
"Y e:n..i ~sır 
44 • GAZI BULVARI • IZMIR • 44 

imtiyaz sahibı : ALI ŞEVKET 
Başmulıarrir ve umumt neşriyat müdürü : 

ISMAIL HAKKI ---- --~~~~----------
- A...BON"E: Ş~Fl..A...İTİ 

Devam mDdd3 ti J TÜ:r~iya 1 Hariç 
Se ı~ın _ı~· ç_in __ 
Alıı€lik ••.•..• -.-. =-r _ı..;...s_oo-ı 2soo 1 

lı·- ~!Y~k . . . • . . • . 700 130~0 - -
il-.. 7 eleton · 2697 .... _____ ......,_..,.. ________ ........................ ;;;;..;-...... Cumhuriyetin vt Cumhuriyet tserlerlnln btkçlsl, sabahları çıkar siyası gazetedir 

Ankara da 
Müthiş Bir Kasırga 

Tahribat Yaptı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

\'enı Asır nıaıhanHırHlıt lııırıılını~tır 
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lf Buh.ranı 
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- Bin kuruş maaşla bir g111ç Aradık. Birı kart geldi. 
- Akbaba-



Sahife 2 Yeni Aı.ır 

Kurullaun Doi/ru 

Türk Lôgatı Ve Sarfı, Nahvi ŞE HA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

afia Ve irm"z Bu Sa-··-·-·· 
Dilimizin işlenmesi 

-3- ilk Mektepler 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti· teşkil edecektir. • • ı •• • b h ş h 

:~:i~~::~een a~1:f1de e;u,:r:: Türkiye harici lehçelerin der· ı Müfettisler Vali Paşanın a e rimize Geliyor 
~~·~:~;:ı~,k~~:;::;,id:~!i~:::~ :::~;t ~~;:ı,d~:1i0~~ğ,~;. d~;; Riyasetinde Toplanacaklar Dün "arahisarda Kalan Ali Bey 
esas Türk Jiıgatini, Tiirk sarfını, lehçeyi tekellüm eden h&lkın Vılnyet ilk tedrisat müfet· T k•k 1 
nahvini tez elden yapmaktır. içine girip fiş doldurmak sure· tişlori Vali paı-;aoin riyasetinde et 1 at a M eş~ul Olmuştur 
Çalışma proğrammda tasrih edil tile yapmağa imkan yoktur. işin bir ımıaaı birlıği halınde topla
diği gibi, sarf, nahiv ve lügat bu kısmı lehçeler liigatı ile bir· nnrak 15 eylüle kadar hmir Nafıa •ekili Ali beyin devlet 
yapılırken, istilah kouulurken leştirilmiştir. Türk lehçeler lii- mektt-pl.,rinin mohtelif ihtıyn9 demi rynllarmı ve nslia müel'se· 

1 h k 1 d . ıt ı ·· · ı selerini tefti• etmek iizere evel· Türkçenin bütün a i alarmın gahna esas tutulan eser Radolf· arı ve •ı-.er mevzu Rr •1 zerıD« e v 

b J b k 1 • ı d J' 8 k. · ki giin ArıkAradan ayrıldıx.ını 
araşllrılmasına, u a i aların, f'un "Türk lehçeler liigatı dene· ça ışacaK ar ır. ~ 0 ene ·ı mesaı ~ 

b 1 b il diinkii nashamızda yszmıA •. tık. 
edatların dilimizin bütün ihti mesi" ismindeki dört ciltlik bü· ir iğine iitün mııa imler öin

Vekil beyi hamil olan huıoıi 
yaçlarma yetecek surette işlenil yük eseridir. Aslen Almanyalı ltıyic_i veya faal olarak. ıştiı~~ tren diin Rabah beşte Afyonka· 
mesine ehemmiyet vermek icap olan bu ilim Rus akademisı' Eldelııleoeklerdır. Yalnız duıleyıoı 

1 k 1 k · rabisarına Vftl!lıl olmnş ve vekil 
etmiştır. Çalışma prog" ramının bu · · 'k f t t · f Ak 0 ara gt- me istıy«'-n muallim b k k d reısı. ı _en .~~- a e ~ış ır. . . a• lerin isımlerioi a1tustoırnn 800 ey a şama a at intihap daire· 
kısmı cemiyetin bütün ömründe demınıo butun zengın vesaık ve b ft 1 1 "tl l ld' lori olısrı Karahisarda kalmıRla". 

T 
. . . .. a asın< an evve ı areye il ır· • . 

yapacağı işleri ihtiva eder. ürk vesaıtım kullanarak 20 sene mu- weleri lfizamdır. şimendifer işleri ile de meşgsl 
aleminde yapılmış bulunan Leh- temadiyen çalışmak suretile VÜ· Mnnlliıulerden iatiyeuler mü- olmuşlardır. 
çelerdeki kelimeleri toplamak cuda getirdigi esere yine dene· talearıaıne de bnzıdıyarak top- Vekil beyin husnsi trt-ni düıı 
tasavvur edildiğinden daha zor me demiştir. Maamafih Radlof- lantı<la okunmak üzere heyete gtıoe Atyoııkanıbısarıudan bare
bir iştir. En yayık derleme sa· f'un hiç tanımadığı lehçeler de • verecekler<lır. ket etmiştir. Hu sabah eaıı.t 8,5 

il" Baemabant'ye mu nsftlatına 
intizıu olonmakt:Hlır. 

Nllfia vekili Ali bey RHma
hane istasyonunda parlak mera. 
simle karşılanacaktır. Vekil be
yın lzmirpaJasa mieaf ir olma· 
ları rnnhtem~ldir. 

Vekil beye Dey)et Demiryol· 
lara umum müdürü lbrahim Ke-
mal hey ve hareket cer daireleri 
reisleri, demir k(iprliler mil<liirö, 
vekalet hneııei kalem ve Dovl6t 
Derniryolları daire oıüdii rleri 
rt-fakılt fltmektetli r. 

bası Türkiyenin kendi içidir. vardır Mesela Çovaş lehçesini j ~ •9' ....... . 

Burada hükumet kuvvetini de R'adloff almamıştır. Diğer taraf- Su Trı rı·fesı· 
zahir alarak derleme ışı tan Radfoff'tan sonra çıkan bazı C.. 
başlamıştır. Heyeti vekileGe ya· eserlerde bu alimin verdiği bir 1 

• • • 

pılau talimetnam_e mnal~~~ ordu- takım manalar değişmiştir. Bil - Komisyon Jlk 
su başta olmak uzere butun dev· hassa Mahmut Kaşgarinin "Di· 
let teşkilatını derleme işlerine 1• t T·· k · k t 1 • lçtı•maını Yaptı d ki "k U f k J ı vanı uga ı ur ,, ı çı mış ır n ı 
yar 

2
•m
5 

be.tme .. edmuJ e e. 
1

1 mış· hurada hazı lehçelere veri·! Su tarifesi lıakl~ında tetkıkat 
tır. ın soz er eme K avuzu ı ı R d ff · 
d

.. .
1 

k f' d • 
1 
• en mana arı ne a olo ne I vnparak tarıfeyl mevcut ıthvnl 

ort mı yona ya ın ış agıtı • d T b ı t T" k' · 
K l d 

.
1

.. e omson u mamış ır . ur ıye ve şeraite göre tespit edcook 
mıştır. aza ar a, v• ayet mer- h · .. 1 b ı ı l ı · · · 

Fırka Viliyet 1 are 
Heyeti Dün Toplandı 
Halkevi Reisi Cevdet Akömer 
Bey istif asını Geri Aldı 

25 1'emmnz 193( 

Başvekalet 
Harfler a~~m~a ü~im 

Bir Tamim Gönder~i 
BaR,vekuleıten vııa·,yeıo guıeıı 

bir tamimde ha~ı dairelerde ııA· 
la arap hadleri ile yapılan ınii· 
racaatl:ırn knr~ı miie:uuabak&r 
davrnnılılığı, not tutmnkta ' 8 

müıtvod<le yapmakta hu lınrfleriP 
kullaıııl<lığı bildirilmekte, karıu 1111 

ve 1nkı1Ap m.,fbumıınıı ta111aıneıı 
aykırı olan bu noktaya eheınCili~ 
yet veri 1 ıncsi liixıı mu hatı rl1&' 

tılmaktıultr. 

Tevfik Bey 
Terfian Is tan bul• 

Kaklolundu 

k 1 . d .. f• arıcı e çe ere meşgu 0 an olan tanfe komı., yoıın dün ılk Şehrimize geld11tinl yazdı""l·ıAvni hey hıısus·ı zı' yl\r'"t -e teb-ez erın e :oıuzgeçten geçen ıı· . . , . . ,., 6 ., • 

l · .. · · b b" bılgınlere mektupJar yazılarak içtimaını .Nafia Vekaleti ımtı- mız Oaınlıoriyet Halk Fırkası riklerl kal•nl eylemi11tı'r, l\liı'ıtah- 1ev'ik BeJ• erm sayısı yuz yırmı eş ıne . . . , .. .. . • v 1' 

yakındır. Geçen ~ylülde lstan· ~angı kı~~~lara mürac~at e_tmek ynzlı _şı~ke:~ljr n~udıı,,ni . umu~ı vi lfıyet idıue heyeti reiAi Yozgat kcın ıncTki kumandanı Mtitntaz 6eçen ay zndıııda ynpıl1' 11 

b 1 .. . .t . d 1. t ıycap ettıgı hakkında lıste ısten· uınavını mııh endıs Eının be'-·ın mob'usu A · b ]" ı h p ı· fl' · ı t ' b•· u unıversı esıo e ıse ve or a . . . J vnı ey < 11n ırn ıs paşn, adli ve miilki rüesa, teşek- o ıs l.Omısel' eri terfı im J .. 

mektep hocalarından mürekkep miştir. Önümüzdeki iki yıllık rıya~etı ~ltrnıla yspı~ıştır. mcrlo·z heyeti azRlarını fevka . küllerde mavki alan zevat diin nında birincilikle muvl\ffak ol1'11 

komisyon bu fişleri dilimizde devrede Radloff'uo eseri aynen .. Kom_ısyona. HeledıyA ı~nmı~.f\ liıdc hir içtimaa davetle Fırka Avni beyi ziyaret eylemişlerdir. Kısmı adli reis ı·~kili 'I'AVfik f~. 
kullanılan yabancı sözlere kar- dilimize terceme edileceği gibı mnheııdıs Oahıt hey, nafıa llluıı _ işleri etrafınc.la tn('sai Mkndaı:ıla- * merkez meınurluğuııa terfi etti· 

b · t ı k k't J essestılt1rl lwınıser veKih mı · ı ' * * • şdık bulmak bakımından taradı· u eserı amam ıyaca 1 apar rı o göriişrnüştiir. Diin tıahah Haher aldıgımıza göre Halk rilmiştir. 
lar. 125 bin fişten taranmış 35 da taranacaktır. Bu suretle Türk bey ve su ~irketi ııamın11 da saat 0,30 da ynpılan hu topla n- HVİ idl\re heyeti re181 Oevdet Tevfik lu~y emniyet uınuııı 
bin fiş merkeze gönderildi. Bun- lehçeler lugati için müsait bir şirketin mildiirU iştirAk eyle- lıyıı vnli Khııu pnşR dn iştirak Al{i)mer hey istifa atmış istifHı müdiirlitt?ihıce, İMlanlıul eıoniY11l 
fardan 17200 ünde karşılıkları zemin hazırlanacaktır. mi~tir. eyl<Hııiş ve miizakt1rat iki saat lJ\rka idure heyetinoe gerı ar· miicl_iirlii!?\i hiriuci Hını{ sı~ıl 

Üç dfüt toplantıda işin bite- --
yazılmıştır. 1600 kadar fiş te sıi rrnii ş tiir. aat 1 l den ~onrf\ clırılmıştır. merkez memurluıturıil tayin oltıo· 

Büyük Türk sözlügv ü adım ceği ve suynıı 15 ku rnşa irıdıri· -
ıstılah kelimesi olarak ayrıca rı k 11 

verdigimiz Türk lügatinin nasıl lecegi zonnolaıımaktndır. •• ş h • • d h muştur. ,,ok 8 evilt•n ve çalış •IJ 
taranmıştır. t ~ 'l, f• yazılacağı lügat ıstılah kofunuu u. n . e rımız e arare Zllhıta amirlnimizd,.ııı olan e 

Çalışma prog- amında dd Beledı"yeler fik beyı candan tebrik eder tB 
Dil tetkik cemiyeti vilayetle· r ma e 

dd t 'h l t M I t• "k H l • i 42 s D y ki t yoııi vnzılesiıı<le tle ınuçaf{l\kt' re gönderdiği SOD bir tamimde ma e asrı O unmuş ur. U a ıra, İS88 erin ereceye " aş 1 
elde derdesti tetkik ne kadar hakkaktır ki lügatin yapılıp mey· -r Gönderdiler ' O. vetler ılılerı:r.. 
fiş olduğunu, sormuştur. Maksat, dana ç\kması uzun seneler de· 

d J • • • ı k vam edecek bir saye ihtiyaç Çeşm5e,f B~hr~ama, UDJikili,T~e· er eme ışının önünü a ma tır. _ t kf nemen, e erı ısar, r a, ıre, Bo~ucu Sıcaklar Mahsülleriınize 
Zatlar Verece·iinden Korkuluyor 

Belediye EncDmenı 
Belediye daımi enciimeni tJıil1 

Derleme programında bir folk · gos erece 1~ Şe-vk.e~ Torbalı kazalarile Seydiköy. 
lor darlemesi de vardır. Cemi • • 181 1 ., Bornova ve Buca nahiyeleri be· 

doktor Behçet Salih heyın dY,.. 

setinde toplıuımışt ır. 
yet gelecek mesai devresinde bu ant • t d lediyeler bankasına olan yüzde 
işle uğraşacakhr. Kurultaydan l\lJi8C8rlS 80 8D beş iştirak hisselerini belediye 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Bir haftnJnnbori devam et- bildirilmiştir. Bir ka9 güoden• klit'i bır dl'gışıklık vardı. ~o· 

sonra tarama dergisi gibi bir de ({ısraklar Getirilecek ler bankasına göndermişlerdir. 
derleme dergisi çıkarılacaktır. . . 

mekte bulunan ruilt!.ıiş sıcaklar beri Ana<lola ajansının İngiltere kakJar çok tenha idı. ,A.l•f 
dün teeir:ıtını hiisbütün artlr· ve Amerikadan alarak verdigi veri~ içiıı sokağa çıkaf!l"' 

B d · h k b'I· k Aydm Incır kooperatıfi itb· u ergıye er esce ı ınen e· . 
1. l 1 kt F k t badı namına Macarıstandan otuz 
ıme er a ınmıyaca ır. a a . • .. 

b. h ld 1 ~ kısrağın ıthahne hukumetçe mü-
yaygın ır a e omasına rag· d d'ld'v ' b d k' 1 .. 1• 

l( .. . saa e e ı ıgı ura a ı a atia· 
men o ur yazarlar zumresı ha· d ! b'ld' .1 • • 
.. d k 1 b 1 k 1• ar ara ı ırı mıştır. 

rıcın e a mış u unan e ıme· 
leri muhtelif yerlerdeki mana 
şekil değişiklerile toplu bir hal
de gösteren bu kitap bütün 
ı\vrupanın dikkatını celbedecek 
rleğerde olacaktır. Derleme der· 
gisi dilimizin işlenmesi için sar· 

Vazifelerine Batladllar 
BogcJay koruma ve ietıhllik 

vergileri kanunlarının thtbikatı 

münnsebetilo yapılan yeni teş

kilRtn tayın olunan maliye me· 
mudarı diindetı itibaı·en vazife-

fediJen mesainin temel taşıuı IArine haşlnını~lar<Jır. 
4W!?M2»ffb•hPW fWk , .. 

Tefrika No. 8 Temmuz: 25 

Beni Seviyor :n:n? 
1'4'.uh.ar-rlrl. : ~ebl.a .A..rl.~ 

Ülkünün sevimli başı derin hoplıyordu .. 

