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Rusya dan 
Mensucat Fabrikaları 
tein Makineler Geliyor 
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\'em Aıor mnthansındA lıarıılnııı;ıtır. 

Denizli Meb'usu Necip Ali Bey 
heyecanlarını zevkle seyrt1dıyor. 

lardı, 23 temmuz akşamı için 
mükemmel iJir balo hazıı·lsdık. 

~ loular ldimilon Tfi rk b jra
ınma iştirak ettiler. 

Yolcular arasında bulunan 
Denizli meb'u u Necip Ali lıey 

çok hararetli bir nutuk siiyledi. 
Kafile reisimiz Oe1:11 bey Jfrarı-
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Ahliki Rolü ana tın 
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Pal•vra KulObD Serisi 

Mülakatlarım 
• •• 
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~aıııra:n; Su.a'C ~eyı&IeU'I~ 

ıatanbUI Unlwera•teaı &deb•yat 
FakGlteaı Doçentlerinden 1 • y • p 1 Bir in1andan korkmak 

zmır enı avyon ar mutlaka onun korkunç ol 
Bkeeriya unat bir lftkH, hir gahyan bır ahlak nümun~ıidır.> laaım gelmeamit, ben hona 

e7aa, hir ae.ı Yakıt «f99lrme • • 1 
• • Z • aimde teoriibe ettim. Hani 

addolunur. fflllhnlı:1 nnat Ye tnıan PYke muhtaçtır. San Nihayet Atlı Müracaatlar iyadeleşmiştır - tokada, yumruJa kalır•• ., 
ahl&k meıu•lelerıle metgal olan- atta ve tabiatın baıbi temaşa· f h• (d • • K Allah karşımda duramaz aJB 
Jar bilirler ki un'at bayatta 90k 1110'1a beroevi aetelerle Jeazet TraJL vavlardan D ısar aresının ararı yine ben ondan korkarım, a 
mttlüm bir rol ahllld bir rol day•n kımeelar Amiyane tebYet. • k M ? yalnı• beaml 7 Rftttin tamir k 

K tul a 1 9 E•Jdl beynelmilel pauayı- lnbıaarlar idareıi evvelett kar. Uelkl erkılnı memurinin •Ja&m•ktadır. Sanat •yeaınde- lerio oaaıbeaioden claha kola7- ur ac " 
rıoa ı,urak giio geçtikçe çogal- almaş ol~aRu aekt• hasır paT· sıları mttıtc!ıınadır, gayrl.-i .tr ki i 91De tlftttti1tömihı Adilık· hkla kartala bilırler. 11ı.· atıa y .. kılı Ali beyle bir· 

e .1.., ."' maktı&dır. yoodan •artı uuar etmlt ıöriluce, iımini ı,idınoe, emr ten, meafaatt• teaualennıa ilkte -1.rımize gelmıt olan ı d ... ı ,.. 
ıra ıı b .. b Luna park a&lenoe mahalli ye 7eniden pavyon 18'& etmek: • ınca erman11z aa ar. ~~ ıc nt dl,. r ki·• Ahlaki bayatın eauı haalıi- 1.AI t t m mut .. a1 ... 11 -e 1.. 

• 
0 

• Ye"n e ın ı 1 "' ... · · t · üaere bet yüz metre murabbalık ml 7 Kim bilir ınintarafillab • llktır. İtle aanat biai baabill~e H b d boloodon-u ün eahıbi Demır Salt bey omıteye 
ayri bey ora a Pı ~ mllraoutla e•tenoelt aletler ge bir yer aJartmıftır. lnhiearlar k1109 yaratıl~'ıt olaoalc, bir cGl•el, laer meof•atln bari· alıttarar nrh&ımıaı hodbinlik g3n içinde rıhtım ve rıhtımda ıt d 

1 
mevkii varkı yarebbim o 

d bf · t · · b" · nenbe leriı d o ko tarar ve ro ı tirmek llzere geoit \lr yer ki- idareai tnt• e eceğ pav· . k_ ... oın e rte1ı eevmtt ıçıo ıaı • r ı e r · ışlemekte bolnnan atı &ramva1· yoncla panayıra mahını liklir Ye kadir dPğılcUrt A~r1 mınt• ... 
haur.lar; ba11elere bitap eden bomuzda hır nevi dıger k&mlık Jar hakkında etrafh tetkikat rAlamıttır. tipi, yalnı• onun llafif alkle&I 
meTaalarda bite btltftn mahıoı teı11 eder. Yeni hieler, yeni f t- lora eylemittlr. latan balan •• Tihkfyemtsln ıftaralar imal edenk. ,.aa1ırda Türkçede böylesine kara 1• 

L .• - ki ı •• L. da d maruf •ekerolıi Hacı Bekir f ir- ıataoak Ye bunların ımal tau· d 
1 

.,.. 
1 

. easibeden miiıtakll ve eerua1t r er gewrere. r met'oa ıye- Hayri bey, tetkikatına dair ~ er er. aa ın telh, eert •• 
bir bA• lıulmayı biH öğreterek tlmlzl genltletlr. En aefil bayata bazırladıjtı uporu Nafıa vekili maaı panayırdan yer alDılftır. lırı;•a:i:•·~=r::k::;efeoaı, ıiyah ıa91J, kalın ve aynı tek 
laıi bir •çr•Jlf olmakeımn, bu- reak ve mana Terir. llablakat Ah beye vermışt1r. Yat(Oll•Tlar 9 Byl&l paD•J•• de katlıdır. Bir •Y"A°' Aek.,r, 
Hleri• oaalbeeiaden iti1adı olan ye t-f1•Y• kartı derin bir cazıbe Ath tr"'nvayların elektrık- rında mtlteadlit pav1onlar kir .. memleletln her tarafanda devlet kola am iridir ok ciddi 

demiryollarmda11 pana71ra gel.. 1 P ' ç 
bir ahl&U atAkaya g"çmekltJti- uyanchrar. tenuaeei bUBoıooda Acil ve mö- hyarak ıerek kamaflar Te , .. cek olan Yatandatlar için Til•4le r8nUr. fzmhde onnn yap 
mtai temin eden Oftseli ae~eo bim kararlar ahoaoaRı temin rekee maldna al&t Te eclentı ıekaen tenzil&th bır tarif& tatbiki tıtediği bir tef için karar • 
kendi kendlıinin fevkine çıkar, Inaaoın h.dbia olmaıa hakkı olunuyor. wşbir edeoeld~rcllr. buıu1Uoda vekAletge bir proıram meei ka\fidir. Qok ke71fli d 

kMlir .,.. •t1•1• amelf faide- yoktur. Bedbin olanlar bayatı Haalar pav1onların4a tlflalr baııcırlaoaoa~ı vadında baluomat· l9titiai, maltiraoe eline k 

rinclen mtlıtakll bir kıymet 1evmiyealer, 
01111 

9irkin Ye ma- Belediye ReİSİ edeoeklerl .. narı panararıa fi• lardır. Ha beıapça KayıerJden yerlettirditini mubabaular • 
Terir. Gllmel birter karfJııoda naaı• bulanlardır. Halbuki aanat vamı mldcletlnoe 1&tm17arat tebrlmiae yedi ıekis Ura gibi ıında kulöpıe anlatarlar. 
, ... 7ilk1eldigıni dayar; ba iti· ihtiva ettiği biltlln tabelerle bıze 8a011lan aı..... •tıtı paaa7rr IODGDa barakaoakı. çok •• bir para ile gelmek mtlm- ıigarayı terk edip oarkile k 
•rla •n'at bir hakikt manevi- laayatı tanıta~, . onan ae•ılmedılr: 'l'ettif E'ti tardır. kön olacaktır. eder, klb ildıini birlettirir, 
1et 7ıkayıo11ıdır. Oh. Hlanc giisellikleriaı, ıaoelilı:lerini gö•- Beledıye re11i doktor Beb98t detirmeni gıbi bn itlerde il 

f'l7le dıyor: tenr .• Joaopla Oonrad'ı okuyan Sahb be7 dün bttrat}erinde bele- s T ·ı . 1 Sebı·r Mecıı·sı· k•tl Te kararı ancak tatbık 
c Bir .............. bahın· de~···· btittin ... ~etini,. alYıye- diye doktoru, nbıta b .. memora u arı esı manında a11l .. ıhr. H111aıi7e&l 

i•aam ..... nlaama •••ola tına anlar ve denısi 0 •amana otdoga halde maden ıayo eat&lan • • • • • çok te• Ye t•llr, hol fAkacı, 
hiılettinaek a.terta. Eter IMlua kada eevnıed•R_i. bir &fkla •ver. yerJeri gesmit ve mubtttlif mem- T .k e· A E"-r11· .1 oa..ıd••ıı•ı kolte ltir kAf ıermaye hlk&f 
Jİk ........... laillMenem Balao gibi boylllr saaatk&rlar ba Hlarındao birer mıktar ala- etkı at ır y uı il •• .. il mallt, gen9li~ine magrordar. 

ndMI .. , ..... " bir ... Te ...... r rabandttki nlYi. lröteleri rak tRblil için beledıye kimya· K d s·· k lı·•ıaıadı geeed• ıa9lara a.,.,.,, kıı• 
ıtaba l•tıllp .. er. Bltla Ul göltererek iuaaları ıoeanlara baneeme göndermi~tir. 8 ar urece ,. mllddet sonra yine birden lı• 
fikirlerle alpNııa•ı lai•ıierl& ıevdarmlftir. - Sa ftoretlerlnl telpit l9ln Şdlair meoliıi din eaat oa rır Ye halen - matallah - bir 
Bu talrttinle tadı .. • 191 .. ıtm y ag"' mor çahtmak flaere Nafta Vek&lett- dörtte toplaaarak l»elecli7• bit- ak ıa9a malik olmuile emoı 
aaman, ..... Uli• a .. reUlll o Her ••'•l eMri, her •n'at· aln emrile &etekkiU eden komla ı a. 

1 1 
" k ı-• mildörfimö~ feyzini nere,fen 

k& bt .. . b Bağl la z t" 1 re . b 981 n ,. •• ,., 9 • •una • - • 
ke1kin lftlıla keach•al '*na rı .. ayattan yeoı " t•Y ar ey ın e 700 Sa tlılletl. biaaaJDda lr yapdaoak olaa on bin lira bak· mıttır boon kimae hilmeı 
ıöateren lekeleri Yarb1tmdan duyurur, &abıattaa gıali bir '18Y Faydalı Oldu maliye miifeUitınln de ittlrAklle kında karanu Yereoek Ye meT· ölreome~e de Hizam gürm•f 
ıilmet 19ia g•1r•l ederim.>Keaa getnir. Son y:ıJan yaımorlardaa toplanmıt ve geçmlt eenelerin oat diter bir iki ı, etrafında Kal8bfin haa mödavtmltırıncl 
en ka•ano• aarın maruf lngt. Ege mmtak&11oda ba1tlarla ıe7- h ... batını tetkik ile metınl görl'8ffktl. l'akat ekaeriyet ha- dlr. Kaairölkame ve 1agirülO 
Jis filosofa Stuart Mili bttoa Kla1ilrlere göre, dajtlar, göl· tinlerin fayda gôrdilğd mülha· olmattar. · ıd o1a .. aııı•dan meolia topla· H olmaaına ra~men zabit 
Jakın bfr fikirde bulanayor. ler m&.._• " 9irkindır. Bo- kat Zaraat mcmorlaklarındaa Heeapların tetkiki itinin bir namamıt Ye toplantı Pertenbe amir 0Jduğ1111u gtiiıt .. rır. En 

c Bir oerrar •ıhniyetile de- maatiamJD prathll ean'at ..,.. Batmödthlii4te gelen ga'berler- ay bdar •lreoeti alüaclarlaroa g a ...ı H altara bırakılmıttır. d01tuno o" kendısi ne ele d 
il f L. t 1 h Likl bi _ leri bütün har neale daJları ve dflu anlatılnu~hr. tahmıo oloomaktadır.80100 met- tarı 'lıilmezler falLAt ıempatı 

1 aaa onan a aa r •o , :ıı .................... u.................... ikAb 15 k i .ı • b 1 k d i 
rette otratıldıgı •amaa un'at gölleri eev•lrir. Sanatkar ~ö- ıtade ederek aynı vataaaa biiUln re m ının ara.. nece". Sabn Bey ir çok kimH er eo ııın 
mefk4reYI bir gBaellik f ikrlnl mile mubld~a~ Ye 8fyanın or•J•· evlatlarını bırlettirmege yardam kanaatleri ~itlik99 kuvve&lea· rekten aeverhır. J4~n yakıtao 
temadi ettirir. Ba tellkki bi.&l nal caaıbeaını takclır eeleo, anlı- eder. Jrakat eanat •101 Yatanın mektechr. , .. n•I.. '&eldi biıeal belinden poliı ka1•t• 

Yan L.imıe •-biat• kar'' mrnnet ~._~ .... Gl"'"'l silkmek şartiıe firak Ye 911 
•e•clini•de ye e.erıerımı.dekı • - . - tertlerını birbirine 1•k•atıarmat. . Gıezıı· Nu··ıus VW'I-..., "" dirdır .. 

tardır Hayatı tabiatı• anaan oa1a·ı· kil ti !IA tJ • kaıurlardan aala memnun olma · ' ' . la kalmaz, teeirl hudutları ge- ı ıye n e .. vuaye er 
8 ki ld it kacl lart laaldala. taaıtaa ve eeYdıren çer. Mılletleri de birbirine yak- '1'8800 'Edile• aı.ıı amaa •tldlrl Sabn bey diia 

,.,.. ___ ..,. _____ _ 
'l'aatllk Ed.il4l ma1a. m • n o Daa har ••'at ttirh••• ki, en feyiali l•thrabılir. Sanat bflUin inanl1&r B 1 1 Denizliden phrimize gelmit ve 

- her 7aptıl1•1• .. ,ı -Ye er a t .. teb"d' W eaae •• lmıirpaJasa misafir olmuıtur 
ıa feTkincle 1eoi•e " lsa•ata- .. e me 1 ar. tarafından anlaşıla~ılen llemta· •t '" . h' Vali .,. .. _ S b . ..:_. Törkıy.s - iugoalavya 

'81 " " 1 b r d H .. k ~ .. an•••••• D8fr1 tarı ID• IWIUDl paıa. • n ...... ,,ı ret iti1Atoame11nin vekiller 
mıaı mef ktrelettirmete bi•i Saa'at fertlere tahaddld bir mnbi ·~·c111an ır.d bet mh1111 1 den timdi1• kadar 289 kayıuıa ziyaret etmit Te birlikte ç... ti t d'k" i ... t. tti,. 

gı meaa an zı~a e IH ıtap m e itmiflerdir 1e aı ı rne • ıran e aeYlıtmfr. 11 
• Arette killtlr yererek onları eden aaoat, HJ'Hız dıllerle ko· evlenme .,.. b•nlara ait 87S ço- ey 1 • 20 Temmuz tarihinden itı.,. 

Demek ki lGö•I) 
1
• tema.. mlnen ylkMUIDNI• tal••• ayal (\D#OD telollleri 1apdmıftır. 1 1 1 L 1 • mer'J1ete gardili Ttirkofiıe 

11 Yarhıı, 19iode aıkıctırclıtı ila• amaaaa fertleri blrWrlne Jak· notaır. Ayrıoa anuı Tebabaaı llaerine kll lıflp Brlftl grafla bildarilmtttır. 
Uyaılardaa, umaa Y6 mekln ı .. tarır, nltları•da -alam bir Bunun Jçfndir ki Röyiik Türk 7' çocuğun niifuaa kayıtları tora • • Ofisin Bir su.ıı 
ve••elerlad• _, ediyor, ra- bafhhk tMi• eder. Ay•i ••'•t lnkıl&bı güzel 8An'ata, eau'at olunmuştur. Muallı~ Olmak Istıyen- Tiirkofıı ~·1uetından 
haalleftiriyor. O, baait ~tr TakH .. rtni •n•l•r blrbirleriae pJri harama büyilk bir ehemmiyet İzmir köylerinden 1202 çit tin ler ~ruluyor yete gelen hır . t~lgrafta 
ıeti••• a4141ediı.e bile, ın1&Dları llatl7ari olarak ralaaa •t••· vormiş ye inkılap maarifi Ana- eyJenme Ta 4887 çocogoo da do- .Maarif VekAletince bu eene lti~&fnamelere 11tıoaden 
ka .. nkH 18firmelerde .. laat•• aarlar. paya muaıki, resim, beykelbathk gamları teeoil edılmlttir. yeniden a9ılRoak olan orta dere· edıleoek_ em.teaoı~ oıoa ve 

111 e ... uı• -••lardan 'rilıa1e t b ·ı· . . b. k 9le öo oedeki ikmal mekteplerinde ta- leket ltıbarıt., mıktarların 
-,, • il ı 1910 ır ço gen r g • '1' lalla milen . ' . t . r 

ed.Wlir. Bl1lt J'ranm• l9tima· Saa'a&, ea k89lp11clen. ~ dermittlr. &8 rlb, coğrafya, biyoloji, I•• bll· •tarı ıı enmış "· • 
tyatfm Bmile Durkbeim'i• ... 7tlgtlae kadar ml&eaddit ı9ti- Dönkll Dotbamızın ikinci giıi Ye Türkçe moallimliklerlae 
dtgt gibi: c Sanat oyunun Hıl mat grup amalsrını birJ~ttiren Aıkerlikte, k•hramanlıkta, aahtfeaınin batındaki yazının talip olaı\ ilk tedrf•t mflfettlf-
ıf8klidir. O teeir Ye faaliyetini k11Yvetlerden birlaidlr. Bundan ytikıek kalphhkte keadJıioi 4i1a- Mrlelaaaı Iıtılahat olaoak iken lerile ba,mualllm •e mualllm1e
in1a11laran bot Yet lfll• aman· mada; nnat eaeri mtınlDp oldu 7aya tanıtan Bllyük Tflrk mlle&t, yaah,hkla iıtıhaal ıuretlnde di rin taimlerlnln teaplt edilerek 
Jartna kadar n.1alarak bunları Jn mılletın damguıoı t&11r. MU. ilım ve aan'at Mahaaioda da ken- diailmittir. Vaki bata tuhih Vek&lete gHnclerllmeel vil&yete 
kendine mabınııt HOIYe ile dam• it bayAtı, milli ~onrn milli emeli dhıini tamtmaıa başladı. olnnor. tel~raf Ja blldlrilmittir. 

