AA> -To1 

222 ~ a tı ev et erı cemiyeti umumi kitipliğinden: 
B• y•• k G • • :-==. Cemiyetin neşrine baılacbl' 

-1 ır ur encınm ~ Umumi 18.hirriyattl Birı~Ş;·~k ... i'.~ki;;~~ ... B;i~ular :7~:~· f~;;~~::~ :!~::::::: 
.. Heyecanlı Maceraları ~ .. . . . dan evvelki OD beı illndan sond 
·~ _ 114 _ ~ y L 1 1 KaYnH, 11 (A.A) - .Elta muşterek ehemmıyetı babı barı- "d ilt li ö d I rİI' 

5 lıl anın ar Ajanıana nazaren ti9 Baltık bö- et ıiyas.,t meselelerill\le te,riki yle6nı enı· tm . a a g n erene 
... Sarı laolniD ....... Old.11.•uau kA • 1 E L L' . il . b kk d b" ncı IS esı: 15 KA UL.ESRU a, 12 (A.A) _ umetın o ıtonya, etooya, ıt· me11u OMU erı a m a ır ftD- l Akb" .f _,.. ..,_be •ı L ? . - ısar maarı memuııw ..... r ... mıyaoa .. mıyım De•letin ~izli ~·bıta te,kilAtı Tanya mümeuillerini bir araya laşma buıulüne medar olmuştur. b 2 B ·ık kt .. 

.................. .................. . . . ey, · ergama ı me .... . 
Graı, bu ıandalyalardan bi mayı Fraaıadan Hindistana ge· lni~re komöntıtleri merkezi bü- toplayan ihzıart konferaoı weaa· .Kooferanı me1a11ım lk~al Ye muallimi Yılmaz bey, 3 . Çanak• 

rinin üzerine serildi Yelpazesini tiren Hayımduraniye bundan ki- roıonon miizaberelile yeni bir iıini bitirmittir. tebır et~ı, •e bu me~aıye ya- kale ilk tedrisat miifettiılerir 
•llamağa bafladiyse de, Hayım· nayeten Ajerton bazı bazı "hilr- takım gayri kaoorıt komünist Mıotaka•t bir Baltık miıa· kında Rıgada Yeya Tallınde tek- Baari bey 4 . Çorluda Basri Yıt 
duraniyi orada kendiıine mu- metlu Papa• efendi" ve Maya hücreleri teşkil edılmekte oldu- kının tetkiki eıas itit.>ıuile n rar haolaıuaıta karıv Yermiştir. man bey,' 5 - Samıun Maarif mlıi 
tazır bulacağı ümidinde iken Niyama için de .. Matmazel Mor· ıtomı Ye ho faaliyete fln ziyade dllrti Cemal Gllltekin bey, 6 . ~ 
laenilz gelmediğine canı ııkılı- ton .. derdi. Sin~eo, Rıulufzel •e. Koneton• Balkan Mu·· sabakaları nakkale ilk tedrisat miifettiflr 
yordu. Hatta bu can ııkıntısı ile Kanburua bu zevzekliğine tt-hirleriode te•h&düf edilmekte rinden Davut bey, 7 - Datc4 
keneli keadine dikçe bir ıeeıle: Hayımdurani zoraki bir tebes- oldo~oııu iıtibbar etti~loden, ........................ ........................ maarif memuru Feridun beıi 

- Acaba bu divane ihtiyar ıllmle mukabele etti, dedi ki: bütün zı.bıta •e jandarma knv- Alınan Son Neticeler 8 Floriaalı Nazmi bey, 9 - 1'., 
l.aracla beni •atlarca beklete· - Sıhhati, Afiyeti yerinde· Telleri,. bimRy~ kıtalarının ~ü- Sof ya, 15(A.A) _ Balkan da- go ( A roavatlnk ) ikinci Papa tabya Ispartalı oğlu Gıyas ~~ 
cek mi? dir Fakat beni buraya kadar zaberetıle hu 11 9 oebirde Ye dığet katoo müsabakalarının iklooi ye Georgin ( Yunaniıtan ) ö9iinoft 10 - Manisa Horosköy muatlı 

Dedi. O anda heykellerden getirmeniz Matmazel Mortonun baaı ~azalarda "Y0 i samanda 100 gtinü a,agıdaki nelic•teri Sakalani (Romanya). Nazmi bey, 11 • Amasya eY 
ltiri dile gelmiı te ılz slyliyor 11hlaat haberlerini almak için tab1ursyatta boloıımoolar. Ta- Yermittir: Dekaltonuo rubai taeoiti ne- mldtirtı Namık Necip bey 12 
•Uf gilli mllthit bir garabetle dejildir zannederim. harriyat esnaemda ellerinde, la- 110 t . 1 tloeei fudor· Buraa orta mektep muallimi N-' l d ı ı me re manıa l yan,, . 
Gnu fU ceYabı Tenaesi• mi? Gru tize k~nıtı: ,, . Y 9re e~ ge mi' 0 an •e .. ~emoo birinci Borato•iç ( Yog01tlav ), Birinci 7289 puanla D•>içef cati bey, 13 • ~~ir orta. mekt 

- Beldetmiyecek efendimi - Affınızı rıca edenm Bü boluna.o bir tAkım Komu~11t r~- ikinci Doiçef (Rulgariıtau) S oü (Hnlgarlıtan) Ttirkçe muaUımı Nun 
Udi Ri.-onda bekletmek ola· rehmea efendi! Matmazel Mor- ıalelerı bolondnran !etmıt ki•t· K 1 (Y 

1
'1 ) lkiooi 6710 poaola Bnratoviç bey, 14 - Kililte Naci zade H 

d eli • • k d b. yi t k.f ı · ı dl • RY ogo ay • L ıs ş ı . ..! ... tH e tınız • ının ızce 8Y 1 e mıt M r. n· k BI 1 . D i 1 (Yugotlavya) liai DflJ, - ima pir ve ea-:: 
Su , ..... tarafa dotna Gru •hemmiyeti çok btiylktllr. Beni y ag"' morlardan (B 1 il) ~~a~ K ı' DO~ o ,"e) 09ünc\i 6688 puanla TraTloı biyat muallimlerinden SaniJ 

M,llk bir tellfla dindi, bakb. bqlıca İfgal eden odur. Şimdi , il : g~r T n~ ; ay\ 
0~01 aY (Yonaniıtan) iffet hanım, 16 • Silifke beledi~ 

Eneli bu ıözll slyliyea kim ol- kendiai nerede bulunuyor? l.kl . Kasaba 9 00 
rav 

01 
( ooao~ . . DUrdünoö 6289 puanla Kalay reiıi ·Sait bey, 17 - Akhisar o~ 

41aiaaa ..... miyerek f&ftİ. Niha· Hayımdurani Tekarlı bir ta• llal'ap 014• Sırıkla atlama. Birınoı Doı- (Yogoıla•y•) mektep Tirkçe muallimi Şlbrtl 
Jet lae,kellerclen lliri kımdclaaclL Ylrla: TOKIO, ıı (.A.A) _ Bar- çef (Bulgar) ildnol beraber ola. 88'inoi 6256 puanla Papa hanım, 18 - lzmir muhabere aJd 
Ozeriade baluadatu ldlraldea - Bu da benim esranmdan- daktan bOf&nırcaııoa yağan yağ rak, Burateyi9 ( :·~~0·.~•1' ) ye Georgin (Yıınanııtan) kumandanı kaymakam Şe.ai 
... tı iaiac:e Hayamclmaai olda· cbr. Ba ıarrın iftuını bana emr· morlardan dolayı aahilde hulu Trayloı (Yanan) uçuocu P•P" Alhocı 6781 puanla Sakalanl bey, 19 - Bursada Kardet ga~ 
jaau girdi. Beyu elbilMi ile etmeuiniz zannederim. nan ltikaTa ye Fukui ııabi1eıeri Georgtn (Yanan) (Romanya) teıi muharriri Vasıf Necdet bef• 
o heykellerden biç farkı yokta. ~~ :-- Acaipl Şimdi_ ben harap olmuştur. Oirit at~•: ~irinci Sak~l"~i Yedinoi 6289 poaol• Gego 20 - Zapyon Jiıesi Türkçe maal-
Bu, Gruın hem lıotaaa ıitti un ıncının nerede bulundurunu M D lf (Romanya) ıkmoı Papa Georgan (Ama•otlok) limi Hilal bey, 21 - Adıyam .. 
hem de hayretini mucip oldu. lıaber alamıyacak mıyım? O US ( YonaDiıtan) üçüncü Travloı . MüaabakRları müteakip ga~ nahiyesi eski müdürü Hicri be1• 
ihtiyar Blrehmea bir kahkaha - Şimdiki lıalde bu habere • (Yoııaniatao) Jıplere kupalar şabaen prenı Kirı 22 lçel ilk tedrisat milfettitl• 

ile kqıladı, dedi ki: ihtiyacınız yoktur. Baza ihtiyat y·ını Mussoıı·nı· Ilı Go·ru· ıcıL 1500 metre koşa. Birinci Ge tarafından tnzi edilmiştır. rinden Hakkı bey, 23 - Sen jO" 
- Ne mükemmel bir heykel! lara lilzum olduğu için... y 1 • • • • • • zef mektebi Tilrkçe mualliıol 

Doğrusu bunu tebrik ederim. Grasın hiddeti arttı. Büreh- UOMA. 11 (A.A)- Matbuat ı·ıhayıt n·ıtlır Anlatıyor ''ıddau·ı Bir NutuL Oıhı Fehmi bey, 24 . Bursa orta mek 
Fakat ffaymın çehresi oka- menin sözünü kesti. Israrlı, inatlı M. Dolfoıon Temmoz ıononda Y 1 tep Türkçe muallimi Hilmi be1• 

dar gl\lmiyordu. Gruta bir korka hir t•.vır~a sordu: . • . ltalyaya gideceğini Te Riccione _ Baştaıaı"':ıinci' sahirtde _ _ Bşataıaı~m;':c; S~hiıede- 25 Ezbider nahiye muallimi• 
ye çekinti beklerken biJlld• - Nıyamayı hıç mı göremı· şehrinde M . .MuHolioi ile müll- K dil . T t u·w• d b•Jb tr-· b" akalede rinden Hayri bey, 26 · Kiliıt• 
dlr'etli bir kahkaha girmesi ila- yecetlm demek istiyorsunuz? katta bnlunar.ll~tnı yazmaktadLr 1 enb erı~he ı ımt a t:.ı ıgımy~._am~ . ı assaAneır~k ıgı k~~e:nin usul avukat Hayri bey, 27 · Bakırk3f 
. h . _...ı=.x.: -ıb· 8 . _ b .1 ar ana ı ane e ı er. 1mse ısyanın mera a ıa · B 1• • Tn k 11 . .1 

tiyana 09aaa sıtmwai1p ~P ı - ır guu a arzunuza naı M J b' t ' t h.b. 1 k h"'k A J • •1 b t ld w söyliyen ezayan ısesı r çe mua UI"" 
bahusus kendisini bir cliT&M olacağınızı vadederim. Fakat • r DSOD ır:: o 

0:~.e sa 
1 lk~İar: bu ı° ' ;rı 1 

e ast ırı. _ıg~nı k•t t . Kenan bey, 28 • Bergama tabtY 
moruk olmak tlzere t•Tsİf et- timdiki halde ihtimali yoktur. Re Vakıt 9akilecek me ~ m d ıml me~~k~r \. udu· en;,~~n g~~e eıını ;~, \ ::~' rat kitibi Bahri bey. 29 - Ad•· 
mui de hiç hoıuna gitmemiıtil Niyam sağdır. Hayatı asla teh · VaAinırton 11 ( 1\ A ) M n~n ku ~. am ~rk, t ume 

1
k e · v~ . 