Çine de 
Yazlık Zeriya.t 

Raporu 
Çine merkez kazasının yaz

lık zcriyatı hakkında alılkadar
lua bir rapor gelmiştir. Bu 
rapora göre Qi nede bn sene yaz
lık zcriyat olarak 350 hektar 
tütiin, 500 mısır, 800, akdarı, 
500 knwdarı, 100 hektar patatee 
ve iki yiiz boktRr AOJ?'Rnılı r. 

ınıştır. Bu rnova zi mut moktebi· telı~rnf haberlerindf1 diinya ha Ta hemen yok gibi idi. Ui' 
niu moteoloji dairesi diin göl- Vftziyetlerinin gRyri t•bii bir çok kimseler çıı ketlerini atınıŞ' 
y.eda hararet derecesini 42,4/10 şekilde devf\m ettiği, bilhassa Jar, sığınacak hir giilge ar1yor• 
ol:narak kaydoyleruiştir. Şımdi· Aınerikada yüzlerce İDllRDln öl- )ardı. Kemeraltındnki eczanelB' 
ye kn<lar bütün mevsimlerde ha· diiğü, mahsulat yüzde 4.5 kadar rin öniine toplanan halk bararel 
uret derecesinin bn derece yiik. zarar gördüğü bildirihnekttt idi. derecesinin yiikselişini hayret (d 

seldiği asla giirülınemi~ti. Mın· Şehrimizde hüküm ıören ıııoak- endişe ile takip eyliyordu, sı· 
takamızın Alışgın buJnnmadıitı hu ların da bu gayri tabilliklerden cakların miillıııkattl\ tlaba biiyii~ 
fevkalade bfulif:!enin ehemmiyeti birini teşkil eyledlğiocJe şüphe tesirler yapacngınclan korkıılfl' 
ve ınaheollerimi.-;e zarar VMmesl edilmemekte ' ..-e endite izhar yor. Yalınız ııııcakların uzii 111 

ihtiml\lleri derpiş •ıdilmiş, key. oloomaktadır. Dün İzmir şeh- mahsuliinü erktrn yetiştiruıega 
fiyet telgrnf in Zirut vekfiletine rinin omumt ınanzaraaınd" yarıyncnl!'ı ileri ıııiiriilmel<te<li~ 

---zanmak istiyen bir ciddiyetle Fakat Ut? Bakınız bugün bu 8ülend bir şey demeden ba- ha yakın geldi. 
ateşli bir münakaşaya girişirler. duygumu da size çekinerek söy· kıyor, b~tün harekatını hayran Bir kolu ile, genç kıza daY'" 

Bülende bütün bilgilerini, duy- liyorum. En acı saat!arımda ben hayran süzüyordu. oldur. 
gularını, muhakemelerini açık Uduma koşarım, ah onu ne ka- Titrek, hafif bir taksim ku- Başı ocun kolu üzerinde" 
bir kitap gibi gösterirlerdi. dar severim bilseniz.. Bu saz !aklarına yayılıyor. Ülkünün, yü- uduna eğildi, gözleri şimdi yı: 

O vakit o dalar · babamın sazı, o bu sazın profe zü değişmiı, gözleri bir nokta· 1 b . h k k d d0 
O ı · d' k .. ınız u sıya uş ana ını ~ 
narın şım ı tam genç ız sörüdür. Zavallı babacığım içli ya takalmıf, gorünmez bir hayali k 

1 
ki . 1 ,&lf 

hallerile kendinden gizlenen kim gönül sızılarını bu içli Türk sa· canlandırmak ister gibi asabi bir rilyor, . uka ~". manyatıze_k0• 11 
jfe 

hir inanla Bülentin omzuna düştü · 
dudaklarından ancak işitilen bir 

b·ı· · · kl · h ı J d ·ı b d k d onun dıle Jerıoı bu musı ı ı ır nıce ıste erı u ya arı a z1 e ana uyurmasını ne a ar şeyler mırıldanıyordu ' ., 1 
Bülentin hiyah büsbütün de- vardı bilirdi S k" b' 1 • .. _ yalvarışları şikayetleri anlaJJlag 

. . • A .. 1.. k lb' b' :· .. ? O · an ı ır şey P.r gormuyor, 1 b" .. . ., . hile 
gışmışb. z soyuyor a ı ır Bır gun nasıl olmuştu 1 Bana öyle geliyor ki şimdi iıitmiyor k d' k lb'J b ı·~ · ça ışıyor utun benlıgıle ve ru kaç söz: 

Bülent bey, 
yerek kesildi . 

h o D' d'd' •ı k dü H r d f en l a 1 e en ıgı b o d _, ıo• o sız... ı· ı ışme ı e ço şunce ı uru· kü, Bülende -piyano çalıyorken size, bu sazı çalarsam babamın ile b b k . d u tıtreşen tellere bağian ıg 
d H 1 k d

.. d aş qa onuşuyor u.. 'd" w • • 

yor u. e e en ço unya a en birden kapağı örterek yanına maneviyeti, ikimizin dileklerini G" 1 · d d" ·k· d erı ıgını duyuyordu. 
k b"ld•w• N b b d oz erın en uşen ı ı am· B I k&J' 

.. .. ya ~n. ı ıgı ev er anım a~ sokulmuş, yalvarau bir se~le: birleştirecek •• Odanızın bir kö· Jacık yaı, açık pencereden içe- w Ü ent, dudaklarını onun. 
Utku, N~vbe.~ ~an~mın a.çılan ç~kınıyor, oraya pek seyrek gı· - lstermisiniz size, bırazda şesinde unutulmuş zavallı Udum! risioi yıkayan rüzgarla, yanakla· lagı~a yanaştırdı 

kollarında omrunun ınce bır sı · dıyordu . ut çalayım? Piyanoyu eyi çala· Bak bana, bir yı1dır elime alma- rına düşmeden kuruyordu. Urkek bir ses çıkardı: ıı 
zısmı, bir anne sevgisini biraz Yalmz, Ülkü köşke geldikçe rım diyorsunuz. Guya (.M ozann) dığım için sitem eder gibi ba· Genç kız eli altında titreyen - Ülkü 1 Bu çalış, getÇe 1 

gidermiş o'du birden yine eski halini alıyor mersiyelerini, (Vagnerio) furtı· kıyor!.. mızrabının öksüz iniltileri ile ııeoin mi ? Parmakların in~a~ 
- Belkis. Nevin ile gerçek onunla çıkıyor, bin dürlü eğle· nalarını yaşattığımı da Kollejde Kırmızi kadife kıhkh udu belki ilk defa Bü!enle yaralarını eriten, bütün benliğini teJJlıı ? 

birer kuzen gibi sarıştılar seviş· necek, onu eğlendirecek sıkmı· hocalarım söylerler sazı çıkarıyor, Uzun bir zaman• gösteriyor ona yalvarıyordu. ye.o bu kudreti nereden bulı.ıY0'1 
tiler. Hele Ülkü için küçükler, yacak projeler hazırlıyordu. Evet musiki ruhumu besler, dan sonra kavuşulan eski dosta, Parmaklara teller üstünde Söyle, Allabını mı buldu" e 
(Canol), (Şenol) ne ö 1çüsü bu- Baze!1 tatil günleri Kler de ben pek küçükken babamın sarılır gibi udu göğsüne basıyor, uçuyor, sanki Allahının önünde Göklere yükselen varlığın et \ 
lunmaz bır eğlence olmuşlardı. birlik gelir bu misafirlik koUeje Uduyla, kulaklarım bu tabiat ve acı bir gülütle dudakları geri · diz çöken bir sokuluşla, bu ses kemikten sıyrılıp yalnız bir ,ı.ı 
Akşama kadar onlarla da ovna· gidinct=}e kadar sürerdi. san' at seslerile dolduğunu itiraf liyordu. bu çalıı. çırpına çırpına yükse· mu yoksa~. ~
dı, koştu; etrafma bakınıp kim En çok sevdikleri bir çam ederim. Akordu düzeltti, kllçOk, ıedef liyor, acıkh bir org tesirile Bü-· Söyle, orada babana JIJI ,,it'• 
sl.!yi görmeyince, ağaca tırmanıp Jıktı. Orada kuytu yeşil gölge- Her güzel çalgı beni çeker, anahtarlar aruından çıkardığı lendi başka bir dünyaya birleş· vu~tun? Bu yanık ses se 
onlara kaysı kopardı Bu ~ırada ı Jikte uzanırlar, iki genç kız İm· onda başka başka zevk bulu· kartal tüyü parmakları aras1nda tiri yordu,. bu yangın ondan m1 çtkıyo:' 7 

füilent ii~tiine i!Clir diy~ yüreS?"i tihanda hocasından numara ka· rum. oynamağa başladı.. Bülent dayanamadı biraz da- - Sonu \im 
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25 Trmmnz ı:ı:H 

Beşiktaş Mağlôp 
lstanbul Şampiyonu 3-7 Gibi Ağır 
Bir Ma~liihiyete Nasıl Sürüklendi 

; eJ)I il AlT ~alıile 3 

SONTELGRAP HABERLER/ 
• • 1. .... -..... • - ... J; ' . '.· ,· ... -,. - • - : • • , ';Er . • ....... 

Pancar Ekiciler ltalya Hükômeti lstanbul 23 (AA) - \'ııwr laı ııı ınan~v;yıılı ıaıııamen bo 

Atletik K l ülı takımı ıirnı c ı ,.., 1 ,uımıı~tu. M f k 
8QIJ Md<;llıı lıU!(İİn Kftdtl.iiy HIR- İlk 20 cı.ı .. ı.:ı içııı.!H çok gii · lstimzaca uva a at 
dında lstnnltıı! ~ampıyoıııı Ha- zel lıir oyuıı oynıyarı Be~iktaş • 

Yunan Tayyarecileri 
Bugün Bükreşe Uçuyor 
Dün Boğazda Ve Ada

larda Gezdiler 

Ordnmuzı Bir Tayyare 
Hediye Ettiler Ş•ktaş ile ysptı. ıakınıı, hatlsr arnsirııl:ı.ki irtiba- Kararını . Bildirdi 

Haya giizeldi. .Mılli lınyrnııı lı kaybotıuış hocalıyordu. 
dol:•yısile loiitiin ıuiiı·ssese ler ıaııl 3G ıııcı clııkıks cliirıliincii golu 
olıJuıın ıç•., htaıılıal ~aınp ı ~· n· y c .Jıkten soııra, ii~lii•ltı bir kaç I 
ııunu ~tıyan~lı aıa kar~ı ala c ,.gı ~ol leblıkebi ,Jaba ı:eçırdılı•r. Istanbul 24 (Hususi) - Şeh- Bu ziyafette Yunan tayyare-
ııuııceyi merak ı·d c ıı hiiyiık hır . llıriııci clovro hu suretle 4.-1 ı rimizde bulunmakta olan Yunan cilerinden mada, Yunan ıefiri 

Ankara, 23 (A. A) - Trak 
şeker pancarı müstalısilleri 

pullu şeker fabrikaa111a sattık 
rı pancarlardan ayırdıklıırı la 
ile ordıııno/.a bir tayyare bedi 
etmeğe mııv11ffak olmuşlar•fır. 

lıalk FenM •lndınıla ıol'lanıııı~tı. Bı · ,11..ta~ın alı•ylırne bıttı. 1 I tayyarecileri bugün Büyük Ada cenapları, fırka kumandanı Ga-
H ı lal il e 1 •taıılııılspor a ra"1 ıı l lrnım ıleue bllşlad ıgı zaıııaıı, J da ve Boğa:ı: içinde gezmişlerdir. !ip, merkez kumandanı Seyfi 

d:ı yapılan lıiı- ~kzeı~ız ııııır;ın Beşıkı~•lıl:ır eski kalecılen .h:lelı Tayyareciler Istanbulda gördük- pr,alar, tayyare cemiyeti erkanı 
dan sonra sıra lıüyiik ııı:H;• met Alıyı lrnndılerıne yıoe ka leri hüsnü kabulden mütehassis ve ha:ı:a zabitlerimiz bulunmut- zabaret etmiş V6 arzunun tab 

.A 1 po il u şek tor ta bri kası m 
tahMillerınin bu ieteklerine ın 

gelmişti. lt>ye alınış lıulıınuyuorlardı. bulunduklarını her vesile ile tek· !ardır. kokuna gerek maııen ve ge 
Evvehl VıJ·aıı,. l dar ı;ıktıl"r lık lııicııııııı Vıyanalılar yap· rar ediyorlar. Misafirler yarın Ziyafette Türk Yunan marf- maddeten yardımda bulnnmn 

Riı·inci ma~takı lnrıııal1111111 .ı ... tılar. Hu akını kesen Beşikta~, sabah Bükreşe uçacaklardır. !arının dinlenmesile ba,Ianmıf tur. 
l:iştirmi~ler, sıyalı kırmızı ı nllıı ıııukllbıl lıır akıııla Viyana ka- / Yeni Asır _ Ajans haberle- ve tayyare cemiyeti Iıtanbul Satın alınsn tayyarenin isi 
•· ı. . 1 • ı H tı'nı·n d H F b · konına merası mi 30 A "ostoı "ır forma gı•yıııı~ ! enli )(., ,, hır uıne Ruaı ırı< 1

• aya rini daima yirmi dört saat teeh· ıubesi mü lirü asan e mı " 
j 

;: f t kı bi HOseyın Ragıp Bey d . k Y f·ı fttr ve tı.yyare bayrawı gö ~sıla ile Ur~ıl<1·•~'ılıu ıh ~ii ı i il< oııalaclıgı topu, .,.ere ıp • İ@lanbnl, \!( (Hnso•i)- Moı bürle vermeyi itiyat edinmiştir. beyin ver iğı aut a un.an ı o-
t .. ı ı b ü el k d T yapılacaktır. ııler. Mutat ıı ıo· ıa•ıııııleıı , .. ,ıır ı ı, rıııcı dıwreıı.ı o ı ojtıı gı 1 g z lıov .. ıelırimiz Hüseyin R~gıp Buna bir misal daha olarak dün ıu uman anı ememtın cevap 
lakıo;Jar karşılnşlıj?ı zaııııırı Vı- l·ır şatla aglara taktı. bı.yıu Roma büyük elçili~ine verdiğimiz bu habere ait Ajansı •ermiştir. Yangın 
Yanalılar geçen ıııaçın ıkiııc ı ıl ı·<· Hır dakıka eonrıı y111e Beşik- tayini içın ltalya bülıftıneti nez- neşrediyoruz: Ziyafet samimi bir hava için-

reeindaki J.adrolaııııı ııııılı ;ıhza ıa~ııı S•ğdan lııı· irıışıııı Baınbino dinde yapıll\n illimıııaca Roma · lstanbul, 23 (AA) - Şehri- de ve dostane te:ı:abliratla cere- Ye"ı.kulede ·u·ç Ev Yın"ı 
edıyorludı. ı, , , lrnfıı vuruşa ıı., t~ınıunladı elan muvafakat ce•abı vt1rılmiş- mizde bulunan Yunan hava za· yan ederek geç vakte kadar U 1 

Be~iktaş lllkımı şöyle idi: ve ıııkımıııa 3 iiııcii golü kazan- tir. Hiiıeyin RRgıp beyin n.o- bitanı, Yunan ataşamiliterinin devam etmiştir. 
Mehmet Ali, Hü•ııii , Adn•ıı ılııtlı. ınayı. hyıoi bogünlPrde mılli deliletile, bu aabah Yunan aefiri Misafirlerviliyeti, kumandan-

:Nnri, .lt'abrı, F"yzı, Hayatı, Hal. - ;3 dakikada 2 gol çıkararak ıraıleye ıktirırn eyliyE-cektir. cenapları tarafından kabul edil- lığı ve tayyare cemiyetini ziya-

lstan bııl, 24 ( H uıasi) - Y 
dikolede bugün yangın çılıw 

ateş, üç ev yandıktau sonra b kı, Bambıııo, Eşref,Şer~f llal<eın 4-l vazıyett~n (.:$ ozıyete ge- miıl d. ret edeceklerdir 

Oaıata~arnydan l'ophı ber . •: • ıı ne~ıkta~ı.ııırııı ıuaııe•iyatı Aydında Bı·r Cı'nayet ;;a~'ıı de Cumhuriyet abi· _____ ......,· __ .....,. ____ _ tırılmıştır. 

