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O .° Fırkada Mubım öz 1ürkçe Cumhuriqetin Dilidir 
Küçük Haberler 

Bır Toplantı Yapıldı 
Bu ok Karlı iş Hakkında Tenvir 
Ve irşat Faaliyeti Arttırılacak 
Erg•nı dabı li ııtıkrasıoa 

karşı İzmir aan~lnlarlnlıı umu
miyeti• allkaeıalık göatertlll<I•· 
rlol, bu mili! Yatan! ••zifenin 
mutat ehemmiyetini kanıya· 

111adıklarını bir iki makala ıle 

lıahı çalıtııııotık. 

Fılbakika diin da tetekkül 
adan heret bMzı z•nıriolerin ra· 
sıbanılarinl zıyaret eyliyerek 
bir k11ım zanginlarimiııi mili 
lkti .. t dııTHIOda flUtli nziftt
l•rinl ifaya danı atmıttir. 

Ha meyanda dibajt Hacı Meh 
mat mah4lamları, Hacı Oıman 

Tatari müeHueıı, İkbal ınağa· 

saıı ıahihi Hacı Hüınü herler• 
ıla ajtranılmıttır. Bu ııevat lran
ılilarina çok nazikane bir t•kil· 
ıl• yapılau irtadatı bir iane ta
lebi ,.klinda aahyaralc kıımen 

raddetmitlar, k11man birkaç yüz 
lira •ermek iıtemitlardir. 

Hayat bu Taziyet kar,ıırnda 
hl.il makaadın anlatılamadığına 

kani olarak dün iğladın toıara 

Oomhuriyat Halk fırkaHında bir 
toplantı yap•ıt lrtat Ta taaTir 
Taııif11lııin geaişl ıtilmHina ve 
ınahtalif hayatlarla faaliyetin 

mazı de görüp al.llamıılardır. Fe· 
laketlerdan korıınmak, teblıke 

galip çatmadan tetbirli danan
mııkla mümkbndür. 

1i erde kaldı ki devlet memle 
ketın büyük bir daTa1ını hat•· 
rırken halkımıza en karlı bir it 
maunono haıırlamıt bolnnuTor 

Bazı Jar ııibniyatlar paraları. 
nın üaarioe yatmıt titrıyorlar. 

Oııa bam itl•tmek hem da mem
leketin ıaadet H refahına badim 
kılmaktan korkuyorlar. 

Bu memlekette, bu vat.oda 
yüz binlerce para kazanan
lar bu m"mlekbtin yüklalmeaine 
yardım eylemek bi11inden mah
rum hıılıınuyorlar. Ne kadar ba
ıia ve ne kadar yazık .• 

Hakıkatları geç anlamak ka· 
biliyetınde halunıınlar öniiııde 

rüc'at edecek d~ğılız. onlı<rı ıçina 
k1<pattıkları karıınlıktan kortu• 
mak, rıarlo ve ı'ıklı yola ıtötür
mek bizler için arrı bir Tazıte· 
ıli r. 

Hıl.ikatl görebilenler bıı yol· 
da büyük bir azmöHbatla çıt· 

lıtmalıdırlar ve çalışacıoklardır. 

Biı memlekete faydalı ol 
arttırılmHına karar varmittlr. mıraa Hrvatleri milli uymakta 
Bu THile ilı hiai• tekrar aoktai mazuruz. Yalnız Ergırni dahili 
na.zarımı izah ay lamalı: ietaria. lıti k razı mavzıı ııııda degi 1 mü te-

Erranl dahili iıtikrazı mım- madiyen bu kabil ıarntleri nıil
lıkatia refala •• aaadet kaynak· lil•ttirmelı: yolunda faAlıyet aar. 
larıaı harekat• g•tlreoelt olan fıaılan hali kalamayız z~ngın 

bakır madanlariai itlatmek fır· olıon fakir o aıııı bılf•kaydü,8rl 

Htını temin edecektir. Bu ma· har fert bu utanın •lemınde ve 
denlardaa her ffDe mamlakatı- UAdetinda ınötterakt1r. Elemlerı 
miza on milron lirayı mütacavı:s ıriderm•k ıudet.. ulaşmak için 
bir Hrvat l\kacaktır. Ergani ••· al al• çalıtınaga m•cburdor. 

Tazimat Telgrafları Almanyada ithalat işle
ismet Pasa Ve Recep Bey- ri Hakkında Yeni Karar 

den Gelen Cevaplar 
Altay kulübümüzün 21 inci 

yıldönümü kongresi münasebeti
le Başvekil I,met paşa bazret'e 
rine çekilen tazimat telgrafrna 
aıağıdaki ca vap gelmiştir. 

Altay ldmen Yurdu Kongra 
Reisi Dr. Kemal Tahsin Beye 

lzmir 
Kongreyi selam'ar muvaffa 

kiyetler dilerim 
Başvekll ismet 

Cumburiyet Halk Fırkası U 
mumi katibi Rece!> Bey lzmir 
mrntaka spor kongresi tazimat 
telgrafına aşağıdaki cevabı gön· 
dermiştir : 

Vali Kazım Paşa Hazretleri 
idman Comiyetleri ittifakı Mın
taka Kongresi Reisi 

Mıotaka spor kongres;nin 
5österdiği bağlılığa teşekkür 
eder, lzmir ıporcu'arıom berza 
man üstün, şerefli olmalarını di
ler ve bepıoizin gözlerinizden 
öperim 

C H. F. Umumi Katibi 
Recep 

ft .. vni Bey 
l\lencnıene G dip Geldi 

Oa ınhnnyet Halk Fırkuı 

vilayet idare horeıı rei~i Yozgat 
meh'nsu A vııı Duttan lıev M"· 

························~························ 

Berli a Tica el Odaasıoıo Raporu 
Herlin Türk tıca.ret odaaından 

,ahriınızdaki •lakadarlRra gelflıı 

bir raporda ihracatımızı yakın"n 
alakııdar eılPn .. ,ııgıdaki ıııalfı 

mat vt1rılm~ktedır: 

A. I ınaııyaya ithal edılan mal 
hed~lıni Kleriog .,... taku 
anl~şıııalArı mucıbince Rarn 
ıııaı k olau.k tedıyeai icap 
eıtıği takdırde diit'ız v .. ikala· 
rıoın verılmt'ainde bıtıabi A 1-
ınanyanın ~cnebi memleketlere 
karşı giri~tıgı taahhütler nl\zarı 

dıkkaıe alınacaktır. Tıcari ta· 
aıuiiller ıııncibınc~ ithalatçı ta. 

eırler tarafından hariçten cel· 
bolnııan malların ıthMlı ıçıo dö 

• Son zamıı.ılardA bir ~ok 

firmalrr y~nide11 ınüucut •de
rele Türkıyeden ıııııl celb•lmek 
iat•dıktninı hildırıni9lenlır. Ken 
dılerıııe tabıi d .. rhal adruler 
verilmekte İH de l•u adr~slM• 

yazılıın ekeeri tn<lktnplara cenp 
dahı alrnamıımaktıtdır Bın11111 
aleyh ınamlekatimi 3 alakadıır"ıı· 1'1:11 müandHİ uınıııoi ııırelt• 
r ının bu tal•pleı • elıflın ıu ıyetl e ya 1 nı:o llog rodan dogruyıı it ha· 
n"zflrı dıkkl\lıni ce!brder n lıu lat tacir.erıne t'erilecektir. An 
müHı~aelere derhal teklıfııtt" hu cak ıthllllit merkezi hu lııılde 
lıınru • lıırını rıca ederız. yııpılılıjtı takdırde bn hükmün 

Ancıtk talep meYcut dıye pi tRtoıkıne ihtiyaç olmıyacaktır. 

yadMn yakarı liat iıt8m•k hır Haın ve yuı mnıunl emtia 
heuııııa kapılmamak li;cımdır ı.:in diiTiz ınü1aade1i nrilirkan 
l:!u takdırd• mü,ıerı kaçırmak her haıogı hır şart altınıla olur. 
tahlıkuı başgöeterir. • ıa ol~un bilbuıa ihracat 

Berlın Türk tıcaret oılaeı saııAyıının muhtaç lııılonduğu 

raporun bu kıKmın<fa yuıııuıta, ııııılz~•ıneyi tadarık edebılmık 
ham sıgır deri11, taze iiziiın, ea•il ittihaz ediltceatir. ithal 
yiin, }"p•gı, aarmıs ·ık, kendır, ıniiuad•leri bir ithalıi.tı;ı tiiccar 
zahire, acı kaysftı çelıırıleıtı ta-ıııaınına ibı,flf olunabilir. Emtaa 
lep •den Almırn fırıııalıtrıııın ıç•n yapılan muhtelif düvı:.e ta
adrel~ıını hildır.~e-kt•ılır. ı ıeplerı ııwyanındu bılhaua imal 

Almanya bukunıetının hır olrndııktan ıoıırn tekrnr ibra~· 

karHil~ Alınarıyaya ııhal edıl8 edılebilecek olan mallara taalltık 
cek biloınum ınaıldelerııı biikft

neın•n• kaılar ıtıılıp diiıııuii~tiir. met 

izin Alan MalmDdDrıerı 
Seferıhısar malınüdiirü .Norı 

ve Torblllı kazı. malmüdürü"Hii•· 
nü beylere Maliye Vekaletine• 
birer ay mezuniyet verilmi$tlr. 

Hayvanların lslahı için 
Zıraat V•kaletınin n "ili• 

yet &ygır depoıunnn hayunlırı 
tarafından telkıb edilen ballı:• 
aıt kıeraklara verilen m•n•• ... 
badetııamelerinde kıuakların "' 
aygırların ırkların·ın bahaınebıl 
tıurıh edılmesi Zirut V•kal•· 
tınd•n vilayete bildirilmiştir. 

Nemll Zade Mltat Bey 
l ıtırn bu 1 Tıc11rat odau uf ti 

Nemli zade Mitat bey bırkaç gü• 
kalmak ü~era tehrimize galerelı: 
lzmirpalaaa misafir olnıuıtur. 

Yangın bastırıldı 
Cumaovasının Handı köyüıı• 

de çıkan orman yangını bıır'. 

dan mahalline kamyonlarla göıı
derilen amele tarafından söıı · 
dürülmüştür. Zarar pek ebeııa· 

miyetsizdir. 

Ziraar Vekaletine 
Fili Papor Gönderildi 
Mıntaka Ziraat Müdürlüğii 

tarafından vilayetimizin 933 • 
934 malıtnl senesi hakkında bit 
rlpor hazırlanmıştır. Ziraat Ve• 
kaletine gönderilen bu rapor· 
daki mahsul vaziyetlerini şu sil 
retle hulasa edebiliriz: 

mi r.rollarrn ıa balkın bo iatilı:

raza ğöıterecefi alika ile in,uı Hakaret Davası Altı işçi 
Diln Mahkemeye Hakkında. Adli Ta-

koııtrnln Mltın" alınnıa•ı 

ıuiiııaııp göriilınüştür. Bıınu için 
yenı te;kilAt yııpılmışıır. 

29 l':ylul Oum-urtnı giiniinden 
iti:aren her tiirlii eıııteanın it · 
halatı Almaıı do•leıırıın ıniir11 

eılen iKtidalar dığerlerine terci. 
harı muamele giirecokterdir. fı. 

b:ılfıt •e iliiviz ı'lerin• nrildiği 

yııııi şekillıırio diger bir makut· 
la A iman tüccarlarının taka1 ıu
r.ıtılı Alman emtauını diinya 
pazarlarla" satmalarını temin 
etmektir. 

Mahsul senesi zafında 463,7Z 
ton buğday, 49472 ton arpa. 
2772 ton yulaf, 4688 ton ça•· 
dar, 1676 ton kumdarı, 59-i toıı 

prinç, 2337 ton akdarı, 60 toıı 
kuş yemi, 4739 ton mısır, 8894 
ion bakla, 270 ton bezelye, 4236 
ton nohut, 234814 kilo fasulye, 
46900 kilo mercimek, 681220 
kilo böğrülce, 2918 ton burçak. 
4638 ton patates, 2500 ton yat 
pancar, 4110 ton pamuk, 293800 
kilo anason, 2030000 kilo kene· 
vir, 3069900 kilo soğan, 22300o 
kilo urımsak, 1749400 kilo Sil' 
sam is ihsfı 1 edilmiştir. 

4l•Tlatin talı.ip eylediği de-

lllftra.caa.t Edildi kiba.t Yapılıyor 
Halkapınar ~ayak fabrıkaun• 

miryoln aiyaHtiııla milletçe 
tanibi mana1ına galacaktjr. 

.Madenlerin itl•tilmaıi, de
mlryollarımıaın arttırılma11 mil· 
lt Hrntimizin iııki,afına hlz
:ııı.et ayliy•c•gi aşikardır. 

Dnlatin hu meealaler• Te 
uaariimiıia inkıtatına verdiği 

abammiy•t mılli iıtiklale kat'ıış· 

mak içindir. Erl{ani iıtikrazını 

biz mllU bir miicadela capbeıi 

tall.kkı •rleme(?e ıuecbnraz. lli
naenaleyh bu cida14la biitün Türk 
milletinin vazife almaıı iltmal 

lzıni r Tioaret Po11a~ı gue
tHinda ( Turabalıya) ıiitunıııııla 

çıkan bir yazıdan dolaJı ıbracat 
taoirlurind•n Şırıl Rıza halefleri 
firmaaındaıı Salabettin heyle 
Kırkagaçlı oğla Ki•zıın b~:v mez 
kur gazala hakkıııda natnn ha
karet ılilutı açmıtlardır. 

Bayram Hazı{lıkları 
Baş 7 orafı 811111cı Sa hı/ede 

ırötiirmaz bir borçtur. .Setekim bir müsamere hazırlanmıştır. 
küçük la1&rruf ubiplui •• me Evvela milli oyunlarımız oy 
wur'ar bu borcu ıen een yeri- nanacak, müteakiben muallim 
ne getırınekteılırlur. Mitbat bey Türk .ve Osmanlı 

Yalnız büyük 1ernt ubipla- dilleri arasındaki farklar bakkın· 
ridir lri bu mılli borcun mana da bir konferans verecek ve 
T• ebammıyotını kanayMnıamış Mitbat beyden sonra şair Hüse 
!ardır. Bankalarda üçyüz dört yin Avni bey öz Türkçe bir şiir 
yüz lıin !ıra uı vetı bulunanlar, inşat edecektir. 
toprak alı ınıla altın Hklıranlar, Bütün halkın davetli bulun· 
milli felaket anında bu Hrntin duğu bu müsamereye tam saat 
kiymeti olmadıi'(ını \'ok rakrn bir 20,30 da başlanacaktır. 

'Eı~HAllBA. ·-1 ... ~ 
MıLLı KlJ1UPHANE SiNEM AS/ 

ı'\n~uıı, :! hH.YHh v~ uiı"..-ı tıtnı bırtl.,u ıaktlıuı eder. 

l - llaear llarşı 
,\1A0Alt ıııu•ık;ıı .. . MAOA B. danaları ... MAOAR a~kı· 

nııı ilahi kudret n ınutiıioi harikulade bir ınuuffakıyet
le yaşayan v8 yaijatan miıilMiz eser. 

Ba,rollerde : 
Guataw Fro&hlich - Camili• Born 

Kanı 
Dünyaııııı on lıiiyük sırk ( Oırııv8 t)l\ntı ) nın ~ayaııı 

hayret numaraları aruıoda çevrilen MEG Ll!~:ılONNIE& 
11111 ınııı:11ut"11 l.<'RAN8IZOA •ii>dii loüvük fılıni 

-----------------------------------------~··"-"• $•\J\l lt:trt : 

~1..lO.AR MAHŞl: 15 - 18 - 21 do 
AHTI T KA.'I : 16,30 - 19,30 - 22,30 da 

Ye ~rtamba . günleri 13,30 da başlar 

da gr•~ mabiyetıııde işi terket 
ınek ve diğer ı'çileri de t~~vik 
eyleınPk ıuçları ile maznun olan 
altı ışçı hakkında ılk tahkıkRtın 

llÇI 1llllUI0'1 ın iiddeıu lllUIDİ lı kçe 
&.ar11r veı ılıııı~ıır. 

kabeıi altında olacaktır . 

Uyuşturucu Maddeler 
Avrupadan Yeni Siparişler Aldı 

Mabsul vaziyeti geçen sene· 
ye nispetle iyidir. Müstabıil 
kendi ihtiyacı olan maddelere 
rağbet etmekte, bu suretle köy 
iktısadiyatına bizmet eylemek· 

tedir 

Encümenler 
Dün De Toplandı 

Uyuştıırucu maddeler ınhı•a · ıımıa ettıgı anlaşına mucibince 
rı umum müdiirü Alı Sami b~y, teslim~ta davam olunuyor. 
Avrupadaıı İltanlıola at'det ey .Japonya ile yapılan anla,. 

Dikili Tahkikatı 
Son 5sfhuy& Girdi 

· llelııdıye oııciiıneııi ile ıuer- !emiştir. 

kez ıntih:ıp encümeni diin Dr. lnlıiur idaresi kartelle bir 
Hehçın !::lıtlıh l;eyırı riyaıetı al- anlaşma yapmaıı;a manffak ola· 
tında ayrı ayrı ıoplanını~lar n ınamış, kartel bariciııdeki fah. 
nıiizaker:ıtta lııılıınınuşlardır. rıkalara bir miktar nıal utabıl-

--•-• -<çıc:J 1 .. 

Telef on Şirketinde 
Dakika Sayan Aletler 

Münasebetile 
Yeoı A11r gazetuı müdüriyetine 

Sayı:ı dep;er efendim. 
~3 lıırlhli ~azeteoizda intifar 

edtıı n ıelafon 'ırketiniıı dakika 
aayaa al!itıııdan babaedan yazı

ları okudom. 
Hir ıeoaye yakrn bir zaman. 

danl•ori men:nabahı Te mııha· 
bere olaa bu alat hakkında ko· 
miaerlık lüzaına veçbil• alaka· 
lanmı, har 1afba11 bıkkında mar. 
lliini beb.rdar etmı, hıı yiizıl•ıı 

de boııüna kaiar tehire uıramıştı 
1/9/93! taribfndao itibaren 'ir· 
ketçe dıvıeye ıokulma11na baş

lanıp 20/9/93( tarihinde faaliyete 
getirilmui ikmal edilen •aziy•t 
hakkında da zamanında merci 
ıne ınalfimat nrınelıle komiHr· 
lık vazifeeıni yaptıgi kaıoaatın

dadır. Bıııunalıyh miilıtPrem 

~azetenizio ayni aiitanauda dar· 
cine ıııüuadelerini ve ıercıları

mın kwbulünii rica ederim ef. 
Telefon ~irketi koıntHri 

•. AU , fuet 

miştır. 

lJare, a ' dıj?ı teıll:ıirlor eaye· 
sinde Ln nlışları en kııa bir 
zaınanda teslim edecektir. lobi· 
ur iılar~ıinin ,Japon fırınal:uile 

Maarif Vekaleti 
Tahsisat Gönderdi 

Maarif vekaletini Bergama ve 
lzmire şeref vermek üzere ioıa 
edilmekte olan ilim evinin inşaa· 

tının ikırıali için üç bin liralık 
tahsisat göndermiştir. Vilayet 
bütçesinden de bu maksatla 

tahsisat ayrılmasına çalııılacak · 
tır. Bergamadan kaleye giden 
yolun tamir Te inşası için de ay· 
rıca beş yüz lira tahsisa gelmiştir. 

Kasım Paşa 
Vali Kazım paıa dün Kemal· 

paşaya giderek bazı teftişatta 
bulunmuş ve akşam Şaşala da 
uğrıyarak dönmüştür. 

• 

Şarpı Yarı,ları 
lzmır - lstanbul Şarpiccıları 

arasında lımirde temsili bir mü 
sabaka yapılmasına alikadarlarca 
te,ebbüs edilmiştir.Bu müsabaka
nın her sene ıalip relen mıntalu,. 
nın sularında yapılmatı ua11 da 
«Örütülecektir. 

nıaya 'riirkiyıı - Yugoıla"y atron Dikili lıueuıi ınııhaHb• m•· 
sntııntı dnhıl deıtildir. Bn mal- mum Nad efendi bakkınd• 
lır ıııiiulı:uHan memleketimiz wülkiyn möfettişl~rince diin dt 
rnahsııliiııden olacaktır. tahkikata ılnam edıluıi' ye bu• 

Ali Sami bey• nkalet et- ıuıi nıuhaweb• mi\dürlüfii baş 
ıuekto balunan uyn1tnrncn maıl· kfıtibi llilıni herin malfiınatın• 
deler inhiaarı fzmir şubui mü- ı müracaat •dilmiştir. 'l'ahkika 
dürii Vahit beyin de öniimüzd•· 
kı lıaf la içinde şehriınıze dön•· 
cei';i h~her alıuıuı,tı r. 

Bir Mektekten 
Kitap Paralarını 

ıoo ıafbauua ~irınittir. Birka9 
gün içinde ıkuıal olunacaktır. 

Halkavi Likleri 
Onma ~ünıı Halkevi liklerı· 

ne devam ıdilecaktir. Hu hafta· 
Çaldılar 

Naıoaıı:g;\hta Olti mektebine .ki prograın •ö1le tHpit edilmif 
tir. 
Saat Hııııııt maçlar 

9 Kabrııwıınlar - A. D•. yolıı 
< ikiııci • Altınord• kii• 

çi.iklıri 

ı.;i ren lıir lııraı:ı: mekt•p müdürii 
Ali beyle UTceıi Abide ha•ı· 

ının oda11ndaa talab•y• ait yüz 
d" I ' k' 11 ye ı ıra ıtap para11 çalııımıt· 

tır. Hınızııı Mnlôt i•miada bi
riai olduğu anıa,ılmıştır. Hır11z 

zabıtaca aranmaktadır. ,_, ___ _ 
Mevkufen 

Ağırceza. 

mesine 
Dlall.Jr.e

Verildl 
Üçüncü Sülerınaııiye mahal· 

LlK .MAQLJ\.RI 
13 Horııot'a · Yükıelme ha karıl 

Kahramanlar Mulıarrom B•1 
15 Hilal· H. HüHyinlar hakelll 

9 Eyldldan Kemal bır 
17,30 9 Eylfrl - Eşrefpata hak•ııı 

Fehmi bey Kabranıanlar. 