0
b. oyayla deh·ı·r d • pazar orta mektep Türkçe mu~ 

. . • • . - . . • d' . Y ,, ' .. • - • vırme ıçm suı as yapma ce· mıyenıa ır usu a ı ın e ve . . A 

~unun!aberaberılı~ıyarHıntlı, lıkede degıldar. ııt~. •.1m ılık bu J <tneon reieioumbora N. R. A. saretinde bulundular Tereddüt kasten zehirlenmesini tasvip lımı Agah bey. " . . . 
lngılterenın en şık kıbarlannda kadar haber verebıhrım. idaresini tedvir etmek iizere bir d d' E . dk k 1 d . t d· - · · t N Bu zatların gonderdıklerı fif 

. . . . G B t taham· • e emez ım. serıme sa ı a - e ıp e me ıgını sormuş ur. a· l 80 . E k" 151. t• 
emaah nadlf bır nizık ta.ırla raı - u esare e komiHyon yAnmaunı tavsiye et- k 'il t' "t' d l" k Al 'il t ' h"ddet sayısı 6.3 dır. vvel ı ıs . k .1 ı· ma , mı e ın ı ıma ına ayı zır. man mı e ı namma ı . .. . . 11 Graıı selimladı: mili edebılece mı mittir Hundan soora M J'ooıoo 1 k . . 1 k b' . f" 1 .1 t t d b 1 n ıle bet< ·r gonderılen fıı yekiiD 

T kd
. . . k k Elb tt 1 kt · · o ma ıçın yapı aca ır şey ve ın ıa ı e pro es o a u u • 88 273 . b 1 H b" . 1 - e arınız:e liyı olma - e e a ışaca ır. çekilecektı1' d d h . 1 . hükA t' M'll tler"ın . ü u muştur. er ırıll . . . . . . . d ki H ' · • var ı, o a aın erı zarar vere· mut ve ume ın ı e .. 

açın sızı bekletmelı ıdım. Hal· Graı du a arını ısırdı. a- Mumaileyh bn hnıoıta ıoru . k b' h 1 t• k Al b' b" 1 •1 kA mu··na ayrı ayrı teşekkur mektubu yar • • d • . " . . 1 k - mıyece ır a e ge ırere - ır ır erı e namus arane · . w 
bukı ben sizden evvel geldım. yım uranıyı sözunün esırı o aca lan amale ceTal.ıen demiştır ki· d h"I· b' h f . b t . k A b' h 1 t• mağa ımkin bulunmadıgınd.., 

k · d" k d' · H · manyayı a ı ı ır arp acıa- se a ını ım ansız ır a e ge ı· . .,. 
Eğer Grasın bu söze cevap sanır en şım ı en ısı ayımın c Rei&icnmbnrnn bana ibti d k t kt k b" h .hd d gösterdikleri hımmetten dolar .. .. - b ld .. . ıın an ur arma ı " rece ır ava ı as e en ec- .. 1 rermui llzımgeJseydi epiyce sı- ıozune uymaga mec ur o ugunu yacı oldojto müddetçe nzımde B k'l Al d k k bA b b" 1 . h kk d . t'k kendilerine alenen teıekkur od 

..... 1 .. . . F . . örmek Grasın inat ve iatibda b 1 aşve ı manya a çı aca ne ı mu a 1r erı a ın a ıs ı · 
ıu acagı ıüpheıızdı. akat ılıti · g o unaoagım . > d h· ı· b" h b b'"t- A b ld " b ·1 ı nur 

dına muvafık düımiyordu. • A • a ı ı ır ar m, u un vru a e musama a ı e muame e ~~ICtil!'JWDFZ<B .. illllall•• 
yar Bilrebmen onu cevap ara

mağa mecbur etmeksizin ı6zde 
_ Sonu Var_ Mıllı Ofıs pada çok mühim olabilecek akis· yapmayacağını ilave eylemiştir. İKTiSADİ 

WJ(IMil__ "AUliW ti'. - ıa Blesaleıile l~r uyanduacağı mese~es~ ~ze- Anlaştılar Mı? Solan bin ., rınde ısrar ederek demışhr k·= 
llle,gul "Almanyayı dahili barptan Faiz Miktarı 

Ozona ter VAŞiNGTON , 11 (A.A) - kurtarmak için sür'atle, kat'i bir AMSTEHDAM, 11 ( A .A ) -nizi her ne zamaman görmek 

yine kendisi devam etti: 
- Bundan sonra da bende· 

iıterseniz en evvel geldiğimi Dökülen saçları yeniden lş meseleleri ile me~gııl olmak kararla ve metanetle hareket Alınan ve Hollanda ınuralJbaı1-
üzere, M. Ruzvelt tarafından lizımdı . Yalnız şunu temin ede- !arının 1934 temmuzundan 1985 

BABEBLEB 

üzüm Satışları 
ıhdftl edilmiş olan yeni milU rim ki, hareketim hakkmda şid temıınızurıa kadar yüzde dört ~ 

söreceksiniz. 9ıkıutır. Saçların ılnkülme-
Aradan ancak bu sözleri ıöy- meaioe, kflpeklerin izaleılne 

liyecek kadar zaman geçtikten yarayan en mükemmel Haçtır •. 
aonra mabedin kapısı tırmalanı· Umumi depoıo : 

ofiı, mesaiıine ha,ıamı,Ftır. detli hükümler vermek istiyenler bn9ok faiz itasını mntazamınıu Qu. Alıcı F iat 
Ofia e•vela San ranıiıko delillerini vak'alar tamamen or bir mu,·akkat it i lıifa vardıkları l3 F Soları 10 50 10 6' 

ameleıi grevinin halline çalı••· taya çıkana ve bütün tarihi ha- söylenmektedir. Dan n Yong 
1
3 Yekun 

oaktır. kikat kendisini gösterene kadar ııtikrazları bakkınd" biç bir 
b b Alıaocak eczaneıi 7ormuı gi i ir ses işitildi. 

H . d k lk b" Oo. Pa. Pa er. Per. 

A" lı•m Kadın saklamak dirayetini göstersinler. kal'i karar alınrnamı,ttr. 364210 Eski satış 
Memleketi binlerce ve binlerce J d 364223 Umumi satış 

ayım yerın en a ıp ır 

sizli kapı açtı . içeriye kanbar .. _____ 8.·'-•(•4•6)İlllll-t-
Joze girdi. Güya bu göriifmede --------..:..--mı 
bulunmak kendisi için en bilyük Talebe Veıı·ıerı·ne 
bir uadetmiı gibi gayet sevinçli 

insanlık l9ia B'l.
y'l.lr. Bir ZıJ'a 

masumun kurban olacağı dahili aponya a 
bir barba ıllrllklemektense, sa· Yani BG.ktmetia incir Satışları 

bir tavırla: 
dece mevki hırsı ve şahsi ibti- Programı Ça. Alıcı Fiat 

llk Yeya orta oıektflplerde P ARiS, 10 (A.A)- En11titii- raılarla bueket eden bir kar 6 p Al ti 4: 10 4. 10 S~ 
- Oh! Dedi, gelebildim. Az 

kaldı yolları bulamıyacaktım.Sai 

.,. lla•ırl•aı•or 10 
okuyan ye her hangi bir de ölüler hakkında ıitaylş nutku laaininin bayatını feda etmeği .. # Z • 
dtırateıten l(eri kalmış ço- ıöylemek mutat olmamakla be ben vazifem olarak telakki et- Tokio, 11 (A.A) - Royter eytmyağı 

tarafa mı sol tarafa mı 1apıp ouklara den Yerilir Ye imti- raber ilim akademiıi reiıi ma- tim." · ajansının muhabiri bildiriyor: Kilo Alıcı Fiat 
bahçeye çıkmak lizımgeleceğini hana yetiştirilir. dam Oorienin tabırnda Franıız Bundan sonra M.Hitler fUD· Yeni bükümetin harici ıiya· 11700 Mob alııcı 28 7'1 28 ,.. 
zihnimde bulmak için karanlık Terfii 11nıf etmio talebeler ilminin ogradıtı elim matem lan ıöylemiıtir: seti gelecek hafta batında hl-
tonel alt ında çok dllıtlndllm. yeni ıene derslerine hazarla- bakkinda ikinci bir iıtiına yapıl- "Almanya hükiimetinde de kümet tarafından yapılma11 bek-

Hayım - Eğer sol tarafa nır. Muallim derslerini e~ mıttır. ğiımit bir ıey yoktur. Hilkiimet l~nen. be~~natla t~srih edilecek- Kilo AlıOI J'l:.ı. 
lerde nrir: Gazet,miz idare B ı b k · · t Ş dl k k b ne ça1··maia ~oo ~ I 78 ,,,; d6nmüı olsaydınız on metre de- irinci ıti110A '" 1 reıııcam· ne sağa ne de sola teveccilh ede· ır. ım 11 a 1 " "9. 89'2 • G. Uy.llLa. n. ;,I;_ 

rinliğinde bir havuza düıcrdiniz. müdüriyetıne miiraoaatları. hor M. Doomerin ölümü möna- cektir. Bugline kadar takip et- baılam~ıtır. ~ugünku celsesınde, 12,75 Ye 13 der 

Bu havuzun içi mtıtbit Hmıah- •--mıııı----•5•_•5--• ıebetile Taki ohnuttur. Reiı miı oldutu batta dosdoğru takip batv~kıl amıral Okada ar~adaı- Zahı•re Bors&ll 
larla do!u olduğu için muhakkak Alemşomul töhrete malik Ye iki edecektir. lan ıfleb~uallAkw meselbelerıl hallke 
onlar sizi yirlerdit iş Ara yor defa Nobel mükAfatı almıo ye- matu ır progra~ .•zır am~ Qu. Oio'4i 

Joze - O! Böyle timsahlara Yeni kannnlarm tı\tbiki do- gane alim olan madam Onrie'nlo Muhafız Gücü tize~e .yapılan tekhflerı tetkık 578 Buğday 
üyafet olmak doğrusu hiç te ho layııile möe11e1atı bnıoeiyeoin ilmt eserini ve mi11etl6r cemiye- Blalklei9lleri etmııtır. 19 Arpa 
ıuma gitmezdil Fakat muhterem muamelıitanı ve mohaıebatıoı tinin fikri, te21riki m.-aai komiı- Be a.laa.tlel'ina ihtiyat Altın 5 

Nohut 
Papas efeadil Matmazel Morto- taoıim Ye tedYir etmek üzere yonuodaki faaliyetini hatırlat- ~ 182 Rakla 
aın ue ~a.id~ ~l"upna bize ha- ozon müddet hu işlerle meşgul taktan ıonra bu Alim kadının Dewa.m E41.~0I' .&lmaayad.a Fasla 245 Komdarı 
iter verebHi:" JJJİ!linis? Yol yor- olmo' li1ana aşina bir mobaaip ölümü Franaa i9io, do~udoğo Dıyadlu, 11 ( A.A ) - Dün Uerlio, 11 (A. A) - Hay.ban- 305 B Pamuk 3( 
f11111uğflfta :,ilıiy~~.Nxce tahammül it arayor. 1btiyaoı olanların ga · memleket olan Lebiıtan için Ye aabah uat 11kiıııde ICıuaköıedeo km altm ihtiyatı yü:ıııde 2 den '000 kilo kepek 
acltıbildi :ıai7 zetemiz idare müdürıyetine mü· nihayet bötön insanlık ı9ın tel&- hareket eden Muhafız gücü bi- yüzde 2,1 e çıkmı,tır. Bir çok 21-13 kilo Keçi derlıi 

tiıi gayri kabil bir zıya oldat11· ılk.leri dtin akfam Hat on yedide aylardan beri böyle bir tırettii 200 adet Oğlak derlıl 
nu kaYdetmietlr. buraya aılmieterdlr. ilk defa kaydedilmektedir. ti2 Yapak (0 25 

( 50 

AFYON 

3 

Prv!Htan 11apua Morton na- racaatları. 

mil. ~ .. ,. kam ,,ı.. Maya Niva- 5-5 s 3 
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Vaz;yet; · 
... .., 
• Haf talık P;yasa Heyetler intihap Edildi 

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

Tayyare Cemiyeti 
Yeni 

~------........ ~tMt~· ... ·~--------~· ~ ı wllifmı 
Akhisar, 11 (Hususi) - Şeb- mitlerdir Kendilerine yeni va-

rimiz ue cemiyeti eski ida- zifelerinde muvaffakıyetler te-

Borsada Bütün Mallar üzerinde Umumi 
Ve Muvakkat Bir Durqunluk Vardır 

re v' murakr:be heyeti çekilmit menni ederiz. 

olduğundan yeui idare ve mu- . Belediye lıler~ 
rakabe heyeti intihabı yapılmıı· Beledıye tar~fından .b.eledıye 
tır. intihapta: binası arkasında ın~a ettırılm.ek~e 

R · l" · t d d olan umumi heli ıkmal edılmıı 
eıs ıge zıraa o asın an . d' H li olduk a bl· 

t d • .k. . . ı•w vazıyette ır. e Ç .. 
Uzüm Piyasasında Bariz 

Alivre Satışlar 

Bir Düşkünlük Mevcuttur • 
Ne 'en Yapılamıyor 

---------------------------------... 1---------------------------------

ı~ ır za e azmı, ı ıncı . re11 ıge yük ve çok muntazam yaptınlmlf 
tıcaret odasından Hiiaeyın Hns- olup umumi sıhhate zarar ver• 

H d l{c>rıa rrıhı re!lmi mahıyeti tahmin .,dilemewe11nden ileri bir kanun ne.retmi,tir. er senenin hu ıııevsimırı e ,., 
lım 1• • 1 clerır~r olRrı hn miiHe11enin ka- ~61mektet1ır. Bundan dola1ı incir 

nü, azalığa ıube binbaşıaı, bele miyecek tarzları ve muhtelif 
diyeden Mustafa Asım, jandar müıtemilitı haizdir. Eskidenberi 
madaa ylizbaıı Nadir, maliyeden çarşı dahilinde bayle muntazam 
Siileymaa beyler aeçilmiılerdir. bir belinın mevcudiyetine ibti-

tata~la- Bot buJunan cemiyet muba- yaç biuolunduğunu evelce yaz· 
buının ıipliğine de faal gençlerimizden mııtım Bu ihtiyacı gideren be· 
tarai7e papağan zade Ahmet ve kitip- Iediyeyi tebrik etmek lazımdır. 