Oyun" Be~ıktıı~ıııar ıı.~ısdı- •;ok yiikseıını~ıir. Ahnıuatıh Vi desine bir çelenk koyan Yunan Havalafd'l 
far. Vıyanalıların 118$! ınnavını yaııalı'ar da k6ndı mantıviyat- , T M s·· 8 bava zabitleri, yerli mallar ser o 
lıu hücomn lrnMtl "" karşılıklı larıııı kaylıetııırdıkltırıni be~ıncı apu emuru uıeaman . gisini de ziyaret etmişler ve 360 T H M y . Bir Cemi Atinada 
lıir akını!\ avuta kadar iııdılor. dakikada yapt·kları soldan sert O it .

1 
·ı.ı· ·ıd· sanayi birliğinin sergi binasında ayyare arp a- enı 

l'eııi bır Heşıktnş biicııınn VP bücıımn gollA hııınııılıyarak is a a 18 u uuru u verdiği öğle ziyafetinde bulun- y t K ld 
l!anılıinonnn kafa patiırıı ıılan ıı•t ettile-r. Beşık ı :ı.ı kalrcıSlll'.'I Aydın,'.!-! ( Hasusi) - Yıla- muşlardır. Yerli mallar sergisini nıvraları apıyor ye uru u 
ıı:,retiıı :rn mtıtreden atııl!ı bir az lınla~ından ılogırı bır . büyük bir dikkatle gezen misa- ATlNA, 24, (A.A) - Ati 

Şuta, Vıyanalıların kıtlecieı gollft. Vıyllnalılar .ı - :3 faık ~azl- bir cınayetın karlıanı olark iil- firler, milli sanayi istihsalatımıza on ra "' ,..,. - on ray ır ıgı nsmı a ın • sa ı ar r.. lyotımiz t:ıpıı memarn çok fecı L d 2' (AA) L d a b. ı· - it d b k b b 

fedakar bir plonjon ynptı, fıık:ıı yete ı:eçıyordn. O.r,.n Beşılddaş düriilıııii~tür. Hugiin bir iş zııu· yakın bir alaka göstermişlerdir, karşı hava hücumu manevral~ı ye ve bııriciye nazırının riya 
t kıılr"ı cıv:ınııcla c~rnyaıı e ı Saat beşte Yunan sefı"r"ı Cumaya kadar devam edecektır. tinde bir cemiyet te~ekkül e 0 p a"lara takılmı•,tı.Daba 2 incı ·• O t ki k"' ·· t · " nıııua ı a nr oyııne gı ıııış ıniştir. 
dakikada kazanılan bn golden yonln. ı olan tapu memura Süleyman nin Yeniköydeki hususi yaz- Düşman tayyareleri 180 tayyare· 

1 1 Bv cemiyetin gayesi lalya ~onra, Beşiktaşlıları canlanmış .. l4. iiuc·ii···lalnlrn Vıyaııalıların bey borçlolnrrlırn Şiikrü namın- !ık ikametkağlarında verilen den mürekkep olup ıehrin 1 Yanan miinaeebetlerinin takv 
hulnyoraz. Hücum lıattı rok guzel bır onc. umı_ ı kale dıreğrne clıı bir köylünün taarıuzuıı• m11 raz çay ziyafetinde bulunan Yunan noktasını bombardman edecek-

~ yesine ve lıabri eetitte medeıı güzel ve abenlıle oyoiyor. J\larııf ç:ırparak ııetıceeız kaldı. kalını~ ve balta ile başına vu- tayyareeileri, akşam yemeğini !erdir. Müdaf~a kuvvetle~i 168 yetıo inkişıı.tına hizmettir. 
Sesta Hakkıyı tutmak için çok 16 noı dakika Beş i ktaşrn saıt- rulıııak eoretıle Cildiirlilmü,tilr. Tayyare cemiyetinin Perapalasta harp tayyareaı Ye 12 keşıf tay- •ı d 
lllİİ,kilal 99kiyor. dan bir hüorııııo Sula mö~kilıltlll Hı\ılıse Aydıı.dıa umumi teessü- verdiği resmi zıyafette yemiş yaresidir. Hücumların çoğu tar~ Brezı ya a 

Altıncı dakıka, biicam tai- k~stı. rü mucip oımıı,tnr. lerdir. edilebilmiştir. Fakat dii,man bır Yeni Kabine Te-
1.· 18 inci dakika Sı· ~ta ile Hakkı çok noktalarda muvaffak ol-"-ıyeıi Viyan&lılıırdı. . Sol ıçın kk"lll Ett" 
güzel bir havalesini sag iç enfes çarpıştılar, lı n kem Vıyannlıların H K ti • muıtur. ,e 1 
lJir kafa vurıışo ile gole çevirdi. aleybıne bır f irikik VHdl Hakkı ava uvve erı lngı· lterede Riyo Du Jeneyro, 24 (A.A) 

. . . . ba fırsatı 11vatıı 11tıırnk k:ıçırdı. Royter Ajansı bildiriyor: Beşıkta~ın gıttıkçe gnY-elleşen 2- . . d k k V 1 1 - • d Bu defa kanunu esası" mucı· 
n ıncı a 1 a ıvana l artn D . s. 1 - hl c e B.. ilk Şenlikler ~{~na Viyıuıalılıırın bfıkimiye- çok giizel hir knnlıııı•-zoııla ini-1 eDIZ 1 a arlDI eri u.y bince teşekkül eden Breıily 111 

ortadan kaldırdı. Baflayi- .. k 1 . H t· .. 1 1 . 1 • B k k - Ba.nrla.nı•or kabinesi azası şunlardı: 'illi . . . , ŞIDI a ecı aya 1 gııze ılr p 00 • ._ ra aca mış -, # 
lı. n na bır111cı dakıkasında Hak jonlı< kesti. Bu knrtarış B•şik- .LW&I 1 • Londra, 23 (AA)- Gelecek Maliye nazırı M. Arnoro Koa 
ınıu Sestanın ayagındıın kaparak taş kalecilerinin ilk güzel hare · ti sene Kralın 25 nci yıl dönümün- ta, hariciye nazırı M. Raul For 

Yırıni metreden çektigi ~ııt cid- keti idı. i de yapılacak merasimin tespiti nandas, harbiye nazırı cener 
elen l{Üzeldi. Fakat fena bir 28 inci dakika Be~iktaş hü- ' ' için parlemeatonon erkı-nce top- K i. Monteyro, bahriye naz 1
•@adüfle top kııle diregini yıılı comnııo kar"-ıiıyan Sesta topıı )anması muhtemeldir. amiral Famarasi Nol. 

)·arak ııYotl\ gitti. uzun lıir Yurıışlıı sol açığa giia-
Oyun çok güzel ve ahenkli elerdi. Solaçıgın yerılen çok gü· 

lıir cereyan takip •diyor. Tdtan- zııl lıir şuta kal~ dıregıne çarptı. 
huı eampiyoııu unvanın'' layik Oyun sonuna ılogrn yakla 
lıir oyna oyniyor. Karşılıklı bü- şırken sert bir cer~yna ıılıyorda. 
euıoıar birbirini takıp Nlıyor ve 27 ncı dakıkn 'ol nçığıa gii
Cidd~n ze•kli bir oyun o luyor. zel driblıkforınılen sonra ortala-

16 ıncı dakikada Vıyanalıla- ılıgı topa, sağ iç sıkı bir şatla 
tın soldan bir hücnmnııa BeRik- altıncı defa olarak ağlsra taktı. 
t • 1 8Şlılar kestiler. Sol ııçık V er- lki dakika eonrıı. 7 ıncı go yi. 
d6ri ne sağ için vurıoşn ile Heşık-h· n ortalayışını eııg iı; çapras 
tr plaıe ile ikinci defa ağlara taşın ağlarına takıldı. 

ta1ı.1 B Maç bu suretle Beşiktaşın ı. u Yoroş çok güzel olmak· 
la b 7 - 3 mııglfil.,yeti ile bitti. 

eraber, kaleci tutabilirdi. Bu 
~o) Re•iktaşlıları ş11şırttı. Yanlı~ 

11 
tayin ile Vıyanıılı sol açığı 

~~lı. İyi tnt11n Nari, ortays geti
rııdi. Viyanalılar bakim nyuı
Yorıat. 

işçi Fırkası 
Bir Teessfif Takdiri 

Hazırladı 
Londra, 23 (AA) - Hükt\-25 inci dııkikada ıol için fal-

"'•lu ı · metin b11va progrıamı, bugün >ır kata voru~uno yakalı 
h ayan ıneclııiııde mühim müza-
ı,;.ıı ~lehınet Ali, anla~ılınıyan kerelere ınevzo olacaktır. 
~ •aleti robıye içinde topu Muhalif işçi fırka reisi Lord 
ıı~:~Ye •okta B~~ikta~ iiçüncü London D eri, lırlrnsı namına 
t . 

11 de kaybııtnıı~ oldu Rıı bıı-
ııı h 1 d Y a,agıdaki takriri müdafaa eyli 

kaıeo~ı a _aıı sonra Ue~ıktaşlılar yecektir. 
ııı erıni dej?ıştırdıler vo ,\leh- Sılablarrn artırılması siyft8e
}'f ~ı Alının yeı ıne ıhtıyııt kalccı tinin, ailfı.hlı.rın tabdıdi konfe 
•• ::.~'.'. •• ~ırılı. Fakat Beşiktaşlı rırneının neticelenmeden evvel 

Ku····Ş·•• • • •T••••0:-:·Y ... U;:·••••••• hilkô.met tarafından iiao edtlmi~ 
' olmasına teessüf eder. 

l{ " fl lialı. ~ı" nıet caıltl raınde Şemsi Londra, 24 (.A. A) - Lortl11r 
ti 1 •kıı.t noıızlnk eerg isi salıiple- kaw1Has111clan söylediği bır no
ııe ~lllo lıu lıl11 K n~ ttiyü fa lırı ka- tak ta Lord Lonılonderi, geçen 
il, l'aııtıkları bofü i anla~maıla Ouma A vıtm kamarasında M. 

' ı.~~ ltlyü yastıkları fabrika11nın Baldvia tarafındsn bildirilen 
ı •ıılıulda toptaıı uttı,.ı fiata beş aenelik baya planını •e in 
'~ili° " 
111 • ''de perakeoıle satwa11 le- giltereııin hava kuvvetlerin art• 
i,;.ıı eftııi~lerdir. Hu unozloktan tırmuının ıebeplerıni i-.h et-

11•d1ı edıniz. miştir. 

Ankarada Müthiş Bir 
Kasırga Tahribat Yapt 

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

Ağaçlar Devrildi - Teller Koptu -
Evlerin Kiremitleri Uçtu 

Ankara, 24 (Hususi) - Bugün şehrimizdeani bir şekilde zub 
eden ıiddetli bir kasırga beş dakika devam etmiş müteaki 
ıağnak halinde yağan yağmurlar ,ebirde mühim tahribat yaplDlf 

. / ,..ı 0 h b. 1 tır. Kasırganın 'iddetinden ağaçlar devrilmi,, teller kopm ... Sm ateşlı o,,.a m ce hez ır ayaare • . • • • 
Roma 24 ( A. A ) - Vie Del harp yerine gelmeden çok e't'vel e•lerın izerındeki lnremıtler uçmuştur. 

Aria havacılık gazetesi deniz hava hUcumlanna maruz kaia- s t Al ak Af yon 
muhırebelerinde zırhlı 1ann fai cağını söylemektedir Akdeniz a JD ınac 
deleri hakkında bir çok tenkit- gibi mahdut bir aabada, hava· 
ler yapan uzun bir makale neı· cılık denizciliğin yerine daha 
retmiıtir. Bu makalenin ehem faideli bir surette geçebilir 
miyeti, hlikimetin 35.000 tonluk Makale muharriri iki zırhlı· 
iki harp gemisi inşa etmek ka· nın yapılması kararının her hal 
rarından ıonra yazılmıf olma de bir . se~~bi . olacağını, fakat 
sındadır. rollerinın ıkıncı derecede kala

büyük gemilerin cağını yazmaktadır. 

~ 
Şehir Gazinosunda 

Gece Eğlencesi ... 
4 Ağustos cumartesi günü akşamı saat ::!l de Şehir ga 

zinosunda mükemmel bir gece eğlencesi tertip edilecektir. 
Bu eğlenceyi memleketin Tlirk ve ecnebi yüksek tüccar, 

doktor, avukat ve bankacılarından mürekkep bir komite 
hazırlamaktadır. 

Sabaha kadar eğlenilecek ve ııklık, zarafet ve dana m&· 
ıabakalan, ıürprizler vs.. va •. 

Da't'etiyeler paruısclır. 

Yüzde Ondan Az 1'.lor
fini Olmıyacaktır 

Istanbnl, 2..1. (Hoeosi) - Uyoşturııco maddeler iahisarıoın yeni 
sene mahsolleriııi mübayaaya başlaması üzerine idareye bir çok 
müracaatlar voko holmaktadır. idare müracaatları kaydeylemekte 
olııp henüz malları teeellüme başlamamıştır. Satın alınacak Rfyon
ların enafını tayin edip idare rutubet dervceHini tespit eylemit 
yüzde ondan noksan morfini haiz mahsulleri ~iwdllik Almamaga 
karar vermiştir . 

Uyuştorııco maddeler inbiearının ailtın alma şartnamesi alı\
kadıırlara lıil<iirilmiş bıı meaaada lzmirl'I de giirıderilınıştir. 

Gümrük Tarife Kanununda 
Yeni Mühim Tadifiti icr1 Edilınitir 

l.tanbul 24 ( Hu•usl) - Şehrimizde buluıımakta <>lan Güm· 
ruk 't'e İnhisarlar Yekili Rina bey gazetecilere beyanatında glim• 
rlik tarife kanununun mühim maddelerini değiıtiren yeni 14yiha
nın hazırlanmakta old~unu ve tqriniaanide Büyük Millet Mecfi. 
aiae veriieceiini11 ıiiylemiıtir. 