Tefrika No. tt! Tem111ar. SO Şimdi acele bir i1le a7rala zllDde blitiia kuYvetine ragmen a Biileat bey. 
eajtmı, keadisi11e sizin JQIDız· bir fcvkalidelik seçiyor, anJıya- Genç ku eliai uzattı Bllludi 

B Dl ~evlyor---u• da kalaağnu ve daima tana madlfl bir 1'rek il&lintllıü ile J•nına oturttu .. e ~ lfm. • iaanmamnı, onan -deli içia keneli keadiae: Biliyor muıunuz Kolleje ıi· 
çalııtıjını s&yliyecefim. - OH Neye geldik, buraya din~e sizinle yalnız kal~iğım her 

- Fakat dar Billeot. Baka· neve aeldik? Di•e mırıtaanıyor dakıkayı nasal arıyacagam •. 
a«, .. b • ..-nrt. : R.ebt.a A.rU " • " ' Bil t • b · d 1 ·ı dar •cele etme daha dlftlae- bu gelııia her laalde eyi olma· en yme ır en acı ara e 

Haydi kardqim o biç bir pye çekmek içia uzaıımıyacakl. Ken• biliriL ' dıiını biuediyordu. bo,!tuluyor. Gitmek mi ? EYet 
eğilmiyeo ceaur batını kaldır, dini koru! Onun tDkranını aık O cenp •ermeden ılddetle _ Barap ot....W. Olkl? git•ek içia gelmemif •iJdi? Fa 
SOD fedalclrbtını giiıter Belki ye •evgi ~al. • ıaJondaD çıkh.. Nevber ..... - otarahm mz JorpD gl· kat boiul111orda, ...... .a,li,.. 
iatemeden ıau en blytlk fena Blleat pddetle yerillden kalktı. ballrondaa bakıyor, bir ara Is. rlDIJln•u. lleYldia letafetile cek, nasıl aynJacak~ı. 
hğı yapan bu kllçlk idealclea - Neyberaua danlmı1or-. J till Otldl, ki htım rl dialeainiaİL Bakıaa ae gllzel, - Aman yarabbım ae olda· 
azaklaş acdannı anl ... yorum ancak beaim keneli kenclüae clai- ,;; •• ciddi, e :tia •t geaç ima bltlbı apçlar, bqlanıu ej'erek naz? Yüzünlb .bir dakikada o 
aanmal .. yürDttljiba bu neticeyi sen birweyler slylByor. liatlimlze yetil dallardu bir ka- kada~ karıttı kı. 

Fakat azim ve iradeni glete- •e,duda dyllyor, kalaldanmda O ayaklan altında çatırdı- meriye ._....,, sla8f ı.. aık Sız benden aaklıyoraunuz am: 
receğioe de eminim. Sea ea ... ataldabyorıua. k• ki ek Ba Iİperlerdea .-...dljı için ma, hastasınız Blllent bey.Haydı 

LA-&L Ar k ha yan urn yapra arı ezer • k y•-..ı- L-L.&1.._ içeri girelim bır hızla zlfıaı yenmeğe .,...,.a tı yatua takanilr etti: leatia kel-giriyor. Bira ewel ilkin. .. ..... •ftıHnnı yatlar Ell • • d b 'b' O .._ 
yazıfende kusur etmi1ecetiai Ben 6mriimla ilk Te aon sevgi- --L•-...1- _.1 L- ..-.ak _ .. toplanıyor. erı7aıa e uz ga 1 , .. ,,or 

al _:ı ıı.tbi ~-L• d . çvama_.. •-• "".,..-- ,,_ B b'I _..1 __ • musunuz 
ıeni ıev~nlere anlatm asın . ~~ o mu f -.wuarın erın- g&zel kız birden dejiımif. urası ı mem DIDUCll ıuaaı B.sn geçen g6D de bayle IDi 

Ç&nkı elbet sen de mtlhen· lifinde yok olacap. Ancak e6y· kaclınlaımııb... Onlar ıhlamar hem okpyor, hem çarpıyor, b" b b . ..a:.ı:.· • d'•-•--t 
d ı ı d.... 'b b bela 'ali'.. ... J · · kul ar a ran geçır,....ıaıze l&&a diı kafanda Jiirüttüğtln mua e e e ıgınkgı 

1 
ı ~ b;J uaknola· dallarının serin gölgesinde ağır ae~~ sı Pi:" ~~ı:ıze eo 

1 
-~y'!r ettim. Bana a,Je geliyor ki ... 

ile bu yolua pek 1arp pkmazJa mıyaca o an o ıace ı ar · ajır ytlrlirlerkea, yukarıda Nev- 10 ... amuza o-.., myor, o,-ugu Seai ne bileyim itte, ıizi rahat 
nnı ll~or, Ye mlthit bir aça lan ağırlığımla kırmak iıtemem, ber, anlayıılı bir bakıtJa: palllmllzü aıkıyor, fena dlfOa· aız eden benim. Buna emin ol· 
ruma ywarlaamak telılıkeaiai o, mes'ut olmabdu. Onu, lana - l~te aoa karar •• karta· celerle pptıyor. 18111 ı .. 
slrüyonun. BDtla seç kahmt barakıyoraml. lut dakikua, Bilendi karlardı Fakat lyle dalıaa duruyor· Genç kızıa dadaklan btlztll· 

ze dileklerini, aıce he.aleriai - Nereye Blleat? iıma iaaıwak mli8teri1üm, 41ecli nau ki laaai otaracakbnız? Şu- dl, okadar aca bir bak11la bak-
OWDuzlanaa bar ilmak iıtediiia - V azifemia, beai ylrllttlitl •• içeriye pkilcli. rap. ais de bu kara yaprak ti ki ... 
bçlk lıollar 11eai bu aprumdaa tanla, Ollıı ._.de delil mi? A .. jıda Oıkl, Bll•dia J6- J1itm lltlH JW•• otwaams - Sorıu Vat -

Solan din 
Ozona tör 
C}ıplak ba,tarı gir .. 91• 

örtftlünce fennin ba ha 
bir harıkaaınA tecrübe 
inanaol•r çoğaldı. Kııa 
nmandanberı kntlaoaol 
oan aıkıcı kepekler n l 

Jarıoıo daimi katıntıııa 

kortoldnklarını ve eaçlarıo 

eeki letafelıle 9ıkmaıa 

ladlklarıoı •evın9 ve Ol 

nettarhkla ıxbar ediyor1•1-

Bmniyetai•li k lı::alktı. 

rine Solandıo Ozonatör 
\tlcınm elde ettıgı ker• 
denileoek ka<\ar netı 

hayret ve takdır geldi. 

İhtar : Sahon yerin• 
landia -Ozonatörö kull••'• 
Daima lıatanızrn temlsli 
oilclin taraveıioi ma 
edenini•. Sa9larını•1D ~ 
Jeri 1aalamlaıır. 

Eomanelerde, bö_,ük t• 
Jet ıalonlarında paketi 1 
ra makabılınde temiol 
bildir. 



- 80 remmua 193.t 

!!ılerde Cezlntl: 

Selçikler Yolunda 
J\ııadolu leleri Hepimizi Coşturacak ·-·-·· 

Blaoa•lar Da A•k••I 'l'aJatlda.t Ya.pı:J"•• 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Güzellik Hazinelerile Doludur ............................................................... . 

~=··rı.,, ... 6,gtısa .. - 21 ı9ııdigi .. m •• ,i,kinlık ,, •• me- Pamuk Sanayiimiz için Yedi Yüz Na~i Yug~s-
o,.. lık sana hakkm vugısı yiti bn IOOk ıada bos &Hilen Yapılan Hazırlıklar lavyaya Iltıca Ettı Cott:m de suya dDştü kendısi pumaklarıma hayretle ııırttJ 

n çaylar aldı gittı sunam hey(.) S k b" dö · uyun ya mıoa ar ueme-

~t1ın ceıeplenm sulansın ce kuraı0 kaldan örülmüş bir Pamukların lslihı için Vekalet Graçta Ani Patlıyan Silahlar 
~ da akan çayluı bulansın yörök ça•hrı gördük . iri köpek· 
ç.,,;;;,~ ahbapla11m inansın lf\r havlamalarile bizi çadırm Mühim ·Tedbirler Aldı Peıte, 29 (AA) - Ekseriya nhaıında yapuan merasimi mi· 
llfdı . '!'Ylar DmmDm yüze vmdu mu? i9indekilare bildirdı er. Qadıran mevsuk haberler alan mabafil teakip ıehrin muhtelif yerlerinde 

ııttı Seldmeıı· bul11u mu Ank 0 8 (AA' M ili u·· .. - k ,,. karar •er d ,. "' kenaruadan 9ıkan bir ıki baş bir ara, 48 • J- 1 pa- m -eıse•ı orma,.. .. • den 6ğrenil iğine g6re, Macar- birden hire ıilihlar patlaDllfbr. 
Bit tl tttim alamadım fesini müddet bi•i 4ftzdökt.-o ıonra mnk aanayilmisin muhtaç ola- nııthr. . lar Avusurya hududunda askeri Mesele tahkik edildikte, aa-
z-ıak Vtrdim duyamadım sesini g~rl çekildi. Biraz ıonr." 9adırın cağı yftk1ek THıfh pamnklarm Ayrıca Malatya EIA••• ha- tahıidat yapmaktadırlar. Doğ- zilerin meydan okumalanna ta· 
,.~ kllçllk bıJyu kadın kesımi 19111den çıkan bir kıs bıse doğru memleket dahilinde yetlotirılmeıi valiıınde de pamuk JJiraaboın ruluğunu tahkik imklnı bulun• bammlll edemiyen Stltezkor1 ef-
i;,""" raylar Dmmilm yDze vurdu mu? yHriid6. hu hir yörftk kı•ı idi. makaadile. Zaraat VekAletince ıhya ve iıli.bı içi.o Tekllet mü- mıyan haberin tedbirin ihtiyati radınui kendilerine hakim olama· 

&!itti seltımetı buldu. mu . Sapıağlaıo, karması bir 9ebre, Adanada pamuk tohumlarını tebaaaıılarm~ tetkıkat yaphrmıt mahiyette oldnğu beyan edil· yarak belediye bahçesindeki hal-
t kimi mlıınızın Heaınd~ toıohol Ye sıkı bir vücot ayak- ftretip 9lft9iye dağnmak için bir ve bu havalıde de hu ıenecleo mektedir. km üzerine ateı açbklan ani~ 
.:.~~•ın~n telleri~d~ a~hy~~ ho lar çıplak ve çRtlak .• ~te;am etıe üretmek 9ıftlia1 açılmıe, ayni itıbaren pamuk ttıcröbelerine Belgrat, 29 (A.A) - ltalyan mııtar. Şaıkıoa di>nen ahali lıer 
~I da 1 nık •e ıçh b1r bıkaye- i(jinıızden birkaçını ynmrakla samanda Ege mıntıtku' ıbtaya baflanmı,tır. ordusunun Avusturya huduclanu tarafa kaçıımaj'a bqlam11br. 
IGıaıu ha dinle10etlt>n, anlanııtdıtn devırecttk görbiia kollarım ıal- cını kartılaIDaıı Hıere de Nazil- Moa~~H, 28 .. (~. A) - Ata•· aımıı oleuj'unu bildiren haber· Opera caddesinde geçenlerdea 
taıordDıla4Je,, h .. ralimizde yıı~a- hya aalhya geldi. hde de d•ğer b1r ftretme çiftUği tnsuo ~armci gunu z ryanin Ta· lerın ulı olmadığı anlqıldığm· bir kiti telef olmuı. iki kiti de 
ttftr o. İki 86 vg ı hyı ıuurAıia - Buyurun hir yorgunluk te11iı edılmektedir. Hundan başka porot Kfayhaekradle yapıl~cak m,e~- dan Yugoslavya ıiyaıt mahafi· ajar yaralanmııtar. 

eeek btr dft,.iin alAyın 1 . ıuca a rı a arınm ıoşaıı çın 1• d b' b h k kı Gr '-tkn . "" ' "' l<ahve11 i9ın dedı. Uısi 9adıra vekAlet, Sakarya vıtdiıinde de IA 1 ki t k ın e al asıa il imet taab atz ıeyrinpe son derece 
n b1r 9ay iizerınden g""" . k zırn ge eu 90yan na a me A ·ı . Ki f 81 b" d b" h h k' d. Y--ı ttfıe • . . d"Tet etti. pttmo ların tılAbma teşebbül!I mek Hzere tabını le· başhyaoaktar. il erın ange urt ve ay urg e ır eyecaa i ım ır. .... 

ı.._ r ge9erken Uattine hındııtı Hirbirimi~in ylböne bakar· etmıt ve geçen eene mab1t11i Zıryanio l(OO den fazla bo- kasabaları istirdat ettikten ıonra, hldiseler çıkmaaından encli19 
~ ı at• karşıca ıeym1tnların lr { A .. d f 1 d ' "d n.kA hA l 1 d"I k edJ ttrııttı ' . . . en l ekim h ote en: çı 91 ere afıhla11 Bftf pamolr ro ve dı~er malzeme ve sipariş yenı en •u un 11 o muatur. e ı me t r. 
'-••Rilıtlnden ürkere~ gelını - Ayrananızda var mı kıd tohumundan ba•k• hu ıtme bo ha edılen makinaların bir kıımını Cuma gecesi ile Cumartelİ Pariı, ~ (A.A) - M. Barı. 
tı llih 8 bek&retil .. , kilrpeh~ıı., ded '· vahde bır ııı•f tohum •vırma yitklıyPcekt1r. gOnO bllttln gece ve blttln gtln, Yugoslavyanın Pariı Sefiri M. 
.. ,k lı~~Ye: •!ktı"nbın doymak,tk~r1ı- - Ayran11• çadır olur mu Al d H • K 

1 
T •k• 700 den fazla nazi Anıturya• Sapalaykoviçi kabul etmiştir. 

Jty, n ıı, 1 Hl ve a eoı e aj?Aınt manya a ucum ıra ,rının ensı 1 dan kaçıp Yugoılavyaya iltica Berlia, 29 (A.A) - Ha ... 
teıı ::•i;· r Arkada ~ftlıtn ~ii~ o .. vabmı ahnc• gözıle hhıe; O etmiılerdir. Bualann eberiai 18 mubabiriadan: 
1116 b" P ftutln iatünde ıkı c Hadıo • d.-r gabi bir iprPt ...................................................... ile 20 yaı araaında müaelllh de- Almanya matbuab Avaatu• 

.. •ıınıır .:8~'!18 k"n .. ·~·~yor ettıkt8D aonra bizden önoe yö- Oaıaa11 Maoıvrılırı Hazırlanıyor likanlılardır. • . yada vaziyetin ~lah balmald.a 

._ bQ b Y u~or. <! ~ylemı~o.r rödft. Bunlann elınden ıılihl•nnı uzak olduğunu 11pata çaiıf•ak· 

..... d ~valımn bütun gehnı, Yedi A bıuın boz ~ihi ıuyile . . al•n Yugoslavya huduut muba- tadır. Gazetelerin iddia ettilde-
'*a ~hkanhaı, ihtiyarı bo yapılmı,, dodal..ıuımıza irıce Herliıı, ~:J ( AA ) - Mılli \İınaı~ı unı1urlara. anhıaar ettiri· fızlan, timdiye kadar 20 tnfek, rine pre, orada bili kanlı kay,. 

uer zaman merıiye . aoRyalist hiicom kıtRlıuı Erkana lt>Ol'tktır. Tı\ ki HıUer nıllll ıom· . . _1_.. h La,_ 
OIE,, .b yatt tabakRlara hır.akan aerın bır 1. t h . 'ı . t bır mıtralyoz ve 30 rovelver plar deYam etmcale Ye lar 

gı i, daima o iki ae•· . . . . . Harbiye Reisi M. Liitzf\ bir WÜ · Y" ııı zı nıyet nan zamanı e M . • _..J_ -L:-
li1i k ayranı şıfa myetme i9tık, hız ı1ı.kk. 1' 1 b" I k l ld toplamıılardır. tlltecılerm hep- hazıra erkinı ara811R111 -.-
'-·- eodi gönül iıteklerile 1 · k d L- 1 lakat esr.aamd" demı.,ti r ki• • 1 ec 1 e ı eue nnınr arı e e . d dil . d' H k L be 1 d' 1 k dlr 
:-eJ•llerUe . . . . ayran arı ıçer en C:" ınn ...,. e .. • bulondıırkbilıiıı. Höcnm kıtaları aı e hapae mıfler ır. tl i reaa ter ha •• oma ta • 
ha Ulrka ü J•tatıp bırletlırı.~ gı- ayrılmış bar Mlmeıindeo dın9 Hncum kıtalarmda yapıla• ile dıger mılli ıoıyaliıt teıtki- met bunlar hakkında benllz bir Yine pren• Stareabergin -
._lYorı 1 aaızlarmdan do,iir- bir kadın çıktl. cak ttm11katan gayeeı bu kıta- IAtlara araeanda münal!l8betler karmr aJmıt değildir. nutkunu tefair eden Almaa mat. 

