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932 Tefrlnt evvelinin befln- mevzu üzerinde asıl mukayeseyi Borsa ın•ı'babatı lkı" Mektep Daha 1 Yamanlar ~uyu Ah efendim, dünyada söı 
el günü mesaisini bitiren birin Samih Rifat bey yapıyordu. 1 ) vermekten kolay, fakat sözüoii 
ci Dil kurultayı Türk dili tetkik Onun bu husustaki tezi mühim • ,. 1 • • tutmaktan güç ne var acaba? 

cemiyeti için bir çalışma prog bır tezdir. Ve cemiyet maddi Otuz Temmuz Pazartesı' Yukarı Mahallelerı'n Maarı'f Kartıyaka Sokakları Haftada iki yazarmısın dediler. 
ramı hazırlamıştı. Bu programın imkan bulunca bu tezi ecnebi y yazarım dedim ve şimdi peşiııı 1 

b.rinci maddesinde: "Türkçenin dillere terceme ederek biiıün G y I k N K ( I • SUIBfiBCBk bırakmıyorlar. Aklım gidiyor. 
gerek Sümer, Eti gibi en eski dünya milletlerinin nazarı dık· ünü 8PI 8C8 İlf uruna avuşma arı ÇIR il eğer ben de Kemal Kamil be· 
Türk dillerile, gerek Hiııt·Av katini celbedecektir. Y•rınıl·n ·ııh K k yin yazıları rıbi kendimi se~ Borsa idare lıoyatıuin ıuüd- ç ı ı O " n ı aren :ır,ıya 111 d 111 rupa, Sami denilen dillerle mu· d .. ti hitam bnlmnş 'fe yeni inti- 8 iŞi ıy f sokaklarının Yamanlar ıuyıı ile ıevel ~kutuyorsam mahvol ut 
kayeseıi yapılmalıdır,, Denili· 1ilrkçenİn "Sami,, dillerle b 1 kt y demektır, artık kesbi iştihar e • bap olunacak borıa idare heyeti Vill.\yet daimi encümeni dön ııolanmasıoa a' anaca ır. a• • il 
yordu. mukayesesine gelince, bu va· 1 K k 1 miş oluyorum.. Palavra kulub 

azalarının 1 agustod tarıbinıle öğleden e'f'fel vali Kli.zım paşa- man ar soyn arşıya aya Ke • . . . d k b" 'k" ıif 
Cemiyet iki seneye yaklaşan dideki etütler Konya meb'usu vazıfeye ba~laoıaları bor1a oi- nın riyasetinde toplanmış ye ba- miştir. E'flerin lıir kıamına su serııını tuttur .u '"? ır ı ı taY ii· 

çalışma devresinde, programın Naim Hazım bey tarafından ileri ·ı·h·ı k . tt d" H .. yaptık fakat şımdı .. Oraoın ıD 
zıunnaıııesi ahkamı iktizıt8ınılıtn zı mühim kararlar almıştır. Bon- 'ferı e ı ecEO Y&zıye e ır. enuz d . I k d 

1 
k'ıı 

bu birinci maddesini tahakkuk görülmii§tür. Naim Hazım bey b 1 1 1 
d b 

1 
b lkt .. ti b k avım eri hep o aman ar, is a 

k 1 d h . r k d' 1 d d _ ··ıd····· u unc ugon< Rn o a ve orsa< aıı lar meyanında maarif faaliyeti a an mnracaa e a one ay- . 
ettirme yo un a e emmıyet ı en ı yazı arın a a goru ugu 8 1 intibRp heyetine a,;a yine öıı safta gelmektedir. dtıdilen bi 9bir kimıe yoktur. vilayete çatsam, bir gün bir işıOI 
adımlar attı Azadan Ahmet Ce- ğibi, ilk önce Gazi Hz nin sof· ul n <"kn 

1 
•• d H f çıkar da kendilerine bir istidı 

b b f 
. l d "A k 1. . .. . o ara seçı en tııc,car an a ız fzmiriıı Beştepeler, Sultani-

vat ey ütün al abelerın men ra arın a rı,, e ımesı uzerın- Al" M b N 11 b b 1 K • takdim edecek olursam dair• . . .. - . b d 1 ve RZ ar urtı a ey er yeler 'fe Kadiriyelı.r denilen beş omısyon 
şeı en eskı Turk yazısı oldugu· de geçen bır mu abasa an uyan· ı R k . k'f" f daire beni dolaştırır, istidaııı• 

d . . . . . 'fe orH oınıaerı n ı ı nmum büyüle mahallesinde hi9 bir mek- Va.zı'fesini l._m.al 
na aır bır kılap neşrettı. Dr. m1ştır. k• b iL b 1 1 .. tebin mevcut bulnnmsmaeı ebem- a bir tomar haline getirtir beniOI 
~· · Al" b H' t A d"I ı "A t •- d ekti A · 1 .. ti i san <"Y er •ııı.:un iQ Etti d k 1 M b' "aım ı ey ın • vrupa ı · rt,, emı.c em r. ynı 1 e canımı çı artır ar . e u•· 
1 .1 T·· k . uk . "A b" h . "d" tima etmişler iutıhabat göoiinü m yetle nazara alınarak gelecek 

1 1 erı e ur çenın m ayesesı va- 1 rın ır ayvaoın ısını ır. . . . 1 .1• t I' i . t' 1 Linıao nizamnameıine esas ara çatmayı düşünmiyorum bi e, 
d' . d "h" _ 1 h 1 d "A "A 1 h . tayın eylemışlerdır. umum •n uye ınec ıs 19 ıma a· f k d 

1 1 
b" 81 ısın e mu ım etut er azır a ı. r11en,,, rgan ,, ep aynı n rıod• bı"r kısım tıtbaı·ıat alınma- olmak üzere bir mütaleaoame a at ne ense son ge en er ır 

K d . K Jd d'l" · b 1 b' k-k k f k Ra nıiinaıebetle or~a idare a a ım e ı ıoın u una ıl· o ten çı an, sa ır manasına ihzarı İ"İn Tiliyettft te•eklı:ül pesten konuşuyorlar. Muzibill 
b 1. ı ·ntı'lıa tmek ıı ve halkımızın yardımlıHıoa v , · k-k k ı· l ·ı T- k 1 k ı· 1 d" Ay · f eye 1 aza arını 1 P e d k 1 · · lk b" · · t'h b b 1 d d d • mış o e ıme erı e ur çe ge en e ıme er ır oı me · . . . k e en omiıyoo meea ııoı mal ırı ın ı a at aş a ı a oo a~ 

k ""kl . k d b _ h d b" __ k 1. . ve avnı zamsnılııı aza intihap ıstınat etme Uzertı şimdiden K d d" b d ? B k• 
o erı mn 'yese e e~ u etut· um a~ ır suru e ıme çııı:mış olnnma hakkını haiz Türk mezkth mahalleler ortasında etmiştir. omiıyonoo mötttlea· e ı, aca a oğru mu an 

ler kısmen Antropoloji mecmu tır Naım Hazım bey buradan . . . . . nameıi bir rapor halinde 'fek&- müdürlerine söz söylenmiyıır, 
. b 

1 
k b. "Sili"' taba11 boraanın bırıncı eınıf mevcut hır vereseye aıt arBRnın . 

a d d"ld" y· H" t ı•e aş ıyara ara ı usl lete gönderilmiştir. krediyi keseriz hal. dediler ıııı sın a n~şre. ı 1• ıne. ın · " . . . " aimsar ve tiicr.ar abonmıırılıHile 1atıo ııılınınRaı kararlaştırılmıştır. 
Avrupa. dı~le~ı!e Türkçenın mu cezırel~rı tetkıke. koyul~uştur. yalnıı>. RZR intı bap etmek bak- Mahalle balkı taş, kom, tagla Y tamamdır. Doktorlara gelincel 
kayesesı vadısınde Ahmet Cevat Bu. etutler sayesın~e ~ır ~ok kını haiz ilı inci sınıf eimsar 'fe ve kire9 gibi ayni yata taalluk angın Ara ııra çoluk çocuk rabatsıı· 
beyın de etütleri vardır. Bunla- 1 ı:ezırlerden daha basıt bır Turk tiicc,.rıo isimlerini a()sterir Ilı. •de 1 . t . Derh..._l Bastırıldı lanmca ahbaptır diye vizita al· . .. . • . . ,., ~ n ma zemeyı ıe'fe eeY11 emın _ · 
rın basılmış olan kısımlarile hiç cezrın maoası tekevvun ettıgını ler tanzim ve horsa amnmt t lf 1 bb""t 1 . f D mıyorlar, bu haklarını nasıl yı· 
basılmamış olan kısımları birleş· görmüştür. Mesela arapça bir ruethaline aaılmış ve keyfiyet e mRe 

1 
aatl u elty edmışKır. b ,. t ün öğ-ldedüz~rdi KaNra'!tina

5
da yeyim? Avukatlarla aram i_~i, 

f d k . k 1. u şar ar a ıo a ara a,.- ramvay ca esıo e esım · a-
1 tirilerek önümüzdeki Kurultayda takım har ler bul u 1 e ıme· ııyrıca horsa aaloofarında da ilan 1 u k d d",. batay efe d" · 579 I onlara hiç söz söyletmem Ka • . ar 'fe ı:n>aya a araaıo a ı,.er n ının numara ı d' 

bir tez halinde iyrat edilecektir nın başına, ortasına veya sonuna edilmiştir. b' kt d b 1 hanesinden ateı çıkını• ise de kala gazeteciler mi kaldı?Ken 1 
· · d .. ır me ep a a yapı mauna .,, 
ılive olunuyor. A eta mucerret Rn ilnna nıızaran intih1'p k .

1 
. 

1
. derhal bastırılmıştır. Ateş yatak kendimizin ne mal olduğumuza 

S 
• 1• . k . . . . . arar Yerı mış ır. d d 

ümer ve Eti Dlllert üzerin- su ası yapma ıçın ımış gı- 30/7/9;~4 1arihinde yapılacaktır. K ·rı b 
1 

ki . o asın a kazaen yorganın tu· meydana koymak manasızlıktır· 
B h f eşı er Ye azır ı ar şım- mas d k ı ı O de daha esaslı tetkiklere ihtiyaç bi... u ilave olunur ar ler Ba ınilnaRebetle ll'f'felce mevcut d"d ın ao çı mıt yanız yorgana Çünkü herkesin marufuyuz 

oldag·u muhakktır. Zı"ra bu dı"l- çıkarılınca bir Türk cezri içın bir aralık inhilal eden Ye 
1 

en yapılacak, gelecek hafta yatağın bir kısmı yanmış ve de.-· h ld k l"'b"" - l · · k .. fdı 
'falı. K' li • h 1 - d"" .. 1 - t" a e u u un mus ecırı a • 

N . H ıızım paşa enc nıen .. za- a son uru muş ur. b . b , 
ler hakkında henüz Avrupaca meydana geliyor. aım azım geçenlerde yını. teşekkiil <'yliyen ları 

1
. 1 b. l'kt b 11 .d arı ona çatalım, nasıl olsa e, 

e ır ı e ma a ıne gı e- P 
dahi tetkikler oeticeleomiş de- bey tetkiklerini ilerletince git· ıimsarll\r cemiyeti aznları me rek tetkikata haşlıyacaklardır Rahmı• Bey kuruş veriyoruz. Bu zat cidde 
ğildir. Etütlerin derinleştirilme tikçe genişliyen bir müşabehet, yanında harız bir kaynaşma · hoş sohbet ve fedakardır. fa• 
tinde başvurulacak vesaik ancak buluş silsilesile karşılaştı. Bu giiriilm11ktl'dır. Murat 8.ıı:ıı.y Ziraıtt ml\kineleri üzerinde kat herkes, inceliğine nüfuz ede· 
yeni hafriyattan, mevcut eserleri tetkiklerin en toplu şekli Ku- 'I;; Macarislanda 'faktile ihhıaH yap- mediğinden bam teline basarlar· 
okumaktan ibaret olabilir Hııl· rultayda tez olarak ortaya ko Y UDUS Nadi Bey Mezuni~et Aldı mış olan Şeylı ogln Rahmi bey sa çabuk kızar, o otelci ve ga' 
buki Eti hiyeroglifi daha halle- nulacaktır Bütün bu müşahede· iktisat Vokılletince Seyhan mın- zinocudur fakat kulübün de aı•· 
dilmemiıtir. "P'el'er,, adlı bir !erden ve yüzlerce kelimenin im.ar Pa.a.liyetini ;\lauısa 'f&lisı Murat bey takası ziraat nmuml mütehassıs· sıdır. Asleo Beylerbeyli olduğO 

' 
1 T tk" &.. Etti 'fekaletteıı aldığı mezoııiyetini 1 ,. 1 . •• Alman mühendisi Gazi Hz. ne tetkikinden Naim Ho.zım beyin e lA istimale •.,ına ayın olunmnştnr. rivayet o!unur, bunu beylik ta• 

müracaat ederek: "Ben Eti hi· vardığı netice asıl Arap keli- Releılıye reiai doktor Behçet başlamıştır. Vilı1yet ,.,..,.,.. lamasi biraz gösterir, aslen tavi· 
1 f s uwurıınl\ kasaba kaymakamı K1'- Hayvan ihracatı lülkamme ve cesimülcüssedir. se-yerog i inin anahtarım buldum ,. melerin gayet iptidai ihtiyaçla nlıb hey, şehrimizde bnlnnınak babatt bey vekalet~n tedvir ey· h f r· 

diyorsa da bu iddiayı tevsika ra, maddi şeylere münhasır bir ta olan Oumhuriyet gazetesi BR· Çarşamba günü Jiınaoımız· mi tir, hatta bir gün ziya et ve 
lı leınektedir. miş sonra hesap pus asını davet· imkan bulunamamıştır ilk insan cemaatının muhtaç ol· ip ve başmuharriri Yunus Na- dan Pireye mühim mıktarJa 1 

b lilere göndermiş diye bir rivaye Çivi gazıaı olan "Hitit,, IJll· duğu şeyleri ifade ettiğidir. ıli beyle birlikte dün panayır ff d• 8 ayvan ihraç olunHcaktır. 
illSıni llklince okumağa muvaf· Mücerret fikirler, kültür sözleri, .verini, belediye fidanlığını, İŞ· a 1 ey Aydın 'fe Manisadan Yilayete ç•"tı veya. çıkardılar amma 51111~ 
f k 1 H k d · 1 b il · · G · ·ık le Aclırna ıalb C<'za bHkiıni Hadi gele o telgraflar da Çar•amba ra şaka olduğu anlaşıldı. Bu ıa a o an orozuv isminde Çe· insan fikrinin ılerledi çe bul u· 9ı er ma 8 f'sını, azı 1 me · ' her telden çalar, Firenkistaıı• 
k 1 k l b" ·1· b • f"k" 1 A d lehini M t f b caddesi d k' bey .Adliye tRtilıuılen istifade giinii ihraç olunmak ü:ı:Me mü-os ov~ ya ı ır a ım u yazının gu manevi ı ır er, rapça a • us a a ey n e ı baştan aşag· ı devretmiştir pıı' 
Hint Öropeen oldug"unu iddia Türk kökünden alınarak Arap imı.ralı 'fe pazar yerlerini gez· ederek dün şehrimize gelmiıttir, bim mik!Hrda bayvao ilıza edll-

1 digl bildirilmiştir. riste, Venedikte, Atinada kıt' 
etmiştir. Halbuki yine bu alim laştırılmıı kelimeler ifade olu· mı~ltırdir. Hadi bey zmir ınatbnat bay&- dığı cevizleri anlatırken göıle" 
tarafından verilen kelimelerin nuyor Bu da Arap kavmının tında yazılarını çok sevdirmiş Eczacı Kemal rinden zeka fışkıran Kemal !(J" 
mukayesesi "Hitit,, yazısının kablettarih hir devirde, iptidai Bugün genç şairlerimizdendir. Ki.mil Be• mil bey bile pek hasudane · dill' 