.reni A11r 25 Teromoz 193' 

Alman yaya ...... 
Bir Çok Gazete

lerin Girmesi 
Menedildi 

Yeniden 
SayMplao lartılQı 
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Şayet akdeıtij?imiz mtıkavele lar. Daha hogünden Çekoslovak 1 Ana Hatları Nelere' en 11'arettır? 
Hitlere daha fazla emniyet tel- ya Almanları Almanya ile bir 1 Tahminleri 
kin ettise biz hona. karşı bir ıeşmeği o kadar b.arareııı bir y·· y G 8 • I k 
~ey yapamazdık. Hiz ya bir pre surette htemej!e başlamışlardır uccara ol österen ır Şl tır 
veotif harbe girişebilir<lık T., ki Çek hiikıimeti milli Alman 
yahut bıç bir harp etmemeli sosyalist t~şkilatını kaldırmıy:ı Adana ticaret Te Hnayi oda·ıyüri;mesini inta9 eylemektedir. 
idik. FranH ile birlikte harp m~ohıır olmuştur. sıoca neşredilerek şebrimiıı:de Şehrimi• tic,.ret Te zahire 
etmek imkllnı olmadığım gü- Q11koslovakyanın vaziyeti 0 baıı:ı alakadar deTaire gönderil. horaası idare heyeti 1934. seoeıl 
riince bıırp etmemege karar kadar teblıkelidir ki motörleş• miş olını A<lana vilayetının bel. bütçesini yaparken hakiki bir 
verdik. 8n:h kararını nırdıklen tirilmiş hır Alman ordusu dört li başlı mAhsııllerinclen bir ka· ıbtiyaç oldngona kanııat getirdiği 
aonra Almanya ile anlaşmAıuız 898 t zarfınd.. o memleketi iki çına "it 1934 seneıi 14 temuıu- bu [tabının] keyfiyetini nazarı 
kadar tahıi bir şey olaınaz<lı. kısma ayırıp merkezine kadar zunda lnta9 edilmiş olan tahmin itıbara almış Te bo busoıon 

Almanyaııın Koridordan vu yiirüyehılır. Hele Avualuryada rnpoıo tesadüfen elimiıı:e geçti. temini için malt ve nakdi hö
geçmiyecejtini bilıyornz. Fakat milli sosyalist oluraa 0 zaman Zarif bir karton iizarine tab tün müşkölit ile pençeleşmekte 
on sene ıoorakı vıtzıyet hü•hil- Qekoalovakya biishütün düşman. ettirılmi~ oları işbıı rı.pora Aıla- olmasına rağmen bütçesine ebem
tiin başka ol8caktır. Bn on sene lar taralınd .. n kuşatılmış demek- na vil:iyeti mab•ıılatırıdan olan miyetsiz bir tahsisat koymuşta. 
lıitnıedAu evvel Alınıınya hızımltı tir, Hem fılo•Of, hem deTlet pamuk, ao~am, buğday, arpa ve Bütçenin odaca tetkikinde; 

1 
harp edACek olaısa, o z:ı•uan adamı olRıt ıbtıyar Mazarik ba- yulaf m11hsıılterine inbiur etti· rekolte miktarlarının tespiti 
mesele ayni ıı:ıı.ıııanda lıir lngıliz na diyordu ki : rllmekte ve Tilayet dahilinde i~- işiniıı odaya · aidiyeti ileri 
Amerika mesel.,sı de olacsktır. c - Hltler bii~ıiınetiııin be-• bn mahsulatın yetişdıği yerler sürülerek bu tahsisat odaca 
Lebliler bo gıbi mülahaz><larla uiiz hır yaşını!" oldugnnıı .unut- ile zeriyllt sahaları miktarı giis- kabul ııdilmemiş ve borsa büt· 
ve on yirmi sene ıonra Lehı•Rn mıunalıdır. Allah tule bir saniye- lerilıliktensonra alınacnk mah- çeıindec çıkarılmıştı. Halbu
nufnınnan artacoğını n Alınan de halkelınek iktiıluında oldup;n sol mıktarı ile ihracı kRhil mik- ki iktıHdi mıntakamızın belli 
nufaıonnn azalacaj?ını beHp ede- fıleıııı altı giiııue yaratmıo Te tar ayrı ayrı işsret edilmiş bu· başli mabtüllerınden oldukları 
rek J,ebiıtan, Almanya moka· ytıdırıci güııi; istirahat etmiş. lnnmaktAdır. vo ihracat ıışyamrnın en biriııci
Teleıinin muTafık olduğuna kRni Hıtler allahtaıı ılıtba kadir de. Oıdtlıın mi;biın V8 fAydalı te terini teşkil ııyledikleri halde 
holanuyorlar. I.ıebistaoın a1keri gildir y .. ! 65 milyon nüfusa ma Iakki oyledigımi?ı bn ı-seri giiz üzüm, incir, afyon, palamut, pa 
tnlitehassısları diyorlar ki: \ lik olan Alınan~·•, Rusyadan den geçirirken Tılayetimiz dahi· lamnt, paııııık, zeytinyağı, arpa, 

Almanya beş ıene miitemRıli- so11ra Avrııpanın ıkinci büyiik linde yeti~ip ekseriyet itilıarile boğ<lay, bakla, komdarı Te BBir 
ren ıilablanH hile 1924 ' sene- ılevletıtlır. Hu <l~vloti Hitlerin ıhraç edilen ve binaenaleyh memlekete pı.ra getiren mühim 
sinde olduğu kadar ku.-vetli ols- tnsav1'ur elliıti gibi yeni<len memleket için ayrı ayrı birer ve kıymetli mahsülatı arziyeoin 
ınaz. Çiinkü son fenni terakki- te~kil ettnl'k kolıty bir iş değil- Vftfidnt ınenbaı olan ınabsuliHı· 1934 sııneai rekolteleri ve bu re
yatı giire kahnl eılilen silahlar" <lir. Hir sene<le Bııınıız. Bıttııı:· ıııız için tacirlerımizin bn gıhi ra kolteye denedilmeıi ınnbtemel 
zabitleri n efradı .. tıştırmak bo ten sonra vaziyet hiiııbütün de· porlarn olıın ihtiyacını diişiinen istokları hakkında Adl\ua odall 
beş sene zarfında miimki\11 de- ğişıniş olacııktır, Fakat hu 65 eheınınıyeti dl'l'ki,r olen hmir gihi kat'i, kıı~ ve müfit malt1-
g ildir. Almanyanııı ı<izli eal;\bası milyon ki•i akıl Te mantık Sil· dı>rgıtr olan l?.ınir tıcaret ve · d -ıd· .., ' ınıtt neşr.,tınış eğı ır. 
ve mühimmatı hulnıı1& hile bu bibiilirler. Hu akıl vtı ın"ntık- sanayi odasında sırf t>tlırnin iş-

l~snsen aylık mecmualarını 
da o kadar işe yarıyaınaz.Çönkü ların 08811 ~alışao,.l!'ını beklemek lnıle ujtra~"" hır [Hiiro] yıık-

~ ·- O hazan aydı.n "Ya ve bazen de 
duran malzemıı bozulur. Vellıa- l:izımılır. AlınAnların hepsi birer tul'. <l•cll muhtelif ınalıall11r 

d ı. 1 1 .ı ıki ve Ü" aylııtını bir yerde ve 
•ıl yeni bir orda üyle iiç beş profeaiirıliir, tPlekldir f'ltmPkten en ve ıııııua •em sureti e teua · Y " 

·k -•·ı ı• · h birden ne•reımekte olan odamız 
deııede meydana gelemez> hoşlanırlar. Vii~iiıımeden yaşı- rı euı on ma ıımat gerçı er ' 

1. ı k bu mecmua ile tücoarıo.ıızın Muktedir lıir Leh mütebassı· yamazlnr, onların hu dii~iiıımele· ay neşrn< ılen ay ı mecmualarda 
t - .ı b 1 ıuuhta" hulundo"n muhtasar 

sının bn düşünceleri şayanı dık- rinden yerıi neticeler blhıl ola- nıcvcu ıse ue ınee<moanın e ıer Y " 

h il . k müfit ınaltlmatı Termek soretile kattir. Çünkü Lebliler de ouou cıı.ktır.• rıiis asının 11 ı araş gilıi-zamaıı 
d ı 1 k b f mevcııt arzu •·Te ihtiyacı tatmin gibi dii~ünfiyorlar. ~Ayet J,ebis- liit(er geçen asırda hnşlıyan O ayısı e • po- pahalı ir İatta 

1 edememektedir, tan hoyle dil~ilnınese ali ve Alınan itııbadı cereyanının ba- o maıı, bunılan beklımilen tay-
d Ticaretimizin nazımı ve tiic-

Almırnyanın hir yiirüyüşte Le- ~ına g~çıniş lııılıinayor. Bu cero- anın taınaını!e iktılaf edılruesi-
histaııı istila edeceği :ı:ana 14 • YAD şinıdiyıı katlar bir hareket ne ınAni teşkil eylııdığı gıbi re oarımı~ın mürşidi olnıası ioap 
tiu<le hulnnsa idi, 0 zaman Iıe- ı~n başka bir ~ey değil<li Alınan· kolte ve sair tahminlerin ıl~ eden odamızın bu eksikliği ta. 

mesul olan zevat tarafından ıııaınilb tel:tli ederek tücouımızı histan .AlmanyB ile mütııreke Itır kendılerinin bir c H:lkiın 
zeriyat salın~ı ve ~abaların ~ıksık ve kısa lıiilten Tll rapor• akdetmez Prevefl(lif muharebeye millet • olduklarını iddia cdi-

b verıw kalıılıyetı nazarı dıkkate tarla ve bakikata yakin rakkam 
aş Torıırdn. yorlar. •35 milyon insıtn hu cerıı-

alınarak besal.i hir surette ya. göstnınek soretile müstefit etHalbo ki Lı-biıtan huı.ıün zan- yana k"plırılırsa hıınuıı ciddi bir 
P ıluıaınakta olıuaMı basobile tile ıııeuini ,,o .. rwok ister Te bann 

nediyor ki:Alınanya ı)e yapılacak mesele olarak tel:lkki edılınesi • " · 
b cıırııuızın lıRzen yanlış yollardan bilbass>< rıca ederiz. 
ir mütareke R:ıyP~inıle Koridor lıhıınııelir, > ---------.----.--------

Lebislanda kalacak, Lelıist:ı.n da L Oumlıur reisi bıınu söylerken 
nofosurııın artına11 zamanı r güzleri ınii,tehziynne ptırlanıışlı 
.Almanya aleyhine çalışma- ve on<laıı sonrı< Hiiziine devamla 
sını temin ed.,cek ve nıhayet demi~ti kı: 

.Almanya, harp ed€ bilecek bir c - A 1 ın~ııı !ar A vrnpaya hiz 
hale gelmek içın htı~ seneden ıi- bakim olac:ıgı.ı:, Frnnsa olamaz 
Yade bir zamana ınobtaçdır. Hit- dıyorlar. Arıızıytı ıhtiy.ıçları ol
leriıı, Franıanın menfaatlerini ılııgonılan b :ılısetlıyoı lar. Bu~lin 

da~ıtmak için ba~la<lıgı diploma· Avrııpaila ıııcsktın olııiıyan arazi 
si taarruzundl\ ılk ınuvaffakiyet· var mıilırT. ll1iiRtemlekelerılen 

llj?lebiihtiıııal Lebislanda kazan- dem vnrııyorlar. D••ıntık ki Af. 
tnasının lıBkikt sebepleri hunlar- rikayı kastrdıyor. Bn istekleri 
dır. 

c Bir kere tecl'iihe ettiler ve 
oyana kaylıetııln. • 

orada miisl•• ınlekeleri olan dev· 
!etler için ne ıunna ifade edert 

Burnovada Açılacak 
Ehli Hayvan Sergisi 

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

Dağı~ ılacak 3100 Lira Vekalet 
Mükafatın Tevzi Şeklini Bildirdi 

Memleketlınızdeki bııy~an j 30 zar liradan 510 lira verihı· 

Ayın on ikisiodenberi tatbik 
edilmekte olan bakaya nrgilerlo 
af Te taıfiyeıi hakkındaki kanon 
dolayısile alAkKdarlar ba111 terııd

dütlere maruz kalmı,ıardır. Sa· 
Hlbiyettar bir kalem tarafından 
bo hususta toplanan malftm1'tı 

karilerimize Termeği faideli gö
rü1oroz: 

Kanondan istifade edebilmek 
için boçlnların haklarında Teri
len haciz Te hapiı muamelele
rinin tatbik Ti! icraıındao eTTel 
kanunun teklif ettiği zamanlarda 
müHcaat etmek Te iıtenilen pa
rayı vermek IAzımdır. Oombori· 
yetin illin edildiği 1339 mali ıe· 
oeıi ıonona kadar olan bütün 
senelıır icıln dt1Tl11te, hoKoıt 

idarelere, belediyelere ait olarak 
tahakkuk etmiş olan bütün Ter
gi reıloı Te harçlarla mnnzam 
kesirleri miıil Te tehir ~amları 
Tergi tezkereleri bakiyeleri ta. 
maman Af Te terlı:in edilmiştir. 

Bunlardan ba,ka muhtelif ka. 
onıılarl11 Taktıle ibdBS edilen 
miikellef iyeli nakliyei aRkeriye 
mü11cceliy11tl a•keriye, mo11fiyeli 
aekeriye, mabsol!tı arziyıı Ter· 
gileri, makin Tergiler, kayık Te 
maTnalardan alınan şehriye re· 
simleri, ıımanet .,arı, köylü zim· 
metinde kalan aşar bakayaıı, 

temtıtlü vergiıi Te munzam ke· 
sirleri Te bnnların 1111om cezaları 

ve bir kı•ım hediyelere ait Te· 

raset ve intikal Tergiıi da yeni 
kanuna güre aftan istifade et
mektedir. Eger •imdiye kadar 
ho Tergiler tabakkolı: ettirilme• 
mişıe handan ıonra dı& ııttlril

miyeçektir. 
Harp Kazançları 

Harp kazançları Terı.:iıi misil 
ve tehir zamaolarındrn Te ihale 
ilşarı ile eair hosusat ve rüsuma 
ait bazı iltizam bedelleri T8 
menafi hissıılerl, faiz Te takip 
masraflarından da yalnız misil 
Te tehir zamları tamamen affe
dilmiştir. Ylllııız bo borçlardan 
vergi ve iltizam bedellerinin 
asıllarını Te munzam kesirlerine 

ait miktarların yüzde 4.0 ını 

1934 malt senesi içinde Teya en 

az yüzde yirmisini 1934 Te yüz
de otuzunu gelecek 1935 ıııali 

senesi içinde Teyahnt tamamı

nın yüzde altmışını 1935 senesi 

sonuua hadar nakden üdemiş 

veya ödeyecek olanların geri 
kalan borçları ve zam cezaları 
tamamen altedilecektir. 

Umumt Jstlhldk Ve 
Ef1Lence Vergtwri 

U mnıni istihlllk, el? lence ve 
Almauyaııııı lıiiliin Alınanla

rı bir araya toplamak için yeni 
bir harbe A"ırışıp girı~miye
C•ıri hakkırıdaki l ıkrirıi iznb 

Görliyor~unıız ki Almanlar 
Avrupa içııı cı<ldi bir mesele 

teşkil ediyorltLr. Şımdilik yapı

lacak en iyi şey lıeklemek Tıı 

neslinin ısl:ıbı makAadile her cektir. Bo sergiye altı aylıktan 

sene BurnoT" Zirnnt mektebiıı. üç buçuk yaşına kadar olan tay
de tertip olunmakta bıılanan Jar iştirak edebilir. Birinci ve 
ehli hayvan sergisi basene de ıkinci mükatatın yedi üç Te dör
teşrinievelde yapılac11k Te bu düncü mükil.fatıo ttç adedi ecnııbi boansl istihlak Tergileri bııkayaaı 
sergi her senekinden dalıa mü. ırklardan taylııra mahsustur. ve .ıııım eezaları verglnio aslınll 
kemmel olacaktır. Mük§.fatlar eTvel emirde hükt1- ait miktarın yilzde sekıenlni 193' 

1 Cuınllur tetkık etıııektir. Hitler iki <lefa 0 • •·ıı Çekoslovakya Birçok alakadarlar hayvan. mel aygırlarından hasıl olan 1'6· mali seneıi sonuna kadar oıık<len 

1 fol "1 i 4 sPııelık .'\lazarik ıfada- AIM• - J,oren ile bir alakası ol-
11 111 lııı <'iiıule ile hitırmışti ve 
1•krar ~tıui,tı: 

• - Evet ovunu lrnvbetıiler ' . . 
llunıınla ı,,.naat ııtıueleri l~zım 
gelır. > 

ıı:ıailığını siiyledi. Almanya ile 

.lfrnnsa araHıııda bundan başka 

ne gibi bir ihtilat mevcut ola· 
bilir' 8arre meselesi miT Uunn 
lıalletıııok ıııümkiin<lür. Bir de 
Versay muabııdesi kalıyor. Ben 
ıuuııbeMlerin iblal edilıuek için 
aktolandaklarıoı zannedenlerden 
değıli ın.> 

Hitlerin iklidar mevkiiuı< 

gelnıes~nin Qttkoslornk <labilt si
yastıtine nasıl bir tesir yaptığını 

!arını sergı ye 

için şimdiden 

mı~lardır. 

istirak ettirmek 

hazırlığa başla· 

Vekfüetten bo maksatla gelen 

tabıisatın sureti taksimini aşa

ğıya veriy<•raz: 

Teşhir edilecek kısraklar için 
on altı milkafat Tllrdır. Birinci 

miikafat .vüz atmış, ikinci mü
kafat 120, iiçiincii mükA!at 200, 
dördüncii mükllfat :l20 liradır. 