. a .. ~r. - Hof geldinid Dıye bizi )arı şüpheli unıorlardan f.,mıs- samımt arkadaşlık hialerıle meş Viyana. 29 (AA) - Gratzdan baab, AYUSturya htlktmetiaia 
ittu gaa pınarının günlerce HlAoıladı. lç11mzde11 bir kiiylft lemek Ye fl&ki zıhniy.,ti iade et- huchır. bildirildijine ılre din akpm bapekil Dolfltlln mat.ali -,.. 
~lld;n .-en;leroe doyulmaz sev- mtt#er bu iradını bnırmıt= mektir. Yeni rü~sa eski ve tPC· Kil, 28 (A.A) - Alman fi· aaat 19 raddelerinde M. Dolfu• yuetini gtltmek iatemesi keyfi-
!'-, d at ara binerek ayrıhro· - Bey! Dedi hn kadıni gö rö~IJ ılieea araeındp Hgilecek lmo 28 Aıaatoel-. flalhk •eııi· ._ laatuaaaaa tui& ifia. k- yetini eaefle kaqıbyorlar. 
~a,ıa -«a tıkwt••· B.,.t ath rfiyor moınnf Ho k11d1n 110 ya Ye .KrkAnı Huhıy,. ad.-ı el" m•· ,;'""" mAnevra yapacaktır. •• •• • •• •• 

.. . "•fil•i •ra11nda deniz ,.nd•d•r. »·•·· m• nan"' Istanbul Sanayı·cı·ıerı· 

.. ~•7ealnden binlerce metre yük- T\ • b k• d s •k ı 1 
l> il BQlga. datın• tırmanıyoruz. Nine dedıği bu yiirük kttdı- uıyar e ır e Dl as rı ar 

'" bir keçi yolundan tek aara om" bakhm, i nanalblldım. Ki)y. \' s •d T 1 d 1 
~:••r i9inden g89iyors. Oı~er- lülerin 50 lik kadrnlara gıhi aıağ- Sıhit Edilen Muallimin Büyük Bir Fabrikayı ergı e op an 1 ar 
'-" lla teneffliıte sorlok çekrni- lam ve karıhuısnz bir vöcot •• 

bt:or. Memeaini bot bol emmi, Kadın anlatıyor. 110 yaşrn<lan Mızanıdı Yıktılar 
loıc ço"Qfao rahat •e ıökftnetile da htiyükmüş evl!,.tlarmın evlar-
fe tılo; •erin ye hafif lıir tenef. '. . Diyarbekir 28 (A A)-Halk- Moskova 26 (A.A) - Severd 

lzwir Panayırına lşt:rak Mesele
sini Görüştüler. Ver·ıen Kararlar .. • beni Mnkt ..._ 00 1ene geri l•umı evlemhrmış, yü• yaşını evi reisi Tahsin Cahit beyin ri· lovskdaa bildirildigine göre, Ural 

..... 1 ""'V k k .. kil 1 d k f b . k d •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
~11hne attı. ge9ince i tiyarh · tan Ro .en •Ş· yasetinde Halkevine mensup ma ina a rı asuun emir ima lıtanbul, 29 (t:losoai) - .Altmcı yeril mallar eer~ilinl ,, ... 
ua•ı lerı· yenı·den çıkını11 Hıze ba O k" ·ı·k' b' h t L" ·de litbaneıini yakanlann mahke· di k d 276 b. L· • • i B .. l t l ld t 

1 " n Zffrveeine yakan bir ._... ııı ı ır ~ye ıceye gı b 
1 

ye a ar ın alfl gezmı,t r. ogun ı an ıo a me•o• 
~de, Pinarbatı köyünün iiatün- dişleri 11ratarak giiateriyör. Rem rek, şehit muaıt m Dündar Alp mJıesı b Bf amı,tarb .. Ithkamoamk eby_e

1 
ıanayi erbabı aergi binaamda toplanarak lsmir 9 Ey16l panayı. 

1edi k b . k k gure u yangını ar ço mu a ı . . .. _. 
'-aı a ar çetmeaindeyız. Ka- beyas. Ehb. Bu daglarda ne ol- eyın mezarına çelen oymuı ibtililci çıkarmıtbr. Bu teıkilat rın• i•hrak meaeleaini aralarında RÖriitmü,ıerdır. Sanayıcller •-
t,~1 Sarı tekeli ••iretlerınio bay- maz ki,... ve mezar batında Cahit bey ta- daha fabrika knrulurken batmi- mlk1aeta İftirakin temini için lamir panayir komite1i nezdiD .. 
'-ıt arına bir altın madeni gibi Giinürnüsü yine tetaret ve rafindan bir hitabe iradedilerek hendis Filler tuahndan vücuda bazı temenniyatta bolunmıya karar TtırlQi,lerdir. 
\._ te l&Jtlam yaylakl"r veren ' i i d k 1 Alp beyin menkabeıi, nasıl ve getiriJmit ve Fillerin 6Jtlmündea A t HA d• 1 • 
J, tepelerde 11k. ilk ııulara rast- nete 9 n 8 gamlUI ve ÇO yer er De İçin 1ehit edildiği anlablmış IODra, tetkilib, yerine gelen vus urva .1. a ısc erı 

"•1or Otı b 1 görer ... k ge9irdık. Hekim Alimiz t H t b" L' d k 1 Abalndin idare etmiıtir. Hasar 
"' · ar o.. ır. eye ar rece ıce e a 11 . R bl d f dı 
"edi .A.b . . bize dağ ÜRtlerinde geçmit zevkh dk d . milyon u e en azla r. 8 p 8 1 d Esh ~ .. , Te ~r bakıkaten yedı l tan sonra av et etmıştır. Suikastçılar bu yangıın çıkarmak azı ara o rsa ano a ·-

-.. birbıri ark.Hına ııralao- ve şairane çoban •tklarınm ru- Sams n M b' su ıçin bir ecnebi mlltelıauıstan 
ı-tı ~:~tadan oloklardı. Bu o.lok- bun gammı ıiizen türkülerini u e u 20,000 ruble ••.m!şlardır . . M~~- mın Düşmesine Sebep Oldu 
" " a ile doldorop beslıyen ıöyledi Giin- battıktan 10nra nunlar cllrllmlerını tamamale ıti· lSTANBUL 29 (H .. ) A t d D lf o-ıümile 

~•ıı · · • -v ( • B ı t d ·ıd• raf J itbr , uıuıı - vaı orya a o uMuıı ·~•ı.11114!azdığım kalemımın ka- da~ı iniyoruz. Bo daJtda alö- 111 IJ IS lftl 1 8 H ey emf d baıhyao hldi1eler diinya para e.bam boraalarında mtihim te1lrler 
L hır inoe akın ti ıu . . . 10 ık .1 t A t L · • · • bi b b bebi • ..... ~ qa k d mloyom madenı ••rmıt Ye ne Iat bul (1:1 .. ) S oyanuırm•t ır. TOi orya Yaaayunın yena r ar e ae ye .. ••·-

«Gril a ar A harlar doluyor an ' uausı - amsun 1 il l d i 1 b b dii -a. 
ı. klerı .. . • yasak• kı da1tın pek çok Jnımı b' E . be t d . dil Mah ıu· n To 1 meıl 1 atlma n erp f ey eyen azı boasalarda ea am ş m...-
~• h o, koylUlerın Yaylakta- ' Pi me UIU mın y e avı e su D anmasına t d 
~ 'l'vanıara çobanlarile birlikte eeki dereheyhk, agalık Adetinden mekte bulunduğu Alman ha•ta &slandı e ır • 
~ :~•rlardan ... içiyor. FakRt giglice baki kalan bir eearetle nesinde. bugün almliı~ür. Yarın GIRESON, 28 (A.A) - Ge- Amerı·k~da 
•ıa. bı~ Üzerıne k1r1111zıh, sarılı U~ııkta, Qıvrilda hır k"9 ağa cenazeu btıyDk meraaımle kaldı· çen aene 1.l a~nıtoata toplanmıya U 
fitıtap 9etit renk kA,ııt yapış- evlAdıom mah imiş. Bakımaız rılacaktır. başlanan hodıklar b111ene h•••· 
..._ ( ho falan Mudur) dıye . . h d d" . .1 lstanbul. 29 (Hususi) - Sı- ların çok ııoak gltmeeinden ıo Grll Vı· ıu·ıdlll'·r '"qltan 1 araz111 a aaınm Yer ıgı Yet• k 'dd d D h"I' ı ı ., il 

Yelkenli Tayyare 
Vııi Bıkar T ısiı Edildi ...... •erde, pıyaHda 1atılan ca lana ıı etin en a ı ıye gün evve top anacaktır. na•ı 

a_, ıaını •olar bu ıaynn çok· bırkaaına hihftnmUş hele!. Dağ· Vekaleti bazı villyetJerde olduğu mıntakalarda mabıolHn şimdi- Dllll (~l.Jlr Berhn, ı~ ( A. A ) - Almaa 
L ti,.,, k d 1 8 ki dan pınar başına •e Sel9iklere gibi lıtanbul memurJannm da den toplanoaaaına baışlanmıştır. 1 tayyareoilerinden Ditmar boa• 
-,,~,et ar et··· ou 0~0 GI RESON 28 ır · - ·· ·· ~ .. h • tantr etmiyeyim Sn· yakın thvaılı nabiyeai11e icdik. ıaat (15) e kadar çalıımalanm d L ' (A.A) - ın SAN JrRAN81SKO t9(A.A) dan u9 gun evvel Volf Bıüa 

a11 d • f k k f" • tat llllL menımının 7aklatmaeı hue. T 1 . td fedil 
'· •••• .:' • fayda1ı, açken bile Yorgoolnk alahtn diye dejıl, muva • 16rmll1 ey ayetin bile Zıraat bankaıı tarahndan AYaNat çm 7en en •r en 360 kılometre katf1tmek ıuretUe 

F 
.............................. yorolahm diye 1.ir kahveye gir- bikine baılanmıttır. vilAyetımısde mevcut 42 koopt-• gayretler ra1tm.,. Bft7tik Okya- knmı~ oldo~n yelkenli tayyare 

,.,. AYDA Jık. Alelacele bazarlanRn peyke- C B F ratıf •imdıye kadar 50,000 hra noaoa bfttlln limanlarında grev rekornno yeniden kırmıthr. Yol-
"- .ı "•• • • • ıkrazaua balaoma,tor dHam etmektedir d k' . d k V k d 
41'• D lıcak larında rahat oy le re otordok Şakrak bir ıbtiyar . y · k I 'd h t . l bi a 1" IDln 8 Ain o.er 8 ._ ,,.. ... - . Bolu 'l'e,klll.tın4a F il onı n 9 pa l. 1 e r h . D 
''''" Cak Fayda temin eder kahvecinin: ransa fabrikaya teC••iiz eden grevci- areket. elmış olan ıtmar 

"'•tırı ••rıek ve hCioek gibi ha- Jvisablll kahve isneyni . Deiiflkllk ı .. r araıında Tnkua gelen mtiea- saa& 25 dakıka ıonra, Qek•a..., 
-.tı •anan vermez bir ezra- \le lflkUl olmaya yeynı Bolu 28 ( AA ) - Vill1et Türkiye Kontenjanını demede bir kiıti yaralanmı,ttr. vak7aJa hareket noktaııad 
,_ u' ... Bardanın kokolO IAtlf .... lza kdn~ haıil~yni Cumhuriyet "Halk Fırkası reisi Arttırdı T k d 376 kilometre meıafede karv 
~ . . .. rinde leke • h • D~ner t11yakınuı beyni d kt M'a.- b z -•d k Ankara, 28 ( A.A ) - TUrk r& ya 8 ıomıtllr. 
-"" teai 1 pmaz •ta Dıye bır tekerleme yaparak 0 or ııu1t ey onx ... • 

•• ,d ri anı Ye kat'ıdir. pişirip aoııdoıtu kallavi f&noan- Cumhuriyet Halk Fırkaaı riyue- Off~en teb~Jt k;difmi,tfr: Yolcu Nakliyatı Artıyor Çc romda 
... •ti (O•lar~o alh latrelik tene larda kabYttlerımiAI içtik. tine tayini dolay..U~, bUflba bal· 298' r•n•" t ~ ti me~I ti tarafınd.-: Edirne, 18 (A • .A)- Ş.j! fi S B ta 
ta._ htre~ bar litrelikler 80 ya- Tolr Dil kın Amimi tevi tezabiirab ara· de•re -:;.:• meçm~ecketı!ı:ia •t: •. :!.~T:•:ır::•r.::.:':a:bdu ~; Şellll'I ••• 
'•ler ikler 60 çeyrek htre· ........................ aında BoJadaa aynlmlfbr INllline ayrılan 14 000 keat•I .. k 1 ul&tl ten -h tronlerl Qoraa 18 (A.A) - Dlia 

80 koro, gibi cfts'i bir (•) Anaaouuwn kiJyittlıtdc; çok•• JahiW ed• Csmh•iyetHalk 1 b L •ı • ....a. tll te • 'tta • thet 'b 1_ .. mkl tlddetli 1•tmarlardan 
ile zel nor ıtbl beJIDZ tınli kullua Sana • .. • • ••re ,000 keatal• lıınwıtJ .. ttaul•• • r• ra a ra .. br1 •I bumıt evlere 

.Uftk6met cllddeılode deıltr. GDzenik şalıikaıwı ba kelime Patdm reillitme fırka .u&,et edllmlftlr Apl tlnr• •rfim .. makta Te iki pblr aruıntla yol- Z 
Baktkat •ca•lak eergl· Ue aniatulaı. 1Dıkçedir. laSJetiaclM ctm.l ı•ılm• wı n•••& .. ~.... .. ..... • aaldlyatl ••HHrp artmak- gtrmitttr. •Jl"t 

T. D. Emla be~ Wır. uthr., 
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Sahife .ı Yeni Asır ııo Terumoz 1934. 

20 Gün Kaldı 

·rnzı'yet etmiştir, Y"pılıın 
ayeneai neticesinde oesedin 
oinıı rnbsat verilmiştir. 

Gazeteler 
Grev Devam Ediyor 
Düblen, 28 (A.A) - Ga 

teler grevi devıım ediyor. "19 

yette değişiklik yoktur. 

lzmir Askerlik 
şu besinden: 

lhtiyat zabitligioılen Mnf 
za( hesap memıorloğnna iıte 
olan efendilerin yaşları 32 
yukarı olmamak şartile talip o 
ihtiyat zabitlerinin ınovıı~ 

hesap memurluğuna talip old 
larıua dair istida ile şnbeye 
racaatlı.n illin olunur. 