·········································' 

Memur Aranıyor l11inden Hana afandıye katil 
kıutıla ıılab Atmakla maznun 
kııuduracı lbrahim efendi hak- Tanınmı' bir müHH!ie

0 

iı;ıı· 
kındıl<i tahkikat ikmAI edilerek an az orta tahıilini bitirmi• 1ıi 1 

mevkufen agırceza mabkemHiae haaım iıteniliyor, iateklil•rı~ 
ankoluıımo~tur. gaz•tamize Teya lftbriren 6 oıı-

Sıtır ihracatı maralı Posta katuıu aılruio1 

ltalra bandıralı Tiıalya ••- müracut elaamuı. 
purila dün limanımızda• .Malta- Liıaa ~ilenlar tercih edilır· 
ya, 861 ıııtır snkıdilmiıtir. S. 2 1-2 (531) 
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Yeni Asır Sahife 3 

Tüık Müsün? D;/;n; Tüıkleşı;ı 
' 

SONTELGRAP HABERLER/ 
':ru.:rkçeye Çevl:ren.: .A.1i Şevke"t -

- 35-
ll ı ıı ın cep 1:1ıulıalarıııın ışık 11ııda ıı lı. Fakat lıu diişüncesini 

larınl iızıırindo toplıyaıı hıı ka- daha tathilrn ~•lkııından kalın 

dının gönül kanıyan w•nRlı VI' hir ku~akla knll•rı baglanmıştı 

korkanı; hir giizellıl!i Tardı . p,.ıo Te l!'ıansıı tetlıir alınRğıt 

Gö:dnı ıılt' g-ıhi yanıyor, lııırnn fiiznın göııniişledı. 

d'11ıklerı nı•rbaınel•ız hır mii- Panlo: 

Buğday ilhracatımızı 
Ecnebi ~irtetler Buğday 

Satın Alıyorlar 
Istanbu', 25 (Hususi) - Ec· 

· - -~ . , • ~ .-: •• ~ .·. ı' 

Sof ya n ülakat1ı Için 
Bulgar Başvekili Sırplarla Sıkı 
Kan Rabıtasından BLhsediyor 

cıadelf'ye alı ıııRk utıyurıuuş gıhi - Üç kat nıerdı•en tırman· nebi şirketler buğday mubayea· Sofya 25 (A.A) - Baş sında cereyan etmiş olz 4 

sına devam ediyorlar. Elektrik vekil M.Gorıı-iyef Bulgar itimat esasına müsteı.it 
şirketi otuz milyon kilo buğday te'graf ajansının bir mu· mülakatlara telmih eden 
satın almaktadır. Dört aydan harririne Yugoslavya kral M Gorgiyef şimdi bu j!Ö· 

titriyordu. Penlıe et reng-ınden ınak lazım. 

tunleti ıçınde helki V•ııiiıteıı Oan ona lıaşını döııerek 

beri ihraç olunan buğdaylarımız ve kraliçesinin yakında .i rüşmelere daha müsait uir 
107 bin tondur Fiat er yüksel Sofyaya yapacakları ziyaret ! hava içinde devam edileLi-

de güHldı. ıordn: 

Dnaııılı lıır ıiikiit oldu. - Geçen gece. belediye dai-
Zencırı teşkil •dMler kaılınııı rHi iiniinde beni gii7-elliyen ten· 
ıihrine kspılınışlardı . Paolo din demek. mektedir. Yeni mahsulden de hakkında beyanatta bulu· J leceğini ve bunların netice · 

narak bu ay çinde Bulgar lamlıo.lını yaktı. Salon t~krar Paoln !?Özlerini kaldırdı: 
aydınlandı. ihtiyar kı?.ının mü· - J.;e iıtere~n •üyl• ... Haydı 

mühim mikyasta 
caktır 

ibraç yapıla h sinde Bulgar Yugoslav mu· 
payıta tına ge!ecek olan 

karenetini daha ziyade sağ-
dabale11 kar~ı•ın.Ja ~aşırııııt gı- can 11kmadan merdıTenleri ı;ık • . komşu hükümdarların bü · 

Ankara, 25 ( Hususı ) - Şır t" B . . t f d lamlaşacağını ümit etmekte 
hı.rdı: bakalım. k 

. • un u garıs an tara ın an 
etlerıo alacakları bugdaylar büyük bir meserret ve bulundpğunu beyandan son-

bakkında bir kararname hazır sevgi bislerile kıuşılana· ra demiştir ki: 
landı cağını söylemiştir. Zira ıki memleketin mü-

- Bir kaç dakıka ıabredi- - Ha klldın kim oluyor' 
niıı; bepHı olur bıter dedı. Hn ılel'a l<'ranıiı ıüz• ksrışlı: 

Fakat lın kadın artık ıab- - Pao!o bo~hojtazlık tıl~yiın 

Adli Istılahlar retmiyecek, şikarını almadan deme .. Bırak ne 11ıeı8tı eoroon. 
boradan uzaklaşrnıyacal.tı. Hız hir ~·Y hılınıyoııı-. lstanbul 25 ( Hususi ) - Türk 

Dili tetkik heyeti adli istılahların 
Hayır aldanıyoısunıız, lki azılı berıf Oaıı Varo ' u 

hen kendıRıni çok eyi tanırım. ite kak• ıiiriiklıyorlllrdJ. ~.ha· 
Türkçe.erini bulması için tet Tehditle boyun •!'l'ınektenae ölü yet miil:Hatın Yoku lıulllcagı ıa-

nıü tercıh •tlecaktır. lona geldıler. ;\laıalarııı üzerinde kikat ıcrasını Müddeiumumi 
Zencır azlllarınııı hayreti durnn uzolarda çiçekler -.ardı. fiğe bildirmişi r. 

artmıştı. Çünkü teşkilata dRbil Oıede gHnış bir dıvanıla güMI Ad d 
olmıyan bir kadın harada ha- bır kadının az t!Y'l'<JI uzanınış ana a 
kimane ıöz ıöylüyordu. bnlııııdn~unu güıter~n işaretler 1 C G•• •• 

Reiı az~larm mlirakıııı da- Tardı. Geniş ahsjıırlu hir """ oma unu 
tıtmak için izahat nrdı: hadan odaya loşluk vtıren hır 1 •h v d 

-Kızım, 93 ii birlikte gö- ziya aerpilı.rorda nll ap ar lr 
törmek iatiyor. Kııa ıiirtc•k Oan Varol ıtle lııı odada bı- Adana, 25 A.A) - Belediye 

intihap encümeni dün belediyede 
toplanarak intihabın 8. 10. 1934 

bir müllkattırn ıonra onu bize rakılmıtt-. 

iade edecek tir. 
Bn talebi protuın 

ler yiiklııldi, 
- Olamaz. Önce 

1i imzaluıo. 

eden ıu-

ınıılrnnle-

Bn ıefe r enç kaılı'l ı rılıı: 
- Bötü11 tehditlerinize Te 

ta•yiklerinize raıtrn•n imzala· 
.. ana ne yapacakııınız' 

- Yarım ıaat geçmeden 
onn poliae teılim flde<'eğiz. 

- Şa halde acele etmeni.ı:e 
hacet yok. Komiaerfik boradan 
iki üç dakikalık meaafedıdir. 

On ikiye b•t kala bile 93 9ü 
poliH Termik kabildir. Bu 
adamı bana bırakınız. Yarım 

•at içinde na11 I nalandıgınu 

nıokaTeleleri imzaya mıı Talakat 
tdıoegini &"Öreoekıinlz. 

- Bizden dı<ha fazla bir 
knynte malık degilainiz ya •• 

Genç kaılın nrnttlıY~nlari alel . 
pazartesi saat on sekizde bitiril 

.. cele çıkı.rorJo, J>nılaklarında · k · · B .. 
.. . .. / mesıne arar vermış'ır u uç 

tebeeRuınler yerıne •ıJJet ~ozl•· ·· ı··k "dd t · · d .. t b' 
rinde kin •ardı. 

• guo u mu e ıçın e mun e ıp 

Odaeın gırer gırıııez 
ile Frıın•iae emreııi: 

!erin yarıdan faz lası reylerini 
Paole kullanamazsa intıbap bir hafta 

.. daha uzatılacaktır. intihap enca 

<;o-

1 

meni ayni zamanda balka bir 
- Ha adaıııın kollarını 

zünüz. 
kolaylık olmak üzere şehrin 26 

1 k 
mahallesini üç kı~ma ayırmıştır. 

oe • K 
er kısım muayyen günde rey

ol ıı na 
lerini atacaktır. 

Emri tatbik ediline~: 
- Çıkınız merdivenda 

Jeyioiz, dedi. Ibtiyacım 

ıiııi çağırırım. 
llk Mekteplerde 

Adana, 25 (AA) - Bu sene 
yiiz- ılk mekteplere vaki olan fazla 
içeri talebe kayıt talebi ve mektepler 

bina vaziyeti göz önüne alınarak 
d~kika· şehrimizdeki dört ilk mektebe 

birer dershane ilavesine karar bay retle 

Tabancalarınız •arıııı' 

- EmriniZft hazırız. 
Genç kadın iki berilin 

leriııe kapıyı kapadı Te 
daldı. 

Odayı kaplıyan bir 
lık ıükil.ıtaıı ıonra 

kendiıini aeyreden Oan 
ıordn: 

Varola verilmiştir. Ayrıca altı ilk mek· 

Genç kadın müfttehziyane - 93 beni tanıyor mu~nn' 

tep baş muallimi de birer sınıf 
dersi alacaklardır. 

batını kllldırdi. oan varolan oaa bütün hatızuını top1ı Her Tarafta 
ııenHinclen tatta. Ateşler içinde yarak düşiinüyordu: 
yanan bu batı çıplak omuzları- - Kimdir bu kadın' 

na ::_r~üa.na ı·n:ınızız, dedı· . Dütündü Ta,ındı. Hayır ha intihap hazırlıkları vardır 
v kadını tııııımıyordn. Gençliğin Mutlada Hazırflk 

Bu Taziyette kendinde• faz. en teorübe•iz giinlerindeki mu· 
Mogla, 25 (A.A) Vilayet da· 

l&11le emın olan bir hal Tardı. aşakalarını, birer loirer ılütün hilindeki hütün belediyelerde 
Dört kov•etli adanı tarafın- dü bu kadar enfea bir mahlukla 

intihap hazırlı~ı bitmit ve inli· 
.lan bileklerı 11kı ııkıya tatulan kar•ılattııtını hatırlamıyord 

• • 
11

• babın bir günde hitirlfmHi için 
Oan Varol çeneHini çıpt-ak omuz. Kadının giizlerinde tanıama-

tedbirler alınmıttır. 
larıııa ıörtea bn mahlOknn kim ıaanııı acıııı okaııuyordo. Bu 

Mnıtla, 25 (A.A) - M .. rıua· 
olclognnn görmeden yerine otur· acıdB öyle zaptedılınez bir kin 

riı belediyeıi kaaa baya açıktım 
lllattn. Şimdi onun kalaaı üze· toplanrnıtlı ki Oıuı bile gen9 1 • 

g• mekte olan ınyn flitreden 
rinde mücadele fl<lılıyorda. Fa- kadının gözlerile gözlerini kar- geçirmek ıaretile sıhhi bir hale 
kat bo kadın kimdı7 •Bu ada- lattırmllktan ç"kindı. k 

ıo ma,ıar. 
Qlln 'imıti bana IHlimıni iıte- .Ac·ı acı sordu: 

Mngla, 25 (A.A) - Ergani 
tim> dı.r•n kadın kimdi' l'eaı· tanımı.ro d 

- ' raıın • dahili iıtikraz tahTillerinin bü-
An11zın }İnhannden kendi· mek 'fa m yorıun 

•• mı 1 
... tüa Tilayet dahilinde hararetle 

ıine telelonla hitap eden kadını - Sonu Var -
hatırladı !!!'l-!1!11-llM<'-"~lll•-•mıım-. aatıtı deTam etmektedir. Şim-

Nasıl ıktısatça yarı müs diye kadar gelmi' olau biletle· 
Aoalıa o mıydı? 

temlikelikten kurtulup erkin rin hepıinin aatılacagı anlaşıl· 
Kimdı, kıındi ha kadın' 

budun iktisadına geçiyorsak, maktedır. Oııu .!(iirmek için kalaaını 
dil savaşile de kültür müs- Uşak, 25 (A.A) - .Meb'ıu-Ç•Tırroek üzere idi ki ayni ince ı H O 

ıeı enıretıı: temlekeliğinden çıkıp budun • rımız akkı Te mer beyler 
dairai intihabiyelerlni dola•mak 

- 93 ii hana getiriniz. bütünlüi!'üne ıı-idivoruz. ' 
ll!!ıı:ıGı0!.rrazz./r~//L. rTLJQ tadır. Dün tehrimize gelen mo-

FranaıR ve Polo taralından Takdir Edilen Be mahileyhin halk ile göriişmütler 
•iirüklenirce11ne odlldan çıka-

lediwe memurları halkın şikAyet Te dileklerini 
rıldı. o1 dinlemiştir. 

On Birinci Fasıl Ankara, 24 (AA) - Bor ve u,ak, 25 (A.A) 
Kadın Ve Kini Akşehir Belediye reislerile Be· halkeTi aalonıınıla toplanan lır

lediye ayar memurlarının ölçü· 
() .ııı ıkı adaııı taralından HY· ler kanun ve nizamnamesinin ka kaza heyetıoln nahiye hey. 

kedılirkın hep aynı muammayı tatbikatında gösterdikleri alaka etleri Te ocak heyetleri beledi
düşünüyordn Bir kerre dişarıya, ve muvaffakıyetten dolayı İktı ye intihabatı etrafıııda görü•· 
bahçeye çıkalım, ba iki miıki- ut Vekaletince kendilerine bi· mü,ıer Ta belediye bit namzet· 
Din elındtn kurtulurum hulya- rer takdirqame 2önderilmi•tir. !eri liıteıini tı111it etmi(lerclir, 

Bu gar başvekili,iki kom 1 nasebetlerindc husule gel-
şu millete mevcut o'an kan miş olan tebeddül bir lslav 
rabıta!arından bahsettıkten romantizminin ifadesi ol· 
sonra bu iki milletin tam mayıp harbın ve kinin ne 
bir uzlaşma ha'inde yaşa demek olduğunu bilen ve 

malan ve kültür sahasında Bulgar Başvekilı Oorgiyeı şimdi sulhun ve dostluğun 
birbirlerine yardımda bulunma· ı deşlik münasebetleri olduğunu 1 kıymetini bilen iki milletin i!iden 
lan ve bu suret'.e umumi sulha söylemiştir . iyiye düşündükten sonra vucuda 
hadim o'maları mümkün ve la Mumaileyh sözüne •levamla getirmiş oldukları bir eserdir. 
zım olduğunu beyan etmiştir. demiştir ki: M.Gorgiyef netice olarak, bu ese· 

M.Gorgiyef, ahiren bu yo!da Bu münasebetlerin esası mü- rin kuvvet bulacağını, daha zi· 
elde edılmiş olan terakkilerin tekabil hürmet ve itimat ve sulb yade inkişaf edeceğini, çünkü 
Bulgarlarla Yugoslav arasında içinde çalışmak arzumdur ~:e 
pek ziyade sür'atle yeni bir ta bu sebepten dolayı bu müna • 
kım münasebetler teessüs et betler hiç kimse aleyhine müte· 
mekte olduğunn göstermekte bu- veccih bir tehdit te,,kil etmediği 
lunduğunu ve bu münasebetlerin gibi kimseyi endişeye düşürme 
alelade eyi komşuluk münase sine de mahal yoktur 
betlerinden ibaret olmayıp kar Bulgaristan1a Yugos'avya ara 

Parlamentolar Konferansında 
Polonya Murahhası Diyor Ki: 
"Nikbinlik Şiarımız Olmalıdır,, 

rinı andırmaktadır, dedı. Ve 
ışsızlıkten acı lıir lıaaaı, ~ıka1et 

etli. 
Siiz alan Polonya marab · 

bllu da•nıkbinlık şıarııııız olma · 

bir takım siyasi ispekülasyonlara 
değil mütekabil itimada, hukuk 
müsavatına ve Bulgarlarla Yugos· 
lav'.ar arasındaki kan karabetine 
istinat etmekte bulunduğunu söy. 
imiştir . 

Dil Bayramı 
Gazeteler 

Yazılarla 
öz Türkçe 

Doludur 
J.ıanbnl, :.!5 (huıusi) - Dıl 

hııyraını ıniinanbetıle lıütiin 

letaıobal g•uteleri yarın (bugiin) 
iiz '.l'lirkçe yıızılar u bıtnd11ler 

le dolu nlHak intitu edecektir' 

lSTAXllUL 25 ( Husıui) -
Yıldız aRrayındaki beynelınılel 
parlamentolar knnfernnaı umu 
mi beyetı lıugiin de toplanını,tır 
Bugiinkii trplantıd" bı r çok ha
tıpl11r ıöz aldı. Nutııklar ıily
lendl. lıdır,>dedı, Bütün ıiiz alan mıı

dün.va rabhaelar 'l'ürkıye.rı methededen 147,690 Lira 
iktisat Vekili Geliyor Ottru~a ~ahsilin.den lzmir 

Izmirden sonra Erganiye Gidecek Beledıyesıne Verıle~ Para ... 

Ingilız ıuorahh .. ı; 
nıo bugünkü bali hup ıbnele- eözl11r aöylemişlerdir 

Ankara 25 ( Hususı) - 93.3 
Ankara, 25 (Hıuuıi)- lktıut Vekilı Mahmut Oeh'il lıey bu- Senesinde gümrüklerde tahsil 

gün lzıııir• müteveccihen hareket etıni•tir. Oel(ıl bey lzmirden k 1 • edilip biriken oktruva arşı :S:ı 
ıonra Erganiye dngra Hyahatine denm edecektır. 3,654,613 lira olup Dahiliye Ve-

şark Demı·ryoll~rında kaleti emrine verilmiştir 
Q Bunun :l,5til,804 lirası 518 

Yüzde Otuz Tenı.ilat Var beı~~~i;e :e~!~;~~~f~~- 147,690 
İstanbul 25 ( Hususi ) - Şark DemiryoUarı Teşrinievvel ipti· lira verilmiştir 

dasında tarifelerini yüzde otuz indirmeğe karar vermiştir. Nurullah Es at Be 

!\ Leniagra.ttan 

SiNEMASI 1 M~~:a~~:~A.~tti No· 

24 Eylul Çarşamba Gününden itibaren 

2 fl·ım bı·rdene HULYALJ DUDAKLAR (Melo) 
e KADJN POLiS OLUNCA 

Geçen sene Fransada yapılan filmler Arasında müstesna 
bir mevki kazanan ve büyük Fransız sinema yıldızı VlK· 
10R 1-RANCES ile dilber yıldız GABY MORLAY 
PlERRE BLANCHAR'ın temsil ettikleri aşk filmi 

HULYALI DUDAKLAR (MELO) 

Tamamen Fransızca sözlüdür 
Bu filmde Parisin en yüksek muz syenlerinin 

enfes bir konser ce dinliyeceksiniz. ....... ~~ .... ~~~~ 
verdikleri 

KADIN POLiS OLUNCA 
Ş > rlnlı danslı, fevkalade bir komedi 

SEAr~s S A R TLARI : 
Heı ı;ıı ı ı : IJ, 17, 19, 21,1 5 
Ouma giiu ii : 13 te ilfın seaııeı 

-------
Per,embe gönü: 13 Te 15 te mektepliler ııeamı 
Gecileri Güzelyalıya otolıiiller tenıin ıdilmiıtir. 

rallab Eut ı..yle Sala bey, düıı 
Leningrattan baret etmiştir. lı· 
tuyonda Türkıye büyiik elçııi 

Vıhıf beyle Türk ıanayı heyetı 

azau hariciye komiaerlıj?i t.Uk 
i'leri birinci <lılirHi müdürü M. 
Miller, Tiirkstorol trü"tü miidü· 
rü rıı. Zolotaret ve dıger znat 
bu I an u yor la rılı. 

Asker Demek harp
çı olmak değildir 

Loııdra, 25 (A.A) - Harbi
Y" nAzırı bıyııelmılbl eakı ıan

lıaripler fedarnıyona murabhaa
ları şeretın<ı Jııikil.ınet IRrafın

dan urileıı ~iyafelle irat • ıgi 

ııtnkta federaııyouun ııılh ı • n• 

sına olan bızuıetine işar ı 

rek demi.tir ki: 

. ıe-

Aıkerin tabiatı lı ı 11 ıle 

harpçı olduı:nıın şöyl e • ı •I. ka
dar ıunraaz bir bat" o;,.uıaz. 
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Siz Rumeli Kıyılarında Kalan 
Cephane Ve Silahların Bile 

Naklini Başaramadınız 
-1-

D iz• lradar kar ... Inaanı ol - Türkün dayaııı, g üoii nü parça 
dugu yerde dondu un hir Şnbat lamıık utıyen bn kelımenın ıonu 
gc-oesi!.. g•lmıy~cek mi hiç. 

Ozdemir, arkada,ının kula· - Üz ba k., Fro cenap arının 
gına f11ıl d ıyara k : a layla oıou z k aldırı ş ınl\ bır bak. 

- Bunlar mı! dedi.. Papı&1 ag ır fak..t kaL' i h ır 

- ET<>t.. balı.imıyetle: 

Gazınoııun l.ıuğn l u c a mları -Kumandanlık mı dadın! ora-
.ukee ı nda, brr s z ılerideki bir dan nıt almak için örıce ~izin 

maAR dl\ oııırmu~ üç ki ş ı Htil•r. nasıl Te n11rede bir mnnffakı

ö,demır nznn huy lu, sa rı hı - yıt göıterebıl80P~ın zi anlıyalıın. 

yıklı gözlüklfüfi ılı kısa yo g ız, Onu söylryın. Rumeli kıyı l Rrın

yu•arlak olanı ıanımıf t ı. da bulanan cephane Te ııl!ihla. 
FRkat bn bolRnık, eararlı ba. 1111 hıle naklini bataramadınız. 

kışlarıııı yanınJakı l ue d ı kmi~, Halbuki biz bunların biiyülı: bir 
ınotıaaıl an l ataıı papaa kim7 kısmını Vrangel orıloeona Ter-

On lar arkalarındaki mıı.aıı.da mıp;i teabbüt ettik. Bu tealıhü

lı:endılerıni dınlıyen iki arkadaş- dümiizü onotın"yın! 

tan biç •iiptıe •lnıiyorelı: kona- Papatın yüzii dahil fazla hn 
'oyorlar: roşto . Sözünün alt tftrafını ge 

Papa. karanlık yüzünde, şey- tirmek İQID luraz düşündü ıonrll: 
tan! tebeHiimler dolaşlırank: - Bılıyor musunuz, dedi, 

- E nt, dıyordn, Bo o>lmi- aiııı (vnn) Iıtanboldarı çıkarnıak
y•t biiıbütiin Hrbeat n geniş la ne hiiyük gaf yaptını•'· Ha 
ıelihiyetlere aabip olmalıdır ki rada kım1e yok ıöyliyebılirim .. 
büyük itler başarılıın. Dii~manın kıratını bılm"k ge· 

Uzun boylu, 1arı bıyıltlı rektir. 
adam: 

- O ıolabiyıtler zatın bizim 
elimizde aaygıh rabıbim •. Bili 
yonnnnz ki (lnıiliz muhipler 
cemiyeti) nin tıa,ında bisııat Oı

manlı impar11torlugonun bıı.kllnı 

balonayor. Ve o bllşta bolun
doğn içinılir ki ıi:ıe en knTntli 
teminatı TerebHiyornz. Hel• be· 
nim gazetemde hergüa yaptığım 
propaıandalarla balkı ayni 9e"· 
re, ayni dilelr içinde tutaoa~ımı· 

Her nr!ıgı kf'udi kafaaındll 

yaratan hır ad~mı ıen tolla 
Anadolunun göbegıne oü r~ün et! 
Bu körkörüne yapılan ışın iile
ıindeo gelmek korkarım ki çok 
pahalıyı\ mal olacak!. 

Gözlüklü adam batını kal· 
dırdı balıf bir Meal•: 

- Uznn ınuhakemtılere gi
ri,mıyelım doatıım. H11rbald e 
Oımanlı imparaıorlnp;o ıçınde 

iıyaıı n kuışıkhga ul.ıep olan-
ıa iaanıaııı.. tar cezalarını görürler •• 

Özün göıleri nefretle parıl- - BilAk ı H bu mııbak~meyi 
iadı. yürütmek liizumlndnr Çünkii 

- Sefil! ..ılııl bir milleti bugün, yapılmı; bir muahedeyi 
Harete ıüriiklemek iltiyen pro- tanımıyao itilaf knTntlerinın 

pagıındalarının ıooıuıı mHııli- dileklerine tıugel olaıı bo rnil-
1•tleriui hiç düşüomiyorl. Fa- lici knvvetler ( Haala adamın) 
kat ıöyle Hamdi bey, Allah i8k .. let1erinden dtığil, ancak AÜr · 
ıç.ın ıöyle.. Ha öliim 11•çan gön etmek la hilafet merkezinden 
bakıtlarıle yüreğimi dondoran uzaklaştırmak ietediı:tinız dirık 
papaa da kim olnyor'- bir adamın yııraııoı iradeainden 

- Tanıyamadın mı! Rahip dop;nıu,ınr. Eger o, burada ol 
Jı'ro itilitçılarıo ba' fırıldak- 1aydı!. Fakat onun kaTvetını 
9111!. . 9ekemiyınler, ondan çekinenler 

Özdemir uablyetle ayrıldı: mutlak lıtanbuldan uzaklaşma

- .A.lı,ıaklar! Burada yiaı ııuı ialediler; gnya bu ıuretle 

u• fırıldaklar 11•"inceklerf He - faaliyeli bnlnndogu ınohitiu dar 
le ,n, yök11k meYkie dayanan çevresını ııkı,ıp kıı.lacak ean-
Peyamoıoın buraya gelerek: ıhlar! •. 
yardumozaa lı:uroluşuon bir Özdeıııir bu ınülıabea~deo 

papaaın taaHııp Te rıya kokan gurıır dnynyordu: 
iki dııdagı arasına bıtğlamak - Ha şöyle, bn itiraf ıinir. 
11t•yişine ne demeli! terimi yatı,tırdı doğrneol. 