(İğine Tahir beyler tayin edil· HulGal 

r pı yasll11111da ~lir iilen ı ur ,., .. 
gnnlnk. hu aene de lıoJ?iinlt~rdfl yudatıntlan Ahnırn bu erkaın Pamuk ahcı ve 11atıcılıuı ha- rınıo Acilen yapılmaıı 
kendio'ı ·· · A 1 k" l>ır zamıtrılı&r arpa anhan olan zır n•a va,leli ıuretile şimdilik alAkadarlar tarafından gostermıştar. şıtltı< a ı J 

latarJar(la göaterihıoeı?i UzMe ıh- (zmirın arpa pıyasa1ı olmaktan mal alıp utmak hnımımnda mü- olonmaktadır. 
raoat maddelerimızılt>n yalnız ouklıtştı~ını ve bu münueb.,tle tereddit bir vaziyette hnlonmak- Afgan 1 
Bakla üzerine olclukça miibiru lzmir horaıuının dl\ maddi 'Ye tadarlar. Geçen baftı plyaea haberle. Altaylılar Manı·saya 1 llB"l vuıua11 
llluameleler olmnş "'*' ıair .. ,," re mıtnttvi hırçok hukuknnon Palamut rine ait netriyatımı• ııraıında 1111 il 
l&tıolarınaa durgunluk gHriil- aıyaa oıtradıganı göı1tereo beli~ Palamut piyaaaaı geçen haf- karilerimize uıeyledi,ıimız Teçh • 1 • 1 • lı..••lliı•••••~---
llalittör. bırer itadedır. .. taki durgun vasiyetini aynen ve üzere ıon Lafta içinde nyqto- iz ı'n•rlll.f n. Slllll Zorla .&fık 

Baftanrn muhtelıf giinlerinite Balda tamamen bn h"fta da mohafaza roco maddeler lnhiıarı lxmir l ııpw il 111 UIQmle Tehdide kalkmıt 
:ona ıalonlarını zıyareıı edenler Geçen haf ta hakla .aatı,ıa- etmi' ~e boruda hiçbir muamele şobeıi ar100 mubayaabna bat- 6~' ~ lldocl KarantioRda Şakir otl• 
ltinı lalonnnda IDUtAt faahyett t . t" İ id f "'' r 6 rında görülttn hariz bar•ret bn cereyan e memıt ır. lamıttır. nhl•r ar• geçe• tllfenkoi Nuriddin, Deoıtrtat kı•ı 

1 rmedikleri gibt zahire kı11msn- G · b h ft d bi · d t f ·ı 
i haf ta da ayni ıııretle devAm et- "çen ltlnenın 11 • Hın • ııoıhalerımızdao rın • a 11 en Altay gen9 takımı Vahap ye Kerim karııı Ayşe hanıma 

• da bo 8 day ve Bak l•ilan mRda t · ho d k ı · ..ı"" f 
a. "' mı• ve 3,31~5 knrnt ile 8.4375 ısmır raaım " eota 1 .. ,o yaaıldıtı fiserı ft1atları • 1ooaa beyin idareılnde cama günü beraber bir gezinti teklif etmft -~1· ilaerindft hareretli moame- v 520 k d f" ti 1 ..ıo fl a 
ltl kuru• araeıod• pek cüz• hır orn' araıınn • ıa er e ıA 1 muhtevi bolundata mor n •• aabahleyln Manlıaya hareket ye Tet oeTabı almaktan mtltee11ir 

•re teıadof edem~mektedirler. v k t ı t t k k t it 30 ı ld 
M fark goı&ereo f ıy.atlarla 1334 en " u an ~e eza en a O rinden teebH e11ım f • otan- edecek YI orada Sakarya kulöbH olarak Yoıuf oğla İla Ti Ah· 

glhi ~:~:!:~i:a~ka[~~: 1:ı:~~~J çnval hazır Te 3,375 ile 4,4375 koro.tan '281 kental kaba pala· dan mubayaat ba eeua iıUaat takımile bir ma9 7apaoaktır. met iıminde iki ar)ada,ll• ka. 
tabJr d ül kurn• ara11od•, fiyatlarda da mut muameleai tea9il olonmnoto. ettirilmekte bahı11mottnr. lwmlrll ıporoalar ak-ma döne- dıııın eTJnı taarru• e,,.lemif Kea· e ilen lın ıoenimde gör - Y r- r- J 

lllekt ~~00 ki aeman 353'- çuval v•- Geçen haftaki piyaaa •azıye- Tilrki11 af1ooları'-ın 1tt•de otklerdlr. diılnl ölümle tehdit eyl_,mi•tlr. l e olan bo teheddülün bu ay ,. 
01bı1etlerine tlojt.ru tamamile deli aal•f moameleleri olma,tor. tine miite(lair ne,riyatımızda da 8 il& 1' •raunda morfin lhtiYa lzmlrtpor futbol takımının Hepıi yakalanarak adli7e1e Ye-
ıaiJ olarak pıyaaanın normal Geçen hafta 3 - 8,25 koroş arzolundo~u üzMe pal~mot pi. erlemekte olclağana .~•sara~ in- aıaıtot1an Hlt haftaıında Sıaam rllmi,lerdir. 

b"~ıi_1etini lktiaap eyliyeoeıti ta- fiatlarla 3532 çuval hazır ve ya1a11oın dorgonluğo butaraftan biıar idareeinin bagunkti fıyat- d giderek orada bir ma
9 

Hapishaneden Hastaneye 
ıtd ~ . d" ih b" a uına b h ır. 8,125 ile :J,:fö knrot araaıııda menıme ığer o etten ihracat. ları tayanı memnuniyet . ır H• yapaoagı ıaöylenmektedir: Balcılar caddeaiode apıı a. 
İzmir piyasasının yevmi T8 fiatlerle 1500 90Tal Tadeli bakla çılarm elinde fAzla mal bnlnn- kam olarak görftlmektedır. Son • • • netlen yeni çıkmış olan KayıttırlU 

haft"lık nziyetioi tetkike sureti aatışları olmoPJtor. makta olmaaınR harulediJm.,k- hafta zarfında ınbiıar ldareıiooe Çanakkalede Mehmet ogln Moıtafa, hapiebaw 
huıuıiyed~ ınemur eyledigimiz Geçen ıcmenin bu hıtftaıında tedir. . mubayaa olunup bor&Rya tescil nede kendiıini bakmadığrndan 
bir moharrir1miz 4/7/934 tari- 2,7:J ile 2,92 kuruş arasanda fi. Yeni ı~raoat yapılmadığı tak. ettirilmiş olan afyon miktarı Gen9ler Barp dolayı muğher bulondoğu manaT 
binden 1017/934: tıtribine kRdar atları" yRlrıız 396 çuval huar Jir~e lzmır palarn?t piyasasının 78.J.'- kilo y '100 1ıtramdır. Sahasını Gesd.ller Ahmet ile kaYga etmiş ve Ah-
olan bir hafta i9inde lzmir tioa- m11l aatılıııı,,ıı. hah h~zır vazıyetı_nı muhafaza Bundan 1978 kilo Te (00 met Maetatayt boğazından Te 
ret ve zahire borıll8ında belli Şu kadR r vRr ki ver.en ıene edecf'gı ta~mın edılmekte olup gramı yütıde 12 Te 2181 kilo Çanakkale, ll (A.A)-l ElTe,ı . ba•ından nıtura ile ağır sn rette 
'•"•lı ih " " l l d b"ld ki ·· t l ı ı· k\ gtiu buraya gehm ne >O o v v raoat euaaı iizerine ya. ınRh•ul hn ıtrneye uiıbetle daha ıtl ma a 1 e muı a 1111 e ın 400 gramı yUıde 12,5 Te 2'S' yaralamıştır. 
pılmış olan alım ve ıatım mua- gf19 ıdrak edilmif olma&ı hue- de henüz mevcot fazla miktar kilo 900 gramı 12,75 morfin HalkeYine mentup 26 geo9 Ha- YuAlı memleket haatı&bane-
nıeleleri lıeneçbi l\ti teıbit edil- bil& bu menimde henüz moa· malın hedrolmauna sebehiyet dereceıin\ muhtevi olup yüzde m\diye Ye Dardonoı tabyalarıni ıine kaldırıhnak tedaTi altına 
llli,tir. melata gerıui Terilmt"mişti. Bo te,kil eyliyeoektir. 12dereoeli af7onun beher morfin n truYa harabelerini geıdiler. aluamıttu. 

Arpa 1808 iu mahaal .Jah• erken ia- Esasen yeµi ıene ~alam~t cıereoeet T• -... '1.'l;B ·re ~l,75 de- A.rıbaraa mıntakaaıncla Oook B .. ka Yer Bulamamıflar 
Yuk'"l' d · tli t "hl 1 . . rekolteaiolo idrakine ıkt 69 il f 1 '--h fı" o .. y yerinde zar atmak "' ı a ı'are arı er n ttbaal '"8 pı1aeaya arzedilmıf ve . . rece a yon arın "" er mor bayırında bUrilk Gasinin dut- angın 

ıt9tki.t eyl.edıkleri haftA zarfında · i h tt f" t aylık kadar hır müddet kAlmı' de ı de 78 k rn' fiatla mü d ıoretile kumar 07oadıkları gö· 
geçen lıfeoenın ayn. a ası ıa .• olup bu müddet zarfında eldeki h r~oeı a·ı i t• oı;;ı h b - man hücumunun girdiği 1er e ru··ıeo lbrahı"m ye Ahmet oğlu 'lllır tıoaret ve zahire borl!l!l· lnrma nazıtran da hatlarında hır . . ayaa e ı m • ır . ..,u eaa • na- olu reiH bir kere daha iman 1

•nda kiloso 2 kuruştan 2,275 ıtokların sarf Te ıstıhlAkı çare· . .. d 12 f' r f · Sülerman zabıtaoR yakalımarak 
knrn•• kadar 220 nn•al ..,erı·ı tereffo gfüiilmokte bulunmuştur. teri bolunmadııtı takdirde yeni v.k.~lran ,9.ulz2 e " md or1:2n5ı a yof~olol edildi. dil e e •erı·lmi•lerdir 
• ,... :ı • ·' Pıyaıada oldukça mal wey. e .. ı oıu , Yuz e , mor ın Dün heyet aeddfilhahlr cep- a Y Y • ,. • 

rpa mnıımeleıi olınoatnr. 1 1 . h ı h k t rekoltedfln ele geçecek mahıulnn malın kilo11u 955 Te yüzde 12 '16 k Blçak Çekince Tabanca Patladı 
v cut olup a ıcı ar ışti a ' are e bu sene gibi fiatıerden daha f . "hf d f l ' heıloi de gezdilrten aonra a şarn Eşrefpaıada tiyatroda kasap 

18 Geçen hafta satı~ miktarı etmekte ve her gün şayanı mem- . inta9 mor ını ı ıva e en a yon arrn .. i dahiliye ~ekili beyefendi İsmaille deli Ali arasında çıkan 1 9UTalt1an ibaret bolonmu• ı ı ı kt don fıatlarle satılmaeıoı da kı)oıu 991 5 ktıro•tan müba uzer · k 
v nunıy.,t muamn e er yapı ıua a· . .. ti . . ' ,. • ll berab&r lıtanbola hareket kavga sonunda.Ali, Isma.ile b. iça. •e fiatıer bo haftakinin ayni h . eylıyecek ve nakhye ucre erını y a d·lm"•tir e ki l 

1 dır. ~'iatlttrd" g~çcn aftaya nıa· b a e ı iv • tml tir İnebolu gençlerinin çekmiştir. IRmaıl de Ahye ı e 0 
atak tespit eclilmi,tir. beti~ ınahsiiı bir ükırnklik meT- karştlamaktan pek uzak olan " Halbuki geçen 1enenin ayol e ş • d hı H "k' · d b 