§ Sökede ıniinbal bala' 
tühınkçi ııstahgıoda iılih 0 
edilmek üzore ordudan ge 
ıstifa sııretile ve gerekse tel< 

den ayrılan tütenkçi ııstasıP 

tekaüt ve yahut iicretle istih 
WI\ talip olaıılıırın istida ile 
lıeye müraoaatı. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
alım, satım, muhafaza ve id 

hususatının temini ifası için 

tiyaç ve lüzum nisbetinde 

Ziraat Vekaletinin muvafak• 
memur, eksper, bekçi, kant 
ve amele istihdamına mezun 

Banka Ziraat Vekiletiııiıı t 
sibile bunlardan başka ol~ 
merkezde muamelatı uınuJJI 

nin tedviri için icabı kadar 
mur, muhasip ve hademe it 

damına mezundur. 
Madde 14 - Heersene 

bayaa başlamadan evvel ge 
seneye ait buğday vaziyeti 

mübayaadan mütevellit kM 

zararı gösterir bir hulisaİ lı 
biyenin tanzimi mecburidir· 

hesabın çıkarıldığı zaman 
cut buğdaylar o tarihteki pif 

· ·ıe fiatına göre kıymetlendırı 

cetvelde ~österilir. 
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A V~Nazillidebelediyeeltez- Akhisar Tütüncüler Bankasmm Güzel 
HARP OLACAK MI? gi~~~.~!~.~ ... ni~!!! ... ~~pattı Teşeb~~~~ ... ~.~!.~ffak~J.~.~.~~ .... ~~:~~celendi 

4ınerikalı ~1uhabir Knickerhocker'in ihtisasları 1oti Milli küçük sanayii darbelemek Tütün Ekicilıri Ahm Ya Satım Kooperatlfı Etrafmdı 
tQ - Şa~~~~~:r~

1

:~~~~~/
77

f
77

~
7

~~~~~~f:~~~ değil himaye eylemek lazımdır Toplandılar. Yu·ksak Mıkamata Tazimatlannı Bildirdilır 
J P•nın en kuvvetli nskori dev- hareketıno gelince; hunun ne ka-
ett 1 •• - • - •• 0 

nrsa, vazıyet ne olacak'· darı f<'mayül, ne !rnutırı lıimar~- Akhisar 28 (Hoıoıi) _ Ak· hır nutuk ırat etmiş ve ezcümle 
ı,· - O ırnnıan mosele yalnız clirt Hunu tayin etmek :torclnr. hi1ar tütüncüler bankası muhi- demiştir ki: 
t ır Avusıa~ya meselesi olmak- Almaıı'ar, Avnstnrya butludo- tine şimdiye kadar ifa elti~i gü- c Beş altı senvclenberi vüoode 
an Çıkar.> on geçecek ":arlarsa, MnAsotini zi<le hizmetlere bir yeniıini daha getiri1meıi i~in çalışılan tütün 

ik 
1~0 nılrın otnz beş sene evvel asker gön<lN•t• onları fRtdedece- ilave eylemiş bolonoyor. Akhi- ı.atış kooperatifi bogürı filen işe 

,/ Atıı~· .ı , çocuk birhiıle- ~ıni UolUsa vacltı.,uış. Şayet Mas- ıar tütünoiilüğünün inkişafında başlamış bulnııoyor. Tütüncülük: 
oı:de~ı J •· ıııııı;; kılometre uzak aolini huuu yaııarıı. o zaman Ya- haşlı başına rol almış bulunan hayatında Akhisar tütün ekioi-
b, il •kı şuhırılekı evlerinin ön goAlavlar ll" hudodıı a~a~ak Avnı- Banka giriştiği yeni tl'şebbösii teri, Akhiaar tiitönoüler banka-

hçeatnde oynıyorlardi. Hu iki ı tuıyanm bır kısmını 1 ~gal ede- muvaffakıyetle neticelendirmiş 11nı tesis etmekle Ye omam tö-
te>euıc bugiin ikı kıucleş ınemlo- Cöklerdır. Çiinkii ltalyanlaruı Akhisıuın başlıca tülü!' ekicile- tüuciilök menRfii için yapılan 
~fitte lıirer cliktatördör ve hir· Dalmaçynya gfü~ d:ktikleri ve rinin iştirakile (Aklıısar tütün i•lerde ön ·ıır"yı almakla mem-
~~leriyle nıücadele halincledirler. orı.ya giden yolun Avnıtturya- müstahsilleri kooperatifı) ni kor- lekele yaptıkları hizmetlerin mü-
b~tl~r Doıtiistan lHirt yaş tlftlwa dan geçtiıtı ml'lumllur. . moştor. Eeaı mokavelesı tasdiki maıilirıl bu kere alım ıatam ko· 
,. 

16
k Ye 60 milyon daha kav İtalyan T& Yu~oslav ıuıkerlerı A.liye iktiran eden koopen.tit or- operatifini vüoode getirmekle de 

J:::idi.r. Galebe çalmak imkiln- yabancı hir toprakta karşlla,şır- takları geçen giiu bankanın mer- if~ etmiş bolunuyorlar. 

1 1 l:lıtıer tarafaodndır. Dolf iiıiin lar 1se hıınun n.,tıce14ı meş nm keminde idare mecliıi, mörakabe Kooperatif tütün ekicilerinin 
4~~11 ceıarcti Te bır ikı 1'üyült: olur. Ho bal kolayca bir.~nn~a Tllık Kadınına Hayatı Kazandı~an :.ezgı2hlardan B!!i . Te tahmin heyetleri asalarını neftı mal yetittirmeaine .,.., daha 

Q var, bıubrna sebelııyet nrebıhr. Bır Dön NaziJlıdeo itirnada şa· ıekıı gııo Çlllışın• oıusaadeşı Yer- eeçmek fi•ttre toplanmı11ıardır. çok mal ihraç edebilmeıine im-
"" .*. de ltalyanlarıu Avoıtnryl'y .. yan bir şikiyetnıune aldık: iDiŞ müteakirten ~ekra_r hanları Bu toplantıda t"tiıat Tek&letini kAn Te.ıeeek mütekabil yardım 

'' VOlfüı, milli ıot1auzme kar- girmelerı bütiin Avostoryalıların Şıkı\yetin menuo NRzilli i9in kapatoııttır. Şimdı faahyette yat- komeer ııfatlle A.khlaar kay- ve hizmet möeueıeıi olaoAktır. 
--~· kadar zaman mnka•emet milli ıoı-yaliat olrualurnı i11ta9 hayati ehemmiyeti haiz el ve nus iki tezgah Tardır. Helediye makamı OaYit bey temıil Bugünün zaruretlerini en mtt1e 
•e Jı:ilecek.t Daha doğrnıo ınlh eder. Sonra, İtalyanlar Tiroln dokuma tezgAhlarrnın belediye yeni bir kararla tahılı edilen eylemişti. Umumt heyete riya•et pet ye faideli tekilde kartılıya
'-b •dar gaman mohafasa olo- işgal ederlerse bir daha oradan tarafından eyeloe ihbar ve h"- maballe tezgAhların naklini ilt8:' eden Moıa zade Biaa bey ı9u. hilee*'k t«'şekkiiller ancak bu ka· 
~i lleaek.t Bugün Viyanad• elli çıkular nııt Qakarlnua Ahnan ,;ırlık için müddet tayio edilme- mekte ve faaliyette bulun.an lkı maın makıadıoı izah eylemif, bil kooperaüflerdlr. Yökıek Bq
._ '~ lurk ~ kiti Dolfüınii milli ıııo8yAJlıtleri gelirler. Her den taaliyett.,n ozakla,tırıloıaaı- tezgaha d" bu makeatla ü9 ay .,_11 mukayeleoln ta1diki ekiciler yekiliwiıin l~aret boyurdokları 
)oll '"•oıet edemiyeoeğini töy!ü- halde Avuıtnrya milli ımıyahıt- dır. Küçiik ıııanayi" deYletin Ter- mühlet Yermektedir, Gösterilen tarafından meMl'retle karşılan. gibi ticaretin memlekete tam 
.• ~ lhuın ıöyllyenlerio bemen leri Dolfiiıii dütüreoek olorlaraa diği kayme& Te ehemmiyet mey- ar1alar ünrinde yeni iuoaaı ya· mıthr. randman Yermeal doğruluk, ne
_-.. ı Doıtüı tarallaruhr. Bnn- ltalya müdahale e<lArniyecektir. daoda iken bir helediy .. n\n veleY pılacaktır. Mftıtahılller umumi heyetin taaet Te itibal' aayeainde müm
le~rı cttoıleel onon ka)m,.ııoı Kendi dertleriyle ugraşan kanoni ealAhiyet Ye hllkkı dahi- H&lbnki kanaatimizce beledi- ıonıos aaygı T• ta•imlerinin köndör. Bu YA•iyete Tarabil-

' IÖ 1orJar. Fakat buna imkan Franıanm, ıolbperTer olan tn- liode bolunaa bile iş hacmini ye böyle bir kar•r alabilme~ Reiıloumhur Te Ba,Tekil paşalar mek tcıin mahınllerimh~i iıtaa· 
fi ''llliyorlar. gilterenin A voıturya meıeleeini daraltacak kararlar almaıını i9in belediyt' kan~nunon 15 noı haseratlltt lktiHt Tekili Oel&l dariıe etmek tluard teşkilAta
lf J .. l>olföıün lehinde oJao amil. ciddi bir Taziyet h"diı oldo~o tıftbetli bir hareket telAkki et- maddeımin 13 üncü hkraaına teY Te O. H. :ır. umum! k&tihi Recep mızı kooperatiflerle kolarlathr· 
t· ••nlardır: takdirde harp Yesileıi olarak ka- meıte imkan yoktur. Rana biiy. fikao ilan Ye lf.zım gelen ted· beylere ibl&ganı iıtemi,ler ve bn mat Jazımdtr. Bu maksat ,.. 

ı _ Doıtoı ceaıordor. hol etmelMine imkiln yoktur. Jece kaydettikten ıonra aözü birleri eyyelden yRpmaıı H bl· kararı hararetle alkıtlamıtludır. cereyanı lemin yolanda muhiti-
•• llll2 :- Gayrı mahdut diktatör Yugoılavya A vosturyanın Al- tikayet sahibine bırakıyoruz: lahare bizleri vazif.,ye ça~ırmaıı Müteakiben yapılan intihabat mizde bankamızın me1aiıini tl\k· 
•' hıyetlerini hl\izdir. manyaya geçmesinden memnon c .Nazillimizde altı aydaoberi ioap ~derdi. Bhı ~o ş-skılde Te· netioeeinde idare meoliei azalık· Yiye e<leoek olan bir teşekkölil 
if ~ 3 

- 80,000 kl,iden mürek- olordn. Qiinkii bn ilbllk İtalya- yerli malları.. giisterilen ragbet rilen karan tatbık eylemez1o1ek larıoa Akhisar TütönciUer ban- Tüoude getirdik Mlıoılar ile, 
d:~ k.QYYetli hlr ordoın Tar- nın vazly.,tini Zt\yıfl.,tme~e ya. yüzünden elli dokuma el tezgahı beledi1e te21g~hları kapatmakta kası müdfırö Halli, Şd zade ekioi1

6
r araeında daha monta 

rar. Şu halde A vnsı aryanın bek- faaliyettedir. Bo tezgahlar doku- haklı olabilirdı. Azmi, Ragıp bey "ade Selman aam Te ııkı münaıebllt te-
dı ( - Kl\tolik kiliaeıinio yar- Jiyehilecegı yegane yardım Muı- maoılar cemiyetine baglanmış- Eıaeen tmallthane aayılmı- Şehba• zade .Mehmet, Dramalı ıiıine çah~mak bo m"yaoda 

lnırıa iıtlnat etmektedir. !Olininin kura teh(lıdinden iha- lardır. Tabii hri şekilde faaliyet yan ve bıfzı111hha kanononnu Ali Refik, Murat, K"laycı depo, ayanı, ıAtıt n ihraç itle-
•aı~ """:- A vntoryanın ikti1adi ntti r. göııt·"ren ve memlekete faideli 268 inoi ınaddeainin mözeyyel oğlu Kadir beyler, murakabe rile metanl olmaktadır. Ba te
tıar .1•tı düzelmege yliz totmoş- Bogün Almarıyırnan A•uator- ol•n bo ttSsgAhlardan Kadıköylfl lıatMine ıirmtyea ba el tesg~b· heyetine Belediye reisi Nüz. tekkflltto cumhuriyet idarHlnia 

yayı doğrudan <loğruyıa iıtila et- Tahtr beye ait bulanan ıekizi larıom ıeddi hokokumoza rıa- bet Mu1111ı zade Riza beyler büyük müzabaretleri Te ortakla.
mek iıteınedigine şiiphe yoktur- belediyeye bir zatın yaptığı şi· yet edilmediğini göıi&rıneğe ka• tah,min heyetine Meaut, Maniıaalı rın sebat Vfl gllyretlerile moyaf· 
Qüııkü Avustorfl\ milli ıtoı1ya. kayet üz~rine faahytttten nzftk - fidir. Kanunoa aykırı düşen bn Ramazan ve Şehirli oğlu Ali tak olaoagına itimadımı• kuT· 

,. :. - Italya, l!"'ranaa, İngiltere 
~ üçtik itilı\t muzaheret etmek· 

ir. 
!izıni kabnl ederse bu i' kendi- ıa"tırılıııış, tezg:lblar kapatılmış· tedbir bizleri olduğa kadar tez- Kemal beyler ıe~ilmitlerdir. ntlidir. > 

''n~~:~~inıte olan ı\millEır ise liginden halledılmi~ olacaktır. tır. Banu müteakip aynı ıet ka· gahlarda çalışan iş9ilere Yemem- ı9timada ıö• alan tütüncü- Halil beyin beyanat~ ortak-
•' Dolfuııı uiiştiikteıı sonra bır par· rarına tevfıkan Ali ve biradt'ri leket iktieadiyatına da zarar ver- ler bankaaı müdtlr.ü Htt.lil bey ıar üzerind8 derin bir teıır oyan· 
- 'de 

1
.- Almanya, Lı.histanla bir lamento intihabı yapılacak olnrHa Halil lbrabiın beylere ait yedi mi~tir· Alakadarların ehemmi- kurulan mfieHeseninin makHt dırmı' ve notok alkışlanarak 

titi tnı teoaTiiz muahedui aktet- zaten milli sosyalıstlerin ekseri- ,ez~ıl.h dl\ba kapatılmıştır. yetle nazarı dikkatlerini celbet- ve gl'yeıini izah t1den kıymetli içtimaa ıJihayet Terilmiştir. 
4,. ilden hütün dikkat nazarını yeti kazanacaklarına şüphe yok- Set karıuıııdan sonrl\ belAdiye menizi rica ederiz. > 
hı .. ''9loyaya tevoib edebilecek tor. m;yıe olı.lo~u txkdirde A TOS 

~a . 
, zıyettedır. turyanın AlmanyA ile birleşti~i 

fı 2
h- DolfÜs biikftmefinin men- ni ilfrna bile hacet yoktur. Qüo- Pariste Talebelerimiz ~erefina Yerilen Ziyafet Fon Papanin Yiyınaya Gönderilmesi Endişe ile Karşılandı 
ır h - Baş tarafı birinci sahıtede -"aı nkilınet oldu~u, yani kü Hitll'r kon<lıligıoden AYUI• - Bao: Tarafı Bmnci SahıJede - y11kwı ve sôudünioü bir harpta 

" nı " "' Mumaileyh bu m"kalesincle 
tat' z tnilli sosyC\lizme aleyh- turyn lııışvokili olmuş olur. gezdik otomobiHer Pompei ha- memleket ~erefile mütenasip bir şiddetle nazilerin aleyhinde bo-
het)( 

01 1llakJı. şiHHet kazandığı Böyle olursa lıangi devlet rabelerini dolaştik. sulh~ bogün kavuşmnştn. Çünkü Joumekta ve şöylt'I demektedir: 
ted· 

6
R tarafından ıtıraf edilmek- bınp ılfin edebilir. Şayet milli Necip Alt Begln Nutku Lozao solbu bugiin imza edil- c Nazi barbarlığınrn uyan· 

~it:tk Milli sosynlistlor ise onu aosyahdtler hu usulii tl\kiben ik· .Milli bayramımızı tos'ıt eder- mişti. Lozan snlbnnoo Törk dırmış oldoı?u nefret hadden 
"'.ı.Çe tedıtfıi bir vazıyete ıok- tidnr ıncvkııne geçtırlerse hangi ken vapurda Denizli meb'neo ıniJleti i9in en karKkterik Tadı KŞtndır ve bunan uzak ve yakın 
""""t d bütiin amil ve ınes•oııerı vicdanı 

3 a ırlar. devlet J>rotosto edelıilir! Necip Ali beyin eöyledin-i ııntka Türk milletinin buglinden itilıren h 
n umumi mahkemesinin ozuruna dıı~11,- _Btitnn A vn tııryahların - Sonu Var - aynen l{Önderiyorum. Avaupa milletleri oamiaeırıa aynı 9ıkmıştır. > 

•er,, 
6
• hı le, biHiin ~ençlit?in ek- -· Muhterem hırnıııılar ve bey- hukuk ve şerefle girmesidir. Za. HenU Cevap Verilmedi mi? 

~ eı, Dolfiıs aleylıindedır. Sepet lhtİy&Cl feodiler; ten etnolojik man11sı itibarile Viyana, 2s (A.A) _Fon Pa-
t.etler::;: Doıtiisiiıı mli ellah kov- J["z Enstittllerin- Bandan tam yirmi altı yıl sarı ırka değil Hint 1''1 Annpai penin Viyana Elçiliğine tayini 
'''fıbeııllir tiınl\t eclıp etmemek dt&D Tem.in Edilecek evel bugün Şarkta dünyanın en aileye mensup olup tama- hakkında Almanvanın tebliğine 
ll•ştı, .. .ı.,, • l\1 iiEıel l:alı bir çar- mühim hi\diıeleriodeo biri oln· mile Avrupai olan Türk milleti Avusturya hükumetin henüz ce 
1 ""'.. Maarı·f vekaleti lzmir viliye· ı d ·ımemı"ıtı·r Bu hususta İ•tıer ' ıtsı,, rJ_.,rııı ıııilli sosya- yordo. Ezelt oykosonoo i9incle on senedenber yaptığı çok ra i- cevap verı · 
ı ~ k tinde yaş üzüm ve dumateılerin hafta zarfında bir karar alına· u11ı11 · aışı alR<'agı Tazıyet k. t d k il .1 n sepet ebediyeta kadar gideceği zanne- kal inkılap hamleleriltt btitttn 

dt1ı:.tı 1 sev ıya ın a u uam a • . . !!I • h d caktır. 
,. :; _ ~ L~ ır. 

1 
lerJe kuru üzüm ve incirlarin dilen btr millet birdenbıre ııl- medeniyet 11 emı azuron a Yer- Ha~ırlık Bofa Gitti 

'"•n ın · ~ı~tolık kılı.ıesi, lnvye- sevkinde istimAI olunan sepet· kindi. Oımanll lıuparatorloğn· diği kara.rı~ oiddiyetin~ bir dahba Viyana, 29 (A.A) _ Yan 
ln;t111 

1 ı so,.rali11t olmasına lere ait ihtiyacın miktarını sor· nan hndotıoz zolliınlerine kartı tspat etmı,tır. Artık ılham a- reami .. Vayner Tzaytung" un 
lıi 01 1\;::;~adkı. A vustury;ula mn- muştur. Ayni tezkerede bunların nihayet Tiirlr milleti ıle bir mil· reket membalarını mazinin hu· istihbaratına g6re M. Dolfüıün 

(i 'c" mı t kız sanat Enstitülerinden temi- Jet 11fatlle ayaklanıyor Ye Hol. rafelerinden değil, müıpet ilim- öldüriildüğii giin, daha 9 dan 
i.)'111-11,:- A,u ı111ya11ın iktisaden nine çahşılaca1,ı bildirilmektedir. tanlıum nibayetıi• iıtibdat :e lffrden alan yeni Fürk neıilleri· itibaren M. Habib ile Franven
tı <) 11 ~ •t-ilıne g"til ı net-; A lınanyı& ıla Viliyet ihtiyaç miktarını teıbit hAkimiyetlerine bir hodnt 9izıl· nto bftynelmilel mü, terek A vrn- felt yeni kabi~eye . dahil olmak 
d 1 

''' 1 k b 1 k f' t" · t' d B a - n.-ere tayyare ıle Vıyanaya hare· •r. .., e ık ı ıııaclen ıyılf"şmekte-ı edere ir rapora ey ıye ı meıini ıı ıyor u. n zamaıı pa medeuiyetıne Ye beynelmilel kl&At h b l 1 d 
Maarif vekaletine bildirecektir. kadae mokad<leı •e kendiıinden e e azır u unuyor ar ı. 

baqıedilemez bir knYnt gibi müşterek garp kültiirtinün inki- Hudutta Bir Maaadem• 

Şehir Gazinosunda 

Gece Eğlencesi ... 
4 Aoustos cumartesi günü 21 de Şe-

h • -. akşamı saat 
it • d mükemmel bir gece eğ · 
Bu ~8Z~DO UD 8 Je°!~.~i ter~ip edilec~ktir. 

dok eglenceyı memleketin Türk , ,enebı yüksek tuccar, 
h lor, avukat ve bankacılarındaLıı mürekkep bir komite 
llıırlanıaktadır 

d Geç vakte kadar devam edilecek ve ııklık, zarafet 
•ns nı ·· b k .. . 1 usa a aları, surprız er vs.. vı .. 

Da-.etiJ'eler Paraaı•dır 

,atına hizmet etmesi Te daima v· 29 (AA) - Bavyera-farzedi len Osmanlı hanedanının '"kft 
1 

ıyana, 
temelleri bn hAdiee ile artık bir ıolh ve llll n nnınru 0 maaı da müeasea Avusturya teıkilit 

en a•i• bir yazifeıidir. dü ce yukarı Avustur ge•temı,u. azuı, n gn _ . • 
Qttnkfl memlekette meşroti- Bu a11i• günü tea'lt ederken yada Kireg-yalt gtlmruk bınasına 

, et Te httrriyet ll&o edilmlfti. büyük telimize olan kalht bağ- hücum etmiılerdir. Avuslvrya 
jandarmaaı bunlara karşı ateş 

Bu h&diH btiyük Türl.c inkı- lılıgımı•ı ye Lozanın kahramanı açmııtır. Jandarmalardan biri 
l&bıoıa radikal Te çok eıtulı in· İllmet pataya olan derin ıaygı· telef, muavin polislerden biri de 
kılAp hamleleri ara11nda bir ıtık· larımuu bir kere daha izhar yaralanmıştır. 
tar. Fakat ba11J"ngı9 olmak iti- edelim. Akdenizin ortaamda bize Viyana, 28 (A.A) - Avuıtur-
barile ehemmiyeti Tar<lır. bogünü tes'it etmek 1mkan Te ya Ajanıı bildiriyor: 

Aziz arkadaşlarım: fırsatlarını bahşeden büyük in· Prenı Stahrenberg ıliyledlgi 
28 Temmuzun Oumhoriyet kıl&p91 Te hörriyetpener .Fran· bir notnkta demittlr ki: 

eY1Atları i9in daha batk• Te daha •ı• milletinin bayragnıı tatı1a11 c Olen tef in gay•l millf •08 

btiyök bir kıymet Te ehemmiyeti THIU Got1e ıüTarlıine T• bi•lm 1'•liıtlerle bl9 bir uyo~maya te . 
k ed ..aı e&meuaek ve onlara A.voı-Tardır. 18 711 fa1ıla11• ıttren Te ha aaadetimiae it&lra ,.. Ye .. . . 

her halde m•'ull1e&1 yeni Tar- mahterem 7oloalan .. rl• fClk· tur7anı• IMikl&line, h_urrıyetıne 
· ı ri •• .. reli• c1okaaabılecek en ki7e rejımlae al& bulu•-.•• anlan••• ..... , er •· 

otak bır tavizde bnlunmamak
tadır. Ulen başvekilin hahraınna 
hürmeten, Avosturyaoın hürri-
yet ve istikbalinin ileride meY• 
zonbabı edilmeıi ihtimallerini 
berteraf eylemek vazifemizdir. • 

Tiirklgentn Tazl1Jelt 
Ankara, 28 ( A.A ) - Hari• 

ciye Vekili Tevfik Uüştö bey, 
A .. astarya llAşvekili müteveftt. 
M. Dolfuson feci bir surette ,. ... 
falından dolayı, A vnsturya El
çisi ne Titrkiye hükftıneti namına 
beyanı taziyet etmiş ve Türki· 
yenin derin teeasiirünö bildir
miştir. 

Ankara, 28 (A.A) - Bugöa 
saat 12 de Avusturya ıefaret

baneıinde, bıtşvekil M. Dolfüaön 
istirahati robu i9io bir iyini 
robani lora edilmiştir. 

MerHimde Türkiy~ hüki
meti namırıa hariciye -...ekill 
Tnfik Rüştü bey hazır bolun
muştor. Meraeiıoe, Aııkarada 

lıulnnan biitün aefirler ile aefa
rtıthaneler erkAnı Ye A -...uıtur1a 
koloniRi de iştiralr etmittir. 

Londrada 
LO.NDRA, 28 (A.A)- Veat

minister kilisesinde 31 Temmn•· 
da M. Dolfo11 için bir Ayin yapı
laoaktır. 

Avu•targanın Roma Sefiri 
Viyana, 28 (A.A)-Kendiıine 

kan nakil ameliyatı yapılan M. 
Rintelin elan yafamaktadar. 

Viyana, 29 (A A) - Doktor 
Rintelin'ia sıhhi ahvali Tahameti· 
ni muhafaza etmekte ise de, 
keadiıi bir iptidai bir sorguya 
çekilmittir. Önceden tahmin olun
duğundan da ziyade suçlu ba 
Junduğu taayyün etmişti. 



t 

• 
J 

:-."lııte 6 feni Asır JO '.l'emrnuıı 1934 .,. 

'//,'7//7////////////////. 

İKTİSADİ 
cı;:ı>;c~'Jll!IV////////h"/L/ L/./77.//T/Z /'7//7.1'7 ///L//7/J ~J//V/..t/. :;G(..<>G( 

--il S?·~lıi'ın aJii Küçük Haberler Tür~ .. ~~~~.~~~.~~ .. !.~ziveti 
§ -Yazan.; .A.n.d.re 1'daı.r0 E •v/2/~/~~~~~~,/~X:v. "Revue de Lausanne'' in 18 Tem-

BABEBLEllı 
~~~~~.=:.~~--

