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Kalbimi Ne Yaptın? 
Hn hı;ıyecanlı romırnımızı eıı meraklı 

ve e11rarengiz sahnalere girmek üzeredır 
Eger ~imdıye kadar takip etmemış ıseni~ 
nokaan nüshalarını ruatbaaınızdan alınız. 

····~················································· 
Cumhuriyetin \it Cumhuriyet ese1leıl11lrı bekçisi, sabahları çıkar ıl)'Osl gazıttdlr 

\ cnı Aı;ır matlıJu\ı-ıınıla lıal'!ıhııı':'tıı 

Dün lstanbula 
Hareket Ettiler 

Heybeliadadaki Fakir Çocuklar Kampı 

OoLOA günü Heybeliadaya 
gittik. Şen Ye eatır hir gropon 
arasına katJlnu~tık. Heybeli adR
ya gidilir de c Çam limanı • zi 
yaret edilme& 1Di t •.• 

Uzun kalakh, miltevekkil Ye 

fi lamalar •. 
Biraz dahR yaklaşınca levha· 

yı okndak: c fstırnbol belediyeıi 

çocuklara kurtarma yorclo• • 

Daha ilk gördiiıümüz mırn· 

zaradan gö~iielerimiz if tıbarla 
kabardı: 

lncirleıimız Sergide 
(ardır. larının bnıulürıü iııcı r i'letme 

Bir çok emellerinin talıak- hanlarının açılmasından heklıyen 
knkorıo incirin işlenm~ mevei- erkek, kadm, genç ıhtıyar bir 
mine talik eden, bir çok arzu. - Sonu 6 ıncı Sahiıede -

Hiller - Dllnyo anlamak ıs/emiyor ki, cebir ve şiddet Alma nlor tarafından 
yapı/usa yllksek bir adalet eseıidiı. Ben ne yapabılirim,, Sı ne }apabi/llSlniZI 
Sabık Kayser - Vemi yapaıdım ı hafı derecede yapmadım mı? 



'•nife ! 

Uyuşturucu Maddeler 
inhisarı Cevap Veriyor 

•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
idarenin Anladığı Manada Sela
l iyet Ve Vazifeleri Nelermiş? 

Yenı Asıı Gazetesi Tohıir Müdürlüğüne 

M obtttrenı gazt"ltflnizın 2 A-ı möYazaa "Vaziyeti arzatmıyeo 
ğoıtoı 1934 tarihli nöıbnsındnki malları alacaJtız. Gazetenizin 
Başmakaleyi okuduk. Milndere- neşriyatı onları bo husnata te
cıalmda motRbık olmadığımız reddlide 11evkederek mallarım 

hav.ı noktalar gfüdügümiizden ellerıoden haddmden dun bir 
lütfen hu mektohumozn ayni fiatls çıkarmslarını intaç edebi
ıüto11da neşretınt'nizi r ı ca ede- Jır ki gıtyemizde mnvaffak ola· 
riz : bilmttıniz için bili.ki& onfar1 mA. 

Ha~mnkalenizde lnhisarın nen kuvvetlendirecek l'e kendi-
ıermftye kifayets1zligi dolayı11ilo leri hesabrna giriştı,ıimiz müoa· 
lazım olan vii11utte işe girişe- delede bir muvaffakıyet onsoru 
medijtindeo mübayaa şeklini ar olmalarını temin edecek yazıla

zeden fakat hakikat halde efkarı rımza muhtaç bolnnmaktayız. 
a•utmaktaıı iharet olen bir ha Ratobet mf111elesine gelince, 
rekete ge9tiği ifade ohınmak- bonon tespitinde gördüğümüz 
tadır. aehep yine yapabildığimiz yar-

llo ifadeye nazaran lnbisıu dımlıırın elde etmek istediğimiz 

mali kudrete malik de~ilee mA hedeften inhiraf etmemesi için

1llüÇUküaiiCfier1 
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ceıaı Bey !incir M,ntakasında Ticaret Müdürlüğü 
Temmuz Alında 

Lfmanım•za gelen gernilef 
Temmuz '.l.f ı zarf mda Jiııı• 

nımıza girip çakım muhtelif •• 
par, motör n yelkenliler -b"k 
kında Tıcıuet O<laeınoa bir iıtJ· 
tietık hazırlanmıştır. 

......... 
iktisat Ve~ilimiz 29 
Ağustosta Gelacak 

İktisat Vekili Oelal 
bugünlerdd şehrimize 

bekleniyordu. 

beyin 
geJmeıi 

Dün aldı~ımı~ mevsuk malii
mRta göre Oelal bey 26 A~os 
tosta iş bankasının onuncu yıl 
döniimh müuasebeti)e Ankarada 
yapılacak merasimde hazır bolo
uacak ve ertesi günii lzmıre mü
teveecıbırn hareket edecektir. 

A~nstoson 29 unda şehrimizde 
bnlnoacagı alakadarlara geıeo 

heberlerden anla~ılmıştır. 

••••• 
T atkikat Tehir Edildi 
VekAletin emrile garbt A oa· 

dolndaki muhtelif mahıollerin 

Eski Mühürler Satrlırken 
Yakalandı .... ~· 

Buna göre Temmuzds hll" 
vazıyetlerini tetkik etmekte olan Çif'iciler çarşısında İsmail nımıza 50 Türk vaporu, 2 Frıtll' 
heyetin üzüm vaziyetini gördük- oğlu Salıh ieminde bir şahıe lz- sız, 15 İtalyan, 7 İngiliz, .:! !',· 
ten sonra lzmire avdet ettiğini 4 y " k o 

mir ticaret müdürliiğöne ait 146 man, onan, -- Ameri a ' 6 yazmıştık. Rus, 2 Danimarka, 2 İneç, 
Pannyırıtı anılma nönünün tane mühür ve kıli,eyi satarken aı· 

Y ft Felemenk ve 2 Yogoslav baP 
yaklaşması l'e illlerin çoıtaJmaaı tntnlmnş ifadesinde booları Türk· 96 

v & ralı l'apur girip çıkmıştır. 
dolayuule heyete riyaset eden of iste odacı Salih oğlu Ymıof tün bunlarrn tonııj yekt\nıerı 
Türk ofis müdürü Akil beyin ile Abdülkadir oglo Vahit efen· 133,709 tondar. 
btı"üolerde lzmirdeo ayrımaama d d B d b 5.• k li 6' "' iJer en aJdıgmı söyltımiştir. Her no an aşka !A. yel en 
ımkıin göriilmemiş ve heyetin üçü hakk1Ddıı da tahkikata ha,. motör girip çıkmışttr. 
incir mıntakasında yapacağı tet· Onba,ıilk ımtlhanıan 
kik ı.eyahatı şimdılik tehirolun· lanmıştır. Jırndarma neferlerrnden '' 

moştur. Ziraat Vekaleti başılıga terfi imtihanma t•''' 

P T .. ( . A iaşe hı· r oı~n ot az eteodirıin diin imtib•" ara emevvuç eri Yeni Ve 1'11lhim Jarı yapılmıştır. Yarın da on bet 
ilztlm Bekoltesi Bir lllüoadele kişinin imtihanJarı yapıtaoaktı' 

kalenin alt tarllfındl\ göröldö~ii di r. 
gibi tenkit edilmemek bilakiR ihracatçıları Koruyan Alaşehir kazası 933 senesi Hazırladı S~na~ T~tt_'••~rı bl1 

Müeseesemiz afyondaki mor- kuru üzüm istihsalitı hakkında . . . . Sanayı mufettişı Nazun 
1 ıermayosinin te:ııyidi temennisi fin dereceaı yiikseldıkçe her ill..ve e· T db" d I"' l • . . Zıraat v ekaletı, Teşrınıevf'e- dün tımir dahilindeki 8ao•1 

lr e lr o aya şu ma umat ge mıştır. 1. b" . d · 'b b" .. T.. ftıt 
ileri ıürülmek ıcap eder. Kanun olunan worfiu derecesi.ıe verdigi 933 da 35 bin çuval idi. 934 ı_n arrn en ıtı aren utun ur- miieHeıelerin<leıı bazılarını te 
dahili ticareti serbtıst bıraktııtana bedelden ıuada ayrıcl\ bir de h k . . kıyedtt baytar bulunan kaza mer. etmiştir 

A'man Markının kıymetinde mu temel re oltesı 12 bın çu k 1 . d R .. d 1 . • ~ 

:::~ı~:eA:~~.:~i, ~1~" ~eart~:·~~~ :or:~~~e:ti~~~;.ı~:u:~ri:ı~~;~~~ vu~u~ . gelecek .. tabavvülI.~rden v:~~;· l:t::~•!i:.oksanı bu suretle m:~:rı:a:ar 
6

::r::i~;~r. e =~,;:~~ l[~~A~~ı;:d;;ıi!)~• ~~~~d~ ! 
hu mabımlüuıiiziln hüyük ti.ic- ı ı · t · ··k ı · doıayı ıhracatçı tuccarın mutees y y ş maksat memlekette Reamh bar- ıye e;; 

ı.e ış nıspe l mor ınıo yu -se ·~ . . . f -
carlarıoa terettüp eder kansa- · t · · f k. d 1 B 1 .. sır olmaması ıçın atura!arı al- lftı•ra D~·V&SI kir vana Mallein tatbiki ıor·e- , '~Jt 

nıEıpc ının ev ın e< ır. n usa u _ . . . . .. 
tindeyiz. 'hlabtnl yetışir yetiş· ihdas ederken çıttçıye yüksek ı tın dov~zler üz~r~n~ tanzım et Kuruçay mahallesınde kah- tile ~eydana çıkarm~k l'e bon· Eczacı Kalfası 
m.,z kaffe8ini inbiur almak icap morfinli roabsol elde etınege mektedırl er. Lakm tüccarlar bu veci Mustafa ağaya < knzn çal- ları ıtlAf etmektir. 1tı9.f edilen Doktorluk Yapmıya Kalkntd 
etleycli tiitünde oldugu gibi ona se.ketme~i düşündiik. Hede- dövizler mukabilini mark olarak dıo dıye mad<le iınat etmek .eo hayvanların aahiplerine derhal Karşıyakada Fersh eoz•O" 
go··re te11k1·ıtıt va t Afyo fı· mı· z Ravşbanka yatırıldıg·ı tarı'hle d t tuminat '\l'eriiecektir. o~ v • " pı ır nn dogrodan doğruya af. ~nn an maznun brabim ottlo sinde kalfa Valeri efendi r 
miiesse~e kendi memurları vası- yon ziraRtının tekemmıilii ıııa- Türk lirası muadilinin Cumhuri· lsmaıl hakkında üçüncü müstan Bornova civar sergisi satsus tababet yaptigından adli' 
tasıle mahalliode satın alır ve basında hır hareket vlicnda ge. yet merkez bankasınca ödendiği lıkleçe tRhkikata başlanmıştır. Her sene Tt>şrioıevelde Bor- yeye yerilmiş ve hakkınd•~ 
hittabi bn teşkih\lın mahtaç ol tirnıeidi. Halbuki haıı spekül:t tarih arasındaki fiat temevvüç· Pollsl Tehdit Etmiş nova Ziraat Mektehinde a~ılan tahkikat iiçtincii mö>Jhntikliktf 

ılu~u hüyiik sermaye de bfikft törler nılııbetli olrıırak aldıklnrı !eri farkından kurtulamıyorlardı. 62 Nuuıuah Poliı memuru 11:hli hayvan eHgiıinin bu eene ikmal olanarak aslıyeceza ııı••' 
oln- B . · ı· ~ · - ~llkır •ıfendıyi vazife hnlinde de iki uüo devam etmek iizere karnesine eevkolunnı 11 ı;ıtar . afyona kurutmak ıo1t1retıle hn ık- u emnıyetsız ıgm onüne geç " .,. 

ramiyenın mect'a81111 del:?ışllr- mek maksadile iki banka ara tehdit etmekle suçla Necdet 4 Teşrinievelde açılacagı anla- Kamil Efendiyi Yarahyanuıı ~ 
metimiz tarafından tabeiı 

nurda. 
Bu işin binoi&be 

maye ile haşlanması 
k iiçfi k ser- efendini o ısı in tak dairesinde is· şılruı~t ı r. Bu b o susta şimdiden Gazı ba Jvar ıoda Ey up oıı• 

mekte ve urnl1suliirı vi1kselıuesi sında bir formül bulunmuştur. " bi tüccarın da ticvalıına başlanmıştır. hazırlık !ara başlaıımıştır. Kim il ~fendiyi sopa ile ba~ıod 
için hiçhir rol oynnmıum~ olduk- Keyfiyet merkez bankasından .,, ~ 

afyonumllznn kıymetleıımesi vo . yıuahyan aynı mahalletle mukı 
Siirülmesi hllıtUSIJJH1a ruali kod- ları halde, ınanıpiil:&syon dt>nil- lzmir Tıcaretodasına bildirilmiş- Erganı· Istı·krazına Aı•t Ömer ve birıuleri Oenıal b•k' 
retl ... rı'rı 1. 0 harekete mege hi le seza olm ı yaıı bir mua tir Formül şudur: tahkı. kata ._J/( ... getirilmesi kmda adliyece ,_. 
içındir. melf'nın netıcMindt\ kendılerıne Rayşbank tarafından Merkez T h •ıı ç k lanmıştır. 

MtieMıeıemizin cloı:tradan doğ- ikramiye tedıye ettirmekte ha- bankası hesabına yapılacak tah· a ' vı er 1 ıyor EmnlyeU Suiistimal 
raya da möbayaada boluol\bile- lunmuşlardır. ldaremi?. yeni mab- silata a it (konvertiyon) muame Karantınada ki)prü sokagın4' 
geginl çiftQiyo ilan etıne11 onlara snliin uorınal rotobetinı şart ghs- lelerinde tahsilat yüzdesinin otura11 Şadıye hanımm vetıilL 
daha ziyade bir fiat mıyarı ver- t.errnekle bu kaçamağın iiuü ne Merkez bankası Istanbul şube · 3 cü Ve Sonuncu Tertip 30 Ağus- ithaldt giimrüğii amhar heşlO' 
mek ve çok ~ıkıştıkfarı takdirde geçroeği ve fazla fıafJ arıeak tar- sine vurudundaki kur değil an· mum Tevfik hey mezhureoi' 

81ltlll&bilecekferi bir yer gü!!ter. lada yüks~k morfinli yetişen cak Berlinde tediyenin yapıldığı tostan 30 Eylôle Kadar Satılacak emniyetiui suiistimal edere1' •• 
mekten ibarettir. Yoksa her köy. mala nrnrn~i kastetmiştir. tarihte malüm olan Mark Kuru ve tarla icarlarını kendisine ,,r 
lönUu eline geçen mahdnt rnab· Hu izahatıınızan, maksad~mı· tatbik edilecektir. Bu suretle Diiu Dahiliye V ekal6tinden Relerce yapılacak müzayede, mü· mediğiuden hakkında. tahkik•" 

1 •. 'd •. · 1 1 vilayete g. elen bir taLOimde Er- nakaea Ye mukaveJfllerde temi· b ı t en n ı arcye eızzat arzetmesi e zaa avutnco tec hirJere mürıtcaat tüccarm tahsil ve tediye günleri · aş anmış ır. 
bn i'in ı b' k' ld t d gani üçüncü ve son tertibi olan nat olarak ve hazinece Batılmış R 1 B 

norma ır şe ı & e .. olm•dıgı eamimt kanaatini ve- arasında geçen müddet zarfında a 1 ırsızı ~ 
· · · ka ı h O. serisinin SO Agoetos 934 ta- satılRcak olan millt emllk be. ; "' vırıne ım n o amıyaoağını mn - rebilecegini ümit etm6 kteyiz. vukua gelebilecek ternevvüçler- Zabıta Tarafından Ele Geçir ' 

terem gazeteniz gibi mtieıseee- Şüphesiz ki icral\hmız mali _ . . ribinden 30 :EylUI 934: tarihine dellerinin tediyesiııd~ itibni kıy· Bnodırn iki ay evvel (lıı J 
. d ... ... . ' den sarar gormemesı temın olun d k il · 1 · ·· · d b b k b ı " mız 6 pek ala takdır eder. kodretımizin çerçensini teoRvüz ka ar eıatışa arzı te arr r ettıgi met erı uzerın en aşa a' a n yslı tram•ay caddesinde ... 

Q'ft · · t · muştur. b ld . ·ı · t· d'I kt' ı· ı ı oıoan ııze mallarını ıata· edemez. Bn kudreti hakikatin i ırı mış ır. e ı ece ır. mabaeebei Loımsiye müdiirii ' bff. 
bilmeai h;io grup grup toplan. fe.,.kiode göıtermeğe bi9 bir ih Konserve Fabrikası Yüzde be' faizli ve yilzde iki Tahl'il ve Koponlarile tedi· sin beyin evinılen gece bir t• 
maları ve miiıterek tealimat yap tiyaç doyınadıztımız bibi bu yolda ıkramiyeli olan bo iıtikrazan Ron yelerioe nıüteRllik enak ve d hahıı nahnmı•tı. 

"' . Bornova Konserve fabrikası Y " ıj maları bu mevzuda kooperatifoi- hareketten de ciddi bir faide tertsbi de eveloe ihra9 edilen A. netler, faiz ve ikramiyeler ve Bu balının randevooo _ıf d 

ı · k ı · h n1n açılması için icap eden ha 1 I"': ı eaae arının ouve alinde bil- beklememekteyiz. ye B. ıeri eri gibi hiıee ve im· diğer muameleler iıtikrazın ta- dl' Melahatrn kocuı A blll 1 

ı h k zırhklara devam olunmaktadır. ,,, ame are ete geçirilmeıi demek· Bilveıile aaygalarımızı ıona. tiyazları havi ve 20 lira itibari mamen itf11111a kadar her türlti aatıldıgı t"bkikat net1cesind• . ..., 
tir ki .kendilerini ho yolda te, . riz efendim. Bu fabrikanın kft~adının da Baş- kıymetli hamiline muharrer iki röınm ve vergiden maafhr. Yüz- laeılmı~ ve satanın <la mar•llJ: .. 
vik etmek kanunun lnhinrımıa AH Sami vekil İsmet paşa hazretlerinin yüz bin tahvilden ibarettir. de be' faizden batk• eenede iki Hamit etendı olcloğo te!!pıt ,4 
tahmil ettiği vazıfelerden biridir. Yeni Asır - Ba cevap hale- şehrimizde bulundukları zamana Kanon mucibince bo tahl'il· defa yapılacak ke,ıdelerde kasa- miştir. 