Türk olduğunu gösteriyor. Ho bir insan cemaati halindeyken Resmi Devair Ve .Aziz arkadaşımız" boş gel· Bir müddett::.beri Iıtanbnl · ler,. Böylesine de Türkçede gör 
rozuv kitabelerde tesadüf ettiği oralara vuku bulan bir Türk B - ıliniz deriz. da bulanan Hilal eczabanesi sa- müş, geçirmiş derler amma b~ 
"Hatttı,, ve "Hattlll,, kelimeleri akınile henüz malık olmadıkları anka.la.r .-a.pa.lı 

8 1 d• bibi Kemal J(aınil beyin fstan- pek öylesine de benzemi10'• 
üzerinde bilhassa duruyor. Fakat medeniyet ve kültür seviyesini 23 - 10 '1.'eınıouııı Hayraoıı do· e e iye hulda Beyogla, Sirkeci 'fe Ka· çünkü kulübe terlikle ve uçkur~ 
düşünmiyor ki "Hattll,, Kasta· Tiirk akıncılarından kazandıkla· layısile bugiiu biiıiin reeml de- d k" d 1 Rel•slerı• 1 öyün e öç satış merkezi tesia düşük olarak gelir, mübahase e· 
monulu, Bursalı, lzmirli gibi rını meydana koymuştur. Akıncı· vair talil bnlnnacaklır. etti"i_ni ve Istanbaida Kemal re karışır ve bıyık altından .,.a• 
"Hatl,, memleketli demektir. lar azlık olduklarından yavaş ya· İ;~;;; ;d;;~;~·B~,h~·;~~İ~ki't~;iİıi Beş Lira. Çeza.ya. KA~ıl kolonyalarile korizol, na· !er. Geçen sene lzmir pan:Y''. 
"Hattlll,, ise kolaylıkla anlaşı· v•ş araplaşmışlar,yerliye intibak delil orta Asyadan Türklerin eirol, dişolin, okinolin Kemal rında boks maçları yaparak eP1 

lacağı gi~i "Hat/,, dili demek- etmişlerdir. Böylece kendi keli- muhaceretlerinden ibarettir. Mu· BAkii.m. Verecek gibi müstabzeratııııo ılaba geniş para ve sille kazandığı meoşııt' 
tir. Sümer ve Eti dilleri üzerin- meleri de araplaşmıştır. Kablet· haceret devresinde Türk akın· Htılediye reisİ.ırine resen heş hlr tar:ııda satılacağını haber dur!. Olcanibe gidenler bir b•" 
de~i _etütl~r, ~eni vesikalar elde tarihe ait olan bu iddiayı sara· cıları Arabistana da girmişler liraya kadar oeza hük1lnı edebil- aldık. fzmirli eczacıınızıo lstan- dak buzlu şerbetini içerek lı~ 
_edıldıkçe ınkışaf edecektir. Bu . hatla meydana koyacak vesika- midir? Tarihi vesika olmasa bile mek salahiyetini veren kanon bal mnbitia<le eeaslı yer tatma. zatı taoısınlar enteresan bir tiP' 
1 ş. çalı~ma pr.oğr~mını~. r~hudur., lar elimizde mevcut değilse de lisan girdiklerini söylüyor. düo vilayetten lıelediyeye tebliğ sıoı 'ebriıniz namına bir mu- tir veşselam . .' 
Bır ıkı senelık ış degıldır. Bu lisani müşahede bunu bize il .A.ll. Şev-ke-ı olnıımu~tur. 'faffakiyet telakki ecleriz. 

Şeytafl., 
Tefrika No. 1 Temmuz: 23 
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Akhisar Gençler Birli~inin Yeni
den Canlandırılmasına Çalışılıyol' 
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YunanistandaBüyük ve üç Yunan Tayyaresi 
Tarihi Manastır Yandı Tezahüratla Karşılandı 
kilisenin · Büyük Cephaneli_ği 
\'angın Esnasında Y and l 

3:0 Talebe Konyada 
lelarattan ~ehrimize Geldi Çok Kıymetli 
~1,:•1.~ 0 1ıuı, 22 (Huıusi)- Bel- Asar Bulundu 
.l'tiı .l'unıversit.,sioo mensnp üç KonyR, 22 (A.A)-Konyanın 
~elın · ırıı:ıi talebe diin sehrimlze Yaıtlıbayat köyiiı_ıde eski Yanan 
~ar ış talebelerimiz tarafından ve Roma devirleri arasında ya-

'ı'" b b nıı:ııştır. . pılmış olan musannll ir mermer 
Q(J L lahit lıulunınııştor. 
\' Qı C: ardın. an Labtıo iizerıııJeki kabartma· 

ayy lar o v.amana ait 8arı'at ıııerle-
~ a.releri rinin en güzellerindendir deni. 

'l'a.ya, indi lebilir. 
~~y~d~onton, 2::ı (A. A) _ A las- Y ııglı bayılt civarında vak tile 
lı~rd gıımekte bulunan l2 lıom- büyük bir ~elırin nıevcodiyetı 

1 1lıan t anlaşılmaktndır. İçinde yazılı ve t•ra . 1tyyaresi bu raıla ka 
'••,, •nnıislerilir resimleri de bulanan 4.0 parça 

•• .. ,.,;, · eser meydRııa çıkarılmıştır. 

t y AZ'i~i'i{'""'"" ger~:ih~eK;~:~;i~:c:ketti;.~~:~· ~; 
!ıqeı·'ıılık her nevı tuhafiye çr- Ualkevi alakadarları araştırma
lı~~ 1 eıı ucuz fiı&tlada Şemsı lara devanı için büyük bır alaka 

'kat ucuzluk eergisindı>, gösterıuektedırler. 

Romanya 
Fasist Taskilitına Göz 

Açtırtmıyacak 
Atina ( Hneııei ) - Bttkrıış· 

teıı bildiriliyor: Beıarabiyanıo 

Bolj şehrinde teıhedllen Bitleriıt 
Faşist te~kıl§.tile zabıta araıında 

şiddetli arbedeler vuknbulmakta· 

dır. Bo teşkili! &zalsrından yir 
misinin tevkifi birçok bogn,ma· 
Jara sebebiyet vermiştir. 

Transılvanyanın Brasov ~eh

rlnde dağıtılan Faşiıtlttr arasın

da bir yahndiyi Jın9 ettiklerin
den bükdmı.t Hitleristlere ıöz 

Yugosla vya·Macaristan B~mğ:i~;eii~:reti 
Hudut ihtilaflarını Kaldıracak lfe Za.ma.n Serbest 

8 • lt•ı .... f 1 E l d•I Bıra.kıla.ca.k ? Jr J a name mza Y e l er Riga, 21 (A.A) - Aavas bit-
Belgrat, 21 (A.A) - Avala tima btmiştir. diriyor: 

Ajansı bildiriyor: Murahhaslar bnl{ün işlerini MoAkondan bildirlldi,ıtinııgö 

Muhafız gücü 
Artvinde istikbal Olundular 

Artvin, 22 (A.A) - Türkiye 
bisiklet tıırnoun büyük bir kıa. 
mını muvaffakiyetle başaran Mu
hafız gücünün kıymetli idman
cıları dün Artvinio yirmi b8' 
kilometre uzağında hudut taburn 
zabitanı ve memurin ve lıir 

kısım ballı: tarafından karşılan· 

mışlardır. Misafirlerimiz badat 
taburu tarafıııdao orada hazır

lanan bir büfede i?ıaz ve ikram 
e<lilmişlerdir. Güçlüler boradan 
hareketle saat on üçte şehre 
girmişler ve bütün halk tarafın
dan clerin bir lıeyeC'anla siirekli 
alkışlarla karşılanmışlardır.Spor

colarımız bugün de ~ehriıııiııde 

kalacaklardır. 

Faşistler 
Müsaade 
Vernı..emişler Müşterek hodntlar üzerlnileki bitirmişler ve bo baptaki itilı\f- re baairanda içtima eden komü

tlcarl muameleye ait bazı mesaili ları inıza etmişlerdir. Ha itilaf. niıt tırkaeıorn nmonıi içtimaında Riga, 21 (A.A) - Koonsınn 
halletmek husasanda mutabık )arla her iki hüktmet iıtikbAlde mahsulün tevdii planının tama- bildirildigine göre Memel direk. 
kalan Macar ve Yugoılavya mn· hodnt bAdi.elerioin tekerrür et· men icrasından sonra bogday tuVRrı milli sosyalist fırkasına 
rabhaslarıodan mürekkep bir be- meeine mani olacak mütekabil ticaretinin eerbeat bırakılmasına meusop sekiz kişiyi .'.\lemeldo 
yet bu meaele için Belgratta iç- tedbiri kararlathrmıflArdır. karar verilmietlr. oıurmaktnn ıuenetnıi~tir. 
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1 er ng iZ er en & a ea. ır. 1- 9• •• 
mm Fiferlen Adeta Fransızca 6ğren4i.. ır Fırkacılık Hucumu Yapmıştır 

lngilizhüktimetinegörünmek- yerlere ıürmüştü ki tarifi müm.1 :m. Bartonun Teklifi Redde Vğramı,tır 
tizin seyahate meohnrdular. kilo değildi. Parıs. 2~ ( A. A ) - Sandey 

Göndüv.leri ormanlar içinde Banunla btıraber şn kadarcık Taymisin mubRbirinden: 
gizleniyorlar. gflOeleri kaplanlar, olıun bir ümit yolu açılması Fransa aglehi ihtimal yeni· 
ıırtlarılar pençesiııde paralanm"k üzerine o zamana kada·r denm den hir kabine bobraoına ma
tebllkeıini göze aldırarak yürü- eden ıabrrnı, metanetini artık ruz kı\ll\caktır. 
7orJardı. kaybetmiş, ya munffakıyet ne- .lfo M. l'ardiyi;nön Staviski 

Arkadaşlar ormand" 1akh tioeılnl ele almak yahnt ölmek tahkık komısyonu huzurunda 

oldukları .1arnan ite Yambo ca- ıabır11zhRına düşmii,tü. M. Şotorıa şiddetle biicom et
nını ıöriikleroeeif\e aztm bir ,;ah. • 'En büyük itidal Ranl Dal- miş olm881nın neticesi olacl\'khr. 

'metle ohar köylere · gidiyor, yi~ reympi de icli. RaoJ, bir ker- Hadiselerin (lünkt inkişafı, .. 
yeoekteo içecekten ne balona re başlanm•t olan işde son Taziyette liicj bir salah eaerl TÜ· 
•tın alıp geti rıyordo. dereoeye kadar devam ıu . 

za.,.alh Yambonon yaraıını mtode hiç ıarsılmamıştı. Fak8t 
iyi etmek için Ahmet aga ile yapılacak te,ehbfüılerde acele 
Jleryenin baldoğn ilA9ları tarif edecek oluna bazı fenalıklara 

Mertek Hhrabının dereoeıi bir yol açılacaRma kanaat getirmiş· 
kat daha anıa,ılmıt olar. ti. Raolon kanaatıııa ttç Fran 

Beryen c ba yaray.t pı,irme. ••• iki Türk için Hindistandaki 
7looe iyi olmaz! • diye tisttrlne lngili• bükdmetinden biQ bir 
aloak köl koyayor, yaradan akan yardım ht1klenemezdi. Rahuıas 

t ıularJa bo kül kendi kediıine ki bo Franıızlarla Tiirkler bir 
acayip bir IApa olnyor, 10nra kaç Hintıi1i öldiiımüşler, HRyim 
Ahmet a~a •iaç çörögtt Hrper•k Dnrani gibi bir reisin dü~manı 
Nrıyorda!. olmuşlardı. Bo ıeheple muRTenet 
ı Bn tımar ZAYallı Yamboya yerine bnıooıet •~örecekleri mu· 
o kadar ııtırap nrirdi ki bana hakkakb. 
tahammül için Hintli olmaktan Işte bn kadar yorgunluklar 
bavka çare yokta. güçlüklerle P"tnaya varabildıler. 

Gariptir ki yıkamak,kül dök- EYnloe de söyledigimiz gibi 
mek, ağa9 çttrügü ekmek ınret· Patna on iki kilometre uznnJıı
Jerile yara a11 .zamanda iyileş- ğanda ynrııtı hıHnp büyiik hir 
mege yü.ı tutmuş, Yambo da şehirdir. Gnnj ııehrinden ayrıl.uı 
udıklığını bir kat daha kudret bir çok cetveller şehri bir çok 
Te nıoyaffakıyetle iıbata baolı- adalarn ayırırlar. 
yarak arkadRşlarıu aon derece Patnaya gelip ta Y nmho nr-
teveooöhiioü kazanmıştı. kada~ları yaksrıdll aöyJediğinıiı 

Artık Ahmet ağa ile Berye- göl i9indeki kulübeci~e yerleş
nin YRmlıo ile olan doıtlakları· tirildikten ıonra, Hayim Dura 
nı sormayınız. Adeta ona kar- nlnin GrRı ile ~örüşecej?i yer 
deş mnameleai ediyorlardı. hükumet konaJ?ı yanındaki ml\-

Alımet ile Beryonin bu ıeya- bet olaoagını keramet gibi koş 
batta en hoşlarına giden fil 90- fetmişti. 

banlıgı idi. Aş91 ohm Ahmet .Fakirlik mesleki iktiza11111cıı 

aga yemek pişirmege, ne garip Yambo ibadethanenin bütiin giz-
ttır ki gemici <tlan Beryeni de il yerlerini bilirdi. Bu sayede 
file bakmağa memur olmnşto. oraya gidip harp mabndunnn 

Sadık herif her fırsatta: yerine kaim olmuşta. 
- Aşçıhk, nşakhk, terzilik, Bundan öteei okuyucularımı· 

oamaoıroılık herşey bntırıma zıo 111alumodnr. 
gelirdi. Amma dogrusu ya şn fil Acaba saklı oldukları knlii
çobanlıgı aklımdan g~9mezdi. bede boş arkadaş keııdılcrini u

Filban oldum gitti. Ben! de ne zan Talut muhafaza edebilecok
filban 1 Bizim Fıferlen henden lermiydı,. Hnyim nurııninin bor 
başka kimıeye iltifat etmiyor. 

taTl\fı gözliyen gi>zcülniııden 

kurtulsalar da lm knlübe içındc 
Fransız gemici ıstılahında Fi· 

ferlen diye en ki.içlik şeye der
ler. Mesela hir karış ip bir fi· ne i~ görclıilecaklerdi,. 
ferltmdir. Makaraların en küçü
au makaralarııı f iferleni sayılır. 
Beryeu, hayTRn nevinin en iri
ıiHe, şu ko~kool\ file Fitorlen 
admı takmakla e1i bir zarafet 

Ayni mtitaleada bulanan Fe

rit te oradR beybodo yere sak-

larımaktanse her ne olarsa ufsan 

gfü:e aldırıp NıyAmayı kurtar

mak i9in ciiretri bir hareket ya-
te göstorınişti ! 

Fıferlene kar,ı bizde c wiol pılmasınt istiyorda, fakat bonon 

mini > tahiri tmlonabildiginden ne faydl\ıı Yardı. Çünkü Niya-

Ahmet al?a da file cmlnik• adı. manın hıf zedildiği yerden 

nı takını~tı. 

Hakikaten, o azim haynn 
bunlara o kadar alışmıştıki Ber• 
yen ne söylese fil derhal anlar 
ve hemen icra ederdi. Beryeo 

bondırn yeni bir keşif ye ihtira 
yapnu~oasına iftihar duyarak 
gururla hir tafırll\: 

- l.,ıl cinsinin zeki olduğu· 
na inandım. ]l"iller lngilizlerden 
daha zekidir. Zira lngiliH bin 
yılda bir bonjaro anlatmak ka 
bil ,ıe~il iken hiıim Fifirlen &de 

ba,ka bir yere götiirölmesi üze· 

rine nerede oldnğu malJm 

- Sorıu Vaı - · 

Solan din 
Ozona tör 
Dökiilen sa9ları yeniden 

çıkartır. Sa9ların uökülme. 
mesine, kflpeklerio izalesine 

yarıyao en mükemmel il89tır. 
Umumt deposu : 

A lıırncak eczanesi 
Oo. Pa. Pa er. Per. tR Fransızcayı ijğrendı! 