O. Demirin elleri titri1or, ci - Bravo pKpH efendi! isabetli 
ferleri har nef11 alışta ıecımiu goruşun Tarmış! Ent kork
bnzln banıına i11ioin yanıınını makta baklııın.. Çöolı.ü ne top 
ıaçarak benlıgıni kaTurayordo. ne tüfenlı: n• tazyik onu azmın-

Hamdi btıy ıükdnet dilenir dan Ç"Tinme:ı:,. Çanakkalade In-
gibi doatunon ellerini 11lı:tı. gilizlaric anuını ağlatan o lıü 

- YRITıuırım öz, biraz ıerin yük haş, ıııii•tevli!eri de baş aşa 
kanlı ol. Bu ııdaınlara kendileri- gı edene kadar döTÜfecektir. 
ni dinledıgınıızı duyorınıyalım. Papuın se•I 'üpbeli bır hal 

Önündeki kııdı>b i doldol'arak almıştı: 
Özdoruıı· e nzatıı: -Bu o kadar kolay lıaşaarılaoak 

-- lçelım Öz .. Biranın serin bir la"fllf değıl .• Ben onu daha 
köpükleri ıenia ate~li kanına •Ü· ırnafartAlardan tanırım •. Ne ya

t iınet getirir. ınıı.n hir ba,, ne yenilmez bir 
Öz kadıhi doJaklarına ıonar- kn•nt, ne egilmez bir liderdir 

k• n, gözliilı:lü adamın zehirli bilirim Bn bakikı<ti biç bir 
aözlerı yıne kolajlıoa çarpıyor· Takıt giı>.liyemım. Ona bildiğim 

do!,· iı,ıin oııu itaate mecbur edıoe&i· 
Ev~t ıaygılı rahibim, ben 

11z• bar sureti• lıize inanınız 

dıyorom fakat ıiz bal& boraya 

gelışıınızın atıl m11k1adıııı an 
lamamış gibi darnyonunnz. Ku
uıandaıılık ne conp urdı' 

Hız luglliz himayeoine güTa
ııebileoet?imıze emin olanak en 
1011 bo enıri nkii de yapacağı

mıza şüphe etmeyin. 
Öz )'ine yarıocle k ı naudı : 
- EmrıT,.kl! .AbJallar bu 

emri Takiler ne zamana kadar 
ıiirıcek' Milli Tarlığı biçe aayaıı 

oize ioaoanııyoruın •. 

Öz arkadatına baktı. Ikiıi de 
aynı duygu ile gülüm11diler. 

Uzun boylu adanı ka,ıarını 
ı,ıattı: 

- Aşırı nlıme kapılıyononnz 

1aygı!ı rahibim. Çanakkale aaTaşı 
Oımanlı deTletinin, Oımanlı or· 
duınnun hilafeti kurtarmak için 
ıon güciiydü . Bu ciheti takdir 
ediyorsanız, biz• kımıldanacak 

fınatı nrmeliıiois.. Yani Tade· 
dileu himayeyi.. O "akit h• Anı
dola iıyanıaın biç hükmü kal 

reni Allf 26 .E :r Ull I9St -•• oz Türkçe, öyle gür bir kaynaktır ki ondan 
dilimize sağlık ve canlılık akacaktır. 

~ .. ~ • • - • l • ,, 1 

HARiCi TELGRAF' HABERLhRi 
Dl. Dumerg'in Nutku 1 L • • tt 

Fransa·d; ... Gü°~Üİlü lslii- . .. ...... ~.~.~~~ .. ~~·: ...... ~. 
•• •• •• •• Bır Musıkı Unıversıtes Açılıyor 

hat Duşunuluyor Çocuk Kulüpleri 
Fırkacıiık Ve Şahsi Hotg-Amlık Ye

rine Va.ta.nper verlik Zıhniyetin 
Konulması isteniyor 

Pariş, 25 (A.A) M. Dumerg sında ıhtilaf zuhur ettiği tak· 
saat 20 de b•r nu tuk söy lem ı ş dirde ayan meclisinin reyini al 
ve bu nutuk te.s zle neşro l un - mak z arur ı o an ahval müs tes
muştur Müşarün ı eyh bu nut na o mak üzere hemen intihaba· 
1.unda 19 Şubattan berı dahili ta müoaşeret hakkın n bahşe 
ve harıcı saha arda elde ed ,. mış dı ı mesi ve hükümetin resen 
olan bütün net .ce erı ızah ve masarif teklif.nde bulunması 

teşhır etmiştır. bununla beraber muvafık olacağını söylemiştir . 

vazıfes in i n henüz hitama ermemış M Dumerge göre, gelecek 
o ldtğuna kani bu lunan Başvekil senenin bütçesi zamanında ve 
Frangın kıymetten düşürülmes ı ml!chse kabul edılmediği tak· 
lehinde yapılmakta o ao propa dırde bükümet geçen serıe büt· 

t 

ganda ve mücade eden bahsede çesını kararname ile bir sene Ltningraflan biı manzara 
rek Frangın kıymetten düşme· ıçın temdit hakkına malik ol Moskova. (Tası) - Leningrat Souyet RUBflada 
s ı nin tasarruf sahiplezini amele malıdır filarmoni cemiyeti, halk tabaka Çor,uk Kulilplert 
yi ve çiftçiyi mahvedeceğini Bundan başka kanunu esasi · ları arasında musiki kültilrünü Leningratta çocuk kulüpleri 
söyledikten sonra şu mütaleayı ye, memurlara ait ahkamın da yaymak maksadile bir "musiki ve fen merkezleri teşkil edilmesi 
serdetuıi~t ir ithal edilmesi icabedeı:. Memu· kültürü üniversitesi., teskil et· kararlaştırılmışhr. Bu teşkilatta 

lbtila.ciler umumi harabiyi rıyet hayatının displinlerini kabul mektedir. genç riya:ıiyeci : er, fizikçiler, ne• 
intaç edecek olan frangın hara etmek mecburiyetine mukabil Musiki kültürü prensipleri, batatçı!ar, muharrirler,ressamlar 

d k h ki muhteri ve aktörler kulüpleri bisi gayesini takip etmeleri man maaş ıarın an ve te aüt a arın senıonik musiki, oda musikisi, 
k F k b k d 1 ki d E k vücuda getirilecektir Halk san-

lı i bir şeydir. a at aş a siyui an emın o aca ar ır. sasen aletli musi i, musikili tiyatro, 
atkarlarından madam Korçağina, 

akidelere sabip olan vatandaş l a daşvekil memurlar namına yapı dans musikisi ve ötedenberi ge h M k ı mu arrirlerden arşa , panle •· 
rm aynı nazariyeleri gütmeleri lac talırikatın gürültücü ufak b"r 1 çirdig" i inkişaf safhaları ve ıaire f ye , cumhuriyetin meşhur res· 
doğrusu hayrete şayandır. ekalliyetin eseri olduğu fikrin devrelerine taksim edilecek olan samlarından Brodşki "Genç se· 

Yapı lacak ıslahattan bahse dedir. b u üniversiteye yüksek mektep• yirci tiyatrosu,, müdürü Briantse 
den başvekil bun l arın en esaslısı M. Dumerg gelecek hafta ler talebe'eri, usta isçiler, mü· ve benzerleri gibi şahsiyetler 
devlet otoritesinin tesısi olduğu- zarfında başvekalette yapılacak hendisler ve fen adamları devam çocuk kulüplerinde çalışmağa 
ou ve bu otorıtenin hiç bir zaman teşkilat ile milli iktisadi ve mes edeceklerdir. "Tass ajansı" davet edileceklerdir. "Tass,. 
parlamento ve demokrasi rejımi!e leke meclisn ve mıntakav! ikti- --------------------
gayri kabil telif olmadığını söyle - sat meclıslerinin teşkilatlarının Diyor ki: d ikten sonra kanunu •esasiye ıt ana hatıarıuını izah ede ceğin· 

hal edilecek bir kaç kelime söyledikten sonra Fransız ardan 
ıle hükümet reisine bir baş fırkacılığı şahsi hotgamlıkları 

vekil ıçın zaruri olan salalıi- yerine vatanpHverlik zihniyeti• 
yetın verılmesı hükümetle meb' ni ikame etmelerini talep et

En Büyük Bir Sür'atle Dünya 
Harbe usan meclisinın ekseriyeti ara miştir Sürükleniyor 

Küçük itilaf 
- Baş tarafı lmıncı sahifede -

eltip;i açma nu tkunda küçük iti 
lafın kom~nlarıle balııane t11şriki 

ro"1aide lıalıınmau renıenniıinde 
bulunduktan ıonra • nıütek"lııl 

ticari mübadelelerin ioki,atın 
ehemmiyet üzerindı lorar eyle 
mi' Te kiiçiik iti fıf devletlerinin 
yalnız beynelınıl1>l bii.y_ülı: kon
faranılRrdll degı! biitiin iktisadi 
rnenlelerde anlafıİrak hareket 
etmelerıııl ttık lı t etmi,ıi r. 

Romanya beyııti re111 M. 

Bir Sosyalist 
Demokratların Namzedi 

Olarak Kaliforniya Valisi Oldu 

Londra, 25 ( A A ) - M. 
Henderson müntahiplerine hita· 
ben söylemiş olduğu bir nutuk· 
ta demiştir ki: 

Silahları bırakma konferan· 
sının istikbali mevzuubabsoldu
ğunu ve milletler cemiyetinin 
beşeriyete olan faydasının leh · 
likeye maruz bulunduğunu ilave 
etmiştir Mumaileyh netice ola
rak: 

Dünyanın büyük bir aür'atle 
barba doğru sürüklenmekte ol• 
duğu herkesçe kabul edilmiş 
bir keyfiyettir. Fakat ümit ede· 
rim ·ki, harptan henüz ·uzakta 
bulunuyoruz. Ve böyle bir fe 
liketin önüne geçmek hususun· 
di. geç kalm1ş değiliz . Tesliha · 

M. Htadtıson 

tın vasi mikyasta artırılması ci· 

han sulhii içiıı bir tehlike lef· 
kil etmektedir. 

M. Sinclair 

Tabakovi9i ö9 devletin iktı1adeo 
fiilf tefriki nıeHiai meael11iniu 
ıiir'atle hallini temenni etrnittir. 
Çekoıloukya heytoli murahbasuı 
re111 M. Stangler .küı,ıülı: ıtılafın 

ıkti1adi te,rıki me1Bİll normal 
mnaheaelerin Terebıleo•ğl tarzı 

Birleşik Amerika C~mhuri· 
yetleri içtimai bir deği~ikliie 
doğru mu · gidiyorlar ? Meıhur 

bald1111 üstün olmak lazımgele- romancı Uyston Sinclair gibi 

Maden raciası 
cep;iui beyanla iiç de"letin ikti- Sosyalist temayülit besliyen ve 
ıı:ı.di camiuı orta Annpanın uzun zamanlar Burjuva hükü
iktieaden Jiill bir ıorette ihya metler aleyhinde amansız mllca
ıını ıatiyen htrkeH açık oldn- delede bulunan bir adanı De· 
ıtuno ıörhımiştır. mokratların namzedi olarak Ka · 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• "f . · · · " • D" madıgını göreoekoınız.. '.l.'opıu:ı:, lı oruıya Valııı seçılmıştır. un 
töfelı:ıiz ordnıuz ve her •al& ya matbuatında bu seçilme hl • hiyet üzerınden alınmıf bir adam diıesi hayretle karşılanmııtır. 

264: Ceset. 
Lond ra, 26 ( .A.. A ) - .A.ıı•i 

büıbütön boğmak için Vrekıham 
mailen ocağının tonlarla kum 
Te çimento ile ıımııkı kapatıl

mHı artılı: bitmi, gibidir. Ölen
lerin hü"iyetleri te1pit edilmeg., 
ba~IAnlllı' n kayıpların iıimleri 

ne yapabilir ki en ıon o d11 ya A •k da y 
affıoı arar, ya iki kUTTet ara merı a an~ın 1 
aı•da 11kı,ır, ezilir . .Artık muoı Buğda~ istihsali.ti Nevport (Amerika) 25 (A.A) 
ze devrinde değiliz aauırım... Vaşington 25 ( A.A)- Zıraat Mor!okaatle vapur~ yangınını 

Çıkarıldı 
ilin olnomo,tur. f angın yerin· 
de ocaktan halı\ g,.zlar fışkırdı· ,, 
gı iQin tüliin içmek ya.aklar. 
Mıydana ı,ıılurılaa ceıetlerle 

ölenlerin eayıu ıki yiiz altını• 

dört olarak kat'i •urettı t111pit 

Himalaya 
Dağlarında. 
araştırmalar Öz aubiyetle haykırmamak . t t " t"kl 1 b-· •o 1 tetkıka memur komısyon karşı · 

11 a ıı ı er nroıo ~ mem • - d "f d · · "k" 
iı,ıin dndaklarını ııırdı: . _ . sın a ı a e veren gemının ı ın Hombay 25 ( A.A ) - Bııua. 

. . .. . lı:etın raporlarına ı1tınat ederelı. ciai M. Varms demiıtir ki: . • . 
. Rabıp (Fro_) aynı •ophelı taT- cihan buğday iltibaalAtını 2 mil· Suvari Vilmot bana telıi:ı: lıı.ya daıtlarında ılmı tab ... rrıyıtt 

rıl• dnam ettı: B Al d "k" · k · · ı ·· 
l
• . R yar 856 milyon naıo olarak memuru anya a ı ı ııte ez yapmaga gıtmış o an on uç az~· 

- Banlar .. r beyım . . •y t b . t kt d" Bn mı"kt~r ıı:ap var, bunlardan birini üze-bude birbirimizi ald:ıtmaga ug a mın em• e ır. R • • dan mürekkep heyetın r•iıinio 
.. · 1933 ıeueıi iıtihaall.tına niıbet- rıne boşaltır korkusu ıle kapımı D k F h 

ra,mıyalım. Topıuz, tufıkeız ne le 293 milyon nokundır. kilitli tutuyorum dedi. Sonra- ze"ceıi mıdırnı y raıı urt 
yapılabilir .ıtyorıoouıı. lşte a11I dan zabitlerden biri kezzabı A· yeni bir cioan rekoru teıiı •t• 
yapılamıyaoak, 1anılan bu milli Si~am. Kabinesi lanyanın elinden aldı. mi~tir. Heyıt ayni zaınRnda bir 
teşkilAt değil midir ki ItilAt B1101kok, 25 (..ıl.A)- Kabin• M. Varmı yanaın esnasında t ı. ı·ı · 1 - · kt d" 
k ti · - d .. -- d'" kt · ı· t k1ı:··ı t i •. B .. 11 - • aaım ı ım eı çeTırme e ır. un·• erını uşun urme e, 11 ı· e•• n em ,.ır. apea yıne aeminin kumanda köpr .. sünde .. 
I ~ d k k kt - ı M Fi b ' "' Ik ld - . u Ba hlıınlerden bir taneai 8204' .. or uınoa ar'ı oyma a, 111 • Y" aba dır. Kendisi ayni karıata ı o uguna daır Alan• 
acı ı9ıade .lunandırmaktadır. samanda harioi1•1i de deruhte yanın Yerdiği ifadeyi tiddatle mıtrı tn~~ınd" olnp Himlllaya 

- &nıı V• - etmlıtiı. reddetaıiıtir. , ıla,ııları ftıylanı iıımıoı alac~ktır, 
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- -~ Bir Casusun Hayatı ~ - -
öz Türkçenin güzelliğini, 
riınliliğini anlamıyanlara 

tazeliğini 
yazıklar 

ve ve
olsun. 

- -- -: Marte Rı,ar•ın Hat.raları : 
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Harp içinde Kadınların Orduda 
Yer Alması istenmiyordu 

-1-

Yar.ının Darbı Nasıl Ola"ak? 
•••181181•Wl•lla•ala•aa•allRa••allllllalaa1aaaaa ................................ 111aaaa•aaaaa1111111111••••11•111all• 

Biiyiık lıarpta maı rıı F ramsr z casuslarındarı 
Marthe Rieh01d namındakı kadın bir Fransız 
gazetesuıde lıa/11 atını neşıe başlamıştır. Heye
can it ııcık'a/01 içinde casuslann yaşama taızlarr· 
m ~östeıerı bu eseıi bu günden ıtıbaren nak 

G ·~nün Birinde 
O du-Alm 

Beklenmiyen 
Hücuma 

Bir Hi 
Geçtiler 

•• 
ıse 

_______________________________________ ... ____________________________________ ___ 

ledıy011.1z: 

Ouae Hatırn-

On Kilometre ik Bir Cep ede Fransız Cephesini Yararak Yayıldı ar 
Fransız Istih amları Enkaz Yığınları Haline Gelmişti 

tına ~()y . ~ 

Jıyor: Vaziyet o kadar yeis vericı 
cOaırnsluk lı ,,. idi ki l!'ıant!a, Japonyanırı ha 

yatım... Hu 11ii . .di va knvvrtlerıle klıııtlısıne yar 
~a rn r i 1 e ya zıyo dımda hu 1 n n ınası m nim bı lındo 
ram. HArp ic.;inıte Hındi Qınıyi Japonyaya sat 

casua olmak, ha · mıştır. Jlraoıa ve Japonya. Ha-
zı kimHIMın ~·- rıcıyo nezaretltırı arasında yenı 
bi, eylencnei teh- anlaşmanın imzaRırıı miiteakıp 
lik~ıini onııttn- Fransız umumi tıfkarı Japou 
rarı Romaııerılco tayyar•lerini hek leınej.?e ha~la 
bir eergiize~te a- Hatıratını aıı/atan casus MG1te Rişaı ve binbaşı Ladu mıetır. tık J ~pon ba·u fıloıu-
tılmak degıldir. Hele ba~di>ıı hır delılrnnh idı. nun g•IEıhilmeın için altı gün 

düren kadın rolünü görmek, nl 1905 Jtas ibtil:\lin<le rol oy. lazımdı. lo~ılız tayyareleri 118 

tın yıgınları mok•bilinde utılan nıunıştı. Fransauaki menfa ha. mtitarekenın bıtmAsını beklı· 

enar ile karşııa,mak hi9 dejtil- yatı tayyaıecilık sevgisı onu •i · yorlardı. Yeni yetıt•n pılotlara 

dir. Oaırnı1 olmak hizmet ~ür vaHtten uzaklaşlırmışti. Kırmı öncn kilat üzertndo, ıııonra kuıa 
mektir. Vazifeleri icabı ıiıd~n zıya yaıkıo uçlar•, mu·i gi>zleri, sörııın bir Juç tecrübe ıle yeoı 
dajma tüphelenmek mnkıintle pel\: güzlü ' ü!lü ile 11empati topla taktık <>gretiliyordn> 
bulunan teflere hizmet etmektir. mış hır "alısıyet of maşta. Ve Fakat bır kerre cehennem 
Bılı\lı mHlek ... ltmniyetl!lizlik, şimdi bu ıbtilalci Nıbılıat hır ateşme girdıkten soııra güniillü 
.itimatıtızlılr her iki tarafta da ntaupener keailmitti. Gerçek- yazılım hu yabancıların 90J?o 
ıizi Hrar nıt.ıfeoiz memleketinize tir ki harp çok macizeler yarat- kaçıyorlardı. Hatta yüz ıie oınzn 

ihanet ettiğıniz hiaaini düşmana mış, bekl(nmıyen hır çok şeyle- tayyarelerıııi bulıktt götür"rek 
·nrmektedır. FakAt düfm~n t1İ~· re 't'Üoat vumışıır. kaçmışlardır. 

den fiiphe eder. Acaba memle- Jan alakayla sordu; Mütarekeke hıtmı!(I. ınuLa-
.ketıoe ıhaoet ıder gıbi görünen - .lhrta nereye gidiyorsan! llamat yenıclen ba~lıuuıştı. Her 
bu adam hır caanı de~il midır1 İzinliyim. Oephe gerı•i oaıııını iki düşman karargahta. harbin 

Sizi bir 'f'azifı ile tanif rden- ııkıyor. deb~tt 1açan fecayıı ımıb arza-
leJ" 41e ıizden şüphe ıdırrer: c Ri· Teredıhiııiiz oe.-Rp Yerdim: ıarma kuvnt nrecejtl yerd.-

11im oaıoe acaba hize ihanet et- - Bone Roj gazete11ne... kııı ve dütmanlık doygularıoı 

mıyer maf • derler. Bo earetle Sanki hu oenlıı b-kfemiyor- körüklüyor, diişman zömr.,fer-
memlek•tin• hizmet etmek iıti- mu' gıbi zıplat.h. Sonra çabuk den birı tamamen mavbolma· 
yen gizli Mjan ta&a'f'Yar edllmi- k•ndi11i topladı. Fakat lıa hare- dıkça harbin bıtmiyecıği kaDh· 

.ce dereoetle derin cefalarla kıti gözümden ıı ıak kalaınazJı. atı ıl~rı ıü rö itiyor. 
.kartılanaoalr:tır.0 iki at•t •raeıoa Vaktile çok eevışen ikı arka 

ahnmı,ıır. Ve basan bu ateş Hl'fo daştık. Borada b\r zaafımı kayt 
balindıdir. c Ben de itte bn jıti etmelıyim: A rkads~lık.ta Hela· 
rapları çektım. ERer moyaftaki· katım çok dtfaltt r botllllalık 

yetıisliğin dıfil mo'f'aftakiy•tin dereceı.ın" varır 
bile mü~atatı ne oldognno bilııey· -8ıze refı:ıkat edeyim, dedi. 
iim Beşiooi büro•on ben& teYdi Memleketime tayyareci olaw 
ettiRi Taaifeyi kal.ol etmftkten rak hizmet ıtınek içrn yaptıttım 

belki 91klnirdim bir çok teşebbüsler Bone Roj 
Niçin Casus Olmut1 gazetesinden bir moharrırin be· 

Vuruşmak dö,maala karşı nimi• alakadar ofma1ıoı tımın 

latmak ııtiyordoın. Daha barbın ettiğimi, çok göz kamaştıran tek
batlaogıoında kocam cephede öl- lifleri• karşııa.,tı~ımı izah ettim. 
müştö. Tayyareci idiru. Tay1a- - Ent evet .. Aıkeri meba
reeılerimize iltihak etmeyi dli- fille ukı fıkı ternllsın oldoğann 

•ö•döm. Frnnaız kadın tayyare- biliyorum. 

3-

7 ayyareltıin Bombmdıman Ateşi 

ne <le bir ev kalmaaın. büyük zayıat pabaaına Fran11z 
Y t'Dİ harp doktrini ancak oepbeıioi yardılar. Düşman ('r

hu vabşıyane sözleri• ifade etli· dnıonun hücum arabaluı arka
lıyordo. ımda ae;ır hiioom arabaları 

Havalarda harp tekrar ha,. kamyonlar, tekerlikJeri tarla-

layınca Framız ordoın ıleri ha- larda yürömejte müaait bir ıu. 
reketirıde yan' yava~ olarak rette KenişletiJmi• makineler 
devam ettı. Hır ,ece biç b~klen- tufan halinde göründüler. Ya

rık eepbe4en iJerilemege baş· 

ladalar. Biit.ün ha harpta Fran
ıız bava komttndanhj?ıla umumi 
erkanı barbiye1ini en aiy•de 

hayrete dötüren ••Y bütün köp· 
rülerin tahrıp edilmi~ hulnoma-
sana rağmen büttin ho arabala
rın gorönımy•n ııoktalardan 

nehirleri T• kanalları g•çmi, 

MotörlO Bir o rdu 
Ba~tanbaşa ınotörlü olan ha 

ordu dar bir mıntakada Franaız 

cepbeaini yardıktan ıonra üç saat 
içinde geoif Vtt korkunç bir yel· 
paH şttk !inde açıl mı~ T• yayıl· 
mıttlr. O an rette ki Franılz or
dnııonon arkurnı ktsmık tebdi· 

dinde bolunnyorda. Vaziyet ken· 
dini göıteriyorda. Bas·ada kat'f 
bir harp olacaktı. Alman orduıa 

120 kilometrelik hir cepbıcb. mü
temadiyen neşrettiği balatlar 
1aye1inde :örülmez Ye iJişilmıs 

bir ku'f'fet halinde ılerl•m•kte· 

idi. 11ayyareler düşmamn barı· 

katını takıp •diyor lardı. 

Fransız Ordusu 
Ric'at Ediyor 

Franısız ordnıo ••rk iıt,hkam
lırına kUi miktarda kovntler 
bırakarak 191( harbinde takip 
edilen tatbike tadık kaldı ve oe

anba çekilme~• baıtadı. Ta11•• 
reler üç. dört gün iıtihklmlar Ü· 

zerinde koroyncn dnman ve bn
lnt t"hakalafl gördüler. Bul•t• 
far dağılıp ta gök yözö a~Hhno• 
folograflar alınıyordu . Aıil o••· 
man Franıız top9nlnğnnn ltay. 
retten hayrete dü~üren bir mü
şa hedey le kar,ıJafl landı 

Alman top9ularının bom-
bardıman •ttikleri iıtihkAmla~ 

rın manzara11 tüyler örp•rteo 
haldeydi. Her Alman oböıii 

bombardıman edilen ııtibkamın 
hari9le temau olan noktaya ya

rım toıı galeyan aleyhinde alo
mioynm dökmü,tür. Bıoltroe 

obüıön atıldığı döşünölıüo Fı
caatın deh.eti anlaşılır. Yılulan 

iıtilıkimların enkazı altında göz-
bnlonmaaıdır. 

lerı kör olan, bo~ulao ıon mü
Almırn orduuoun motörlü 

dafiler fayd1.1ız bir ölüm bekli. 
kıısmı yözme alttlerilı mi mü. yorlardı. Harlnn yarattığı felA-

cehbevli. BMyır. Alman erkanı ketler ilk göalerl• ölçölemiyeoek 
hHbıyeai nehırlerio bazı nok- dertct1yi uolmaştn. Nıbayet Ja .. 

talarrnda ıuynn pek az altında pon ..-e A m•rikan tayyar- fılo· 
olmak üzere raylar knrmn~hı. lari yetiştiler. 