"' Y ünkfl alamnt fiatlerile malını .. bu şuurlu ıeyahatlerl • i iye atcı etmiştir. er ı ısı e za ı-
kl G~ç.en senenin bıı haftasında out olup piyasanın hir az daha g P .. . baftaıınd" boraada moamelegor- k'li b tarafından bilhaHa taca yakalanarak haklarında ta· 

lo ıt b • 2 n 8 satamıyan IDUHlahsıl yarın tama ij ) k t • d 69'' T8 ı ey 
il ı arıle ,4.9 ile ~.5 knroş tereffo edece"'i tahmin olmımak-

1 
m ş o an e ı rıamo neTın en ~ kd" dilmi tir kı'bata başlanmıştır. 

d h mile mtişkiil bir vhiyette ka a- k'I f b h k·ı 702 ta ır 8 ' • ............. .. '"
11

nda fiatlerle 357 çnTal arp& ta ır. ı o a yonun e er ı osu ........................................................................ . 
•atıınııştı. Gerek bo ve gerek Pamuk oaktı~. . kuruş üzerinden nıuamele KÖr· 9 60 12,5 13,75 miktarda atok bulanması Te mark 
geçen hafta ile geçen Kenenin Liverpol ve Nevyorktan Bor- BınRenaleyh palamutlarımız müştü ki evYelce ekıtrismo na· Yekdo 205 kıymetinin henüz Hiyıkile tespit 
aynı haftasındaki satışlar verH snya her giin gelmekte olan pa- için yeni mabr6çler bol~ak za· mile muamele gören mailer hu- Ge9eo hafta muameleleri edilememi' bulunmasandan ileri 
•rpl\ya münlıaıır kalmış Uşak muk piyasaın telgraflarının her rureti ~asıl olduğuna go.~e bu giin 955 knrnşa aatılmı' olan Kilo Fiyatları gelmektedir. . 
•rpRları muamele gfürnemi~tir. gün yeni tereff iiler kaydetmekte bapta ıcap .. eden .t~şebbuelerde afyonlar ayarından düşkün de- No. QoYal Aıgıul Aıtzam1 Şn kadar Tar ki rekoltemizın 

Uşak nrpaları yıırh Hpal:\ra bulunmasına rağmen lzıuir pa- bulunmak luzumu bu kerre claba ğildir. SO 10,50 10,ö balen mliıait bir Taziyet arze7-
nıspeten llaha ge9 idrak edil- ı:ouk piyasasınıla bariz bir dur- tebariiz etmiş bolunmaktadır. Şa,vanı memnuniyet görülen ~ 11 11 11 !emekte olması ve elde mevcut 
inekte o[dn~unclan piyasamızda gnnluk miışahede edilmektedir. .. ZegtlngalJ~. işbu f Jatı ve ntııan mal moa- 8 2 12 12 kalan stokun da oüz'i miktarda 
henu~ piyaa" teşkil e11iyecek Son hafta içinde borsaya ki- Dnrgonluk mntemadl ve mu~- melelerl tamamiltt boraaya kayd- 9 87 12,5 13,5 bulonma11 bo seneki rekoltemi• 
llliktar mal gelmemiş ve bin"· loıo 30 kuruştan 11 balya Buna tekar bir vaziyet al~ı,tır .. ~•r ettirilmit ye bu ıuretle çoktan- 10 10 15 15,5 bakkmda iyi ümitler beelenme-
enaıeyh ıatı"" başlanmamıştır. iiçiinoii VA kilosn 24 kuruştan ka9 haftadanberl z111tınyaJtı uze- beri boraa moaınel&tı iJAn tahta· Uo meıini intaç eylemektedir. 

NOT: Alaşehiıdtn /zmire ve keza 10 balya Borıa dördlinoü mal rtne boraada hi9 bir muameleye laruıda yine Afyon wuamelele· Ge
9
en lllM ayni hafta mo Mevsim ıptidaeıodan bugüne 

Dtrıizlidtn lzmlıe olan hat gllztıgdhın- ınnameleıi tesoil ettirildiği gö- te11diif edilememiştir. rine teıadiU edilmege ba,ıaoıl· kadar boraada satılmı' olan 9e· 
dan lzmirt giJndmlen butday ı.ıe arpa· rülmiiştür. Pamuk piyaıaaı bi- Gtt9en aenenin bu haf taaında mı,tır. amılelerh kirdekıiz füdiuı miktıuı 361210 
laıa ytılı yuka11dan gelenltrint de UŞQk 1 ti g Kilo Fiyatları 
lllalı ıtl~k olunur. rınoi ve ikinci nevi Bursa mal· 7668 kilo 11ra ma ı zey n7a ı .Mübayaatın önümüzdeki haf· N ÇoTal Aıgarl Aumi bu9ok çnval ve 3388 torba olup 

ŞorRtn şay"na kayıttır ki arpa Jarı ile hırincı Te ikinci neyi 26,326 ile 26,91 kurn11 ara1ıoda talar i9inde de deTam edeceği 70. 108 10,92 11,115 bu miktar 5 ilA 23,,8 kuruş ıua-
ıniihayeatı ihracatçılar tarafından k~ha mal f iatleri iizerlnden teı- fıyatlarla Htılmıştı. Piya~ad:ıki kuTntle tahmin edilmekte iae 

8 286 
ll,Sl 

11160 
ırnda muamele görmü~t1ör. do~rndan iııtihilal mrntakaların- bit edilmekte olmuı baaebile bu ha durgunluk Annpa_ f ya a- de inhi•ar idarerinin mübaraa 

579 11170 12
,
09 

Umumt Pl11aaa razlgetl 
elan miihayaa edilmekte olmatıoa hafta aatılan üçüocü ve dördünoü rtlı mal ıatılmaıının ımkAnıız edeoegi mik&ar hakkında kat'ı 9 

70 12
,,

8 18
,
06 

fzmır borıaarnda ıorı baft .. 
binaen bıı sene de geçen 1ene mal f iatları etaa piyaaa Taziyeti lığına atfedilmektedir. . bir rakam ıöylenememektedir. lO - içinde bnğday, bakla, kuntdarı 
oldugn gıbi lzmir piya1a n hakkında bir mana ifade edemez. Zeytinyağı piyaaaaının yenı ÇBlılrdeltat. Ozam 1038 . afyon ve bir miktar arpadab 
l G ·a k d ı lk Yukarıdaki rekamlarao tet- b . .. · k •orsatnntla kiilliyetli ve hararetli eçen haltı. kiloıu 38 koroş· rekoltenin ı ra ıo en evYe • Enlki baft•1a nlıbeıle gegen .. atka tıcaret etya1ı uzerıne p• 
lllnarnelelerc teBRdiif edilmiye tao 29 balye birinci Boraa ye tiıap eyli7eoegi Y&ıiyet hakkın- hafta durgun l891Dlf olan nıkir· klkioden anlatılaoagfı. uıtelre aodn cü:a'i miktarda muamele olmat-

. . . • h f ta 9iode tiaftm ıya krın a Qe~i kıuııtatı umoruiclir. Arpa kılosn 32 kuruştan 13 balye ikin- da al&kadarlaroa bir mütalea dt1kıls üsilm plyaaaıı bu hafta a · 
1 

b · b' tur. . . . . 
· k .. · ti genen haftaya nlıpet e arız ır Yukarıda da arzettığımuı ~ıbl llıt&ameleleri nokt~i nazarındsn cı Bur1a pamo ıatıt olmuttn. yürütiihtmemekte olup gorün 'e i9lnde de ıakin kalmıt ye bötfto • 

6 
t kt d. b 

1 
k 

lzınırı f'tki llenelere nazaran ne Geçen ıeneoin Ryııi haf taıırıda nasınen dorıunlu~un deTam ede- hafta zarfında ancak 5 7 8 ye dötkfinlfik g ı ~r~e e ı.r. piyaaada umomi denile l eoe 
k · .ı • 38 22 k · k a· . ' ' AHvre menımı gelmış oldu- kadar bir durgunluk vardır. Pe-adar gerıledıgini karilerimize kıloau 37,4ıA ıle • , urue ara- ceıı kanaati ishar edıhoe te ır. 9 numara üzümlerden yalnıı . d 

· 6 ı B 1. l ,. halde benfts ahTre aatışlRrlD kat mevsim dolayııiJe bu ur· •nlatmış olıuak içirı 1926 1eoe- ıında f ıatlarla 4 ba ye uraa ınc r 205 çoTal mal •Rtılabllmi,ur. e 0 . 

•inden 1933 seneıine kadAr aekiz birinci pamuk alım Te satımı Menim icabı olarak ge9en Hafta ıatıtı olan bu miktar yukuuna dair pıyaıada mutat gunloga muTakkat nazarile ba-
b · ı . ü · . 5 olan haberler deveran etmemek- kılabilir. •ene zarfındaki ıenerıin borsa olmuttn. ve u haftalar i9lnde borsada ıno r 9ekırdekıis züm 9 ıle 13,7 b 

1 
t Ş hrimhıde şu beti teflekkül ve 

•atış ıuı ktarını a11aıtıya dercedı· Avrupa ve .Amerika pamuk Te hnrda11 üıerln• mnamele ol· kuru' ara1tnda fiatlarla moa te u nnmnş ur. e • h t 
,. l'> •• ör • Halbuki ge9en Te daha evelki tee11üı etm;t olan Türk i raoa 

Yoruz : piyaaaaıuıo oldokça müsait ol- mamıştır. Geçen senenin bo haf· mele gormil't · 1enelerlo ,a günlerinde Mdedı of iıi f>o hafta bidayetinden Ul-
maaınft karşı piyasamızda mua· taıında da muamele olmamıftı. .Borsaca IOD hafta muamele- binlerce kotofa ballf olan aline haren tam kadroıile ciddi me 
melelere te11&düf edilememeli bir Bo aeneoin inoir rekolt111l lerı 'o ıoretl• teebU edilmif 

1 
b 

1 
,ordu ıaiıhıe ııa,ıamıttn. THrkı1e dıf 

b h kk d d aatı,ıar vapı mıt o onu • 
taraftan ıtoknn gayet as ir " ın a mfüıait Ye t•1anı mem• bulunmakta ın AIAlradarl•rın ifadelerin., na- ticareti için TAıl mikyatta 9a1,. 
miktarda olmaaı ve difer t•raf- nuniyet haberler ıelmektedlr. Na. (}9Yal Kilo flatı b NDe ali•re mnamele· t•oak olan bn daireden memle-
tan tıuıdilik gayet mütait görfU. Piyaıada pyl ola• bir hah.re A•g;rt A;;mt :;;ı bat~anmamıt olmaıı A vat• ket ik tiı~diyati hakkında ha1ırlı 

1 ıoekle beraber yeni relrolteolo gire Ji'raoaa Jattk•meti J'ranaaya 1 18 
76 10 

taralya reko1t&1inin boznlmut ye met nt neticeler alınaoa1t 
j ıkt111tp eyliyeceti feklio timdi- Uul ecllleo.k kan h•elr glmrft '1 ~ ı!:ı 

11 
olmUJaa ratmea tn.rlterede fazla imlt nlunoTor. 

1 den 11ıbbata (&rİf) bir ısrette rHmiDİD te•Jlt .. lleoetfne d•lr 8 100 

' eneei <.'o Yal 
1926 264699 
l9t7 J67:H3 
ı~:ıx !j$f~77 

Hhv 1 os:&•.! 
1ta3Q ~)~!)27 

1931 ;o\0" ... ~ 

1 ft:\2 c.: •. Mn 
l 9:4:\ · . .,,,,s 
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~Orada 220,000 issiz Var, Bunlarla Da ! ~, .. .dir§° 
=: Kızıl Ordu ı\lcydana Getirilnıesi Miiınkurı.. f 
: - 29 : 
Şangh• y ılıtiliil ordn•nnnn 

elinM. ~11 haldıı l{ııomınta~'ın 
denınkrnsi ile komiinistlıkten hi · 
rini iitt<kioe tiıtiin toım:ı•• z,ı . 

manı !!elmiş olın•k lilzırııdı, D~ 

mokruıler daim" eyi nıii~tMı

ılırlH . V(I bir cemiyet, DIOalıA 

del~rt' ılayan111aılanıla kar eıl o 

bilır Halbuki şehir ovyetleşiıı c •', 

A lloJ Allo, e•et. 

Onun m"kaadı, nereyi gt9-
meniz" yardım etmek iıtiyor· 

ıııuş gıhi nzaıtığı tahta ile ka
fanızı •zmektır. J\lüdabale iıte
ıııedıgi ıle muhakkaktır. lhst1le 

""" ~11 veya bn ablakııı:alığını 
ve•ıle lltıhaz ederek biicıım dR 
ıı ... gılılır. l~te ho kadar. 