Dedikçe arkadaşlar iÜ 1 mek. .. _____ ~."--( 4•61İ)••-• 
ten katılırdı. 

Beryenin tılsnn, .Ahmet ağa· 

nın olsuıı böyle Hitifeleri, şak· 

rakhıdan arkadaşlar için zarnri 

Jevazımtlaıı icli. 
Biçare lı.,erit iıe Yambonon 

geti rdikt mekta bu ok odaktan 
ıonra o kRdar sninmi,, yüzünü 

Havacılık Ve 
Spor Mecmuası 

Havacılık ve spor mecmu
asının 123 uyılı nüabaaı zengin 
mfüıderecatlile çıkmıştır. Oku· 
yncularımıza tanive Aderiz. 

coda getirmemiştir. Frarıııız ka 

binetsnın son içtimaı tezepzüple 
neticelenmiş ve kahinenin reis 

vekili M. Şoton içtimaı mütea
kip otomobı li11e atlıyarak M. 
Dnmergi bulmak .,.., nazırların 

M. Şoton 

.M. Dumerg 
muk:ırreratından kendrıini ha 

berdar etmek üzere mem Jekflt 
dahilinde iOO nıillik bir mesate 
katetmiştir. · 

M. Domerg Salı günii Pari· 
se döoecekae de o gün de bir 
azlnşma zemini bulonıunıyftcll· 

guıdan korknlmaktarlır. Nu:ır

lardan bazılarının iıtifa etmeleri 
muhtemeldir. Bu da milli hiikft-
met için vahim netic,,ler T•lre• 
cektir. llo takdirıle m(\şbur Drey
fiia meselesinden berı misli gii· 
riiJmedik siyasi bir bahrarı hRaıl 

olacaktır. 

Son kahine içtima ırıdu. .1\1. 
Heryo kendi noktai n:ızuını 

izah P.derek M. Tardiy()niin tah
ldk heyeti hııznrnnda, M. Şoton 
lıakkındııki şiddetli heynnatrnın 

Radikal nazırlar tarafından bir 
fırkacılık hiicumu addoldudııguna 
söylemiş, bunan iizerine h~rioi

ye ııazırı M. Bartu, .l\l. 'J'ardi· 
yöye fırkalar mi.itarckesiııi boz
<luttondan istifa etmesini s<>yle
miştir. M. Tnrdiyö lıiicnnıurıun 

M. Şotımnn kabine riynsetinde 
bolundnğtı sırada. fıf 'alirıden do · 
layı Bırf şahsını istih<lRf eyledi
~ini boyan ile bo teklifi kat'iy
yen rNldaylemiştir. 

ı~ehistanda 

Müthiş Bir Facia 
Tayyareler Halka Erzak Atıyor 
Şimdiye Kadar 220 ölü Bulundu 

Varşovn, 21 (A.A)-Krakovi 
mıntaknsırıfü,, Vistot n.,hri set
lerini yıkmış ve yiizlerce kilo 
metre arnziyi en altında bırak

mıştır. Nehir hayvırn cesetleri 
T8 enkaz sürüklemektedir. 

Sn kııplamış olan araıi iize
rinde tayyeler uçmakta ve eyle
rin damları ve ağaçların uçla
rına Te tepelerden teşekkiH 

etmiş olan adacıklara iıticl\ 

etmiş olan ahaliye erzak atmak
tadırlar. 

Kurtarma ameliyeeini iştirAk 
etmiş olan elli bin asker şim
diye kadar binlerce ahaliyi b"şka 
tar"flara nakletmişlerdir. rn .. anca 
zayiatın adedi claha maldm de· 
ğildir. Mamafih şimdiye kadar 
220 yi ge9tiği mabllkkaktır. 

Varşon, 21 (A.A) - I..ıebiı· 

tandaki feyzan bala telıdit edici 

ü9 mil genişliğinde hir muhitin 
tahliyeeıne lüıum göriilmoktedir. 
Binleroo kilometrelik mesafede 
bir aaha ıular altındadır. 

Varşova 22 ( A.A ) - Sula
rın coşmasından, Vist ül nehri ta. · 
bii irtifaından 16 kadem tecavüz 

etmiştır. Üzerinde insan Je11leri 
' ve muhtelif mazahrefftt yÜzan 

çamnrla solar şehir sokakların-

dan akmaktadır. Binlerce halk 
yükselen ıoların tazyiki altında 
yıkılmak teh li k eıi g<>ıtererı ıııet
leri endişe ile taraı.-ut etmekte-
dirler. MınaaalHız kalrnıo olan 
birçok yerlere tayyare iJe yiye-
cek sevkedlliyor. Yapılan &on 
tahminlere nı.zaran, snlar en bü-
yük şiddetini ve en yiikeek had
dini bugün öğleden sonra bola
Ol\ktır. -·-ltalya 

vaziyetini ınuhafaıa etmektedir. Berlin JI' ezdinde Te
nununıa heral.ıer bi_'.hass~ Qekos- f8bbtlsatta bulundu 
lonkya huduclu koylerınde ve LOb!DRA 21 (A.A)- D l' 
T .. K k . D 1J. y , ey ı 
-~rnov, _r~ ovı, ~ •ıça. ve a- Tel~raf gnzeteai, A voaturyada 

noY harnlııuode haf ıf hır 1alah millt 10~1aıietlerin tethiş bare
eseri görülmektedir. katı hakkında İtalya lıiikfı.ıneti-

Vistnt nehri bugün her za- nin Berliııdo resmi teşelıhiisetta 
zamankinden fazla 16 kadem bir bnlunmaga karar Yordiğini yaz
metre tereffii göstermiştir. On maktadır. 

-·-·-·-
Faşist Reislerinden Yeniden 

Tedibe Uğrıyanlar ·var 
BEH.I"l.N, 22 (A.A)- Alman man fesatçıları tarafımlan idare 

ıoathuatı logiHz baYa kuvvetle·ıedilen haydutların Avostaryııd• 
rinin arhrıJmaemı, şark miaakı serbestçe io jtördüklerine pbit 
aleyhinde yeni bir delif olarak oldakça, A Yaıturyamn Te oib•· 
gfüteriyorlar. nııı sabır ve tahommiilü tüken· 

Gazeteler hn miııakın ameli mektedir, diyor. 
hiç bir kıymeti 0Jmadıgın1, zira Pariı, 22 (A. A) - HaY•1 

lriitün teşebbüs hakkını Fransa- ajansının Münib mubabirioden: 
ya 1ı1rakmRkta oldugana kaydet .NAsyonal sosyAliıtlerin taafiy•· 
mektedi.r. ıine deyam edilmektedir. Fırk• 

Londra. 22 (A.A) - Deyli idare heyeti "n yükıek me•kf' 
telgrafın Homa muhahi ri bazı lerdeki rüesayı dahi tedipten çe
cihetlerden mülhem Gaydanın kinmeın"ktedir. 

imzaemı taşıyan bir takım m&- Ezoümlo Pruıy:ı deTlet fO 

kaleler intişar ettiğini baher rast azasından olan Pomperaot• 
Termektedlr. mırıtakaıı reiıi, idarenin emirl" 

İtalyan matbuatında görülen rine ita1't etmtıeigi için vuift' 
ha makaleler, H itler biik t\meti ıinden kald1rı hnı,tır. Yerine Jtcr 
aleyhine çok fİıfdetli hir hüoum- borg beledıye reiıi tayin edil' 
dur. Sinyor Gayda eczümle A ı. miı,tir. 

Bitlere Yapılan Suikast 
Neticesiz Kaldı 

Şansölye llitleı 

13 temmuz tarihli Mançester beti yoktur. 
Gaıdiyen gazetesine mnhı,biri Bunan iizerine 1\1. Hitler'ıP 

mahsusu hildıriyor: frnyati sıkı bir muhafaza aıtııı' 
c Bundan oıt lıeş gün kRdar alınmış; hatta yollardırn geıır 

evvel M. Hitlere bir suikast geçerken iizerine çiçek alılı:o•'1 

yapıldığım şimdi haber alıyorum. bile menedilmiştir. 
BaodırnsenolerceevTelisveç- Vcrner Ifon Alvensleh~n W 

te ölmiiş ve orada göınülmiiş olan minde bir zatın .M. Hitlere lı'' 

Göringin karısının kemikleri son biııeRiııdo tadilfıt yapmasını te~ 
.zamanlarda Almanyaya geti· lif ettigi malumdar. 
rilmişti. Berlin haricinde Şor Haber Rluıgınuzıa göre Si'' 
şayde mezarlığına ınerasıın · !erin .Napolyon<lırn balısetnıe'1 

le gömülecekti . • Bu ınern - Uzerino .Ifon Alveııslebcn keod• 
simde M. Bitler de bulamıyordu . sine Napolyonun Sent Heleod' 

Mezarhga gidildiği aırada öldü~iinU ·Uyleıniştir. 
ağaçlık bir y~rden birdenbire Yon Al venslelıen'in de vurıl' 
bir kaç el silah patlam1ş Te !anlar arasında olduğu bıabl'r 
kurşunlar otoınohil camlarını !\lrnnııs Vd ihtarının hayaW1

' 
1 ı 

parçalamıştır. Bati polis teoki- maloldugu anlaşılmıştır. Oreff~, 
latı reiıi, bir polis müfflttişi ha- Ştrasbr de başvekile yeni bO 
hfçe, ooför ise ağır ıurettd ya· kabine teşkilini söylemişti. 

ralanmıştır. da Tnrulanlar araaındaclır. 

M. Hitlern Hi9 bir şey olma· Hitler'in nutkunda Jıari9&1' 
mıştır. gelen entrikalar, sözile .Fr•0" 

Bu auikut hakkında büyük kaet~dilmiştir. Hakikatta ~11: 
bir ketumiyt't muhafaza edilmiş entrika yoktu. Fakat yeııi 111

, 

bir tarafa ~ayl olmamattına dik- kabine teşkilini iıtiyenler bolld 
kat edilmiştir. Mamaf ib suiikaet naaıl bir telakkiye agrıyao•l1': 
teşebbüıtünün Onma güokii hl- tabii olarak Par.iste ve sair JiJ

11 

diselerle aıla alak" ve ınünaae· kezlerde tahkik etmişlerdi. 

~mnıınııü!Wwınoıı~ıııı n·ıij~lüıuuııı~ıı ııırı ı~ı~nnlllij~ıııonııı,ıı ·uuuı,~nmııı®ıumaııij'B~uıııı,ıııııoa~ı~POııııll 
d .--.:~'*F/~X"/.i ~·, 
§ 1 ; • = 
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~~ E:N' SEB.ilf YEB 4 
l~ Sehir Gazinosudur 
~ ~ 
~~ Son glinlerin yakıcı sıcaklarından lzmirde iltica 
~ ~ edileoel... . erın, havadar ve bol ağa9 gölgeleri 

. altında denize kar~ı muzikle yemek 
~~ yenilecek yegana yer 

~~ SEBIB G.&ZIJl'OSVDUB 
~=.;ıı ~El!.,IS ~'ABLDOT 75Kuruıtur. 
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A.VBUPADA Marsilya Ticaret Odası 
ARP OLACAK MI? ı Reis!.~!.!! .... ~!!: ... ~~~~Iesi 

tnerikah l\1uhahir Kn:ckerhocker'in tht;sasları 5 Fransanın Hakilli Müttefiki 
Şayet A lmaııy" Korıdoru RI- Ş:ıyet hır oD; l nno~ vıuıa ve o da y•• k• K D ti k 

illa)[ boımıonda bebf'roebal Hrıu rnubahir İıt6 tnşAllab o d11 ehııin ur ıyeye arşı 08 u 
;!.,-burada hır gun harp vat~· - gihi_ h••p mnh•"'''iıti nrnkadde- Siyasetı· Takı·p Etmekte:.:1!r 

O.lct.r. FA kat Almanya eakı11 meaıle meşgul olıtcak •e harp UI. 
lthJ •erar etmiyor. Dangıg hor.o çıkmıy•cRkttr • T .. k" d E k"de · F • • 
"Pat etmı,ttr. KoJ'idur yüzftnden MiTAIRy HPck tıu şeyden f'Yt't-) ur ıye e s 1 n Birleşen ransızlar Kaputü~ 
:ar @d42cek olan harbm tehir mi t1tm hır 1111kerdar, ondan •oora lasyon Devrinin Oldüğünü AnlamalıdırJar 
• ildili, edıldıyıe ne zamana dıplomAltır. G 
ıd . tçtnltıdt b11 Fıansız tic11ıttı 1••t• girmeleri J9ln al&kadar .. •r tehir edifdiıi, yokla H ıt- Harıoıye n11zın eözftoe de- htynı Jstanbal vt Ankarayı ziyaıtt BranAı• matamatı nesdiacle te-
~n heı tele de ıolh •e möıale- Yamla dPdı ki: tdtttk tDccaı va ıhıacotçılaıımızla tebhüaLireoeatal beyan etti. 

1 lemine lllUYAJfak nlop c - Funuda teoa•Uzt. bir c1JıD1mDpD. Mtzk/Jr htyelt riyaset H nk bil ır 
~-•dıaı VarŞonya gi4i1moe ıiyaeet t8'kıp edrld•Aine dair hi9 tdtn Matsilya Ticaıtt odası ıttsl ona 111 

• ranaa •na-
1~ılaoıaktar. hir eınar.- 1oktnr. Onun tçio M. Fılix PtflX Parisİt intqaı tden ylotlerin itası mallatının Türkl· 
'1.arşoYa 'ebri derJn bir ka- Lehiıtanın A iman ya ile anlat- "Lt Jdaınol da COtRmtıet • fl!!l- 1•1e dahalflal tlOrl .. hrao ton. 
1. sindt 'yazdıtr bir makalt<k bu zl· tenjanı hafifletmek tlure llflk6.· 
ııııılr ıç~~e bü.rtinmiiıUi. J{oca maeı FranM• ıiraaetiue oygnn· Yotttltn btiltııdf.trk ezCflrtile dlym metılerln•mllırıca•tetmelerl Tftrk 
in hı9 bir noktaaenıla m919- dar. Jranaa Ue olan makaTele- ki r •"" 1 d 

1 
ildl it . . . · .. aooar arın an ıteo • 

•lker için 1anan m~'are misin hı9 hlr tecaYft•I mahiyeti c Aıntar§lanberl i'ran1a Ye Jılarıu,.a !rı•r•t oduı faali-

Sahife c; 

Türkün Ameutüsü 
Gazi Çocuklarına ! 