O ıoretle .kı hiitöo bo makina- Mikrop Harbi 

aileri yurt 11Te0Jer birlig-ıni ı.,. Zozo adımlıuıma yapı,mış 

kil •ttim. Her kapıya haf'f'Urdom. gibi bf!ni takıp ediyor, kurn11zca 
Hiç .kimH muharip aık•rler ara- hayatım ve çalışmar. ter~lıuım 
11na bir kadının karışınaaını iı- hakkında ımaller ıornyordo. Hn 
temiyoıdo. Hana hızmet edecek na ragmen ilk günlerde ondan 
t•k bir cephe kalmıştı: şüphe •tmiyordam. Harbın ılk 

Son Sistem Bombard,man 1ayyaıesi ların Adeta ın üıtünde yüzdük- Mncnt mnkanleler hılahna 

Ne Bir Adam, Ne Bir mıy•n bır bıid11e oldu . Organize leri ıauılabilirdı. olarak mikrop barbınıo ba,1a .. 

Gizli hızmetJ.r<le çalışmak •.• kışı bitiyordu. 1915 ıeneııoın 
Zenıındım. Bılakie betinci başında bulonu1orduk. Boo.., Ruj, 

büro fakırdi. tık derobte etti- haberım olmadan 9üpbeliler ara
lim yazifılerın maırahnı ken- ıın" girmişti. Sıkı bir tanuoda 
dim gördüm. Muhayyel ıhanet- tabi talnloyordo. 

Diklll Ataç Kalmasın •dilmemi' zannedıleo Alman or 
M ütrıt barpçılar diişmanın duıo on kilometreıik hır cephede 

ocaifına kibrit anyo dökölıön. tecaTiiH gıçtı. Kesif kiitleler 

Ne hır a<lam, ue tlılcili bir aga9, halinde hücum eden A.lmaoJar . ....... 
Su' o bulandıran, ınn'i bn - DaRll da ayni tarihw düıer. K11a 

lotlar yapan makınalar tayya- bir zaman i9iade çoiu ıiYil 
relerin bu noktalardaki ınki- oJmak üzere beş milyon Franııa 
1atı )(Örmelerine mani olmo,tur. ölümle lrncak1atmıştı. ......... 

Uyuştular Eski Muharipler Bir Aileye lerim mnkabılıod~ Almanların Ben gazete idarebaneıine gi· 
bana yerJıkleri paraları teflere r.rken Zozo sokakta bekliyordu. 

tHlim ettim. Beni çağıran mnbarrı r bir 
Harptaa tam on beş yıl ıon projeden bahHtti. Büyük bir 

ıa, y•uı bır yo'f'a knrarak ıö- film eYi Kot J)azür'41ı bir film 
kfınıt içinde yıaşamak iuediğım ç•kmek iatiyormu1t1. Bn filmdı 
hır zamanJa bu h"tıratı oeore tayyarelere de yer YeriJiyormaş. 
karar veı DllfBew gızh hizmet- Beni tayyareci olarnk hizmetle· 
Jerde ç• u~ırnlarm ne kadar çe· rioe almak iıtiyorlarmı,. 

........ ••••• 
170 Milyon Yeni Italyan Murahhasları Kongre~en Tecavüz Etmek istiyıılır 
3 Senede Niçin Çekilmişlerdir ? BurnoYada ikamet eden o .. 
•• d• kJ Londra 25 ( A. A) - Eaki,yatı esefle kuııhyan ve ölenle· mao oğl11 lamail .,.. Mercan 
0 ıyeee er muharipl~r Budunlaıaruı fede rin hatıralarile ıağJar1n ıerefini oalo ~lnıtafa etıodıler dün aalh 
. Tok~o, .2~ ( A.A ) - Royter raıyonuoun 15 ci yıUık kongre· kırmak maksadiyle yapılan ten· ceza mabkem11ince kııa iıtic-

tın bir mücadele içinde çarpın· Eıae itibari!• teklifi kabul 
dıklarım giiıHoTmek içiııdır. 

aıansı bıldırıyor: ıinde YugoıJavya murabbası, kitleri reddeden ve nihayet bu nplarını müteakip tel'kif olan· 
Salibiyettar bir memba Sov- ltalyan murahhaslarının kongre ı'kı' orduy:a d da mntlaar .,.8 mevkofen ür.üncü 

ti · ·· t · -1 ıavaı mey anın y 

Casustan casusa. 
Dostum Zozo 

~okaktan geçtırı bır ünafor 
malı örıiimde flnrda. Stı'f"ınçle: 

- Zozo, <lı ro hagırdım. 

Haıp haı;.ladıttı giinc1enheri 
tınu görıuenııştıın. 1-Iizmetııı alın

dJl?rnı da bılmıyordoın. 

Zoıo, lıiıım tayyıHe karar· 

galnnda Rul.'yalı tayyareci Jaa 
Dariçevı'y~ vcl'<ligimiz iaım<li• 

Onn görmek gökleri teabi r yo. 
lnoda geçen ilk kahramanlık 

giinlerini yaıatmaktı. 
Jan DaTriçevi giizel söz ıöy# 

Jıycım, • oe11ur, fakat biraz tnlıal 

Sokakta ye kerb1?
1
.yudz Çy~ mŞıı kmı ~on yde~ iılerine kanımaktan çekindikle· gösterdikleri yiğitlikten ötürü müıtantikli~e 'f'erilmitl•rdir. 

mülaki mu a ı ıo e ın ar şımen ı rinden dolayı kendi heyetinın te hayranlık b d k it ı · eyan e ere a - TeY.kif kararına ıwbep olarak 

eder•k oradan çıktım. 

b•kliyen arkada,ıma 

ol dam. ferlerini Mançukeya ıattığıru essürlerini beyan etmiştir. h t' . k k t J v 

· . İk" f K F yan eye ını ongreye a ı maga bir aile oamnı11oa tecavüz ha· 
Rae ı)oıtam sinirli idi. Beni teyıt etmektedır. ı tara Japon ongre, ranıız murahhası d d t d t kl'f" . Jb" . . . . can an ave e en e ı ını e il' .1 • .. · ı kt .1· y ı 

garıp ıurette tıüzüyorda. harıcıye nazırının tavassutu ile M. Herrıotun ltalyan ve Yugos uıeeet goıterı me ıuır. apı an 

1-' R · b 1 J" b" t h il · · l d' 1 d 1 k t' · ·· h Jigw ile kabul etmiştir. t bk k t ·· I 1 M ~one U.J mo arriri e mü a· ır arzı a e erışmış er ır. av or u arının ıyme ını şup e B I 
1 

h . l a ı a a gon ımaı Te ercan 
1 Z 1 d • .. k d"' .. k b" tt k . u karar ta yan eyetıne tc d li 

katımı au attım. anno un uguua gore yu a- ye uşurece ma ıye e ı nesrı· . 
1 

b"ld' .
1 

k . efendiler Barno'f'ı:. a otoran ev 
- Bu hır harp filmi mi' rıda yazılı parama içinde Sovyet tz. 7./.7.f,_)'/.ZL. _"Z/,///./JO"ZLZZ7'~1·ı yazısıy e ı ırı ece tır, bı'r kadını, 111elılıa banınu, bıl• 

~ Cumhurıyet, UevJct ve bu ........................... " 
D ıor<lo memurlarına yo) verebilmek için N z b 1 ki •tt•h ıye • t d d"J k t .

1 
~ dun birliğini diJ yönünden Or a, J Rt J 1 am H delltl'le İl'lıınal edertık bir yere 

- Öyle 8anıram. e ıye e ı ece o uz mı yon d k 
. d b"l b k d !....: e oruyor. edı· ldı· getiroıitler 'ffl orada bazırladık-

Kı.lın kaşlarını çatt1• Harp tazmınat ta a ı ulunma ta ır. fSu.7.LZE.LZFJZ~U'Z~#/t.l 
tın eni geceleri tıyatrolıuda Tediyat şu suretle ifa edile- itilafa nazaran bütün Sovyet NeYyork ~5 (A.A) - Haut. ları lıir otomobilin içın• gırmi-

kt. ı "t'll!t · d b l ,_I b b h "lt' ye mecbur elwek içinde tabanca program eatan .,.. i'ündözleri ce ır: memur arına ı ı aun ımzasın an man zor a ı .. a u ıa a ı •-
bizimle birlikte 090,ıar yapan iki sülüs eşya olarak ve mü· itibaren alb ay zarfında yol ham edilmiştir. ı.ıo tarihinde il• tehdit eylemitlerdir. Kadın 
bo adllm ııeden bn kadar mer1k- tebakisi yarısı peıin Ye diğer verilecek ye yukarıda yazıh 30 muhakeme ••iltoıktir. O tarihe feryadı baıinoa müteoaYizl•r ya· 
lantnı,tı7 yar11ı ıenelik taksitlerle üç milyon tazminat liç ıene zar• kad•r keadiıi meTkuf tutula· kaJanmı• haklarındaki tahkikat 

- Sonu Vat - 16nede ödenmek bere nakden fmda tediye edilecektir. oa.kbr. - - ., •nakile adh1•1• ..-erilmitlerdir. 
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Yıldız Konfeıanslaı Saıayında 
BelJnelmilel Parlamentolar 

Celsesinde ~öylenen 
Konferansının 
hutuklar .... 

ilk 

Türkiye Balkanlarda, Cenevrede Ve Sair Taraflarda Bey
nelmilel Sulhun Başlıca Unsuru Haline Girmiştir 

Parla.men tariz 
Ve Terakkisi 

lt6jimi 
için 

Bize Bilcümle Sağlam Müesseselerin Devam 
En iyi Teminat Olarak Görünmektedir 

hlırnlıol, '2( (A.A) -:- Hey
nelmilel parlamentolar birligi
nin konfeıaneı lıogün ıRat 15,t5 
le Yıldız koıılrrsnılar aarayın· 

ia parlak merasımle açılmı,tır, 

Tiirlr gruba tarafından Yıl

ılız aarayını hakiki m!\naai le 
bir kon feranıl ar ıuay ı hali ne 
getinıek ıçin •ufedilen büyük 
ga5ntler neııceıınde binanın 

her tarafı lıogün ıhtiYa ıdecegi 

meraıime Jiiyık olanak dertc•· 
ie güzelle.mi,, bütün ~alonlar 

tamir edllmit Ye mefrnşatı kA. 
milen yenile.tirilmiş bnloao
yordo. 

Saat ikiden itibaren mutelit 
ırnplarıa möme1111leri küçük 
partiler halinde gelmi1e ba,ıa

dılar. Dahili Te bınict matbn"t 
pek geni' bir 1nrette tım11l 

•diliyordu. 

Kdzım Paıa Kürü•de 
Saat on bet buçnga dojtrn 

'ebrimiade bulnoan bütün meb
•ılar , eefaretler erkanı Te muh
telit Türk n ecoebt miaatırler, 

B. M. M. reiıi Ki.:um Paıa 

Hazretleri 11londa bolaııanla-

rın tiddıtli alkı,ıarı ar&1ında 

künüye çıktılar. N attıklarını 
yaya~ ahenkli, Tikıır Ye mu•· 
tazam btr Fran11zça il• okn
dolıır_ 

Müteaddit defalar aJkıtlanaa 

Konferansın Ruznamesi 
Parlamentolar bırlij?ı aerhc91 

mün1'kaşalarile bt-feriyetin dny 
doğn iimıhizlıkların V• tı~yecırn

ların bir ınalre1i telı'ikki ol11n1'• 
bilir. 

leıan•ı Açarken söyle<lıklerı ııu· 

tok ~udıır: 

Hanııulnr, Efbndiler; 
Oıııznııcu parl,,ıuenlolar l•ir

lıJ?ı koıılernnı 111 moerret duy
guları ıı;ındıı açmakla l1ahtıya-

Hatip handan sonra korıfe- rını. Hıırath toplanan otozu mil-
ran11n roznaınHıne geçını' Te 
bilhuaa atıdeki ıuaddelerl~ ifti
ı:al adecej?ioi zıkre1lemiştır: 

l Gençlerın it~ızlıı:tı 

2 - llaynelmılel enınıy•t 

3 - Parlamentarızm ro-jımi 

nin telrnık cıh•tınden göriirıüşii. 

Ve yapılalıilecek 11lfıbaı. 

Hasan B. Rel• Seçildi 
M.. SaYeano hnıı<laıı ıonra ruz • namenin maddHıne geçerek lıon 

feranea bir reıı irıtıhabını ileri 
aürmü' Ye koo1ey ııamına Tür
kiye B. M. M. ikinci re•ıı Trab· 
zon meb'uıo Ye Hbak maliye Y•
kili Hasan Beye(endıyı teklıf 

eylemittir Bütün heyetı morab
huıoların ittifakile kabul edi 
len bu teklitı müteakıp ila· 
Hn beyefendi ri1aaet k ii reiiıü ne 
c•çmi, ye bir ıoreti aynen aşa· 

gıda n•tred ilen b ı t11 beyi i radey • 
!emiştir : 

Birliğin Mesai Raporu 
Ha1an b•Jdın ıonrR koııfe. 

renı nmuml katibi M. Hroıuier 

birliğin bir "ınelık mesai rapo
runu okumakl" berab~r beyanı 

tecav z nıolılPr"m rnılfeıın şe 

reflı ıııiiııı .. ~ılluıni se l amlarım. 

Diinya larilıın n çok eheııırnıyetli 
bır <l•vrınde lıulnrıııyoı az Bıl· 

hRBIR oruuırıi harpten ıonra lıütün 
cılıan el k~ı ı lıe~eriyeti tehdıt 

edeıı harp telılılrnlerini lıMlaraf 

etınnk çıu•IPrını aramakla me•· 
guldiir. 

l\n •a<1yet harş111nd" parla
ınPnlolKr bırlıl!i konleran11 mil· 
letlni miişterek t•ııınyüllerinı 

en yakın ıedlıırleri serded~lııle

cek ıııevkı<ledir. 
ln11uıi hır kaıdeşlık hllnsı 

ıçınde •~rlıeıt "'e tereddütaiiz ça
lışan parlaııı~ıııolar hırligi bütün 
diinya wıll•tlerınııı ekseı ıyeti 

azıınesıni tem~il edıyor. Ayni 
Z1<ıııanıla lıu lıırlık ınuhtelıl 

meııı lekeı lerın tetrıi 

leıı ara~ırıdRn do~rudarı 

mecliı 

dogro-
ya tema~ Tiicnde getırıniş olan 

hır teş~kkiiltlür. Bu ıtihı<1la ınil
letll'rırı ıeşrıkı we&ai lıkrini kn•
Yetlendırıııelr için buı ada 1arf•
decegınız gayret, lns•ni1et Ye 
meılenıyelı ınlhoz hulurıdugn 

bu nutkun bilhu1a Reiıioum· itiııar eden heytotl muralıhnıların tehlıkelerdııı kurıarmaj!n lı!\dım 

hur Gazi Mutafa Kemal Haz- iıimlerini heyete telılig etıuış Ye olac•ktır. 

retleri tarafıodan konfaranı en niha1at ıkiııci riyas•t içın 1\lılletl6r cımıyetiııin ınf'nfe

:ıtlerıni aullı yola ıle korıımak 

emelt sızin lıo içtimaınızın bariz 

'I'& ıfııharn del(ıır Yaslıdır. Hi9 
bir ıuıllet hayali menfeatlerinı 

ıh ili 1 edec~k her hangi bir te

c:uiizii ıulhan weoetmek çareleri 
•arken barba gırınek iııemez.Ru 
yiihek emel ıuılletlerın mii,te
reh: gayuıdır. 

&nunı Hllmlıyao Ye en dol! her heyeti murahhua ııa,ına bir 
ane hi11iyatını te31ig eden kişi olarak konHyce l&1hıt olo-
kı11m bü1ök tezahnrata YHile nan namzet li1te11ni olrnmuşııır, 

aldu. Bn liıte yine ittılakla kabuı 

Romanya Meb'uaan 
Reisinin Nutku 

Bunu müteakip konsey na
mına kiir•üye gelen Roman11a 
mcb'u•an merltsl relal ve kon 
•ey rel•I vekili M. Savean 7 iirk 
mlllettnın ve Türk parldmen· 
to qrubunun gösterdikleri ml
•a/lrperverllkten dolayı beyanı 
teşekkür ettikten sonra bütün 
diinganın dikkati ve aldkası 
Tlirk milletinin muhterem re· 
tal Gazi Mu•tafa Kemal haz
r•tlerl tarafından verilen hızla 
vapmakta oldutJu biigiik gag 
retler üzerine müteveccih ol· 
dul}una işaret etmtı ve bu 
gayrf'tlerln memleket çerçeve 
ve kudutlarındarı tnşarak Tür
kiyeyi Balkanlarda, Cenevre· 
de ı·e•aır taraflarda begnel· 
milel sulh ve müsalimetln en 
e•aslı bir unsuru haline ge
tlrtillJl noktasında ısrar etmlı· 
tir. Bu eebepledlr ki otuzuncu 
kon/eı ansın latanbulda tçtmaı 
70.rklgeye karşı olan takdirle 
tıah olunabilir. 

ıran Murahhası Grubu 
seıamıandı 

1\1. Sauaııo bnııo müteakıp 
Jlk d~fa olarak kokfıran1a işti

rak ~den lıan grubunu 1elı\m 
ladı~ıan •e hır iki 11aelik bir 
inf ikfıkten ıonra kındiıine il\. 

rık oları hırıncı aatıaki ru•vki
laı tekrar almı' olıın 1 tal yan 
grobnna lıeyanı hoşameıli eyle. 
dikteo ıonra parlAmentolar hır. 
ligi ı:a1elerini holha ederelı. bo 
i:onferanılarııı hilhaua milletleri 
inkıuma ugralabil~ıı ıoit~leh
hiımlırı ortadan kaldnın~k Te 
aRıuımi hir yakla,rna Te ıeşrıki 

me1aı temin eylemek lınıuıları· 

na lııuııet ed•cıklerioi ıöyleını'
leniır. 

edilerek umumi nıiizakere haş

lamıştır. 

Muhtel// Nutuklar 
Bu miizak•rııdı 11 raeıle laveç 

maarif nazırı 1\1. Englıerg, Ma
car murahlıa11 Gratz, Jfrnıı1a 

aabık nıızırluıodao M. Honton, 
ltalya ınurahhularınılan J\l. 

Ootıanıegn•, lngiliz beyet.i mu
rahhaduınılan M. Pet~ Te Ro· 
men morahhuı ~1. 'l'one1 çok 
alkışlaııan nutuklarla l<endı he· 

Hanımlar, efeodıler! 

Liiyık ve demokratık Türkiye 
Ouwlıurıyetınırı ıiyali umıleei 

yurtla ıulh, cıhanda aallıtor. Ba 
bu•ulta Tii rk iyenın • lıHlediğı 
lıii • nli rııyetıu delillMi meydan· 

yetı morahhularıııın nutııkluını ılod•r. Eniiuıle ıoşkil!\tı oeaai1e 
bilrlirmitlerdir. ırnııııııunıoz harp il!lııı hakkını 

Konferanı yarırı sahalı içli- nıırnlın•ırnn H. J\J. l\1eclisıoe teY-
malarıııa deuın •d•ceklordir. dı ' •lmekte 'J iirki1eıl• barbın 

Gazi Hazrellerlne 
Konferanıın 7 az/matı 

lıtanbol, 24 (AA) - Pnrla-
meııtolar konHyı namına ıôz 

ıiiyliyen Romany" ıneclııi reıaı 

Te KonHy ikinci rei11 1\1. San-
ano konferanıta topl~nırn hiitiin 

eınrlTakı balırıdo zuhuruna mfıni 
olwagı ıeının otıuışıır • .Mubtelıf 

devletl11rle aktetlıgimı.< sulh mu· 
ahedelerıl~ lıep anllıun idaın81i 

fıkrinı kovvetleudırmek •nala
rını ılıtın etmektedir. 

Dıger cıh~tten de aenelerden 
herı cıhanı ıaz1ık eden ikt11adi heyeti morahbıuaların hürmet 
bnhraııııı ınılletlere urdigı ta· 

Ye tuim hiılf'rıoi Tiirkiya uiıi 
cumhura Gazi MııijlRfa Kemal haıumiilfena ıztıralıı tabfıt içiıı 

hazretl1rıne ıb;ag için lıir tel
g-rafla arzını teklıf etmiş Ye 
bızz"t okodogu atideki telgraf 
biiyiik alkı,ıar araeında• mötıe· 

!ikan tanıp n kabul olunıoa,tur: 
Gazi M uıtafa J(emal Hz. ne 
lıtaolıolda toplanan 22 par

laruentonoıı mnıahhasları Tüık 

milletinin göllerdıgi noutıılmaz 

lıüınü kabulden dolayı zatı dn

l•tlerioı ıe,ukkürlerıni iblag 
eder•k ~abli 1aadetleri •e Tiir
kiye Ournhuriyetinio taaliıi hak 
kındaki harareıli •e hürmetkar 
temennilnini arzederler. 

Rom:nıya .Meb'uaan 
!ıhcliıi Rıiıi 

M. Saveano 
Kdıım Paıanın Eran

sızca Nutku 
Kiızıın ııa, .. lııuretlerinin Kon 

bumda dermeyan edeceğiniz ınü

talelllar en makul .,. iubetli iı-
tikametleri 
yoktr.r. 

göat.r<cegine tiiphe 

lft& böylece miizakereleriniı 
be~eriyetıo nfabı için dünyanın 
her ta rafındn yapılan ga1utln11 
yeni bir hız nuceğina eminim, 

Huzurunuzda çok meıe,ıkkir ka
lan Tiirk milletinin samimi lıiir
rubt ve ınohabbetiııi Te Tiirkiye 
Reiıicııınbıırn Gazi i\I oslafa Ke
mal Hazretleri oı a ıehasıii• u 
oelıiınlarıııı ilıl:lJt ederim. ( Uzun 
alkı,ıar ) . 

Tiirkiu balkının lıi11iyatına 
terciıman olan aail mıllıtlerinize 
derin bürruetleı· arzederkın ha
nımlar, efendilu me1ainizd• bii· 
yük ınunlfakı1etler dilerim. 
( Alkı,Jar ) 

Hasan Beyin Nnlku 
lıtanlıııl, 24 (A A ) - Hn· 

ıan lıeyefendının ri•a•ete 
tikteıı sonra töyledıı?ı 

şudnr: 

Hanımlar, Efı·ııdıler; 

ııulok 

l\J iizakerelerı nıM r11aaet et 
mej?ı bana ıevılı eyl~ınokte gÖ>ı· 

terdıj!ıııız ıtimadın elıeınmiy•· 

tim tamamen müdrık olarak 
sızlere lıiiliin kalhimle te,ekkiir 
ederıuı. Dıger tıırafı:ın hosoneki 
içtiıu:ıaınızın tertıbıni bıze ha 
vale etme ki.o ııze kar~ı ıa nıimi 

da ına tek!\ıuiil etti. Ve faali1etı 
daını arttı Hepimizin temenniıi 
bi rlıj?in ii 1 k üsiinü, proğranıının 
farlıyııtıni i8tıkbaldı daha ziyade 
ınkışaf ettirmuidir, Bn program 
.,,. ha laaliyetı ikı kelime ile 
lıiilılsıı etınak lazııngeline dene
lıilır ki: 

Hu hauatı-o sulhu taazzüy 
ettirtmek ve parlamtioto çerç•
nıi ıçınde hiirriyeti tarsin Ti 

neşrntmek arzu ve emelidir. 
Beynelmilel bayatta parJi. 

B. M. M. Reisi Kazım paşa 
Müna~ehatta bulondugoınoı 

milletlerin hem.ıa oüm)eıi jle 
tarif itilafları ademi tecaYiiz ao• 
laşıııa Ye dostluk ıni1akları ak• 
detmi~ bulunuyoruz. 