Hn itiharlR m"hlDI yetişti· /tındaki matalealarımızı ag· tesadüf ettirilmesi kuvvetle ler umumi ve mülhak butçelerle nan nnmar•lara aynca ikrami- Zabıtaca her ıl iıti hakki 
renlerin bize g\iu<lareoekleri • ., rıca gazacalJız. muhtemeldir. idaH olunan dRire ve miiel'Be- yeler verilPoektir. ta ki hata başlaıııuı~tı r. 

Tefrika No. 28 Attustos: 17 

Bent Seviyor n n? 
~·~~--------------------~--~~~~ 

1'4u..Jıarrt rl.: .Rel::da. .A.rt.1 
l'tıaıçeredtın hanını ellerinio bir~eyıw kalmadı. •. 

bay~ın kokusu Ülkünün ıa9la- • • • 
rını yalayarak geçiyor, Karanlık Möaamere akşamından IODra 
bir geceyi aydmlatan yıldızlar Ülkünün ıinirleri bozolmut, ba
gibi ümitler, yine Otktinön bir yatı zevkliz, neş'eıhs, dö,üooeli 
bakıtıle Hölendin gönlünde 9i- bir bal almıttı. Zayıfhyıp, i•· 
<;ekler açıyordn. Hir gün bu tiha11 biiıbütön kesiliyordu. 
çı9eklerin sol,.eag1D1, ha ümidin Rülendi pek dtitfindüren Ye 
lr.ırılaoa~wı düşünmek iıtemiyor, mötee&1ir eden bu Ant b"ygın . 

hiitttn mevcudiyetini bu odanın lıkları' dalma bir ıebep boln
knytn a.ükdnunda uyuil.uak bi9 yordu. 
uyaomllmag1 tercih ediyordu. Genç kadın doktornn kat'i 

NeTber hanı ot ee•lendi: 1 taniyelerlne ehemmiyet v .. rmlye-
Sıze bir gazoz getirdim. rek gezmek, baya almak bite 

!Jlkü içermiıwt Ate,i keur.. rıtemiyordu. 
- Qok ,efıkıinis halam .. Kendini barakmıı, odaıanda dötiin 

itıt•kkir ederim: celi nzno bir itılzlik ile ozanmı,, 
Şimd• bi~ de 1ioe cemi1ete bir kitap l'eya bir meomnayı 

karı9mak için hemen geliyor- okuyor, dalıyor, dalar gitti görü. 
d•k. KooHına bakarak : niiyordo. 

- o,ı. detil mi Böleqt, hiç Yin.ı •D QOk Hal6kun IDUIİ· 

kısı orın me~l!(UI edıyor, onuu ıarıa sesın yüluelıp alçalması, dıklarrnı bızım açılmak ııtıyen ~unmedtın kocasına ılı\ söyle 
çahşmaemı seyretmekten ho,ıa- bele ean'atkarın elinde kemRnın Türk moıiklmhıe ıerpiyor veonnn ten çekinmiyordu!. ' 
nıyordur. dilini intan dilinden daha oanlı elinde hu Keman alaturkamızıd~ Fakat Biilent, onun r~.11~~ 

Haliik, giinde bir iki eaat ya- ruhları 4raştırmaaı dinleyenleri Alafranga kadar diriıtiyor,yökeel renge giren bu ıtiiıgün yuıÜ J( 
nında bulanan güzel ka.dmı bir anda bo tiz Betin 9eneıin., tiyor .. Uirdakika t:vvel ona dinleae vakitli vakitsiz sınir bubr•" f: 
c İtham perisi , olarak tanıdığı bağhyordo. idinits. Parmakları yayı canlan- rma, ara sıra geçirdıgi ba!l'I' 
için onu, kaçırmamağa çalışırdı. Geo9 adam ıanki hep O'lkö dır1yor. Konuşan bir dil, ağla lıklara ht'm iizilliiyor, be.O•' 

Bo imanla 9ıılışır, o kadar için çalışırdı. Qok kerreler, Btt- şan, ç1rpınan hır yürek gibi ku- kafaeınan ceheuneuılerini dur 

yenilikler yaratırdı ki Ülki\ da . lent, onları böyle, maddiyetle laklarda uğoldıya oğoldıya dö- ramıyordu. . ,,,1, 
ib " d t ııL- . k 1 • - Şimcli onun bu tRkdır .,. yanamaz, n aye .. o • eoruuo- rınden nza , ya nıs manevt hır şuncelere kat1tırordo. Ne bil• .,.-

lere giri,ir tıaehih "e tenkit ile elin pençeıinde dalgın bulur, bir yim. l~te bu eldeki ruh ki ioaam yine heyecanını gösteren r4-' 
kendisine yardım ederdi. k fıt' d t ddö · önünde içini tırrnahyan klJ fi 

aaniye apı eş &ın e ere t ge yaşatıyor. Fırtınalarla gürliyen, ıeeioi doydu. Ve kendi keflcl1 

Gen9 beıtekh elinde keman çirerek biHI bir döşiince ile kal- dalgalarıle sürüklenen, rüzglr· . . h 
8
e ile: ~ 

k d k 1 b. d d · b' d d 'b gazrı şuura ır f'l'He d en i eterle.tini doyara ça ar- ın e erın ır aoı nyar ı. tarla "arpılla en nı ayet . . 11 v 
Y .,. ' - Hena 8~vıyor mtır. . dtf 

ken bird4'tı (yayı ) titretir 9ılg111 lşte bogiin de yine o acıyı yorgan, bitap ve müteverrim mi yoksa onu mu 
81 

... yiyort :i, 
lıyanlar içinde şikAyet.Jere baş- içinde gizliyerek tatlı bir ıer7.tt- bir kızın b••• ucunda agla· den egildı. . Bu :1.ehirın 11 te''ı .. , 
lar, o vakıt yanmdakilere hi9 nişle: yan ve1a bütöo hlr genç- dndaklarından kalbıne itökil ~-
bakma11, kendinden gttçer, ğözle- - Yine çıkmadın mı UlkHt ligin bftlyalarile gülen, yaşayan, göne ota&ndı; henlijtını.len ı•, 
ri derin bir karalta ile Ülküııün Genç kaduı, anıızın uyandı- bu parçalar, bize de, bizim mu· yüksek ıemı;ıı bir ıevgi jle 0 

hüviyetine ııuıhr, orada, bü- rılmış gibi ıeraemledi ayaRa fır- ıikimlse de can katıyM. Büfende uzandı. ı4'JI 
tün bilgi, doygnları, bu keoıan- ladı. GörJü~ii tatlı ruyayı an· Rftlent kar11ma hayretle ha- _ Seni Tebrik flderıın il• 1, 
dıırn çıkan feryada gömülürdü. fahr gibi: kıyordu! Bu Hl, bu anlatı' mu- artık emin ol ilk ıno"•ff•~~İI' 
Her h~lde Haltik Ülkünün kar· - Yarap! Bo ne Miri çala, .• ıikiden daha heyecanlı, daha beratmı Ülkü verıyor. ftll 

şııında oldukça eaerlerini dahft HaH\kan bo yük1ek kabiliyetlle içten geliyordu. ıani kncaklıyaoRktır oğl8111'~ 
canlı yazıyor ve yaşatıyor, nn'at bize daha neler venbileoetioi Belki kendi kendine tahlil Bali\k aakin f!Öriinıner 
kabiliyetini damla damla akıtı- dfi,Uoüyordnm. Garp mneikiıin• etmeditt blılerini gt109 kadın, ıprak: 
yordg• H•r 9alııt• T&rİf&liyon. dea tatkın bir . nebir cibi topla· bütün '"U1•til• gi•l•m•li dö. - Sonu Vtıf -



AVJiÜİ-Afil ·f SONTELGRAP HABERLER/~' 
liARP OLACAK MI? r • 

1 
nıerikah t\luhahir Kn'ckerbocker'in ihtisasları 24 M ••o)otof Sefı•rı·mı•z 1 Baar~.~ .. !'!~~~~mi• tniversltede 

•P•n ı aaE • 11 a M ••••••••••••• ••••• 
._,111 •· .• 1'' raıııol \"o lııgıllere bir seyahat yapmak lizımdar. • • kt Pi D S ti 
••b, l!i0 r_rıy~tl~rine, . A.l~an~sr Bu ihtillf Hitler ~trafın~~ dö· Şeref ıne Zıy2fet Verdı· e e er ers aa e-
•4ıllllırı~: lııırnyetler1 1'iı11 ılk nütyor

1
• Vbe!sayH_tm1 uaht~des1nı .. ~a: • d D W • •kı y ld 

••• ,. atııııy• haşlamadan ra an ar ar 1 er ureyecegını rın e egıcı er ap ~.Po:'aa neı nail oımu,ıard• babrlarana bile g~t~rmemi,ıerdi Rusların M. Cemiyetine Girmesi ., 1 1 
9- . Yl lıun lıuJutlarını te- Versay muabedesının Sarre baY· 

•iia et . . zasina ait oıan maddeleri tanzim 1 • G. ı· .... k ı Ol M 11· 1 • T ı· L. • H \i, de, ınıtt11:· ı_r"ıya ıse olgıın edilirken bugünkü Hitler Mi.i· ÇID iZ l lYJ UZ8 ere er Uyormuş 08 llh el ID er 1 ISteSI 8Zlr-
4h reye gırmıştır. nihte •iyasi faaliyeti için tutu A • T • • • lııı.. k:••ya •il ıplidoı h•kkın nacak bir nokta arıyan aabık bir &omayı Ve Pa.rilll Ziyaret -·· ... landı ah astıke Arzedılclı 

•-.. ndı11nıle11 e8ırgendıı?ın•. ba,çavUftur Bava Plloları D6DtlJ'Or 
i.}tıarı etralrnıJA yıtşıyan ırk Onnn için Venay muahede MoıkoTft 15 .. 
~•rıte b ı · · t 1 Al · ı· ' lill•ı . ır e~mesıne miiınanaHt •ını yara a.n ar, ma.nya ~ıma ı (A.A;- M. Mo· 
llL . ~ını bııt!'ı•dıyor. Hu kanaatı Franıadakı madenlera tabrıp et- 1 f . b" 
il lf d t""'. . . b k b"l S oto ye111 ır llL a e edeıı vu lrnnantin Alıııe ıgı ıçm una mu a ı arre 
il •il&b havzasındaki madenleri Fransaya vazıfeye tayınl 

Cle 1 •ert'n Hıtler olmu~ıur teıketmelidir, kaydını muahe· dolayı11lft .Moe-
28 "il IDenceau'nun: •• Dünyada deye ilive ediyorlardı Sarre kovadan ınhkak 
~İiJon fazla Alman vardır!., havzası on beş sene için Alman eden Hüseyin 
'lla •· ı&yleniyor Hitler ıse ı lıktan çıkacaktı. Fransa ile Sarre Ragıp b re· 
:--"lltad J d •• "k "kk . • ey oe La..::"4 e em unvanla kitabında arasın a gumru ve sı e attı· 1. b" . 1 t ~ Aı " h d ı '-t S M"ll ti ıue ır zıya e 

...._ ""manyada 80 milyon Al 8 ı. 0 •8~" ı arre . ı e er . 
~ ~ d - .. Cemıyetı tarafından taylD edile •ermış, bunda 
a.... un ugu ve aradan yuz 1 k b" k · M v · ı ~ ıe . ece ır om11yon tarafından • oruşılof ı e 
'il,.._ çın:den~ bu mık tarın 250 idare olunacakh. Oradaki ma bük ftınet errkl· 

b çı acagını yazıyor. denler 300 ()()() 000 alhn mark omdan birno&o 
111'1teb d • ı ' Yl'I 

'-h~ ept~n olayıdır kı Av kıymetinde Almanyanın Fran Törk eefaretinın 
.., iti dev.et adamları: " Her saya vereceği tazminata dahil bütiin erkAnı •• 

tlere tabidir!" diyorlar olacaktı. On bet sene geçtikten hariciye komi-
- 18 - sonra Sarre ahalisi hangi tarafı 

SaarbrGcken istediklerine dair rey vermeğe 
t S...re havzası Almanya ile tabi tutulacaklardı. Şayet Al· 

ıMlaJıne wen
ıo p hı rçok ze 
nt hazır bu !.?' arasına ka k'" -k manya lehine rey verirlerse, 

~ rıımış uçu F S d . . · d 

'

"•lid" F k 
823 000 

.. ransa aıre ma enlerını bır lnnmotlar ır. 
ır. a at nu 1 Al b" F · b" b"t ve . · man, ır ransız ve ır ı a- OtmeTre, 16 

~ 16 mılyon ton maden raf mütehassıs tarafından tayin R 
~ vardır. Burası 1935 se-1 edilecek fiat mukabilinde Al· (~-A)- oyt~r 
~ de Hitler lehine veya aley- manyaya satacakh •Ja~ıı mohabı-
~. ~ey verecektir. Verilecek Versay muahedesinin akti rmın baher • 1• 
~~il neticesi Avrupada er· esnasında Sarre mıntakasında dı~ın• göre Sov- Sovytl Rusya Halk Şfııosı Reisi Molotof 
L: ~i, yoksa geç mi harp lyaşamıt ve bugün yirmi yaşını yetlerın Akvam o~miyetıne ka ldırler . 
~ llleselesine çok tesire:;. ikmal et~iş .. olanlara üç sual b~~li etralmda balı hazırde gizil Uomft, 16 (AA) _ tıalyayı 
~-. sorulacakh. Sarre havzas1nın muzakereler Oftreyan etmektedir ~iyaret eden Sovyet bava filoıo 

L._ leyler Hitler lehine çıkarsa bl utgl ünkü ~aıit}_'ettte kf aldması,.dMiJ 1 Akvam cemıyt•tı mebalıhn~ Vıyanaya. gıtmek Üzt\re Oıyan 
~ e er cemıye ı ara ın an ı are .. 
' olaııyacakht. Hitler aley- 1 edilmesini ve Fransa ile gümrük deu ıbııut oloodugona gore, Al· pıno karargabınd•n hareket et· 
"- ~a o uman Sarre bav· ı ittibadı içinde yaşamasını isti ınanyanıo mezkftr cemiyete av- miştir . 
't lbubtemel harp sebepleri yor musun?,, det etmek için vaki olan talebi Straehnrg, 15 (A .A)- lfran 
l~ı.,. kahlabilecektir. Sarr ' . "Sarr.e ~untakasının Fr .. ansaya bazı küçük dflvletlerın muhale- eayı resmen ~ıyıret etmiş olan 
L:,~ının merkezi olan Saar- dhakını ıslıyor musun?,, ~arreı teline ugrayac aktır. iiç tftyyareJeu würekkep Sovyet 
~endeki hiHiyata Ye vaziyete ~ıı;-t~k~sının Almanyaya ıade- Sovyetler büyle bir va~iyete hava fıloııo boı,.bab ıaftt onda 
~. ._ sına ı•tıyor musun?., d'" k t k ı ı · ·· 

Ankara, 16 (Husul) - Maa-ı utanbul, 16 (Hun81) - Maa· 
rif Veklleti mekteplerde yeYmi rif Vekili Abidin bey bu,a. 
den natlerini albdan beıe ia n.-• d 
d

. · d ti . • d al uuıveraıte e metgul olmut ve 
ırmıı ve ers saa ennı e t 

d k 'k "bli"' ı · ti bltün profemörler kendisine tak· 
mıt a ı aya ı g ey emıı r. 
Keyfiyet blltün mekteplere, maa· dim edilmittir. Vekil bey kendi-
rif mOdürliiklerine tamim olan• lerine bu ilim müeuesine verilen 
.;.qtur. Vekllet muallimlerin ehemmiyeti tebarilz ettirmiı ft 

terfi li•telerini de hazırlamıı ve çok çalıımak lüzumunu hatır· 
ili tasdike arzeylemiştir. Jatmıthr . 