= , . _ = Fabrikacıların Şikayeti 
- ru:rh:çeye Çeviren.! :N"aıı!nıhı :I3:sa1: - 1934 ·hı· .. h = - Birinci Kısım - S lzmi.~de.lıi··'~.ğ ~.alırıkaları or- MUZ tarı l nUS asında 
:: : man mııdurlu1?unıın, ormanlar-
~ Sizin Kadında. Takdir Etiğiniz Şey§ dan 10 11 ıanacak çıııentıik malı· dikkate şayan bir makale 

üzüm Satışları 
: Sizi Tasvip Eden Zekasıdır :.= •ııliiniiıı toplnına rıı~nınnnu dört · 
~ _ 4:! _ : ıııisıl nıllııılı~ıııı vılfiy~te şik:l- Muhammedin ıon nefesine altında bacak bacak üzerine atıp 

" Hey efendi, sepetinizi gös Okşanmak Valeri'ye, kapa- yet etmışlı-r ve ~itlcııbi~ın heh.n kadar kadınlar lehine olarak çöple sitronat içmişlerdir. Hayır. 
ter'niz., Otların altında saatlar. nık bir ifade verdiğinden Fer· kilosundan hır koroş re~lm il• sarfettiği teveccühle dolu .. söz· Orada da bir intikal devresi 
köstekler, elektrik lambaları, ral bunun değişmesini isliyordu. tendı!!"ı~ı iclılia 11tıı~ışle.rdır. . !erden mukad.dema bu sutun geçirildi. Şapka devresinden 

~ 
Çu. .Alıcı Fıat 

120 Kırk f<azım 8 25 
55 S Süleyman 8 
32 H z A bmet 6 50 
20.5 Y 1 '.l.'n1:1t 7 50 

fotograf makinelerı var. "-Tav 1 O vakte dada b"·t·· .. Vılayet lııı ~ılrnyeıı lktıeat !arda hahsetmış ve kadının va· eve! ba" atkısı devresi görüldu·· r. u un mu- · f k · · · ( h • ~ 18 Ş Rernı>.i 

Şanlarmlza siz bunları mı yedi- nasebetleri hep k ı ki d Vel;ıİll't•ııe hilılırmı~ "e kiloda zıye 1 anuoıyesını nası ma sus ve bu baş atkısı köylerde kaldı. 
7 25 

aran ı ar a b. d d . liih 1 d"" .. 
riyorrnnuz?-Evet gümrük mü- geçmisti. Valeri bu sefer de ıızaıni oıı ııa•B reaıın Blııımıtıını . ır tler':cet. e !,8K , ey eb ıgın4ı Erkekler yanaştığı zaman he· 

.. V • . .. 
1 

. 1 . 1 ışare emış ım. ur an ap , . . • . 252 5 Yekun 
:!. ru bey .. ( e son~a. ta.vşanları 

1 
ıambayı sondürdü, F erral yalctı emorını ~y " 1111 

• 
1 r ayet 8· 12 14 ve bap 5, ayet ~en g~y~ı ıradı . hır hare~etle ' . 

• ehdıt edıyormuş gıbı) eger bun Ferral, enterüptörü el yorda Adil Bey Gitti 14,, Fakat 0 vakit te sö lemi yuze guluyor. Şehırde de, koyde 365530 Eskı satış 
1 b 

• , I .
1 

V BaylAr ıııiiı;iiıii A•lıl bey !ıir Y ş k"" d ld • h"l h 365 8 

7 .T '.l.'aranto m 9 50 

9 
11 50 

arı egenmez.erse on ara vere mı e aramıştı, aleri bu hare olduğum veçhil e Mukaddes oy e o ugu veç ı e aya mu- 7 2,5 Umumi satış 
-· b k · d k k b ay ııı~ırnniyetle ılün Sakarya va- b f d"l · · B .:egım aş a şeyım e yo lor. eti ir yanlışlığa hamlederek kitabın müfessir!erinin iştiraki a aza e ı mıştır. unun asarını Z h• 8 J 
Valerı: lambayi tekrar söndürdü Fer· ııarıle lsl•nlı::ıl" l?ıtırıi~fir. sayesinde Peygamberin "Femi· gündüzün fabrikalarda çalışan a lfe OrS8S 
- A bu fenni bir bikaye ral gene hemen yaktı Asabı Sıtır ihracatı n:st,, niyetleri uruflara kurban ve gece meyhanelerde şarki söy- Çu. Oiıısi Fıat 

d Ş Diin lııu1111ımızJ•11 Maıtaya d'I · · 70 
de i. imdi hepsini anlıyorum çok bisli olan Valeri gülmekle e 1 mıştı !iyen zavallı mahldklarda bile 1783 Bu,.day 3 10 3 

2:10 ııjtır ilırnı; e<lılıııi~tir. Ek'. 1 d T " 
- Siz Alis barikalar mem· kızmak arasında, bakışları ba- Daimi EncOrnen s ı ıpare tarzı atın a, ürk görürsünüz. Modanın esiri olan 29 To • 

leketinde'yi oku !unuz mu? kışlarına rastladı Ferral ente d·u·n kadınının vaziyetıni biliyorsunuz. sizler şunu da iyi belleyiniz ki 271 Arpa 3 25 2 7a Vıl:iyet daımi enciiıııı•ni K d d b" k ' 
- Bundan şüphe mi ediyor· rüptörü uzaklaştırdı·, Valeri a.ın.' .enile ılir i cemiyet Istanbulun zarif kadınları zevkı 227 Nohut 4 Sı 

iigleden evvel valı ııııı1tvıni Saip b d d H k 
sunuz? Baştanba~a ezberimdedir.

1 

bundan, çehresindeki çizgi- arıHcın e. 1 
'· areme. apanmkış- selim hududunu aşmadan son mo· 437 )fakla 3 50 4 lıtı"ln riyns~tııı<hı ıoplanını,,tır. tı ç bır e h tt 1 ' 

S
. · ·· ı- · b 1 · d. • · k ' · 1 şey a a çocu a· d t tb·k ff k 1 J 6 '" - ızın gu umsemenız ana erın, ona ver ıgı zev le değiş· Balcı Zade Hakkı B. b. . b. . . k ayı a ı a muva a o uyor ar. 1571 l{nındal'I 3 35 ' 

h
. dd·ı . 

1 
•• b k r•nın ter ıyesıne ıle ıştıra et· d • h tt k' . k 1 1926 r,O ıç ma ı eşmıyen ve ya nıu mesını e !emekte olduğunu an Bil' ıııiiılıfrtııhrrı A .-. upııdıı mi ordu me enı aya a ı ın ı ap 1083 Palamut 253 4.48 ° 

boşlukıarda dalgalanan nefis gü-1 !adı Biliyordu ki ancak ilk de· bir teı kik s~ya Jı:ı lı Y" ıııuak ta y y·· .. 1. şubatında İsviçre kanunu mede· 530 H Pamnk 34. S7 

1
.. . . .. .. k d" h 1 f d . uzun peçe ı olarak sokağa .. d k" k 1 k b 1 •1 . '7YT,>'721:='1"2J':;ı;rl';ı::id..., umseyışı gorunen e ı ayale- asın a veya haberı olmadan şeh olnn tıcaıet ve saııayi "'l · 81 reisi çıktığı zaman asla erkeklerle nısın e ı ayıt arın a u u ı e ' 7//,r:;r//.u. 

tini hatırl~tıyor. Ah bilmem ne 'vete mağlüp o!urdu. Elektrik Balcı z11de Hakkı lıAy l.;ıanbula beraber arabaya binemezdi. Ne husule geldi. Şu halde kadın ZABITA VUKUATI 
den, kadın zekası hep kendi. düğmesine yetişemiyeceğini an· döaınii~tür. tiyatro sahnesinde, ne plajda, bizdeki kadınların aynen hulrnk-
mevzuıından başkasını intihap l layın.ca, vüc~dunu, göğsüne doğ- l!ıı fi "Y" Paıa r g-ii n ii şehri ne de ~esm~ ~oplant~larda onun l~r~na ~ali~tir. Hatta daha tali· //JOrZ?./JCZ?7/'D!JZT/Jl'T1!7:) • 
eder. ru hır ılıkhgım kapladığını Fer· 1111 ~ 0 g-Alecı•ktır. do!aştıgı gorulmezdı. lıdır. Çunku talep arza tefevvuk Tepeden Glrmlt 

Onun mevzuu nedir, dos ral'ın bakışlarından da dudak!a- Alaşehire Ba~landı Onu böyle saklamaktan ettiğinden erkeklerin rakabeline Keçeoilerdıı Girıt hanı cif•' 

1 

rınm şişmekte olduğunu hiss<!tti. . Ödemişin Kiraz nahiyesine maksat ne idi? "Paul Bour- uğramadan serbest mesleklere rında Çakoslovak tebaaeıvıl•' 
Her galde, sevimlilik ve Biraz sonra bütiin bunların ge ba]lı Sarıpınar köyü, bu nahiye- get ,, Pol Burje bunu Şarklıla- kabul ediliyor. lstanbulda ka- Kari oğlu Al'tor ııfendinin 4 v~ 

1 d k d t · 1 b 1 d" d 1 d k ) k" maralı ma 11azneıaın lra11as1nı df 
an ayış. çeceğini üşünere , onu affet- en ayrı: arak Manisa vilayetinin rın "\ eşın yaralı ışına am e ı· ın o an o tor ar, ımyager· " Y 

V 1 
· d"" .. d · B · d k u ş k ı ı h · ı ıerek içııriye giren sabıkalılard'1 

a erı uşun iı. memek kararile, ked.ni bırakı Alaşehir kazasına bağ anmıştır yor. UrJe iyor i: ar lılar er, gazeteci er, mu arrır er, ye ı 
- Erkeklerin bu adı verdik- verdi. '·O'///.///////////////////J'//./1 kadınlarını kendilerine öyle tab di avukat, bir çok memurlar ve Haean oğlu Hiisoyin yüz ad

1

1, -~ . b ~· 

tum? 