Genış Bir Parlamantarıını 
Bı rı ııcı ıiyuetıınız nmoıııi 

ıulhon tanini içiıı elinden gele• 
ni yapmaktan ç•kinmemi,tir.F•· 
kat bilha11a tonu ıö1lemek iıte• 
rim ki memlek~timin bütün tı• 
oeddiit ye halh hareketi ba11k• 

menıolar birlıgi reemi öz kar- b • ta iri• b11 iııkıhip ancak taıu • 
811 rette medyunu ~ilkr•nı hıılun- ıl~~i olan milletler cemi1etioin men kiaaik değil fakat cezri 1• 
doj?oınuz bir molıalıbet Heri k•rtı11nda inaaııi iilkü için ça daha g•miılewi' bir parlantarizlll 
giisıerınış oldona:ı:. ıı,an daha Hrbest bir cemıyet çerç•nıi dahilinde Tücnd• gel• 

Rfendıler: maııni bir kuvnttir. Ve kırk l ıf• 
Oüıııhoriyet memlel.etinıizde 

on ı~ne eYTel tHiı olu ndo. Tii r
kiye flüyiik Millet Meoli11 tJa. 
hılınde bir parlliıluaentolar bir 
liği grııbo teşekkiil edali vıı par 
lam~ntolar birligine dahil ola· 
lı üı,; aene bile olmadı. Da· 
ba ~ımdiden iliıııadınızı 

kaznrımış olwakla ıarniıai bir 

ınıııç hıuedi1ornz Bıı itimadın 

feııa yere rnaarof olınııılıgını 

zarıneyli1orom. Ve ı.unon ıehep 

miştir. ıtıbdat rejimi altın 
lıe~ aene zarfında otuzoodırn zi- ınsanıo en kntıi Ti en ebelll• 
yada l\benk n intizam nrmek nıiJetli lhtıyaçlarıoı n ••• 
iizere toplanıyor. Nuıl olorda ııllarının Yicdanınıu ve zeki• 
giizilmüziia önünde her 1ene da- 1ının inkişafına mini olllll 
ba fazla milletleri, ırkları n bürrı1et yok•nzluguno nzou ıniid· 
ınedaniyetleri ihtiYa eden ılaha det çekmiş bir millet oldogo· 
zı1ade genişlemi' bir oluk açat• gnmozdan fikir Ta wünakaş• 
•• bize lıonlardao biribirlerıııe hürriyetinin en har taraftarları 
miişabıhetlerini Te ınenfaatl:.rı- bulonuJor. y., parlamentariııınill 
nın ayni oldugunu göıteren bu iyı anlaşmış bir metleniyete lÜ• 
içtimalara taraftar olunmaz. Ha- zumlu hiirriyetlerin ıiyaneti içİll 
kikatın ıki cephe1iıı• de bak- Jine en •ağlam T&1ıtayı teşkil 

luıni de lıira:ı;dan izah eılece"ını. waıtı hilmelidir Hunun bir cep " " · · etti~iue kani bolunoyoruı;. 
:Efendiler, beeı hemen daima ınagmoın i1e Ancak halk kitleleri tara· 
'l'arihin daima hır ııttfret de diğeri ilıninanlıııbştır. fındarı lntıhapla tayin oltınall 

hi11ıle yadadeceğı diinyanın bii lnsanlı{/m Sulhu için muvaasıtlar vasılaalledlr ki hil 
yük bir kıımını kllna ltogao Dünya bohraaıuın dogurdu kamfltle millet ara•ında temal 
ınoazzaın hailrden •oııra wıktarı j?n acele zuoretler devletleri en iyi surette tee88Ü6 ve idamı 

infiratlarıoa müncer olan lıiına- olıınablllr. Parldmentarlzm re• pek fazlala,an 1111 kongreler, bu 
konferanılar inıaniyetın hakiki 
bir ıırzu11ınK tekabül ~ıınektedır. 
Bo dil eskisinden daha fazla 
tahripl.ar olarak 
degıl fakat biitün 

yrn ı lıarpl• 

davaları hu· 
ınıi mınafıin bir aray:ı gelıne
ıinden mütı,ekkil umumi men· 

faat çerçeYe1i ılahilind" hallede 
cek duamlı bir sulhlll i~lerinı 

bir intizam n be1n•lmilel mii· 
naeebetluine ahenk urebilmek 
arzusudur. 

Çok buit diişiioen bir fıkirle 
inınniyetin anla~ma ılıtiyacının 

birer tezahürü olan lıo wiite· 
madi içtimalar, beynelmilel lion 
greler, lıeynelmilel konfernnıl:ır 

ehemmiyeteiz addedilınewıli. !ta
kat billikiı Hlameti lıarbın kanlı 
aiperlerinde değil sullıpener 

yollarında arayan halie niyetli 
znatın ümıtleri "ehatkarlıkları 
Ye lıu yolda 11rar'srı taktlır 

elıııımalıdır. 

lnsantyetln vahim ve garip 
bir buhran geçlrdit]i muhak
kaktır. 

Zam,.nımız bir harp ruulıu

lftlaeıdır. Huna binaen ıyi leşrue1i 

için ozon lıir nıza kıt ılnrnıi 

yanı •11lh lfızımdır. Buhranın 

umumi mahiyeti dfl göıteriyor 

ki buııa beynelmilel ilaçlar loııl

mak iııap eder. Aıkı•ri ıilfılısız 

!anına kadar iktiıadi ıiliib11zlıtn· 
maga da ihtiyaç mncuttur. Pu· 
liimtntolar bırliti konfuanıları 

i•te ba11ateıı bu neticeye doğru 
yiirümektedir. 

Cömert bir hayal rlel}ll 
Hanımlar, Efen<lı ler! 
Parlamentolar birliği t~şek 

kiil ettigi ~.aman bunun bazıları 

ıaralından cömert hi r lıayal •• 
diğer bazıları tarafından da lıir 
Hyahat Tuil•~i tellikki olnııdu

gu malômuoozdur • .Fakat kırk 
eenedınberidir lıir çok zorluklar 
ara11nda Y• bir çok tu?.aklarn 
raııneu ıeneden eeneye konfe. 
ranıtan konferaoea birlrgıo koy 

Yit n nüloın bü1iidii. Te4kilatıe 

ye tetbirleri alınaı:ta mecbur •t · ilmi bize bllr.ümle sal}lam mD• 
miştir. lı'akııt infirat halinde esseselerln devam ve terakkisi 
kalan her ınılletin kallıinde n için en ı11 ı teminat o/tı• 
fıkrıııe de başka hır his doğ- rak qörünmektedir. 
makta n büyiiınıktedir. Ho hiı 'l'iirkiye, Oumhuriyetiıı ( 20 
ılniuıa umumi bir ittihatla bii-
tün ınsaniyetiu sulha içinde ni
hayet birle,mHi bü1ük .ımelioia 
tahakkoknna kadar biitiin kom-

'" ınılletl•r aruıııda itilM, nıu
kalıil nnlaşma Ye tefriki we1a
ide oldagn fikridır. 

Niun 1923 tarihli t•tkilatı eı•• 

ıiye kauonlarının ) en iyi korol• 

ıno.larıodııu Ye en müterakkil<l' 

rinden, eu iyilerinden Te parltı· 

mentarizm taraftarlarını en zi• 
yaıle memnun ~dııceklerinden bi· 

ridir. (/i':nkii millet müme11ill• 
rıııe lıiz de Biiyiik millet meoli• 
eine miimkiin oldogu kadar ıa• 

li'ıhi1et hat ta deııahılir ki mutlak 
&alalıiyet Yerınektedir. 

Büyük ~urler ıİı .. mlflketi olan 
Gazııııo teceddüt ~tmiş Tiİı' · 
ki1esi bo ülkiiyii ı;-ayet tabii ola· 
rak anlamakta ve omıırni Tic 
danın ıuil emellerine iştirak •t
mektedır. 

Aziz umumi katibimiz 
Leopold 13roiııier ber ııokta11 

nazardan çok şayanı dikkat ve
aaika ınültenit Y• çok mantiki 
Hnelik raporunda ınemlıketinıi

zin gö~terdigi yenilik g"ayretini 
•e ha gayretia beyotl•nilel u 
halla 'l'iirk ( toplaııınaıı ) 
tarafından Balkanlarda Milletler 
cenıiyetinde u digcr yerlerde 
yapı lan ıu 1 b perYer ıe,ri ki ınuai 

te.ebbüelnine eeınereli ve miiıpet 
bir yardım tıı.rzında tecelli eden 
ınahıyetiııi tebnriiz etlirınekteıiir. 

A11i hayntın her tiirlü fo~· 

1\1. liyet salıasınıla halk kitlelerıoİ 

Balkan Misakı 
Dört Halkan memleketi tara

fından imu edil~n R:ılkan mi-
8akı hakkında M. Leopold tara· 
fından ıöyleııen unakar ıözler

den dolayı Halkan konferaıı11 

Tiirk grııbo reiıi 11latile hane· 
ten rniitebauiı oldnm. 

lı'ılhakıka elendıler ıi:ıilli it 
tıkl!lliınizi aldığııuızd:ınlıeri mÜD· 
cıruiz Te relıberıınız olarak tazim 

•• tehcil eyleıligimiz şanlı reiAi
niz Gazi 1\Jıııtafa K~uıal Hz. nııı 
barıci eıya11timizın bütün mil
lıtirnızıo •olb için çalışmakta 

oldııgunu ıiiyleınekligıınize mii
saade tdıniz Hiikılınet reiıimiz 

ıle Haricıye •ekilımiz ıolh ülkii
ıunu A Yropada en ıyı t11mııl 

ılııı· anat aıuıııiladır. 

geni' •mellerin• ve Tnsi iiınitl•· 

rıne telıalıiil eder. 
fZ////7 /T/T/T,w'.// LZ//J 721'..lll!Mlll 

"' Hılal Eczanesinden 
1'ebliğ EdiJiyor 

Muhterem lzmirlller: 
lzmırde uzun ıienelerden beri 

yapmakta olduğumuz kolooya ve 
' esnneçılığı gerek şahsım"a ve ge

rekse müessesemize şeret verecek 
derecede nefis yaptığ'ımızı yine 
sizlerilı kadirşinaslığmdan işitiyor 
ve görüyoruz. 

Bu dela; zevk, sao'at ve beda
,\Ji bir arada toplıyaıı ve bQtıln 
Avrupayı kaplıyaıı yeni ve fevka
lllde bir kokuyu 

··c·· ··ı onu e• 
kolonyası iımile lzmire takdim 
etmiş lıoluooyoruz. İzmirde her 
yaptığımız kokaya ta~ lit etmeğe, 
isimlerine yakm isimlerle satmıya 
kalkanların, nihayet kokularımızın 
kAbına varamamaları yt'ıztioden · 
oldukları yerde kaldıklarını görü- :-1 

, yoruz. Bu defa yeni çıkan (Gönül) · 
kolonyamızı 17.mirde yalnız Hil~I 
eczanesinin yaptıgmı işaret ediyor 
taklide yelteneceklerin yine ayni 
mevkilerde kalacaklarına em.in 
bulunuyoruz. Aziz İzmirlilerin (Gö· 
nül) İ•mile Kem.ı Krımil iımini 

yanyana aramalarıuı tavziha lüzum 
görüyoruz elendim. 

Hilal Eczanesi 
• ıs - fi 

, :,.11'.l,,,J<.~LbLL./~~ r.=a:.w• 
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Köylerde Gezinti 

Bir Aşk Azizler Köyi~nde 
Kahranıanı t- A hisar Tütünleri Bu 

Çok Nefistir 

-':i-
Harnıın yeri, Milli şıirlerin 1 tında erıyen batak yıjtınlarını 

coşkun kaynajtı, aarı sarı kiinıe be~lerler .. Harman yerinde bir· 
lerin kardaga oandın yayalar, lıirıne yardım mut l aktır. Adeta 
analar, memeler. Harmau yeri yi1riidüklt1rı yerde nyuklıyaa 
lıer kü.vde ayrı ayrı bir kiiydiir, oküılere ünndiresini dürterek 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

~ Sene 
ı;,. 

- 168 -
r üstahsiller Kooperatif Etrafın- 1ıarmıın meninıind• köyiinde bu hızıa: • .ıırır ııa~ak r 1 1tını .. rının 

araaında ınüaaıt bır yerden; ikı 

Araba içinde 
Ağa. ile 

Gelenler Bizim 
Baba. Beryen 

d B.. ..k 8 • H 1 T l d ıuuaıuıyan köylii harmanda ba-Ahmet a uyu ır eyecan.a (' p an 1 lanur. Kızgın giineşia altında; elini ıııtzının kenarına gererek 
uz11kıa11 ünleyen [**] köylii mat. 

Id. ························-························ 1 · ı . l b ki 1 Bıı seııH Aklı ı sar LllLllul ~ ı ıııtlH gıı ı dııı•c~ k ve tütııncıiliii;iin ııam ,yer ere eerı mıt ıııp ı aşa arın laka ondan bır alet Yeyıı barına· 
lıa~ın ıla bir feylMof teınkiuile 

························~························ 
Dıye ıolıyor, Hanrı de hıçkı 

rarak: 
- Beryen! Zavallı Beryen! 
Diye feryat edıyordu. 
Fakırler doğruca Patoa cad-

l ıçerıye sıviştık. Arabayı öküz'eri 
yakaladığım gıbi vızzzl Amma 
şu Beryen vokmu, hiç te araba
cılıktan anlamaz öküz herif ves 
selam! 

desini tutmuşlardı. Arkadaşlar 
da bu cadde üzerinde idiler 
Harikulade bir hız.a koşan Hint
liler bir az sonra ar1'adaşlara 

yaklaşmıştılar. 
Bu esnada, fakirlerin müthiş 

tamataları, gürültüleri arasıoda 
bir de araba gürültüsü işitildi. 

Bacaklarının var kuvvetile 
kofan arkadaşlar hem koşuyor

lar, hem kulak kabartıyorlardı 

Kendilerini kovalıyan Hintli ka· 
labalığı arasında bir de araba 
bulunması şaşılacak şeydi Hanri: 

Hayret etmiyelim Bizi çabuk 
ve mutlaka tutmak için araba 
ile gelenler de var! 

Dedi. Halbuki son sür'atile 
koşup kaldırdığı tozlar'a Hint 
lilerin üzerinde bir bulut teşkil 
bu arabanın onlara dost olma 
dıgı Hintlilerden bazılarıoa çar· 
pıp bir tarafa fırlatmasında, ba
zılarını da çiğneyip ezmesinden 
anlaşılıyordu 

Nihayet araba Hintlileri geçti. 
Ve onlardan derhal bir hayli 
mesafe ayrılarak arkadaşların 
hizasına gelince birdenbire 
durdu. 

Fakat raba daha durmazdan 
evvel o gürültülü karanlık içinde 
bütün gürültülerin üstüne çıkan 

bir su, bir değil iki ses, can 
dan gelen bildik, dost ve kahra
man, tunç gibi gürlemişti. 

Birı: 
Beyim, Ferit beyi Mösyö 

Hanri, 11 ösyö Raul, ulan Yambo: 
Diye ortalığı gümletiyor, 

öteki: 
- Si:ı: misiniz kaptanım? Vay 

canına, göz gözü görmiyor be! 
Çın çın ötüyordu 
Bu arabada gelenler bizim 

Ahmet ağa ile baba Beryen idil 
Artık arkadaşların bundan 

ne kadar sevindiklerini söyle 
meğe lü:ı:um yoktur 

Arabacı mevkiinde Ahmet 
ağa vardı. Beryen onun yanıba· 

ıına oturmuştu. 

Derhal hep'i de arabaya at
ladılar. 

Ahmet ağa elindeki Hezaran 
ile Hint öküzlerine çarpıştırmağa 

başladı. Öküzler bizim tarafların 
atlarında nadır bulunan bir 
sür'atle tabanı kaldırdılar. 

Şimdi arkadaşlar sevinç ve 
memnuniyetlerinden teklifi te 
kellüfü unutmuşlar, Ahmet ağa 
ile Ber~ene sarılarak onları öpü 
yorlar, oktiyorlar, yumruklayıp 
çimdiriyorlardı. 

Artık Ahmet ağa ile Beryen 
Üe iftiharın derecesini görme
lidi. Ahmet ağa: 

- Limon heriflerin elinden 
güç beli kurtulduk. Bir kaçının 
karnı üstünden tekerlekler ge· 
çince amma da Eşek gibi anırı
yorlardı ha!. 

Diyip arkadaşları güldürdük 
ten sonra araba macerasını an· 
lattı: 

- Ne yapanın a beyimi He
rifler feytan gibi koşarlar. Dü
şündüm ki öküzlerle arabaya bi· 
zim Yambonun bıraktığı yerden 
kurtarıp getirmedikçe bu sarı 
kuru Hintliler bizi mutlak yaka 
lıyacaklar Haydi bre Beryen! 
dedım Tamam herifler handan 
dışarı cıkmıslardı. Bir taraftan 

Beryen Ahmet ağanın omu· 
zuna bır yumruk vurarak : 

, - Ne demek ! Kaptanımın 
bana öğretmediği san'at mı kal 
dı ! Senin gibi öküz arabacısı 
olamadımsa, fil çobanı oldum 
ya ! Bak yine hatırladım Ah 
zavallı Fiferlen ah 1 Kim bilir 
şimdi nerelerde benim için has· 
ret çekiyor Hele o olmalı idi 
de bak senin öküzlerin kaç para 
ederdi. 

Ahmet ağa, övendire ile 
öküzleri dürterek 

- Deb, dehh! Kanbur Joze 
nin yamrı yumru akrabaları! Dehi 

Dedıkçe arkadaş!ar gülmek· 
ten katılıyorlardı. 

Araba Hintlilere n:sbetle çok 
gittiğinden herif!er hayli gerıde 
kalmışlardı. Daha bir müddet 
ayni sür'atle giderek Hintlilerin 
alayı bütün bütün geride kalınca 
Ahmet ağa öküzlerine soluk al 
dırmak için bir az yavaşladı 

Gece epiyce serin, yıldızlar 
parlaktı. Arkadaşların neş'eleri 

de bayağı yerıne ge:mişti. 
Sabah olup ta güneş dozunca 

bizim yolcular orta bir yürüyüş!e 
yola düzüldüler. Fakat Yambo 

şimdi rahat değildi. Dıkkatla 

yo'a bakıyor, içini çekiyor, çeh
resi büzülüyordu 

- Bir şeyden mi korkuyor
sun Yambo? 

Cevap olmak üzere Y ambo 
parmağile yolu gösterdi. Yol 
üzerinde pek taze bir çok At 
izleri vardı 

8u izlere arkadaşlar da dik· 

katle baktılarsa da bir şey an
lıyamadılar O zaman Y ambo: 

- Bunlar Bil hırsızlıırınm iz 
!eridir. 

Dedi. Öküzlerile meşgul olan 
Ahmet ağa kızdı, başını çevır· 
meksizin: 

- Gördün mü bir kerre yap· 
tığın işi be! Şimdi bir de başı 

miza Bil hırsızı mı çıkardın? 
Beryen biç durur mu, o da 

bastırdı: 

- Hintlilerden kurtulduk 
derken şimdi bir de önümüzdeki 
Billerden mi korkacağız? 

Y ambo haklı idi. Bir az daha 
ilerleyip te yo 'un daraldığı bir 
yere gelince iki taraftaki sarp 
kayalar üzerinde siyah siyah bir 
çok insan kafaları belirdiğini 

ıı-ördüler. 
Artık bunların Bil eşkıyası 

olduklarına, oraya da arkadaş
ların yollarını kesmek için gel· 
diklerine şüphe kalmadı. 

Buna okuyucularımızın da 
şüphoesi kalmamak için hikaye
mizin bir az gerisine dönelim: 

Arkadaşlar (Saray gülüstan). 
dan çıkarken kanbur Joze bir 
tarafta Hayımdurani ile başbaşa 
vermiş konuşuyordu, Kanbur 
Hayımdan: 

- itte bizim dostlar kuyruk· 
!arını omuzlamış gidiyorlar. Aca 
ba hangi tarafa gideceklerini 
biliyor musunuz? 

- Hiç şüphe yok ki Patnaya 
gidiyorlar. ihtimal oradan trene 
binip bütün bütün defolur gi· 
derler. 

- Hayır, bu mütalianız yan 
!ıştır. Zanneder misiniz ki bu 
herifler mai[lüpluklarını itiraf 

şimdıye kadaı pek ender tesadüf zet huluııdıı(tu son baııama,ga yük
ıığraşan köylii bir 'iirdir. 

edılen bır nefaıet vardır. Şırin selmesıni temin edecektir. Eiat 
.Ezelden yorgun yiiriiyii,tü 

Akb ı aar, ınaLsulünün lın nefsse. ışıoi aksı hakımdao tetkik et 
varatılnn güçlü ök li zluin tanı 

tıle pıyasııya y•pyl•ni bir mal o•k lııl", belli b~şlı tütün 
lıır tnekkülle çektijti ta~ dıtlı 

arzetıııek "" Alıcıların karşısına ziirraının kooperatilin kov 
d tahta dövenlerin iiıtünde gün••· 

kaygıııız çıkıııak fırıatını el ~ vetli uznnı ıe,ı..ıı eımui, liatın 
ten kızarmı' terli çehresine har· 

etmiş hulunuyor . Uzoo eeneler kumpanyaların arznlarıoa hıra 
r. manıu aarı tozları lıola,mış kiiylü 

ılir •onebi pıyaaAlındR debi adı· kılmasırıl\ mani ol • caktır. Zürrıı 
ıle beraber Ye onoıı düne döne 

111 ön eafa ~•çırteıı A kbisar tii- hn ııoktayı, kooperatıfin daha 
1 R 1 1 k ıürdü~ü dünne binerek buman 

ıünleri, hır zam•n ar .genın ço' ıl > urıılnşıı fınındı< kanamış 
yerinın zeykıni tatmalı. 

hi r şi i rd ır. 
Od ati! 

yerlerınde ha~gii•lerHn ıııarnzi Ye hıı llliİ t'Rleıenın @ine11ne ahi· 
baeta lıklardan bır kaç ••n• ene ınııktıı yekdıgerine rnkabete baş 

Kli.b çocukların, kll.b 
rııı, kdb ıhtiyarların 

gençle· 
eürılü!!ii 

lınılen tamamen kartulnıaş •e 
çok ~iiz~I bır feYkalfıdeli~• ka· 
vuşıııuşıu. kıı (uk,.J(ıdelık şim 

dıkı halde ha mırnıuıın da ıba 

ta•ını "'ıuıt hulonııyor. 

Tiitiin y~ti,tıreo ınıntakala 

rın iiıı ••fıııd<ı kazandığı mt>V• 
kıını uzan zaın1<1Hlır muhafaza 
eden Akhıoar, artık bundan eoıı 
ra da bu ınnkıi hiQ bir mıııta

kaya terk~ımıyeo~gıni ııpat et 
ıııış olııyor. 

Yetışeıı tiilünlerin nofaReti 
alıcıların şımdiılen arzula hakış

lıırıııı ı;ekıneJ!e ınııv111f11k olnın~ 

Y• ılahR kırım clevreıinıle hir 
ı:ok ek•perlerın •leumlı tetkik 
ve alı<kalıırını e0lh11tm ştır, Ak 
bieıu tiitiiıılerinııı lıu eenekı gii· 
zellıgıno lı(iyük hır memnuniyet 
lıı ilftYe t1cleoı · gıınız lıırşey daha 
YRr . 

M .. ıntekelt• ttşekkiil ed•n 
(Tiiıiin Rlım·aatmı koııperatıl)ı 

bugün hır tüıüııciil r birlijtı ba 
lıni almış ... ş11uclıılen barız Be• 

mııreler kaydetmiştir, 

Tik kurnlıışonda sekıeni geç 
nıiyen kooperntil ortakları pbkiiz 
hır zaman içinde Akhiıarlıları 

lerahlanılırncıok k11dar artmıştır. 

Bu kııoperatıli, A ııkarada tf'şek
kiil Nhn tiitün koııgre11nin ifil• 

ret ı~dıgı kornma Hularinılan 

doııaıı bir ıeş ıı kkiil eaymaktR 
teıeddıit eınıeıııek icap edor. llo 

icahın içinde Akbısarın ön atlııın . 

larından hazılarının güsterdık· 

leri çalışma ve gayrete de yer 
nrmek ieahetli bir miitallia olıır. 
Fılbakika alillrnılar hazı zevrtın 

lanııştı. 