Dl .. 1 ID I& 

Tehlikeye Karşı . Tedbir 
Gemilerin Sefer Emniyetini Te
min için Sis Düdükleri Konu31or 

latanbul 16 (Huui) - Tah · f • 
li•iye idaresi faaliyete geçerek ~ 
gemilerin •elimetle aefer etme· 
lerini temin için bir çok yer· 
lerde •i• dıid&kleri te•ı•ine ka-
rar yermiıtir. Bunlardan birincisi 
lneboluda maruf Kerempe bu-
rununda kurulmuıtur. Si• olanca 
düdük ötmege bqlamaktadır. 
Yapılan tecrübeler muvaffakı· 
yetle neticeleomit ve düdiiğün 
seıi tam 8 mil mesafeden ititil 
mittir. Bu ayarda daha bir çok 
sis dildüklerinin sahillerimizin 
mübtelif yerlerine dikilmesi için 
faaliyet başlamııtır. Kalitemiz 
Kerempe burununa dikilen •i• 
düdüğtinü göstermektedir. Keıempt Buıununa Konan DDdltk 

Yeni Mensucat Fabrikalarımız L.l - C&11: olursa reylerin yüzde uışmsme n oemıye e a rn unu Polygone tayyare meydannıdan 
-.., . Sarre mıntaka11nda bu şe · ·· d k · 
~t aı Hıtler lehine çıkması kilde bir intihap yapdması 1933 once en temın etme - emAlınile- Prat?R hareket etmi~tır. • • 

~'llleldir. ~aka!. y~ln~z asıl s~nesine kadar -~ukarrerdi •. Bü- ' u· d b Bır Heyet ltalya Alıınyı Vı Rusyadı Tıtkıkıt Yapacak 
~ p 1Deıele11 degıl, mtıhabat tun Sarre havahsınde belkı se- I ın en ugun Vasıyet . 1 

~Jıp~lan propaganda tekli de 1 kiz bin kadar Fransız ma.de'! • I~ta~bul, ~6 (Husesi~ - ~urulacak yeni mensucat fabri~alan· 
a"eıı olabilir. amelesi ve tek tük Fransız aılesı 1 • d N mı zın ıdaresınde tatbık edılecek usuller hakkında tetkıkatta 

~·· propaganda başlamıştır. vardır Kullanı 'an yegine lısan nan.ı.esın e eler Yazılı bulunmak üzere Sümer bank_ umum müdürü Nurullah Esat beyi• 
'ti 111 b&yük caddesindeki bir Almancadır. Her şey orada Al riyasetindeki heyet bugün ltalyaya gıtmiştir. ltalya mensucat 
~·-' cephesinde koskuca bir ~anhğa del~let ed~r. . Otom?· M 

8
• ( • - • - ·- sanayini tetkik edecekler oradan aynı maksatla Almanya ve Rm 

~" ••lip sancağı dalgalanı- bıııe on dakıka uzaga gıderse?ız. • ıt er intihabat Nutkunu yaya geçeceklerdir. 

iti. o evin bir pençeresinde l otellerde turnedo ve Şarap ık- ı B .. H L 1 M a t ·ı . 
~i· büyük bir resmi sarkılı ram ediyorlar Bur~da ise. dana ugun am,-urgta Söv ivecektir acar aze ecı erı 
t. ... Yor. Civardaki bir kita 1 1 kızartması ve Sıra verıhyor . 
.. ~lciıı . . pç Fransa ile Almanyanın arası bir BERLIN, 16 (Hususı) - Ma· ı Uoermg'ın Yaraları 
~d ındH~ bır ~ıta~ı~ kabı achm uzak olmakla beraber, retal Fon Hindenburgun siyasi BERLIN, 15 (AA)- Münih-
li.. 7' e ıtler bar ıbhs ıek d R k · · ıe C · B ' ~ IGst T ' M"W r t kra •. omend avmı 1 e~m~.n vasıyetnamesı bulunmuştur. erştensgadın ~'olu üzerinde bir ISTANBUL, 16 (Huaui) - 23 Macar gazeteciıı Yalovayı ziya· 
~11 erı ıyor. 1 ; sosy:ı;s avm; arasd a pek uza ır S6ylundığine gôre bu vasıyet- otomobil kazasında yaralanan retle ve tereflerine verilen ziyafette bulunduktan sonra tehrimiu 
~. ~af~nmalens1u~ 1 aıkay arı mt ka- meaa e var ~~nııvaT _ name bir kaç gündenberi M. Goering Obeysazbek te bula• avdet eylemiflerdir. 
~ ay arı e arıı aş ı ça , Vakıt H' 1 . d . --~ b k 1 t r d " 1 ıt erın elınde bulunmakta ır nan sayfiyeııne gitmiıtir. Muma· A ı ı y h d • ı 
~ .. tliuı .:.1~~:u:: ır:k~y~:r::i , Bı'raz oı·kkat Milli ıosyalistler iktidar mevkii- iJ~ybin sağ tar~h berelenmit ve rap ar a a u 1 er 
~ lelik~- p ~e gelm.eden evvel vazılmış ola.o yuzünden ve dızinden hafif su 

llliU 1 edıyorJar . Bunlar ılk kısmında Alman miUeti ıttı· tt ı ·s hh. · 
..._':"ili •osyalistlere hayvanlar A ~ 1 AJ d . re e yara aamııhr. ı 1 vazı· Arasında müsademe vukuu bekleniyor 
..:.._"'· T f d h b - 03 Q 0 80810 80 hada ve ananeye sadık kalmaga yetinde hiç bir tehlike yoktur. 
~ birbirJar~ eyn_ a ~ hugun· davet olunmaktadır Bu Jnsım BERLıN 15 (AA) M lstanbul. 16 (Huui) - Alınan haberlere g6re Cezayercle Ar•p-

erıne gırmege azır· • 

8
. · · , - y h d"I dak" af · ~· intihap gilnil ise birbir- Blf ICI bu ıene bir illve ile tamamlan· Hitlerin 17 Ağaıtosta reyiam larl~ a a ı er arasın ı mlin eret ~en•d~n çok gerg~n • bil' 

)...._ lldiireceklerıne şüphe mıtt•r. Mareşal Fon Hindenburg m6naaebetile Berlinde •iyliJece vazıyet almlfbr· He~ tarafta kanlı Hidıselerın ~ukuuna ~tiau 
aı.:.."'llr. Muk t ı b l F Birka'" gün evel lstanbu. vaııyetnameıine yaptıgı" ilavede gı"'" büyük nutuk Hamburmı ı.iya olunmaktadır. Mahalb hükumet Fransadan kuvvetlı tayyare filolan 
~ "k a e e aı ana ran " e· lb -' • ti V k uht 1 hid' eJ · f'l · 
' erleri intizamı muhafaza muhabirimiz geçen sene Tem milli Sosyalistlik ve Hitler bak reti dolayııile orada iradede ce e7.emlf r u uu m eme 11 erı hava 

1 
olanle but.,.. 

~~-için Sarre mıtakasına muz tahsilltına nazaran bu ae kında teveccüh g&stermektedit. cektir. mak tedbı"_r_ıe_nn_·_i_•_1m_ak_t_a•d•ı•r_,...,. _______ _ 

~~ttı:~bılirler Şayet F aransız neki devlet gelirinde iki mil u • • • M v 1 d 
~ ı '· silih kullanmaya mec- von lira bir fazlahk elde edil. ç Geor Avusturya ug a a 
.. , , 

0 -..ıaraa, o zaman Almanlar diğini bildirmişti Diln Anado \' Zeytin Rekolte~İ lf Bankasının 'l'a .. 
"-' 'P•cakıardır? Avrupada bu- u Aı"an•ı bu haberin aslını ya M ~.-- .aı y '•d A H k k tah ·ı· 1 ·ıt e· j; oıtla, 16 (A.A) - Bo ıeno ........ o ... 81'8 &l'tlı-· •--., . •ıe içinde bulunan in oi bntün vergıtere ait t933 YfUPIJI u u Si 108 n~ı ereye ır .... , ~ YilA1et dahilinde zeytin mabıo· BAFRA, 15 (A.A) _ TOrkı"ye 
~ ıçınde en ziyade endişeli 1934 Tem~uz ayları tahsilatı L •r S • d ·ı k N ta V d• lü ortadır. Yapılan tetkiklere ı. bankası 1934 senesi tu-ta... 
°''-dı arre havzası memur- nı mukayeseli olarak Yerdı gon arı acı 0 er 1 '-9 ..._ , göre ~n keıif zeytin mıntakaaı mabsutil için Bafra zürraına ge· 
J;- S~ Kendi yekönlarma göre bu İSTANBUL, 16 ( Hususi)_ Londra 16 ( A. A) - İngil· ~ilAıtır. Sonra ııraeile, Bod çen sene olduğu gibi bu sene de t, .. , meselesi bir Alman- fazlalık dört milyon lirayı ge tere bnktımeti Avu•turya biik6 lih" ik d ııııı. .. ıı Hükfimet bu.ene Oniver•ıte Hu· rom, Köyceğiz, Marmarıı, Ye m ım m tar a yardımlara bq-
~-.ı1 llleselesi olmaktan çık- çıyor. Biz tahsilatı yekOn et metindf'D bir oota almııhr An• ı z ~İl ' lbt ·ı- f d b k kuk fakilltesinden buıene pba turya hlkümeti, geren •ene ~" Fetbi1e ka•aları geliyor. amııtır üuua bu yardımlarda• 
. i L

1
·, A 1

1 

a ın münhasıran a- tigw imiz zaman bir uçu mil detname alanlardan üç cencı· .,. ;;/Al B IA l d ld ,. · fevkalade müste=fit olmakta •e ~ .. Q ~ • ld b" k 1 '· e. bin kitiye ibliğ olunan ve Sent azı vı yet er e o n,,.o gı .,.. 
'4rıll • 

1 
man meselesı o u· yon liraya yakın ır no san IK Avrupaya tahsile gönderecektir. Jermen muahedesinde tespit olu bi vıliyetımı•de de zeytıno_llik tütünlerini daha yüksek bir ıe-

••••••• 11 •mak için oraya kadar netı" cesı" ne varıyoruz. Maksa• k"ld · ı· k t · t' kt d" • •• ' Ça k da nan mıktan geçmiyen Avusturya teokil&tı JRpıldı. Ro teşkılat, ı e ıı •yere ye ıı ırme a ır. 

P
............................... umumi efkara bir fikir ver D iri ordusunun bu sene de 30,000 ıırf zeytinoilıgm inkişahle ug.. Baftanın 1934 mahsulii geçen 

'l' E R O mek ise rakamların sahih o!a Yeni •emleket kiti olarak muhafazası için me- ra,.oakhr. sene rekoltemini tutacağı gibi 
.. , it 01caıon Pudra ,.

6 
l\remlon rak tebliği 1iz.ımdır. Yoksa bir Hastanesi .A.qıldı zuniyet istenmektedir. Bu nota Önümüzdeki denede Ziraat nefaset itibarile de diğer seae· 

). 
tıllan sü ü rak t• e" hariciye nezaretinde tetkik olun- VekAletınoe toklif edıleoek bir lerden çok yllksektir 

'O~t 1P da memnun ol mıyan ' amı yan yana ge ırm Çankırı, 16 (A A) - Yeni k M . t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
~•ıo:'· Tokalon Fahrıkaeı, To değildir. Rakamlardan hakika yapılan ve yeni fenni te•isata ma tadır. amafih agiliz ceYa kauunla meytiulerde budama ve Dır .KyJülde ınubab haflauacak• 
'ttıaı Ptıdraıııa fo•kınde c-eni imal te yakın bir fikir elde ede ihtiva eden memleket haıtaneai bıoın l'edçea •ene olduğu sibi ekim mecburi olaoaktar- Tetkl· tır: 
L ~ ~·k " d"· · · d fkln t · mera•imle ardmııtar. bu. •.•• e müsait olaca~ daha l&tı itmam l9ln Til&ye&lmı.. &lllnımtla 
ll'h ( yv latif kokuln ve yapıll me ıgımız en e .. Vlf et w d d b •• 

.. b " k · · b • Beledı'ye tarafından yaptlrd- flm 1 en eyaa edilmektedir. daha 19 •iraat9ı Terllecelr&lr. Er•arum 15 (A A) - .K1ıt1• "'4.ıı cero) pu<lralar1 Hökftmet eme ıçın u aJUIBI •etret- A .. 
1 

""od medık. Bu yazımızla da Ana makta olan ıehrin elektrik t•i- wuaturya ... welul .....,... Be1Ml"1e lıllM"""" de 7apılaoak olan belediye inli· 
~~ •er~ " Şeınel Hakıkıtt oooz dolu Ajansını biraz dikkat aab iJerlemekttdir. bta•yon cad Veneclik 16 ( A.A) - Prem Matla, 16 (A.A) - Beledi7e babı l9in Halk fırkaarnoa ve be· 

"&. ıııne geldı hatlar çok davet etmek isteriz. de.ini~ parke fertiyab bitmek Stabrembers R-acl•n la7JMe 6aUbabı i9tn ha•ırhklar bafladı. ı.aı1eoe fimdıden haauhklar 
lmııımlllll••ra11-••--- llzered..., ile Hıua aı'=iıtir. V • laUhap defterleri haaarludı. bafleanttır. 

l alovaya Gidip Geldiler 

Bafra da 
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Bir Aşk 
Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 
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Yeni Asıl' 17 A i?UBtOR 1935 

ismet Paşa Tetkiklerine Bugünkü Müsabakala 
Devam Ediyorlar Altay .::·Aıt~~~~·;d~ .. ·s·p~;·Giinünd 

-Baştaıaıı buinci sahııede - kuvvetleri ile çalışmak için milli 
mahsulü olacak fabrika ayni bankaların gösterdikleri gayreti 
zamanda kimyevi mahsüller ver sizin huzurunuzda ve sizinle be· 
meğe başlıyacakhr raber bütün memleketin karşı-

Muhtelif Ateletizm Müsabakals 
Alta,.. - Altınordu Birinci Ve I.ki11oi 

Takımları Karşılaşacak 

Q Tavassut edildiği gibi mem sında takdir etmeği vazife saya· Bugün şehrimizde ilk defa 15,00 Disk atma 
-~ lekette yakılacak madde ve bu rım. Her hadise bize, memleket· yapılacak olan ve Altay - Altın· 15.10 Yüksek atlama 

Siz Burada Olasınız Ha, Banr·! Aman 
Yarabbi! Bi9 Batıra Gelecek Şey Mi? 

sebeple kuvvet membaı olarak te sanayi programının herkesin ordu kulüpleri tarafından tertip 15,25 4XJ00 bayrak yarıf' 
kömür müştekatını sarfetmeyi sevdiği ve takip ettiği umumi ve edilen spor günü müsabakaları 15,30 110 metre main•h 
artırmakla memleket yalnız sa- milJi ülkü olduğunu göstermekte· lzmirin spor meraklılarına zevkli koşu. 
nayide değil her sahada müte· dir. Hiçbir program bu kadar bir gün yaşatacaktır. Memleke- . Atletizm müsabakaları 

Bir taraftan haince söylenen kalmışlıutlı. Ellerine diiştükleri madiyen inkişaf etmiş buluna· umumi alaka ve heyecanla kabul tin en önde giden iki kulüp ida- tikten sonra 15,40 ta ıı•~ 
öte taraftan safça dinlenen bo adamlar kendilerinin <Hiiınlerile caktır edı"lmemı·ştı"r. ·ı · · b" ı k k' recı erının ır araya ge ere ter- bandonun iştirakile her i ı 
ıözlerle Hanrı ve Joe <saray bile karınların ~işini indiremi Mevcut bu'unan sanayi proğ· Bu hal programın tahakkuk· tip ettikleri bu spor günü her lüp mensupları tarafınd•ll 
gölüıtan > 8 geldiler. yeoek takıo.ıdandılıu. Şıı halde ramı demir mcvzuuuu el~ aldığı ettirilmesi için en kuvvetli un· halde çok muntazam ve zevkli resmi geçit yapılacakllr. 

Kapıdan girerken Joe : l>u belt\dan kolay kolay kurtul· gibi, faal bir surette kömür mev- surdur. İki senedenberi sanayi o!acaktır Müsabakaların tam bir Bundan sonra futbol oı~ 
- Her ne kadaı&r haddim de-- mağı limit etmek nRsıl kabil zuunu da olmışhr. Bir ı·kı" ı'çin tasavvur ettı•gwı'mı"z zaman sa intizam d b"l ' d t · S a ı ın e cereyan e mesı baka'arına başlanılacaktar. 

gtlse de önöııiize geçeyim, size olıırdn,. sene zarfında demir de, kömür at gibi işlemiştir. Uğurlu elile için tert ip he~eti icap eden bü 1
6 

da ıkinci takımlar, 17,30 
yol göıtereyinı. Bu aralık bafıf bir ayak pa- de sanayi noktai nazarından vü- onu idare eden İktısat Vekili tün tertibatı almıştır. Hava mü· da birinci takımların maçı 

Dedi. Htmk renk camlarla tırtıaı işidildi. Sorıra lıir $\ynurıın cude getireceğ miz eserler mem· Celal bey, programın tatbiki için sait o'ur da faz'a sıcak yapmazsa 
•• Jö b. k · · ı· ı d b' ı ld · ı caktır. Uzun zamandanberi 1 ıue ır apıaaıı iç..rı gırl ı er. yanın an ır p~r~" açı ' ve lekette sanayı hayalının be) ke hize hangi saatlerden bahsetti saat 13 te Altay·Altınrdu 3 ncü . k 

1 
j\lll' 

19erisi direklerle donatılmış azan Gras derhal Hunrının ksrşı~ındn miğıni vücude getirmiş o:acak lerse, hepsini zamanında tabak· takımları karşılaşacaktır. Bir saat şan şampıyon ta ımımız a 
b G k 1 b 1 d ordu arasında yapılacak ol•0 
ir gezinti yeri idı. ere >a n ıın n. lardır. kuk ettirmiştir Şimdi temelini devam edecek olan futbol ma ~ 

kolonlar gerek iizerlerindeki ke· Hanri Grasa gfüiinoe bayrnt Kömür meselesini bütün attığımız fabr kayı bir sene son çından sonra atletizm müsaba müsabaka çok heyecanlı J' 
merler knmilen mermer idiler. etti. Zıra l<aınbar .Jueııin de de- memleket için büyük bir dava ra açmış olacağız . Bilhassa yeni kalarına başlanacaktır. Yapılan caktır. lzmirin şerefini 0111 

Her merınerm üzeri mozhifr: işit digi iizere kadınııı giizollig-ı kı~ te lakki ediyoruz. memJelcette tesisatta zaman cetvelini tabak- programa göre müsabakaları rıncia taşıyan ve pek yakıP 
idi. Öyle mozaıklerleki yalnız bir lık zamanından çok dahi\ zıyatlt· kömür sarfiyatının artması, mem kuk ettirebilmek, büyük bir kuv Altınordudan Hüseyin ağabey zamanda gurup ve Türkiye 1 
parçaeı ile Anupa miizelerinden artmıştı. feketin medenıyette yükselmesi vettir, mese'elerin iyi tetkik edi- ile Sabahittin, Altaydan da rincilik müsabakalarında ~e 
en meşhuru iftihar -edebilirdi. Zaten Ornsı lciın gfünıiiştiir elle tutulur en kıymetli bir de- diğioe tetbirlerin gayet iyi ha Fehmi ve Gezi Kemal beyler rnkiplerle karşılaşacak olaP ~ 

Gezinti yerinden epey yürii- de hfısnüniin, cemalinin lıarıknl· Jildir. Kömür havzasının mesele· zırlandığına kanaat verici bir de icare edeceklerdir. tay takımımızın bu müsa~ 
dükten sonra eağ tarafta küçük adeli1.?ini itiraf etınf>mişti r. feri çoktur lildir. Bizim memlekette ileri ve Atletızm Programı: lara fazla ehemmiyet verlO 
bir kapıdan daha girdiler. Bir genç kız iken Gras, Bu meselelere cesaretle, kuv uzak zamanlarda, zaman kıyrne· Saat ve her vakıt kuvvetli rakiple 

Bunun içi Avrupa usulünce vakıa giizelli~inin insanlık iis· vetle girmek, memleketin inki- tinı tahakkuk ettirebilmek cum· 14 100 metre sür'at karşılaşmak suretile yakmd~ 
döşenmiş bir salonda. Oradan tündtt bir şey ol<lııguno ken- şah için geri bırakılması caiz huriyetin hususiytetlerindendir. 14,05 Gülle pılacak Türkiye birinciliklerıO 
ba,ka bir ı1&lOnl\ girdi111rki huda disi de bilirdi. LfLkio ha olmıyan bir lüzumdur Biz bu Fabrikanın müessisi eri, bagün 14. 15 Uzun atJama bihakkın lzmirimizi temsil et 
baştan ba,a Hint uıuliinoe dö- giizellige karşı ın11anhHın n" kararı kat'i surette vermiş bu· temelini attığımız müessesenin 14,25 200 metre sür'at lerini candan arzularken 'f' 
şeli idi. ıııretle nıötehas1.1is olcluklıınnı lunuyoruz Şimdiye kadar aldı · ancak bir başlangıç oldugwunu 14,30 800 ,. yarım sür'at yapılacak müsabakalarda ge f 

14 40 u·· d ti 1 . . . h t• e ~ Sonra, üçünoü bir kapıdan tabii bilemezdi. Şimdı ise lıiis- ğımız neticeler, cesaret verici ve bildiriyorlar Daha bunun teıoe· • ç a ım a ama erımıze ve tertıp eye ın 
altı köşeli lıir odaya getirdiler. nü, cemali hakikı\ten her gören- teşvik edici mahiyettedir. Cum· lini atarken müteakiben vücude 14,50 400 metre sür'at vaffakıyet dileriz. 