Birincilere 11eksııner lira, ikin
cilere altıııışar üçiincülere ellişer 

llu;:iin Alnırn ittihadından 
en ı.ıyaıl" korkınası ltızıın gelen 
dl•VIH (,'.,J;o~lovaky·ı •lır. Çünkii 
fliller c~liicaıleleıu• unvanlı ki· 
':ıhıııda dı)· or kı: Bugün Avru
l':ı•l:ı 80 nıılyun Alınan yaşıyor. 
,\ ''"anyada lııılıınan ô5 milyon 
. \lııı:ıııla bariçt~ kalanlnr hirleM-' .Mazarıke sorduğum ZllIDBD cum-
ı,, rlıııelıiJ;r. Arttlırn- 100 sene hor reisi dedi ki: ve dördüncii ı.cel~nlere d8 kırkın 
~ ·~ıııııtlr,.ı Avrnpadaki Almanla- ı'akıt _ Sonll var_ lira verilecektir. 
ı·ııı :ıdt•dı :lôO ınilyonıı bulıııu~ Taylar için 32 mükıHat var-

sikalı taylara verilir. Mükafat ödeyenlerin geri kalan borçları 

artı.raa dijter taylara da Terile - fe cezaları da tamamen siline
cektir • bilir. Boğalara mahsus 9 mükll-

fat vardır. Birinciliği kazanacak 

2 boga için altmı~ar liradan 120 

lıra, ikinciliği kazanııoak iki 
boga için kırkardan aeksan lira, 
üçüncülüğü kazanacak 6 boğa için 
otnzardan 150 lira tevzi edile
cektir. 

Gentı bıı vergi bakayasını 

1935 mali seneıi sonun" kadar 
nakden ve t"marueu iideyecek· 
!erin zam cezaları .-e bu veıgi

lerin yalnız zam cezalarındvn 

borcu olanlarin borçlarıoın yiizde 
yirmisini ha sene sonuna kadar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
In~klere Terilecektir. Teşhir edı
len dişi Te erkek eşekler ve ka
tır !ar için 15 mükafat vardrı. 

Birinci gelen Eşeklere 35 
şerden yetmi' lira, ikiııcıligi ka· 
zanacak olan ÜQ bayvan için 
yirmlşerdeıı dO lira, diiiirdiincü

nakden ödeyeceklerin mötebak 
borçl><rı affedilecektir. 

Em/dk Ve Ara.rı Verglal 
1933 Mali senesi ıoıınna ka 

dar arazi nrgilerile mnnza 
keıi'rlerden borçla olanların b 
borçları Rekiz sene Te sekiz talı: 

ıitte Te 1929 seneei ,eııeıi sonu 
na kadar emlAk Te bin' Tllrgi 
)erile munzam kesirlerden bor9 
lıı bnlonao tarın borçları dört 
senede Te dört müeaTi taksitte 
tabıi l edilecek tir. A raıi vergi•ll• 
munzam kesirlerinden olan bor• 
can yüzdtı otuzn bo ıene içinde, 
yahut yüııde elliıi 935 ıene•l 

nihayetine kadar Teri tine geri 
kalan borç tamamen affolunur. 

Emlak ve bin" nrgilerioin 
mnnzam kesirlerine gelince; ha· 
nan yüzde 60 ını biı eene içinde, 
yahut yüzde 75 ini gelecek .ene 
ödeyenlerin de zam cezalarile 
birlikte geri kalan borçları affıı· 

dilecekti r. 
Hayvan Vergtt.rt 

1340 - 1931 senelerine aıt 

bayTanlar Terglıinio ylllnııı zam 
cezalarından borçlu bulnnanları• 
hu bor9Iarı ve Tergioin Hlile 
mnnzanı keıirlerden ve Hm o .. 
za!arından birlikte borçları ba• 
lonanlar, nrgioin aslile mun
zam keıirlerde olan borçlarının 
yüzde yetmişi 931 Renesi içinde 
nakden Terildigi takdirde lta 
borçlarının mütebaki yüzde oto. 
zile zam cezalarının tamamı Te 
Tergioin asılları affedilir. Keıir

lerine ait borçların yüzde yet
miş be'i 1954 veya yüzde 85 ol 
1935 seoeıi sonuna kadar öde
yenlerin geri kalan horçları ter· 
kin edilecektir. 

Muamele Ve Kazanç 
1925 mali seneıi sonuna ka· 

dar geçen müddete ait kazanç, 
muamele, eğlence Te hosnai i .. 
ti b 11\k verjtilerile cezalarından 

192'-1929 senelerine ait damga 
oyun ıi.latı, oyun kliğıdı, sigara 
kağıdı, kibrit, kaT, çakmak re
simlerinden Te hususi vergi ve 
resimlerin tazminat mahiyetin· 
deki zam ve para cezalarından 

borçla olanlardan hunların Blıl· 

IR?ını bn kanonun meriyeti ta
rihine kadar tediye etmiş olup 
yalnız zam ve para ce?.al .. rıudan 
borçla olanların bu borçları 

affedilecektir. Bu nrgi ... e re
siınl~rin asıllarını l•u sene ta· 
ınamen ödiyeceklerin misil Tll 
tehir zamları ile para cezaları 

gene bo verıri ve resimlerin 
asıllarının yarısını veyahut 
daha fazlasını 1931 s•neıi 

içinde Terenleriu misil Te 
tehir zamlarile para cezalarının 
tediyeleri nispetindeki miktarı 

terkin olunacaktır. 

Mükellef lgetl Askeriye 
.Mükellefiyeti askeriyesini yap· 

mak için ıilab altına 9ağırılan

IRrın silah altında bolondokları 

müddete ait kazanç vngisilıı 

kesri monzamlarından 933 aeneei 
nihayetine kadar bllr hangi bir 
sebeple tabııkkak ettirilmiş 01110 
borçlarının kııyıtları taınamen 

silinecektir. 
intikal Vergisi 

1929 ıeneıiniu nihayetine ka

dar tahakkuk ettirilmi~ veraset 

vo intikal vergilerinin tl.'hir ve 

misil zamlarındaıı tahsil eililme· 
miş olan kısım lıor affedı lmiştı r. 

Bir Dlüra.oaa.t 
Yalnila bulanan bir koııı iı-"1ıı<';ıktır. , 1 Mehmet Ali BeJ' dır. Birinci gelecek iki taya yet· 

I· (.'~koılouldar lınnu _okurlar· f,ıınan .,ırk. ıı _ umumi. be~e~ mişer liradan yilz knk lira, 
:•ıı ''"ı' lılı riııın 14 mılyonıl:ın 1 toplantısınd ... lkıısat TekKletını ıkinci gell!cek heo tay için ellişer 
Jlıaret '•'ılo~ ı,,rını, hunon 3 nıil- Tıcaret oclıı•ı uınumi kt\tibi liradan 250 lira, ücüncü gelecek 
;''.'"'·•uıı ''" Alııı•ııılardan ıııii- j '.\le~nıet Ali beyin te_ı_n~U t'.~m.~si 8 tay için kırkar liradan 320 lira 
~.,ı , 0 .,,, 11 ,.,i.1 ,.,11111 dıi.ıiıııivıır. vei,aletçe ınnvaf•k gorıılmu,ıur. ılördüncii geletıek 17 tay iQln 

Mükafat alacak Bojtaların 

2 4 yaşında olması ve boz ırka 
mensup bulunması şarttır. Teş 

bir olunırn ioakler için 13 mü
kafat varılır. Birinciliği kaza
nacak 2 inek için 35 şer liradan 
70 lira, ikinciliği kazanacak 
dört inek için kırkar liradan 
160 lira, üçüncülüğü kazanacak 
7 inek için 30 ar liradan 210 
lira teTzi edilecektir. 

lilğü kazaoaoak 6 eşek için onar- yon eYi Tiirkolise müracaat ede• 
dan altmıt Jlr11 teTzi edıleoektir. rek liziim Te incir işi iiz6rine 
Verilecek biltiin mükrıtatlarrn ithalat ticareti yapacaıırnı hif. 
yekAnu 3100 liraya balig <ıJıuak- dırml~ -..e maruf firmaların ad. 

MiikAfatlar yalını• lıoa ırk tadır. ra.lerini iıteuıi~tir. 
~ . . 
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IJ//YLT//sllllJjf lftL71(3Jf) Yeni iskan Ta imatnamesi Geldi Beştepeler Mektebi 
i Y-a:z:aıı; .An.dı-e l\&airo ı ı w obacirlerin Tabi Olacakları Ahkam Kendiler·ne Onb s Gün nra Tam 1 
~ •• "r~r~~ .. .,.~ ... ~n~K7;~1'T•su.h.i ~s~~ ~ Azami kola:vlık ar G=terilmesini Emrediyor Atma Senliği Yapılacak 
;:Bılırsınız Kı Ben, Burada l!l'eyı Tem·: l!iiyiik l\lillet Mec!ısiııcs la· nıecburdıırlar. bilmiyorlarsa şehadet parmağı Bir ka~ gün evvel vali rrr •. 
~sil Ediyorum? PraDSlZ' Dlenfa.atlerinif lıul olunan iskan kanıınnnnn sıı. Ellerinde vesikası olmiyanlar bastırılır ve iki şahide imza zım paşanın riyıı.sııtiııde toplanırn 
: _ 38 _ : reli tathıl" lıaldcında ıı,.~•rlamrn icin tahkikat surntile muamele ettirilir. vilfı.yet d~inıi encümeni. maarif 

:-;ıı•fnlnr . F"rrnl nıeıunondu. pahiliriıu. Sonra valiyi tayin. et talimatname Dahilıye Vekale• yapıhr ve. bu eşya ve hayvanlar 1( - tskan kanunu reşit nurundan mahrum bulunnn bir 
Qııı!i lın~ıın" .,-ıdLyordn; h emen ıuek meselesi de var, tın ise tind .. n diin vilayete tebtig olun ıçıo (eşya ve hayvan kagıdı) oTmıyan kiiçüklerin de muhacir çok yukarı mahıı.llcılerdekf çoüuk
lıNn•ıı ı~tılıfııfkar, bu arkaya eheınıııiyelsi,. hir i~ dep;il... ınuşlıır. Hiil:lsalen neşrediyoruz. doldurulur. Ve diğer vesikalarla otarak tabiiyetimize ka!)()lüııe lara Beştepeler ruevkiinde bir 
ıııiitrn·ccıh hJJŞ ve rnnrn ha Jferral ve zahit yalnız kal- llllllıacir ve mölteciferin kaimi- gümrük dairesiııeyollanarak mu- müsaade vermiş olduğundan ana mektep yapılması kararlaştuıl
cekin:ıeıılık. cOruijpnları ıaş.ıyaıı tlıl>ır. leri, knyilleri ve nakilleri aşa- amele yapılır ve bütüıı bıı. mn· ve babl\sı veya bunlardan biri mıştı. Mektebin taş, knm vo ki
trenlnın ,.ııında hoj?ulan Han- Qınli, başı gene dik, de..-anı gıılaki hükiiıııfere talıf o l acaktır: ameleler muhacir ve mültecileri veya kan ve civar veya aıhri reç malzemesi halk ta.rafıııdan 
keu dıy" ılüşiindii K•ııniinıstleri etli: 1 - i\Jnlıocir vo nıiiiteciler bekletmeıleıı yapılacaktır, akrabaları bnlnnmıyan küçükler temiıı olunacak ve l'ilıl.yet te 
d" !!ııyet iyi anlamı~ . Hem ildi- Şrı halde •İzn güvenebili. Tiirkiyrye µ-irdıkleri, şımendıfer, 8 - Kanunun 31 inci ma<l- için de birer beyanmurıe doldu- hususi bütçeden nakdi yıı.rdun-
~•t 1ı .. r,kındıı ıliişiinceleri oldn)!u ri7.. vaptır v~ safı" nakliye vesaitin- desinde yazılı cemaate ait eşya• rnlup kendilerine imza ettirilir larda bnlnnacaktır. Beş dena· 
ıh şııplrnsiz. Şa~ılacak şey. Belki J,ıu. Tı. Yu bekliyor. d~n çıktır<l•rı yerin valisine l"e- !arın da giimrük mnameleBi ayni ve banlar dıı müstakilen tabii· neli olacak bıı mektebin placıla-
şelııııle Sovyetler bazırlaıı:rl;en Şa. .. ghııy bankaltır birliğinin ya kııyıııakamıııa 3 giI 11 zarfında Mur~ue yapılacaktır. Aııcıı.k ba yetimize arınırlar. rı mimar Necmettin hey ta.ra-
lıa adam Rom" iuıp•raloduj!o şefi, Qın ticaret odasrnıo lahl'İ müracaatla ellerirıdeki pas.ıport eşyanın götürüldükleri yerlerde 15 - Bütün muamelelerde hodan hazırlanm~tLr. Bo 
ııun Jııle iiğrelPn tlersl~rini ha- reisi olan Liıı _ Tı _ Yn, asileriıı veya dıger vesikaları vı.rerek cemaat hasneatında kullanılıp knlfaııılan beyanname ve diğer akşam vali Kazım paşaJıı. 
tırraııyor. Jıwrnn hakkı var.Ho işgale haşlamış oldııklRrı Qıo kPnılisini ve lıerabnlerindeki lcnllanılınadıklıuı tahkik ve tıı.. vesikalara pul yapıştınlmaz. veril~oektir. Bir ka~ g,iiıı 
Qinlıler her kurııazlıgı dü~üııü- ~ehrinde, Ferrnl'ın inıtiyazlı mııı- aile efraılını .v:.zdıracaktır. kip edilecektir. 16 - Takan yeriııe veya bir- içersiııde lıalkı filen çalıştırmak, 
yorlar. 1 takalarda. yı<.pacağındaıı fa:da, 2 - Vafilıklere veya kay- Tabiiyet beyannamesini im leşeceği yere gıden her mulıacir aynen temini mümkün malz.eme-

Gene telAfon: faaliyette baluııalıilirdi. makamlıklal'3 müracaat eden zıı.lıyaıi muhacir ve miiltecilerin eliııdeki muhacir kagıdıııı bir yi elde etmek içiıı paşanm riya-
- Kışlalar loışadılnıış. H ii- Zabit s.elanı vererek müsaade mııhacir ve mültecilerin dördün gümrük muameleleri, nakilleri, hafta içinde götiirüp nüfus daire· setinde faal bir inşaat heyeü 

kfııııetin yardımm kuvvetleri ar- aldı. rii madde lıiiküınlerf ıfoiresinde lijban memurları veya vali ve sine kaydettirmeğe mechnrdnr. toplanacaktır. Heyetin meıwi 
tık gelmiyor. Ferral birinci kata çıktı .E& muhacir ofııp olıırndıldarı tabii- kaymakamlarca memur edilen Niif'os memurları bu k5.gıt· programını az para ile çok iş 

Form! sordu~ ki Çın d~virlerıııe ait heykellerle YPI lıeyamıanıesi imzalattınlılık- kimseler tarafından yapılacak ve Tarda yıı.zılı nüfus miktarını yapmak teşkil edecektir. Hayet 
Şimal istasiyonn 110 ol her yanı siislenınış ıııoderu bir tan sorırn (muCıaoir fiiigıdı) ve- para mukabilinde komisyoııcnlar derhal mnhaoir delterine kayd- şüphesi.!l maarif nuruna susamış, 

muş 1 yazıhanenin bir kii~esiode beyaz rılrcel<lir. Bu maddedeki şartları veya başkaları tarafından bu ederler. hayrı seven birçok kimselerin 
Henüz alınmıunş. ketırn elbi~e~i,, yıılrnsız beyaz lıaı~ olınır~nlara mnlıııcir kağı· muamelelerin yapılması men olu.- 17 - Her kazada birer mıı- mnaveıı~tine mazhar ulacaktlr. 
Şa halde hüldımet cAphe- göınlegi, onlar renginde alabros ılı YPrııı~k ve lHrnlardıııo tabiiyet nacaktır. hacir defteri tutulacak ve mu· Oıı beş gün sonra mektebin te-

den kavvet gelirebilir' ~açları ile Lıa -Tı _ Yu, dayanı h~yaıınaıı>esi alıııak m"ınnudnr . Muhacirlerin muameleleri hacirlerin kllğıtları bn defter- mel atma şenliği yapılacak, uınn-
Qinli cevap verdi: lacıık yerlHri nıkelli bir kıı.ıııı- Tiirk ırkııııı ıııerısnp olop ta azami süra.tle bitirilecek ve mu· lere kaydedilecektir. mi vılayet meclisinin ilk top· 
_ Belki efendim, hiikiıınel peye nzanıııı~, bekıiyorda. Biiliin nıiisliiman brılıınanlar alelitlak bacLrlerıo bu muameleler ıçın 18 - Hangi kazada yerleşe- lıuıtısında icap eden taLsisıı.t ta 

kılalarıyle tankları Nankinden çehre ifade~ı ajtziyle <ıenMınıle mrı!rncırdırfor. Taıarlar, Kara 24 saattan fazla beklememesi te- ceğıni kararlaştıramamış olan bütçeye konacaktır. 
ise çekdiyor banlarclan boraya idi: eııerjı sabilıı ıbtiyar hır kur- r•pı.l<l.r, Pomaklar, floşnııkTar, mın olnııacaktır. Nakilleri es- serlıest muhacirler oturdukları 'LLJl[Z77.7ZLLLZX"Lr..LLratZYJ.Lz:L; 

da gönderm~~i kabildır. ba,(ta. ı Giircilter, rncskfııı c;ıngiineler, nasında misafir kalınağa ruec- kaza nöfne memnrlngnna mnha- İK.TISADİ 
Sonra, zırhlı tren de ciddi Ferral oturmadı: J,, >-.:ılerıte mihılfrm"11' oldol'd:ırı hor oldukları yerlerde kendilerine cir kağıdını gösterip kendini 