Veni A~n 

Fransız Ve lngiliz :Nazırlarının G6rii.şmeleri 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Çok Endişeleri izaleye Kafi 
Gelmiş-Bar hou Parise Döndü 

~-------------~-.... ~-----------~---
Mü t e kah il Emniyet - Silahları Bırakma - 1935 

Deniz Konferansı Mükilemelerin Esasıdır 
Londra, 10 (A.A) - Dlio IRos mokarenetıode büyük ıınılı- da Loodmyı terketmiş Te bare

akşam deveran eden şayiıılara şe izhar etmektedirler. ketioden eni Loodra müzake
göre, balen Loodrad,. ~örüş· () logiltere bizim tefl'lbbü- relerinden pek ziyade nıomooıı 

mekte olan lnıı-ılız ve .Fran~ız sümiize karşı menfi bir bayır- olduğııoo Te Annpa vaziyeti 
nazırlan, ıııütekabil ıniizsb.,ret bablık gösterecektir. Hnlaııa bllkkında Sir Jobn Simon ile 
mısak proj.ı leri iiııerinde bılbRAH müzakere gilnllniin plAnçosn hemfikir oldu~uııu si>ylemiştir. 

ıeval.kut etmiflPrdir. Haltık mi· gazeteleri, derb11l elde tıdilmı-sinı Gazeteler Ne Diyor? 
ıakının nü•e teşkil edeceği şı- ümit etmedıklerini Termek sn· Londra, 11 (A.A) - M. Bar-
mali tarkl minkı neticeleomek roıtıle tatmin etmiştir. tnnnn ziyaretinden babsedeıı Ti. 
üzeredir. Bılhaıısa FranH, Le- Loııdra, 10 (A.A) - Sabah· mea diyor ki: 

- Tabiidir ki ne bu Te ne hıstan ve Sovyet Roıyanın da· leyin M. Barin ile M. Maısigli • M. Bartonno Tazifesi sadece 

12 Temıııoı 11>:J4. 
111 

Ay'1ııı asl iye hııkn k 

mesinden: 
ın :\ lı ke" 

Balıkediri n Tor mıbeyli n~· 

biyesindeıı kolu kısı oı? lıı Ali 
ofeııılı: 

Z evcAniz Ayclıııııı onma ıon· 

h'.lllesinde bnzineılnr oJ!;lu nazıui 
efendi kızı ulviye lıırnımı ;ki 
sene e•nl hilasehl'p tnkeılere~ 
savu~ııp gitfıj?iniz ye infak f~ 

iatesini teıııin etmiyerek "ile lıif• 
lij!'iuııı t .. bmil ettıgi vazifeleri 
yapııaılığınıı-. ısııına kılınan , •• 
bitlerın şahadet ile an l<Ltılıl ıj!ıO" 
dan kaııuno medeninin 1:1:.! ınoi 
madı!esıııe tevt ikan ikaıuetgi\bl· 
oızıo gayri malum bu!unıuaıı 

hasebile işbn ilan taribıoden iti• 
baren bir ay zarfioda müşterel 
bııyata llTdetle birlığiıı tahıJJil 
ettıgı vazail i ifa etmeniz iht•1 

olunur. 2818 {61) 
Frnıı~ı/. - As1a koıı~ersiyoıu'u · 
ve onunla birlıkto :;ı~nıı-bay'daki 

büıiiıı Frnosız tioareıi y:kılırılı. 

lngilterenin Hınken'da yapmış 

oldoıtu gıbi, deYletlerin l:Pndı 

tebaalarını lı:f'odı ballerıne l • ırı 

de iiıeki •blıtkıızlıRı yok, Bnn· bil »lAcaRı ve fakat logilterenin M . Be:ıdersonon ikametgAhına mütekabil itimadı arttırmak Te lzmlr Beledtyeslnden: 
daıı haşk•, ış llfkada.larımdırn İftıulı: t<tmiyecrgi bu ıniHk daha gitmişler veoradıı silahları bırak- Fransa ile Jogiltere arasındaki 1 - 85 Nu. adaoııı ll .NP· 
hor hangi birınio beni cıinıl bir derin bir tetkike mevzu tetkil nıa konferansı r"isile görüşmiiş- doatıngu tekrar teyit etmekti. arıaeının llllışı 1191k müzayed• 
meseleyi bahane ederek şuna etmıştir. !erdir. Jlırnz sonra M. Bartu ile 4. AgusloH 934. te saat Jf kacağının diişüniiyorılu . Onıın 

iltedigi ordu gelmeden ~dırııı 

zaptedi lmemesı, koro il n istl e rı ıı 

yalnız hatlarıua hir şey y•pa
mımaları idi. 

1 1 ·· d · Akdeoı·~ ını···'-ına bı' r ını· 1•• 1 b F . u Bn tamamen tahakkuk etmı,tir.t ıana ıucıom e eceğımı sanma- • -~ ıerıı erinde rnusız ıefirı '"· dadır. 
i!ını da isteıu~ııı. Heni bir abla temmim misak akli meselesı Oorhinile harıciye katibi nmu- Deyli Telegraf, müzakerele- 2 _ 84. Nu. adıı.nın 28 :No· 
kıyat~ı mı lar1.edıyononn2' .Al· hakkında henüz mösp"t t .. ktıf. misi M. Leg"r oldnğıı hıı.lıle rin beyoelmllel Taziyeti aydın- arsasının satışı açık milzllyed1 

taba 11ıuarladık. !erde bolooolmamıştır. Ingiliz hariciye ııezaretino gitmişlerdir. !attığını ve kıymetli netıceler ile 4 Ağustos 934. te saat tf 

- .l\laraiyal, zı rb lı t reııdeıı 
başka ne kadar asker varT 

Marsilya •ıııdao bir şey ıor- D8Zırlarıoın batlıca izhar ettık Orııda kendilıırıne iltihak eden verdiğini yazmaktadır. dadır. 
ıuaga ciiret edemiyordu. Fer- leri endıte mütekabilıyet preo- bı.brıye nazırı M. Pietri ile bir- Loodra, 11 (AA) _ hl. Pi- 3 - 87 No. adanın 50 Yrı. 
ral'ırı ona projelıırindeo, hey- ıibi ıamıni Terdıkleri lıneustur. likte Sir Ooo Siınoo ile müza- etri, Sır Joo Simoo Te Sir Hol arsasının satışı açık mü6ayed• - İki bin poliı Ol'lleri ve bir 

piyaıle liusı, mösyii FerrRl. nelıııilel tıcaret odABının en loı~ılixlere göre hn preneihiıı kerelerine tekrar lıı<•lamı•lardır. ile ( Agnstos 934. te 1aaı ıf 
1 1 • '" ton Eyres Monıel diin ögle<leo 

- Qene çalmaktan başka şey 

ler yapmagtt muktedir ihtilalci 

faal azaeiyle veya Çın tira- Akdeniz miealııoa bitkim o ınuı 1 d ·' 12-2" 28"7 (60) Boodao evvel M.. Legu o- I au!r. " " 
ret lıirlıkleriyle ol&n müzakere- icap eder. lngıliıı naııırlarının eoora Fransız • ogiliz deniz --------------

ne kadar' 
giliz refiki ile beraber meııtinio S b lh K · -lerın ıleıı bahsetmemesini Mar- oıbayet Fran11:1 te•ehhileiinü d' görüşmelerine devam etmişler- eferı ıearın saniye i•yno· 

' molıaddematını hazırlamış ı ı. D o ı 
- Sililblı ancak birka

9 
yüz .• aıyal ke-ndısı içıo beın tahkir tao•ıp etliklerıne lıakılıre" bn dir. Haber alındığına gör!', gö- deıı Ala aglı Alı ğ u 

b k k ıd Sabbleyin yapı lan miizalıere- Ouııırn Efcndı 
G11ri kıtlana gelince·, boolnrdao ve beın de çocok9a bir are ·et husnata arzn ettikleri şe 1 e rü,.meler henüz iptidai sn! hada· 

lerın bilhaMsa "ı Ulbları bırakma • Karınız İsmet hanım tar•· 
bı<bse hıle lilznm yoktur. Unnt- ıayıyordıı. Riiyle olmakla bera tatmıo edıltlıkleri zanoolonmak-
mayınız ki borada ınecbnrl as· ber bir polıs miidürii için oonn tadır. 

kerlik olmadığından tiifek kol- nel er yaptığ•nı bilmenıek can Pul~, 10 (A.A) - M. Har
lanmRsını bile bilmezler. Geçen sıkıcı bir şey iRe de mevkııni tnnon lngılizlere Yermiş olduğa 
~ulıatta bunlar iki üç bin ka· kaybetmek !modan daha zıyade izahatın bir çok flndişeler izıtle 
dıudılın. Şinıdi şüpheaız, biraz can 11kıcı idi. etmı~ oldnj!unıı Ptitı Pııriffien 
fazl" olmaları icap eder. Bir ail .. toplantısında gibi gazetesinin Londra mnbahırı ya. 

Fakat şnb•tta bükılıııet or- cnmhnriyetin için dedogmoş ulan zıyor. Hu gaz .. te llıhe ı-dıror: 
dnıu lıoznlmamışır. Ferral yırnıi yeıli yaşında, üııi- < Ru meseleleri dootluk zih-

Kaç kişi onların pe~iııdeo nrsiteıl o t:ır!lı muallimi ve Pn niyeti ile tetkik etmek icap edi-
gid ecektir' Bütün lınıılar, görü· ankare ile Bıırtuyu kırkından yordn. Başka türlü de olaııııızdı 
yor8unuz ki, M. Ferral bizi ta- evTel n:u:ır yapan bir dAYırde, binaeoftll'yb Jngılizlerio anla~
maırııle ttınYir etmiyor. Şe flerin gen9 yaşında meb'u8 olmnt,•onra ınak içın büyük bır lo•ygıı göe-

pisıkoloji11ni bilmek Jaııııu .• Frıuı~ız · Asya kon •iirıııyomıınuo termelerı Te ş .. rk Lokarnoauııııo 
Otekilerın pisikolojısioi ben reislığine geçmiş ve sı,vasl sako artık Jngılızlerin nıubalefetine 
biraz bilirim. T•kdır edersiuız tuna rağınl'n Şangbayıla hı9 Te h .. tta lilkıtyılıain e marn" kııl
ki Çınli . . olmazsa ceoeral koıısoıoanuunkı maeı korkuıunun kRlmış olmıı•ı 

Hazen - yani çok nadir. Fer- kadar oüfnz elde etını~ ve fazla o k"ilar hayrete şayıtn bir çok 
ral şimdiki gıbi Maniyale bak- olarak onun ıla dodtluğoon ka- şey deıtıldir. Fakııt Jngiltere hii-
ruıştı; hn da onn ınıtıırmağa zırnwıştı. k uınetioin tıını bınin ne derece 
kaf i idi. - Sonu Vaı - ye kadar ileri gideceğıni ve bn 

Ferral ıordo: tasvıbın ne gibi bır şekil alaca 

oıeaeleıi ile mütekRbil yardım 

mitakları tarikile emniyetin te• 
uııni meıelesioe iobiıar etmi~ 

olduğu v.annoiunıoaktaJır. 

Londrll, 10 (A .A) - Franaız 
Ye lugilız nazırlarının i!ababki 
içtimalıırını müteakip, atiıleki 
teblıj! nrşrndilmıttir: 

•Fransız Te İngiliz nazırları 

arasında hariciye oezarAtiııde 

dır. Deniz mütebusıHları 

tekrRr toplanaeaklardır. 

Loodre, 11 (A.A) -

bugün 

Hı.ri-

oiye nezaretini tebliği İngiliz ve 

Fransız deııiz mütehassısları ara 

sındaki görüşmeleriu dün bari· 

ciye nezaretınde yapıldığını ye 

görüşmelere bugün <le deTam 

edileceğini bildirmektedir. 

cer ey a n eden T e b n ~aba b b ita- !1!!!1111•••11!1!!1111•111!!11111••1!11• 
ına eren mükalemeler, ikı biiki\- · f ransızce Yunan Gazeteleri 
wetı n ıu iizakerel e r arasıu dl\ 

mevznnhabs edılen Fransızlarııı ı 

ŞRrlıl Avrupada ıloba ~umollü 
tıır mütekabil emniyet, silfıhlıırı 
bırakmll konferansının 18tıkbali 

ve 935 denız konferansının ilı 

zari meseleleri teşkil etmiştir. 

Bu ~on noktada müzakerata 
dovllm kaslile Fransız Babrıye 

ııazırı lll Pıetri Londııtdaki ika · 

En es.kı Frasızcıı oı,,n 

Mesajer Dateo Te dijter Yıı
nan gazeteleri ayda (50) kıı 
roş oınkahiliode gösterilen 
,.ıı rPse giinderi lir. 