Pek y11kında ın iiRpet netice. 
lerine şahit olacaıtınıız bu ha 
yırlı teşekkiiliin, Tiiıünoiiler Ban 

kıılıı gibi intızaınlı bir mücıte· 

aenin idare1ind11 bulanmuı T• 
yorulmaz çalışkanlıklar g(iıtere 

oejtine hakki!• ititnat t1ltiıtimiz 

bazı zentın ııınrakaLeai altında 

olınuı da ziirua ayrıca bir 
metanet T• itminan a,ılaınıt 

lıııl•ıııuyor. Hır kaç ıenedir 

.l!'ıat işluinde görülen inti
zamsızlıklar yüzünden Akhiaar 

tütiinciilerınio istıbıal ınıkda· 

ronıla lıersen• düşüklük farktı· 

dıliyordu. Hıı ınikdAr dü~üklii 

günden zaten busen• ancak 
milyon kilo kadar tal..min 

len maheul iyı bir eatıma 
vutmaj!a mnbta9tı, Alın»n 

iki 
edi 

ka· 
t•d· 

birlerle şiıodııleo beklentin ne
ııce temiıı eılılıcit lıalıınayor . 

Bu ıniiıı,.eebetl• aürraın Ankara 
tiitiin koııgresine Ye Akbıaarıo 

müt"Ş"bbiılerine beıledıği m•lll• 
nuıııyet son uzdar. 

M. Hulusi 

barınan; ronMimin en manalı 

toplantı yeridir. 
Ona, gönlünde (Asli ) sının 

ıışkı yaşayan Kerem elma, köy 
delikanlıları da binerler, el ı ndıı 
bo demirli ö.,.ndirHini (*)· 

cöküzl•rio ıırtına dürterken gön 
lüod• yaşayan seygidea co~arak 

türkülerle aarı bı.rman yığınla· 

rına tok nağmeler aalarlar. 

Genç kızların aaaletinden 
ayrılınıyıuı nf'zih HYdaları bar· 
mırn ferinin bo dönen dej:tirm•· 

nindıı kalplerina öyüniir, beıle 

nir Oaa binenler kalbinin, dii· 
şüncHinin yakınına Yarır. Kab 
ileriden, klh geriden, kah orta. 
d11n aarı ba,akları çıtır çıtır ezer~k 
dönen ha döj?en ne analara kay

bolma, et'lldının hatıruını il•l· 
ebet yaşat1toak Ağıtlar yaratmış, 
ne ihtiyarlara ı•9mi' Jı:ahramao· 
lıklarının oibaa değ'er hıtyalleri

ni ya,atmı,tır. 
Uzak yollardan dağlara ' nin

ni ıöyliy•r•k ozon azan gıcır· 
tılarla gelen kagnılar döğeu al-

Ankara Gazi Lisesi 
Cuw huriyet Maarifinin ileri ham

lesidir alınan yeni tedbirler 
iki yıl önce, Ankarada "Gazi edilmek suretile bir kaç yıl sonra 

Terbiye enstitüsü ., içinde bir Gazi lisesinin bütün fen tedri 
lise kurulmuştu En büyük Tür· satı lngilizca okutulacaktır 
kün adını alan lisenin layık ol- Cumhuriyetin bu yeni mües 

bu ı, üzerıııtle giiı ii len s·ok ciddi duğu yüksek değeri verecek bü- sesesinde Maarif Vekaletinin 

Ye cezri çalıtmaları, kaealıanıa tün ders vasıtaları, labraluvarları bu ssneden itibaren tatbika baş
ıi\tün c iiliiğline paı lak ıetiklıai atölyeleri, ileri terbiye prensiple dağı bu sistem büyük bir istik-
ntledın b~ .. leşe< kiiliin .-iicuı 1 rinin ilerı teknik icaplarına uy· bal vadetmektedir. 
balmuıoa buyuk teıır yapmış ıı-undu Lise ilk sene birinci ve Gazi Lisesinde kültür ders· 
oluyor. ikinci devrel~rin birer sınıfı ola- !erini idare edecek Türk mual 

Akhisar tiitünlerinin, •imdi · k ldı G bu··tuMn sı ., ra açı · eçen sene !imlerin de seçimine Maarif Ve· 
ki balde •~tını clevreeıne gıı· m•· nıflarına talebe alınarak teşkilatı kileti hususi bir ehemmiyet ver· 
mi• olwuıııa raıtmen yakından · 1 tı.ldı· • " genış e • miştir. 
tabm.n edilen miiıtaklıel fıat B ld •t·b t u yı an ı ı aren amamen Gazi Jiıesinin yatı ücreti 275 
ha yıl bttrhaldfl ziirraın yüziinii b. t• ı k d 1 b 

ayrı ır ıp o.ara ers ere at· ıa·radır. Nehar·ı talebe için Nafıa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
etsinler. Ben de Patnaya gidi· lıyacaktırr Birinci sınıfa girecek Veklleti tren senisleri tesis et 
yorlar derim. Lakin bu yolculuk ölan talebe bir müddet lngiliz . f B· 1 k t 1 b 

d ilerledikten F mış ır. ır ay ı a e e pasosu 
farında kendilerine bir eğlence çe e . . sonrad • en 116 kuruttur. Talebe bu paso-
bulmak mümkün olmaz mı? derslerını doğrudan ogruya dan cuma günleri de istifade 

- Ne gibi eğl•nce istersiniz? lngilizçe okuyacaktır. B~?un edebilecektir. 
- Başlarına bir bela gelsin için lngiltereden, Oksfort Uni Cumhuriyet idaresinin en ha 

de nasıl gelirse gelsin! Mesela versitesinin Riyaziye ve Edebi-
arkalarından beı on Hintli gön· yat şubelnrinden mezun iki yırlı ve verimli bir tahsil mües 

l ·ı· l · ·ı · · Hsesi olarak doğan ( Gazi Li· derip kendilerini soydurmak fa nıı-ı ız mua tim getırı mıştır. 
il 1 F sesi ) Ankaranın çok yıllardır 

lan gibi mua im erin bi~isi en dersle· 
_ Evet, bu da mümkündür. rini öbürü de lngilizçeyi idare beklediği bir irfan yurdudur Bu 

Bil kabilesinden bazı adamlar edecektir. yeni mekteple ayni zamanda 
şenliklerda bulunmağa gelnıiş· Mauif Vekaleti, az zamanda Maarif Vekileti Ankarada mek 
!erdi. Bunlara dostlarınızın zen İngilizce elde edebilmeleri için tep buhranının önüne geçmiş olu 

gin yo 1cular olduklarını haber Gazi lisesinin ders tevzi cetve- yor. 
Ç ki b. dili o··g·. verirsek işin ötesini kendi ken- !inde bazı değişiklikler yapmış oou arına ecne ı 

dilerine yaparlar! tır. Ecnebi dil saatları çağaltıl· retmek iıtiyen aileler bu yeni 
Ha şöyle! işte mükemmel bir mıştır lngilin muallimler Leyli müessesede arzularını tatmine 

tertip! Sevgili yeğenimin cebinde talebe ile doğrudan doğruya imkan bulucaklardır Çünkü ec 
bir metelik bile kalmadığını gör meşgul oiacaklar ve sabah ve nebi memleketlerinde bile eşine 
mekten daha zevkli bir şey mi gece mütalealarına girecekler, tesadüf edilmez bu güzel binada 
olur? Hatta bu temaşada bizzat azami istifadelerini temine çalı- çocuklarımızın, her türlü maddi 
kendim de bulunmak iıterdim. ,acaklardır. ve manevi ihtiyaçları en mü· 
Aceba o sevıili Billeri nerede Birinci devre birinci ve ikin· kemmel, en ileri, en asri şekil· 
bulabiliriz. ci sınıfta baılıyan bu sistem her de tatmin edilmit bulunmakta· 

~ S.flll v•r - sene bir vukarı ııaıfta tatbik dır. 

ııının ıürülnıeaınde, nnalıntıın

da yardım istıyecektir, bngiin 
yardım alan harmaacı da yarın 

yardıma giıler. 

• •• 
Uzaktan barınan yerinin can· 

lılıgı, savrulan hıırmanlarının 

banya kalkan earı tozları ~Ö· 

riilen yeşil Azizl.r kiiyü j!eniş 

bir derenın için• kurulmui ~·o 
Ye şirin bir köydiir. Dereni• 
ortasından Banaz çayı geçer, 
kiiylerde gezinti intibıı.larımda 

ııruı geline• anlatacajtım. Ha· 
naz onsınılan başlıyan bo dere 
ta Alaşebir Ye batta dRbR ileri· 
lere kRdar :azar, azar derinle~•· 
rek nzar gider, Bir baştan bir 
ba,a günlerce, haftalarca yel 
olan bu dere lıer yerinde ol!nnet. 
ten nömnneler almı, güzellikler 
yeşillikler içinde nzanır, Akde
nize akan elmaı pırıltılı, aaf ın· 
laril• berabMr akar 'ider. Aziz· 
ier köyane derenia gü .. llikl•· 
riaden .,.rilın bah,eyi' roblara 
derin bir zeTk, gönüllu• iıtira
hat Teriyor. 

Köyüa arkaaında n yanında 

aıra, aıra bap;lar uzanmış, der•
nın içinde babçeler, lıoıtanlar 

tabiata ayrı bir ıüı Teriyor ••• 
Rekim Ali: 

- Vayyy efendim !erle be
ni boetana götürdü. Der• ke
narindan kHtigi ıö~iit d•llarıo· 

dan yapılmış altkatı mntbRb iki 
katlı boıtaa !aharının bo ma
haretle örülmiit tınjtaneııiıı (3) 
üıtkatına . çıktık. Sabahleyin 
çiden ıonra lı:oparılııu, ıojtolı: 
kaTan, karpuzlarla bararetimi 
ıöndördüm. 

Ba kadarcık diolanmej!ı klUi 

gören hekim Ali bni kolııından 
tnıtu~u gibi yl\kınındııki bagına 
göliirdü. Köylülerin üzüm vak· 
tıoda en büyük iknmı bagından 
üziim lı:oparıp miaafirin• getir
mek değil, miıafirini bıı.gına 
iizüm koparmaga götürmek olu
yor, Artık bagında iıtedij?in yer
den iizüın koparır, 11lar, diledi
fin gibi yerain. A nupada Ve
rem bıt1talarının ellerin• iiziimü 
ııkıp şır& edecek bir !ilet nrir
ler. Bağlara ealıverirlermi,, 

haata elindeki alıtle üziimü 11kar, 
şıraıını içer, 11ratı geçer, bu ıa
retle tedaTi oluaurma~; ber köy
dr olduğa gibi hekim Alinin de 
beni bagına götürmeai lıaoa buna 
hatırlattı. Ho, lıir .. uı •. 

KaYnn, karpnz, iizüm falan 
derken midemi leaada ufrata
cağımdan korkuyordum. F11kat 
••yanı baynt fey! Köyiin ~oyu 
haYHı te1adı miılemin Hmtine 
agratmadıktnn başka ayrıoa 

kanmaz, doymaz i•tibalar uri
yor. Tekrar boıtan ta!Yarına 

ılöndük. Üıt katta altıma .. rİ· 
len kalıA hir mindere uzanarak 
ye,illikler içinde uzanıp :iden 
ılereyi, bu giizelliklere ıanki 

ıiper bir kale imiş gibi iki y11n
dan yükıelen tepeleri eeyrederelc 
bir müddet dinlendim. 

Bekim Ally• lti.r ara takı· 
lıyoram: 

- Hanı! Dıyorom çanına 

ot mu tıkandı, biillıülün dut mil 
yııtto1! 

Gülerek 
- Sıraı.ı Tar beyim, acelHi 

yok, hele akıpmA yakla, .. ııın, 
•en rabat et! lliilhiil ya g•o• 
öter, ya aababa kartı dıyor. 

Tok Dil 

(•) Ôvtnıtue: Ucu sıvıi demuli 
uzun dtğnek. l<ö)'liiler kağnı vt clli,ı!tn 
siiıetken kullan11Jar. 

( **) Ünlemek: ismi le çağı111ıak. 
(3) Ta/var, Tav{/ane: Bostanlarda 

balıreleıde ku1Ulan muvakkat fii;/l/tlılc, 

J at.klık barakalar. 
T. O. 



~ ::)abif• 

Şua Aleminde ...... 

aium'un faaliyet müddeti nispe 
ten kısadır ve takrıben 20 sene · 
de kaybo.ur. 

Nieccani Talebe 
l\1aanf Vekalesinin Emri 

Dün Maarıf Vekl eıinden 

mektepıere alınacak meccani ta 

lebe er hakkında fU emir gel 

mıştir. Leyli lıse ve orta mek 

tep ere meccan1 leyli olarak gir 

mek istiyen talebelerin beledi-

yetere ve Halkevlerine müraca 

atta bulundukları anlaşılmııtır 

V ckalet bu gibi talebelerin, mü 

aabaka imtihanına dahil olmak 

llzere doğrudan doğnıya im ti . 
hanların yapılaca~ı mektep mü· 
dürJüklerıne müracaat etmeleri 
lüzumunu isaret etmektedir. 

Memlekete 
Seyyah Celbi 

., 
feni Aııır 

iktisadi Haberler .. Sovyet Rus 
25 .Ey l~I 193..t 

Tedavülde 

tapu ıioilinoe malftnı olmadıkç .. 
paylaşmadao hari9 kalırlar. Sa
hf peşin para iJe olup müşteri
den ayrıoa yüzde iki boçnk del. 
l•liye ahaır. 6/10/934 tarıhioden 
itibarell tartname h•rkeae açık 
bnloodarnlaoaktır. Taliplerin yüz 

d .. yedi buç•k teminat akçeıı 

Teya baaka teminat mektubu ile 
9SS/22236 numara ile ikıoci io · 
raya miiraoaatları ilan oJunor. 

4060 (545) 

Bütün Egelilere 
Be1oglnnda 

otelini e taniye ederiz. 

Bristol Sirke· 
oi<le 
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- Şayet çocuk hasta olma 
&aydı, hatta onu öldürecekleri 
düşüncesi bile benim için, ne 
diyeyim. Daha az tahammül 
edilir bir şey olurdu Ben buda
layım. Ben hakikaten budalayım. 
Belki ben çalışkan da değilim. 
Dtiı.yada ne kadar serbest şey 
varsa gelip üzerine pisledikleri 
>ir gaz lambasına benziyorum 

ben •. 
Yamyassı suratı ile bir kere 

dalıa yukarı katı gösterdi, çünkü 
çocuk gene ağhyoreu 

Katof: "Ölüm seni bundan 

F erral kağıdı okudu 
Miralay: 
- Hatta cevabı da 

de eli 
Bir fotograf uzattı: 

şek'in ımzası altında 

vardı 

burada, 

Şankay· 

iki bari 

Bunun manası 

Vurunuz. 

nedir? 

F erral, kırmızı işaretlerle 

- ikisi de bir demek olan işçi 

lerle sefiller ka l abalığını göste

ren duvardaki Şanghay barita 

sına baktı. 

"Üç bin sendikalar muhafızı 
ve bunların ardında da belki 

üç yüz bin kifi, fakat aceba kı • 

mıldanmağa cüret edebilecekler 

mi? Ote yanda Şankayşek ve 

kurtaracaktır ,, dıyemiyordu. Onu 
alan da ölümdü. Hammerlih ko 
nuşmağa baş adığındanberi ka 
rısının hatırası aralarında idi 
Sı beryadan ümitsiz, yorgun, he 
kimlık tahs il yarı kalmış olarak 
dönüp te fabrika işçisi olmak ordusu,, diye düşündü. 
mecburiyetinde kalınca ve ihti · Sonra sordu: 
lali görmeden öleceğine emin - Ayaklanma olmasa bile 

olunca geri kalınca ömrünü, ı komünist şefleri kurşuna dizdır· 
kendini sevmekte olan genç bir mekle mi işe ba,lıyacak? 
işçi kıza azap çektirmek ıure _ Tabii. Ayaklanma olmı 
rile geçirmeğ• batlamıştı . Fakat k Komünistlerin ellerinde 
kız, Katof'un kendisine vermekte yaca ' 
olduiu ııtıraba karşı ses çıkar· hemen hiç silailları yok, Şan . 
maınağa başlar baılamaz acıyı kayşek'in ise ordusu var. Birınci 
çekenin onu çektirene karşı olan fırka cephede. En tehlikehsi bu 
ıefkatindeki şaşkına döndürücü- idi. 
lüğe kapılarak artık yalnız onun - Teşekkür ederim. 
için _\'aşamağa başlamış ve ahı görüşürüz 
kanlık dolayısila ihtilalci faali- F erral, Valeri 'nin yanına gi-
yetleriue devam etmekle beraber diyordu. 

~· 
( 

Radgolin metJcut diş macunlarınm en mülrt>mmelldrL 
Çüukt terktbt sıhhl, temiz ve fennldlr. Btr defa tecrübe 
ediniz. 

Bır tecrübe bin nas/hattan ı11tdir. 
Sj 

CEBBAR ZADE 

Yorgancı Muharrem 
Usta Mahdumları 

Hisariinü Yorgancılar çarııaı No. 7 - D -11 
TELEFON: 3755 IZMIR 

Kuştiiyii paınok •e yün ıte her model üzerine el ve ma. 
kin11 dıkı ş ler eon moda fııntazı yor~anlar Te karyola takım
ları, eüs yastıkları n teferrnRtı, kordonlu yataklar, tül ot. 
l•inlikler kadıfe "'" kumaş iizerıne farbalaboı ve güneşlik 
peıdeler, kanaptı sandalye kılıf !arı, şark oda takımları ve 
saıre ınaj:!azıunızda imal edildiıtinden unuz fiyatla teduik 
ede hı lı rsınız. Toptan •e p~rakende ıipari~ kabul edilir. 
Pamuk ijzerıııe de iş yapılır. 13-13 ('1'10) 

Makine imalathanesi 
Halimaga Çarşııı .Numara 50 

.Miie-ıesemin 

mamulatı 

olarak 

:1.4 
makine 

lzminle 
faalıyette dir. 

A lakndarla -
rın bu ına. kine 

lerın f'aalıyet 

tarzları hakkında rna 11ln1at alnııtb•rırıı t ııv~ıv e ederız. 

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

için 
}ağhane 
lıilumnın 

Ve 
alllt 

Un 
ve 

DeiJlrmenlert 
eılf'vat imal edilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaznzgen 

Her boyıla ve her k u "fvet 

her oirı8 mahrukat üzerine 

Bilumum Deniz Jşlerl 
Dorbınler, tnlnmbalar Te 

tesisatı ınibanikiye asan~ör Te 
v;nçler ve sair ı~ler deruhte 
ve kalın! edilir. 

- · - I' • .... .. • ~ 

··················~ ................................................... . • 
~ 
• : TAZE TEMiZ UCUZ 

• 
:ı:x . .A..C -llamca.i l!fiizhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdnrak Böyiik Salepoioıtln han karşısında 

......... , .......................................................... . 

• • ~~ • - 1 :::. - . ~· '"! ..... ~..... • • •• • 

• 

hu faaliyete bile bu budala kıJ;.• 

cağızın yüreğinde saklı bitmez 
tükenmez şefkati katmı,tı. Saııt· 
!arca onun saçlarını okşar ve 

- Sonıı \1 ar -

lzmlr Belediyesinden: 
'·----!t -~ Haraççızade- Biraderlerin 
Mefruşat Mağazası 

Fesçi Zade Aa Nihat 

- KRrşıyaka •o ışlerınde kul 

bütün gün onun koynunda ya-- lanılınak üzıır• hın ıekız yüz 
tardı Nihayet kız ölmüştü ve 
o zamandanberi. .. Halbuki bu 
hatıralar işte şimdi Hammerlih'Je 
kendi arasını girmiş bulunu
yordu. 

Sözle yapacağı hemen hiç bir 
şey yoktu; fakat sözün ötesinde 
hareketlerin, bakışların ve hatta 
oturuşun ifade ettiği manalar 
vardı. Tecrübe etmiş olduğu için 
biliyordu ki en büyük ıstırap 
o ıstıraba refakat eden sessiz 
liktedir. Bunu ifade etmek te 
insana huzur verir; fakat insan· 
lar kelimelerin pek çoğundan 

metr" uv.anluguoıla altı hın do• 

lruı yü:ı altmı• altı kilo ~ram-

lılı: kurşun boru kapalı zart la 

ıniinakaaa ilıı 17/10/934 le saat 

altıda ihale edilecoktır. lzabat 

almak •• şartnameyi 

üzere batkatiplige ve iştıralı: için 

de ayni gün ve .aalt• bele<lıye 

daiıni encümenine müracaatları. 

(5'19) 26-7 

fzmir iınarat u in,aaıı n

mnmiye Türk anonim şirketinin 

emlakinden müıenllit tıınzifat 

Telefon 2254 
Mefruşata müteallık en soıı moda döşt>melilı: kadife, 

Gobelen, logılız kretonları, file, cıbinlik vo perdelik tüller, 
bnHır stor ve keten perdeler, broıız korniz, çocuk arabaları 
ve sandalyoleri, taban, otomobil, masa muşambaları 
saire hulıınur. 

Izmir - Yol Bedesten Ku. 29 
(3:.!3) 

Her Fiata Satış Kirahk Ev 
ziyade kendi derin acılarını bi- ve ten•irat vergi lıorçlarıoı ka· . Acele Müzayede ile Satış 

Göztepede tr-smny oadde1ine 

ve vapur iskel .. ine iki dakika 

ın~saled11 gayet havadar ve bü · 

yük bahçİıyi havi bir hane ki · 

ralıktır. Boru. aarayıoda Fehmi 

Sımaaroglu beye miiraoaat. 

lirler. Düşüncelerini yanlış anlat· 

mak veya yalan söylemek Ham· 

merlih'e kendi kendinden iğren · 

mek için yeni bir hız verebilirdi. 

Onun asıl ıstırabı kendi ruhunda 

idi. Katof ona, bakışlarını üze· 

rinde tesbit etmeden baktı, mah

ıun mahzun.. Ve erce sevgiye 

mahsus tavırlarin ne kadar az 

ve ne kadar beceriksizce oldu-

ğunu bir kere daha anladı: 
- Hiç lıir şey söylemesem 

bile anlama l ısın, dedi, söyliyı:çek 
ne vardır k.J 

Hammerlıh sanki çaresizlikle 
hayatının manasızlığı arasında 

hangısinı tercih edeceğini bil

mıyormuş gıbi elini kaldırıp gene 
ındirdı Katot'un karşuında öyle 
takatsı z duruyordu. 

Katot a " bir az sonra Çen'i 
aramağa gıderım,, diye düşünü 
yordu 

Saat6 
Bu sefer üniforması ile kar 

jtsındı. duran mı ralaya Ferral: 
- Para dün verildi, dedi. 
- Askeri vali ceneral Şan · 

kayşek'e uzun bir nota gönde · 
r-erek ayaklanma olursa ne yapı 
lacağını sordu: 

Miralay gözündeki gözlüğü 

ınısafırin üstünden Feıra:'c baktı 
ve yalnız "ış'e tercümesi,. ceva
nını vudı. 

nnni müddet zarfında ödeıoedık-

!erinden bir lıorouıı tahsili i({ID 

şirketin nbd111in(le bulunan Fevzi 

Pa'a bolnrı üzerindeki 3t N. lı 
adanın J6, 47, 48, '19, 50 n 51 
N. 1 ı "fe 1754 lı ra 20 kurut mu
harrer kıymetli aualarının tah-
ıi li emval kanununun hükiimleri 
dai reaıode haczen 1atılmıısı bele-

Onümüzdekı Oaıoa günii yanı 
Eylurnn yirmi sekizıpoi günü 

ubahleyin alafranıta saat on bn

çukta Birinci Kordonda Giin<log

du MH'ndiye 011ddeıinin Batlan· 

gıoında Bakkal Hafız bey karşı 

11nda Sade eolı:agında 7 numara. 

da merhun Matmazel Dandriya 
diye daimi encümeni tarafındaııı ait bir çok· liikı mobilyelar bil 
ittib"z olnııan {{8 N. lı ve 18/8/ müzayede 11tılaoaktır. Gerek 

934. tarıhli kararı ıoabındaıı bn- Blotlıner Alman piyano, lüke 
lunuıuş olmak la tarihi ilılııdaa etajer, koltuk takımı, kemanlar, 
yirmi l{iin sonra ilk ihalHi ve Japon Tazoları, yalı boya levha 
lıirinci ihale tarıbioden 10 gün !ar, 11def masa, ma•nokütüphane 
~onra da ket'i ibaleoi yapılmak kitaplarıyl~, 6 Amerıkao 1aodal

T11lefon : 3039 

5-16 (S 5) 

Çcıcuk Hestalıklan 
Mütehassısı 

Doktor 

Ali Aua~ 
,artile yukarıda mevki ve nn· ya, { köşe anahtarlı mua, .,.1_ lkametgahlarıaı Birinci 
ınarnları göe;erilen are•lar aleni bor, yazıhane, bakır mangal, 8a. Kordonda Tayyare Hineması 
miizayed• ile satılacllktır. Talip- hibinin HIİ çanta gramofon plak civarında 222 Numaralı eve 
lerın şıırtoaıneyi görmek üzere lariyle, şiş• takımları, Kaşık çıı· nakletmiştir, Haıtalınını eı· 
beleJı1• ıuuha1ebe1ine ıııüracııat k 3 kisi ıı:ibi lkinoi Beyler ıoka-. . tal bıçak, ma•un şemşiyeli ~ 
ları •• artırmaya ıştırak içın de 1 kt ·1ı; 1 b 1 ht ı·r k gında 8{ Nomııralı mnaye-a e rı aw a arı, mn e ı ar 
müzayedenın dn"ın edeoeıtı 15/ nehanesinde kabul eder. " yolalar, bnzlnk, termosifon ma-
10/934 tıı.rıbine kadar arttırma b Evin Telefona: 3053 an10, .arı kRryola mayataklar, 
bedeli özerınden yüzde yedi bu· la•ınanlar tu•aletleriyle, komo- Muayenehane Telefona: 534.2 
çulı: t•ıninat akç .. ını belediyeye dino, t•k •e çifte kanatlı aynalı H: 3 (25) 

yatırmaları ili\n olırnur. dolaplar, dınr saatlı.rı, yatak · •-------------
4.099 ( 547 ) larla di"fan, muhtelit kanap• kol-._. ____________ .._.,.. 