HABERLER Lir muharebe yapahilir. _ Sız Jıoıniiııı 8 ııer işini ıı~ı- ıakdır.ı" h.hnl olımurl•r. Şıip ücretsiz misafir olabilecek yer kaydettirmeğe ve o kazayı terk-
- Evet, trenle i•tas.yonnn letmeğe karar verıuı~ lıaluııu- ıı .. ı, µiiı iilttıler hakbnıTa tahki- temin olunmak ve gümrüksüz ederek başka kazaya gidecek ~ 

etratında tntunulabileceklir. Ele yor.ıunuz . 1 kot y .. pıhr geçen eşya ve hayvaıılarıoııı da olnrHa gittiği kazada yine keıı· ·u· ·• s t 1 ' 
geçiril~n her Ş"Y· sırası le teştd- Sorınııyor, kar~ısıEd:ıkıııiıı f 3 - H iikfrıoett~n •skfi.n İS · iicrelsiz muhafaza edilmesini dini yazdırmağa mecburdur. zum a ıt arı 1 
latlanchrılmaktadır. İsyanın mn tlii~üncel~rıni teyit edıyoıdu. teınıp" 'l'iirk ınnba.cirleriıı mn· lemin etmek mecburidir. Mnha- 19 - Bu mnhacirleriıı en ~ ~ • 
hakkak kı, Rus veya Avrupalı Devam etıi: l•• c<r '-f•!!ıll:ıtııı:t (s .. rh.-st) keli- cırlarla mültecilerin komisyon- son gittikleri kl\zalarda yapılan ~ 
kadroları var. Her idarenin in· - Hız de iiyle. m~sı Y""'"- onlar, hancılar, oteleiler ve reh- kayıtları nüfu3 memurları tara· Çu. AlıCL Fiat 
tilalci memurları asilere yol güs Sonra omuzları ilerhlP, hir , HijJ,ıJıııetten i-ıl<fın istemedıği berlık namı altında hareket edeıı tından daha evvel yazılmış ol· 160 Kırk Kazım 8 50 lO 50 
terıyor. Her ~oyı ida.re eden hir a~aıı;ı, beş yııkan dolaşıııaı;a hııclıle 111-#clohıi ikıımer" ıabi rıı kimseler tarnfından soynlııp mas dukları kaza nüfus memurin- 11~ H z Ahmet 7 25 
de askeri komite mevcııt Şimdi başladı. ılnlanlaıııı muhacır k»ıtıllauna raf yavmalarına ve .. ıı .. rındAki ğnna bildirirler. 15 Vitel 9 

11 50 
9 

Ş ,_ k 1 h (ıııecloııri iakl·n.) ~bar.,s• hiikıl- eşya ve hayvanları yok lıabasıoa 20 - M~cbnri ikamete tabi 2gg Yel'u"n biitiio polisin sılıihı elinden alın- an .. ayşe ı-0z1>~mııi!;a RZır. . • '. • .. 
l 1 K il h F 1 Ç 1. . ... d .. . . 1 ıııetıeu ıakıııL ı tıyPnleı-ın mulıa elden çıkarroalanna meydan ve- tutulan muhacirlerle hükftmetçe 

mış ıu ıınuyor. ızı arın, er erra ın ı yu;ı.ıır. f> uıı; ıtı- 36476i Eski satış 
haldP, bir takım toplanma. yPr ınatsı:ılıga rastllllırnm•ştı. Acal>ıt cı:· l«•i!ıl lı•rını> da (ıslıhı)kelimui rilmiyecek surette k:•l'i tedbirler iskan gören muhacirlerin kağıt-

] . . . . :ı~ve "' "",.· aııoacaktır. ıarı iskan yerıerinin harioıude 365049 Umumi satış. 
erı vl\r ki kıtala.rı buraludan hu keıı•h ıne rnanıyor mu ıdı '? 

4 1 
.. ı. . ~ 

kışlalnra karşı gönderıyorfar. . ~ ·- ıır ırPut> tnaUou et- 10 - Müracaat vuku.unda bir muhacir defterine kaydedil- z h • 8 
z,.ı>it: Ona. eıgara paketmı 11 ,,.,.tır. Hn t mek ouık~adıle gelcucı111' olan mnhıı.cır ve mültecileriıı kayma.- mez. a ile 01S8SJ 
_ Çinlilerdi' büyük bir ltış pakM, BıgarB içmemek lrnrnrını ı miiltfcılerl.ı Türk küıtüriine kamlıkça müstacel bir telle hü· 21 - Bir ailenin nınhacir Çn. 

912 
242 

63 
2193 

Oınsi Fıat 

kili\t kahilıyeti vardır, dedi. verı!ıgi >1anıanJanberı, sanki ka- ,, lıajtlı olın•yıııılarn. mubacır k.~- 1.um~tt~~ .. dıle~le~i. nüfns nmnm kıl.ğıdında yazılı olan aile efradı 
_ Şaııkay~ek nasıl korona- raklerind.,ki kııvvelı kendı keıı- jtHlt ..-erıleıuea Ve huulara tabı· mtidnrlojtune bıldınle.oe.Jı: ve bıın. talepleri üze.rine o kaza muha· 

biliyoı·7 diue iııpııt etmek istiyorma' gih i l 'Y"l loeyaıınıune r iııtz.a eltıril- ların Aıle ve nöfııı miktarları cir defterine yazıldıktan sonra., 
_ Otomobifinin önünde dai- lı .... ·'- ,~ .ı , mfz. Hır verde i11lnin dl\ ed•le memleketleri, ırklan, konuştuk· bundan ifraz snretile müstekilen 

rna 
Sonra 

muhafız otomobili gider. 
gözcüferimiz de 

e.p maaaBınm ustun..., aç,.. ull · • 

d 
mezler. Hıııılara ılıamet tezke lan ani\ dili, Türkçe bilip hl· mahacir vesikası doldurup ver-

rnyor a. 
_ Şıuıgayşeke yındım etme- resi verilerek halılar•nda ecnebi medikleıi, nerede iskan istedik- mege kaymakamlar salahiyet· bizim 

vardır. li. Ha sızın ıçın hır ö lüm dırım 

işiclir. Bogüııkii vazıyelın hiiy-

ıııuıunelesı tatbık olunur. Hu ne· !eri bildırilecek ve gelen cevalıa tardırlar. 

vi miiltPciler hakkında evelce göre hunlar gösterilen yerlere 
verilmiş ofan emirlHin gelıne- gönderHeceklerdır. 

lerı lıııkkdır. .Muhacir ve mülteciler Türk 
5 - l\lnlucir pasaporta veya ıckına ınennp olup ta. iskan i11-

Ferral ıırtık cııormı sıkmaga 

ba~lıyan hn başı dik tutuşun 

manasını nihayet anladı. Koııa~
nıaııa başladıkları zaman, Mar· 
eıyalin tepesinden fıeadine bak
makta oldognau Ranmrştı: hal!ıu

kı zahitın sag gözündeki mısa• 

tır, oııa yokıırd .. ıı aşağıya doğrıı 
l•akmı.ğa ıueclıur edıyordu. 

vi~PAi olmaksızın v1.<ya aramak· miyorlarsa bunları istedikleri 

Leri knrrııaga çalışıyorlar. Hırlık · ıızııı ıııuııtazam ecnelıi Jlaıtapnrln yere gitmekte serbest bıra

leriıı ilk kararı boıç verenlerin ile golın ı ş bulunan ve Tiirkıye- kılacaklar ve yalaız ihtiyari 

F 
·'emı·. da yerleşrneıti kRst eden Türkler ikamet edecekleri yerler beyan

lece süriip gıtmesi hahıie konu

lamaz. Koıuünıstler, köylerde 
ordunnıı gerisin•le kiiylü birlık-

.Marsiyal cevap verdi: 
- Bu yet nH•z. IJann düzelt-

mak lazımdır . Ve ne kadar ace
le edılrrııe o kdılar eyi olar. Ben 
gıdıyMum: hiHdimeti ele alaeıık 
olan ıcra lrnııııresrrri JJeçınek icap 
edıyor. Ora.la lıelki brr şey ya· 

( erral ruüra.bahacılarm u 

yordu) mallarım yağına etmek 

olacalı.hr. Sermayeleriııizin eıı 

büyük parça.tarı lröylere yatırı! 

mıştır. Hankalanmzın mevdn1.h 
toprakla garııntL edılmiştır. Köy 
Sovyetlerı .•• 

- Sonu Var -

Bristol Oteli 
IsLanbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
Brl.SfOl Oielı· . 'l'epehaşı Jıahçeııi karşısıdna 

• Halıce ve Marwaraya nazLr 

hııvdıltır hıı- yerdedir. 

B • t l Qt ı• Asansörü, her odasınd11 sıcak 
rıs o e 1: sonk suyu lıulonan bıınyolu 

oılaiarı havı Istaobnlun birinui sıaıt lüks lrnnforla bir otelidır. 

B • f [ Oi ı • • llüliin rahatlıklarına ilave
rlS O e l. ıen en temiz bir aiı ., otelidir 

Rrı•stol Ote)ı• • tz.ı_nirlilerin bulnştokları bir 
- • ınnlakat y11rıdır. 

D "kkaf . Fiyat hususunda Birietol oteli bütün 
l • birinci sıoıt olellerdeıı ncuzdnr. Yatak 

ücretlerinde yeni fevkalade tenzilat yapılmıştır. 
12-26 (792) 

v" kanaunıı 4. iincii maddesinde namelerine yazılacaktır. 
giisterileıı sebepleri i.bth·a eımi- Tiirk ırkına mensup olmıyan 

yen Türkfon gayri mü~liimaıılar 

muhaeır olarak 'l'ürlciyede yerleş
mek arzıısuou gösterdıkleri andan 
ilibaren derhal muhHcirler mu-
anıelrsine ta.ili tntnlıırla.r. 

6 - Ralkan barbından ve 
uınuııı! harplerden sonra terke
dirmiş yarler hnlkıadan olııp 

hıtkkı hayıırını Tiirkiye lehine 
kullanıp Türk tahiıyetini mnbıı · 

hafa:ı:a. etmiş olan müslümanlar 
türkıy~yeb•cret ettikleri takdirde 
ınnhacır muamelesi görürler. 
Hunlara. yalnız roııbacir ka~ıdı 

verılecek ve isl<an h»kkından 
ıstifade eıleceklerdır. Bunlar da 
diger muhacırler gıbi gömrük, 
vergi, askerlik ve dıger muafi
yetıerden istifade edeceklerdir 
Lozan ahilnaınesiııin meriyet 
ınevkiine gııdigi farıhten sıınrn 

tıcal'et, sanat, amelelık veya 
her lıa:ıgı bir suretle Tilı kiye 
haricinde. ynrd tutma~ bulunan 
mlisliimanlar nıuhacırlık hakkın
dan istılade edemezler. 

7 - Eşya ve hayvan getiren 
mnlıaııir ve mültecıler bn eşya 

ve hayvanlara ait vesikaları vali 
veya kayıııakamlara göstermeğe 

muhacir v., müllPciler hülı.11.met-

ten iııkin iatemeeeler bile ser
best bırakılmıyacak -ve. nüfu 
nmnm müdüriyetinin göııtereceğı 
yere eevkolnnaca.klardır. 

11 - MnbacLr ve mülteciler 
ilk çıktıkları yerde hükfımet 

tabipleri tıırafındnn muayene 
edileceklerdir. Hasta oldukları 

anla~ılanlar en yakııı hastanelere 
gönderilip orada meocanen te· 
davi ettirilirler. Muhacir ve 
mülteciler maayene tıdılmeden 

hiçbir yere ııevkedilemezler. Ser
beııt iskiıı istiyenlerin de mna
yenele-ri mecburidir. 

12 - Hastır.nelerde tedavi 
edilen muhacirler, mütleciler ve 
göçebeler ve na.klolnnulanla.r ge
rek hu hastanelere kadar, gerek 
bu hastanelerden iskan yerlerine 
kadar devlet lıara. ve dAniz ııak
lıye v .. sılalarıodan meccaneıı ve 
ımtiyuzlı nakliye ııirketlerioin 

asgari tarıfelerinden istifade 
ederler. 

13 - Tabiiyet beyannamesi 
bir ailenin reisine ve aile efra

dından re,itolan erkek ve kadınla 
ra imza.landırılır. Yazı ve imza 

22 - Muhacir k!ı ğıtlarııı ın 

hükmü bir yıldır. Hunun için 
bu kağıdın başlauğıcı ve sonu 
kAğıdın üzeriııe yazılacaktır. 

23 - Muhacir kağıdı alan 
her muhaoir bir yıl i9inde tabii
yet muameleeioi ikmal ettirip 
kendisini otnrdujtn yerdeki nü· 
fas kütüklerine yazdırtmaga ve 
doğum &Ağıdı almağa meohnrdnr. 

24 - Muhacirlerden tabiiyet 
beyannamelerini alan kaymakam
lıklar bir hafta içinde bu beyan
namelerin aıılıııı nüruı daire
ı~nde alıkoyarak üçer nüshaaını 
dogrudan dojl;ruya nülas mü
döriy~ti nmnmiyesine gönde
rirler. 

25 - Mnhırnir ve mültecile
rin kayt ve tesçil muameleleri 
ıskan nıemıırları ve bnlnnmıyau 
yerlerde miinasıp görülecek me
murlar ıar.ıfından görülür. Pa
saportlar ve sair evrak yüzer 
yüzer ciltletti ri lir. 

26 - Merkezden tabiiyet mu
ameleleri ikmal ettirılenlerın 

nofnd cüzdanları derhal verilir 
ve muhacır kağıtları alınır. 

Rakl Masasında 
Azizıye ınl\lıallesinde İspar• 

talı hmailin meyhanesinde ar
kadaşları boşnak Cemal, Cafer 
ve Davut rakı içerlerkeıı Siiley· 
man ogln lemail para mes'ele
sinden meyhaııeoi Ismail ile 
kavgaya tntıışnınştnr. 

Süleyman ogln Iemailin hii
kfimete zabıta memnl'l,.rına te-

fevvnhatta bnlnodugn iddia e<lil· 
dığinden tahkikata başlanmıştır. 

Bngdııy 

Arpa 
Nohut 

2 90 s 50 
2 50 2 6:.!,5 

4 37,5 
Bakla " Mısırdarı 2 17,5 

5 25 
75 

483 
8820 

Kumdan 3 75 
Palamut 175 50 370 50 

iki Ay Evvelki Hırsızlık 
fki ay evvel Karantinada 

Şamlı ~ükrü b.eyin binasında 

Hamdi oğlu Mehmet efendinin 

bir cep saatını çalan Ali oğhı 

Halil zabıtaca yakalanmış ve ad
liyeye verilmiş.tir. 

H.ayvan Urkml1$ 
Yako oğlu Avramın binek 

arabasına koştuğu hayvan ikinci 

Kordonda otomobilden ürkmüş 

ve Kayserifi Ömer oğlu Yusufa 

çarparak sol omuzundan hafif 
surette yaralamıştır. Arabacı 

hakkında tahkikata başlanmıştır. 
Taşla Yaralamış 

Kemerde Ragrthııne cadde
sinde Mehmet oğlu Hasa.nla Hü-

seyin oğlu Ali arasında 

çıkmış, Ali taşla Hasanı 

dan yara laınıştı r. 