0Utllgll lıa/a111ula geUn temellsgeUm 
Ttlrlıe amenlll olmn fl&nları hlı.,,.Una : 
Oa•I, Mflln bir •nı. malıUl ur lıllftllılı 
Dalqalarıntla 7 tlrlr4n glce IMnlllt .Ulı 
Rllzgdrlıtn hu alır arada gllftulnden 
Fırtınuı fQlılanır lalllıldl llal..uulM 
/mandala toplarla 11al11Jaralı lıer •lal 
S. .,,,_. IJOI alır ,.......,.,.., genaı.ı 
~ ~na lelı IJillı ,,.,..,. IHı ..,,., 
Oldıı tllploıruMuun 1»111 6aflı a,_,, 
~ ..,,.,. "'1llnia. ,,,.,,,,,,. 
ÇllllU ,..., """""' OftlUI tlllllra"'IL . 
P4J CJul famlıları. ef Otul 9Qelllıları I 
BllllW ld C1oıddlr. ,,.,. .,., pldlan 
• ,,.,.,. ••Ilı dellla, lfM IHı ur dMIM °"'.,,. ..,,. ""' '** Hallı .,,,,,.,. 
Ha•ı.· .. ,.,.,,,. ,,,,, - ...,..,,. a.,.,, ""'"larında ,. ,,.,,. '°""'"""' : 
CJulialıa ..,.,,,.,. IJOldodlr ...,,. ,,,..,. 
Ne ..,,. 6aa 71rH& .. Ne •llUll ._. 1~ 

~ olmak. fisere. ~k bir zır• yolıt~r. Onon i9i11 Almanla an- ~ftaUa:a ~"r•il1a Tftrklıe Ue yetlnl Jalnw lataahalda defli 
.-t .dr&fmtiyorda. ~ok6 o ge· latılmaları Pr~ı11z •Leh moka· ticari miinaeebatta bal.onmakta l d 1 Til ki 1 ••ll!l•~!!!li!!!•ili•@ll••ıi ••••••••••••• 

~ir 'ta77ue bOcoma tecrübe Yefelerme tHlr yapam••· • ı~ı. Heaib •• tanılan yeni r.e- :;,:k:;mano~o 7eaAnt.:..!••d: Ad 1•y ... .ı;.,. 1 lllJI -ı'I 
i)orda, merkezi idareye"Karşı Ba reemt bey~nahn arkaım· Jnnt •yeaıocle Ttlrki1e bir faa- biMettirdt. ~ [il 
••aıaoak bir ta~yare hücuma da blr hakikAt f1:1All4tir. 80 ha- '!ret 8-haaı olma,ıar. ··~·t hl- rıtanltalaa otda•a ibi An- liı' -•-•:111•-----· -~ 

lbane•ralar yapıhyordn. klkat ta 1933 1en•l. lp~id.aıında h)'Ol'O• ki Marlilya Ulooarları karaoıa Ttoaret odaıı :a malt- d 1 Et ...... ~ 
~ filtk perdeleri• arkAıında, telı Franat• erkAoı harh17f'11nı~ Al· n•··~•arıni llaima Şarka do.ra mat ••bibi .,.. • .. kan ola ID arm 111\iijlsft 
~ llUıman •erdiği 1ı1a altında man1•1• ka~t• bir Preveohf mu- 9eYh1rler~ı. Mal dotn gemilerini relıl Tllrki 1 ile ~ra!aa aruı:. Kavaıası Bir Memuru yaraladılar 

l*t.11 hariciye DAllft bir t~J. ba~ebtıfe girıtmeaı IAHW'TOr et· •)ra7a gönd.rir, ayni gemiler, d•ki tictarl J mlltadelelerta lakl• 8 .Kemerde JUa&llaH ~ 
fbarne otu1orchı. Da telgraf. Ulıdir. O ıaa.an Lehiıtan l!'ran1a hötti.n Garbi A•ropaya te•ıi ecU· t•fını •noa~ lmrftk .,.. konten· 8IJI ~ ll'A- ele llehallt la i .. b.aa-

~llede• Lebiıtanın Berlin. 1tflri lle be1a.ber yi\rftlJleJtl kabul et- len ı.atk.a 1Dallula &Tde• edeı41. Ja• •••'-lan~ıa tealrleriel ha- .... ile 01 .... el takt me°!ara 4 . le := 
:~"kinin BqYekU Hıtlerle ko mitti •. ~aka~ ~ran• yiirö,ı8di. Hldtıeler dıter ~emleketler~ fifleteoet iDllekıbll tedbirlerin Gul kin~• Ba1bar&la .,.

11
..: lıapk et .:ıella•• 

..&·.:_ .-1• Ye LlP91ti U-. Mitlerin K\tntlı11nt bily~k 4eJletl•r ııra· de i>!dGJa Kibl Tlbkıyede dete- abamulte: kQtil ol~aı gok GI~ Gll, .Alba n Bllf laa· b akma lT•bl ilmlaa. bl. 
~•1a ile LehlıtAnın mite ııoa koyan Leh11tan, timdi .Fraa• ıirlnı iora etti .. Bi~de oldoıa l(ibt dotra elarall: lfue etti. nımlarla Bay'bartl• Bahrl7• •a- rl ı: t!Y : kan m •• lTellf 
• ilea her tlrlfl cebri ka.YY•t eanın ha mNeleyl tek,rar diltit· onoo mlllt iktı1adı1atı da derin Tetkik .. u .. bilam•m m .... nım aruında kaYp 9ıkmıt ka- et •brı ır.' Ali de t ..:!aaı He 
~aıunaktao Yaz geçti~l~rı ha· ettp bir karar Teroıeaıoe kadar bir surette sanıldı. iki taraftan leler •ak"n4a hemem oeya danlar botatarkea 1abnoakta hlloam ederek mımara ..;: ... 

r•da anlattıkları bildirıliyor· bekleoıe1te meobor modar Lebiı- abmrn gtimrtik ~e1a aadeoe tah· almak ka elmadı. Ttlrkt1! balanan 900ak 1•re dft .. rek 11- yaralamıtlardır. Her ildıi de .. 
tanın bu Hale Terdlfl oewap dldi _tedbirler mubadelelere sarar Tloar•t dclJ n klmlleıı intihap mittir. Ölllm• 1ebebi1et Yeren kalınarak adli • yerilml l~r. 

ılııL.....:.Per.teler kapalıydı, 9üokii c bayar! • dır. ~er.da Ye .. memleket ~raeındaki edilen ••ti• a.,n hftktmet kaYgaoı kadıolır hakkında ad- dir. J81 ' 
~an ~ayrarelertnln mum :ıci• Alm"nya Lehlıtan anlaşma- ıktıaadt munuebah altüıt etti. tarafından ta ia IMlllen Yftkaek llyeoe tahkikata b&flanmı,ıar. Ceketi &•ınldl 
0••1 görmemeleri Jiaım geli- ıından beri Franıanıo taaavYur Bo nzıyetle metgnl olan Ye mor -· 1 t f'-rt 1 ... 1 • K il d L-.&I 1 m d 
"'9td . ht . mı """ ... , 'e ... n n ı,., - T hk k t eçeo er e e ı ne uın a 

o. Pencere arahklan ıamkh ettiği P~eventlf muharebe lhti· tar•. ı •azıfeıml ifa_ etmek kay- rAkll• t~ktH etmektedir ki 8 1 8 Galip otla Adnan efendinin , .. 
tla kapatalmıttı, çöntt döt mali ytızde f'lli aaylflamıthr. gnıule .M"railya Tıöaret odaeı, t •• ...au b f 1 • . M k fı y l k d ki d 1 b kt • 

.i~:· tarafından ahlaoak zehirli - c L .. llislRn hir cihan ıolbo y .. rinde lıır tetkikat lora etmek ... ll.,1&~ ttD .. ·k&lç~ret erı,nın ev u en apı aca ~·~, a 1 •n at 1e1• ua 181 oe· 

... ,. d .. T" k' · k T' •••8 • &.!C'~r ..e e.. ara ın- Mesarhkltatında Bii1eyin efen .e.. 9& ınmı, ır. 
tııa rın içeri1e nüfus etmfline mey •na g6tırmt-Jte Ye bötftn oi- uzere ur ıyeye gitme , iirk- d t lpjtıll iti b idi Yahllz Bir Lira için 

•111 ola•lDak lıtai1ordo. Ala- hanı iılAh• ~uktedlr oJmıya- lerle görö,mek, mütekabil görüt 
88 

.:::, .,::,. :~:t~~l t~ 4iyl blgakla 1aralı1an kebapçı Balcılar oaddMinde HlileJia 
aı,maa ~lmanya idi. catıodau, keodı•ıne taalluk !den teati etmtık, noktal nazar yakın- 1 t _... 4 ll• il- lhrahlm oğlu Ali hAkkındakl otlu Alt efendinin cebinden bir 

1 1 · h ı ı · d b" k d 1 lr b" f u m na Te "'1• •• Jaafl • ffe h~rloiyeye gelen meee e erın " ın e ır RQ a ım aştırma , ır tara tan .ul'anıa i~M, 9y WAUaol JaUi"". Ül'Wllt ,..1ıasMHy NNlt ..,,;mm 

·~·-··-~---~--~~-~N•W~-~- ~~~ n ° -"~P M ~ ~hn~~utı~~~ı ~u~,n~k~lun~~ıM~~&~lu~~ 
!'! .. lal.tın harp eımem.gi birbir- tabii bir oe1 olamaz. Bo 1aretle ~·~eh için ··~a~lı ~lan Yazfyetin ria7et ... il lakkınd• Anka- katın meYkufen yap1lma11na ka· kaçarken tatulmattar. 

•• Yadettikleri anlatılıyordn. Lehiıtan için çahtırken Avrupa 1&lö 9areler1m m~ı,tereken ara ra Ta: Jı balda !l'aku ofiıi rar Terilmittir. ıvı llllfterl lmlf-
Koridnr m ... 1 .. indn dolayi Hlh, •e mtiaalemetl için de ça· mak kararını verdı. h L. L 1 1 t kil Bil d' 1 ~ lımet p.... bedt.1tao1nda 8 .. 

... o· . ki b Yeya a.e .,. IJ'OD arı et 1 IJI ııır rını ....... \ir •n1a ile Leblıtao araıında lışmıt o!oruz •. . ıttıkçe lt\yre e~en ba rt edileoetl ~ın e4111dl. Her hal· leyman oglu kondaraoı Nart 
~ &ün muhakkak ı.tr harp sa- Bogiln Şarki Avrupayı ala- münaeeba& •e kontenJan meae· d 1 t hbütl . it: Hak J M hk efendinin dttkk&oıncla bolanm.,_ 
•r edeceAi beklenirken Alınan- kadar eden menleler Avropanm leleri, Türkiye ve Marıilya ara- d~k: 111::11 ~ 1 erın HIDa aret Eden er a e- dı1tı Hırad" baıı e,yaıım 9&••• 

~· ile Lehiıtan b11 ıuretle an- herhan1ei bir taratma alAkadar ıındaki ananevi doıtlnk hislerin-
1 

Bat a -:· : • ır 1 meye Verildiler Kayıerill Mahmut kı•ı Gillıla 
~tlllağa mnTaffak" olmaları ha· eden meıelerden dahA iyi bir den ilham alan mtihim görflt- d kan •Dil •• a, .~::•aya ig • Hacı Mehmet mahallesinde zabıtaca tntolmnttnr 
_.. rı layık olduğu dereoede tak- eorette tanzim edilmiştir. melere mevzu te,kil edecekti.• Fece mtla ar:n 

6
10 8~1m1 

81

1 
nie oturan Omer L&tfi N;.Ja Ali Mi· Bir Kargının .-. 

•ir ecı . .. . M . ran., -.re. a meuı er n n "• 
tel ilmtrdı. On aene devaıo Buguo Lebıatan gerek RDl•ya • akale ıahıbi, aey~hat pro- n&zaret edebllmeai 1 in ioa eden tat ve Rlfttl otla Kenan efen· . Kemerde .KAğıthaue oad ... 

'aek olan bo ademi tecaTüz gerek Almanya ile ademi teoa- Jelinin naeıl •tiouda gellrlldiırnı t 
11 

JI 
1 

9 d . P il dil b t • beledi 
1 

ıınde Vehpi ogla lımall l 
'-'ah d .. . . h F h . .. ö a mat yer eoeı ne aar m ta- er za ı aı ye memura-
~ e emi ne demektir. Franıa, yuz mokaYelelerı aktetmı' n- ranaıs arloıye nazırı moay b k k 

1 
d Lü .. Halil oglo amele X&mll ı.ır 

L~?dttıtu ittifak aiıtemlerioi bir lonuyor. Almanya aktettigi ıulh Bartboa tarafından tanlp edil- dı k 1
4
1

1
n
1 

1
•
1 

znmilolank mnıBaa· naa hakaret ettiklerinden Alli· kargı meaele1inden kaYga etm 
~? • d f b J e en er De Tef 808 ti. O• ela -L-1- cliJ eJ • İ ~ .. _• gözden geçirdikten •e bir· ye müIJferit eulh Fransız ııoktal ilini Te be7etin DHıl atan o a k bi 1 t 1 

d yeceza mU1111&enae e m en- ler, ımail K&mill kuııı•d• 
~ ' su r ma ee im e en eabcı· L- • • • 
~ha •ene zarhnda kendisinden na~arından ihanet ı~rzıodı1 te- Ya~dı{tını yazdıktan 11onrn diyor lar cezalara çarptırılacak. An- ne -rar verilm11tar. yaralamı,tlr. Yaralı memleket 
......_ ~aTvetli olacağıoa ffiphe IAkki edilebılir. Herhalde Al· ki. kara ve lıtabul Tıoaret ocı:darı Ma r•f V k A 1 tİ haetaneeioe kaldırdmıttır. 
-·1111ecııg1 Almanya ya bak tik tan c İlkten heyetin gayealnl 8 1 e 8 e KOmDr Ye Bot Çuvall• 
~ •• kendi kendine bo suali manya, ordoıooa tam koYYetlni teıpit etmek lıtedim: Gön ge9· Franııa Tloare Aleminin itlma- Bin Liralık Kitap Alı or Keçecilerde yaghane aokatı 
~Jor verecf"ği zı&maoa kadar Lehiıtan- tikçe aeyrekle,•m eıki tioıul danı, diirfiıt Ye namosk&r tüooar 1 __ • b" 

1 
• ~ da tüccardan Roaooklo Oımaa 

... • . . 'öhretlni bak etmealn lüıumuna 1Uanatıka mu ıp en cemıye- . 
•- .ıırranaanm emniyet •e aeJ&. dan hıçbır korkoıu olamıyaoa· mün&1ebatı yeolden teeiı etmek. 1 • • d b" 

1
. hk k" oglu Kemal beyıo magaBUıaiaa 

~ta omami harptenberi öç eeaı ğıo" emniyet getirmiştir. Patat Qareıioln buloomaaına yardım pek iyi an1aam
1 
ıtlardır. b Deffıyabn •• 18 ıra ıtap 900 be-. çuYal ile bir 90Tal t&; •ae 1 • L i i .. h . ki lı. Konten,,-D ara geliooe, heyet Aba ahnmam i,.in maarif vekl· il 1 H b ta r llcle korolmottar Altınları hflf ne de ol1a ıolb ınlh demet- e .. mea 9 D • 0 P eaız eTve"' b h lıl k T r m r 9a ınmıttır. ıraıs D ı 

lopıa •. . . ' . haıtahğı Ye ooon 1ebeplerlnl 11 aaaa, c ar aj • haıaıu lir- leti tahsisat flndermiftir. Ba aranmaktadır. 
• rı •e makaYelelerı. Ba mo· ur. Almanya ıle Lehııtan ara· . 1 k JA d H kiye ile tloart oeryanlarıaa oiddt k" •--- T ._.._1_! b li A-ar..a 1 re •--........ 
'•elel . teepıt ey eme sım ı. er '81· k ıtapıanu lrkı~-mu ltthı - ,,....,..z • ll'Ul9M 

.._ er Almaoyanın etrafını ıında müoakit bir münferit ıalh den evYel iki hükAmet tarafın· bir manl ttf ll eden, 7umortalar ıelerin ki hueleriae tenii te· Yangın 1eriode Akhi•rh. 