!eri 'ey zihnin tabiiyetidir Valeri uyuyordu. Muntazam Adi• d sıs ettirici bir aşk ile seviyorlar on üç tane zabıtai ahliikiye oş çuval çı<!arak kaçırlll
8 

Sizin kadında takdir ettiginiz nefes alışları ve uyku halinin JY e e ki başkalarını ihtiras nazarların· memuru vardır. Kadınlar hırsla iken yakalanmıştır. 
ıey sizi tasvip eden zekasıdır. gevşekliği dudaklarını tatlı tatlı CL/////LL7///./J'/////////Y//h dan onları saklarlar lngilizlerin ve hakiki bir zeka ile Garptan Deniz Uzerlnde De Kavgıı JI ~ 
Bu pek, pek huzur vericidir. ve alınmış zevkin sonsuz ifadesi Orman Memurunu DövmOŞ hermilletten evvel " Feminist ,, nakledilen fikri servetler bel'e- Lııoaııda bulunan Sadık•• ~ 

_ Bir kadın ıçın kendini ile kubartıyordu. Ferral kendi Orııııııı ınııhafaz:ı nıomuru olmuş olmaları, daha az kadın di orlar. Tapuruııda amele Reşat ogln }.{'' 3 
vermek, bir erkek için temellük kendine: "insanlık, ferdi. mücer 1'.'acı ~f··ı1<lıyı '<'n?.ılfl lıalinde darp düşk~nü o!duklarındandır.,. y Salonları eski harem değil şat ilfl M11hmet oğlu HiiseY'

1 

~· 
etmek insanların birbirini anla- ret, tek, .benimki gibi· bir ha ve lıal<arot etınoddo sn<''n Hiise Eger, en ateşli erkeklerin eEseriya bir Rambouillet • bedi'. arasrnda .kav.r.a çıkmıştır. !:. l 

. "k" k yat..,, dedı. Va'eriyi kendi vü- 1 Al d ı 1 kk d bütün nazarları üzerine celbe k t d R d n ı;• masına yarıyan ı ı te vasıtadır,,, d h . yın °!? 11 • ıırra ıınnn "' ın 8 d iyatperestlerin içtimagahı - dır. avga ne ıoesın e eşa 1 ı , 

S 
. cu una ta assun etmış, ancak 1 11 k k en kadınları peresfiş ettiklerini · d b ıı· · ·dd. 'kM

1 
' anmıyor musunuz kı utançla duyabileceği bu zevki tulu an I:< ı <i ·:tı evra ı üçüncü bilmeseydim, bu güzel tezi ma· Halk arasında da ayni inkişaf seynı ıu e ığı ı ıa ve şı . 

do t k d J k d·t · · ınü•lnntıklıf?e v<'rılııı•~fır. vardır. edildiğinden kanuni takibata b~• b; 
5 um, a ın a~ en 1 erını onun yerine d1Jymakta bu'unmuş almemnuniye kabul ederdim 

(hemen hemen) hıç vermez ve oldugunu tasavvur ett,., 
0 

ken. Melek Hanımın Aletler! Diğer cıhetten eski Türk kadı· M.Malşın istihdam ettiği dak· lanmıştır. 
k ki d h b 

Üa111J.aı1 ;\!elek lıanııuın cam- Otomobil Kazası 
er e er e iç ir şeye temel- dini bu menfi zevkten küçü'müs nının kendisine perestiş eden tilo lisanı maderzadı kadar sür- 1r 
lük etmezler? Bu bir oyundur. farzediyordu,, Bu bndalalık. O h•z Aletlerinı ~lıp konılısıne Ter- kocası ile sokağa çıktığı za atle Fransızca ve Ingilizceyi Kemer caddesinde, MobP ~· 
"Ona malik olduğumu umuyo· da, benim gibi, ne eksik ve ınt•ıııHk ~ıırntıle oııııııy~tını aui man arkadan yürümeğe mecbur yazıyordu. ojtlu Şevki Riza idareeinde,ı 
rum, şu halde 

0 
da temellük ne faz'a, kendini c nsiyeti ile ıstııııal et ıııeklA mazıııın ~lehnıet oluşu hadisesi de bu şiddetli Hukuku medeniye noktai Salıhli belediyesiııe mııkaYf ~ 

d ·ıd·· · · D ··ı ·1 mütenasip duygu ' b"t" oglu 1 '""" ve Sıil~Y 111 "" ogiıı alaka ile izab edilebilir mi? Ya nazarından onlarda bizden fazla beş numaralı kamyoıınu yold', 
e ı ıgıoı sanıyor .,, egı mı . . .u ı ıyor; , . .. .taf 

H ? S
. ~ 

1
. • • k"" . b' kendını arzu keder uururdan l •'"""1''11 lıııld:ırııııla ııçııııcu ıs · kadının bir çift hayvan gibi hak vardır Belediye intibabatına geffln Hiiseyio oğla Demır llıı fıf 

a ıze soy ıyecegım otıi ır . ' ' '" • · bB b . t k d' .. miırekkep olarak hissediyor ı,ı>fHkt• t1tlıkıb1" lıa~hııını,ıır. tarlalarda çalıştırılması, ya ta müntehip ve müntahap olarak çarptırarak sol ayağından · 1 

şedy amda hu vabzıye '. el~ ını şı· Herhalde böyle olacak :. F ak~t Hırsız Çetesi addüdü zevcat meselesi? Çün iştirak ediyorlar. Bu latif mah surette yaralanmasına sehebi!
1 

şe en a a e emmıyet ı sanan . d' • . • k d 1 ki h k k" · 1 ' t h'k• . b . j şım ı degıl; uyku ve dudak.ar .\1 iilt.,Hlılıt Jertonl~n ~v eşy .. eı Ü ne enirse densin bir çok Ü ar Ur yaşama zev ını ya· Termiş ve yakalanmıştır. ~ 
ıpa7nın 1 ayesıne enzemıyor onu, sanki canlı ve hür bir insan kadının aynı zamanda son de· nız şayaoı hayret bir say kud Ceketi Karıttırırken Yakaıa.11 11 

çalıııakf•ıı en~lıı hulıınaıı Süley-
mu . • . değilmiş de, yalnız cismani bir rece şiddetle sevilmesini birtürlü reti izhar ederek karşılamadılar. Çorak kapıda lnkilap otelı 0 '. 

Bır kadında ahlak serbesti ff k" . ıııaıı oıtlıı l..ııaıl, arlrnıla•ı Oevat ki 1 O l k d d k 1 '" ı muva a ıyetın minnettarlık ifa- ·· ' a ım a mıyor. nar cesar~t ay ıo an urtu miHfir Bergamalı AbdurrabUl 1 

ğ'.. ~erral'ı tehyi.~. ed~y~r, fa~~t desi imiş gibi, bürün varlığı ile Davı oglıı :.ı''-"" '° lsuıaıl oglu Kadının eski rejim zamanın· makta duydukları minnettarlığı ve Behçet efendiler uyumakta
1
' 

duşunce serbestlıgı sıoırlendırı- bu tam şehvaniliğe teslım edi· l\ecntı iiçiıncii ıııri8t,.ntıklıge daki vaziyeti ile yeni rejimin ge· meydana koyacak diğer bir ve- iken avni otelde oturnn r,ıeırd' 
yordu. Bir kadına karşı üstün· yordu. verılmişlerılır. tirdiği büyük degişiklik ahiren sile buldular. Bu da .. vatan .. ~.ş· oğlu Asaf odalarına girmiş ııı•: 
lüg" ünü gösteren tek hissi ona Ta büyük Okyanos'a kadar y 1 y Et 1 Cenevrede kadınlardan mürek· kıdır Genç kalplerının butun b 1 k ı· . b. . 1 . 11 rı• 

k 
a an Yere emin m' .. . .. .. . . u ıınan oe e ının oe ını ' ~ 

duyurmak arzusundan kendini uy u içinde olan Çin gecesin;n t'ıı 1 lı il ıı k ıı k ın11 lı keıııesınde kep s~kmıın müvacehesinde ince ~Işkı ıle, ~u~u~ ~e~ı ku~vetllerı tırırken göıülınüş ve onrıJ! 
alamadı. Maruz kalınan utancı büyük se • sısliği, kiifuri ve yap bir psı olog olan M. Prof. Malş ı e meme e erını sevıyor ar. . 1 ,. ynlıııı yere yeınııı adAn Avrıııu M . d k f"l 1 . • meşhnt halıncle yakalırnmı9 1 

duyurmak arzusu .. Valeri bunu rak kokularile onu, zamanın dı- tarafından mevzuu bahsedildi. erasım e a ı e erın geçı· H 1 0 d 11 

d k k 1 d h
. kızı VıktoryB Jı ,ıkkıııdaki tab Bu hatibi tanıyanlar müsahabe şinde onlar milli marşlarını er· ayır 1 

am.a •• ı'"iP 
anlamadı ise bile onun kendisin· şın a, avrayıp ya « ıyor u: Ç k ki d d . .Aptullab efendı mahal le~ •· 
den ayrılmakt"l olduğunu tah bir vapur düdüğü, hiç bir tütek kıkaıa aıllıp·c~ <kvaııı ~ılilıuek· nin ndsıll cervaı e~tiğini ta~av .~ 1 e~ en Baha tanna~ hır s~:le Revnak sokagınıla 98 nuınsr•aı 
min etti ve bittikçe büyüdüg" u· sesi artık işitilmiyordur. l"'li ı. vur e er er. ro hır saat siıren soy er er. u marş, on arın nı a· H 1 H .. . f di öl' 

T 
• f 1 l k ·c· ·· h b · d b" yet açılabı" imiş dudaklarından asI<n oğ u useyın e en • 1• 

. . k - Sonu var - evkı Edı" en er zev verı 1 musa a esın e ır 1' cısmanı arzuya arşı mütehassis , takım pitore•k tasvirlerle kadı- kopan muazzam bir neşidei şük- denberi ailevi bir mePelederı 1ı 
ve istediği zaman onu avucu SllAh Yoklaması Yapıldı J\J iiı~adılıt Heıııtler<le ve mü· nın malum _şerait dahilinde ya· ~andır Fa~at .şarkı sö~leme~le layı geçioemedik~~ri kayın P8~'.!ı 
içine alacağı düşünces;le mıite· J\eıııer<le uıuoınhııneler sol<a· teaıldit evlerılen lıııs11lık eden şamış. oldugu eski Türkiyeyi ıktıf~ ettıklerı zannedılme.sın. Oeman oğlu Buseyın efeli a•' 
selli, (ve mademki gülümseyişini gında zabıtaca yapılan uınıımi HııPan o!!lu Sııit ve aı·kadaşı yadettı. Faalıyette kusur etmezler ıçle- darp Te biçaklada sol kolıtfl 
de seviyordu) dudakları yarı sıUUı yoklamasında Alıwet oj!lu Osınnıı oı?lu Abdııllah Vfl .Ahclnl- Sonra yeni rejime intikal tar· rinden birinin M. Malş'e de· yaraladığından yakalanoıı~tıt• 
açık, Feıral'a baktı. Bütün er· Kenan<la bir talıonca, Halıl oı>lu zından bahsetti. Şüphesiz bu diği veçhile memleketlerinin Çocuğu Kandırmıt 01r 

" lalı oğlu Ahmı,t hııkkınd,.ki tab- " 
kekler gibi. o da teshir edil· Enver ile lt•cep ıııtlıı O .mıanıla değişiklik bir günde olmadı.Me kend•Ierine olan atiyesinin Kemnde Kli.glllıane cıı. r•' 
mek arzusunu teslimiyet sanmı· bir l<aıııa lıulıı.ınrak ıııiisadere kılrnt <ıvraln üçüncii miistantık seli taaddüdü zevcat ilga edil- değer bir şekilde mnkabe- sinde Muharrem oğlu r.1°~r 
yacak mı idı? edilrnışlır. lij!o verilmiş ve ietiovabını mü· diği zaman esasen efkarı umu lesini yapmağa azmetmişler- i~te olduğu sırada Akvah ı~biP 

r ~tol Ote 
lslanbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
Brisiol Of eli: '.l •ııeh .. ~ı hahı;eaı kar~ısıdna 

Hnlıce vo !\hrıuaıayı< nazır 
hav .. ıar lıır yerıleılır. 

Bristol Oteli: A•ansiiril, hH ııılARıııcl" •rnnk 
•ook duyu hulıın:ın banyolu 

odııiıırı h•ıvı htanlııı l nn binıu ı ınıf lüks l;onforlıı bir ot•liılır 

Brı·stol Oteıı· . ırntiin ra1ıaı1ıkıarına il:ivıı-
. • len ı• ıı tonıi1. lıir aile otelıdir 

Bri tol Oteli : 11.rnirlileritı lııılııştuklurı bir 
tııiili"ıkat .fNidır, 

Dikkat . lı' ıyat lııı ıı undl\ Biri~tol oteli 
• birınci sııııl otellerdeıı uoıızdıır. 

iicrötleriude »etıi fııvkalihlıı tcııziliıt yapılıuı tır. 

lıiitlin 

Ynlak 

lll-26 (792 \ s () 

leakıp J.ıınl:ırclan yalnız Sait miyece yok olmağa mahkum edil dir. Ne güzel misal değil mi? riya evıne giderek mumaıle.f <' 
tevkıf olnıınıo~fıır. mişti. Modernlik havası yirminci Biz ki mevcudumuzu düşünmi· küçük çooııgunu iğfal etıll 1 ~v,1' 

- Alı kızı Mnkhnle hanımı asrın iptidasında Türkiye'de es yerek daima nolc:sanımızı düşü· yalağın altırıda saklı bula ç'~ 
nl(ır suretle ynıalıyan Priştinelı miye başladı: Payitaht Asya'ya nürüz. onları misal tutmalıyız. yedi buçuk lirayı aşırmıştır·•\~· 
Hıınııt oııın Hı imi tevkif oluıı- nakledildiği zaman Türkiye. söz Öyle zannetmek isterim ki vata göz zabıtaca yakalanmış ve b 
ın 11 ~ 10 r. ne kadar " paradoksal ,, olsa oımızı seversiniz. Belki vatanın kında tahkı kata başlannııştıt• 

_ 1\ ırk laı· fllili H n mit oglo Avrupalılaşmağa karar vermişti sancağı arkasıoda yuruyen er- Kapıyı Açık Buıunc• )V 
l\lehınet, Burnov~cl" hır İngılı- Mazi ile alakayı kesmek, Bi keklere gıpta edersiniz Fakat Kahramanlardıı .Alı ogıo ~I' 

1 
zans'm sihrinden kurtulmak arzu eskı" bı" T·· k . . . · h Mahmut uvamakta ikell 

11 ,ı 
zın evınclerı bir b::ılı ı;a arken 

1
. r ur şaırının meş ur · ıuıı 

yıtknlnnıuış ve ndlıyeye veril ediliyordu. htilal yukarıdan tesir sözünü unutmayınız "Bir mem mam ve kapısı açık bt~a~~I' 
mı~tır. etti Millet cebren ve ltalya'da leketin kıymeti, kadınlarının kıy· evine girilerek odadıı asılı ~ 81 pı' 

l\Jr-hıııet milstantildikço iıtio- olduğuna benzer bir tarzda meti ile ölçülür" oebindeıı 1870 lıuruş par 
vı.ııııııl:.ıı sonrn tevkif edılmiştıı-. emansipe edildi ... N~zari ci~etten M.Malş müsahabesini bu söz 9>1lındığını ıddia eylenıi~:ır;~J• 1 

demokrat olan Turkıye hakıkatte !erle bitirdi ve çok alk 1 d Hırsız zalıııaca ııranıı•·'"~ 
Karşıyaka 

Fidanlı~ı 
Vekalet BinLiraGönderdi 

b k d "d" ış an ı. 
ır aç a amın eserı ır. . .. Muktedir olabileceğimiz şey ihata 
Konferansçı •onra yenı re1ım· etmek, yevmi sayimi%i.o, ~ abi-

den bahs~tti. Esaretten kurtulan deye bir taş daha ilav;-etmek 
kadıo_ı~ aı!e oc~gında ve hariçte zevkli, cesaret verici, hatta mest- Aranıyor 111

1 

Çocuk 

mevkııne ıadesı. . edici bir düşünce değil midir? Dört yaşında bir çoo0~ 1:, ~~ 
Karşı\·aka orman fidanlıg"ının Tasavvur edilmelidir k B ı 'l'iir~ ıı' • 1 u tı sım gölgede duruyordu ve rebbiyelik edecek bir .e~ 

imarı için. Ziraa: vekiil~ti. bin I~- yapılan bir tek ışarez üzerine onu ışığa koymak için bir va· mmına ihtiyaç vardır. tstıYjJ ~ 
ralık _tahsısat gondermıştır. Fı peçeler hemen atılmış, kadınlar, tandaşımızın şarkın parlak güne- 5 ağustos pazar giinü saat et~r 
danlıgın bu sene tevsiine çalışı· hemen kahvelere koşarak erkek şinden bir nebzeyi biz getirme$i Puapotta sahil sıhhiye 1

;
1
81 

zarlar• ıca etti. zine milraoaat. 1-! cı75 
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DOKTOR 

~ati~ Oğ. Esa 
Dahili Hastalıklar 

!{ ltılllteha&Bısı 
''talarını Her gli'l Oıtledeo 

~ıırı ta f1 
P_vler - Hacı Iınam-

lto lar sııkajtınd" 
•~b'2 - Şita Yurdunda 

ili ve tedavi eder 
TFLEFON No. 333t 
t4-:W <to ) ~.7 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket Hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

.Muayenehane Birınci Bey
ler sokal?ı numara 36 Tele· 
fon 3956 

E'f"i Karantina tramvay cad 
desi karakol lıarşısınıla No. 596 

'l'elefon N o. 254.5 
(36:3) ., 

~snıaniye Oteli 
d 
0•nıaıııye oteli Iatanlınlda Sırkecide tramvay oad:letıin-

'6dır her tarafa yakındir. Möbternın fzınırlılerin ve ha· 
lli . 