Silah Müsaderesi 

ga'l'ga 
l>a~ı n-

Kemerde A vnı oglu Talat\lL 
bı r ta ba.noa, Mustafa oğlu Sa· 
dıkta vo Ya.sut oglıı Hliseyinde 
birer sustalı çakı hulnıııııoş ve 
:ı:abıta tarafından müsadere edi· 
!erek haklarında takibata lııış· 

lanmıştır. 

Her Eve Girilir Sanmış 
Çol'Bkkapıda Pılıç sokağında 

sarhoş olan Ahmet efendi, Des· 
tan kızı Oemile hıınımın evine 
taanıız etmiş ve evden 
ken z~bıtnca tntalmıışlur. 

cılrnr-, 



25 T~ınnıuz 1934 ~enı a~ır 

Zay Makbuz 
291 l!l:H tarih ve 2/48 Nn. Jo 

tııır itlı:ıJ[ıt giimrügünden al
ı, oıııu• 

~ııınuz depozıto makbuzu 

Rimayeietfal 
Vali Kazım Paşa Hazretlerinin Himayelerinde 

Mehtap Ve Gece Eğlencesi 
•ı~en 
tn zıya:ı oğradığınılan bir 2fJtemmuilperşembeakşamılnclraltıtlerlslndeTaygare burnunda 

Doktor YAZI Fl.~i >OST~ 

Güller Adasında Geçiriniz 
ısıoi 1 1 a ııcagımız cihetle kay 1 Hususi Vapurlarla Gidilecektir Memleket Hastanesi 
anın ı ··k 

ı~ ııuı· . ıu uııi kalmadıgı ilaı• Rüf e Zengin Ve Ucuzdur Dahiliye Mütelıassısı 

Kemal Sakir Adrlatıca Kumpanyası vapurlarııe muntazam seyrüsefer · 
Doksau giin müılde tli gıdiş geliş biletleri : 

Birinci mevki fJO, ikinci me11kl 33, Uçüncü mevki 
17, Güverte 11 lira 

E 1 · d d - 0 k d Mnayeoehane Birinci Bey· 
Aydııı Zıraı Satış ğ ence yerın e ve vapur a seçme muzı var ır ıer sokaıtı numara 36 Tele- DES GRANDOTEL 

ItC>S:ES 

ı\· I Eıtl encenin yalnız devethl ere müobıısır olmasına, fevkAlade fon 3956 ""l'N:\lıt leri ttıhadı " mükemmeliyetine ve inti7,amınıı, bilbns~a nezahetine çok dıkkat 
3037 ( 15ı) d d .. Evi Karantina tramvay cad-

r,..ı~~-111!!!!!1;..;_~..;;.;..;.;..1 edılrnektedir. Eglence mıntııkası jandarma, polfa ve eniz en ru· desi karakol karşısınela No. 596 (;ÖZ Tab·ıbı· su mat motörleri ile inzibat altına alıomıştır. Telefon No. 2545 
Havai fişekler, sürprizle, sandal gezinti ve oyunları (363) de oluruııu7.: Asri konfıır, liiks ınüe.sese, en iyi miiesseAe 

Hususi plaj, GOL!!', TENIS, .AV, Ot<:YfK SÜREÖ-t 

l•tt K ~ bir çok eğlenceler ı==== 
U U

11 

ır ar Avdet için her semte bir buçuk saat fasıla ıle DOK.TOR 

Husust Vaplfr Saatleri vaourlar hareket edecektir Hatı'p Og"'. (sat 
Hor şey dnbıl dört bııçok liradan itibare:ı 

A ıleler 

450 kilometrelik 

ıızun ik1'metler ıçiıı ıenzilat 

miikemınel otomobil yoln - Bil! 
lıo ltterıı '"ket hasto.nesi göz 
İk·'1011kları mlltehauısı: 

ıncı Heyler sokagı No. 65 

Telefon: ;J056 

~~·2·2·-~26;:_::tı~:~3~S~.~7~39~ 

i{ira . ık Hane 
.,Rarşıyakaıla Keıııalpa•,. catl-
" ınd • 

i e Relt!ılıye Pokap;ında be-
l~e dairesı karşısında dört 
d •e geniş bahçeyi ha"r i mü

lr et 14 numaralı ey kiralık
.~ Giirınek ısliyenler ayni so
~ıa 26 •e 1 numaralı haneye mii· 
•:ıı lo • 1

' ılan olnnur. fi .5 

ı\ııııauyanııı 'liıhın.,en dariil 
r.. " 110onu 'l'ıp fakültesi 

lr. mö81öf i" Ali 
Cilt s F · B • aç, rengı ve 

elsoulduğu ve tenasül 

astalıkları mütehassısı 
a .\l.uayenehanesinı Birinci 

eyler · sineıua sokagınıll\ :.!6 
~:~aralı lıu8nsi dairesine 

etmiştir (ll4Ci) h 3 
l~ll'tl 

Saat Saat 
Konaktaıı 20,30 Karşıyakadan 21 

20,45 A IRaırnııktırn 21,30 

Hareket 
Pasaporttan 
AiRarıcaktan 

Karşıyakaılnn 
Kıı rsn tı nadan 

21 Hareket Pasaporttan 21,45 

• 

21,30 Konaktan 
22,30 K:ı r:ı n ti nadan 

Telefon: 3916 

22 
22 

3045 (146) 
... . . ' ı .. - ; • 

·····································································: 

TAZE TEMiZ UCUZ ----• 
• 

IL...A.C::: ... 
Ha.md.i :Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi· 
Ba~dnrak Biiyiik 8Rlepciojtln han kl\rşı~ında 

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

Borsa intihap Heyetinden: 
Ifors" idare heyetinin 19:H - 19:35 ~ ··n r •ı iııtılıa!ıatı ;JO/ 'l'eıumıız/ 

1934 PazarteRi l!İiııi\ y•pılacal<tır. lııtılıap •lıııek hakkını haiz 
hırırıcı 're ikııı c ı •ırııf tiiccar ve ~imsarlarııııızın meı<kfır tarıLtA 
reylerını istıınal f'yleıııek iizere borsayı tt· ~rıfl e r i . 

:25-29 302:1 r Beledtyeslnden : 
1 - 'r .. •rıı •nzıfat nrabalarınn. lir;. 

. .. . ~ . ' _ _,, ... • .. •f ., .. \.':.:.. .. 

d~ıllnı.Je nıuktezi !l2I.50 lira '' 1nşnatını"'\'"' atıd<'kı ıhtıy,ıçhrınızı pek ucuz 
keşıflı muhtelit demirler temin etmek iRterBenız Halim aıta çarşısında 

, a~UsloR 934 ele saat on altıda 
di~aJ, >.artlı münakasa ile ihale 

"0el<tır 
2 ._ 1'· 

•ın snıııifAt srabalarının 

c1~; 111 de. muktezi 15ll.50 lira 
& l.ceşıtıı ınuhtelıf keresteler 

'~nsı ~rıaı. 0 s 9:lJ. do saat on altıda 
,1 Zartlı ıniinakas" ile ihale 
•cekı· . ı r . . , 

.._ 'I' ~h auzılat aı,.balarının 

l 
1101.,8 8 , ı ıçin 370 liralık lıoya 

•ç 1~ ı;ı~'.10• 93.t de Hat on altıda 
~ltt 00akasa ile ihale <ıdile 

ı r. 

~ .._ '.J. 
''tıı ı . ·anzılat arabalarının 
ııı rıııde ınnktezı '130,ôO liralık 

Qlııeı 
dı •~atıf '>İYata 18 aguslo~ 934 
ıı, i'· on altıda açık wiinakasa 

•aı6 d 5 e ılecekti r. 
lııQltt- 934 ınali senesı içirı 
1 eıı ıo , 
~•aı 1 59,50 lıralık kırtasiye 
8 d, tııı Hı agustos l!34 de Hal 
le il kapalı zarflı münakasa 

•at" 1 fi eııı~c~ktir. 

•ı,,11 .._ fi4 .\•laııııı :.!3 numaralı 
1% al( •çık uıüzayede ile on ıe· 
h,ıe 08108 H34 te 88at 16 da 

7 edıilcekıır . 
~ 1•a 811.._ 87 :ıdaııın 5:.l numaralı 
11 1 l " 8 18 ""'•~ı açık miizaycde 
1 "l!ıı 1 'c•kı "• 93.t de saat 16 ılı. 

ır !\ • 
.._ !H 1•a,11 • adaoıu 47 ııumaralı 

1 ı 111 • 
• liı . •·ıt ı~ı ıtçık müzayede 
1 •1 f:nıı •caı. ıı~ !l3t ıle saat 16 da 

~lır 
9 . 

~~1 1 ":- l!eiedıyeniıı eski Hay-

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretlıano~ıne müracaat eılıniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neı•i çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden /Qvhalar ve bunlarm 
teferrüatı envaı" banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon içm demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BütDn Mar alar 

En Müsait Şeraitle 
Mağ•zamızda Satıhr 

. - . :" -..... 

h3 

O o yç e Ori yan t bank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZKiB. 
.lUERK.KZl : BERLl.N 

Almanyada 175 Şubesi Mevcuttur 
kleı maye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 Raybsmark 

Türkiyede Şnbeleri: lSTANBUL ve IZM[R 

]')lıijırıla Şubeleri : KAHİRE ve ISKEND.ER1YE 
Her tiirlü banka muaınelatnı ifa ve kabul eder 
c AL'\IANYAJ>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

f'n ı>bven ~ernitle REOISTERMAH.K satılır.• (h-1) 

-
lzıuir Birinci lcra Memur- Şırin Zade Zıya bey ltıas 

Jugundan: idaresinden: ' 
Karşıyakada htasyon cıva- 27/12/ 933 den illbuen it lası-

rında Saelık hey hanesi arkasın- nın açılmasına karar verilmiş 

da Hilal ~okağıııda bill>nomara olan Şirin zade Ziya bey zim
banede h ıdız Yusuf efendinin metinde alacıagı olanların bir ay 
kayınvalidcsi Şefik hanım ta- zarfında alacaklarını bildirmele-

•1111 · " ."•ırat ıııotiirii kapalı 
ı 4 1 1ıtınak rafına. 
' ıl~ ~ıını '~; 1 le 18 aıtostos Hacı 11\ehıuııt efoodinin ipo-

:i ve evrakı müshitelerini tevdi 
etmeleri if illa dairesince 27 Ni· 

ıaan 934' tarihinde i!Ao edildiıti 

halde alacaklarından bir kumı· 

Aı ua,- . da 1&tılacaktır. tek senedine müstenidon açtığı 
~'ıı 11 • •

1 
" 11 vaktind.ı Belediye 

••ııc•i' iorA takibinde 536 liranın mae-
Q%0 • 1111 ~nlııe ,ıepozito mak· 

tıı ~ey raf faiz ve iicreti v~kaltle tah-
İiı•c:ı~1" 1

1
'anka mektubn ile silistenilmiş olduğandau işbu re· 

0 11rısn11 
·>~ _ · hinin pamya çevrilmeıi ödeme 

l _., __ " 3044 ( 149) emrıııiıı tebliğinden bir ay r.ar-

~~ı, ;" ~5 -yıtt kondura pazar· fında ıoraya müracaatla bildir• 
' l•·. 1'ltııt.,s 934 de 1Bat 16 meniz aksi takclirdc yukarıda 

. ı,~ tlık . 
ı ;,;-, la ılıale edil•cektır. miid,iet içinde borcu ödemeniz 

'tıı · ~ lt<t ~apka pAzRrlıkla lıhıwdır. İtiraz edilmez ve_ya 
1 "1 " 1 )l ·'ı l l • • 1 . .. • h. t 1 t 1 ~ 1 ·. t c •Ula~ • ö c. " pa· onr•j ~luttn mezae re ı n n satı aoa· 

- ıt.aı., aclıle,,ektir ığı ilaıten telıli~ o!oouur. 
So• ı ' U7) 3032 (151) 

11111 lıugüne kadar evrakı rnüsbi

telerini tttvdi etmemiş oldukları 
anı11,ılmıştır. 

it laı idareıi ura def zerini 
tanzim edeceği ciheti" aı.ıcaklı 
tarın nıbayet bir hafta zarfıııda 
alacakları hakkında evrakı müs-
bitelerlni veya taedikli ıur11tleri

oi Yermeleri lüzumu illin olu-
nur. 3088 (150) 

Dahtlt Hastalıklar 

Mlltehassısı 

Hastalarını Her gün O~leden 
•on ra Beyler - Hacı I mam · 

in r sokagınela 
No. 12 - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 3331 
~: -:W Jll ) s.7 === Dr. Ali Rıza 

Donum Ve Cerrahi Ka~ın 
Hastalıkları Mütehassısı 

~a~turak ır~ijtelli cadde· 
sinde 62 numaralı mu:ıyeııe
hane•inde her gün saat 3 t en 
&cıııra bnstalarını kabul eder. 

Telefon: 2987 
s 7 (24.8) 

fznıir lldnoi lcra Meınnrtu

gnnd~•n: 

Urlanın Yenice mahallesi Ge. 
lıngır sokağında 12 numaralı 

hanede mukim ikf'n elyevm ika. 
metglihı ın~ı;hul Hamza elendi 
oıtln Hafız f-;\iikrü elendiye: J 

Alyoli biraderler ticaretlıa

n~aıne ıpntek f'tli(tiniz gayri men
kullere yeminli iiç ehli vaknf la 
hin üç yii:.ı ve bin iki yüz ve 
beş yiiz lira kıymet takılır edil· 
ıniştir. Bo ill\nın tebligat tari
hinden iiç gün içinıle iora daire
siııe gelip 933/ı2:.!10 numaralı 

do~yadl\ zahıt varııkB11nı görme
ııız iora ve il las kıınonunurı 

103 iinci. maddesi 
tebliJt (149) 

Ma.kina. Ve 

resıııı ve depo muvakkaten otomobiller ithal edilir 

Garaflar · Binicilik - Bllgük Gazino 

19 dan 26 Ağustosa. ka.da.r 
Bilyilk Spor Ha.tta.sı 

800 n1etre. irtif atnda Prof et dagında Dağ şubesi 

OTEL Di SER 
Çam ormanı • ıdMI iklim Tenis, teneıızilb, a.,, aileler 
için ideal yer her şey dahil iiç liradan itibaren panıiyou 

A ıleler ve ozon ikı.metler için tenzilat 

SARKIN KARLSBA Ti • 

Kalitea Kırali Kaplıcaları 
Karaciğer, Böbrek bas.taları, Ertrit ve Şeker hastalıgı iç; ıı 

müeRRir tedavi her konforu cami bir çok otel'er 

, 
2. 3 liralık hf'r şeyi dahil pansiyon . .llluRzzarn 
~ıın'at ve aAarıatika zenginlikleri • Adada 

nf\fts tenezzüh/er - Balolar, Kon~Mler, Spor 
tcıplantılan · Şenlikler, sinemalar vesaire 

13 - 20 H.S (960) 

.Osmaniye Oteli 
Osnııuııye oteli Jsı ıuı lı uldıı Sirkeoitle tramvay caddesin

dedir her tarafa yakınılir. J'ılühtert'ın lzrnırlilerin ve lıa
valisi hııikınııı ve muteber tiiccararıımızın ınisı&f ir olduk. 
!arı otel fsıanlınlda o~maoiye oteli ve tahtındaki lzmir 
Askeri kıro:ıthanesidir, .Mulıterem lzrnirlileriıı ve mulıtı·· 

rem bavalisi halkının huluııdııkları ve bnluştııkları ~'<· r 

Osmaniye otı.lidir. 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabık mü

essis ve müsteciri ve lzmir ve ha valisi halkının 
yakından tanıdığı ve sevdiği Omer Liıtf ü be

yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh

vendir. 

inşa.atı Bahriye Bilteha.asısı 

ETUP UEllAL 
MAKINA iMALATHANESi 

ç.a.aşısı lfUM:.&B..A. 60 - Izmir 

1763 .No. ve 20 şubat 934 tarihli ibtırs 
beratını haizdir 

ı Bu hamur makineleri gerek metaııet g-e· 
rek 1adellk ve gerek kullanış itibarile Avrupa 
makinelerine faik oldukları gibi fiııt husu 
ıunda da uonzdur. 