Buralı bir teneffüıbane idi. de tfLb, takat, sabır, mecal hı huriyet kömür havzasının istih· ~etirece~leri eserler için k:ndile · ~C/./../ZZZAZB'Y/.IT'/ZA'//./..v'//..UZK7;,o;;UAZT'/.E.1~<X/~~1~
7~;o.ı;;T.x:aloSn.A.aııD:ız:a:IA•••_,, 

Tepesindeki pençereden başka hi9 rakmıyaoak kndar tesirli ol<lu- salatın geçirilen miktar o!arak rınden soz ve zaman almaga ça ~ l~...,·----
bir pençeresi yoktn. Fakat kim ftnno lıer rastgcldigi adamlarlla 600 000 ton ile ele al mıştır. Al hştım. Hepimiz ayrı bir sevinç ve & ~ 1 N HABEBLSJI 
bilir makine8i nerede aakh bir gördügü lrnt'i mahkfimluktRrı dığımız malumata göre, bu sene heyecan ve bir de geçmiş za· z7

;; .. ~HHl(7~/..xHv;.r.ör~ZT:~ ::.:..--' 
makineli yelpaze odanın İÇİDe anlıyordu. \ lllHlİ O harıkalflclo iki milyonu geçen bir ton mik manian sür'atle kapatmak için anaor ızmetçı 
•erin bir haya eıtirlyordo. güzelliğe hir do lıa kadın gurn tarını yerden çıkarmış olacağız hayırlı bir sebırsızlık içindey:z ·u·zu·· m Satışları 

Bo odanın ıiiıünü tarit• im· ru iHhe olnnoa bir kat dahi\ Bunun tamamen bir buçuk mil. Büyük Türk milleti durmadan Efendisini Ağar yaraladı 
kan yoktu. Altın ile gümü~ bo l(Üzelleomiş, bir kat daha aşık yona yakınını geçirilen kısma yuce hedeflere doğru ilerliyor Bayraklıda Abbad e!!lo Ab 
oda i9inde aga9 ile demir yerine eritioi istip<lat ile ıniisteuit olup nakletmiş bu'uoaca.ğ.ız . Dün ve Büyük Türk milletinın her sene diirrahirn ile hizmetkarı Muıtafa 
kollanılmıttı. Her &at16fı iıe zöm- kalmıştı! bugün temel attığımız veya açtığı alacağı mesafeler kolayca tabm:n oglo kara l\Iebaınet :unsıncla <)a. Alıcı 
rütler, yak1l.tler kuyumooların Grasın arkasında beyaz bir mız müessisleryüzbinden fazla ton edilmiyecek kadar ken'ş o!acak- kavgl\ çıkmıştır. Knrn .Mehrnot 715 H z Ahmet 5 fiO 

~,'"~ .. g 
> 

c Som • tabir ettikleri 11klıkta ipek rop vardı. Hoptan dı~ıu<la sarfetmek için, ki>mür havzasına tır . Büyük Türk milleti yüksek bn k<lv~ı:tda AhdiirraLimi oı .~0! p Paı;ı 7 25 

tezyin etmi,ti. O kadar a~ır Ye kalan çıplak kolları, çıpll\k yeniden müşteri olmuştur B. l\t. kabiliyetlerini insanlığın ve me ldiref!i ib:erinden hıçakla ngır ·>l' .Tıra ve Şii. ~ 
mükellef divanlar Yardt ki insan göğsii, ensesi, gerdanı 0 kail ar Meclisinin kanunlarını ve prog· denıyetin hayırma ve hizmetine 80 rette ya rall\ııı ışt 1 r. 241 p Sola ri 8 5o 
oturmaga kıyawav.dı. OturH beyaz, o kadar parlı\ktı ki ipek ramlarını tahakkuk ettirmek ve olarak en geniş mikyaslarda sar- Yaralı meml~ket hnat:rne ine rn3 Şerif Hiza H. 7 62 

iizerlerinde inci ile işlenmi' 9i. bunların yanında adeti\ donnk milletin umumi inkişafına bütün fetmek gayretindedir. kaldıralmış ve snçln tutlnırıuştnr. 1.811 M .I Tarnnto 7 
çekler bozulacak sanırdı. kalıyordu. u .. •• • •• 4D Bu Da Başka 182 H Alyoti 8 50 

Kapıdan başka odanın üç tn- Gras oda içine, öyle bir sn- D •ı K it y Biri Hafif Diğeri Ağ1r Yarall 147 Alyoti B. 7 25 
rafına konnlnıu~ gayet büyük ay- retle girdi ki bunu güıen ilkcin- ) uru ayı arın Hnyraklıcla Bornova çayırın 142 Şaınlı Z SaffetG 
nalar hangi tarafa bakılsa böyle ce hışma, gf\zebe verirdi. l!,akat da gaz depo ıında bekçi Ali oJ! ll6 Nıtel 8 

birkaç eiielü odn göstoriyordo. kadının hali ne başımdı ne ga· Merası·mıe Acılacalrtır la Mehmet ile .Mnstafa nra ındn 116 
Hele abanostan, tun9tan, fildi. zoptn. Kimbilir no gibı hislerle ·*\ knın '1i>krnek mesr.losindeu kav 100 
Ainden türlii türlü tuhaf pipeJoJar kalbi helecan içinde idi, nefes ........................................................................ gn c;ıkmıştır. Bu kavga netice- G5 
v Baş ta1afl I ineı sahıtede Naki bey, Keyyise hanım, Bedia · .1 M ı t t k ı M t f 
hadde hesaba gelmiyeoek bir bol- nefes nrknsına alıyorda. Gt1ya sınue <' Hne >JÇa • n ns n ayı t.H 

topıantıya iştirak ve riyaset et- hanım, Tevfik bey, Mediha H., sag lrnşı iizerinden bafıf surette 
lukla nyııalarm öniine sergi gıbi bırşeydoo pek iiı kıuüş gilıi ke miştir Eskişehir meb'usu Yusuf Seyhan hanım, Ömer Nazmi B., .hl n ta fa de l\l elııno<li s ıg ko 58 
ıerılmişlordi. Rik kesik c1E1clı ki: ziya bey müzakerelerde hazır Sebiha hanım, Salih bey, Vildan !undan a~ıı· ırnıottte yarnlruuış- 4:J 

Sir Joe • - Si?. burndn ola ınız hn O 

}{ırka. Kazım 7 75 
Y t 'l'nlat 8 
Znbi. .l!,ayzul. 7 
D Ardıti 9 

Dıyınondidia 11 2ö 
Y E Bcııcuyn 11 

J : HHatlıt 11 

ı:J 
11 
ıs 
16 
ı9 

ı' 11 
s 

ı' ıs 

1' · ' bulunmuştur. hanım sman Recai bey, Meh· tır. Melımot hastaneye kaldırıl 37 
- Şımdi gelirim. Bnnrı! Aman yumbhı! llıç ha- lstanbul, 15 ( A.A) - Türk met Ihsan bey, Cemalettin Ser· m ıştır . 
Doye dışarıya çıktı. Vakıa tıra ı.;eJccok şey mi' Sızin bnra· Dili titkik cemiyetı umumi katip ver bey, Burhanettin · bey, Celal Es~ar ah vesi 

All>ayrnk 9 GO 1 l 31 

birkaç dakika onra grıl'İ gelerek. da bnlunda~urıuzu <lahn şiındı lı'gwı•nden.· Bedri bey, Ahmet Hamdi bey, U dlld" 
Kargı Ve Lüle M sadere E ı 

- Azizim Hanri ! dedi. Bn Sir Jueden hnhor nlclııu. 19 Ağustos Cumartesi günü lsmail Hakkı bey, Mehmet Ali Sıııeklı cıul<lesıııdo hazı ı.im 
vilayetın yerli Padişahı olan Hn-

1 
•-;- F:.(.lnu Vaı - saat 15 te Dolmabahçe sarayın bey: Muslihittin. bey, Mansur B, selore esrar içirttigl bnbor nlırıan 

bor Senç, Ladı Hı~ınont Hazret B y 
1 

d da toplanacak olan ikinci Türk Şefık bey, Feyzı bey, Hakkı Na Osmanın kalıvesi zahıtaoa tnrns 

lerine ubudıyotınt arnediyor. Yn- uca o un a dili kurultayına aza olarakişrirak zım p bey, Hüsamettin bey, Kıy· sut allına ıılınını~ ve bir hasır 
nına gırmok H(ID bana l>ile rnii- etmek üzere müracaat edenlerin met hanım, Nurettin bey, Refik tizerinıle yatmakta oları lforım 

Hade yok. JJakin zannederim Heyecan Uyan"ıran be~inci listesi şudur: bey, Tevfik bey, Ömer 1:ütfi oglu ·salilıin iizerinde bir parça 
Gras Pren le ızin i9in de ko· U Necmettin Sadık bey, Hıfzı bey, Ziya bey, Ruhi bey, Adil vo ynttı~ı hasırın altın•la (la 3 

30,5 !ll Aıclıii 

29 Es. Oelıırdin 10 
24 J~ Kı rıııpin 8 

22 A Mnlaııo 7 
ıs J Kolıen 11 

50 ı~ 

50 

J·' 
~ 

9 
ıı 
s 

ıs ~ Goınol 6 50 
ı ı Ytı. H. Oenıal ıs 50 ıs 

,.. J> • 11 14 
' "• :ı.ClllZI 

3711,5 y· ek un 
Eski Mal 

no~uyor. Ben kapıdan ş<iyle bir e· v k' Oğuz bey, Servet Rifat bey, bey, Süleyman Ahmet bey, gram esrar lrnlıınmuştur . .Ayrıca 
baktım. Grns honi gördi.i. Der- 1r 8 8 Nal<iye Abidin hanım, Samim B. Sülevman Şevket bey, Şevket bir esrar narJ?ilesine takılnıaga 
hal çekilmek cmrinı verdi. Siz Dün akşam 21 buçukta hü Vali Nuretıin bey, Senih Muam · bey, Nazif bey, izzet bey, Mat· nrnlııms bır knrgı, bir Hile de 55 

ki . k · H d ı M l" p· T hd ele geçirilerek mliırndtH<' eılıl-birazcık <lı.ılıa be· ıyece ·sını.1.:. kümet önünden 20 yolcu ile Bu· mer bey, Ihsan bey, ay ar bey, maze e ın ıyozyan, o ar· 

Oevnhirci Z Bi 7 25 

BorssS' • K b b ııııştı r. 
Uen ist>, ,urntla hir bayader Yar, caya hareket eden (410) numa· Mahir Bey, Nimet bey, Ih yan ara et ey. 

Kahvtılıaııede csrnr içil<liği 
yiiziime pek giildü. Ona birkAç rah şoför Mürteza efendinin ida san bey, Hikmet Feridun bey, Bu beşinci liste ile diğer li5· 

· H arı laşıldıgııı<lau Sal ılı ı utulınaş 
lakırdı siiylemege gideoe,ıim. Za- resindeki otobüs kemer civarın· Namık Edip bey, Reşıt alil bey, telerde adları yazılı zatlar, her 

k b. b d ı vo hahk111d3 takıbata başlan· 
ten Om la konn,arken yanmız- dan geçer en ır ara a an yo Nüsret Kemal bey, Hesan Rasim gün saat 10 dan 12 ye ve 14ten 
ila hulurım:ık i temiyordııın. iki istemiş buna kızan arabacı ba· bey, Enıs Tahsin bey, Halit Hüs 17 ye kader Dolmabahçe ve mıştır . 

! k b d · h Kaçarken Yakalandı 
e kı n~ıkırı olhot birbirlerine aöy- zan yo verme ve azan a nü bey, Iskenkder Fr rettin hey, milJi saraylar müdürlügwü daire· 

' N aldükuıule Ooııınn kızı .Na 
Jiyecek bir~ok sözleri vardır. otobüse yandan çarparak zarar Etem İzzet bey, Ali Rıza bey, sine müracaat ederek kartlarını dire lrnuımw evine giren İbra. 
A r•ıyercle nrr}·nr viicudunn arzn ika eylemek üzere garip bir doktor Recep Ferdi bey, Galip alabilirler. • "' ş f ·1 lıinı oglu Haırnn saııdıkten bazı 
etmemekte hnklıdırlar. vaziyet yapmıştır. 0 ör 1 e ara· Sait bey, Aziz Nihat bey, Feri· Altıncı ve son liste yarın 65 Arı>ı' 

Zahire 
Qıı. Oin~i 

248 Buj?dRy 
130 Akdarı 

25,i Knmdarı 

240 Bakla 
124 Nobu 

Palamut 

:m•' 
3 45 s. 

' 
4 8'1 : f 
5 , " 
4. 75 

11 

~92 50 s 
bacı arasındaki bu hal biraz son eŞfa çalını~ isede kaçnrkon yaka· 

Hn ..,üzlt~ri ö.rler söyJemez dun bey, Talat Mümtaz bey, bay neşredilecektir. lanmıştır. · 111 
• 

11
' • 

ra arabayı yarı dev : ilmiş bir 1 --- S b d 
Ranhur Jne gayet şatır bir tavır- vaziyete getirmiştir. Bu def'a tar Ahmet Cevdet bey, zzet bey Birbirlerine Glrmlşler u aşın a 
la Hn11rıJ a kocaman bir sel!lm araba içindeki beş sarhoş elle Hüsnü bey, Namık Necip lley, fındık Mezarlıkl>a~ırııl:• Ha) raw oğ· Başa vurulan testi -1• 

vererek defolcln gitti. rindeki demir, sopa ve bıçakla Ahme.t Rıza be .. y. E.sat bey •. Halil I lıı Ethem, Mustafa ot'{lu Hiiseyin tenekeler P 
K d b H A b ilk nıah u ihraç edildi Jsmetıla~a balYurıııd 11• 0ıt Hnnri yalnız kalınca dii9ar otobüse hücum etmek istemiş· a rı ey, useyın vnı ey, vo Nesim oğlu 8nlamon arasında l' 

olduklıll'ı şu helfıyi derin derin . ferdir. Otobüs yolcuları arasında· Suat Salih bey, Ahmet Zuhuri 'l'rnbzon, 16 ( A.A ) - Yeni alacak meself'tıirnlen çıkan kav- oğla Ml"hmet ile HilOJ~eıı 6 

<lii~iinmoğe ba.,ladı. ki bir sivil polis memuru düdük bey, Naşit bey, Hilmi bey. fındık mahsııliiniin ihracına gada banlar birbirlol'ini <lövmiiş· Recep araluıuda 9eş[)]e çı' 
Vnkın Haıırinin de arkadaş· çalmış ve düdük sesine gelen Kurultaya daimi dinleyici ola· merasimle başlanmı,tır. V:ıpur ler ve hafifçe ynralnınışlardır. almak meselesinden kaf'g;,c 

lann d" halleri bakikateo dü,ii- askerlerin yardımile hadise bas· rak iştirak etmek üzere müraca diidiikleri ve lıüyiik tozalıiirnt Pantalonlar Aşmldı mış, .Mehmet testi iJe ııeoeP 
necflk lıir 'eytli. Hindietanl\ ka- tırılmış araba ve otobüs yolcu· at edenlerin beşinci listesi şudur: arasında Karadeni z vapuruna Al3p fırıııı çaddeıumle ih111\D ba~ından yarl\ll\mıştır. b1Jıo11-, 
dar ıelmeıkten rııaklatları Maya farı kemer karakoluna getirile· Tevfik bey, Sabahat hanım, 500 çuYal fındık yiiklenmiştir. efendinin terzi diikk:irıına giren bunou iizerine elinde. !)ıf'' 
Niy,.mayı kıırtarınak iken 11imdi rek ubıta tahkikatına başlan · Semiha Nafiz hanım, Akdeı Kabıkh fıod1k 17, ıç fındık 35 hınız tarafinden ıkı pantalon sa tenekesini Mebwedın 
keııılııeri bir kartarıoaJ" muhtaç muıtı.r. Nimet bev, Akil Muhtar bey, kurustur. çalrnınıtlır. ._ Tnrmnştor. 
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Amerikada Çıplakfık Sevilmiyor 
-6-

•ı - Hu radan sız6 daha iyi 1 badiıelerin aevkile yavarlaomıf · 
, 111let edebilirim. Bana inanı- tı. MuTakkat münasebetler, uy-

11• VA herıi rahat bırakınız 7 dnrma moaşakalar geçirmişti, 
'9k - Sızi yarın N1'hann'cle ama hanların hiçbiri bir ayı 

li1oru :ı. geçmeı<U. 
" - Moazzftm senetimi, mü· Anlamıyordu, hayır anlamı• 
lebetıerimi bızmetınize koya· yordu •.. 