....:: "''• bathyor. Ha aenolrlerln dahi yakın iatlkbalde bir harp dan konteojaaı ıeni ettirmek, hakkında daha milaamahak&r itip=~- Mehmet o1tlo M.ehmet ata •'-
~ k11,. tll h JL. 1 Lehi 'h i il d h ld d 1.a muamele temin etmek inin Jrraa- karrlr eJ em.,..... t il 1 ·Lı h 1 • .... Ye " aa arı ıtaa- ı t ma a a as o aıana e •· Ttlrk Te ll'ranııs tflooarlarının • ...... ................................... aya m raoaat a ıa meç u f& • 

lfl9iyor • .Fran• ile L.hlıtaa let eder. ga7retlerinl ııkı bir anl .. ma 118 matımık neadlnde tefebbtl· adetmettedlr. • tarafından 11 liruıoın dolaa4ae 
::-•da münakit aıkeri muka· • dahlllaae blrleıtirmek ltlsama •&ta balanma7ı Tadetmekte ht9 Yeni Tlrkl1e maai1e batlı rıldıtını iddia ye tikl1et et91f-
~ •8dafaı halinde bilAkayda 82 milyond:; ib•ret olan Yardı. tereddtll etmedik. Zira, takriben .kalmı1arat bl•I ODanla beraber tir. 

ht llatUekabıl 1ard11aı eaut'4i· L hl kid 1 1 Lehi ta Tflrk Te Frao11a Tioaıet uda. 10 mll1oa fraak.a balll olan 7eniUk .,.. terakki hayatanı takip •t....,... SalclernHt 
• Ba mukavele L•hlıtan ile e ıtan, eı en •er 1 8 ları ile lttlm~lar kırarJqbrıhlı. Tiirld7ecle Wok• -4Uen döYi.ı.- ebnete c1aTet edl1or. 6ltseı,.1ı &ramYaf oaddeela 

-4 ~'ta,A.ıaaapya tarafından a1nl araalıibe göz dilut1lt bulanan 66 Doe1aları hınrlanıaıt olan bir rln memlekete lad•lal temin Dıalleblllr ki lıtihdaf edilen Ba•n oııa ameleden AhlHl I 
~teede tehdit edlldill için mıl7oa Alman• naııl lttmat ede- 90t meHleler iki m•leke&e edecetea ml•H •Irat mal odur., gar• llDl&ltla ı.ır glrlt metaa .. kbk91 Mehmet oıta lbn•ı 
·~•na gel('bifmltti. Şimdi Le- bili1or t Almanya, koridoru ge- fa7dalı olaoak 1amlml bir 7a· Be7e&la ,.reflne Terilen .il· ti ft deTamlılalı Joap •er. aralarınna ~aYga. 9ıkmıt A.la 
,,111 il Alınan7aya kartı harp ri ıalmak aiyetlndeıı b6ıblttln kınl&f•• araaıa ile &ettik edil· 1afeHerden Y• Tlrkl1edekl l'raa· l'akat Tlrkly•I• bafında İ~nehfi'r.::i dbar et ~~ 
., '180eltinl blldlrlyor. Şimdi ya1ge9eoek midir ' Bitler ••kH aı. 111 kolonlıla4•• •h•ttlkten IO•· herk•ln dela&alaa lıa1ran y ra ı m ~ .. D yara a ... 
~••alır hakklle korkuyorlar kaPnmnk iltemiyor mut Bltfln Jlar1il1a he7etl il• !l'tlık ı, ra, Jıl. Betts" Praa- makale1lai Ye milleti• amamt ltimaaını ka- yea':e!rı:ı,~~-• Rnmıt •e a 
._h'10'1af: Şayet Alman1a Fran- b 

11 
. L V adamları araıın4a 1amlml bir .. ıaretle ldUrmektecıtn aaamıt •iti•,. 6aıi Maıtafa Dlldlatalz lllr ...-. 

.z..: cltip7a a llQa erı torar-.ea ar• 1 h 17' ı 4 .,... .... -'t oalQ edecek olaraa, ~ . haya l9lnd• oere1•• eden noktal c llanl J• e1etlnln Tlrldy• ..... Yar ır. Gaseı Yah TramY•J oatlft 
ll~ 1•rdıma kOfAoak mıdır t fOYalılar akdedılen . mtttaYeke7l naar teatllırt "' glrltmeler, hakkındaki latlbaılı f67le hllAla .A.nlqıla1or -ki J'ranunın h•· aınde Zt7a o.ti• Şe•kl ..,.._ 
t.. "lln • O.Yabı Ahnanyanın pek iyi bir 11orette uıah ediyor- iti taraf l9in 90k faldell çok edilebilir. kt m•faab rttrkl1e1e kı.rtı. idareeiode bulanan Urla 
t.\,lttana teoı.•ö• 'ltml1toeıine lar. Diyorlar ki: k&rb olda. Ba mtl•akereler •· Jıtikl&hnı temla ettikten ..,.n Tllrkleria Franııslara JHlne muka1ye& 16 •• 
N •rdııı teminata Lehlıtanın Lebiıta.nın 2d6000 ki.ilik mfl· nuın4a Tllrklye Y• .Franıa ara· 10nra Ttlrkl7e gerek ılyaıtl ıe· olan olddt Hmpatiılle kolayl•ta• Kamyoa yotd•• 1rep• -...~:...: 
lı•ap 0e1tı itimat det~lne halt- kemmtıJ bir ordaııa Tardır• '10 ıanda Mklıl gibi mflbadele edl· rn• ildl•dl balnmcln böyttk bir doetlak 1i7ueü takip et- oıla 6 yatl•rı..ıa AH ~ 

• ta 1 d H kadar lebilecek malların bir liıtMI tea- deTletler araıında yer almata mektecllr. ki '°:"la tarp&ırarak '·~ 
t-a t.hiıtan hariclytı na•ırı Mi- 11aru •ar ır. er ne pıt edildi. aımetmlttlr. 8enelera. memlek• lataabal 0

Ye ftdd.renia 41· flrm. ft r. Vı 
:ıc.:' ( Beck) benı kabal eder- Leh ordaıa mllıtakbel .Alman Jılar11I1a yumurta, fanmk, tla itleri eoaebUer taralaadan iV ... lrlerf .. • 7erl..-ı• olu • 

cledı ki: ordo1a kadar lnıYTetli olma- habüat ılbl bam Tlltk .. , ... liue eilNt. Şimdi llft •ulr•t ....... .....,._., •n•leree Mei"ber _..,,,_.. 4 •• 
l'a dem•k ıis harbin 9 •. da Lebııtın ortlunan ht9 bir rıaaa teYalM .. rkMI eld ... ı..a 1-fk .. U'. Yeal laJk u,... eJtlklerl •llt.Da nai7e&ı • .,.._ owraa _..,. ..... .AcloJ, 
,&alunıyacaganı tetkik ıle zaman maglnp eclll.edll{al •a,Ja~ ı,ıa •• .....,. 9-r1t ..._.,. De•lel ...._,..... •• -.ı.-. Wllfir ..,_ ._..'11Dk'811mt.,. ·~- tsuıma .Jltlra Te .. 
01111na•t Harp mahabarlt•i- .. mak JAJJımdar. lae;J.el '"7•• _. tllMI il* • •••.,ı•ıar. .Kata~• tıtlfltll4a 4ola7ı bndlli 7 

11 '11.. VNit --. ..,, ..., a4Jjpp ~ 
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~~1 I~dMlliracat~eri '~[~!~~~i 
E - = ........................ ........................ HABEBLEB H lk 
E "Y"aza:n.; A.n.d.,re Dıl.Ca1:ro §ıMuhtelif Memleketlerin Ticari Vazi· a 
- = kk d y ı M k ı ·u· ·· S t 1 El ııanıariıe ~ ".>."ilı-kçeye ~;;-,;::x-1(-:-:..: ~-su.bi: :Esat ~ y etleri Ha IIl a .:,!l~,~.!!a .. ~ T ~!~~~3~r zum a iŞ arı AldatılıyOr. ··' 
-~Sokağın Ortasında Dört iilmfiş At ve§ Avrupanın ticari blançolanl gösterilmiştir: ~ Cuma günü Ay Park g.ızjnO 
:: Silahları Alıumıı ilç Jlefer Vardı r ekseriyetle pasiftir ve hunlar 1931 Yüzde 45 z h. 8lllll\ hir arkada~ıın ile bıraı .. :~ 
: _ 37 _ : aşağıda ııra ile gösterilmiştir= 1933 .. s5 a ıre Borsası dinlemek ve istirahat etmek 0 

: • Jtalga: 1934 ilk aylarda " 50 Qo. O insi Fiat re gittım. Dn hle bira iıtedi 
Çatının k~narına tutunmuı mamış olduğu bombaSJm ccbin-

olaıı adamlardan bıri .serbest ko den çıkaran Çen de peşine düş- ltalyanm 1913 scne•indeki Almanga: 352 HnJ?day 3 3 65 Meze getirmeıh, ıROrtlok. Ate' 
.. . d b 1 d - t•• H d d 1 t •• 1 umum ihracat kıymeti, umum İt · AJmanyanın 1913 senesindeki 96 Arpa 2 20 1 . b. a... •1 ..... b· ol' 

)unu uzatıp uzerın e u un . ugu u. er a ım a yara ı arın mı 
8 

. . d' 70 Bakla 4 eran a~·rı ır u~rı eye .... ı 

b. . . k t J • d L· .ı·ı . . t k . ·t·ı kt 1 halatin yüzde Ci ıne muadıl ır. umum ihracat kıymeti, ithalat 1tnnu 0 .. "rendık. Hslbu•··ı g .. ~iJI 
ırı:ıcl a pençere erJn en uı- !ili erının arı ıtı ı meme e o· Is 

1 
f d k. 18ı1 Nohut 4. 25 4 37 ,, ;.; " "'' 

rine dogru bombasını fırlattı: iyi duğu hakkındaki kanaati biraz . on sen.e er :ıa~ m a ı_ umum kıymetinin yüzde 90 na varmıştı 808 Kumdarı 3 87 5 75 nun da~ıttıgı el ilanında c dub 

h . 1 t B - ' . . dah k t' . d N'·b t • 1bracat kıymetler1 umum ıthalita S el .. d k. 'h 355 p laınut ıs; 390 ıza anmamış •· agrııma. ar •ı•· a une ıenJyor u. o e çı k d d. on sen er ıçın e ı ı racat va · • .., b. 25 K ~ıur 

tildi. Bunlar deminki bağnıma odasındakiler hep o!müşlerdi. na~;~;n a:u mer ez e y:z~e 87 ziyeti, ithallta nazaran şu mer· • • • d~;: ;::.ıııne:~duğa ha~~: bO 
lar gibi değildi, fakat ölüme Yarahlar kömür balioe gelmiş· 1933 80 ke:r:dcdir: Zarife H. 
k b - k b k J · J d' B" · · k da ··ı··ı " 19 1 y d 2 riayet edilmedi~ioi gördük. arşı ogu oğu u uma neY•n er ı uınca atta o.u er ve 1934 . k aylarda 64 ::S üz e 1 4 Hilaliahmere Elli Lira d' 
den bir şeydi, henüz kay11ağı 1 bir kaç yarala vardı. ti " 1933 " 116 caba el ilanındaki mabat ne 

1 

kurumamış bir acının canlanııı Zabit: Fransanao 1913 ıenesindeki 193' llk aylarda " 90 on er l Halk niçin atdstıhvor. Rn 
1 

j 
Pranlfa G·· d d' 'ad 

idi. Adam ürüncü bombasını da - Şimdi cenup istasyonuna, Al 'h t · t' Terzi Oıman usta refikası · B 1 a· · d1k~ .,. umun ihracat kıymeti, ithalatın manyanm ı raca Yazıye ı z .f h k"" .. k ç·vlid seyı e e ıyomız n nazarı 
attı ve pençereye isabet ettire-,dedi. Bütün tüfekleri alalım baş s~ . b ı·w 

1 
S geçen senelerde olduğu gibi es· Marhı e t Nanı~ f ud~u d"Jıg H.e tine arzı bir va:ı:ite biliriDJ· f 

medi. ka gruplara lazım olabiHr. yth:de k sıne a ıg o.muştu on k" 1 k . . . h f e me urı e en ı ye ı e ı· 
l d 1-· 'h t · t" 't 1 par 8 • .vazıyetım mu a aza Jaliabmer cemiyetine eUi lira gön· raa&tmı df' heklerim. 

Bu, kamyonun getirdigv i adam· Sıliihlar kamyona taşındı. sene er e_ Kl ı raca vazıye ı ı - d 
h ı ı:. b ı d e ememıştır. dermi!ltir. Hamiyetli hanımın •ef-

larda.o biri idi. Bomba parçala- hepsi doldurulduktan sonra a csta nıs et e u ur. .,. • Y 1931 d 78 daponya kat yurduda gösterdiği alaka 

o 

rından çekinerek maharetle ge adamlar da arabanın üstüne, 10 3 yüz e 65 Japonyanm 1913 senesinde takdire şayandır. lzmir Sulh MahkemesindeJI 
riye kaçabilmişti. Elinde gene basamaklarına, molör kapotu- 3 " barice gönderdiği malların kıy- "77.n.,/.7'Z7T/7J.Y..YZT.7?-77fZ//Z, lzmir tötiin inhisın ıasr 
dördüncü bir bomba ile uzandı. DUO üzerine, balık istifi gibi 1934 ilk aylarda " 

69 Talebe Velılerıne il 
Arkası sıra Çen'in adamların · doldular Gt>rİ kalanlar ise ara Son seneler zarfında Eransa· meti mecmuası, hariçten celbet· tarafından Izoıirde KarşıY 

"h t ır iJ d t• · il k ti · ·· d moracliye cacldesincle 23 uo!IJ dan biri ilerliyordu. Kalkan kol hk sokaklardan, jimnastik adı mn ' raca 1 e 1 ID yar an on ıgı ma arın ıyme nıo yuz e lllc nya orta mekteplerde 
inmedL Arkadan gelen adam mı ile hareket ettiler Duvar· dokuz mityara kadar inmiştir. 68 ine muadil idi. okuyan Te her hangi biT ralı hanede makim iken ta~ •- ld k k ı k · b ı. Bununla beraber Fransa hükiı· S rfı d k h yüp ed;p eJyevm ikametgP 1\aymış ve onu da çatıdan aşağı a i an ıe esı, oş soııa on senelel" za n a i i ra· dersten geri kalmış çoouklR-
sürüklemişti. , ğın ortasında, iyzahsız kalmıştı rneti, son zamanlarda almış ol- cat vaziyetJ, ıtbalata nazaran ra ders ..-erilir Te imtihana me9hul lkalao Oemil paşa 111 

Fakat insan zinciri, çatınm Teneke gürültüleri ve üzerin duğu tedbirler sayesinde ithalat şudur; yeti,tirilir, Remzi bey aleyhine ikame e 
sonunu teşkil eden kenar süs1ere deki adam kamyon, cenup istas· ile ihracatım tevzine muvaffak 1931 Yüzde 91 Terfii ıınıf etmiş talebe ledig1 bey'ıye memnrıor• 
dayanıyordu Oradan orta pen 

1 
syonuna ve kışlalara doğru, kö · olmuştur. 1933 " 95 boJeT yeni ıene derslerine hl\· iken 6 Teşriniınni 928 taribitl 

çercye eripek hemen hemen ';şeyi dönüyordu. J ltalya hükümeti, parasını ve 1934 iJk ayJarda " 86 zırla1JJr. Muallim derslerini istifa eylediğinden pe~inen al 
imkinsı%dı. Damın tam kenarına Biraz sonra durmağa mecbur I dahili piyasasını kat'i surette Yukarıdaki rakamlardan an· evlerde verir. lstiyenlerin olduğu 45 liradan 6 giinliik b 
kadar gelen Çen bomba atan oldular. Sokağın ortasında dört müdafaa için fiat1arda deflaso laşıhyor ki Japonyanın harice 

hl gnzetemiz idare müdüriyeti· ,, ri~ olmıık üzere 36 lira ve b 
arkadaşının elin1 bırakarak aya· ölmüş at ve siJa arı alınmış üç nu mecburi kılmı~hr. sattığı mallann kıymeti hariçten Y 

g-ına sarıldı, oradan su oln<Fnna nefer vardı. Bunlar, Çen'ın o Büyü'c BrJlanya aldıgvı mal kıymetlerinden da- ne miiracaatleri. 5-5 ·~ kaca Avanstan 15 liradan bll 
-e. - t/..7..7.z7-77.7.Z7..7'LZZZ7:.Z/1!2.~~ ,, 5 b' 

geçip aşağıya doğru sarktı. pen· sabah görmüş o'duğu süvaril~r- Büyük Br~tanyanm umumi ha azdır. A 1 s t 1 k H yei zimmeti kalan •, lir• 
çereye oldukça u:ıak, fakat di. ılk zırhlı otomobil tam vak- harpten evvel 1913 senesindeki Bununla beraber japanyanın ce e a 1 ı ane kında cari mabskemede mtid 
bomba savurabiJecek kadar ya· tinde yctqmiıti umum ihracat kıymeti. ithalatın 1933 ıeneaindeki ihracat Ye it Hleybe ildnen tebligat iort\81 

kmdı. Yerde cani kırıkları ve bir yüzde 68 ine baliğ idi. Son sı: halatı daha evvelki senelere na- Bayraklıda Muradiye oadde· karar "ferilmiş oldugunaan ııılı 
Arkadaşları kımıldamıyor1ar· de inleyip duran sivri sakallı ne er ıçindeki vaziy~t a~ağıda zaran fazJaJaşmııtır . Binde 68 numaralı hane Te dört 

dı. Birinci kat hizalarında bul- bir ihtiyar Ç nli vardı. Çen bu & .. • • • 1 odayı, koridoru, taraç" ve güzel 