GAZOZIYEN MOTORLERI iÇiN 
On beygir knvYetınden 250 bf'ygir kuvve· 

tine kadar cihaıı;lar imal olunur. Daha bii
yiikleri için hususi siparış kabul olıınıır. Uu 
cilıazlar Antrasit ve odun kiimiirii için ys
pılmakta olup arzu ~dıldıgındo Lıııit kö
ıniirleri için ele tertıl ıat :nıpılır. 

iMALATHANEDE 
Yağlııuıeter 19111 baskı, Poıııparıya (Hay· 

dorlik tolnmbuı) ztıytin e~me tskımları ve 
her çeşit yag ve su tanklarile nıakıne ıle 

mlilAharrik büliio kııvvet ve kudrette (Saatte 
500 tona • 500,000 kilograma kadar) su 
~ekmrk iizwre !{arı.ati ile tııluuıbalar ve cliir· 
binler imal .-dılir. 

Un d•~i ı menleri, 
her kudrette ubit, 
vinçler yapılır. 

a&RIHÖr te~kiliitlnrı vıı 

seyyar ve 

Bahriye İşleri 

Ho makineler 150 260 350 450 kilog
ramlık olarak yapılmaktadır. Huıosi sıp"ri~ 
verildiğinde istenilen boydı& da yapılır.Hususi 
çiftlik, pastaoe ve eair yerler için (50) kilo
gramlığa kadar el ile miltebarrik lıaınıır 
makineleri de yapılır. 

d l\lolorhot, Dok, J,syt~r ve yiiz A rzn •• eııler bo makinelerı gerek l ı rın-
larda faaliyette ve gerekse atelyemizde göre- kadar hııınnle tekııf'lcrile gemil<>re 
bilirlır, Atelyeye müracaat edildi~inde fazla n~ı ve ın11h11yy .. r pervone imali 
izahat verilir. Hariçten katalog talep vnkıı· nevi ınşaat ve ıııınıraıı teminatlı ohı · •· 
onda göuderllir. ıııahhiit ıılnnnr. 

Makinelerimizi faaliyetle giirmek l•tlgenler Ke•tellt cadde•lnde Bo,nak Mu•tafa "'"" . 
dinin Yeni fırın, Ke•telll codde11lnde Emin efendinin. /ktçe,mellk caddesınde 011ma11 
Nacı efendinin, Maltız/arda Cemal efendinin, Tepecik Ktllfdhane caddesinde Hayrullah 
efendi biraderler fırınlarında görebilirler. 10- t:ı H :J 
~ 
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Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandais 
Kumpanyası 

UJ.ıYSSE8 vapuru 14 Temınuz
ıaa beklenmalile olup hamule 
sini tahliye ederek HOUHGAS, 
V ARN A ve KÖSTENOJiJ için 
yük alaoRktır • 

SATUHNUS Vapuru 28 tem
muzdaıı 1 AJ?ustosa kadar dojtrn 
ANVnRS,HOTERDAl\I, HAl\1-
BUHG ve için hamule alacaktır. 

Service Marltlm Roumain 
Garbi .Akdeniz için ayda bir 

Istanlml Sürat Yolu 

SAK&B YA vapuru 

Her pazaı 

• 
_ _.J?' günü saat orı 

altıda limanı 

'lnızdan hue-
keti~ do~ro 

lstırnbala gi
der. 

Fazla mnluınat almak isti 

fflTilflr Birinci kordonda VA. 

PUHOULUK şirketı acu~teli 
ıtino miirnoant. 

1'JU,EFON : 3658 
mu n ta zn m sefer •miliiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiilBilıll-E!!!!!~!!!!!!l:!!!!!!!!!!SIZ•• 

UOEA VA vapuru on ağus Jıl V 1 
to hı vürut edecek ve ayni giin • • 
flaat 011 sekizde .MAiıTA, HAH- W. P. R. Van Der j 
OELONE, MARSlI.ıYA,OK~O- Zee & Co. 
VA, ve N APOJılYE hareket Deutsche Levante linle ! 
edecektir. l'olcn ve hamule ka- AQUU.ıA vapura 21 teınmuz-
bul Pder. 

dR hekleniyor - ANVERS, 
PEJıES Vrıpuru 13 eylülde ROTl'ERDAM, HAMBURG ve 

gelecek ve ayni gün saat on se· 
kjzde MAL'.1.A, BAROELONE BREl\IJ~N limanlarına hamule 
:MAH.SlI.ıYA, OENOV A, va alacaktır. • 
N.APOLl i9iıı yolca ve bamale ULi\l vapuru 26 temmuzda 
alııc ktır. bekltmiyor. BREMBN, HAM-
JGNAZJO MESSJNA & Co. BURG ve AXVERS ten yiik 

ı'.'enf Asır 

•\ .. . . . . -

PI~ATT 
Mnkinn Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

Ptık yakında en ufak yedek parçalariyle heraber aşağı

IZL\llH. UMUM AOENTASINDA stok bulunduru· 
lacaktır. Atlres: 

G. O. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet ~nka~ı No. 3 

Zararlı böceklerle 
mücadele mevsimi geldi. 
Bu sene f iyatlarıla ten
zilat vardır. En keRkin 

Flayuzen 
markalı d()kme ilacın lit
resi yalnız yüz, hn:oıuHİ 

şişelerimiz otuz karu~tur. 
Ç~yrek, yarı ııı Te bir 
kiloluk tenekeler vardır . . 

Qok sağlt1m vo z>1.rif 
tnlnıubaların mevcuda 
az kaldı~rndan ihtiyacı 

olanlar şimıliden tedarik 

Seyyar satıcılara taze 
ve miiessir pire to?.ıınrı 

her yerden daha ucu;ı; 

v~riyoruı. To~ ve topan naftalin 
etmt>z. Vakit ,·arken, halılarrnız ve 
için n11ftalin ahnız. 

fiyatlarında rekabet 
kıymetli yiinrii elbise! 

Knınaş boyalnrımııı nnutnıayınır.. 

TELEFON: 
... . . . . 
..t ,• -

/1 ALYA hattına onbe.ş günde çıkardık tarı so!!ra BRSGAS 1 
bir muntazam sefer VA UNA ve KOSTENOE için 1 DAL "ZONGULDAK 

.A UDAO };•apnru 30TAmnıozda Hamula nlnc:ıktır. 

beklenmekte olnp .MALTA, om- 1 HE EXPOR1 S1 EAMSHIP 1 IJatit, sahıt, tahii kokusuyla at. za.mırn-
NOV A, T.1IVERNO. Napoli, CURPORA1 JON tlıı büyiik ru~h&t kazan ıuıştır. 

• 1 

~ o ıvı: -cJ ı t. 
1 • • • 

ME SINA ve KATANYA için E./0.EIJSlOR Vaparu 25 EczaN başı S. Ferıl beyin her kolon-
yük alacaktır. temmuza doğru beklenmektedir. ya ve esansı gibi hakiki bır şnlıescrdır. Tuğlacı ve Kireççiler 

( ZERO DİZ ) ve sair kaliteler: Holland Austalla Lino Nl~VYOUK, BOSTON ve Ff-

.. ALMl<ERK Vapura 21 ey- LADEiıFfYA için yiik ala·I DALYı\ ii1.erioe ne(is, lntif, snbit ko 
Julıle beklenmekte olup ROB.AY cakıır. ku ynpılıtnıaz. 

Hu defa ~etirdi~im yiiksek kalorili ve fevkal:lde tenzirn 
Z O~ O U JJ D A I{ k<imiirlerini satı~a vazetrim.(ZER. 

A VUSTAI.ıYA ve YE ... 'f ZfiJ- JOHNS10N LJNE LJMJ1ED 
LANDA i~in yük ala~nktl~. J ESSl\I OB.E Vaparu 6 nJtos· 1 DA T.ı YA kokulu :Ferit tuvalet sabo 

. lrn~~~~ı ha.rekat tarıhlorın~e- tosa doğru lıekleniyor.ANVERS nu da yapılılı. 

DiZ) tonu ara (1 O S) L• d 
haya teslim , ıra ır. 
Adres: .Mnltızlarda Ynlı caddttsinde No. 

~· <legışıklıklerden acenta mes n- v I lVPitPOOI dnn yük ı- 1 Jsiın ve etikete dıkkat 
lıyf'ıt kabul etmez. e .1 ;J .ı. . Ç 

ZOROt GANOOt 

Fazla tafsilGt için lkioci Kor- kartlıktan sonkmıl Bulgarı tl\n 
donlla Tahmil Tahliye Şirketi Te Homanya limanlarına yük 
binası arkasında FRATELLl alaoaktir. 
SPEROO acenteliğine möraoaat Vurut tarihleri ve vaporlı.rm 
edilmeal rica olunur. 

Telefon: 2004.-2005 
iıimleri iizerina mesaliyct kaha! 
edil mey, 

Continental 
ORIENT LiRE 

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

Türkiye Umum Acentesi 
Birinol Kordon Telefon No. 

2007. 2008 

D.&BKOVIÇ VE Şsı. -lmiiiilliiliiiiiiiaiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia 

IST.&KBUL Olivier Ve Şü. 
IZMlR ve RO'l'ERDA.:M, 

HA in HURG,ANVERSlimanları L/Ml1 E1 
arasrnda mqntıuıam ıeterıer: Vapur Acentesi 

Danimarka bandıralı TEKLA Cendell han Btrlncl Kordon 
vapnro 25 temmuzda yükliy~- Jel 2443 
'"ktir. 

A iman b)\ndralı NORHUJtG Dhe Ellerman Llnes Ltd. 
9 n t t .. k 1. k ı· 1 ah lige için beklenilen vapurlar 

v .. poru abus oe a yu ıyece ır. LESBI AN vapuru on ıekiz 

Danimarka bandıralı OJJGA temmmr.da IılVERPOOf1 ve 
S. vapor 22 aRnstoeta yükli· S'V ANSEN'den. 
yecektı r. , t 

Al ı. d J HA,.TS .ALGER AN Vaporn 20 tem. 
fllf\D ul\n ıra l l., - T T 

:BURG vapuru 29 a~ustosta yük· mu,,zda, HULL,LON DRA ve AN-
iryecektir. VERS ten 

RJ~N, 1SKAND1NA VYA ve Deutsclıe Levante Llnle 
BAL'l'lKJimaoları ile DANZIG ~'ROYA Vapuru 10 tf'lmwnzda 
MEMEL ve GDINYA limanla- HAl\lBUH.G, BREMEN ve AN

VBRS'torı rına doğru konşimcnlo ve miisait 
~ernitle mal kabul ve nakleder. .NOT: Viirnt tarihleri ve va. 

SOVTOBGFLOT purların isimleri üzerine mes'u· 

:ınıANZ Merıng vapuru 22 tem- liyet kabul edilmez. 

mazda hek lenmekte olop Selanik ler içın mes'uliyet kabul edil· 
Te ODESA için yolcu ve yük 
k b 

mez. 
·a nl eılecekti r. Fazla tafsildt için : 

QlQERJN vııporn 25 tem- G. HANAYLlOftLU 
nıuzda beklenmekte olup PiRE TC J. ROMANO 
YA 1PA ve POH.1.'SAlT ıçin yük Aoenteeine müracaat ediniz 
ve yolcu kuuul edecektir. Birinci Kordon, n.tz ferha· 

DJ h:J{A'l': Yukarıdaki tarih- nesine 'l'eleton 2366 
~~~~--~~~~~~~ı 

Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumisinden : 

l~ kı~ı hir Hi!Aliahmer merkez ambarrnda 11atıhğa çıkarılan 

tŞ) rHları 8iiliiycıı, yn~h boya, yeşil toz boyn, mukavva, ambalaj 

klıgu1ı, karhit 26 temmuz 934 perşembe gunu Te 

inşaat ınulzemesilc murangoz eılevatı 28 temmuz 934 cumartesi 

giinii ·aat 14. ten 17 ye kadar açık arttırma enretile ambarda 

eatılacnktır. Boyaların kıymeti malıammeoesi olan 88294 kAğıt-

]arın nıuhnmmen kıymeti olan 83166 ve karbıtln 52500 inşaat 

nıalz(lmcl'lile marangoz edevatıoın kıymeti muhammenesi olan 2966 

kuru,nrı yiizde onn nispetinde depozito akçalarile taliplerin mez

Jd'ır giiıı lerde ambardaki satış komisyonuna müracaat eylemeleri 
ilfın oluııur. 24.-25-26- 27 (144) 

Satıhk Z y inyağı Preseleri 
Poıuparyolnr, zeytin tnşlnrı Polimlor vcsnir bilnmam ya~hn

neyo mütonllik mnlzeme, hulıar makineleri, Dizel motörii vesaire 
hazır olarak Yahya Kerim ticnrctbanesinde bulunur. 

Yemiş çar~ısı İzmir l~o 7 Tcl~fon No 27 - 78 

Merkez Depo: 

S. FERiT 
ŞiFA 

Ecz nesidir 

Fenni Gözlükcü 

Hilal 
Eczanesi 
Gözlük çeşit ve 

cinslerinin ItN 
ocuzo EN ea~la
mı, EN son mo 

dae1, EN k iiçü k teferruatı, EN 
zarifi, EN, .EN,EN iyileri 

bol şekli, E~ y.,ni markası, .EN 
EN büyiik deposu 

Devlet Demiryolları 7 inci iş
letme Müfettişliğinden: 

.MlYAN KÖKÜ TARlın~sı 
Knraaga9h ietaayooanduo nakledilecek miyan kökleri i9in 

104.8 Noruaralı '!'arife zayii ihclas edilerek 15/7/934 tarihinden 
itibuen tatbik mevkiioe konnlmuştor. Bn suretle miyan kökünclen 
104.8 numaralı tarifedeki Qobanisli - Müradiye kısmı ücretl 
tabıil edilec~ktir. 23-24-25- (133) 3030 

HARAÇÇI ZADELER 

Ucuz ve sağlam sandalye 
zadeler imal eder. Haraççı 

Adres: 

. ·:· ı,. :~ 

İkinci Beyler sokağı No. 102 

Telefon No. 3778 

JJlnhterem Doktorlarımız 
Ademi iktidar, erkeklerdeki umumi zafiyete 

kar.şı miiesalr bir lldç 

DOBllOBI~ 
Tablf}tleri fnnnin en t1on nazuiyelerine tevtıkan ihz 

adı len bu çok faydalı miistahzar hakkında faY.;Ja izahat 
meccanen nümune alruak istiyen doktor beyler İstanbul 

ı<arnköyde Zülfaruı:ı soka~ırıda ( 17 ) nnmarada 

Hayri Rif at ve Münir Şahi 
1.'ıbhi müstahzarat şirketine mektupla lütf~u mürao 

22-26 (853) H 3 

. ~ . . , ... 

Ucuzluk 

Temizlik 

Sür'at 

Kolaylık 

Bilgi 
Mat~aasımn 

Prensibidir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • . . . . . . . Btlg-i llalbaası 
lrgat Pazarında Azizler SokaiJmda 

Ege mıntakasının en büyük ve en ten1iz, en seri en ucuz 
iş yapan matbaasıdır. 

~-===============---===--=.:...""""--========;---

Defter, Kart, Mektupluk_ Kağıt, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, Risale, 
Afiş Ve Sair Her Türlü Evrakı Matbua Basılır. 

Bir Çok Şirketlerin Hisse Senetleri Bilgi 
Matbaasında. Baaılmıstır. • 

,, 2640 ,, umaraya 
Telef on Edilince Sıpariş Kabulü Jçin l\lennır (iönderilir. 

ı•ıııııııııııııııııııııııısıııaııııııııaııııııı•ıııııııııııııııııııııııııı•ııııııııııııaııııııııııı•ıııaıııı• 

Bilgi 
i\1atbaası 

~lüşteriJerinİ 

Memnu 

Etmekle 

iftihar 

Eder 

• 14 - 15 (47) - . .' - : ... ~. 