"tun. Renı hı rakırıız. O ak,am da bAdiıeeiz geçti. 
r - Yarın eeoi l.ıurada hekli- Erteıi giio, ona takip eden 
9oetiz. gün hep bir had11e intlzarile 

Oan tıtrek bir ıPıle sordu : geçm.,ıine rağmen hi9 bir hldi1e 
l - OradR n0 kadar zaman kaydetmemişti. Ba ıükdt, bu 
•laea~ını. ı1t•11izllk Oanl\ gıuip görünüyor, 

- .En az sekiz giin. hatta aııııl bu ıesıizlikten korku-
li ~ Beni dinleyıniz efendim. yordu. Ögleden ıonra idi. Şöyle 
,._•ı temin ederim ki bo sırada bir kıut aldı: 
la '•dan aynlmak h~ırn imkansız- - Bo akfam saat on do-
l t. Hana hır miihlet veriniz. kozda Sentür garı.ndı\ .. hnlunaoa I 

lr ay miihlet yeter. Evet bir gım. YakamJa hır gol holuoa- ı 
,, I01Jra emrinize itaat edeyim. cak •.. 
flQdilık paraya ıhtıyaoınız v"r- Kartta "imza yoktu. Yalnız 

la •ınrecltniz göndereyim. 14.:l numarasını lıtşıyordo. 
- Yarın •. ı,ıttiniz mi yarın Varol hu kartı oknyıınca ge-

~beıntıbal sizi horada bekliyo• nişledi. Nihayet dilşuıanile yüz 
~. yiize gelecekti. İstediği bn oan 

- Bu bekleyen kim7 sıkan bikAy"ye bir dakika ev1'el 
.. .Kadın aeıi heyf'oanla mnka• nihayet vMmekti. 

ı, •ti: 

Zıınıdildili Kadar Kolıy 
Is Delildir 

insanları Heyecana 
Gıdıklayacak 

Düşürecek Hissi, 
Careler Aranıyor 

Ruhu 

lpeltfllm StodJ'O- ... mafl Hl.il, Oıplaklık •• ,ı ••• 
suada Bir Tetkik Ameri tada 

Yazan Eczacı : Kemal KAmll çıplaklık ile mfl-
Azi• karilerim, eanata, beda- oıdele moda ol· 

yitt bilmem pek meolnbnm, ço .. dn. Yeni 1enı 
coklugum da her hangi bir mo . i9in yapılan fi. 
ıiki parçaaile, her hangi bir hti- timlerde 91plak· 
ılio, bir manzara, bir koku ile lıtın haddi aı
alA.kam htrkP11tPrı çok derin olar. gariye indirif

diğiol babttr ah 
yoruz. Buna bil
kftıoet kadar fı. 

' Amlllerlde 

- Keıtfedemediniz mi! K11a davette yazılı aaattan taaunbunu ıahrik etmekten ileri da ne de o Tüoutta hiı Ye robu etmit değildir. En aon gelen blr 
- Bayır bilmiyoram. yirmi dakika eYYel yalnızca ote- gelmlt değildir. Bllaklı balkın gıdılrlayacak bir kıymet kalmaz Franıız ılnema meomaa11ndaa 
._ Döşününii• bakalım. Eyi· llnden çıktı. A 

1
. t hl v 

1 
....... .

1 
b çıplaklık l~ tınliyet peyda etmi' QıplAklık ile mücadeleye ka naklettiğimiz yukarıdllki kli ... 

d'" .. v t lt b" bi 'ıs TU u ntma numı ty lma11 f 111 1 1 L. h 1 A "k bükA ı· mi b .. le ld lt • b t _ ...... ntunünüz es onnnn,ı ıae C6 ıne r d H' 1 1 
. d k f 

1 
o ım ere 9ıp aa. aa ne er rar Teren merı a umto ı z oy o Deono ıı a vu · . ı . o. ıı a em erım e pe aa k 

l - Çok düşündüm Hiç mi Bro•oıog yer eıttrmiftır. 1 d y h d' t k i koyma tan beklenilen tioari fa. belki bunu ahlaki noktadan lft. yor. Bn reeim, mHikifiDlll ıala. 
•lft h • . · .. .. o ur oın. a,, a ııa Ye va ay . 

-. atırlamıyoruın Bır bahar guou idi. HaYa h k d 1 b i d h 'hti ideyı yok etmiftir. mumlu buluyor. Fakat Amerikalı ne Tuııı Buoooelli'nin Saiote1 • er eı en y ııe en a a MZ ı · O 
b - BirllE daha gayret ediniz. IAtifti .• o. rmaodan çoookların ten 1 tt H . 1 . 

1 
k d 1 yle ya; ( lnıan men edildiği filim Amilleri bn müoadeleye M.arie ·De - La .. Mer aahilleriD• 

qlt yın a ı, ıa erım ar a •t arım h . . . 
ıraoızı şöyle eyice yoklayı- ıoılerı geliyordu. Her tarafta i . d b k b tt• l feye aria olur) derler. Bir er- karıfmagı 1'e hökftmetm kararı- de çeYırmega blltladıgı c Rol dı 

'•• "'- çın e en az en ay e ım. •· uakalım. baharla birlikte gül&n çiftlere t b ı..ıı . 
1 1 kek gözünde bir iradın Tflcodun· na oymağı ahlaki noktadan zi- Oamugoe , iıimli filmin bir 1ah· 

• KD o •ıa ıınema a em yaz mev· . . . . . . .. . . . 
- Bir numara mıt te1adüf edılmekteydı. . . . d t . d ld da kendıııaden gudeoen şeylerin yade yapaeakl•rı f ılimlerın tı- neıioi goıtermektedır. Fılmıa 

. . ıımını yaşıyor o, zmır e o u- . . . . 
- l:layır... Yttlnuı Varol lıır faoıa pe- ,. .

1 
i . 

1 
d b t derinhgln• nttfaı etmek lıtıye oaret kıymeti bakımındım kabol çenılme1ine bo ıtahne 1111 h&f-

O . . ,..o ~ı ı ıınema ar urgan at a . . 
• an Varol gimli bir korku- şındeydı. di 1 . 1 1 ·r d oektır. Ba olmayınca, yani ken- ediyorlar. lanmıştır. Bo böınü ıptidada• 
•n knrtolmoşta.. Uzaktan 14.3 iİ gördü. ~oadrgııln L.n 'Lelolıyor ar~ p •J ar a diainden ajaleneıı urarlı bir nok- Amerikada batlıyan bo mii• alt t•raftnın oaıal geleoeg,oi ... 

a ıa ı eraea IMfe aayoaşıyor, . . . 
- O Değil mit Şn halele bil· Bir gaz l&mba1ına dayanm•• B i i M d Ad 1 Q 1 ta tralmarm• artık ne o kadm- oaıiele henüz AYropaya tnrayet layınr1n !.. 

'-i.ror · · aazete okuyordu. Qeketlnin döğ· ogaz 9 ' 0 a, a llr, am 1• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.tıw. Bayır bılmıyoram. a . oa gibi yerler neşeye zevke aab· oell& bir kazan i9inde kimbilir y • p 1 y ld 
S h b me11nde bir gül Yardı. Varol . ' •• ,;Dl i:ı,kim oldoğnııu a er ihtiyatı bir tttbir olarak elini ne oloyordo. Şebır tiyatroıo; be- ~9 mnmlnk ne kadar elttktirikll enı ar ıyan 1 iZ 

b
. k k R .,.. 1 dayi '"hneaini Tepeba,ında kur- ampollu aktorların ttıtöne çeY-

- Kimdir, ıöyleyinia7 
- Kıuınız .•. 

aag ce ıne 110 ara ro1'Dlp,1D l . .. . 1 F•ı• e ı• T • s e 
k 1 d mnf, pekfılm ıtutyosö,Beyog nn- rilinoe oehennemt bir sıcak yağ- 1 ıpın 1 aıta arı 

ya ~=il~ bertfte aynı jeıtl yap· da Nl~a~tRşında Rejiıör Ert~ğ~ul moru altında kalıyorlar,güzellik 
1'aykır<lı: tı. Onun da elinde bir broYning ~nlııının bo kıt memlek~tıını:e kırali9e1i Feriha Tevfik Hanım 

1'ardı. ediye edeceğı bir film çevırme • bir taraftan hllzırlanıyor, hazım 
- Ne eaçmalıyoraınızt ı 1 8 f') ı ı b 

Oan 143 ten bir ka9 metre 6 meşgo • l..g 1 m er ttyaz bey o bir tarafta haıulanıyor 
\ - Karınız diyol'nw. Sadeoe perdede görür, Yıldızların boınıt ' 
''•nıı... ötede durdu. Kararını Termişti. .. . . . rejiıör komanda batında, ıeı 

bayl\llarım, aktorlerın benhklerı· O 
.,. .._ Fakat ben eyli de1til'im. Tabancıtıını oebinde bırakarak . . mühendiıl ıman bey mikrofon 
, & nı gazete ıhtnnlarınd" okuruz, 
'rıın da yok. elini çıkardı. . Stütyu r işte bizde yepyeni bir knlaRmda motörleri işletmekte, 

Aleçhnl kadın vabimle,en bir 143 aynı suretle hareket ettı. kelime! Stntyo ila stadyum keli- operatör Hayr. i bey müteyakkiz 
'da ile sordu·. Sükunetle gazetesini katladı. h ı d B d b 

m 1 · k k f 1 1 1 ı'ki azır o an ıyor, ona a ir 
O V 1 •a• tl•r e erı pe y.- ·ın aıı a ar a - Bundan emin miıinid an aro yavaf ya. v .., • k.. d d·ı lı ü karde' el ele dah~ pek yeni mey• oy o &Hı tAmsil e ı mit, 

•ı. -. 1'amamun eminim. Güneai ledi. 143 müstebziyane te eaa m b 1 k" 1 i ı· "u " dana çıktılar. ( Stntyn ) stadyum ınacera aş . ıyor, ma ıne er ' ı 
l'dügüm kadar emin... etti · Ve: 
bi B d d. dan dalı" ...... muııı·a hı' r mevki ele· yecek her keı mtiteyakkız, Qün 

ı.1 ° r kaç dakika ge9ti. Her - onsuvar, e ı. .. "" " 
0 rı O t • t d T l f d dir. Stutytı kelı'mesı· n·ın timoloJ" ki makine almaga başlarken bir t aıırlar kadar uzurı sıırtn au >n ıe11 anı ı. e e on a 
'kik k t ,. d · dl b ıiol bilmiyorum. JJAtinctt ıni, tıkırdı olursa derhal o da per-

alar. .. . onoş a&a a amın ıeaıy u .• F d d ·d"l k . d 
~ Oan Varol hatıratını yokladı. Yoıyovarhk , çehreli bir adam.. raDsızca mı, ltalyanoa mı pek t e işı ı ece knliı i9ın e 

'•ide k dl il tt b t farkın'l" de""ilim, bildigim lıir biriıl ökıüne duyulaoaktır. b111 en ı e m naH et e - Benı wektnpla davet eden n 
lltıan k d ı d h · ı k şey Yana ıtutyu filoı alınan Aktörler hole Feriha TeT-tı a ın ar an aog11 a- ıi11iniz değil mı! 

ı .. : olınak ıufrıtıoı hir hak olarak _ Şüphe mi Tart Elbette bir mah11I ! .Nişantaşıoın artık fik Hanım mütemadiyen pro-
" 