:r.0 .~i:d .. \-::::ınd~:,~:·~: ~~/·kl•şınea •öy:enm•ğ• baş Grev Bitti Maliye Tayinleri ~:.a:~~:9·;~1~:~.;,· iç~~~:~:~~ 
llealeyb wumaHeyhiıı mRbke 

niu muaJlak buJundul?u 26 } 

dar az acı duymak ona hayret - Bu çok haksız ve pek .. . • • 
1 1 

Aoele ıatılaoagından talip 

veriyordu. Oluğu tutan bilezik· hazin bir sey! Dört fanef Dört Munf ent Hadıselar Eksık Memurf ar Arasında Muhtelif olanl~rın M_illt Bir.~ik gaz6tesi 

Jül 93' tarihi olan çarşaı11 

günü aaat 10 da ı~mir S11 

hukuk mahkemesinde hazır 

lerden birini sol eli ile yakala tane! Yazık sermurettiphğ\ne muraoaatları. 
yıp birinci bombayı tarttı: •• Şa- - Hayır, üç tane· oı T f. v J 1 1 2 

lnaml\lı Hizumu Han olunur. 
(1S1) 

yet altımda. sokağa düşecek o- - Heyhat, dört tane! ımly0f 8f 1 8 IJIO 8f .. 
lursa öldüğüm gündür ,, Vazi· Çen tekrar bakh: biri, sanki Birıcııpolı1o1 :.n ( .A.A ) - Son lleyoglo mıutaktuı hıhMil mü-
yetinin müsaadesi nispetinde sapanla fırlatılmış gibi, yan yat· dnkıka tası ılı eciıldı~ıııe giire fettişi Tevfik Besim letanbnl 
kuvvetle bombayı frrlath: bomba mıı ve ikisi karmlaunıo üzer.neltJnnldi l<ıııı~ıldıldar e~naı1ıntln bir mıntakası tahsil mftfettişliJtine, 
pençereden gırip içerde patladı. yuvarlanmış üç ceset vardı. j ıiişı iiJ 111 ii~ 08 kişı ağır yar alau Koşadaeı varidot kAti bi Ali Fuat 

Aşağıda tüfek ateşi tekrar lbtiyar istihfaf ve korku ile~ rnı:-11r. İpsala malmüdiirliijtüoe, Malat .. 
başhyorhu. - Ben atlaıdan babsediyo-f Bıı knrışılclıklnr kamyon şıı. ya yoklama memnrn Abdülka. 

Merkezin açık kalan kapısın- rum, dedi . fiirleıi grcTindo ilan edilmiş otan dir Eleşkirt malmüdürliij?iine, 
dan, son odada da lutunamıyan Çen elinde rovel\'"ctinı tutu miitnr<ılrnye riıtyl•t e<lilmemiş ol- Gümü~ana Yaridat kAtibi NeYzat 
polisler, gelişi güzel. a.teş :de· yordu: mnsınrbn ileri geJrnıştir. Tutak malmiidürlü~üne, Kara 
rek, aklı başından gıtmış korler - Ben de adamlardan bah· Soförtcırin hderi M. Dönn varidat k6"libi Hayrettin Kara-
~~i birbirini ite dürte, kend.iJe sediyorum. AUardan biri senin Smi~ biitihı dl~eı mesai liderle. köse malmüdürlüğUne, Sarıyar 
rını dışan ahyorJardı. Asıler mi idi ? rinden umumi grev Win etmele· emlak VA nrazi yoklama memn
damlardan, kapı aralıklarından, Belki onlara bu sabah vazyiel . 1 t . t ra Osman Nori Diyadı'n 

rın ı omı. ır. 

pençerelerden silah1arını sıkıyor- etmişlerdi. "l '1 2:) \ A) 6 rnl\lmüdürlügüne Manisa 'f'ari-
1 d I 1 b . b" . . d H F k t b b ., ı rı en po ıs, .. ( ı • - reY- d k '. . N 1u· ar 1. nsan ar ır ırının ar ısı - ayır. a a en ara acı . .. . . _ at nzan9 maııvını evzat .w.ot-

- ·d· B b k · bT cı !canı} orı . ofoılcrının muınea- . .. .. . ... 
ra, sonra, daha tek tuk, kapımn ı ım. en ayvan ıymeh ı ı· . 

1 1
. f ' 

1 1 1 . i kı malmudurlugune, Gümüoaoe 

' 

w • o·· b "'Jd- .. 1 RlllOl I le ( 1 Ct ılı•ıı 19 8Uretın "d k"' .b . yan arına yıgılıyorlardı. rım. ort ayvan o urmuş.er, varı Rt alı ı Ah Sason malmü 
1 kalıul ctnıişlersa <lt-, patronlar dll lil ·· D d Ateş kesildi . Çen gene olu· hem de bir hiç. için r gune, ıya in matmüdürü 

ğa sanlarak aşağı indi: ayağı- Şoför söze karıştı : lıuııı\ ştııulıye kadar uıuhalit Rahmi Torol malmüdürlügflue, 

? kalınıs,larılır. p 1 ı d nın ucunu görmüyordu, ve bir - Bir hiç için mi a o ına mü ürü Fevzi Zara 
Snıı Fıaıı8islrn. 22 (A.A) - lm"d'. Jüıtü ş k ı ölünün üzerine atladı. Çen : ma ·..1 ur n ne, ırna ma • 

Zabit merkeze giriyordu At· - Sonu Vat - Oenornl J 008011 grnvi n bıtınesinin nıiidfirü _ Haydar Denek mal-
•• • • • eakt meselesi olcln_!?ann beyan müdrlöıtüne, Qemi,gezek malmü-

Bristol Oıeli 
lstanbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
Brı•stol Otelı• . Tep?başı hahçesi karşısıdna 

• Halice ve l\Iarmaraya nazır 

bava<lar hir yerdedir. 

Bristol Oteli : Asansörü, her odasında sıoolı 
eoak ttuyu bulanan banyolO 

oaaları havı latanbolun birinoi sınıf lüks konforlu bir otelidir· 

B • f l Of ı • • Rütiin rahatlıklarına ilafe· 
rıs o e ı . ten en tem1ı; bir aile otelidir· 

B • t ) Otelı• • İzmirlilerin bnloştukiar.ı bir 
rıs o • mülakat yeridir. 

D •kk I •Fiyat hnsasnnda Jıiristol oteli bütiill 
l Q • birinci sınıf otellerden oouzdor. Yatalt 

üoretlerlnde yeni tevkalAde tenzilut yapılmıştır. 
10-26 (792) s 6 

D •• H t f d etwi~tir. Patronlar yıılnı~ çalış- dürü Halil Kozan malmlidürlü 
unyanın er ara ın a ma saatleri ve ücretl"r hakkın· güne. Köyoegiz malmüdürü Hti

c.lııkl t6klifleri de1:?il, halt" i~9I aeyin Hüımii Nazilli malmüdtir· 

~ :::a. 
ŞARk BALI ŞiRKETi 

Hava:ar Gayrı· Tabı•Aıdı·r idarehanelerine miiteallik olan- rn~üoe, Nazilli malmödürü Köy· 
M ları ıla kabul edeceklerini bil- oegız malwüdiirlügüne, Afyon 

, ....................... -........................ dirmi~lcrdir . . Muhtelif tehirlerde defterdarhıtı mulf.melat memuru 

Sicak tan ölen in anlar' Sey la pi ar' r.,şekkül eden Vt1 ruiifrit işçiler İbrahim dördiinoii fnka moha
tarafrndau gemi işletme firket- ıebıcıliği tetkik memurluğuna, 

Zelıeleden Ba' an Adalar Var lerinın emri le hareket etmekle Sınop tllhttil katihi Niyazi Beyler 

---------------. .. .. \tluuıı ... (lılen rnta 11 daş komiteleri HRaankalemaJmüdiirlttğüne tayin 
I~onclrfl, 22 (A.A) - Buse ıdar 200 kışının ı,1umuno sol>flp 1 1 , edilmi•lerdir. 

k i 1 
··k b 

1 
t k 

1 
. kooıiinistlerle yabancı esatçı ar v ne 1 m teoro OJı a Ta e'f' a oımu. tur. . _...,,. __ 

_ ' . . . . alo) hine wücadelcde <lovam edı 
&de hır gn1nhet llrzetmekledır Ko~alık Berlınde gayrı tahıi 

ı · ı b t f d . ki b .. k .. ü kt d. yorlur. 
ngı ıounın er aram a şıın- aıca or o um s rrne e ır ve Nev ork 22 (A.A) _ Knli· 

diyu kadar kaydedilen biitün re- ıyıısi vazıyetin nezaketine raft- ( . y 1 'ı · ~ ·1 ·ıade ı'o'n 
ln~iliz Mebusu 

Otuz Gün Hapse Bin Beş 
Yüz Mark Para Cezasına 

Ma hkiım Edildi 

ornıya va ısı asoyı... yı 

korlan kıran ve Taymis Tadis1 men hlitün kahine A~ası Berlın- celbcdllen askerden 1200 milli 

nin hir çok yerlerinde Anların ddn uzaklaı;ıınışlıırdır. mobafızlıırının g~rıye çekilme 
taşmRsınn seheblyet nren bir Parınmacla 5,ooo.ooo <1o1ıuhk sini emret mı., tı r. Hıınovor 22 ( A.A) - Avam 

Knmarnsı aıasındau olup elyevm fırlmu vo hora eihıileıi hüküm znrnr veren ç•>k şiddetli bir ır.el

ıilrmoktoılir. zele olmn~ıur. Bıı zelzele sahil 
Auı"rikıı, 60 yıldan beri gö· açıklarında bulunan hazı ndncık

>iilmiycn bir sıonk da1gneı ve tarın batmnsrnı vo niifueça zuyı
\oral, lık tan muztariptir. Qinçl· atı mncip olmuştur. 
nati ~elırinde tliiu, 105 derece Panama, 22 (A.A) - Son 
ıerehenhRythrn ziyade hararet zelzelede ,ırlki eahili n9ıklarırı · 

kayuohıumuştur. Son alman hl\ daki lrvill\ adaeı kaybolmaştor. 
},er!Mf! göre .Amorikada bUkiim Zelzele hRşka adaları da kor
ıiiren ınoak <lRlgıun, ı:imdlye kil- konç sarette saremı~tır. 

Bir Kaza. Herliıule bulunao M r. Arnold 
Qnyırlıhabçedo yapıcı SRJih Vılyams, döviz kanununa ınuha

o~lu Hnsırn, yUzba.ı Abidin be- lif lıareketiııden do]ayı 80 gün 
yin yeni yaptırmakta olduğu hRpie Te 1500 Mark pua oeza
evıo <luvnrındaki iskelede çalı- eına mabkttm edilmi,tir. 
~arken iskelenin lcırılmau üzeri· Mumaileyh izin aloıaksızm 

ne yere düşınliş TO eol baoagın- .A iman piyasasınK bazı şirket ı 
dan yaralanmıştır. YKrah mem· tRhvillerl satmı' olmakla ançlu
leket haıııtaneelne kaldırılmı~hr. dur. 

HALKAPINAR FABRiKASI MAMULA"fl 
IZ:DllB 

Yeni çıkan yazlık ve mttvsiınlik her çeşit kazmirJeri 
toplan satışa uzedilmiştir. Gayet sağlam, şık Te zariftir. 
Satıı Deposu : 

Yeni Manlf•tur•c•l•rd• 3 numar•lf 
cad. No. 8 Telefon •o. 3942 

(502) 

O o y ç e Or i ya n t b a n k 
·nRESDNER BANK ŞUBESi 

IZMiıt 
MltH.KEZl : BEHJJl.N 

Almanyada 175 Şubesi Mevcuttur 
Seımaye ve ihtiyat akçe i 
165,000,000 Hnyhswnrk 

Törkiyedo Şnbeleri : TSTANBUIJ vo lZl\11 H 

:Mısırda Şubeleri: KAHlHE ve lSKKr'DERIY.E 
Her türlü banka muaınelfltnı ifa vo kabul eder .0 
c ALMANYAUA seyahat, ikamet, tahsil ve saire i91 

REGISTERMAH.K satılır. , (b-1) 

ml1E-~ 



... 23 Temmu~ 1934 f't1ni Asır 

1 İırnır Bırınd lem Aien;Gr-
Oğondarı: 

n Melınıet li:min be,-in moriıi 
uııet l . 
tr.. ıauııuın hali hayatında 
Qtııeyi b 
p n eyden ödünç aldıgı 
t ~•ya mukabil alacaklıya ipo
i~ eylfdigı Vf' vofl\tile muma-
1.61b Mehmet Jt:min bnye inli
"'' N . 
1 rnı., olan Baloniye mnhal-
eıınin "" 

lllk •"' nuıRzgnh sokeıtında 
'•h l6 lli/l cedit 18-20 nama 
~ kapıdan ıçeriye girilir hir 

,, bıtd 
•old "' n sok nğa nnzı r bir odR 

..... ' 94•loıı~u. nııızır mnhfacı ta: 

.. ıır b' 
lıt kır oda merdl venle iist kıl· 
•rkçı ılırken merdi'fen arıunııcla 
llib ay" doJ?ru bir koridor Te 

1101 ayf\tırıde "İr hela koridornn 
.:ı llrl()a hır o<ll\ hanların iistiinq" b' 
g~nı •r, ! 11 ıaça iist kara çıkıldıkfs 
ı,,1k!ı ıır eofa To sokaga mızır 
~l•ırııınlu ı ld ••da ve S(lfaorn kar· 
~at a dil?tn- tıir oıln h<ıdrum 

llltla a . k l I ' .. ı. t . Oda "'nyı ı ·alı ı Stı-'na ıır 

tat "' iki 1.:tiınürlük urka ta· 
ta . 

Yar tn"rnıMlı hır baYlo ve 
•ıu 

llt1 b ~aıura O mtrn aga e11yo 
\ 111b ''~ taınıunı dört bin lira 
teı.· •tlı hır h:ıp hnoenin sekiz 
qırn it· b 

bı ı arile Mehmet beye ait 

aç:k •ebiıni 26/8/934. Pazar giinü 
'tttı arttırma soretile ve hirincı 
ı, __ 'rnaıı yapılmak üzertt 1atı-

kooııfd•· a ... 
( 11 °. arttırmada sata, bedeli 
b,1"'etınin yii~de yetmiş beşini 

~,., . . 
hp 

1 
en çok ıuttırana 1bale•ıı 

'ttt: •eaır, .1\ hi takdirde eo çok 
Ştttt•nın tubhiidü haki kalmak 

11~ le satış on beş gün daha 
919~ılarak ikıııci arttırmaıı 11/ 

'' 4. Salı ~iinü saat on birde 
Pılacakt 
lı ır. 