J. Kolokoças 
Çelikel Sokak 49 onma· 

raya müracat etmelidirler. 
Paasaport Alsanıırk Kıırşı-

fından aleyhin iz" açı lan boşarıııı' 
daTasıoila 20/6/934 tarihine ıoil-
sadif Çarşamba günı\ eaat on4' 
Seferihisar mııbkemesı Aeli11 

Hoknk dairesinde bolnnmanı" 
dair olan tebliıpt ikametgıitııoı• 

zın Meçhul lıulunıııaaı basahiyle 
l:U6/93~ Yeni Asır gıızetesinirı 

tarib ve 8666 sayılı ııü~hıu•Y 1' 
ılilnen teblıgat ifa edıldıgı bald1 

gelwedı~iniz gıhi h.r vekıl tlah1 

gönd ermed ı ıti oizde ıı hakkın ııd~ 
~ ~ 

gıyap karı.rı sadır oldngn cıbel_ 
muhakeme 1617/93! tarihine ı:ııo 
sRdif Pazarteei giiııü saat oo• 
talik edılmiştir ın.ızkfır gün 1' ., 
saatta lıi!zat gelmenız veyıı. bl 

Haoken tarafında Taziyet • K. S. K. idare Heye- ğını siiylemek kolay değilılir. 
tinden : Le Journal diinkü milklile-DRBllf 

metioi temdit edecektir. y11ka iakelelertode (l!) knrıışa 

vııkil gönder~eııiz lilzım geldı~' 
gibi bir itirazınız varu beş gOP 
zarfında yapuııınız lazımdır. ,A.k' 

si ıakdirde muhakemenin gıy• 
ben ıcrıt kılınacağı ılG.ıı olunu'' 

· Londra, 10 ( A.A ) - İngiliz •Atılır 1-2 
Rn gecf mıılftmat nldık. Umumt Merkezden gönderı- melerin aamımiyetıni kaydetmek- •••••••••••••••lliiii 2832 {59) 

Orada 220,000 işsiz var, bunlar len yeni tescıl TarakRları ile te Te şn sö?.leri ilt.Te etmektedir: l\'azetelerı, bu eabnb Iııgilız ve 
la da yeni bir kızıl ordu mey- hilnmum azamuon yeoid•m teı · • Bız biç fÜpbeıhı iki mem· Fransız nazırları arasıoda cere- " 
dıına getirilmtı&i mümkün.. cilt yııpılııcAktır. 1517193' tari• leketin sulbn tercih etmekten yan etmiş olan mükfıltımelerdeo o • -T." \. ' - ,, ' ' ~ • •• 

Oteli binden 1 agıutoı 934. tarıbıne pekaz bahsetınekte ve mütalea ~ınanı ya 
Ferral'ıo kontrol ettiği krım- kadar uıouıu azamızıo üç "det ibaret olan siyasetlerinin mils !arını kısa keımekteılirler. Ms- ~ • • U 

paııyalardao ü9üne ait mallar vesıkalık totoğratlarlle knlübe takbel inkişaflH i9io faydalı bir 
k ld k mat lb bllr.ı gazetelerin ıerdet-

rıbtımlar üzerınde çürüyüp du- miiraoaatla yeniden tescillerini mu arenete şalıit o n . 
k d mekte oldukları ınütalealar nmıı· 

d H il b b · yaplırmaluı bn tarıbe a ar .M. Peritan, Eko dö Par! ga · 
ruyor u: "roma ar er aııgı müracaat etmiyenlerın kulüp miyet itibarile, Fransız hariciye 
malı bir taraftan iibür tıullfa zetesıode' lngilız nazırlarının 

azalık hakkını zayi etmiş addo- nazırıuıo ileri sürmüş oldngu 
nakletmek iatemiyorlardı. 1 ki .1• 1 T •rada ııoktari nazarlarını ıışağıdaki te nnaca arı ı Rn o onur. a, fikirlerin resmi İngiliz meba-

- Komünistlerle Şaokane- bnlnoan kulübiimüz meosnlıioi kilde tercüme etmiş oldngııou 
k d 

filiode tenccübla karşılaıımış 
kın raııoı·!arınılao ne haber' de mektnpla kulübe müracaat yazma ta ır: 

_ Jşte son nutku; bilirıiuiz ederek Y"nı teııçıl Tarakalarıuı 1) logiltere yeni ademı teca- oldoğnnn tahmine miiB&it bnlnn-
ki beıı nıııuklara inaııaolardllo talep edebılirler. 28'.l9 (63) TÜZ misakları ııstemloio barioin- maktadır. Mamafih bn fikirle· 
d g 1 • de kalacaktır. rio mezkftr mebafılde tııYllt et-

e ı~mİı~ıı ınaııırım Ye bilbaasa Müıa yede Tehiri 2) lngttııreoin mütekabıl mıı- mış oldnğıı akıülamellerin ta-

banlara. Karantıuada ıraoıvay cadde badenet miuklarını Lokarno mi- mamile Te eabıh olarak tahmin 
Toıl~loıı zılı. Alarsiyal wikro- ~ioıla 6(4. numaralı aatış tehir saki ıı.. telit etmeoıo zOrlnğn etınek kolay değıldir. 

foııu elıne atılı. edılmı~tır. busneuda fazla lsrar edeceği E'lkirler Bir 
- Sızı ıllıyorlar M. Ferral. J<;mnıyet ıuiizayede ıaloon zannoluomaktadır. LONDRA, 11 ( A.A ) -

Üi!Oıaniye oteli htaııbulda Sırkeoide traınvııy cad:lesin
dedir her tarafıı. yakıııdir. Miihterem Tzmırlılerin ve ba· 
valisi balkınrn ve muteber tiiccaranımızın misafir olduk
ları otel latanbnlda Osmaniye oteli ve tahtındaki tznıir 
Askeri kıraathanesidir. .Mnbterem lzmirlilerin Te muhte
rem bavalisi balkının lıuloodııkları Te bolu~ltıkları yer 

Osmaniye ot~lidir. 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabık ınü
essis ve müsteciri ve lzmir ve havalisi halkının 
yakından tanıdığı ve sevdiği On1cr Lütfü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh
vendir. 

~'errnl masanın haşrııa !{AÇti. miidürıyeti 31 Tngillıoı nazırları Fran•ız Ruthon dün alış•un uA.t 16,30 

-;;~~·t:·~"~'~"~'~"~'~"~'::"~"~'~"~'~"~:;;e;;~"~'~"~'~"~'~"~'~"~'~"~"~'~"~'~' ;;ii~9~ı~k~t~ı,~aa~g~~ıa~r~1<~t~t11~k~ı~~d~ı T~a~r~k~e~o~a~-7ıt~a~t~o:-a~y~11~k~:n~9~t~11~r~ıı~ıa;--~b~a~e~ll~r~a~k o yandı. Ka pıy 1 açı P ka r~ısı nda 
........................ "'"'"'""""'""" rıoı takiben &apıya yaklaştı. eok11ğın köşesine kadar kottn. Ratoyu gördügü zaman çatıklık * • • 

Ert~si sabah tt»al sekizde fi 

: ı : 

= ı = 

~ ı y ah ~ ı• iiiiı1 e Karırnlık yere gelıoce aTııı Kadın kil9ük bir konağın bahçe gö,termedi. Yoıııroklarile gözle 
~ 'r!'1 ~ nereye geçdıgini bil mi yen bir avcı kap111 önünde durdu bir anahtar rlni njtoftnrarak sordu: 

merakı le gözlerini oğuştnrdu. Hiç deliğine anahta.rı soktu. !yi yağ- - Yeni haber Tar ılegil mi7 

ris hava gazı knıııpnny:ıs• 1' 1 P 
ıııeıııurlarıodan birısi şişıııh" '' 

d
-·· 

kodkocaman hir ııılaııı hun --.. 
: ı = .. Büyük Seri{Üzeşt Romanı 

Son Kısım •••••••••••• •••••••••••• 
•••••••••••• •••••••••••• 

-13i -
vNiyoııln. Hntlt• hn konuşmadsn yerinden kıınıldanm&dı. Dört beo 

~oııra ayrılacak olnrlarH ikinci- da kika sonr" kadın da yerinden 
ıını takıp etmek 19in birincıııın kalktı kopıya geldi, yüzü biç 
ardıııı bırakınağa karar t'erd ı . görıniiyordu. O da tabii Vasili 
Vasılı ile kadın bir fikird e hen- gihı etrafın" bakındı Sonra otöy 
zeınıyorlardı. Rato bunların biç kapısın,. doğrn yüriidü Te karan
bir hareketlerini j!Özden kaçır ! ı kla kayboldn. Rato derhal ar 

mıyordn. Nıbayet V llsili kalktı. kuıadau atılmak iıtedi. Fakat 
K•pıya geldı •. Dışarısını ı1ıce katlının arkasına döoilp onu gör
aıaştırdıktao sonra sık llılımlarl• j uı"ııi ihtinıııli varılı. Bira• bek· 
tekrnr Pnriso do:?rn vüriid ti .lt.ı t o.led•. )iıbavet Rato da kabTedeo 

birşeygörmüyordn,fııkat50metre lanmamış bir reze gıcırdadı kapı Rato keşfinden onn baber-
. ,, 

evel ıoeçbul kaılıııııı girılı ,;tı (I 

ılerisiode yere varpao kom bir açıldı Te kapı içeri girdi. Yerinde dar tıttl. d•'' lanın kaıHsıııı çalıyordu. lçoı , 
ayak eesi işitti. Artık meçhnl kalan Rato artık kımıldamı Fok ar - flu kadının ki ın ol- t ı 

cevap alınak ıç- iıı bir kaç dt 
kadını takıp edebileceginden 
emin olarak biraz ilerlemPsini 
bekledi. Artık bava gazı lambıt· 
!arının ıtıklllrında vakit Takit 
onu görmesine müsaıt buloon 
yordu. 

Evleı in haşl aılıjtı noktaya 
gelince bi88eılilecek ııırette ona 

Y"klıştı. Rato oonn yürüyüşün
den bir fikir almak batıraıında 

bnoa benziyen bir yürilyiiş bul
mağa beyhude çalıştı. Kadııı Hğ 
taraftaki bir caddeJ'e ıaomıttı. 

yurda. dnguon derb"l bilmek lazımdır. 
~'u ıaatte kom•nları nyRD· tekrar etmesi lfı zı ııı gd ılı . 
n v Ben de bono diişiinılüın. 1J1 

dırmak aklına gelemezdi. Rato Fakat Nılıayet bir p • n ı;o re "9 .. ',.. 1; kolay olmıyan lıi r iş. . P 

gayesıntı mııvaffllk olmo,ıu. Zıra Bir ıblıyar kl\dııı lıa ~ ı gii~ 0 
Bnonnla berabeı· haber 

meçbnl kadıııııı eTinı ö»renmiş- ve sorı\11: 
" etmemiz lfı,:ımdır. 

ti. Bioaeualeyb ne yapmak la- 1'i" ıst ıyorsuou1.1. 
ıııın geldiğıni düşünmek Ti! be- - Lazımdır fakat ne yap- - u .. va ~ aO'.l i çi ıı gc J<lı tLI 
raber karar Termek ü•ere Fo- malı, tl\bıi hırsız gibi eve gıre- - Pek ir i ,Tofi çornııı . 

meyiz ya' · ·' · ııı" karı aramajta gitti. Rato doıtn- Bir kaç •anı ye •o ıı rn nı e • 
B -' . f ' k . d . . ld !' k . ·· 11111 

nuu lltirabatine dikkRt etmiye· - en ue senın ı rın eyım. kapı aı; ı ı. a · ı ra ııo g ı.) . 1 
rek lı:apı1ını 9aımajta gittiği 258• Fakftt bir ~lanın var .mı1 . . hir kadın tRrnf ın ılan kalın! e;I~ 
man Fokar mükemmel bir uy- - Belkı zanoederım kı şıw- ve ılerlıal ~ıı sual<1 nınrvı 
kil hıiude idi. Uykudan nek aor di bir ul&n buldum. Givio ba- - Sonıı Vıır 
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Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket Hastanesi 
Dahli/ye Mütehau1Bı 
Mnııyenctıane Birıncı Bey-

f
ler •okol!'ı nnınua :l6 Tele 
on :19;;1ı 

ı.-. ı· d" 1 \aıaııtıııa ıraıııva\· cad-
esı karakol kar,ısırul:ı .·o. 59(i 

Teldoıı ~o. :!545 
• (363) 

..... 5 '·: ~ ' ' - ~ ' • 

Sahibinin Sesi 
EN SON CIKAN TüRKÇE PLAKLAR 

SEYY AN HA. IM 

A 1169 Yeşil Melek Fokstrot 

X l.Jnutma Bent T"n~o 
l\lAHl\IUHE HAliDA!\' HAr\I\l ve M UR'l'A ll'A RJ<:Y 

• 
/'tkrlmce (Da et) 

MAllMURE l!Af\DAIY HAIYIM 
KtJ.h A11r11ın Kuca(Ja Ax 1770 

MÜŞERREF HA!v!M __ 

DOK 

DahUt Hastal•klar 
Mütehauuı 

Hastalarıuı Her gün Öj?leden 
sonra Beyler - Hacı tmam-

lar okajtında 
No. f2 • Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 333f 
}O-:W (IO ) ~.7 

1 
lkiçeşmelik 

Eczanesi 

ALIM OGLfJ 

e. CEMAL 
Taze. Temiz, 

tacel 
lk içe~melı k cl\cJtleai 

Ucuz 
llaç 

No. 299 

Ve Gayet ~1üs· 
Yapılır. 

l'elefon : 307 L 
19-2tl (720) . 7 ........ _. ..................................... . 