1
' edebi1irdı. Dütündü. Dü- b . boıtanlarda nihl\yet bulan biora jektör si7aaı altında maoerayı 

~~~· Eakat hi9 bir iıim bula· •n:ı~ğrnraoı bir eda ile yaka bir kö,e1lnde müte1'azı bir bina oynamaktadır, aktörlere, Feriha 
._ dügmeıini tatta. önünde otomobilim dordo. Bina- baoıma 9ok aoıdım, ufak bir 

ııı.. A.Jlo7 Beni ba eeyahata .. . uın kırmuıı renkli böyiik pe119e- kaıur aerhal filmi berbat ede· 
~bQr et k . . b ld ,. Oan bıı dögmeyi ıoıhyen ""il me ı910 u ol'tnnuı relerine dayanmıt renkli dekor- cek Ertugrol Muhılnhı otoriter 
.. • •eya IAtlfe bn ite Jeter koıkooa gültio yapma bir gül 
~ttaı... lar, tiyatro ( Kuliı1 ) Jerina ldar.,ılnde bttytik bfr kabahat 
11&

1 
tt· Açık konotahm kaq para oldngunu gördü. l(S ıineklerin 

., 1 benziyen renkli tahtalar ıokak- tşlenmlt meTkiine dttştllecektfr. 
;rınnud piıledlği bn gölü dah• faıla 1•· tan görüııüyordo. Mandıra kokn· Nihayet makine batına g99mek, 

9•ap yok... k d t t d '" aıın a n mA ı. lo bir babne gtı~tim, bet altı ba- ayol teyak•U• içinde bnlnnmak, 
"" - Heni jtltmiyor moıonoıt Balo 'd k d gilim ya • 
lllOy~.Yıuız k .. ç paraf.. - 1" gı eoe 

8 
•• ıamaklı bir kapıdan içerı ıirdim. "YDi prt>jekılyon altında birkaç 

v ,. Oan ıinirli ıdnirll ıordoı 
.. 1 1 

•roı beyhude yere ıoalleri- . Bor"ıı büyük tiyatro sahneleri· dakika da benim bnlonmakhtım 
"" il - Haydi 9abık konntahm k 
~aı, 8 

rar ediyor, oe1'ap alma~a Beuden ne iıtiyorlart nin ( Kuliı ) işlerine çok benıi- bana da m'll addermı,, rek-

'lie:~ordu. MnhaTere ke&ilmişti. - Ha bunu ıormayınııt lien yordu. Ka1a kapağı gibi kalın l&m i9io bir filim yap-
t1ı. ••en'deki ıner.bol adam ar· b . 1 k z t bil k 1 ti . d J f a· tırdım, fakat proyaJarınd" aör-" ~ öyle ı' ere arı,mam a en · apı ar zerın e yan, a e ı· a 

ce•ap vermiyordu . • dü1tü yorgn 1 lr k" U 
0 0 

F • digtm bır şey de yok. nis. e m n o , ma ıne 
.a c;" ~~,. . ~~il - O bald_, beni ntt diye da- .Ayak tıkırt11ı ynpmayınız batındaki 0 dakikalar mektepte 
~rt k t tti · t dı'yen 1 b 1 . t kk imtihan olduklarımı hatırlattı. 

'•rı Ilı l sakındi. Dtltmaoları. Te • nız ev a ar ın1ana eya uz 
"-••t lkıatıarını daha iyi kaTra- - Sonu Var - ye itina hilli veriyor. lpekçi Perdede kemali serbeıtl ile rol-

1 A. •••••••••••••• • • •••• •• •• ••••• • ••••• •••••• • 1 · · pa n ak t ·• 1 l d i gak İr yantajcılar bu 1'&11tayı kard~şlerdeo blriıi rehberlik etti. erını ya or er 0 ereoe 
la1c nYntJi ıanmı,ıardı mut. Sa! ılık Arsa içeri girdik, Ertogrul Mohıin kemale gelebiloıeJeri için yaptık-

Yerli Adalıların lştirakile Çevri· 
len Film Çok Dikkate Şayandır 

btıc"1 • Fakat bu N evhaTen'de Halkapıoarda iyi bir meTkl· bey film aldırı1ormot, tavanda ları proTaları nnntmıyalım, aan•at 
i11 ".Yen kadın da kim oluyor .. d~bolnnan area btttttn Yeya par- 1ayılam1yaoak kadar projektörler ıan'at içindir diye bir J&f Yardır, . • ) ... 
l • Bir ü . d k ı ti ti i 1 . Filiıio adalarıada Yerlilerin ıttlraklle ( AnUng • Antlng 
•aııecı. . t rlti hu moıam~ayı 9a parça ga7e1t ehven flatla ta• otomatik uğa IOla önme te ar ı er m •, ltlerınden MYk al- minele bir film çeYrllmektedlr. Ba filmde Yerlihırin bir takıa 
""~ llııyordo. Yıllarca eoren tılıktır. projektör de7lnoe ktt91lk bir ıiya mualar, 9eklll.r lf cletildir inan· &ddlerl, batıl itikatları Ye dint rakııları göıterilmektedlr. 
-.,

1 
'ilik hayatında Hla eylen- Biiyiik Kardi9ah hanında 66 maJdnaıı hatıra gılmeein, 9Unktl d1111, ıisdı inanını•, tekllir lf J'lllptnll gen9 artiıt Tatta Sara bat rolü almışhr. Bu zam•• 

'-Y~ diişıhımemişti hile. Ru numaraya müracaat. s. Ci Yuatl heupla bir metre kntran· delildir. kadar bla 7abanoı olan .Filipio Yıldıııurn bır rNmioi okn7aoa· 
ta keodı arzuıile degıJ1 baıı ' • 8 h • 8 ad Ti bir metre cJerlnJlllDcJe IDfl• •cwl KenNll ....... Jarımııa takdim ldl1oro1. 



Fal Alır 

)lnsanl•tın BaJJ~lncir Piyasası Açılmadı Heybeliadadaki Ka ·= - = ....................... . ...................... . ::: .... . ...................................................... . 
: • 'Yazan. ; ~d.re aa:aıro § -. ~ş tarafı biıuıcı stlhııtü - takdirinin mümkün olmadıJım - Baı Taıa/ı Biıinci Sahl/tde - bareketlermde ye çehreain 
~ -.riırkçeye <;:evi.ren.: N'a•u.Jı1 .B:sa-ı §5 c;ok u~çıler H~ft~leyın ~r~e.~den mUıtahıilin emeğinin p1ah11ını ~~nzara, Ne ciddi kamp, ne bil· mak bilmiyen bir a~im oka 
5 - Birinci Kısım - 5 ha~ ~a~ıları ondnde goröluyor, yetittirdill malın nefaatl olıbe· y~k intlum, ne yüktek gaye do. Fakat alamda bir90k 
S Demek ki Bem De Y B - ~ S: neş el.• tımalarla hn ilene ye•mi tinde almaları lüzumunu ileri dımekten •endimizi alamadık. çizgiler kırıınufh. BnnJarcl 
- ' arıa aa911M&all - yelera hakkında mutalealar yö- ıtirmü•ler Ye i•I n·-'a takıı·m • b ki ' .. = aı~ L = " ..... • • u çocu ar1 ter ,ı1e etm•• : .mem l.mm, 6~le •t? : rfttftyorlardı. edilmeei ıuretile tamamen ıahl· Bire.• 10nra aıker kıyRfetli ne kadar çalı,tıgı mlitahecl• 
: _ 66 _ : Gün ilerledikçe Alsancaktan maıı maU1ip iH ba fiatlarm 8 mini mini bir nöYhet9ioln delA fi d K • ··kı . yor o. ampın progd 

Zı.bıt geri geldi Te hu gelit oampiyona olan kartala göaüoön yn enen ıııcır c;u•allarmı hamil kuratt•n betlamaaıaın moYahk letlle kamp kumandam Mehmet okudum. Hangi mektebin 
de 011nn orırııı Poıtoz'dao ayrtra.locu ile baktyordu. arahal~r .Y"Ya~ ya•aş Yemie çar- olaoatı kanaatını labar eylemı,. be1Je koaofoıa1ta batladık: kampı bo kadar Yerimlldlr: 
lıılınrttııı.., ~eeıle oldu. - Yirmt hin frangı bulmak tıum ııtıla edıyor,. a.rabacılarıo, terdir. - Ba 90cukları bara7a ne- c6 de kalkma, kı• jim 

.Sokıt::?a çıkınca geceoha ıü- i9io bana gilHnmek .nalamlakhr bammalların Ye ııtır ışcılerin ne- Bu kanaatin lmbarı üzerine reden Ye naaıl alnıınıat ye deni• ba t 
~ "Y "' ' r k h k h .. " I ·· ı f B n fCMD, •noa ktınııııa kavuthı. Hu~ bır döJük çılgıohk, 11a~ çllgıohk dıyonun '4'} • 8 • Ye gurn tu eri z· Balca ude Hakka bey; mallarm - a 1avrularımı, hanların ilmi DHibat kah•ealtl 

''""·· Y1tln1z ıuyun şak1r1t11 ben! Hundan başka, wadenı ki mırtn ç~~ ~flteli Ye kazançla kaliteıaoe 7apalan bo Uiramm hepı.i köprü altından toplanan, füm~, kampı'o umumi ,; .. 
~ .. 1ı r kıyılaruıda, eırahnda her it i91a ııain muaibet poliae günler gornrnş •e ~aşamıt bu gayri nrlc oldaıano Te ya1n11 oebrıo köıe l'e bunagında a•yııı i9 oyunları fikri me1ai (lı: 
htiıctıklHrlll oça,ıaıo llOkak llm- bir terler Yermek llaımdn, bo- v•rtı~ıoı adeta bir bttyram yerine ıbraoatçalartn çirkin rekabet yü· ihlll eden Ye poliıçe Y•tl•rı kü- ferau. hı.kiye, müoakap 
laalan altında liman amelAıi, na bir batkHına yermekten• çeTnıyorda. zftnd .. n pek ucuza mal ntmıf çök oJdoga için bapıe atılamı• marış talimleri hona dahi 
Yehaya ıata!mut adamlar ha ilse Termeti teroıh ederim. Fa- incir ıhu1arları; kırlangıclar olmaları keyfiyetinin !>o •••i1eti 1an, AI08yal dediğimi• cemiye Öl!len baoyoeo aııe yeme 
hyle uyuyorlardı. Şurada ba- kat eyJ.,ri yanarken herifler ..._ gibi Mmenin. ancak mnayyen bir teTlit eylediğini fU halin mftı· tin nisamatıaa iıyan etmit 90• buçuk 1aat öİıe k 
rada, Teya kaldırımlara üaflrin- rar Ye afyonh' f6yl• Myle al&- umanı'!da görülen . bu çahtkan tabıil için elim' bir ·nstyet lh· çaldardır. Çoğunun anaları, ba telif 11porlar, ak:m 

01

:~8 
d.-, IJ\4ım pıakları gibi kırma- kadardnlar. aUmre betot çehre ıle maıaaa- das eyhyeceğlnl eebap Ye de1A babaları yoktur. ormanda teoeazüb .. ocak 
aı küçfik •e toparlak •fitler Ye KUi ~abaaını pne parmaıı- da• maı•••J• kotayorlar. Pıya- ıli1e anlatarak ibraoatçılann Sokak ortalarında bö1ö1erek ra1imi akpm ye.:.eği geOI 
b11nlaran ftserande har tek ke- nan noanda d6ndflrmete batladı. •nın açılm&1ı boıuınnda ioap hangi hak ve ulibl1ete iıtloa :ıerlde cemi7ete birer bel& kHl• lenceı:ri ye 8,5 ıaat oyka •.. • 
itme Yardı: AQLIK. Demıo Şpılenki: eden ha•nhkları yapıyorlardı. den eatlt 1apmıt oldnklarlnı lirler. Qojto elimize geldiği A• programı yalnız bayrutle 
Qea'I• berabftrken oldata gibi, - Sise bono IÖylemekten Saat ona doğra çarşıda piyHa· ıorda. Ba meY•• laerlade hayla man eerarkef, eroinoldlrler. Si- madık aynı samanda gıpta 
ha gece, bütftn Qhede Ye gRr· makladım, tabii ötekilere de nna •çılmuı ~eyhyetı takarrar görlltmeler oldfl Ye mlaak ... lar gara içerler. Hem de izmaritten de 1eyrettik. 
ba ctoıra A nopa'nın yarıeına IÖ7lemeJe m~ct.ar oldaıoıodao- Hıno.t batta tıcAr"t odAıı reiıi bararetlekdi. botlanular. • 
kadar, bir takım tnıan!arm, dır. Fakat, bııft olm.aM&... acele Hakin Ye Şerif . Remzi beyler Her ıMhrwe barla bir hnanat- • • 

Y lcl h ld i ı T" -., 81 Şimdi bu çocuklar bu k 
keaJı dielplinleri Ye kendıle· etmemeli lmitım. Sı•den, bara· 0 0 1t0 a e ncı r • ıoı Ye nta- ıa•lalr Te bana iaaimam eden Tftylerfn mi tirperaı. rer bir 
riM ait olanlar1a katlilmı ara- da bana l9kl i9irmenial ıetemek- oıları bor1ıya gelmitlerdlr. bir Nbıraıahk aa ... batta. oant, birer hır11s olmaıa nam- ta :•pk . ay dl::k 
11ada. tıpkı keodlıı •ibl mıu ... ten maradım da hiamet etmekti 8or•1• gelen iM meyanında Saa& altı• lıenUa orWla ma.. set bulunan ba 1•nuları yine '°0~~ mire teplerıne . 

0 ' • h ı ı ' .me tep ti9 1eoe ımit. 
r .. dıt oldaklarını hlllediyorda- MeMle ıa: yarın ŞanghaJ'dan ma te il menabktan zmlre ael- mir bir netice fClrtllmlyor ye cemiyet meofaatıoa kurtarmak . k 
Prot•to eden· hamallar anlamı- gldınlL mit olan mftetahııllerde Tardı. piy .. aın a"llmaıı kefflyeıt Ilı· iıtiyen lıtaobul Belediyeıinlo bu ıene •rhncla keadiler~ııe 0

1 1 il B i kl · 7 k h 1 .. yuma •• bir 1an'at litreli 
7orlardı. 1'akat ••la•lar ela l•a• - Hah bwb, ba ! no1rc er orea umum tıbl tlmak1• ••kl-.ıyorda. Bir ara- 9° ayır ı mueı11eeNi hakkında . 
~ bitin garbın kendiılnden Ve anki ba kahkahanın akıl lbıaa bey tarahndftn kaaşı1a11- hk oor• reili eenhlroi aae biraz claba maldmat toplaoıak ondan ıonra da heledıye ta 
dkt 76• milyon inuam ye iMi- •claıı imit ~lbi, dı,.rda bir oto- mıt Ye bor• idare heyeti ıalo Şüktli bey ahoalarla •tıoılar lıtedik: dan mezanl~ra it balanaoa 
ki de bizzat kendinin mokadde- mobıl klabonn ayni ıeai ·çıkara no pazarh~m yapılmR11 Ye pi- araeında mltev ... t nai7etinde - A11l müeue1e nerededir,, bayata girdıkteo IODra .d• 
ntını heklediıi, bir aQ'ın basur· rak ötUt. yaı1anrn •çılmaıı ıçın keodıle- kalarak pt1 .. aıa 1a9ılmHını - M.erkemlmiz ve mektebi- 1ene murakabe edal 
•• oykoıayla uyuyan kudretıl• - .Neden Şangbaydan Taran rıne tabıiı edilmiıtı. t.,ıhil eylemek l~l l1ede buna mi• Galatadır. Kadroma• IO tır Kampta bahınaa 61 900 

leftl, kinle doln tehtrde fedaklr: ırllmeU lmlıtnı t · Hiraa haYai meYmolar koouşn1- da imkA bAııl olamadı. amma timdi mfieeHıede 51 meY· Y"tla~ı 9 
ile 

1
' aruın.dadır. 

lııı kimden beklemeli tdl t - Qlnkti, dediRiııi• gıbı hl- duktan ıoora ıöz lnoire intıkal Pek uzan ı&ren paurhkları cudomuz Tar. MüNHH knrulah ta görb~ .... •mer, kaTı ye 
1 

DllrdlllldJ Kmm sim pohı halter alma11nı da bıli· eUırıldi. mftteakip altı ba911kta Hakkı tam 13 ay olu1or. Jrlektep-prog- men görüooyorl!r .• 
tt ••• yor. BuaaD için buracla durma- Bir bayii mönak•t•dan 8011• bey Hhcılar n9'mina plyuanın ramları ikiye ayrılır: • • 

ô111ea Sonı y, ra alaca Tt\ ntıcılAr ayrı avrı b b ı 01t1 a ı Aktam ilıtü gÖD8f 
~.ıü ik G S"' ,. :'_li Oli,. 1 yınıs. ö.ze- tıa a leyin Te timdi 8671.atRi 2 - O leden eye •• atakta Marmara71 k11oaklı1 
u 9 rouaoTer o- n a o . - Sona v111 - kümeler hahnde •e ayak ışekilde açılmaıını da nld teYH• - 1 e en 10nra • 

lah cerisden mebilJali, "'8U, rınde hır bayii göriifttiler. autlar ftzerine birinci neyin 9 Ogledeo eYel atelye meaafıl kaybolurken mini miniler 
allrelli, ba7f9klı barında ta. Y 8Dg'ID Yar un ıaatten fazla_ deYam ye çılrınh •• kara r•praklarıo vardır. Borada 90caklar kundura, larla bayrak meraılmini .. iti 
..... be .. • J•lata -..-. na:... • t tS eden bu1Del Ye owumt gorftşme- eektz 'kura•tao a•aıı1a Teriimi· tahta ı,ıeri ve ıaaire ttserlnde yurlardı. Aralarından biiyok 

,_ K ''-d .a uuugecesaat. teYol- 1 d ·r d b b 'Y 'Y _..ı e .. n lapıa i•uik tattab _par· t.eduteninde Selvili hanında Arif er esn&1an a •9 ıma, J azar D· 1ebeğtnl .a1ıediler. Çl\h,nlar ye bir 1anat ögrenirler. lerle ayrılırken bn miluee ... 
•1tıuın •cunda bir kül t•blaeını Hikmet Beyin 53 • 13 numaratı 100•.~ oh• mftdUrfi Alcıt. Ye ra Ahcılar da nihayet blrlnoi Yaphkları etJaları piyaMda biz biltfln memlekette qojtaltı 
teTirip duruyordu. Keodiıiol bek· ktlrk imalltbaneıinde yangın portor Baba, . hona te111 Ona. mallara, Hkim kuruş otuz para zat kencltlet'I Mtmaga meeh111'- ıtnın ne kadar fa1clah •k> 
lemekte ohln Kont Şpilenkl içe· nbar etmittir. Yangın gtlndü- hırcı zade Şükrll Ye borıa umu. teklıf -.uiJer. clorlar. Bo ınretle kendılerine dtitinüyordnk. 6ruptA bal 
rlye girdi. Klapik, üzeriae iter zln. unutalan ateşten imalltba mi kitibi Ye komiau Yetili llı· Hakkı Bey bunun lmkAn11ah· meora ticaretin yol o a. öğretll· lzmirhlerdeo biri tunu BÖJ 
bir doeta t9ia hır hedıye reemi aemnil taban tab~l~rı tutuımak •an btıyler de pıya•run miiaait ğmdan b"bı Ye açılmuı keyfiY'e- mie oluyor. Kazanılan para aer· - Şayet Vali Kizım 
. . auret e zuhur etmıştar. -rait y ü t b ı t t ed ı () tıamı' oldu~o k&ğıdı btikilp attı. y _ . r e m 6 • 81 1 a mın e- tın OomartNi gününe talik edil- maye erine ilATe edahr. ğlecleu •~ya belediye reiıi Beb~t 

_ B• gllaeth klçftk kiy ~gın magazannı bır kısmı bılec.-k hatlarla açılm1&1 tfınio IDMini .ayltyerelr ayraldı. ıonra fikri meHI Yardır. Okuma bey kulüpte fU man•arayı • 
. • yanchp halde .aadüriilmll•tür. k ı ı 1 ı ı ı . · · ' ltlerinizın gelittı1tini görüyor 7 0 ay at ırı maarna ca ışınıt ar. Banu möteokip dığer ahoı yazma, 81 1 konut~• Ye uire.. kampı görseydi lzmir, iki 

ma, d01tamt Yeni Eserler: dır. Halcı zade Hır.kkı Ye Ay ve 1atıcalar da Bor1& idare be- •*• Yarmaz bi)yle bir müeueae1• 
- Kat'ıyen. l'akat ay aonan- « ll'lllttlr » dmh izzet .~e1lt-r her ıene mu• yeti ıalooano terketmitlerdir. Oemiyetin ibmıdlle ıokaga bıp olurdu. Biz bu IÖslerl •' 