~ıyltı tı. ~rttırınada satış bedeli 
bııı &tının yiizde yetmiş beşini 

ll1aza 228 

iç Ticaret 
ğünden: 

Umum Müdürlü-

30 İkinci l'eşrin 330 1n.ribli kanun lıiiküın)erine göre tescil 
edil mi~ olıın ecnebi ~irketJerinden c N amloze Venotahap Sten 
kolerı l\lnçhapey W Hendrik Tan der zee • Namlôoze Vennootı
ohıtp St~eııkolen Maatsoh"PPY W. Hendrik Yan der zee • anonim 
şirketı bn kerro miiracaatla şirketin Türkıya omom1 Tekilleri 
hnlnnan Şarl ve neciovnoviç Oharlee de Hıulzıwonowicz Ye Ab 
ranı O. Hoitnıan clcnc.lilere eYvelce verılmış oluıı vekAletnıunele
lerın miiddetsiz olıuak temdit eclılıliğini ve hunlar d" haiz ol
dııklnrı tınlahıyetlere binnon şirketin Tzmir tali Roentelıgirıe iki
şer ikişer imza koymı,~a selfılıiyettl\r olmak ve şirk~t nnmına 

yapıııc·ıldarı işlerden dogllcıık dft.yalnrd" hiitün mabkemelorde da. 
va ec.lerı, eililen VCt iiçiirıoii şahıs tııfatlnril& hazır bulunmak füıerü 
1-ı;llvar H. Alyoti . ]i~Joar l H. r\lıotti, H.ısar U.ccio ltı cbard U.eg· 
gio efNulıh·rle Matmazel N.eae Topıız - Renee ~·opoz'u tnyin ey· 
l<•dıgıııı tıtldirıniş vo liızuıı gelen vesıknları vermıştır. Diger ta· 

raftan mo~kur .şlrketırı mii~aviri Hnkkı Şevl<i l>ey lle Tiirkiye 
dnlııliııe şamıl olmak ve miinferidtrn iınzl\ koymağıt. VE\ şirket na

mına ynpacııgı ı~lorden tlogacak dfıvalnrda biitiiıı mnbkemeluJe 

Mu·a eden, edı lerı ve iiçiincii şahıs sıfatlanle bu zır holnnmağA 

llelıihiyeıtar olmRk iiz•ı re şırkotin nmumi vel<illıgıne tııym etlıl

ıııiştir. l\eyfıyet Knııurıi hiikhnılere nyguıı giiriilmii~ olınAkla ilfın 
oluuur. 3018 ( 133 ) 

Salthli 
ğinden: 

Ticaret Odası Reisli-

lzmır Esnaf ve Ahllli B:rnkaııııııa İ7.Rfetle yapacakları moame
ırtt ın rıev vo ,ekil leri ve ul:Uı ıyetleri derecosi evvelce teııçı 1 ve 
ılfın tıdılıuış olırn mezkiır Hankamn Salihli ~uhe!Iİ namına ba defa 
hi rinoi dereceile imzaya 81llfthiyettıH l\t fülii rü Zokt ve ikinci de

recede imzKytt eRlabiyottar mubal\ohecııti Sür.,yya heyleria işbu 
ımzfllnrı Tıcaret knnunonun maddei mııhensıun muoibinoe siciJlhı 

135 ııumarasırıll knyl 1'6 teR9il edıı.tıjti ılfuı oluıınr. 
lzıuir l~t1naf ve Ahali Brrnka~ı Sulıhli llcııım clereoedo imzaya 

'iuhesı namına hirirıci t1orcetle inızayR salf,hiyet!nr Mnhas~be
sa!Uhıyettnr miiılii~ Z6kl l.ıoy ~u t3uretle c ı Siir"yya bey şn soret-
iınza ndecektir: le ıımm e<leı;e ktır: 

z~ki Riiroyya 

Heis Haşim B. katip O. Nnri imıı1lnrı vo Salıblı Ticaret vo 

Kiralık Hane 
Karşıyakada Kemalpaşa cad

deainde Belediye sokağında be· 
lediye dairesi karşısındR dört 
odalı Te gen it hahçeyi ha Ti mü-
ceddet loi numaralı eY kiralık

tır. Gtirmek iatiyenler ayni ıo
kRkta 26 numaralı haneye mü· 
rncırntforı ilan olnnnr. 3-5 

DOK.TOR 

Hatip Oö. [sat 
Dahlll Hastalıklar 

MQtehassısı 
Hastalannı Her giiu Oıtleden 
tuınra Beyler - Ha<ıı imam· 

lar aokaıtında 
Ho. t2 • Şifa Yurdunda 

kabul va tedavi eder 
TFLEFON No. 333t 
1H-2(i (10 ) 8.7 

--~~llilmlllllllllllllll!.ml~---· 

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar · 
Memleket ha11taneal göz 

haatallkları müteha88ısı: 

lkiuci Beyler sokağı No. 65 

Telefon: 8055 
21-26 h: 3 s. 7 396 

Dr. Ali Rıza 
Oogum Va 1Cerrahi Kadın 
Hastalrklın Mütehassısı 

YAZI R...A..J:>OST .A. 

Güller Adasında Geçiriniz 
Adrlatlca Kumpanyası vapurıarile muntazam seyrüs&fer 

])nksau giin miiddctli gidiş geliş biletleri : 
Birinci mevki MJ, /kinci me11kl 33, Uçii.ncll meukl 

17, Gaverte I ı lira 

GRANDOTEL DES 
ItC>SES 

Cle ofururıuz: A.Hri korıfur, liik& miieıuıe e, en ıyı miietuıf!A& 

H1111n;ıi plıij, GOLF, TENfS, AV, GEYf K ÜRRGt 
1 ~f':Y dRhil dört bu9ak tirı.dan itibare:ı 

r\ ıleler Ye nznn ikRınetler içiıı ıcnzilAt 
450 kilometrelik miikemtn6l otomohil yoln - Bili 
resim ve depn muukkaten otomobiller ithal edilir 

Garajlar - Blnlellik - Bilg/Jk Gazino 

19 dan 28 Ağustosa kadar 
Bilyitk Spor Haftası 

800 metre irtifaında Prof et dağında Dağ şubesi 

OTEL Di SER 
QAm ormarı ı - ıtlt!al ıklim l'enis, tenezzüh, aY, Aileler 
için ideal yer her şey dahil iiç liradan itibaren pansiyon 

Allofer •e uzan 1k&metler için tenzilat ...... 
ŞARKlN KARLSBATl 

Kalitea Kırali Kaplıcaları 
Karaci~er, Hiibrek hİ\ıtftları, Ertrit ve Şeker baatahğı i9in 

müessir tedaYİ her konfora cami bir çok oteller 
2 - 3 lirahk beır ,eıyi dahil panıiyon. Muazzam 

11an'at •e Harıatika zenginlikleri - Atlada 
n,,f is teneHühfer - Balolar, KonııMler, Spor 
toplantıları - Şenlikler, ainemalar Teaaire 

ıı - 20 H.S t960) ,_ ~~ 

Osmaniye Oteli 
lııuen. a 2 numaralı kırnnn 
ltb lınoe ıatış geri hırakılBCllk fiaştorak Kestelli cadde· 

b,~.g·~ri meııkoı üzerinde her Mu·· du·· rıu-_ sinde 62 numaralı muayene-

"'anRyt odası miibıir rc:rnııaı. :10i5 ( 141 ) 

Osmaniye oteli Istaııbulda Sirkecide tramvay caddesin
dedir her tarafa yakındir. Mühtor~m lzmirlilerin ~e ha· 
valisi lıalkının ve muteber tiiccaranımızm miBJ1ıf ir oldnk
lar.a otel l stao bu lda Oı1maniye oteli 'fe tabtrndakl lzmir 
Askeri kıraatbıuıeııidir. Muhterem İzmirlilerin Te mubte· 
rem lıavnliai halkının bolnndnklara ve buloştnkları yeı· 

Osmaniye otl-lidi r. 

buı ' hır şekild., hak tnıebinde iç Ticaret Umum 
ile ~~·~ıar elleriııde reami vesaik hanesinde her gün e&at 3 ten 
hlt'ınctı·hk.te yirmi gün zarfında gv u .. nden•. sonra hHtalarmı kabul eder. 

Telefon: 2987 
ı1 1lJıl 1 ıoraya müracaatları la 30 lkınoi ~l.1eşrin :330 tnrihli kanan bükijmlerine göre Türki- S 7 (248) 
•lcilı·r. Alcai halde hakları tapu 4-•••••••Iİll•ıiıım••~ 
'•taı~~ce nıaıuın olmadıkça par- yelle i" ynpmağa izinh lıalnnaıı CNıohı ~irkellerinden cVılyam 
Petıı 81• har'lç .kalırlar. atı' ~rift ('Ut kompani lıuııtet · V ılham graHıtt Oo. litnitf'f» şirkeU
':tr 

1 
para ilE1ı1fr. l\tüşterıdeo bu koM ıniıraoaatla Tiirkiyedeki faalıyetlni 5/5/934. tarihinden 

''ı~Qa Yüztle iki buçuk dellalıye 
h._ ır. 12/8/934. tnrihindon iti· 

ten 
bııın ~rtnaıne herkeae açık 
>iiıd ndu ru lacaktı r. ~raı iplerin 

itih:uen tatıl elti~ini hıldırıniştır. 

ı\l~zkfır ırketle l\l!ikatıı olsrnların 

vilfıyoliııe rniirucnatları ıl{ırı oluııur. 

şirkete ve icnhında Tzmir 
31 t:l ( 14.0) 

lzınir M.illl EnıH\k .l\lüdiirlii~ündeıı : 
•ı l 

8 
Yedi buçuk teminat akçe

Daa,i" bımk iti bnr mektubu "'" 
•ırıai 2~9 dosya nomarasile bi
Qı,11 ıoraya möracBatları ilan 

l'lr. 314 (138) 

l~vv~Jce saat 14 ele jçtiınll Nlen eınvtdi metrukeye ait sntış ve 

icar kowıtiyoırnnun luul0ıua saat l l c.le içtimıı. eJeoeği ilfrn olunur. 
3003 (131) 

:Dlakina Ve inşaatı Bahriye Blütehassısı 

ETUP UEI!IA.L 
MAKINA iMALATHANESi 

Balimağa ÇARŞISI KUMARA. 50 - Izmir 

1703 ,. 
_.,o. ve ~O şubat 934 ıariblı ıhtira 

H bernt ım lrn izdir 
te1t 11 hnmar makineleri gerek metanet ge
a.a,k~•delık ve gerek kollamş itibarile Avrupa 
•urı 

1
''1elerioe faik oldukları eibi fiat husa-

t 1\ l ·~ 
k c a ııcıızdur. 

"•nıı tı •nftkineler 150 2fi0 350 450 ki log

'eriJ:lk ~larak y11111lmakt11dtr. Hııuıını.i 8ipıtrio 
~iııı, 1/tt1 nde istenile~ boyd" da yapılır.Hususi 
Rr111111 • ııa~tane ve sair yerler için (50) kilo
•ııaı,i •~a kadar el ile müteharrik hamur 

GAZOZIYEN MOIOHLEHI l~IN 
On heygir kuvveıinden 250 beygir kuvve· 

tine Jrndnr cilrnzlıır imal olunur. J>nlıa bü
yiikleri için hususi sipariş kabul olunıır. Bu 
cihaz1or Antrasit ve odun kömiirii 
pılmRktR olup arzu ~dıldiğındo 

uıürleri için <le tflrtilıat yapılar. 

iMALATHANEDE 
Ynglrnrıoler i9in bnskı, Pompariya (Hay

durlik tulnınbası) ıeytin eıme tl\kırnları ve 
her çeşit yağ ve su tanklRrile m•kine ile 
miilehsrrik biitiin kuvvet ve kudrette (Saatte 
500 fona - 500,000 kilograma kadar) en 

çekmek üzlfre garanti ile ltılıınıbalar ve füir· 
binler imal edilir. 

Un değirmen]eri, uaneör teşkiUitları ve 
her kudrette sabit, seyyar ve 
Yinçler yapıhr. 

Bahriye İşleri 
A•ıoleri ele J apıh r. 

la,.,,I\ rzn ı•deııler bu m111kineleri gerek fırm- .Motorhot, Dok, Layter Te yiiz 
hııırıı fıtalıyette ve gerekse atelyemizde gfire- kadar hamole tekuelerile gemilere 
•~atı,./' A ~~iyeye miiracaat edildiğinde fazla vazı Ye muhayyer pervane imali 
lıtıtt ~erılır, Bıuiçten katalog talep vuku- nevi inşaat ve tKmiratı teminatlı 
~ gorularilir. t11abbüt olunor. 

ftl111:1tıneıerımızı faaliyette giJrmek latlgenler Kutelll caddealnde Bofnalt Muda/a e/en· 
~Geı l'enı fırın, KestelU cadde11lnde Emin efendinin, lltlçt>fmelılt caddalnd• O•ma11 
eıe,, efendinin, Maltızlarda Cemal efendinin, Tepedlı K1l4ıthane cadde•lnde Hugrallall 
' dı biraderler fınnlarmda görebilirler. 9-18 H 3 

Doktor 

Kemal Şatir 
Memleket Hastanesi 
Dahlllge Mütehasaıaı 

Muayenehane Birinci Bey
ler sokal!'ı numara 86 Tele
fon 3956 
Evi Karantina tramvav cad

dosi karakol karşısında No. 596 
Telefon No. 2545 

(363) 

iş Arıyor 
Yeni kauunlaran tRtbiki do . 

layısile miiesseeatı hueusiyenin 
maameJatmı ve mnhuebatrnı 

tnnzim Te teılTir etmek üzere 

uzan ruiiddet bu işlerle meşgo1 
olmuş lisana a'ina bir muhasip 
iş an yor. I btiyacı olanların ga
zetimiz idRre müdiiriyotine mü 
racnatları 5-5 S 3 

• 1zmir Birinci Teri\ Memur-
ltığıından : 

Bnoanm Aşağı mahallesinde 

Nabi bey aoka~ıncla 6 numarada 
Ka'fala rnubaoirlerinden Hı.tice 

hanım tarahndaıı 2567 Şükrü 

efeodio2n Sulh Hnkok mahke· 
m(3ıinden iıtihaaJ eylediği ilama 
müst~niden baoiz yohı ile açtığı 
takipte 17 lira 57 k n rnş ve 
ayrıca murat Te faiz iicretile 
birlikte tabıili iıtenilmiş oldu· 
ğıından işba ödeme emrinin teh· 
liginde be' gün zarfında müra
caatla Ttı bu Lorca ödemeniz 

Te y•llJUt mal eşya 'Ye kazan9· 
.. rınızı n lıu borca geçim 
meml>alıırııııza gi.ire ntt ıoretleı 
füliyMeğinizi giistermeniz ye bir 
itirazınız Vl\rBI\ yine hu müddet 
zarfında şifahen Teya tahriren 
bildi rmenia lazuııdır. A kıi tak
dirde bapaan tazyik ,.., bapiele 
tensiye edilmekle beraher cebri 

da tenuül olaoaoaıa 

ol anar. 
8019 (14~) 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabık mü
essis ve nıüsteciri ve lzmir ve ha valisi halkının 
yakından tanıdığı ve sevdiği Omer Lütfü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh -
vendir. ı 1-26 (852) 

Satllık Zeytinyağı Preseleri 
Pomparyolar, r.eytin taşları Poliınler veıııair hilnınanı yagba· 

neye miiteallik malzeme_ hohar makineleri, Dizel uıotörü 'Ye&aire 
hazır olarak Yahya Kerim ticaretbaut-sinde bulunur. 