1 
81 balkının ve muteber tiiocaranıruızın mis,.f lr olduk-

;•• Otel lstanlmlda o~maoiye oteli Vtl tahtındaki İzmir 
t •~eri kıraatlıaneaidir. Mnlıtereın hmirlilerin 'f"e mııbte
;."1 havalı11i halkının bolnndııkları ve bulnştııkları yer 

ltıaniye ot~lidir. 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabık mü
essis ve müsteciri velzmir ve ha valisi halkının 
Y~kından tanıdığı ve sevdiği On1er Lütfü be
Yın tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh
"endir. 

; Ql'l.rnir Emrazı Sariye Hastanesi 
,. aştababetinden: 
; ı.-.l:J.••tanenın &enelık ye'f"mi ihtiyaoıntlaıı oiit, yojtnrt, ekmek! 

1, lQ& •elıze, laze mey'f"e, tereyagı ıle "O tou kok kömürüne talip 

2~r ~tnıedigiuden ve 100 kilo tomaleı 8Rlçaaı, 300 kilo pt>ynir 

afloo kııo a~a9 kömürü 'f"e 10 hin kilo odun, 3()00 kilo saman, 

JI k, kilo arpa, 4.000 kilo kepek, 1000 kılo şeker, 700 kiloma-
r tQa 30 

ırıo ' O kilo f&1ulya, 100 kilo pirinç onu, 250 kilo bngday unu 

''. "" kilo •ada, 500 kilo tuz, 100 kilo ~ehriyenin fiatları muvafık 
' '"'lııı u l'aı· edijtindeıı mönakaıa bir hafta miiddetle temdit edilmiştir. 
1ı ( 4

1 Pll'rın ,.,raiti anlamak üzere hergiin ve kat'! ıhale gii11ii olan 

,ı biye~nıtos 934. Oomartesı giioü Hat 16 da Pasaportta aabil sıh 
llıerkezınde toplanan komisyona mi.i racaatları. 

3121 
ıt 

e~' 

(172) 

DENIZYOLLARI l~LETMESI YAZI Ft.A.. 1 ) os T .A. 
:;;e~~:~~~ ~i~~;~ Kor- G1l.ller Adasında Geçiriniz· llk veya orta mektt1plerde 

oknyan ve her hangi bır 

dnslen geri kalmış çocukla
ra ders verilir ve imtihana 
yetiştirilir. 

Terfii sınıf etmiş talebe 
!er yem ıene derslerine ha· 
zırlanır. Muallim derslerinı . 
evlerde verir, lııtıyenleriıı 

~azetemiz idare müclüriyetı-
nı, rn fi rstıc11at IA rı. 4 5 
V..l/'//~ '7.LCA//////,.; 

Birıncı lcra Memurluğundan 
Kereıteci Mehmet b11yin Fey

zi beye borcundan dolayı tahtı 

h~cız" alınan, birinci Süleyma· 
niye maballesiııde l\lısırlı cadde 

Mersin Yolu 

ANAFARTA 
Vapuru pazartesi saat 20 de 

hareketle gidişte Küllük,Bodrnm 
Rados, Marmaris, Dalyan, Fet
hiye, Kalkan, Kaş, Finike, An
talya, Alanya iskelele,rinc nıtrı

yarak Mersine gidecek dönüşte 
ayni iskelelerle beraber Taşooo, 
Anamur Kıışadasına ngııy .. oak-
tır. 

il/lvalık Yolrı 

MERSiN 
sinde kain kapıdan içeriye girı- Vapura Salı eaat ıs de kalkar 
lince uırnnca bir korıdor yan ta· (174.) 
rafta cephesinde tı>zgll.h "e kori. 
dorun miintehasında ki kapıdan Ödewı~ Tıcaret Mahkeme-
~irilince üzeri açık ve a'f"ln 'f"e bir sinden: 
bela ve merdivenden ynkarı çı- Ödemişte bakkaliye töcoarı 
kıldıkta on çuvalları muhalaza- bacı Habip mahdumları Rifat 'f"fl 
11na ait bir sot.ı. iLtısalinde ha- Şe'f"ket beylerin konkordato talep. 
mur yngrulan tek pencereli bir leri ilzerine Konkordato Komıeri 
oda ve bunun ittis:ılinde hRmnr- taratından alacaklıların mnvafa-
karların yatmasına mahıoı ve 
penceresiz bir odadan ibaret bin 
!ıra kıymetli 130 numaralı bır 

bap fırının mülkiyeti açık art
tırma ınretile ve hirinci arttır
ıoası 2/9/934. pazar günü saat 
11 de yapılmak üzere satılığa 

konuldu. Hu arttırma neticesin
de satış bedelı kıymetin yüzde 
yetmiş b•şini bulıırsa en çok 
arttır .. na ıbalesi yapılacak aksi 
takdirde satış 15 gün daha uza. 
tılarak ikinci arhırması 18/9/ 
934. salı günü saat 11 de yapı· 

lanaktır. Par1<oın t1<hsiline dair 

katile tanzim kılınan rapora na. 
zaran ı•laoaklıların meomn ala. 
cakları (on beş bin beş yüz dok
san yedi lira yetmiş kuruş ) ol· 
dnıtn tespit edilip bonon ylhde 
elliııinin borçlular tarafından 

Alaoaklılara tediye edilmek Hure
tilıı lrabol edilmi'! ve işbu kabul 
olunan yüzde &ilinin yüzde oo 
beşi mshkemece kookordatonnn 
tHılikinden eonrıı. derhal nakdeıı 
tediye edilmek ve yüzde ona 
taRdik trırihindeo dokaan bir gün 
sonra yiizde onu yöz seksen bir 
gön ve kalan yüzde on beşide 
iki yüz yetmiş bir gün aonra 

mahkemenin ilanı ~rihi 2280 ödenmek Te bn ıuretle mevcut 
numaralı kanonun meriyete gir- olan öç takait için bor9lular her 
di~i tarihten sonra oldugıından alsollklıya emre muharrer bir 
ıkinci oorttırmada utış, bedeli ne senet vermek ve ayrıca teminat 
olursa olsun kıymetine bakılmı - göstermege mecbur olmak ilzere 
yıuak en çok arttırana ihalesi konkordato alaoaklılar tarafın
iora edilecektir. Tşbıı gayri men- dan kabul edilmiş olduğu anla
kııl iizeriode her banki bir şe ~ılmış ve işbıı ıureti teeviye mah· 
kildj; hsk talebinde bnlnnan el- kemeoede muvalıkı kanon görii
Jerincleki rMml veeııikile birlik- ]erek lrnmieerlilıı tarafıadırn ala
te yirmi gün zarfınd" birinci caklıların ittifak ile akdolnnan 
icraya nıürac,.atları lazımdır. 17/6/934. tarihli k•ıokordatonun 

Adrlatıca Kumpanyası vapurlarile mOntazam seyrGsefer 
Doksan güo miidıletli gıdiş geliş biletleri : 

Birinci mevki :;o, Ik/net m~ııkl 33, Uçüncii mevkl 
17, Gllverte il lira 

GRANDOTEL DES 
F't.C>S~S 

de oturunuz: Asri konlur, lüks ıniiesoese, en ıyi miieııs6l!e 

Busnai plaj, GOLF, TENiS, AV, GEYfK SÜREGC 
Her şey dabıl dört hııçuk lıradan iti bareıt 

Aileler Te nımn ikametler i9iıı tenzilıit 

450 kilometrelik miikemmel otomobil yoln - Rill\ 

resim ve depo muvııkkt\len otomobiller ithal edilir 

Garailar · Binicilik - Biigiik Gazino 

19 dan 26 Ağustosa. kadar 
Bttyii.k Spor Haftası 

800 metre irtif aında Profet dagında Dağ şubesi 

Çam 

için 

OTEL Di SER 
ormanı - ideal iklim Tenis, tenezzüh, ""• aileler 

ideal yer her şey dahil ii9 liradaıı itibaren panııiyon 

Aileler •e uzun ikı.metler i9in tenzilat 

ŞARKIN KARLSBATI 

·Kalitea Kırali Kaplıcalan 
Karaoiger, Böbrek lıaataları, Erırıt ve Şeker hastalı!-' ı ic;ııı 

müeeair teda'f"i her konforu oami bir çok oteller 

2 • 3 liralık her şeyi dahil panaiyon. .Mnazaaııı 

san'at ve uarıatlka zenginlikleri - Adada 

netiı teneıızühler - Balolar, Kon~Mler, Spor 

toplantıları - Şeolilı:ler, ıiııemalar vesaire 

15 - 20 0.3 (960) 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 

I:L...A.. C::: --
Hamdi If ilzhet 

r'' i• .~ ~ ürkiye Ziraat banKası 
{,'. ~lJbesinden • 

lzml
·r Akli halde hakları tapu sicilin- icra it tlıi.a kanonun 296 ve 298 

oe malum olmadıkça paylaşma· inci maddelerine te'f"f ikan tasdi
dan hari9 kalırlar. Müşteriden kine 4/7/034. tarihinde karar 
satış bedelinden maada ayrıc" 

Sıhhat Eczanesi 
2· • 

1ı' l19~/7/93ı tarılıinde ihaleleri 

~e. de .Anadolu 1617/934 de 
•ı ' 

yiizdo iki buçuk dellaliye alınır. verilmiş Te karar m"zkth keabi 
yapilacagı 417/934. de Ticaret 10/ 1 ııo/ll/9:34. tarıhınd~n itibaren şart· kat'ıyet eylemiş olmakla keyfi
Yeni Asır ve 2217/93.! de Halkın name herkese açık bulundum- yet 0 kanunun 300 ııcü maddesi 

lacaktır talıplerin yiiır.de yedi mnoibince gazete ile illin olunur. 

Başdnrak Biiyiilı: Salepoiogln ban kı\TşısrndA 

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

~~ ı:~zetelerinde ilfı.n edilen Yunanlı eıuvaiinin müzayedt1leri 6 
nsıos 93 . 

111 · · 4 tıuıhıode ve açık arttırma ıle yııpılnoaktır. Malın 
1 dııı 

'•ı:ı, 1 seneye ıt.it de'f"let ve belediye ver~i ve resimlerile ıair 

k •raflar ·· t · · · S b b ıy muş erıye aıttır. atış edeli veya malın run ammeıı 

l~ı~eti İki lııo liradan fazla oldugn t"kdirde istizan& tabidir, 

rıf 111111 Plerin mezkur gönde Hat 14.,30 da yüzde yedi bnçıık temi· 

(• 

ııı• arııe birlıkte banlıaya miiracaatları. 3122 (171) 

• ' • ... • .f'İ::'t, "-· • - ' • 

Mnhterem Doktorlarımıza. 
'.. 

l\<iemt iktidar, erkeklerdeki umumi zafiyete 
karıı bir mile88lr llı2ç 

.R BDOBiN 
't'aı •. . . •d " 1 ll~ı ı tAııuııı ~ıı •tııı rıazarıyelerıne tevhkan ıhzar 
•len ı k . ııı ıu ço - faydalı müatat.zar hal< kında fa~la izahat ve 

I{ ll<ıcanı•n ııiiınıınıı almak iıtiyt1n doktor beyler lstanbulda 
~•kii"tl" ZiilfarnH ~oka~ıııda ( 17 ) numarada 

· ayri Rifat ve Münir Şahin 
"d 

1

1 •lılıi ırıii»tab~arat 'ırketıne ıııtıktııplıı lütl~n müracaat 
t! 111 11 :111 2.!-26 (853) H 3 

ı.. ' ... - <· , .-. ,_ ••• ' J, 

1 n,. . . . 
,.ı .ı t ıııızıçın ıı.tideki i h tıyaçlarınızı pek uoıız 

ıı•ıı fllıuek ı•IN•<•nız Halım aı:ta çarşısında 

Kavalah Hasan . Nuri 
tıcarethancMıne müracaat edioiz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neJJi çiçekli 

teç1'tnı ve levazımı sıhhiyeden lôvhalar ve banlann 
er ·· 

' • ,,
1 

ıuatı envaı banyolar ve teımosı/onlaı ve her cins 
•· veU~lukfa, ve kanalizasyon için demir dökme borular 1 

nglliz künkleri ve bunia11n te/eTTuatı vesaire ... 
Fiyatlaı rekabet kabul etmez 

-.e .. n ÇimRntolar, · BDtOn lllarkalar 
En MD•ait Şeraitle 
Mağezamızda Satıhr 

buçuk tedıyat akçası nya banka 3112 (168) 
itibar mektubu 34/4797 dosy• 
nnmaraeile birinci ıoraya möra 
caatları ill\n olııııur. 

3115 (169) 

Dr. Ali Rıza 
Doğum Ve Cerrahi Kadın 
Hastalıkları Mütehassısı 
~ .. şturak Ke•telli cadde· 

sinde 62 numaralı muayene
hanesinde her gün ~aııt 3 ten 
sonra hastalarını kabul eder. 

Telefon: 2987 
s 7 (248) 

ızmlr Beledlyealnder. : 
9 Eylül panayırı gazinosunun 

panayırın devamı müddetince 
icarı aleni müzayede ile 11 Ağus 
tos 934 cumartesi günü saat 
16 da belediye daimi encüme
ninde ihale edilecektir. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere 
başkitabete ve muayyen vakitte 
encümene müracaatları ilan olu 
nur. (114)20-30 2982 

- 1 - Doksan takım e1bise 
kupalı zarflı ıniinakasa ile 25 
A ğnıtos 934. te aaat 16 da d~i· 
mt encüıneııde ilıale edılecektlr. 
tzahat için şimdiden ba,,kdtib11 
müracaat. 

2 - 89 çift kundura kapalı 
zuflı müuakaea ile 25 Agoılos 
934. te BRat 16 da daıml o<noii
mende ihale edilecektir. lzalıaı 
içın şimdiden ba,lılitibe mü 
racaat. 

3 - 89 taııe kaaket lı:apalı 
zarflı münakasa ile ~5 Aguıtoı 
934. te uat 16 d:o daimi ıınofı
•ntınde ihale edilecektir. İzahat 
içlıı 'imdiden başkatibe müraoaat, 

:10-12 3123 (170) 

,.:..:::::_ -- ... . .. ' - . ' - . . '., . 

Dla.kina Ve Inşaa.tı Bahriye DIG.teha.ssıaı 

ETUP UEDAL 
MAKINA' iMALATHANESi 

Ba.limağa ÇABŞISI NUMARA 50 - Izmir 

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

Bıı hamur makineleri gerek metanet .re. . ~ 

rek sadelik ve gerek kullanış itibarile Avrupa 
makinelerine faik oldukları gibi fiat lıu~u
annda da ucıızdur. 