da •Jiletip gelişecekler, benim tal oldu~o uzere beş bin ÇDTal Açıkoa ıöylemek lbımgelir1e bırakılan bo maeorn yanularao ladık. 
ltlerim ..• Yıyecek maddeleri ko- { iO ) nci nöıbaaı mötenev•i mıktarıodakl ilk partilerin neyi ahcıılarm teamül harici ba HDe bır11zlara, gözoölere naeıl Alet 
maayonoutaıa yapıyorum. Yalnıa mftntereoatla çıktı. Hu nüıbıu1a farkı gözetilmekılzin bir fiat lacir piy .... eını açmak hoeaıa•· oldukları, dol.andırıoıhğa nuıl 
AYrapald•r neadla«le, tabii... Doktor N~tl Kemal. Beyın c fç- üserinden eatılma11 .•rmaıanu da göeterdıklerl iıtigna; tamire batlad,kları hakkında çok aoı VoJeybO 

Boyaa ye pyet iade elblHll timal AtaYıam > Ah Rlaa beyle iahar -etmeleri üzerine ınoir ah. gehp piyaıaya araeclılmit olan fakat hayrete 'aya.n maldmat Ye 
ne ratmea lnoe ve luTrık bar. Ac bBdeiyn:!mhlltel :_•ki alr > BDkokto; cılarını tetkil eyhyen ihraoat91. lnoirlerin kimilttn itl•nmeıe .... ren kamp kumandanına lftrdnk: 

• .aatl ar ~, D c • alor. lar bonon maYaf k olmadıR B LI Maçlarına D 
••• 91plak alnı, geriye •ıra yalar mlnaHbetll• > JI. Bant .. 

1 1111 
hh olmadıtı hakkındakı rlTayet- - rı p>ellınar m11e,_... 

ablm.. br 1a9larlyl• elmacık beyin c Rugltnkii Kadın • lemet ileri .•ordiUer. İlk incirlerin ne- •• beraber llk incir yilkftnll .,,,,.,. tjeltlllrlerl MltnGll ,.. vam Ediliyo 
kemikleri Şpllenlıi'1• kenclinl Ay Tekin beyın c Madam Oni· •ılerı ayrahp ıyrılma~••ı mG- alaoak olan vaı•uruo ancak 11161 lu1111uı,,.ı IOfU'lıır1 
kartal kı7•letlne 10kmat gibi re• Orhan Kabmi beyao c Pa· oakAfall hayli ozuo ıürmtlttllr. 26/8/934 tarihinde Iamirdı - Zeki, ilerı Ye enerjiktir• Geçen baf.t~ b .. hyaa • 
1t laal Yeriyordu. Moaokil 1

18 
na11rımı•> M. ıt.akıim Gorka'niq ~atıcıların tek fiat tal~pleri· bulanabllecegiotn kendılerine ler. İradeleri çok k11TYetlidir. nordu m~Dlu~mı aruındaki 

karlkatlrl daha laala •a- c Amerikan mlae•Yerlerine oe. ne ıtua~ eden Şerıf Bernaı Be yerdıği oeearetteo do~mutt11r. Fakat ••kkatlttri Ye al&kaları leybol lilderuae dün ak .... 
dar11orcla. np > 7ine Doktor Neoatl Ke- ye ha~ırunda~ bira ( lzıuıre ilk Bundan batka tarlanda ilk mah· 90k k11achr. .Kitap Uaeriode on devam edilmiıtir. 1J_k m 
- A•ialm blitlin m-.le mal beyin c ilk mektepıerde ta- gel.,n incırlerm tek fıaLle ıatıl ıollerin karıoık göoderılmu ke7· bet dakıka clıkkatlerlol &ekılf saat 9,30 ela Fahrı takı ... 

7irml bin fn;lr kadar bir para lehe > obMYation'a adla makale· ma~ı taamüldf\ndlr l demiı, ma- f ıyeti de fena bir teamftl halin· eclemealer. ~erbl1e eclilmemlt- CelAI takı~ı arumda olda· 
bal•akta. Ra kaclar Wr para lerile irfan beyin c Kati tu M· nıaıle1h te [ Şaheen pe.k HTdl- dedır. Bonon da pleoek ane lerdir. Terhıye edildikleri aa- ~~ Fahrı Celil .t~~lftlll 
lle de yıy~oek madalelerl lflad• ki ••• > hqbklı laikl1eeı, c Biz- 1'':1 halde menfaıati olmıyan 1 ine tekrarına meydan Teriime- mao dlkkAtin de, çahomanın da kiıı olmaauaclaa bilistifade 9 
ı._0 pek iyi bir •••ki edi· de maıikl 1 Ye c leo&lar ftkir· anane, teamlil •• ttty•tl•rcla• melidir. Zıra din 1apalaa ha it- en 7iikHğhıi göıterirler. Anor 12· lS. 3 15 uyı ile kAZl~lft 
n.Wllr. ler > le blrUkte b•laam .. tadır. ayrllda1tua i~in ba taamölden ele tlmada bir tftcoarımunn •9mek mal Ye bedenen marız değildir- ikinci ea milhim mOaabaka 

Klapık, Krako•ya'aıa ablt· Olı•yaoalarımı•' hararetle taT· •1rılmak •••ifemdır . l demek ıar11tile yirmi kara .. kadar in· ler. Demin ıaydığımı• tiddetli takımı ile Mustafa takımı 
ler k .. mı e.aln lulıv miibareae tiye .aeriL •aretile makabele etmattlr. olr al•bileoe•l•i .ayı•ııı nua- lptıl&ların sebuoodurlar. Mek- llDCla yapalmlf çok beyecaala 

Oiell. 
ls .. anbulun En Mükemmel Ve 
En U~uz Ve Rahat Otelidir 

U•on ıllr•n ba hat mtina- rı itıbara alınına müıtahıilin tepta hl9 durmazlar. Mfttemadi- çea ba m&aabakada il 
ka .. larındar~ .M>Dra Ba~kı Bey mahna enva• tefrik aoretile pi· 7rn lraynaoarlar. G99lmılz, bay. kuvvetli ıatlarile Adil 
7emek Taktınıo geldıgını beyan 1aıaya araı lftaama bir kat daha ••s. kaYgacı, mtlteoaTisdırler. ipice hırpalayarak 0-10, 15 ı 
ile öaleden ıonra "'krar to11lan• tebarüz eder. Hemen çoaa bir90k ayahatler ya ile mağlOp etmittir· Soll 
m"k öaere tımdılik daaıhnma- lota öaiimltırimisin Taziyeti; yapmıf, ıergöze,ıler ge9ırmltler· taym çok heyecanlı geçti· 
11nın muYafık olıoağanı ı6ylemi' incir mabıolöoüo birkaç mlıll· dir. iki takım da aon saya içıD 
Ye plyaea açılmad•n lıerkee bor ~e baig olan ttaftm relıolteıloe Tabripk&rdırlar. Daima her çal11blar. 
ıadan çıkmııştır rağmeQ. pıyaıaıının açılmaıı key· 'eye itiraz etmeği 19Terler. ı.. Gelecek hafta Adil • ~ 

<Jll«len Sonra liyetınde ba gibi aorlaklara te. yaokAr bir ruhlara Tar. ve Mutafa • CelAI 

B • t [ Ot ll T ha hah i k Öğleden ıonra eaat üçte incir .. dfif edılmemektedir. karıalqacaktır. 
rıs o e : u?.:oe ·~e ıı.~e:.r:;:1:::.: iti ile al&lradar olanlar yaTaf Bugünkü tekhf ler atacalar Kamp kumandanı yazifeeinl 

~••adar hır y11rdechr. yaYat tekrın bor .. da toplaamaıa tarahndııan aynen ••bol edilee ye kanamı,, eeTTal dit1plim eeTer Tılıbe VılİIBfİll 
B • t 1 Ot ı• Aeaulril, her oc1a11nda eıoak b~tladılar. Sababkı heyet aynen 0 . ö fi bir ırence ben~evordo. Sö~ftndf'I, rl. O e 1: , . UIDartell g D pıyaea açılmış •H•HHHHHHHHHHHeHHHHJHHH İ kt plt 

IOak •a1a bulanan benyola rlmı,ıerdı. Derın hır ıökdt ol1a bı)e f ıatlerlo geçen 1ene na kadar ıatıllaıt olan mıkt11r da lk veya orta me e 
OOalara baTI htaobolun bırınul llDıf ltlka ~ODforla bır Otelldn. IÇ&ode fakat pek atıklr bir be- hallerinden pek a .. ğl o)aoata Hkiz bin fUTah teoaYihı etmfitl. okuyan ve her baogl .. 

BriSIOl Oteli • ııaıııa rabalhldanna il&•• 1-• Jle llaloı •d• Hakkı beyin kanaatı amumıdır. lnelr Satıldı Mı, d•roten geri kalmıı çoo•• 
o ten en tem•• bır atle otehdır a~zm<lan çıkacak siizlerı bekh Geçen eene 10191933 tarihin- Yukanda yazdığımız tekilde ra dere nrıhr ve ioıl 

Bristo} Oteli • tz.mirlilerın baloftukları bir yorhudı. Satıcalar ıabahkl mö- de ilk piyaıa 10 • 15 karat ara- piyasanın Cumartesi açılma•• yeUttlrilir. _. 
• • • iilikat yeıridır. uakaşaların yaııı hir cins öze- ımda açılmıt ye o gftn Jzmir kararlaıbktan sonra Kaptan zade Terfii ımıf etmaf t 

Dikkat . lt'a~aı buauean . ... Birietol oteli bütün a rhıden ılk ruabıolöo ahnmaıını boru11na ba fiatlerle 641 9aval Ali Haydar ve Aydmh izzet ler yeoı &ene d.srılerio• 
. • blrınei ıınıt otellerden acaadar. Yaıak mfidafaa ettıler. incir utı'ı teecil ettlrilmltti. beylerin majazalanncla bir çeki •ırlanır. Muallim der.ı• 

loretleriaae yeal leTkallde ten•ilit yapılmıttır. Ahcılar i•e 6000 çuval rad İlk 9 karo' flat piyaaamn faaliyeti g8rlilmllttllr. Sandan eTlerde verir. lattJeO 
2-26 ('l9i) 8 8 deeindeki meTradatın bir Teya iki acıldıtı tarihten "'- gln IODr& la....ı .. bflar 7apıldıjı tabmia gazetemiz idare nıildilf 

, ~ .,..,. n., m6raoıu,tl1trp. 
,D8' e ayrılmaıı ıoretale l>11Da fta& hor•da glrtilmflftl T8 O ama- ol•ayor. .. . ,_ ·---------~ 



............ 11111 .. ~ ........... mıııııl!""' .... 
Doktor Ç<wcuk Hestahklan 

lemal Satir ö~kt~; 
"4!.."''•"•• "••tan••• Alı' AgaA ~ -ulılJıge MUtelıaaıaı 

1 Afnayenehane Birinci Bey-

,:~ ~:~:ı numara 36 Tele-

d!ı"' Kararıtina lr"mvay cad 
karakol karşısında No. 596 

Telefon No. 26(5 
(363) 

"81 Va Cerrahi ladın 
llitıımıarı Mütıhassısı 

k at ••torak Kestellı oadde · 
~"'1e 62 nomarah munyene
..:8•inde her gön saat 3 (en 

'- hastalarını kabnl eder. 
'» Telefon: 2987 
~ 7 (248) 

t11ıa1ıy:uıırı 1 tıbıngeo daröı 
ftlnanu Tıp lakölteıi 

l. öBi°lin Ali 
~t, Saç, Frengi ve 
Qtlsoukluğu ve tenasül 

lkametgAhlarJm Birinci 
Kordonda Tayyare HinemRıı 
civarında 222 Nomarah eve 
nakletmiştir. Haetalıuınt es 
kisi gibi İkinoi Reyler eoka
ıtında 8( Nomnrah muaye. 
oeharneamde kabul eder. 

Evin Telefonu: 8068 
M ollyenehane Telefonu: 58'2 

Hı 3 (205~ 
;. .................. llllllli .... . 
ızmır Beledlyeslnden : 

1 - Halima~a ç:uşısında 6 
oumarah dükkanın senelik icarı 
açık müzayede ile 28/8/934. ele 
saat 16 da ihale edilf'cekt1r. 

2 - lımetpaşa bulnrındaki 
iki katlı deponun senalik icarı 

açık müzayede ile 28/8/93{ de 
Q"Rt 16 da ihale edıleoektır. 

7-17 
§ 1 - 17000 kilo saman pa· 

Kıuhkla 14/8/934 de aaat 16 da 
alınacaktır. 

2 - 96 bin kilo kalın k6pel. 
pazarlıkla 1418/934 <le saat 16 da 
alınacaktır. 

§ 1 - 95 ada111n 84 numaralı 
ıusasının satışı açık milzRyedeyle 
28/8/9:l4 ıie saat 10 da dır. 

:l - 9ö adauıo 97 numaralı 
ar8asrnın rntışı açık mözeyedeyle 
28/8/934 tle SR"t 16 dır. 

3 "T- 95 adanın 92 numara! ı 
ıusasıuan satışı açık miizayede 

Jılt .t\f.too Aıhy., hukuk hı\kioı- ıle 28/8/9;~4 de saat 16 <ladır. 
ilden: 4 - 95 adaııın 90 nomarnlı 

... ~-lıkları mütehassısı 
lle Aluayenehanesini Birincı 

'ler - ıinema ıokAgında 26 
::~•rah hoımsi dairesine 

et111iştir. (11((;) h 3 

Je.1 °'
1ıonoo camii kebir mahal- arsasının satışı HQık miizııyedeyle 

'-•"-• fırıncı o~hı abdollah 28/8/934 de Mat 16 «llldır. I 

Sahibinin Sesi 
EN SON ÇllAN TdRKÇE PLAKLAR . 

SKYYAN HAXIM 

Al 1769 Y6fll Melek Fokstrot 

llnutma Bent Tan~o 
·MAHMURE HANDAN RANJl\{ ve MUSTAJrA RRY 

. - -

A 1770 
~lkrtmce ( Daet) 1 MAHMl.JRE H.A.NDA!v HA!vJM 
K4/ı AurllUI 1'.uca(Ja 

MÜŞERREF HAhJM 

A 1771 Ha.,,uı l llT/clJ: Sevda beai 
J Htctu TDrkQ Bakınız Şu Geline 

ZAHiDE HA \JM 

Al J772 Şu dO.Oın ardında Siyah daman var 
Türkü l.Jzun Kavak 

Sl.JHE YLA BEDRıYE HANIM 

A 1773 begOflia G/Uell 
1 Mahur Şarkı Sazına tel balladun 

HlJSFtı!'t HOSNO BEY 

.. 
HARAÇÇI ZADELER 

lzmir Kız Ve Erkek Liselerale 
Kız Ve Erkek Muallim Mektep
leri Ve Karşıyaka Orta Mektebi 
Mudürlüklerinden: 

l - .Mektebimızin yeni Ye eeki leyli, nihari talebenin t .. yı& 
işlerine 20 A~ostoela başlanacaktır. 

2 - Y tınideon girecekleri eh mektep vesik"sı c2• b6vi1et 
cüııııdam c3• altı fotojtraf d• ıaşt ka1tıdt c5• aıhhat raporu geti
recekler Vf' yanlarında velileri l>ebemehal· holonRcaktır. 

3 - Liaelerde leyli iicreti 200 liraya inmiştir. tt9 talı:ıltt• 
ahnaoakhr 

4 - .fi~llki leyli talebe eylt\lün hirinc:.1 gününe ka•lar biriaoi 
takıit bedellerini tediy& etmedıklttri takdirde yerlerine hart9tea 
JeyJi talebe alınaoakhr. 

5 - Erkek lıse8i hir1nni sınıhoa buıene yalnı• leyli talebe 
ahnaeaktır. 

6 - Mtıznıııyet imtihanlarına 1 Rylftlde ha11lanaoak ·n giin· 
lerı ayrıoa ilAn edilecektir. 

7 - Sınıf ıkrual H kabul imtihanları ile Annpaya gönderi· 
Jecek talebe münakasa imtihanlarıoR 22 Eyltllde batlanaoaktır. , 

· 8 - Mecaani leyli müıabaka imtihanı :JO Eyldlde yaplla-
cakhr. İmtihan• gırmek 1stiyenler eYvela buloodukları ıoahallin 
idare mechıınden tahsillerini takip .,derniyeoek derecede fakir 
oJdokharına dair hlr ın~zbata 9'laoaklar ve on bet eylftlden eoara 
bn mazbata ife liselere müracaat edeceklerdir. 

9 - Deralere tetrinieYeUo blriooi güoil ba'lanaoaktır. 
10 - Yf'niden kaydolnnaoakların oamarwai, paz~teai ve 99r-

şamba gnolerı sabah eaat 9 dao 12 1" kadar mekteplere mö-
rftcaatlar1. 17-19-21 8417 (297) 

Ve lnfaatı Bahriye Mlltehauıaı 

ETUP UEllAI~ 

Müe~ıeıeınin 

ınamullHı 

olıu ~k 

Makine imalathanesi 
Ralımaga Qarşıaı Numara öO 

°'-a "t lrtaı hatioa tarafmdan ko- 5 - 95 atlanııı 87 numarAfı 
aı .. .ıı •110000 dai recep mahalle· arsasrnırı ıatışı açık müzayedeıyıe 
.. ,.,il . 28/8/934 de saat 16 rlıuhr. 

Ucuz ve sağlam sandalyeleri . 
Haraççı zadeler imaJ eder . 

makine 
lzmırde 

faa 1 iy"lto<l i r. 

AIAkadarlıa -
rın bo makine· 
lerın faalıyet 

ı. ınoe •Jğla ahmet mah-
._, berbe h d. 1 b ' 6 - 95 adanırı l<Jl rınmaralı 

tı..... r am ı a ev ıne a9-
-.... ~-- · ar&asının ıuftıfı a91k mitıray~eyle 
.. ~.~oma daYaaınm cari mn- 2818/984 de ar.at 16 dadır. 

Adres; l kinci Beyler sokağı No. 102 

_,Telef on No. 3778 
'' etınde müddeialeyh ham- 7 - 95 adanın 98 numaralı 
.... 

11 
lllaballi ikametinin me9- arsasının satıı;ıı •çık müzayedeyl1' lzmir Orta Ticaret Mektebi 

'•ıa4::.10ndo1to daYetiyeıi zah- 28/8/934 <le saat 16 dadır . Mu·· du·· rıu·· g"" u·· nden· •• 
tt, 1 rneşrobattan anlaşılma- 8 _ 95 adanın 93 nunııtrnlı 
~ binaen müttehaz karara anaımm &atışı açık müzayedeyle 1 - 15/9/934. tarıhinden 1/10/93' tarihine kadar kayıt mu-
l'""' llcan ilanen yapıl•n davetiye 28/8/984 de satlt 16 dadır. aıneleıJi yapılacaktır. 
~ 2 - Bırinoi 11nıfa kabul edılecek talebenin aşağıdaki 
"'- ile lbabkemeye gelmediğiniz lzabat için başkatibe ve işti- ıhraz etmesi JR.zımdır: 
' ... •klunız<la gıyaben moa· rak için ıöyl~oeo yakit ve aaatte A - 1 ık mektep şabadetnameıi 

lfaı k • b R - Hüviyet oiizılanı ,.... ına ve ararı gıya ıye- Depozito ılwübaberleriyle bera- O kıı.,. d 
.. i)l .- S.bbRt raporo ve aşı a,,.ı ı 
~ •en tebligiue karar veril- her Belediye claimi encüm•mioe Q - 4,50 X 6 eb'adındıı altı adet fotottrnf t"' "• lllolıakeme lfl0/93' ta- müracaat. 7-17 3241 ~3t>) :ı - Eylftl mezonıyet, ikmal ve duhul imtihanlarına 1/9/934 

•• i tarihinde ba,ıanacak ye 20/9/934 tarihtnde nıhayet bulacaktır. 
' 111 iudit pamar göoii eaat _ 9 .Eyltil Pırnayır mahRllin- 4 _ Tedri1ata l/l0/934 tarıbinde batlaoaoakt.r. 
'ft 'aa talikine karar verilmit de yapılmakta olan gazino için 16-18-~0-~2-~6 8377 (287) . 

'hnd ............................................ .. ............ •o ytıW'mt moayyeoi t ı mel rfl mik'ap kalıı•llk tahta 
~trd 1 h k k s t 1 k H e biraz bab9esi vardır. Evi görmek ..._ .. , a afyon aa iye il u ikinoi nevi Zingl\l keresı., ile a 1 1 an 
~"--~tan ö~ere aynı mahallede bakkal 
~ tUtine gelmediRioiz veya muktl1zi bağdadi 18/8/934 de pa- Defıirmeodag Halil Rifat pata Ali Riza efendiye ve pazulık 
"• tlt bir Yekil göndermediği• zarlıkla alınacaktır. Cl\ddeeiode Recep ajt'a aokatğında buıusonda Tilkilik caddeıinde 
'l, '•kdtrde mahlr11menin hak- Pazarlıjta iştirak edeceklerin (5) nomarah hane bat'aıı ve man eczane kartıımda (155) numaralı 
ı~'cl, gıyaben rüyet olunacağı eaRt 16 da depozito makbozlarile zaraaı gaybt güz .. ı, tt9 katla kô.rgir fırın müıteoiri Ali Tehbl efendiye 

11 tehli.t olunur. birlikte betedıye enciimenine mö- bina kumpanya aııyo ve elektrik müracaat edilmesi ilin oİunur. 