ızmlr HllAllahmer merke- taklar, goraloı Kulıı halı n sec· 
zinden: oadeler u ıair bir çok lük• mo· 

Merkezimiz idaresini:le bulu· bilyalar hilmüz3y,,de aatılaoaktır. 

nan İkiçeşmelik; Kaşıyaka ve SRtı' peşindir. 
Kahramanlar dispanserlerinde Saman iıkeleai Büyülı: Kar
Ağustos 234 ayında 1823 hastaya diçalı İbrahim bey ban 40 au
bakılarak ilaçları meccanen ve· marada Emniyet miiıısyede Hlo-
rilmiştir. nu miidiirireti. 2-1 <5t3) 

Aydın Demlryolu nmum 
MDdOrlUtOnden: 

28 -9- 193J Tarihinden 31 

-8- 1935 tarihine kadar mut•· 

her o\mı&lı: üzere Aydından Di· 

nara ta'ınaoslı: Haşha'ın 

tonunılan (1112) koru' 

ııaltliye alıııaoakhr. 

beher 

üoreti 

Panayırdaki Muhteşem 
lerini Görünüz 

Mobile-

Pavyon l!fu111a.ra.sı 12c 
Tioaıethans: lKtNOt REYLER SOKA.K No. 102 

l!ToYçe Oriyantbank 1 DRESDNER BANK ŞUBESi 
IZDliB. 

M..KRKEZ1 : Bl<~RLlN 

Almangada 175 Şubesi Mevcuttur 
l:foı maye ve ihtiyat akçesi 

165,000,000 Raybsmark 
Türkiyede Şnbeleri: lSTANBUL ve lZMlR 

Mısırda Şubeleri : KAHlRR ve ISKEND.ERlYE 
Her türlü banka ınnamelıitnı ifa ve kabul eder 
< ALMANYAHA seyahat, ikamet, ıahsil ve 
ehven ~eraitle RRGISTERMARK satılır. • 

İç Ticaret Umum 
dürlüğünden: 

Mü-

30 ilı:in<ıi Teşr ı n 330 ıarıhlı kannn bükiimlerine g-öre teınil 

edilmit olan eooebi •opnr şirketlerınd•n İta l yan tıı.hıiyetli • Loıt 

Trieıtino Fılotte Rınaite Marittima İtalyana e Sıtınar> ,irketinin 

Türkiye u1JJumi ulı:ili haiı. oldugu •Rliibi1ete binaen hu kerr• 

müreoaetla •irketin lzmir acenteligine tirket namına yapacagı i•lcr
den doğı.oak danlarıla hötün mıhkemelerd• <len eden, edilen n 
üçi1noü •atııı •ıfatlarile ha:ı:ır bulunmak iil'Jere İtalyan tebaaaınılan 
Rodolfo z~ndonati "'"kil tayin ettigiııi bildirın ~ .,., lılzııo ·~•""' 

nıikaları •ermişti. 

Keyfiyet kanuni hükümlere oygon görülmüş olınakl,. ilı\n • ıı ııur. 

Hliı 1 ınza 

Aılının aynıdır 23/9/934. 

4062 

Ticaret miime1yızı 
1 bılln Tıı rl:'ot 

(54.8) 

Oku naoı .. mc;l ı r 

Taıdık olnnur, 
Tzınir valiıi N. 

l wza okuLauıadı 23/9/934. 
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Devlet DemİrJ'olları 7 iaoi işletme Haoıhü1tyinler 1s 22 13 22 KirkRgaç 12 52 5 12 57 

1!üf ettişliğinden : ~~!ak ~~ :~ ~:~:e }! lı! 20 1! ~: 
lzmir - Afyon Arasında 1103 M"nemen ıs '2 2 ıs 44 Gire~on 14 33 ~ 14 3~ 

Y 1 T Emiralem 13 52 Karacalar 14 50 1 14 ~ı Nnmarah o cu reni Seyri Muradiye 14. 11 Sottacak 15 ~6 10 lö ~t) 
Sefer Cetveli ~::~:!öy ı' 2s . 1 ~! ~~ ~:::~:~.~serin ~~ ~~ 2~ ~~ ~~ 

H •• 1 1 Karaap;a9lı 1' 4.4: 14 44 Tel:lki B. 1110/934 tarihin· 
deo itibaren ergUU Ş er Harhaulı 14 54, 14. 54 y eniküy 

l&hllkçelebi 15 02 15 02 Oınerküy 
17 48 
18 15 
18 :39 
18 57 
l !) 11 
19 j;) 

20 Ol 
20 29 
20 40 
21 05 

10 
j 

17 58 
18 18 
18 44. 
18 58 
19 12 
19 36 
20 11 

lıtasyonlar 
lzmrr 
Halk:ıpınar 

1'uran 
Kartıyaka 

Hacıbtiıeyinler 
Qi1lı 

UlocacalL 
Menemen 
Emiralem 
MorRdjya 
Horoz köy 
Maoısa 

Q•baoıu. 

Kaeaba 
Urganlı 

Ahmetli 
Sart 
Salihli 
Y eşilkaYak 
Dere köy 
Alkan 
A.lat•hir 
Kinlik 
Konaklar 
Güney köy 
Elvanlar 
Ahmetler 
Km. 241 
lnay 
Karaknyu 
Uı;ıak 

Kapaklar 
Banaz 
Otonk: 
Domlupınar 

Y ı l<lırımkemal 
ifa 1 ınahm•t 
Geçıkhamamt 
A t1onkarahiHr 
At10• Anadolu 

Varma 

9 (0 

9 54 
10 07 
10 21 
10 41 
11 07 
11 22 
11 29 
12 05 
12 :ıs 
12 53 
13 ıo 
13 28 
13 •2 
1.t 15 
14 31 
14 46 
15 04 
15 38 

17 23 
17 50 

18 29 
19 Ol 
19 46 
20 11 
21 15 
21 5( 
22 25 
23 08 
23 35 
00 27 

1 10 

Durına 

2 

1 
1 
8 
1 
1 
1 

16 
1 
9 
1 
1 
l 

15 
1 
1 
1 

20 
5 

10 
1 

10 

1 
29 

1 
3 
7 
2 

11 
3 

Kalkma 
9 13 

9 42 

9 55 
10 08 
10 29 
10 (2 
11 08 
11 23 
11 45 
12 06 
12 37 
12 5( 
13 11 
13 29 
13 51 
14 16 
14 32 
lt (7 
15 24 
15 ,13 

17 33 
17 51 

18 39 
19 o7 
19 47 
20 4.0 
21 lG 
2t 57 
22 32 
23 10 
23 46 
00 29 

1 05 

Afyon - lzmir Arasında 1104 
Numaran Yolcu Treni Seyrü 

Sefer Cetveli 
l /l 0/934 tarihin

den itibaren 
lıta1yoolar 

.Atyoo .A.nadolu 

.At1onkarahiıar 

Oeçikhamamı 

Balmahmnt 
Yıld1rımKemal 

Dumlupınar 
Otorak 
Banaz 
Kapaklar 
Utak 
Karakııyo 
lnay 
Kın. 241 
.Abm•tler 
ElYaolar 
Güo1tyköy 
Konaklar 
Kıolik 
Alaşehir 

Alkan 
Dere köy 
YeşılkaTak 

Salihli 
Sart 
.Ahmetli 
Urg,rnlı 
KıHaba 

Qobaoıaa 

Manita 
Horozl<öy 
Moradıye 

Emiralem 
MePemen 
Ut ocak 
Qiylı 

Hac1bü11yinler 
Karşıyaka 

1-'uran 
Halkapınar 

İzmir 

Hergün işler 
Varına 

4 24 
5 06 

5 '' 6 13 
ti 38 
7 35 
8 02 
8 39 
9 09 
9 34 

10 36 
10 53 

12 17 
12 34: 
13 07 
13 21 
13 38 
13 56 
14 29 
14 .t6 
15 01 
15 u~ 
15 48 
16 12 
16 39 
16 ö5 
17 20 
17 83 
17 56 
18 09 

18 25 
18 39 
18 51 
1g 15 

Darına 

1 
8 
1 
1 
2 
1 

13 
1 
1 
9 

1 
9 

1 
19 

1 
1 
1 

20 
1 
1 
1 
9 
1 

20 
1 
1 
1 
9 
1 
2 

6 
1 

14 

Kalkma 
3 40 
3 45 

4 25 
5 J4 
5 45 
6 14 
6 4.0 
7 36 
8 15 
8 40 
9 10 
9 43 

10 37 
11 02 

12 18 
12 53 
ıs os 
13 22 
13 39 
14 16 
14 30 
14 4. 'l 
15 02 
15 28 
15 49 
16 32 
16 40 
16 56 
16 21 
17 42 
17 67 
18 11 
18 18 
18 31 
18 'o 
19 06 

lzmir - Bandırma Arasında 1201 
Nnmarah Sür'at Treni Seyrü 

Sefer Cetveli 
1110/934 tarihinden itibaren Pazar Ye Qar~ambaıthıJeri işlu 

lataııyonlar V arm" Durma Kalkma 
lzmir 13 
Halkapınar 

1'uran 
Kar,ıyaka ıs ıız 1 

13 12 
13 18 

Kayışlar 15 19 15 19 Snsı rl 1k 5 
Kapaklı 15 25 15 25 .M. Keuıalpaşa 
Qittlık 15 30 15 30 OkcugiH 

1 
1 
1 Akhiıar 15 39 lô 4.3 A kaakal 

Süleymanlı 15 53 15 53 
8ıgı rcı 

Harta 16 10 16 10 'Telaki O. 
Karaağaç 16 22 16 22 

10 
3 

20 
20 32 
21 00 

Soma 16 36 2 16 38 
Beyoe 16 59 16 59 
Gire1on 17 20 17 20 
Karacalar 17 82 17 32 
Soaoak 17 57 2 17 59 
Çakurböıeyin 18 22 18 22 
Balıkeıır 18 48 3 18 5 L 
Yeniköy 19 30 3 19 32 
Oınerköy 19 <!8 19 48 
Suırnrluk 20 06 1 20 07 
Moıtata Kemalpaşa 20 17 20 17 
Ok9ogöl 20 ~9 20 29 
.Ak11akal 20 49 20 4.9 

fügırot 21 13 21 13 
1-'elaki O 21 29 

Bandırma Gı\T 21 35 5 21 40 
Aandırma Şehir 21 45 

Ban o ırma-lzmir Arasında 1202 
Numarah Sür'at Treni 

Seyrüsefer Cetveli 
l/10/934 tarihinden itibaren Oamarte1i Te Salı gönleri itler 
Iıtaayoular V arml\ Durma Kalkma 
Bandırma - tehir 23 45 
Bandırma - gar 23 50 3 23 53 
Telaki O. 24 00 
Sııtı rcı 00 13 00 13 
.Aksakal 00 :rn 00 3ô 
Oırnngöl 00 ô3 00 53 
Muırata Kemalpaşa 1 04 1 04 
Snlilırlık 

Ömuküy 
Yenık<>y 

Halıkeıır 

Qukar 1-!ii•eyin 
~ogocak 

Karacalar 
Gıreaon 
H11yce 
~oruıı 

Kırkağaç 
Harta 
Süleymanlı 

Akb11ar 
()ıftlık 

Kapaklı 

Kayışlar 

lıhakçelebi 

Sarbanlı 

Karaağaçlı 

ManiıR 

Boroıköy 

Mnradıye 

Emiralem 

Menemen 
Uluoak 
QiyJi 
KarşıyakR 

Toran 
İzmir 

1 ıt 

1 33 
1 51 
2 ~8 
2 ö8 
3 28 
3 51 
4 03 
4. 22 
.. 43 
ô 00 
5 15 
5 27 
5 ~8 
5 50 
5 55 
6 02 
6 17 
ô 2! 
6 32 
Ü 47 

7 35 

8 03 
8 11 
8 25 

1 

3 
4. 

2 

3 
1 

G 

1 

2 
1 

ı 15 
1 :!:3 
1 54 
2 32 
2 58 
3 30 
3 5t 
4 05 
4 22 
4 46 
5 Ol 
5 15 
ö 27 
5 4.ı 

5 50 
5 55 
6 02 
6 17 
6 2t 
ö 32 
6 53 
6 57 
7 06 
7 26 
7 36 

'1 '' 7 ö:ı 

8 05 
8 12 

lzmir - Bandırma Arasında 1203 
Nnmarah Yolcu Treni 

Seyrüsefer Cetveli 
11101934 tarihinden itibaren 

Ooma, comartHi, pasarte1i, Hlı Te per,emb• günleri itl•r 

ı.ta1yonlar Varma Darma Kalkma 
İzmir 7 15 
Balkaprnar 
Turan 
Kartı yaka 
Baoıhünyinler 

Çiyli 
Uluoal: 
Menemen 
Emirllem 
Muradiye 
Horozköy 

Manisa 
Karaa~a9lı 

Sarhanh 
lıhakçelebi 
Kayışlar 

Kapaklı 

Çiftlik 
Akhi1ar 
Süleymanlı 

Harta 

'1 36 
'l 4.6 

8 03 
8 20 
8 36 
8 66 
9 22 
9 39 
9 47 

10 19 
10 31 
10 42 
11 05 
11 15 
11 24. 
11 36 
12 05 
12 36 

1 
3 

fj 

2 
8 
1 
1 
1 

16 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

1, 
1 
t 

6 37 
'1 4.9 

8 08 
8 22 
8 44: 
8 67 
9 23 

9 'o 
10 03 
10 20 
10 32 
10 (4 
11 07 
11 16 
11 25 
11 50 
12 06 
12 37 

Bandırma gar 
Bandırma - Şehir 

Banjırma - lzmir Arasında 1204 
No. lu Yolcu Treni Seyrü 

Sefer Cetveli 
1/101934 tarihinden itibaren 

Cuma, Cnmarte•ı, 
lstaıyonlar 

Bandırma - ~ehir 

Bandırma gar 

Tehlki O. 
Sıl?ırcı 
.lı. ksakal 

Okuco~m 

l\l. Keınalpata 
8o"ırlık 
Ümerköy 

f eniküy 
Telaki B. 
1hlı ke~ır 

Çuknı bliıeyin 

So,ıucak 

Karacalar 
G ı reıon 
Heyce 
Soma 
J{ı rkaj'.?aç 
Harta 

Süleymanlı 

Akb1aar 
Çıflık 

Kapaklı 

Kayışlar 

lıbakçelebi 
8ıt.rhanlı 

l~ı\fıtagaçlı 

Alanııa 

Horozküy 

.Mura<lıye 

.Eını raleıu 
l\.leııeuıen 

Ulucak 
<)iy 11 
1:1 acı b iiaey inler 
Kartıyaka 

'1'11 ra n 
Halkapınar 

lzmır 

Pazerteei, Salı Ya Per~embe günleri itler 
Varma Darına Kalkma 

6 40 
7 00 
7 16 
7 50 
8 10 
8 24 
8 38 
9 05 
9 35 

10 23 
11 12 
11 5:l 
12 28 
12 t4 
13 07 
13 33 
14 17 
14 48 
15 07 
15 24 
15 50 
15 50 
16 09 
lô 32 
16 43 
16 55 
17 19 
17 54 
18 10 
18 39 
18 5~ 
19 14 
19 'J.7 

19 52 
19 58 
20 10 
20 32 

10 
1 
9 
1 
1 
1 

4 
1 

10 

17 
1 

9 
1 
1 
1 

20 
4 
1 
1 

16 
1 
1 
2 
l 
1 
2 

28 
1 

' 1 
8 
1 
2 

8 
1 

12 

6 35 
6 50 
7 01 
7 25 
7 51 
8 11 
8 25 
8 42 
9 06 
9 45 

10 40 
11 13 
12 02 
12 29 
12 , ,, 

13 08 
13 53 
14 21 
14 49 
15 08 
15 40 
15 51 
16 00 
16 11 
16 33 
16 44. 
16 57 
17 4.7 
17 55 
18 14 
18 4.0 
19 00 
19 15 
19 29 

19 50 
19 59 
20 22 

lzmir - Alaşehir Arasında 1107 
Nu. h Muhtelit Tren Seyrü Sefer. 

Cetveli (Hergün) işler 
İıtısayon !ar 
1 zruır 
Halkapınar 

Torırn 

Kar,ıyaka 
Hacihüıeyinle 

Qiyli 
Ulucak 
Menemfm 
Eıniralem 

Muradiye 
Horoz köy 
Maniıa 

Çebanıaa 

Kaııaba 
Uq.~aolı 
Ahmetli 
Sart 
Salihli 
YeşilkaYak 
Dereköy 
Alkan 
.Ala,ebir 

1110/934 tarihinden itibaren 
Varma Darma 

16 2~ 
16 34 

16 66 
17 09 
17 24 
17 (6 
18 12 
18' 33 
18 41 
19 20 
19 43 
20 og 
20 26 
20 46 
21 02 
21 (0 
21 ô7 
22 14 
22 23 

-Sonu 1 J inci sahıiede-

2 
8 

1 
1 

10 
1 
ö 
1 

19 
1 

10 
1 
2 
1 

20 
2 
a 
1 

Kalkma 
16 05 

16 26 
16 (2 

16 57 
17 10 
17 34 
17 4.7 
18 17 
19 34 
19 
19 21 
19 53 
20 10 
20 28 
20 47 
21 ~2 
21 (2 
2~ 

22 15 

Hilaliahmer Merkez Umumi
sinden: 

Eııkitehir Hillliabuıer aııbuında buta nakliye arabası, arp·' 
ktrm~ hayTan kırpma makinaları 9tıki kayı~le.rı ve koll\oları hala:-
n aaire 22 lbtik kaynak Ye tenek•ci kordon makinftları demir 
de1ttire, planya, torna. zımpara taşı, makkap tezgahları Te aaire 
~3 kapah ye açık Vokııol marka binek otomobili ye kam!'onıtleri 
ye ayrıca motörleri 24 prt1e, torna, şerit deıtre, makkap zımporG.. 
taşı tezgahları n tranımi11yon milleri 25 demir varıl hır eıki ai•· ' 
tem Ford otomobilleri Ye binek karoserileri ve 1aire 27 Eyliil 93( 
tarihluiııde 1atılaoagından taliplerin müracaatları. 

21~23~24~25~26~27 3g96 (518) 



9f, ı-·.-ı(,1 l!•!lıf 

~laşehir - lzmir Ar~sınna 1108 
No. lu Muhtelit Tren Seyrü Sefer 

Cetveli (Hergün) işler 
1/10.1934 tarıbiodeo itibaren 

\ a ı ıııa Hu ı ıııa .Kalkma 

4 04 1 

Yeni Asır 

r=-~, 
s \ ~·-' --r ,;--· 

""""'' ' , 

.. ' ' 
E!"lıffe t t 

Ç}arson, i1fe şimdiye kaJar 
HeJi9im en eyi bi{le{ ! 

Al•~ebır 

Allan 

D~rekö:r 

y.,şılkavak 

Salıhli 

4 18 4 

4 :l8 ;~ 

4 58 2t 

3 50 
4 05 
4. 22 

( 4.1 

5 20 
,, A~ ~ 3 ;,t--_ 

') ;-,', ( ~ /\ /yt / ~/, , ____ _ 

_ Tabii Efendinı . . . Bu purça e I 1 

f evkaldde taze ve yunı uşak 'Ya P an 

"Frigidaire" de iki gün kabıııştır. 

'a ı t 

A 1ı ıoet li 

Urganlı 

Kıuaba 

QobaoıH 

Manita 
Herozköy 
Moradıye 

Emiralem 

Menemen 
Olaoak 

Qiylı 

Kar~ıyaka 

Toran 
Halkapınu 

lzıuir 

5 :13 l 

ô 1\0 2 

6 06 1 

5 34 

ô 52 
6 07 

6 34 

6 55 

7 35 
7 43 
7 59 
8 25 

8 4.1 
9 02 
9 ~.w· 

9 44 

9 56 

J\ ~ J V Bir lokantanın şöhretini, memnun edilmiş 
~(il("- f' ~ J~) \~_!J~ müşteriler yapar. 

~, \~ =- 1 t=t I'~ tL,.-;.L------------
6 i( 10 
ti 5( 1 

1 ıs 11 

7 42 1 
7 5Ş ı 

8 :!4 l 

8 37 ıo 

!I ot ı 

9 14. 6 

9 :15 9 

9 53 3 

10 06 10 10 16 

10 25 
Si Q.r 

ızmir - Karşıyaka - Çiyli Banlyö Trenleri 
• Seyrüsefer Cetveli 

11101934 tırrihinden itibaren muteberdir 

lll :;r_r-h(;i :a 

1 1 1 
l:l9 (2) htaıyonlar ( l' l:l 15 

1 
17 

1 
19 

1 
::!l 23 25 27 

. 