Hn makineler 150 2fi0 350 450 kilo!(
ramlık olarak yııpılmaktadır. Huııosi 8tp11ri~ 
verildijtinde istenilen boyd" da yapılır.Hu8nsi 
çiıtlik, paetane ve sair yerler için (50) kilo
gramlığa kadar el ile müteharrik banııır 

GAZOZIYEN MOTORLERI iÇiN 
On heygır kuvveıınden 250 beygır kuvve· 

tine kadar oibnzlar ımal olunur. Daha bü
yiiklerı için hususi siparış kabnl olLınıır. Bu 
<'!hazlar AnlrRBit ve odun köıniirii içın y11-
pılıııakts olup anu ~dilıliğıntlo Lınıt kö
ınürltıri için ıle tntılıat yapılır. 

iMALATHANEDE 
YaglıaııelH ıı,ıiıı lıaskı, Poıııparıya (Hay

dnrlık tulnnıbası) zeytin ı<>.me takımları ve 
her ç~şıt yağ ve ııu tanklarile makine ile 
mü!Plıarrik bütün kuvvet ve kudrette (Saatte 
500 tona - 500,000 kilogram" kadıır) sn 
\iCkmek Ü7.~re !.(al'"nti ile talrımlıalar ve ıtiir· 
binler imal edılır. 

Un dPj!iımenleri, 

her J,utlrelte sabit, 
vinçl~r urılır. 

ABanoör te~kili\tl:ırı 'f"e 
seyyar ve miitehaırik 

Bahriye İşleri 
maki neleri de y ııpılı r. 

Arzn •·ıleııler bu makineleri gerek fırın- Motorbot, Dok, J,ayfH ve yii~ tooa 
larda faaliyette ve gerekıe atelyemizde göre- kııdar hamule tekııelnılfl gemilHe ıuotör 
bilirlır. A tel yeye müracaat edildiğinde fazla vazı ve nıuhııyytır pervane imnli 
izahat verılir. Hariçten katalog talep vuku- nevi ııışaat ve tıuuirntı teminatlı cılr.• "' 
onda gönderilir. tnahhaL olannr. 

Malt/nelerimizi faaliyetle glirmelt latlgenler Kestelli caddesinde Boşnak Mustafa ı·/ı•rı · 
dinin Yeni fırın, Ke•telU caddulnth Emin efendinin. lktçeımel/k caddesinde Osm<.'1• 
Naci efendinin, Maltız/arda Cemal efendinin, Tepecik Kdğıthane caddesinde Hayrullah 
efendi biraderler fırınlarında glJreblUrler. n-ı:ı H 3 
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Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandals 
Kumpanyası 

ULYSSEt; vapuru 14. Temmuz-
a beklenme;,kte olup hamule 
sini tabliye ederek HOUH.GAS, 
VARNA "e KÖSTENOE için 
yük alaonkhr. 

Istanbul Sürat Yolu 

SAK&BY.& vapuru 

Her paznr 
günü saat on 

... _.~,~~ a ı tıd a Ji m 1\ nı 
- mızdan hare· 

ketlf\ (lo~ru 

lıo:tanhula gi-
" •• ı 

SATUHNUS Vapuru 28 tem- •• v 
muzdan 1 Atıustosa kadartlogrn )OODÜ 8pUrU 
ANVERS1HOTERDAM, HAM.· 
BURG ve için bnmnle alacaktır. 

Service Marltlm Roumaln 
Garbi A k'leniz için ayda bir 

muntazam efer 

30 temmuz pazartesi giinü 
Çanakkale, Gelibolnya uj:trı
yıHak fstanhola gidecektir. 

FHzln malfımat almak isti 

SUOEA VA vRpuro on ağus yen iM Hirinci kordonda VA 
tosta vürut edecek ve aynj giin PUROUJJUK şirketi acenteh 

at on sekizde MALTA, BAH· 
()ELONE, MARSlLYA, OENO- ~ine müracaııt. 
V .A, Te N APOLIYE hareket TEIJUFON : 3658 

edecektir. Yolcu ve hamule ka
\nl ~der. l!f. v. 

W. F. R. Van Der 
Zee & Co. 

PELES Vapuru 13 eylüld" 
tgelecek ve ayni gün eaat on se· 
f'kizde MAJ./l·A, BAROELONE Deutache Levante Llnle 
~MARSlLY.A, OENOV A, ve AQUtrJA vapura 21 temmuz 
NAPOLl içirı yolcu ve hamule da hPkleniyor . AN"Ç'EitS, 
•alacaktır. ROTl'KltDAM, HAMBURG ve 

JGNAZJO MESSJNA & Co. BREMEN limanlarına hamule 
11ALYAhattına onbef gllnde alacaktır. 

bir muntazam sefer UJ.Jl\l vapnrn 26 tı;nımuztla 
.A UDAO }~vapuru 30 Temmuzda beklııniyor. BREMEN, HAM

f.beklenmekte olnp .MALTA, OE- BURG ve A~VERS teın yiik 
1 

NOVA, JJIVERNO. Napoli, çıkardıktnn sonıa RRSGAS 
!tESSlNA "" J{ATANYA için VARNA ve RÖSTENOJiJ için 
yük alRC'al,ııı. Hamule alncaktıt. ! 

Holland AustaUa Llno 1HE EXPOR1 S1EAMSHJP 
ATJMKERK Vaporo 21 ey- CORPORA1JON 

J1tilıle beklenmekte olup BOBAY :ı.~XOIUJSIOR Vaparu 25 
A VUSTALYA ve YENI ZE- temmuza dogro beklenmektedir. 

iLANDA için yük alacaktır. NEVYORK, BOSTO.N ve .:b"t.1 
Nallonal Steam Navlqatlon LADELFf YA içi o yük ala-

Co. Ltd. Of. Greece. 
PiRE 

Şımnli Amerikay,ı 

muntazam sefer 

oaklır. 

JOHNSTON LJNE LIM11ED 
JESSMORE Vapura 6 aıtas-

' 'NSATLANTlKcBYRON> tosa dogru heklC\niyor.ANVEB.S 

• 1 ıı ı u 25 ağustosta gelecek ve J;l V EH.POOI~ d:tn yiik çı· 

~ EVYORK ve BOSTONA ha- karılıktan sonkmil Bulgariet"n 
~reket eılecektir.10 eylülde N.JiJV· 
"YORKA ağrıyacaktır. 

Yolca e yük knbcl olunor. 
llandaki harek~t tarihlerinde

~ i değişikliklerden acenta mes'n· 
p1iyf't kabul etmez. 

Fazla tafsiUU için İkinci Kor-

/ 
donda Tahmil Tabliye Şirketi 

binası arkasında FRATELLl 
SPEROO acenteliğine müraoaat 

e Homanya limanlarına yük 
e.lacaktir. 

Vornt tarihleri ve vapurhtrııı 

isimleri üzerine ıııesuliyet kabul 

edilmez. 

N. V. \\r. F. Hanri Van Der 
Zee & Oo. 

Birinci Kordon Telefon Xo. 
2007 • 2008 

~'l 

a: c: =--· a 
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TAHTA KURULAR 
KORKUNÇ 

birer kabusturlar 
••• onları FLiT ile öldürünüz. 

Bır tahta kurusunun ısırışı kuv. 
vatıi ve aynı zamanda zararlı bir 
ıztırap verır. Tahta kuruları, bu· 
ıaştırıcı hastalıkları bir evden 
d i ğerine taşırlar. Onlar kolay ko· 
ıay oıme2 ve bunun için dir ki 
adi hnşarat oldürücü mayiler 
tahta kurularına karşı tesirsiz 

·~5~~ kalırlar. Bunları öldürmek için 
l! FLiT dort harfl i F·L-f-T tedarik 

ediniz . Siyah kuşaklı ve asker 
resimli sarı tenekelere dikkat 
ve onları musirren taıep ediniz. 

Umumi Deposu : JUL Kl!EPEN, İstanbul, Galatı, Voyvoda Han No. ı 

TT 
Makirın Fahrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

.... 
) edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200:i-2005 } ---1111.:!~m:z.:l-- Olivier Ve Şü. 
P"k yakındl\ en ufak yedek parçalariyle lıeraher aşajtt· 

JZltlH U.t\JU .. \l AOEN'l'ASINDA stok bultın<lunı· 

Continental 
ORIENT LINE 

Tllrklge Umum Acente11l 
D.&BKOVIÇVE Şsı. 

IST.&RBUL 

LJM/1E1 

Vapur Acentesi 
Cendell han Birinci Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Lines Ltd. 

1 

lZMlH ve R01'ERDAM, 
HAMBUHG,ANVERSlimanları 

arnsıuda muntazam seterler: 
Danimarka bandırah TEKLA 

.A DJU1'.ANT 30 temnıaz<la 

Lonllra için yük alacaktır. 

.ALGERİAN Ay sonnmla 
LONDRA-AN VERS ve HULL 
den gelip tahliyeda bnlooacak 
ve ayni zamanda HULL için 
yük nlacaktır. 

ı vaımrn 25 temmuzda yükliyfl
cektir. 

Alman b1&ndralı NORRURO 

vapuru 9 agu tosta yükliyecektir. YVONNE Ağustos baslanırı-
Danimarka bandıralı OLG A ' 0 

, cındo. LElTH için yük alacaktır. 
< S. vapn r 22 nğostoata yökli· 
( yecektır. ROUMELlAN 16 ağoıtoA 

Alman bandıralı HANS- LtVERPOOL Ye SwANSEA 
BURG vapara 29 ağastosta yük· dan J{elıp tRhliyede bolonaoaktır. 

iıyecektir. Deutsche Levante Llnle 
ANGORA vapuru 6 agostos 

BRBMEN-IIAMBURG ve .AN
M.EM EJ; vo GDINYA rimanla- V ERS'teıı gelip tuhliyede hula -

REN, f SKANDIN A VY A "e 
BALTII< limanları Ho DANZlG 

rına doğra konşimento ve müsait nacaktır. 

~ernitle ına.I knbal ve nakleder. NOT: Viirut tarihleri ve va. 

SOVTOBG PLOT pnrlarm isimleri üzerine mes'u· 
lH~ANZ .Merrng v&puru 22 tem liyet kabul etlilmez. 

lacaktır. Atlres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifataracılur çarşısı Saffet sokagı 

P. K. No. 

ALT 
Latit, sabit, tabii kokusuyla az zMnan

da lıüyiik rağbet kaıanoıı~tır. 

Eczacı başı S. Feril beyin her kolon
ya ve esansı gibi hakiki bir şaheserdir. 

DALYA ii;~erine nefis, fatif, sabit ko · 

kn yapılamaz. 

DALYA kokalo Ferit tovalet 
nn da yapıMı. 

lsim ve etikete dikkat 

Merkez Depo: 

S. FERiT 
ŞIFA 

Eczanesidir 

sabo 

~o. 3 

mnzıla hekfenmekte olup SeHlnik ı•-----~~--!11111~1!!! 
ve UDE8A i9i11 yolcu ve yük Alnıauyaoın Tühingen darül 
kalını edecektir. fünonn Tıp fakültesi 

()JÇEH 1 N vrıpurn 25 tem- muavinlerinden 
~ 1 • Ferini Gözlükcü 

ıııu?.da lıclderımekte olup PlRE 
YA ~~A ve POHTSAIT için yiik 
V6 yo1cu lrnbal edecektir. 

})} KKAT: Yukarıdaki tarih- ~ 
1 ila 

)(lr içm mes'uliyet kabul edil· 

mez. 
.Jfazln tnfsiHlt için : 
O. HA ... rAYLlOGLU 

TC J. HO.i\1.ANO 

•
1 Cilt, Saç, Frengi ve 

i~ Belsouk1uğu ve tenasül Ec anesi 
'1astalıfdarı n1ütehassısı~. Gözlük çeşit ve 

,, cinslerinin EN 
Muayenehanesini Birinci .ı ucuzu EN snğla-

Beyler . sinema sokağında 26 mı, EN son mo. Acente ine mürncnnt ediniz 
Hı riııci Kordon, HIZ ferlın-

rıtı,ıı ne Telefon 235ü 

numaralı husnsi dairesine das1, EN kti9ük teferruatı, EN 
. nakletmiştir. (1145) h 3 zarjfi, EN, EN,EN iyileri 

bol şekli, EN yeni mnrkası, EN 
EN bllgllk deposu 

'L 

Zengin ikramiyeli öküz 
baş Kolman 9ivitlerile 
c Brasso > maden ci lı'.ls1-
DJIJ piyango biletleri gel
di. Elinde beş cila ku· 
tosu veya yivit etiketi 
olan hemen depomuza 
müracaatla biletlerini 
alımlar. 

.. 
Asker markalı hakiki 

flit, Fayda, Kileekt, Ati
la, Hlak lı"lag, Flayozen 
ısioek ilaçlarının her boy
da kapalı kotaları var. 
dır. Dökmt•sinin litresi 
yalnız 100 kuruştur. Son 
p rti naftalin geldi hcnfö~ 
tedarik eılemi~enler bira;-. 

acele etsinler. 

ARTI• kumaş hoyalarımıım tecrüb~sini yapmıynn ~ 
madı 15 krırnşla r_,ngin~ atmış ipekli palJlll' 

yünlii elhısolarinir.i istedijtiniz renkte hoyarsmız. 
Hl'emi robt4atnameyi bai?. LEYLEK markalı rastık ea9 bOY' 

Alnı ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz . .Esnaf için toptnn satı~ ıııtr 
kezi depomuzdur. 

'.l'nrarı tuvl\Jet sabunu ECE Yim toza, Kaol Brasso, pire to( 
karpıt, çay, kına, &akız, diş ml\cunları, kakao, kolonya, kola, 1' 
kal, demir bindi, Jimon tozu, her nevi asit, Hietlkten moşaP1tt 
mu tnıdn, çiçek boyaları, zarnkı arahi, çamaşır için "odfl, fof 
leke tmrn, eaban tozu, lüks ARhann, fare zahiri v.s. 

TELEFON : 3882 
-:.. ••• - ı • 

' . ~--· . -. ... 
ti 

ZONGULDAK 
K: ö ıvı: Ü R. -u 
Tuğl.acı ve Kireççilere 

( ZEB.O DlZ ) ve sair kaliteler: 
Bu defa O'efirdi~iın yüksek kalorili ve fevkal:llle tenzitntll 
Z ON G U L D A K kömiirlerini sah~a vazetıim.(ZE.BO 
]) 1 Z) tonu ıLra (1 O 5) L• d 
hnya testim , ıra .ır. 
Adres: .Maltızlarda Yalı catld~sinde No. 12 

ZOROr GANOOt 
..-.. ~.a. ,.., ... ' ·: "' . ~ . , • . 
·~~·J· ~ .. ,,~&?:.,~ .. ~ .... . . ... ,1 ~ 

HARAÇÇI ZADELER 

Ucuz ve s gıam sanaaıyele 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres : İ kinci Beyler sokağı No. 102 
T e)efon No. 3778 

lzmir Ziraat Mektebi T aleb6 
Kabul Şeraiti 

1 Orta mektep meznnn olmak. · 
2 19 yaşmdan yukarı olmaınnk. 
3 - Hiiviyet cüzdam veya taetikli sureti. ô', 4 - Çiftçi çoougu veya arazi Mhihi evJadı oJdogona 

resmi Vt'Sİ ka .l{Östermek. • J# 
5 - Her türlü illat "·e ınaraılardırn salim ve ziraat işler 

miiHit bünyede olduj:tona dair tasdikli dDktor raporu vermek· 
6 - Hüsniibal sahibi o1doğona dair veelkBBı bolunmak. ı' 

7 - Ancak kadroya güre talebe alınaoagından ıoüraoaatl•' 
bir an evvel yap!lması Jizımdır. . 1~ 

8 - Müracaatlar yukarıda yazılı vesikalarar. bağlı bir ıeıl11 ı 
ile ya Bornonda mektep müdürlüğüne veya bnfunulan ınab" 
en yüksek makamrna yapılm lıdır. 

18-23-30-7-17-29-9-17-23-28 (89) 280~ 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
0
• 

lzmir merkez evrak Te pt.lket postalıanelea·ile imendifer ista~1%eı 
tarı Te mezkur postahanelerle vapurlar Te şehir dahili meraktı."~ 
Battmahane Hükdmet Karı\Dtina, Alsanoak merkezleri araıu0031ı 
po ta nakliyatı 2117/934: tarihinden itibaren 9/S/934. tRrihine ktı a11 

yirmi giin müddetle ve kapı.11 Zl\rf usulile müaakl\saya ,-nıe 
ınlştir. 6~ 

Taliı: ferin şeraiti anl:lmak vo hedeli muhammen in yiizd_e ':-jO 
boçağo nispetinde teminati muvakka.teleriai vererek teklıflC ~11 
dermf1yan etmek üzere bıışmiidürlükte müteşekkil münı,kn8İl 
misyonuna müracautJuı. 22-26-30-3 2976 (123) 

Liseler Ahm Satım Komi yo
1 

nnudan: j~ 

Haydarpaşa Lisesi için yaptırılocak 500 adet ders sırnsını~btll 
Agustoe 934 tarihine musndit Çarşamba günü sa•lt 16 ds 1 jf 
edilmek üzere kapalı zBrf usulile ıniinakasııya konulnıoştur· rııtf 1 

tan bul Erkek Lisesindeki numunosı veçhile taliplerin şart~.ıı "~,· 
göı·mek Hzere mezkur lisedeki komisyon kalemine ve uı00 ,~ 
saya iştirllk edeoeklerin de ihale günii teminatı muvakknt0 ıJJ 
buzlarile birlikte komisyona mürncaatleri. 

30-2-6-10 3116 -- ------- -