Mllktedir Bir Muhasip 
Aranıyor 

.Mııaıı1eı:111 ıuccarıv~ye ııırııA · 
~eıı •akıl lt·l'tiilıelı \;ir ınobasiıı 
"''atla v· · 1 1 1 --ı ,ızı '' a m;\' uzere ar:ın-
naktadır. 'l'alıp ı.lanlar cuınarto
eı g·· 

Ax ITTI 

Ar ın2 

Aı 1773 

Ax ITT4 

Hüseyın 1 iirkii: Sevda beni 

Hicaz Tiirkii Bakınız Şu Geline 
ZAHıDJ:: HA \ı/M 

Şu dal}ın ardında sınah duman var 

Türkü uzun Kavak 
SUHEYLA BEDRiYE HA/\IM_ 

IJeyoğlu Gazeli 
Mahur Şarkı Sazuıa tel baj}ladım 

HUSE hfv HÜS!vÜ REY __ 

Devlet Denıi yolları Ve 
f..;loıanları 7 lnel Iznılr Iş
Ietnıe Ififtlettlşllg-inden: 

urıı~rı •aat 4. ıfıılıeıı •"Y" 
talıri r 

en a~aAııhkı a<IH·•e ıniirn 
cıat eı . 1 ııı er. 

li 'r •bya K~rım ticaretbautı111 
o. 7 Ye 1 . 

ınış ı;ar ı ı zmır. 

3-7 (48) 

Dr: Ali Rıza 
Donum Ye Cerrahi lıdıı 
Hastalıkları Mütehassısı 

. "•,torak Keelelli cadde· 
:•tıde 62 ııuınaralı moayeue

ane•lnde her gün ast S ten 
IOnra haaıalannı labul eder . 

Telefon: 2987 
8 7 (248) 

.A.luıaıı)aoııı 'l'iılııngeıı daruı 
fünonıı Tıp fakUlt..;ıi 

Or. mööffi"li" Ali 
Cilt, Sa Frengi ve 
Belsoukluğu ve tenasül 

Ne/ıuı 

Sevgiliye Ntnnı 

- . • ı: ; J • • ,. ! ~ 

....................................................................... . . 
: TAZE TEMiZ UCUZ ~ 

• 
Iı:.....A..C: -
Hamal Küzhet 

Sıhhat Eczanesi 

. 
• . 

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

stalıkları mü assısı 
ll Mnayenebanesini Bhinci 

eyler sinema sokaıtında 26 
: 

11,'?1ıı.ralı b UijOBi dairesine 

~ ~ 

.. a .. ıotınıştir. (l 14(i) b 3 

Göz Tabibi 

Lütlü Kır~ar 
lı. Memle!uJ ha.tane•/ göz 

ı Qatalıkları mlltehassısı: kir · l •oı fay ler sokağı N o. 65 

Telefon: :J055 
...... 15-26 h: 3 s. 7 396 

~§ -

(' eşlll ealtı 
l' euı.~zzühü 

\r 111 • • • 1 ··•zıro pa•a mektebi Iz-
ll:ı. • 

111:r 1'·••1d•-.,n11n iştirııkile Qe,me-
ınn •apıll' t~nezııühü ksl'I 

ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI lllAllULATI 

IZDllB 
Yeni çıkan yazlıı. v., ıu .. vııimlilc lıer ç~'ıt kazmirleri 

toptan satışa arz&<lilmiştir. Gayet M~laın, ~ık Ye zariftir. 

Satış Deposu : 
Yeni Manifaturac•larda 3 numarall 

cad. No. 8 Telefon Ro. 3942 
(502) 

Satıhk Zeytinyağı Preseleri 
Poınparyolar, zeytin taşları Polimler veeaır bi lnmam yaı,tha

neye miiteallik malzeme, buhar makineleri, Dizel ıaotörii vesaire 
hazır ola ıak Yahys Kerim ticaretbanl'!sinde bulnnar. 

Yemiş çarşısı lzmir No 7 TeI.ılon No 27 - 73 
3 - 15 (47) 

lzmir Defterdarlığından: 
Katip Ve Daktilo 

Olarak l" '1' 
•> ~ınmnz 193t Onma Memurin k"nunaııdaki şaraitı haiz bnluııanlardaa Izmir 

Kazanç •ergisi itiraz komisyonuna bilmüııabaka aylık 100 'Ye 80 
lir" iicretli iki katip ve 50 lira ücretli bir daktilo alınacagınıtan 

, 32 kitıd"" n•ıü11kk"ıı olan talip olanların yeUerin<le mevcut veııalki rapten .ve her gün 
Ztnir hando•nnon •eree ği c.,._ ;;gl6den ••Yel l(/Temmoz/19:3ıi akşamına kadar yazı ile komisyon 

'Un n 'eyi lrn~ırmayıuız. Mev riy..aetine müracııatları 15/Teınmnz/1934. tarihinde saat 14. de 
111tı.in hıınaltıcı ~iinlerinde temiz yapılaoıak iıntıhanda isbRtı vliout etmıolerl lüzamn illa olnoar. 

ı.:Un ·· 
6 

11 .)'npılncııklır. Bilet fiyıüı 
O kuru,ıor. 

1
''.va, ıif'rııı ı.~'e iyi bi~ banyo 2828 (82) 

""'"' 1 · ıı r giin auyaolar elbette 
lıu 

1• nezılı g~zıotıyi hir fırsat tt
:ık k. 

·ı ~cJetlN. 

. it. ı ekeı aaatları hiletlerin 
il"'' 1 ı ' 
1 

111
' '' lupıt eclılıni~tir. Bilet-

&tıoı 
h .ııı " ~ulıt gfiiıleri leo ma· 
~ilerden f4'ılarık edelıilinııoiz. 

Çıııakkaı•ı, KarRlıolo k•r•ı· 
••ttl·ı " · '""illet ki~Hi IJoaıı Tab· 

•111 lıı·.v. 

'l'ılkılık Faik bl'y eczanesi. l 
• l\rıııeralıı tohııf iyeci Veli ıre 

~ Qıu· · 
·trı herler. 1 

• .'\ 1•:•ncak llee' 'ir'l «ac!<lo•i 1 
ll~ıı l>&l;k,.Jiy ... i. '' . ' . 

': ··~ll<'Jlic la&UfO!l l !&.ıt. ı 
~ llar~ıy,:.,. liltıet W:Hint b.ı:f 

-lhıel , 'l·--·ı ~ 

.. 
İnşaatını:ı:için atideki ihtiyaçlarıoızı pek uonz f iatlarla" 

temin etınelı: iırterııeniz Halim aga 9arşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tioarothaneRine miiracaac ediniz 

ÇiME•TO 
Çubuk demir 11t hır n~i olçekll 

Çıni ve levaz:mı >ıhhiytden ltivhalar ııe bunların 
te/errüat' snvaı banyolar 'fit termosifonlar ve her cins 
musluklar v~ kanalizasyon için demir dökme boralar 
ve lngiliz künkleri ve bunların u/uruatı vesaire... 

Fi,atlar rekabtt kabul etmez 
'terH Çlme11toler, BiltUn Merk•tar 

Ea ••••H Şeraiti• ·•••az•mea .. SatlhP 

İzmir - Alaşehir ve Soma arasında 
her cuma günü seyrüsefer edecek 
hususi tenezzüh katarlarının hareket 
cetveli. 

13/7/1934 Tarihinden Muteberdir 
Ihiar: Alaşehir 

kilatı lzmir ile Manisa 
ren halinde ve cerri 

ve Soma teç;-
arasında bir 

muzaaf ola-
rak seyrüsefer edecekler ve So
maya ait teşkilat Manisadan Somaya 
hususi C. ve Somadan Manisaya hu

i • ıfatile gidip gelecektir. 
lzmir - Alaşehir 

Hususi A. Katarı 
Kaık uııı. 

Jzınır 

Halkapınar 

Toran 

Kar~ıyaka 

Çiğli 

Ulacalı: 

Meııemeu 

Emirli.lem 

Muradiye 
Horozköy 

Maniea 
Çobaııiıa 

Kasaba 
Urganlı 

Ahmetli 
Sart 
Salıbli 

Y ~llkıevıık 
Derek:li.f 

Alkan 
Alaşehir 

Fi. 

G 
G 

7 
7 

8 

8 

9 

10 

D 

.ttl 
53 
58 

24 
34 

06 

4.6 

27 
37 

30 

... .. ..,. 

6 

~ 

• 
7 
8 
7 
7 
7 
8 
8 
8 

!I 
tı 

9 
\l 

9 
10 
1(1 

Manisa - Soma 
Hususi C. Katarı 

1>. 

40 
1ti 
5;1 
00 
o 
16 
26 
3" 
55 
03 
15 
31 
5(1 

oı 

15 
2 
4:! 
5tl 

08 
1 

ı--;: v Rr lll1' Kalknı" t ~~.o~lar . ___ s. D 

:\fao; .. 
K·11aaı:ıa9lı 
Sl>'rltanlı 

r~bakçelebi 

.Kayı.ti•• 
KapAklı 

Qıfılık 

Akbiaar 
Siileymanlı 

Ha.rta 
Kırkağaç 

SotaA 
10 

•• 

j7 

37 

28 
38 

fi 

10 
10 

D. J 
:ııı -- t 
u 
~ 

00 
ıc 

2'l 
2 
45 
5:l 
10 
24 

1 

Alaşehir - lzmir 
Hususi B. Katarı 

\1 arıua 
J tıl yonl"r 

.\ la~~lı ı r 

Alk"ıı 
Derel.oy 

YeşilkaYak 

Salıhli 

"8 rt 
Ahmeıll 

Urg ıılı 

Kaı .. lla 

Qo lı:ı ıı i .a 
l\hr. i ıt 

Horoz~öy 

Muradıye 

Rmir&lenı 

Menemen 

Ulncak 

~. 

17 
17 

18 

19 

1 !) 

l!J 
20 

Çtğlı 

.l:lacıhöaeyinler 20 
Karıtıy ka 20 
Tıu 

Hıılk11pıııar 

1 ~ l r 
20 
2CJ 

D 

30 
15 

02 

32 
;ı5 

O! 

21 
:l3 

18 
55 

Kalk ııı,. 

' . 
1 •i 
] ti 

17 
11 
17 
17 
17 
1 

llS 
ıs 

ııı 

11> 
t9 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
_o 
20 

j) 

t .-) 

04. 
l(j 

&5 
l!J 
:ı;~ 

35 
55 
05 
1! 

2 
3t 

" 48 

Soma - Man· ~a 
Hususi D. Katarı 

1; Hİ<;lıJ,RÇ 
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~~lııte 8 

Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandais 
Kumpanyası 

SATUR1'iUS vapura 14. Temmnz
aa beklenmt1k!e olup hamule 

aini tabliye ederek HOURG AS, 

V ARN A ve KÖSTENOE için 
yük alacııktır. 

OEHES vııpnru on dört tem· 

latan bnl Sürat Yolu 

SAK&B YA vapuru 

Zararlı böceklerle 
mücadele me'f8imi geldi. 
Bu sene f iyatlar<la ten
zifflt vardır. En keskin 

Flayuzen · 
nıızdan hare- mark.alı dökme ilaoın lit
ketl.- dogro resi yaloız yüz, hnHn"i 
lstanbula gi· şişeleriıni:d otuz kurn~tur. 