;~426 (294) racaatları. 3(16 ( 293 ) teıiaatim lıaYl biiyük tara9a11 Ye S 7 1-6 (298) 

Ucuzluk 

't e.,,izlik 

Sür'at 

l<olaylık 

Bilgi 
Mıtbaasınıı 

Pransi~dir 

·············································································································: • • 

uıı.-ı natbaası i 
• • • • lrgat Pazarında A.UIB Soltaluu.la : 

Ege mıntakaı.ının en büyük ve en temiz, en seri en ucuz 
• ~ V:l On n matbaasıdır. 

Defter, Kart, Mektupluk Klğat, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, Risale, 
Afiş Ve Sair Her Tllrla Evrakı Matbua Basılır. 

i Bu (Jok Şlzıketle:ria Bl•e Seaetlezıl Bilsl 
! Batbaa•ıatla Ba•ıbaqtır. 
• 
" .. • • ., 
• • 

~--------

- ----~-- ---- ~- ~- -- -

• 

• • 

§ " 2640 ,, Numaraya i 
i TeJefon Edilince Sıpariş Kabulü için Memur (ianderilir. i 
i : :. .......................................................................................................... .. .. 

Bilgi 
Matbaası 

Müşterilerini 

Memnun 

Etmekle 

iftihar 

Eder 

tınzlart hakkında malftmat .. ımal•rını ıavtıye ederız. 
················~····································· Yalhane Ve Un De#trmenlerı 

lçin hilumum alat Te f\rlAvl\t ımaJ edilir • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gozozgen Bilumum Deniz lflerl 
Her boyda ve her kuvvet Dorbinler, tnlombalar ve 

teıiaah mihanikiye aeamıör Te 
her oiııa mahrukat üzerine vinçler ve ıair ışler dernbte 

ve kabul f'dilir. 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C:: 

~ 

Bamdl Ra•laet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdorak Büyük Salepciojtlo ban kınşısında . .................................................................... .. 

Manisa Milli Emlak Başme
murluğundan: 

.Miktarı Kıyroeti 

MeTkii Oinai No. Hektar Ar. M2 Lira Kr • 
Muradiye Gökıo Bal? 1 1 l 20 760 

c c c 2 1 1 20 760 
c c c 8 1 1 20 760 
c c c ' 1 16 00 862 50 

17'11 No. la kanun mucibince mülkiyetleri möuyedeye veril
mit olan yukarıda yasılı baglar 6/8/9:)' tarihinden d/9/98' taTİ• 
hine kadar pazarlık ıaretile aatılaoagından taliplerin bu möd•et 
içinde Maoi .. a Milli Kmllk daireaine gelmeleri ilin olaaar. 

3340 14--17 (278) 

Türkiye Ziraat Bankası 
Şubesinden: 

6/8/93( t"rihinde a91k arttırma ile ihaleleri yapılaoaJı il&a 
edilen emvalin nhtlal'ı bir ay müddeti• paArht• bıralnlrnlfb 

lbale S/9/98.t P•••rtMI gtln&dllr. lfabn aatald•t• MDeTfl • ı De 
iM Te Beledl,1• Yergi Te rMimfertJe Ulr ... raftar IUU>4l rf 
aittir. Sarıf Well Te7a ........ ln,11Deti iki bin Uradau t "'• 
olaa MIY&lla kaı't i•aleleri ini•••• tabidir. Taltplerla ihale Ki•I 
7Gade Tedi btt9at &emtaa&Jarile bfrlllde ••at 14,80 da Ziraat 
Hankuı•• mlraoaaUara. 326'1 (291) 



Fratelli Sperco 
Acentası 

JADRANSKA 
PLOVIOBA D. D. Susak 

lıtanbal Sürat Yolu 

S.&KAB Y .& vapuru 

RoyaJe Neerlandata lzmir, Pire Trlgeste ve Suaak Her pazar 

Kumpanyası için muntazam haftalık Postası ••ııısı~· günü eaat orı 
UJJYSSE~ Tapuro lt ağustos- Seyabntın müddeti İzmir altıda limanı 

tan 20 aj:tnstosa kadar ANVERS Triyeste a,112 gündür mızdan bare-

f ı KT 

Hatıp Oğ. Esat 
Dahtlt Hastalıklar 

Zengin ikramiy"li öküz 
baş Kulman çivitlerile 
c Brasso > maden ci laeı
nrn piyango bi tetleri gel. 
di. Elinde boş ciJı\ kn· 
tosu veya 9iTit etiktie 
olan hemen depomuza 

ROTEHDAl\1 AMSTERDAM Her pazartesi günü maval'•· ketlf\ doıtro Miltehassıaı müracaatla biletlerini 
Te HAMBURG için hamule lnt ederek çarşamba günleri ha- fstanbola gi-
alRc•ktır. reket edecektir. der. 

Haatalarını Her gön ÔJ!leden alımlar. 
sonra Beyler - Hacı İmam· Asker markalı hakiki 

• ~'EL.AMON Vapura ı ey- İlk bnreketler: Fttzla mal6mat almak iıti· far eokaıtıoda flit, Fayda, KiJsekt, Ati-
No. ti • Şifa Yurdunda Hl, RJak Flag, Flayozen 

kabul ve tedavi eder 
lülden 6 oyliile kadar doğrn 20/21 A~ostosta: UNA venlM Hirinci kordonda VA. 
ANVERS,HOTERDA.M, AMS- 22 Ağastoı3ta : H~OGRAD PUROULUK şirketi acenteli 
TEUDAl\l ve BAl\lBURG için 29 A,?ustosta : BLED !tine müracaat. 

TFLEFON No. 3331 sinek ilaçlarının her boy-
da kapalı kotaları Tar-

hamala alacaktır. 5 Eylül : SRHlN TEJJEFON : 3658 
ı - '.!G (1 O ) $. 7 ____________ .. dır. Dökmosirıio litresi 

Suenska Orlent Ltnlen Pire ve Triyeste yolcular için •·------------
~ORDLAND motörii on fiyatlarda tenzillit yapılmıştır. 

dok uı aı:?ustostan 22 A~ostosa Yolcn ve navlun için taf..-ilat 
.kadar ROl'TJUtDA MHAM· J. PUSSlOH acentesine mürn . 
BUHO, COPENHAGEN GDY- cııat ediniz. 
Nl A, GlUi'LE GOTEBORG ve Kordonda Oemal Oen<leli han 
1SOA.NDlNA VYA limanları No. 13/U 
için lıanıııle nlacaktır. (189) Tele(on : 2548 

Service Marltlm Roumain liiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.iiiiiiii0iiiiiiiiiiııııiiiiiiiiil9 

Garbi Akdeniz için nyda bir 
muntazam sefer 

PET.ıES Vapuru 13 eylülde 

•. v. 
W. F. B. Van Der 

Zee & Co. 
Deutsche Levante Llnle 
A f.JAY A va puro halen limR-

gelecek ve ayni günde MAL'lA, 
BA RO.ELO.N E l\1 A RSl I.ı YA, ve 
OENOVA'ya bar11ket edecektir. 

Yolea ve hamule kaba! eder. nımızda olup 12 agustosa kad"r 
ANVERS, HUTTJi~RDAM, Garbi A kdenize her on beş 

ıünlük muntazam sefer ~_A ~ HURG veBltEMgN için 
ALBA JULTA VRpnro 27 yuk alncaktır. 

a~mıtoata saat 7 de gelip ayni A TTO vaparn 25 agustostA 

U··n at l 8 d p· M it 0 bekl11niyor. 30 attustosıı kadar g tıa e ı re, a a, e- ~ " 
Hir Valeıısya :M.areiJya ve Na· ANVERS ROITRRDAM HAM 

' ' HURG BREM EN poliye hareket edecektir. ve • !jL , için 
PELES vapuru 13 eylftlda yük alacaktır. 

nat 7 de geHp ayni günde taat DELOS Vaµaru HREM~~N 
18 de .Malta, Barselon Te Mar- HAMHUH.O ve ANVERSdon 
ıilyaya hnreket fldecektir. yük çıkarmak üzere 2 eylülde 

J\lüracaat mahalli : bekleniyor. 

Ji'ratelli Sperco Enrice Sper• 
co H it ı. İkinci Kordon Tele
fon : :W04/2005 

SOF1A motörü 10 eylülde 
beklf'niyor 16 eylüla kadar 
ANVERS, RO'l'ERDAM, A:\IS
TERDAl\l HAMBURG ve BRE Nationai Steam Navlqation 

C L d O G MEN için yiik alacaktır. o. t . 1· reece. 
PlRE THESSALtA vapnrıı 16 Ey· 

Şııoali Amerikaya Iülde bekleniyor, dogrn DÜN 

muntazam ıefer KgRK, Anvers ve HREMEN 
~'RA.ı/SATLANTlKcBYRON> için yük alacaktır. 
yapuro yirmi beş ağoato8ta Armemenl Schuldt H. 
Jimanıwızdan hareketle doğro 

HANSBURG vapura HAM-

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRiu-I 

Pek yakında en ufak yedek parçalariyle beraber aşağı
daki IZMIR UMUM AOENTASINDA stok buluodaro· 
lacaktır. Atlres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet ımkagı No. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

Eczacı Kemal. Kamil 

Kolonya ve esanslan 
İçin lzmire, İzmir Here reklam yapmagı 

fazlalık telakki ediyoruz. li.EVYORK Te HOSTONA gi
ecektir. 10 eylülde NEVYORK
TA balunaoaktır. 

BURH ve ANVERS'tea yiik 

1 
B •• •• 

çıkarmak üzere 9 agnstosta bek utu n 
leniyor. RURGAS için yük ala-

Yolcrn ve yük kabul olunur. caktır. 

Holkınd Austalla Llno HANSBUR6 vapuru 30 
ALMKERK Vapura 21 ey- a~ustosıa bekleniyor, do~rn AN-

1 .. 11 b ki kt 1 BOBAY VERS Te HAMBUHG için yük n • e e · enme · e o np 

Şehrimize şeref Teren bu 

biiyük eserleri 

A VUS'l'ALYA ve YENI ZE- alacaktır 
IJANDA için yük alacaktır. ARMEMENT DEPPE Yeni Zait Şiteler 

1landaki harek"t tarihlerinde- EG Y PTR vapura ~o Ağna- içinde Göreceksiniz 
ki değişikliklerden acenta mes'n- tosada bekleniyo, dogro 1 
liyet kabul etmez. RUEN ve ANVERS için yük 

Fazla tafsilAt için ikinci Kor· alacaktır. 

donda i'ahmil ~'ahliye Şirketi Vurot tarihleri ve vapurların 
binası arkasında FRATELLl . . 
SP J~HOO acenteli~ine müraoaat ısimleri üzerıne mesoliyet kaha ı 1 

edilmesi rica oluııur. eılilınez . 

Telefon: 2004.-~005 N. V. \V. :b,. Hanri Van Der 1 

• Zeo & Oo. 

T. Boven Rees Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

Olivier Ve Şü. 

Bahar çiçeği, Attınroya, 

Folya, Leylak, Yasemin, 

Aınber, Menekşe, Ak. 

şamgüneşi Göniil 

kokuları 

Taklide esasen ioıkdo yoktu, 

olamıyorda, ve olamıyaoaktır da 

\ e ~o . J.ııınited 

Vapur Acentesi 
'fhe Cunard Stetım Shıp 

Compan11 Lld. 
H.AN1.'1U A al a~nstostan 6 

•1161e kadıH J.ıl V ERPOOL ~• 
6LASGOW limırnları i<,ıin ha-

LJM11ET • " • _ • 

Vapur Acentesi Hllahahmer Cemıyetı Merkez 

yalnız 100 kuraştar. Son 
parti naftalin geJdi henüz 
tedarik eclemiyenler biraz 
acele etsinler. 

ART•ı kamaş hoyalarımızın tecröb~sini yapmıyan k:ı• 
matlı 15 knruşla r~ngini atmış ipt}kli pıun° 

yünlii elbisı:ılArini:d istediğiniz renkte boyarsınız. , 
Hesrni rolıl'.!atnameyi haiz LEYLEK markalı rastık sa9 b01' 

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Jj;snaf i9in toptan eatış ıııer 
kezi depomuzdur. 

'l'rırarı tuvalet sabunu ECE Tim toza, Kaol Brasao, pire to::. 
karpit, çay, kına, sakız, diş m:\oanları, kakao, kolonya, kola, ı 
kal, demir hindi, limon toza, her nevi aeit, IAstikten ma~aoıdl" 
mu:;tnı ela, çiçek hoy&ları, zamkı auhi, çama,ır için soda, forç• 
eke to.ın, sabun tozu, lüks Mabaon, fare zehiri V.IJ. 

Depomuzda satılmakta olan Mersinli kola fabrikasının b<>Ş k" 
la paketlerinden on adet getirene bir dola P"ket ~nriyoroz. fır 
aattırn ietıfatle ediniz. 

TELEFON: 

s. Ferit ŞiFA Eczanesi 
Memleketin ~n yüksek ııh 

hi m iieısel§esidi r. 

Sıhhi korsa 

Fenni giizltik 

Barometre, termometre 

Qocak don muşl\mbaları 

Bilumum tnvalet çeşitleri 

Yerli ecnebi mustahzarlar 

Ender bulunan ilaç çe,itleri 

Daima 
Mevcnt v_, her yerden 

ucuzdur. 

S. FERiT 
ŞIFA 

Eczanesi 
11 ükumet Sıraıi 

r.;:mı.•a ........ ./Lı~;H~v;--~x e11ar1 
Resmi Liselere ı\luadelet Hakkını Haizdır 

xız F eyziati Liseleri ERKE' 
• 

Aroavntköy - tramvay ca<l<lesinde - Çıf teaaraylarda 
J• ıe Kız ve erkekler için ayrı teşldlata malik, ana sınıfı 

ilk, orta ve lise kısımlarını havidir. 
Terbiye oıalleri ve tetlrisatmdaki mu vaftakiyer.ile ta· 

nınmıştır. 

lstiyenlere mttktep tarifnamesi göııılerilir. 
Ou. H 1 (251) 2-8 

r7ZZ7JJ,.ZY."L7727Z7Z/.L/ZY.Z~/:ZO.:ZLZJGULZY;Z7~.YYQ,fiff, 

iz mir Ziraat Mektebi T alebB 
Kabul Şeraiti 

1 - Orta mektep mezunn olmak. 
2 - 19 ya~ından yakarı olmaııııık. 
3 - Hiiviyet ciizdanı veya lastikli sureti. 

4: - Çiftçi çocuğu veya arazi uhihi evladı 
df 

oldnğona 

mule ıt.lacaktır. 

8KA OLORx Eyllıl başlan

~ıoıoda JJi V l~RPOOL Te GLAS· 
OOW ılan gelip tahliyede bulu· 
naoak ,.e flyni zamanda VAR· 
NA, HOUROAS Te KUSTENJE 

cendeu han Birinct Kordon Umum·ısı·nden•. resmi nıika göstermek. " 
Tel. 2443 .. ıet1 ,. Eıki.ehirde Hilt'1iabmer Merkez Ambarında: 5 - Her türlü illet ve muazlardan utim Te ziraat iş 

Dhe Ellerman Llnes Ltd. M k 2 oo ı l k 1 - ühammen ıymeti 12,6 kuruş o an e 6 trik maJze. müsait bünyede oldagona dair tasdikli doktor rapora veroıelc· 
ADJUTANT 30 temmuzda meııi 16 Ağoıtoı 984: tuihinde, 

l 
. 6 - Hüsniibal sahibi oldugana dair Teılkası bolonmak· rı' 

Londra için yük alacaktır. 2 - Muhammen kıymeti 306,000 kuruş o an ın,aat malzemeei ti• 
h 7 - Ancak kadroya rröre talebe alınacaıtmdan ıoöraoaa 

ALGERIAN Ay ıononda Te yeni eski tahta ye saire 18 A~n1to11 93' tari iade, ,, tı 
3 - Muhammen kıymeti 228,000 kura, olan diki' nıakinaları bir an ev•el yapılması lazımdır. 

içiu ytik alac~ktır. LONDRA.ANVERS Te HULL TO motosiklet Te mal,,emesi Te saire 20 Ağnıtos 934: tarihinde, 8 - Müracaatlar yakarıda yazılı vesikalar». bağlı 
.ı.; 'OT: Va rot tarihleri Te va. den gelip tahliyeda bulonaoak 4. - Mohamınen kıymeti 138,700 kuruş olan muhtelit karyo- ile ya Bornov&da mektep müdürlüğüne veya bnlunulan 

. ti, 
bir ıs , 

b•''' ı:ııa 

purların isimleri iizerine ınea- Te ayni zamanda HULL inin Jalar Te teruıilM. Te matralar 21 Agnıtoı 934' tarıbinde, 
ali:ret kabul edilmoz. ;, 5 - ~tohammen kıymeti 63,000 kuruş olan ku' tüyü, Hiıı- en yüksek makamına yapılmalıdır. . ıı• 

yük ulacakhr. ns~ 9 - Talipler wektebi maazereta.iz olarak terkettiklerı i-' 
T. HOW EN REES ve Şu. Ltd. distan cevizi elyafı, bez Tc çoval par9aları 23 Ağoıtos " t tari- . k}et 

YVONNE A~natos ba ı h d dude mekteılçe o zamana kadar yapılan masrafı veıec11 

Bi rmcı h.ordon Telefon N o. 2353 e ş angı· in e. 
r. cında LElTH için yük alacaktır. Satılacağından taliplerin yiizde on pey akçelerile Eskişehirde dair bir kefaletname veya teahhüt senedi Tereceklerdir. 0 

lzmır hırinci icra memurla- ROUl\lELİAN 16 a~ostoııı Ambar Satış Komiıyonnna miiraoaatları ilan olunur. 18-23-30-7-17-29-9-17-23-28 (89) 2S~ 
guııdau: LlVEH,POOL ve SwANSEA 15-16-17·18-19 20-21-22 3371 (285) M M . Orta Mektep Mu·· d0(1 

I\liifiiis Avram Rebiye ait dan 1-{elıp tahliyede boJonaoaktır. 1 . s h·ı· s hh. M k . an ısa 
Sel fuıık bankasının Mee'acliye Deutsche Leuante Ltnle zmır a. 1 1 1 iye er ezl lüg\J ünden • 
cadd c l'I İ lldeld deposnn<la m evouf ANGORA vaporo 6 ağustos Baştababetınden·. . .. ıııır 
tabmmea 1100 kiisar metre mik· BREMEN-HAMBURG ve AN- Mektt1bimizde kayıt mnamelcsinc Agıı to nn 20 in ci gii

111
' 0,ı 

t:un<la i nşaat& mahsus muhtelit Merkez binasının 559 lira bedeli keşifJi tamir ve telvini mü. lırnaoaktır. Mezuniyet iıntilıanlurına Eylfıl iptidasında bnş 1" 11,: r' 
keresteler J9/8/93t Pazar g iinli VERS'teu gelip tahliyede hula nakaımya konulmuş olmakla şartname ve keşfi görmek istiyenle· 20 inci g linli biteoektir. Sınıf ikmal imtillAnları 22·29 Eylt

1

1e -
.. at 011 birde me:1Uir depoda nacaktır. rin herf{Ön ve münakasaya iştirak edeceklerin ağastosnn yirmi dar, 30 Eylülde meccani imtihanları yapılacak ve Teşd_u 1011~o' 
aatJao"ktır, ~'aliplerın mahalli NOT: Vürut tarihleri ve va. birinci perşemlıe aüoü saat on beşte PaHaportta kain Sahil Sıb- birinci günti derelere başlanacaktır. Mektebin leyli iicretı ' ,, 

1 

mezk6rtJ mür:a~Aatları ilAn olo· porların isimleri üzerine mes'u· hiye Merkezine yUzde yedi buçuk teminat akçeıini hamilen mil- liradır. M.emurindeıı yüzde on Te kardeşlerdou yiizdo ıo ~-~ô) 
11ur. 3425 (29b) liyet kabol edilmez. raoaatleri. 7-13-18 3242 (232) yaınlir. 17 - ~3 - 27 - 80 330 ( 

2 
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