Yemiş çarijıeı İzmir No 7 Tel"fon No 27 - 73 
22 - 15 (47) 

Jl[nJıterem Doktorlarımıza. 
Ademi iktidar, erkeklerdeki umuml zafiyete 

karf1 müessir bir lldç 

HOBllOBIN 
Tablatleri fonuın en son rıazıtriyolerine te•fıkan ihzar 

aclılen hu çok faydalı müstahzar hakkında fa~la i:ıabat ve 
meccıinl'n rıümune almak istiyt\n doktor beyler leLanbulda 
Karaköyde Ziilfaros ımka~nıda ( 17 ) onm111rada 

Hayri Rif at ve Münir Şahin 
'.l'ıbbi miistabzarat şirketıne mektnpla lütfen müracaat 

edebilirler. 21-26 (853) H 3 ı 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 

IL.A..C::: ..... 
Bam•i KüzJıet 

Sıhhat Eczanesi 
Haşdnrak Hi.iyük Salepciojtlo han kıuşunnda 

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

Devlet Demiryolları 7 
letme Müfettişliğinden: 

MJYAN KÖKÜ TARiF.ES! 

• • 
ıncı iş-

Karaa~açh iehıayonondıtn nakledalecek ıniyan k()kleı i ·~ n 
1048 Numaralı Tarıfe zayii ihdaa edilerek 15/1/984 farıhiotlen 
itibAreD tatbik mevJrHoe konnlmuştur. Hn ıorette mfyan kökünclen 
1048 namarah ıarifedekı Qobanisa - M ıiradiye k11mı ücreti 
tabıil edileecsktir. 28-24-25- (133) 3030 



Fratelli Sperco 
Acentası 

Istanlml Sürat Yolu 

SAK&BY .& vapuru 

Royale Neerlandalı Her pazar 
Kumpanya&ı ._. ... ~ günii saat orı 

UJJY SR8 vaparo 14 Temmn7.- alt1<la limanı 
da beklenmekfe olup hıunnle mızdan hare-
Bini tahliye ederek HOUHOAS, keti., clottrn 
VARN A ve KÖSTENOE için f stanbula gi-
yük nlsıcaktır. der. 

SA~'URNUS Vapuru 28 tem- :Fnzla malOmat almak if!ti 
muzdrırı 1 At?ustosa kadar dogrn f'"nl~r Birinci kordonda VA
AN VEUS,ROTERDA M, HAM-
BUHG ve için hamule alacaktır. PUROUIJUK şirketi acenteli· 

Serulce Marltlm Roumaln !tine müracaat. 
Garbi A kden]z için ayda bir TRf;EFON : 3658 

muntazam ıefer ••-----------
SUOBA VA vapuru on agus 

fo la vürut edecek ve ayni giin 
saat on tıekizdo MALTA, HAR
OELON E, MARS1LY A, OENO
V .A, ve NAPOIAYE lıartıket 

•. v. 
W. F. B. Van Der 

Zee & Oo. 
Deu tsche levante llnte 

bede1 ce~tir. Yolcn ve hamule ka- AQUILA vapura 21 temmuz· 
u ~uer. . 

~ .. dR heklenıyor . ANVERS, 
PELES V~pur~ 13 eylulde ROTTli~RDAM HAMBURG 

gelecek ve aynı gun saat on 8e• , ve 
Jı:izde .MAL'!A, BAROELONE BREMEN Jimanh.rına hamule 
MARSlLYA, OENOVA, ve alacaktır. 
NAPOLl içi11 yolcu ve hamule UJJM vapuru 26 temmuzda 
alacaktır. hekl11niyor. BRgMEN, HAM-

JGNAZIO MESSJNA & Co. BURG ve ANVERS ten yük 
11 ALYA hattına onbef günde 9ıkardıktarı sonra BRSG AS 

bir muntazam sefer VARNA ve KÖc..TENOI~ için 
A. UDAO Evapuru SO Temnınzda Hamule alacaktır. 

beklenmekte olnp MALTA, OfiJ- 1HEEXPOR1 S1EAMSHIP 
NOVA, LlVERNO. Napoli, CORPORA1JON 
MJı:SSlNA ve KATANYA için :EXOJUJSIOR Vaparu 25 
yük alacaktır. temmuza doğra beklenmektedir. 

Holland Auatalia Llno NEVYORK. ROSTON ve Ft-
ALMl<EH.K Vapuru 21 ey- LADELFIYA için yük ala-

Jiilcte beklenmekte olnp BOBAY caktır. . 

•• 
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Yent Asır 

SİNEKLER 

bulaştırıcı hastalıklar -
tevlit ederler. ~~~ 

••• onları FLiT ile öldürünüz. 
Zahiren zararsız gıbl görünen fa. 
kat, Hummaı Tıfoıdl, Skarlatln ve 
hatta Verem gibi öldürücü hasta. 
lıkları bulaştıran bu ehemmiyet.' 
siz fakat pis stnekler, sonderece 
tehlikelidirler. Böyle olduğu halde 
bazen bunları öldurmek ıçi n te· 
slrden lırl ve yalnız şaşırtan onları 
Adi haşarat oldürücu mayiler kuı.· 

~11~ -::::::>--- lanırlar. Sakınınız ve her halde 
,...,:a---ı FLİT dört harfli F-L·İ-T tedarik 

ediniz. Sıyah kuşaklı ve asker 
!!!!!:1:11;_. resimli sarı tenekelere dıkkat ve 

onları musirren ta lep ediniz. 

Umumi Deposu : IUL KREPEN, İstanbul. Galata, Yoyvoda Han No. ı 

A VUSTAlıYA ve YENt ZE· JOHNS10N LJNE LJM11ED 
JJANDA i~in yük ala~aktı~. JESSl\tORE Vaparu 6 agus· ~ 

JJandakı hareket tarıhlerınde. t d g 1 ki · ANVERS llT; PI~ATT ..... d •• kl'kl a ' osa o ru >e enıyor. 
aı egışı ı er en acenta mes •· ,, .. 
Jiyflt kabul etmez. •e !JlVlı.H.POOL dırn yuk çı-

1.1'azla tafeilit için İkinci Kor- kardıktan 8ookmil BulgaristRn 
fürnda Tahmil Tahliye Şirketi l'e Homanya limanlarına yiik 
binası arkaııoda FRATELLl alacaktir. • 
SPEUOO acenteliğine mürac,aat Vorut tuihleri ve vapurlı.r111 
edilmesi rica olunur. · · 1 · ·· · ı· t k h ı 

Telefon: 200J.-2005 un~ erı uzerıno meso ıye a u 
edılmez 

Continental 
ORIENT LINE 

Türkiye Umum Acenteııt 
D.&BKOVIÇ VE Şsı. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

ız!~RT~!'~~E1:nAM, Olivier Ve Şü. 
BAMBURG,ANVERS1iman1arı l1Ml1E1 

laraernda IDQDtazam aeferler: Vapur Acentesı· 
Danimarka bandıralı TEKLA 

vapura 25 temmuzda yükliyfl- Cende/t han Birinci Kordon 
cektir. 1 el. 2443 

Alman b11ndrah NORRUltG Dhe Ellerman ltnes Ltd. 
Tapum 9 aguıtoeta yükliyecektir. Tahliye lçtnbeklenllenvapurlar 

DanimarkR bandıralı OLGA LESBlAN vapura on ıekiz 
B. vapur 22 ağustosta yökli- temmu?.<la LlVERPOOL ve 
yecektir. S'V ANSEN'den. 

Alman bandıralı HANS- .ALGERlAN Vapurn 20 tem. 
BUHG vapuru 29 ağustosta yük· mu~da HULL,LONDRA veAN-
i1yecektir. VERS'ten 

REN, lSKANDlN A VYA ve DelltBche Leuante Ltnle 
BALTIK limanları ile DANZlG TROYA Vapuru 10 tfımmnzda 
MEMEL ve GDlNYA limanla- HAMBURG, BREMEN ve .AN
rına doğru konşimento l'e müsait VERS'teıı 
şeraitle mal kabul ve nakleder. .NOT: Viirut tarihleri ve va. 

SOVTOBGFLOT purlarm isimleri üzerine mu'u· 

FHANZ Mering vapuru 22 tem
muzda heklenmekte olup Selftnik 
'Ye ODJi;SA i9in yolcu •e yük 
kabol edecektir. 

çtçınu N v"poro 25 tem· 
muzda beklenmekte olup PiRE 

liyet kabul edilmez. 

lzmir Sulh mahkemesinden: 
İzmir lnhi1&rlar idaresi veki1i 

Makini\ lJ"'abrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

Pek yakında en ufak yedek parça:ariyle beraber aşağı
dald IZMlR Ul\tUM AOENTASINDA stok bulondoro· 

lacaktır. Atlres: 

G. O. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çar,ııı Saffet Mokağı :N o. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

Latit, sabit, tabii kokusuyla az zaman
da büyük rağbet kaza o mlştır. 

Eczacı ba~ı S. Ferit beyin her kolon
ya l'e esansı gibi hakiki bir şabeıerdir. 

DALYA ü,.erine nefif!, J"tif, eabit ko · 

ku yapılamaz. 

YAFA -ye PORTSAlT için yük 
·n yolca kabu1 edecektir. 

al'ok•t Halil Sabri bey tarafın. 

dan Çanakkale mültakll inbiear 
DALYA kokain Ferit tu-.alet ıabu 

miidürlögü eabık bey'iye möra- on da yapılıtı. • 

kibi olup İv.mir hapishanesinde lıim -.e etikete dikkat DlKKAT: Yukarıdaki tarih
ler için mea'nliyet kabul edil
mez. 

Fazla tafsilat için : 
O. HANAYLlOÖLU 

-Ye J. ROMA~O 
Acenteaine müracaat ediniz 
Birinci Kordon, Rf Z ferha-

nesine Telefon 2356 

mahk<tm lhrablm efendi aleyhi · 

ne idareden aldığı aTans bede
linden ez gayri teniye 14• lira 

70 kuruşun tabıili hakkında ika· 
me olunan daTadan dolayı lbra-

~ 

bim efendi ııamına taetir Te 
berayi tebliğ inal kılman dave-

Beledlyeder.; 
9 Eylftl panayırı 

tiyenin ikawetgAbının me9huli 

elektrik te- yetine binaen bilA tebli~ iade 

Bisatı içiıı kar~un boru, iştikak edilmesi ve müddeinin ıebkeden 

Merkez Depo: 

S. FERiT 
ŞIFA 

Eczanesidir 

Zararlı böceklerle 

/

mücadele menimi geldi. 
Bu sene f iyatlarJa ten
zilat vardır. li~n keskin 

Flayuzen 
markalı dökme ılamn lit
resi yalnız yüz, hnHnMİ 

1 şiş"elerimi~ otuz kuruştur. 
1 
Çeyrek, yarım Te bir 
kiloluk tenekeler vardır. 
! Çok 8ağlıim ve Zı\rif 
tuluınbaların mevcudu 
az kaldığından ihtiyacı 

1 

olanlar ~iıuıliılen tedarik 
etsinler. 

Seyyar &atıcılara taze 
ve miie8eir pire tmmnrı 
her yerden daha ucuz 

1 
veriyoruz . Toz ve topan naftalin fiyatla rırıda rekabet k• b• 
etmtız. Vakit vark6n, balılarrnız Te kıymetli yiinlii elbiselerini• 
için naftalin alınız. 

Meşbnr •e tecriiheli 

A. It T :ı: 
Knınaş boyalarımızı nnntmavını,.;. 

TELEFON : 3882 
' _,... . - --

,, ZONGUI~DAK ~ 
• • • • • • 

~ C> ıvı: -u Ft u 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( ZERO D1Z ) ve sair kaliteler: 
Bu c.1ela getirdigim yiiksek kalorili ve fevkalade tenzilatlı 
Z O N G U f; D A K k(imürlerini 8atı~a vazetıim.(ZERO 
DiZ) tonu ıua (1 O 5) L• d 
baya teslim , ıra ır • 
Adres: .l\laltızlarda Yalı ca<ld~einde No. 12 

ZOROI GANOOI 

Ucuz ve sağlam sanaaıyele 
Haraççı zadeler imal eder. 

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

Eskişehir H.laliahmer Merke 
Ambarından : 

Eakişehirdeı Hilaliabıner ambarında fazla miktarda bnloO 
muhtelif flŞyalardao muhtelif ıütliilr, emaye tabak, pouelen 9 
l'e kahve fincaııları, eıoaye kase, tuzluk, yemişlik, çiçeklik ye 
ire 24 temmuz 1934 salı günü aaat 14 den 17 ye kadar açık 
tırma suretile mezkur amlıarda aatıJacağındao taliplerin rnob• 
men kıymeti olan 7955 koruşan yüzde onu niıbetinde depollf 
Ak~elerile mezkur günde ambard" müteşekkil satış komiayonO 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 20-22-23 (109) 2952 

lzmir Ziraat Mektebi Talebe 
Kabul Şeraiti 

1 - Orta mektep. meznnn olmak. 
2 - 19 ya~ındao yakarı olmamak. 
8 - Hüviyet cüzdanı veya taetikli ıuretl. 

1 
4. - Çiftçi çocuğu veya arazi Hhihi evladı oldnğuna d• 

reemi naika Köıtermek. 

5 - Her türlü illet v-e mt.razlardan 1alim 'Ye ziraat ioletif 
müsait bünyede oldugona dair tasdikli d[)ktor raporu Termek· 

6 - Hüsniibal sa.bibi olduğuna dair Teıika11 bulunmak. , 
7 - Ancak kadroya göre talebe alınacağından ıoüraoaatl•t1 

bir an evvel yapılması lazımdır. 
4 8 - Müracaatlar yakarıda yazılı Te&lkalarar. bağlı bir ;ııtl 
1 

ile ya Burnovada mektep müdürlüğüne v-eya bnlonulan maball 
en yüksek makamına yapılmalıdır. 

1s-23-30-7-ı7-29-9-17-23-2s (89) 2so~ 

kntıısn, demir boru ve 300 am
perlı k 6 tnne amperi metre pa· 
zarlıkln 24: Temmuz salı günü 
saat 16 da alınaoaktır. Şartna
me Tl6 ke~ifnameyi göı mek üzere 
başkfltihı, ve muayyen Takitte 
de Nıoiiıuende halunulmıt.sı bil· 

talebi üzyrine gazete ile i1Anen 

tehli~at icraıına karar verHerek 

bu hapta ınohakemenin 22 Ey-

1(11 934 tarihine müsadif Oo-

marteıi güııU eaat 10 a tayin 

Devlet Demiryolları Ve Liman
ları lzmir 7 inci işletme Müfettiş
ğinden: 

Fenni Gözlükcü 

. Hilal c-
dı rilı r. 3029 (133) 

- 58 Adanın 26 Nomttrnlı 
arsasının sntı~ı 14/Agustos/934 
da saat lG da kapalı zarfla mü
mayede ilu olacaktır. O vakte 
kaclar Belediye Fncümenine mi.i
racant edilmesi. 

23-S (134) 8098 

· Halkapınar deposnnn vagonJaI"la vürut edecek kömürlerin tab
kıhnmı~ oldngundan mumailey- mil ve tahliyesi işi 19 Temmuz 93( tarıhinden itibaren 20 gün 
hin yevmi mezk~rda bizza~ malı- müdcletle a91k münakasaya konnıuştnr. lbale 7 A~ustoa 93J: Salı 
kemeye gelmedığı •eya bır •e- günii saat 16 da tzmirde İşletme müfettişliği makamında yapıl~· 
kil göndermediği takdirde hak- caktır. Bu işin ŞKrtnamesi lzmirde işletme möfettişli~i kalominde 
kında gıyap kararı tastir kılına- ve Ankarada malzeme dairesinde bulunduğundan buralara mü
caıtına <lair davetiye makamına raoaatla tedarik edilebilir. Taliplerin 300 liralık muvakkat temi· 
kaim olmak üzere i1an olunur. oat mektubu veya ak9eei ile yevm ve saatı muayyeııdeo evvel 

8021 (136) i'letme müfettielHtlne müracaatları. 1:9-20-23 .2963 (104.) 

Eczanesi 
Gözliij{ çeşit ve 

cinslerinin EN 
ucuzu EN sağla-
mı, EN 80D mo . ) 

dae1, EN kii9ük teferruatı, EN bol şekli, J<. _, yoni markıılllı ) 

zarifi, EN, EN,EN iyileri EN bilgilk depoatJ 