0lor. Çeyrek, yarım Te bir 
Fazla ıua 1 fı ına t almak isti kilo! ok tenekeler vardır. 

venl11r Birinci kordonda VA- Çok sagı .. m ve zl\rif 

Yeni Aeıı 

PUROUJ,UK şirketi acenteli tnlnmbaların mevcndıı 
muzdan 18 temmuza kadar dogrn az kaldıı>ından ilıti•·acı 

ıtine müracaat. " , 
.ANVERS, ROTERDAM, AMS· • olanlar şlnı.liden tedarik 

TELRFON 3658 
T.ERDAl\1 Te BAMBURG li etsinler. 
manlarına hamule alacaktır. Seyyar satıcılara taze 

SATURNUS Vııpurn 28 tem- N. V. ve müessir pire toznnıı 
muzdaıı 1 Agustoea kadıır dogrn W. F. B. Va.n Der her yerden daha ucuz 

ANVERS,ROTERDAM, HAM· Zee & Co. v11riyornz. Toz ve topan naftalin fiyatlarında rekabet 
BURG ve-için hamule alacaktır. Deutsche Levante ~inle . etmez. Vakit varken, balılarırıız Te kıymetli yiinlü 

Svenska Orient Linien SMYRNA Tapurn ~3 bazı· için naftalin alınıı:. 
HEMLAND motörü on beş randa bekleniyor. 27 ?azirana 

temmuzda beklenmekte olnp kadar ANVERS,ROTTF,RDA~ 
ROTTERDAMHAMBURG,00 BAMBURG ve BREMEN lı
PENHAGEN , DANTZlG , manlarına hamule alacaktır. 

HERA.KLEA vapura 7 tem-

Meşhur Te tecriiheli 

.A..IlTI 
Knmaş boyalınıınızı unutmayınıx. 

TELEFON: GDYNlA, GOTEBORG ve 1S- .1 b 'I · ll tenım muzua e~ ı101yor. nza 
OANDlN AV YA limanları için O ERDA M 

3882 

h 1 1 ki kadar ANVERS, R TT 
ıı-mu e a aca ır. Devlet demiryolları ve 

limanları 7 nci işletme 
müfettişliğinden: 

S i M iti R i HAMBURG ve BRI<~MEN için erv ce ar m ouma n 
Garbi Akdeniz için 

muntazam sefer 
ayda bir Hamule alacaktır. 

GALILI<~A vapnrn 1 l hazi-
randa ANVEH.S HAMHUilG 
ve BREMEN don y iik ÇlkA r• 
mıştır. 

1HEEXPORT STEAMSHIP 
CORPORA110N 

EXMOTH Vapuru 10 tem-
bul tıder. muzda bekleniyor. NRVYOH.K, 

BOSTON ve FlLADELFlYA 

SUOEA VA vapuru on agns 
tosta vürut edecek Te ayni giin 
ıaat on 8ekizde MALTA, BA.R
ORLONE, MARSlLYA, OENO
V A, Te N APOLlYE hareket 
edecektir. Yolca Te hamule ka-

Cuma Günlerine Mahsus Halk 
Tenezzüh Trenleri 

PELES Vapuru 13 eylülde Muhterem balkın cum" tatillerinden bilistifade gayet ehnn 
için yük alacaktır. bir üoı-et mukabilinde Soma Te A.laşııhire kadar olan ~ehir ve gelecek Te ayni gün Baat on He• 

kizde M AL'l'A, HAROELONE 
MA RSlLYA, OENOVA, ve 
NA POLl i9iıt yolcu Te hamnle 
alacAktır. 

JGNAZIO MESSJNA & Co. 
JT ALYA hattına onbef günde 

bir muntazam sefer 
.A UDAO E"apnru 25Temnıuzda 

heklenmekte olup MALTA, OE
NOV A, LlVERNO. Napoli, 
MESSlNA ve KA.TANYA için 
yük alacaktır. 

Holland Austalla Lino 
ALMKERK Vapuru 21 ey

lülıle beklenmekte olup BOBAY 
AVUSTALYA ve YEN[ ZE-

Vurnt tarihleri ve vapnrf,.rııı kasabaları herhangi birine ıeri ve rahat bir tenezzüh seyahntl 
isimleri üzerine mesnliyet kahul yapmaları ve mezlıt1r şehirlerde yiyecek Te giyeceğe müteallik 
edilmez. ıbtiyaçlarını da uooza tedarik etmeleri maksadllıı 13 Temmuz 

N. V. \f. F. Hanri Van Der 934 tarıbine müBBdıf Onma güniinden itibarom iş'srı abere kad11r 
Zee & Oo. her Onma günü lzmiı-den AIKşebire Te Somaya kadar gidip gel· 

Birinci Kordon Telefon No. mek üzere hususi tenezzüh katarları işletileııektir. Teııezzilh ka-
2007 - 2008 tıırlarile seyahat edecek yolcularımıza icap eden her ko!aylığın 

011.Vl·er Ve Şu""• gösterilmesi lüzumu alakadar makamlardan rica edilmiştir. 
İzmir - A laşahlr i"tikameti: 

LJM/1 ET lzmirden har cuma gönü eaat 6,40 da hareket edı.cek olan 

Vapur Acentesi• tenezzüh katarı H. Pınar, Toran, K11rşıyaka, Menemen, Eıniralem, 
Manisa, Kasııba, Sıırt ve Salihlide durup yolca aldıktan ıonra 

Cendell han Birinci Kordon aa&t 10,30 dıı A laş .. bire varııcak "" orada altı eaatten fazla kal-
7 el. 2443 dıktan sonra ıaat 16,45 te kalkacak ye gelirken uğradığı iataa-

Dhe Ellerman Ltnes Lld. yoıılara tekrar uğrnyarak ve Maniıada Soma tarafından gelecek 
Tahliye lçinbeklenllenvapurl~r katarla birleşerek saat 20,55 te İzmire Tuıl olanaktır. 

LESB!AN vapuru on ıekız Izmir • t:ıoma ietikameti: 
temmuzda LlVERPOOL ve . . . 

LANDA. i9in yük alacaktır. SlV A NSEN'd lzmırden her onma ıabahı Alaşehıre !ıideoek tenezziıh kata-
llandaki harekt1t tarihlerinde. ALGJı:RfA~·Vapnrn 20 tem rına ilnve edilecek ayrı arabalarla 1aat 6,40 ta hareket eden yol-

ki değitikliklerden acenta meY'll· muzda HULL,LONDRA ve AN- cular M"nleadan itibaren ayrı bir katarla Çıftlik, AkbiBar Te 
VERS'ten Kırkaj?aca u~rayarak saat 10,38 dA Somaya varacaklar ve orad11 

liyet kabul etmez. Deutsche Levanfe Llnie 6 8aatten fazla bir zaman kaldıktau sonra saat 16,50 de kalkacBk 

12 Temmuz 193\ 

HARAÇÇI ZADELER 
'(•· 

Ucuz ve sağlam sandalyeleri 
. Haraççı zadeler imal eder. 

Adres: ikinci Beyler sokağı No. 102 
Telefon No. 3778 

Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

r ~ö:: 
Pek yakıııdR en ufak yedek pa.rça:ariyle beraber aşağı

daki lZMlR UMUM AOENTASINDA stok bnlundnrn· 
lacaktır. A<lres: 

G. O. GIRAS 
Yeni Manifataracıl11r çar,ıaı Saffet Hokağı No. 3 

P- K. No. ~34 IZMJR 

Dökümhanesi 
A. Sadettin ve Recep Şükrü 

Keatane pazarı Sefahet BokalJı No. 7 • 9 JZMJR 

Al atı zi raiyeye 

maden pulluklar toptan 
'fil perakende olarak ea· 

Her nevi maden, kızıl, piri1·~ 
ınakina akumı kRlıul ve gil•' 
giiniine teslim olunur. 

. -
Fazla tafıil&t için İkinci Kor- TROYA Vııpnru ıo tAıuınnzda olan hususi katar," dönecekler Te gelirken nğradıkları istaıyon-

donda Tahmil Tabliye Şirketi HAMBURG, BREMEN ve AN· lı.ra tekrıır ugrııyarak TA Maııleada A.laşehirden dönen katarla 
2

_
5 binuı arkaıında FRATELLt VERS'teıı birleşerek lzmire saat 20,55 te muTaealat edeceklerdir. Bn ·---.. ~~~~~~~~--~~~!"'!~~~~~--' 

tılmaktadır. 

SPEROO acenteliğine mürarıaat NOT: Vürnt tarihleri ve va- tenezzüh katarı için henı gidip gelme Te hem de yalnız gitme NASIRDAN ŞiKAYET 
edilmesi rica olunur. purların isimleri üzerine meı'u· lıiletleri satılacaktır. 

Telefon: 2004-2005 Jiyııt kabul edilmez. Bilet ücr~tleri -.,ZONGULDAK·-
• • • • • • 

:K: C> :ıvı: "'CJ Fl 1:J 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( ZERO DlZ ) ve sair kaliteler: 
Bn defa getirdiğim yüksek kalorili ve fevkaHide tenzilatlı 

Z O N G U L D A K kömürlerini satı~a vazetı im.(ZERO 

DİZ) tonu ara (10 5) L• d 
baya teslim , ıra ır • 
Adres: .Maltızlarda Yalı cacldesinde No. 12 

ZOROt GANOOt 

Gidip gelme için 
Yalnız gitme için 
kuruştur. 

I. 
200 
160 

II. 
150 
120 

III. 
100 

80 

1 - Hn ücretlerin adi yolcu ücretlerinden daha 
geldiği noktalarda, yolcular Adi tarife üzerinden bilet 
snretile tene~züh ka.tarlarile yoloulnk yapabilecııklerdir. 

pahalı 
almak 

2 - 5 yaşına kadar olan 9oonklardan ücret alınmıyaoak Te 
daha yukarı yaştakiler tam ücret vereceklerdir. 

3 - Bu teoe17.züh trenlerinde yolcuların meccanen bagaj 
naklettirmege kakları olmıyacağı gibi bn trenler için aatılacak 
biletler dıj?er k arlarda kabul olnnmıyacaktır. 

4 - Bu trenlArde biletsiz binecek yolculardan umnmi tarife 
ahkamına tevfikan ücret ye ceza alınacaktır. 

5 - Tenezzüh trenlerine ait Takti hareket cetTelleri iıtaı-
yonların ili\n ta.htalarına asılmıştır. Dalıa .fazla tafeilı\t istiyenler 
kişelerıı müracaat ed_ebilirler. 

- 6 - Tenezzüb bıletl.,ri perşembe günleri sabahından itibaren 

DALYA. 
Latit, sabit, tabii kokusuyla az zaman

ıla lıüyiik rağbet kazanmıştır. 

Ecz•cı ba~ı S. Ferit beyin her kolon
ya ve esansı gibi hakiki bir şaheserdir. 

DALYA il7ıerine neli~, latif, sabit ko 
kn yapıl .. maz. 

DAJ,YA kokulu Ferit tu'l"'alet 
on da yapılrlı. 

him ve etikete dikkat 

Merkez Depo: 

S. FERiT 
ŞIF~ll_ 

idir 

ealıu-

yukarıda isimleri yıızılı istasyonların ki~elerin~e 1atılmağa baş· 
lıyacaktır. 

7 - Bn katarların göreceği 
rem halkın lehine ileride daha 

rağbetin dereoeHine göre muhte
mühim kararlar alınacaktır. 
10-11-1'.! 2795 (5.l) Rahat tsknrpin Giyememek Giinıthtır R'ntta Ayıptır Çünkiİ 

Kemal Kamil Beyin 
_._ • • ( NASIROL KEMAL) i war 
r;; 1 Z M 1 R Lafa, lakırdıya nehacet. Nasırı (4) giinde yok eder, lzınırJI 

10'000) leroe şahidi vardır. (Nasırol Kemal ) Haf degil ilAçdır. 

Pamuk Mensucatı Türk 11.. Doyçe Oriyantbank !' 
Anonim Şirketi oREsoNER BANK susEsı 

Şirketin Merkez ve J!'abrikası: lzınirde Halkapınardadır 

Yerli Panıuifunda11 At, 1 aygare, Köpekbaf, Def1lrmen, 
Geyik ve Leylak l'rlarkalarını lıavi her nevi Kabot bezi 
imal eyl ı.mekte olnp malları A vrupaoın ayni tip menMU · 
oatıııa faiktir . 

Telefon Ko. 2211 ve 306'1 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

(H 1) -

IZMiB 
MERKEZİ : HERLlN 

Almanyada 175 Şubesi Mevcuttur 
Seı maye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 Rayhsmark 

Tfirkiyede Şubeleri: lSTA~BUL ve lZMlR 

Mısırda Şubeleri : KAHİRE ve lSKENDERlYE 
Her türlü banka mnaınelatnı ifa ve kabul eder 
< ALMANYADA seyahııt, ikamet, tahsil ve saire i9İ 11 

en ehven ~eraitle REGISTERMA.RK satılır. • (h-1) 