L'. l 4 ->4 oT ö4 ç \ 
lzmır 5 25 6 05 7 45 9 35 12 00 15 00 L7 00 ıs oo 19 35 !1 25 ' 

Hilal 5 29 6 09 7 49 9 3!1 12 04 15 04 L7 04 ıs 04 19 39 !1 29 
H"lkapıuar 5 :<;l 6 13 7 53 !) 4:l 12 os 15 os 17 08 18 08 19 43 n 33 

ı7 ıo 
.Menlnli 5 36 6 16 7 57 !) 4 6 \2 11 15 11 l 7 13 ıs 11 19 4.6 H 36 
8alhau• 5 39 6 19 8 01 !ı 4H L2 H . t5 14 L 7 16 18 1t 19 49 n 39 
BayrAklı 5 42 6 22 8 05 9 52 L:! 17 15 17 17 19 18 17 l!I 53 n .ı.2 

' '1'nrau 6 25 8 09 9 55 15 20 18 20 19 56 !l J5 
' r.12 L'. l 20c r.ııo~ l.24 l' 1 !04 
' 5 45 6 28 8 13 9 57 12 20 15 21 17 22 18 22 w 00 n 46 ' 

A IA_rhıy 5 50 6 3~ 8 18 o 02 ı2 25 l5 26 17 27 18 27 w 05 n 51 
Kartıyaka 5 52 6 35 8 20 lO OJ l:! 37 15 21! L7 29 18 30 w 07 n 5a 

~ r 1104 
5 53 (i 39 8"':>.ı LO 10 12 32 L5 31 17 31 18 32 !O 10 ıı 55 

Boıtaolı 5 56 6 i2 8 24 l(ı 13 12 35 5 34 17 34. 18 35 w 13 n 58 
B. HüHyialer 6 00 6 46 s 2S ıo 17 l:! 39 L5 38 17 38 18 39 !O 17 ~::! 02 

1 
l'. 12 l'.16 T.18 r. :ı2 l'.26 . r. 28 L'. 30 

Qiyli 6 54 L7 46 
r t4 r. :!4 

1 

-
1 1 

f 12 
(1), 

1 1 1 1 ~o 14 16 18 20 22 24 26 28 (2) 

T.11 ır.13 T.15 r 17 -f.1301 r 21 L23 r.2s r.21 r.2~ 
Çiyli 7 10 17 Si 
il. Hii111yinler 6 10 7 18 8 36 ıo 38 14 03 16 05 18 02 18 47 20 34 22 10 
Hoıtnnlı 6 14 7 22 8 40 10 42 14 06 16 09 18 06 18 51 20 38 22 14 
Kartı yaka 6 17 7 25 s 43 10 45 14 09 16 12 18 09 18 54 20 41 22 17 

6 20 7 28 8 45 10 53 14 12 16 15 18 11 18 55 20 44 22 20 
Alay beyi 6 22 7 30 8 47 10 55 14 14 16 16 18 14 18 57 20 46 22 22 

;~ Toran 6 27 7 35 ll 00 16 32 18 19 19 02 22 27 ' f.13 r.120: r 1101 l'.25 : 

;'' 6 29 7 38 8 52 11 03 14 19 16 25 18 21 19 03 20 51 22 28 
~ Hayrakh 6 32 7 41 8 55 11 05 14. 2;3 16 28 18 24 19 06 20 54 22 31 
' Salhane 6 35 7 44 8 58 11 08 14 26 16 31 18 27 19 09 20 57 22 34 

.M~reioli 6 38 7 47 9 01 11 11 14 29 16 34 18 30 19 12 21 00 22 37 ' 6 42 7 50 9 04 11 13 14 32 16 37 18 33 19 16 21 03 22 40 • Halkapınar ·' Hil:il 646•754 908 11 17 14 36 16 41 18 37 19 20 21 07 22 44 ' 
IT15ÇY Tl 103 • 

lzııııı 6 50 7 5819 12 11 21 14 40 16 45 18 41 19 24 21 11 22 48 
T53ÇY -. :il 

( L) 11;12 ıııımaralı trenler cum" güııterı ışlemer.ler. 
(2) :!9;30 ııomaralı tr•nler 1 hazirandan hi rinci tetrin nib,.yeline kadıu itlerler. 

lzmir-Bornova Banlyö Trenleri Seyrüsefer Cetveli 
11101934 taribinden itibaren muteberdir 

.............. ll!lll ... illm!l~Z .. ._Nrz./7/r7//////Al3~pill--ıııı-IAl ........ l!iml ........... 1 lıtaıyonlar 51 (lJ 53 55 57 l 59 61 63 65 1 67 69 (2) 

•-------+----!~r~ı2~ex~.TT""--7."rır,umu~s,~yv-----!:'----:----;----:ı----T----1 
lzıuıı 5 45 6 45 8 05 10 15 12 ıo 15 10 ~6 20 17 35 19 45 21 40 
Hilal 5 49 6 49 8 09 10 19 12 14 15 14 16 24 17 39 19 49 21 ıU 
Halkapınar 5 53 6 53 8 l:l 10 23 12 18 15 18 lti 28 17 43 19 53 21 48 
M.aninli 5 57 6 57 8 17 10 27 12 22 15 22 16 32 17 47 19 57 21 52 
HornO'fl\ 6 05 7 0518 25 10 35 ,12 30 '5 30 16 40 17 55 20 05 22 00 

T. 25 T. 54 T. 56 f_ ; 8 T. 60 T. 62 T. 64 r. 66 T. 68 r. 70 

lıtaeyonlar 

BornoYa 
.M.enlnlı 
Halkapınar 
Rilll 
hınir 

js2 (lY 54 56 j 581 60 62 64 66 68 f 10 

r. ::.ı T. 53 T. 55 T.~ r. 59 T 61 Tı 63 T. b:> r. 67 ır. 69 
6 15 7 28 8 35 10 45 14 10 15 40 16 55 18 35 20 25 22 10 
6 23 1 36 s 43 ıo 53 t4 1s ıs 48 11 03 18 43 20 33 22 18 
6 27 7 40 8 47 10 55 14 22 15 52 17 07 .8 47 20 37 122 22 
6 31 7 44 8 51 11 Ol 14 26 15 56 17 11 18 51 20 41 !22 26 
6 35 7 48 8 55 11 05 14 30 15 00 17 16 18 55 20 45 ~2 30 

TI5ÇY T23ÇY 

.................... V"Aaulllİl1 ~~//T/77./, ' , . V.a'~~lllll!lir:.tdM ... U'/Jf!IV;ioa:I 
(1) f>1:62 nıııııaııılı trenler cıııııa g1111l~rı ı~lemezler. 
(~) 611;70 c c 1 hazırantlau bit incıtetrin nib11yıtlo• kadar işlerlır. 

24-25-26 (526) 4022 

İşte bunun içindirki,"Frigidaire'.in 
otelciler ve lokantacılar nezdtn
de büyük itibarı vardır. 

FRIGIDAIRE 

D K.T B. 

Hatip Dö. [sa 
Dahili Hastalıklar 

MütehaBBl81 
Hastıılınını Her gün Oıtleclen 
sonra Beyler - Hacı İmam

lar ıokaıtıncla 
No. t2 - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 333t 

~.7 .. 
Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi göz • 

hastalıkları mlltehass1B1: 
İkinci Beyler sokagı l'\ o. 65 

Telefon: 3055 
26-1 s. 7 746 

Dr. Ali Rıza 
Donum Va Cerrahi Kadın 
Hastalıkları Mütehassısı 

Raştnrak Kestelli cadde
sinde 62 nuınaralı mn:ıyeue
baoesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalarını kBbul eder. 

Telefon: 2987 
s 7 (248) 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket Hastanesi 
Dahiltge Mlltehassısı 

Mnayeoehane Birinci Bey
ler ııokaıtı numara 36 Tele· 
fon 3956 
ETİ Karantina traınvay cacl 

deai karakol karşısında No. ö96 
Telefon No. 25<i5 

(363) 
---~-- -------~-~--

Almanyanın Türbingen ıiıı.röl
fün unu Tıp fakülteei 

ınua vin !erinden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve tenasül 
bastalıkları mütehassısı 

Mnay1111baaHini Birinci 
Beyler sokaiı ( Elhamra ıi

nemıuı arka11nd" ) 55 num•· 
raya nakletmi,tir. (ll<l6) b·S 

• 
OTOMATiK SO~UTMA TERTIBATI 

BOURLA BiRADERLER ve Ş11 

M .. kinıı. Fabrlkaslbtıı 

NAMDAR ÇIKRiu-I 

1 ürk iye umumi Acenteıı 

G. D. GIRAS 
IZMlR İSTANBUL 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet 
~okagı No. 3 1ele/ıın No. 2413 

P. K. No. 234 

Aıır efendi caddeli 
Baker baoı 

Posta kutuıo : 4.16 - :..::.._ . ......_ 

Eczacıbaşı S. FERiT 

ŞiFA ECZANESi 
Meıııleketın ım yüksek tılı 

bt müeısesesidir. 

Sıhhi korıa 

Fenoi gözlük 
Barometre, terınometre 

Çocuk don moşl\mbaları 

Bilumum tuvalet çeşitleri 
Yerli ecnebi mustahzarlar 
Ender bulunan ilaç .;eşitleri 

Daima 
.M:eYont Te her yerden çko 

ocnzdor. 

S. FERiT 

ŞIFA 
Eczanesi 

• İJARk HALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

ız:m:ı& 
Yeni çıkan yazlık ve mı·vsimlik her çeşit kaz~ir!eri 

toptan sahta arzedilmiştir. Gayet sağlam, .,ık ve zarıftır. 

Satış Depoau : 
Yani Manifaturacılarda 3 numaralı 

cad. No. 8 Telefon No. 3942 
(502) b 1 
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r-ratelli Sperco 
Acentası 

Jf. v. 
W. F. R. Va.n Der 

Zee & Co. 
Rogale Neerlandals Deutsche Levante Llnle 

f'"ıınf aınr 

Olivjer Ve Şü. 
LJMJ7E1 

Vapur Acentesi 
Kumpanyası AMMON rparo 2<i birinci Cendell han Birinci Kordon 

ORESTEı:! raporu 20 e~lölden te~rinde bekleniyor. 28 birinci 1el. 2443 

Her pazar 

-;:~~ günü IBat OD 
1 altıda limanı-

26 eylüle kadar dogra ANVERS teşrine kadar ANV.EHS, RO'I'- Dhe Ellerman Ltnes Ltd. 
ROTEHDAM AMSTERDAMfTERDAM, RAMBURG ve 1ahmll için beklenilen 

mızdan hare
keti" dogra 
1stanbala gi 

re HAMBURG için hamııle BREMEN'e yiik alac8ktır. vapurlar 
~ıacaktır . l<'HI ESLAN D vapuru 9 1 ci Lonrtru Hattı 

dor. 

STELLA vapnra 20 eylftldeıı teşrındo bekleniyor. 15 1 inci r VO~ il. E vapuru 25 Eylı'\lde 
25 evlı11e kRdnr ılo,!?ra ANVERS teşrine kaılar A:\VERS, ROT- LONDRA ve LEITH'e. 
YA ,\.,ISTEHDA~l için yiik ERDA'.\1 HA \1 BURG ve BRE GRODXO ü T. evv.,ı LON-

Fazla malllınat almak isti-

yenl~r Hirinci kordoııd" VA

PU ROULUK şirketı acenteli· 

ıtine miiracaat. ılac•~tır. DH A ve HU LL 'e. 
:-;A ı URNUS nporıı üç 31 EN lııııanhrına hamule ala-

ld k . c:•ktı r. 
teşriııı«rve en se ·ız teşrınıeY-

nle ka•l•r A nYerı, Hotterdam NIED EW A LD vapııra 27 ey 
lfılde hrkleııiyor 2 bırınci teşrini' 

ıçın 

karlar A~VERS ROTTERDA:'ll 
Arıı•IPıılaııı Ye Hanıhurl{ 

yiik alacaktır. 

Hl•. HI~ULES Y:ıpıırıı 5 teş HAMRUltG BREl\IE~ için yük 
alRraktır. rinıenelde beklenmekte olup 

hRııııılesıni tahliye edMek Bonr Al>iGOR.A vapuru Haınbıır~ 
V u •e Beremenden yiik çıkRrınak 6a~, arna Ye uiistenre için 

yii:.. alacaktır. 

Suenska Ortent llnlen 

iizere 25 birinci tcşrirıd" bek · 

lenıyor • 
J\rmemenl H. Schuldt 

AUGUS1' LEOXHARD va 
para hal11n limanJa olup yirmı 

H.Kl\JLAı.D motöril 2 terini 
nYele beklenmekte olup ROT
TEHDAM, H.A.l\JRURG KO
PEliHAGJi;, DA1'1TZIG.'GDY beş eylftle kadar Al>iVERS 
N1A OOTEBORG Ye SKA.NDl. ROTTERDA!\1 ve HAMHURO 
N.AVYA limanları için yük limanların" hamale alacaktır. 

alacaktır. 

V ASLAND npura on ıekiz 
;etrınıHYHlde iieklenmekte olap 
doğra Dankerk,Rotterdam,Haın· 
burg Oop•nhage, Dantzig, Got&· 
bor~ n lıkandınaYya limanlan 
için hamule alacaktır. 

Natlonal Steam Navlgatıon 
Co. Ud. Of. Greece. 

PiRE 

ARMEMEN7 DEPPE 
GIRONDK vapuru :.!5 eylô 

le dogrn beklırnıyor, DÜNKEH.1{ 

ve ANVERS ıçin yük alRCRktır. 

7 HE EXPOR7 87 EAMSHJP 
CURPORA 7 JON 

EXILONA vaparu 6 linci 

teşrinde bekleniyor NEV YORK 

130STON Ye FIJ,A DELFI YA 

Şimali Amerikaya 19ın yük alaollklır. 

muntazam ıefer EXMOUTH Vapora 21 1 cı 

TANS.ATLANTlK BYRON te,rinde bekenıyor,:N EV YOH.K, 
rapnrıı 30/9/934 le beklenmekte ROSTON ve FILA DEL!ı'IY A 
olap 1 reşrinievyelde dogrn N EV 
YORKA hareket edecektir. için yük alacaktır. 

20 teşrinieYreldeNEVORKta cNEPTUN• SEAN A VIGA Tt. 
bulnnacaktır. ON OOM P AN r Ltd Hu<l•peel 

Yolca re ylik kabul olannr. DUNA vapuru 2t erlfıla 

Service Marltim Roumaln dogru lreklenıyor. DOO !{ U O· 
.ı\LBA JULIA Vapara oıı LARAK VA H1' A, GALATZ 

ıekiz ıe,rınierYlede gelecek RELGH.AD, l\lOHAO~. HUDA 
re ayııi günde MAL'lA , , , . . 
BAROELONEMARSlLYA, ve PEl)lE ve VIYA~A ı.;ın yul< 

al~caktır. 
OEliOV A'ya bar11ket edecektir, 

J0HNS10N LJNE LJMJ7 ED 

Telefon :Hi58 
AI>JUTA'.\' i' vapurn 16 bi- "•-;-,.---------•• 

rıııci tl'~rınıJ .. LO:-i DH A 'ya 
Lwerpool Hattı 

oıır UF LA'.\OAASTER 
vapurıı '27 E_fl(ılu kadar Liver
pool ve hatlo!ıa '20 eyini& kadar 
Dnblin ve Oln•~ow ıçııı. 

EO YT 1 AN vapuııı ll birinci 
tf~nnde J,ıvorpool ve Glıııgowıı. 

Brlslol Hattı 
PENTU::lJ(JCR vapııra 20 

gylftlıle Hltl81'0L ve A VAN 
MOUTII'ı" 

7 ahliue için beklenilen 
vapurlar 

EOYPTIA:\ vapuru 22 ey. 
14.lde J,I V ERPOOL ve SV AN· 
SEA'ıl•n 

beş 

JARDANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ümir, Pire 1rl11este ve Susak 

için muntazam haftalık Postası 
SeyahRtın müddeti lzınir 

'l'riyeete 5,112 göndür 
Her pazartesı göaii muyapa . 

l•t ederek çarşRmha gönleri Ö!(

leyın hareket edecektır. 
İlk b11 reketler : 

26 Eylı11 : SltBIN 
3 'J.'eşrınıevvHlde Beograt 

10 TeşrınrnYvelde : Bl11d 
Garbı Akdeniz Hattı 

Oll'l'A Dl Bi<;RGAMO ra
pora ~O eylô.I ıaat 18 de Malta, 
ı\larsılya, Oeııora, Napoli, Liror• 
no,Me11ina1 Oatan11 ve Palerıııoya O HODN ~; vııpo rıı yirmi 

Kvlulde Al'.'VEli~, HULL 
L01' Jll{A 'dan. 

re hareket edecektir. 

TH U HSO VRparı; teşrin bat· 
lırngıcında AN V ERS, H ULL Te 
LOl'.' DRA'd:ııı. 

NOT: Viirııt tarihleri ve va 
pnrlının ısımlori iiz~rine mes'u· 
lıyet kabul edılıııez 

Pire re Triye&te yolcular için 
fiyatlarda teozilAt yapılmıştır. 

Yolcn re navlun 19in tafıilat 
J. PUSSlOH acentesine müra 
cuat ediniz. 

Kordonda Cemal Oeodeli ban 

l
:No, 13/U 

_____ _,...,...,.._..__ ( 189) Telefon : 254.8 

T. Boven Rees 
ve ::;u f,ırnıı~rı 

Vapur Acentesi 
1 he (,ıınard Steam Shıp 

(,ompanq ltd. 
BAOl'ltlA :ıs ey • fılılen di>rt 

tf'şrııııe•v~ıe kııd•r LI VERPO 
OL ve OLA~OOV lımaııları 
ıçın yiik 1111cuktır, 

H0"1'11 A T"şrıniAvvAI ba~

IRn~ıcınd:< J,[ V EHPOOL VI' 

OJ,A~OOW ılaıı gelıp ıablıyede 

lıuloıı•cak v" aynı zamanda 
V,\H:-iA, llOUH.HAS ve l(Ü:l

1 
lzıııır h.ıncı Hukuk Mah· 

keme~ nden: 

Yolcu re hamule kabal eder 

SUOEA VA vapuru bir 
'.CeşrinieYTelde PlRE MALTA, 
OEZ.AIR, V.ALENSIYA,MAR· 
SlLYA, ve OKNOVAYA hare
ket edecektir. Yolcn ve bamale 
Iı:aba 1 ı-der. 

Tlt'.\OJ<: ıçııı riık al~caktır. 
Ql<~HNMOH.E V11pıırn A. - ~ur : Vıırot tarılıleri ve 

lıımırde mukim Mehmet Ef. 
kızı Meryem H. taralından ko· 
cası Süleyman oğla Ibrahim ef. 
aleybıne açtığı boşanma davaaı

nio tahkikatı hıtam balarak 
evrak heyete tndi Ye ınobakeme 
giinii olarak 1( 10 P34 Pazar 
J;{ilnil tayin dılıutş olduj!audan 
mezk ı'.ir giinde uat on raddele
rınde ııııımailıyh lbrabım Er nin 
ualet•n uya vekaleten mllhke· 
ıııerle hazır balanına11 akıi tak. 
dırde aleyhinde ikıncı gıyap 

kararı ittıhaz edılecegi H. U. 
\l. K. nan tebligat fulına ter· 
fikan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ill\ıı olooar. 

Holland Austalia Lino 
AL.MJ\.KRK V apara :.!.{ ey 

lülıle beklenmekte olap HOB.A Y 
.A VUSTALYA ve YENi ZE
LAliD.A için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerınde. 
ki degişikliklerden acenta mes'a· 
liyet kabul etmez. 

Fazla talsıllit ıçin ikinci Kor
donda '.l'ahrnil Tahlıye Şı rketı 

bıaası arkasında FRA TELLi 
SP J<:HOO acentelıgıne mörar,aat 
edılmesı rıca olaııur. 

Tel11fon: 200~ -2005 

VERS ve LIVEHPUf/ıhn vıık 

çılrnrıııak içııı 10 eyliild" hek-

!eniyor. Jlnlg•rıALın v~ Hnıııanya 

limanların" yük alacaktır. 

GANDIAN PAOIFIO STEAl\l 

SBIP AND UAI LwA Y Ol E::l 

Lıverpul, Jllonır~al, 8t. Jolın 

ve Halıfakd tkrıkıle l{A::'.'i ADA 

nın tekmil şelıı rlorı Vtt ı rıuı~•t

lnntik vapurlarla şııııl'n<lıfeı ler 

arasında ıııiirettı•p s~leı ler. 
Varol larılılerı vı; vapurl~rırı 

ısımlerı üzerıno nıosolıyet kalıııl 

eJilmez. 
1'. V "'- .I!'. Hanrı Van üer 

Zee & Ou 
Bırıncı Kordon Telefon ~o. 

2007 - 2008 

1 nşaatınızıçın atıdeki ihtıyaçlarıuı:ııı [ltıli uoıııı: 
ı~ıııın etmek ı~tersenız Halim aga çarşıRında 

Kavalah Hasan Nuri 
•ıcarethaneRin11 müracaat eılınız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nerl çiçekli 

<.-mı ve levazımı sıhhiyeden lfıvhalar ve bunlarm 
teıerrüatı envaı banyolar ve termo~ııonlar ve her cıns 
musıuklaı ve kanaltzasyon ipn <temır dökme borular 
ve lngılız künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fıvatlaı rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütün Markalar 

En Müsait Şeraitle 
ağ•zamızda Satıhr h 3 

vapu rlaı 111 ıl'lınııf'ırl üzeı·ınde mea 
ıılıyel kahııl cdılnıez . 

T. 110lV1<:N REES ve Şii. 

rıııl, Hırıııcı Kordon Telttl• n 
No. 2353 4064 (5<i6) 

Eczahanesi 
M üstahzeratı 

Yaz · JlJJ z 
G l

.r o· T BO OSALINA .t.N ~ e uı ıye e-
laş Etmeyiniz 

.ı\ rtık ı•tedı

ıtınız lrnıhr ge· 
zehılı r ve dttrı~tt· 
dehllırsınız Bo 
rosallna Kan 
zuk sRyıısıııılıı eıı 
kRdar l{ftZ•enzı 

v111e en şık elhı· 
İıeııı zı Ye en çok 
sevıJı~ınıt. ço

- raplıırınızı ozon 
ıııutlıJHt muhafa
zıı .. ıı hı lı r•ıııız. 

Borosaltna 
Kanzuk koltuk 
"ltı ve ayak ter 
lerıne lrnr~ı en 
ınhkemnıel bir podradır. Kokn;ru 

Her Eczaneden 
alır Ye tere mani olar. 
Arııyınız. 

İzmir Esnef 
Bankasından: 

Ahali 

Beklam Ya.pı:rorum, Sise 
Bir Şey öğreteceğim 

Bu Usul Reklamı Üstat Kemal 
Kamil Bey De Beğenecektir 

lşıldak ~~';; 
cila toza em1aline faik 
re daha ucaz olmaıına 

rağmen iki türlü hizmet 
ifa eder. Kutaın yirmi 
knrattar. Satış merkezi 
depomuzda r. Toptan alan
lara iskonto yapılır. 

Asker markalı hakiki 
flit, Fayda, Kilıekt, Ati

la, Blak Flag, Flayozeo 
sinek llAçlarının her boy

da kapalı kotaları Tar
dır. Dökmesinin litreıl 

yalnız 100 kııraştnr. Son 
parti naftalin geldi henüz 
tedarik eılemlyenler biraıı 
aoele etsinler. 

ART'• kuma, hoyalarım11ın teoröb11sini yapmıyan k•1• 
madı 15 knrn,ıa r11ogini atını' ipekli pamnklo 

yünlü elbiseleriniıli iıtedigloiz renkte boyarsınız. 
Reırni rnhdatoameyl haiz LEYLEK markalı raıtık aaç boya· 

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Kınat için toptım aatış mır 
kezi depomnzdur. 

Taran tnralet 1Bbnnn ECE rim toza, Kaol BraHo, pire toıu, 
kuplt, çay, kına, aakız, diş maconları, kakao, kolonya, kola, tut· 
kal, demir bindi, limon tozu, her nevi aıit, IAatikten moşamına, 
mastarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için soda, far9R, 
leke tozu, sabun toza, lüks aabonn, fare zebirl r.a. 

Depomnzda satılmakta olan M.ersiull kola fabrikaaının ho' k•· 
la paketlerinden on adet getirene bir dolu pBket Yoriyoroz, Fır· 
ııattBn iıtlfade ediniz. 

TELEFO!f: 3882 

Devlet Demiryolları Ve Liman
ları 7 inci işletme Müfettişliğin
den: 

i LAN 
.Afyon . Otrrak c dahil • ara11ndaki iıtuyonlardan Salihli - b· 

mir < dahil • araa111dakl lıtaayoolara ııalı:ledilecek boğdaylar balı:• 

kındaki 1015 No. in re Yıldırım Kemal, Tamlopınar re Otnrak 

. htaıyonlarından Iıımire nakledilecek hağJaylara dair olan 1029 

No. in ikramiyeli tarifeler 1 Eylftl 1934 taribindl'o 31 M.ayıı 

935 tarihine kadar temdit edilmiş ve bu tarifeler mucibince nakli 

meşrut olan bngday miktarı yiizde oa ikramiye için 1125 re lli 
ikraooiye içhı de 3750 tona indirilmiştir. Fazla malumat almalı: 

1 
1 

iıtıyealerin müracaat eylemelı.ri ılıl.n olauar. 24 - 25 • 26 

Eczacı Kemal Kamil 

Kolonya ve esansları 
lçiıı lzmire, lzmirlilere reklam yapıuagı 

fuılalık telakki ediyoraz. 

Bütün Türkiyede 
Şehrimize şeref reren ba 

büyük eBerleri 

Yeni Zait Şişeler 
içinde Göreceksiniz 

Bahar çiçeği, Altınraya, 

Fulya, Leylak, Yasemin, 

Amber, Menekşe, Ak· 

şamgöııf'şi Gönii 1 

kokuları 

4023 ( 528) 

lzmır lkincı lora1111dan: ıJolııyı utılm81ına karar Yerıl"n 
'7ınirde l'ılundiye mahalle- ıpoteklı lıan&ııizın bırıncı arttır

ıınde llacıpaşa eokaıtında 1'io. matı :!8/10/934 •• ıkinci arttır 

35 hanede miikim ıken halen ınaoıaııı ıla 15/11/934 tarilııne 

ikametgllhı meçhul Midillılı ınü~adıf olacagı ikam•tgabınızın 

Bahtıyar oğlu İbrahim efendiye: m•çhaliyetine mebni ilanen teb-

Bankamızın nama muharrer H11•e ıeaetlerinden bedelleri ta- Taklide esasen imkin yoktu, 
mnmeıı ödenınış ohnları cari ayın on be.inden itibaren değiftir· 

Miiıalo el•ndıye borcunazdan lil! olounr. 

ınege batlıyacagız. A lıikndar bi11e Hlıiplerinin bedeli tam öden mi' olamıyordu, vıı olamıyacaktır da 
muYakkat hieıe Meı:;ellerı 111 birlikte Merkezimiııe Te ,abelerımıze 
müracaatlarını ı lca ederiz. 13-16 (4.4.0) 


