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GAZETEMiZ 

3 
AYFADIR 

'······················································ \. Pnı AMır uıathaRto1ır1tln lı·-tl'lıtnıı~tır 

iktisat Vekili Celal 
Bey Uşaktan Geldiler 

lzmı~, ı~'.tısa~i laaoıyetının en 1 

harareılı ganıerını yaşıyor Her Af . t Kabulu·· 1.~e,_S_l_h_E____ K ti• Maden İşleri İçin Tetkiklerde Buluna· 
?Ü~ lim~n.da qöru.ıen kavnaşma . ganıs anın ıı. u serıne ıyme ı caklar - Yarın Ispartaya Gidecekler .. 
ıstıkbaı ıçın çok umıt ver c dir. 8 • u~ D h K l Ol k 
Dünya umumi buhranın tazvıkı Ir DSUr 8 a atı IDIŞ aca tır Bilhassa maden işleri etrafın· 
altında ezilırken Türkiye ıktı Cenevre, 26 (AA) - Royter o 1duğu müşa:ıede ve tetkik üze da tetkik seyahatına çıkmış olan 
sadi hayatı büyük ham'e'erle in Ajansı bıldiriyor: A tınci komıs rınde durmağı zaıt adJederim. iktisat vekili Mahmut Celal bey 
kişaf yolunda ı eriyor. 'yoa ittıfakla Afganistanı millet Komısyonun ıttifakla kabul ettiği efendi, refakatll'rinde lzmir meb 

Bir taraftan ıhracalı arttıra ler cemiyetıne kabule karar ver- rapordan çıkan netıce milletler usu Osman zade Hamdi bey ve 
bilecek ameli kararıar alınırken m ştir. Assamble öğleden sonra cemiyeti misakının yeni bir aza Türkofis müşavırlerinden Süreyya 
diğer taraftan da sanayi ha vatı resmen kabul kararını verecektir. kaou ü hakkındaki bütün şeraitini lıev olduğu halde dün Uşaktan 
canlandırmak sorerıle ihtiyaç arı Harıclye Vekılımlzln Raporu Atganistanın kabuıüne karar ve şehrimıze gelmişlerdir. 
mızın memleket dahilinden teda Cenevre, 27 (AA) - Ana rııırse beyne milel teşrıki mesai J Ve.kil be~fendi, Osmanzad~ 
rik imkanları hazırlanıyor dolu Ajansının hususi muhabi. yo unda azımle yürümekte o an Hamdı beyın Karşıyakadakı 

Bu netıceler bir kaç senelik rınden: bu memlekete sulh eserine kıy evinde misafır kalacakları cihetle 
himmetin mahsulüdür Bizim öle Siyui kom'.syonun tali komis metli bir hizmette bulunmak im ~re~dı'n d Karşıyaka istasyonunda 

den beri şaşmıvan ve degişmiyen yonu bugün Tevfık Rüştü bey,n kim verılmiş o acaktır. D.ğer ta· mm~ ~. 1 '~ . d 
bir kanaatımız vardır. Ameli ve Afganistanın Mılletler cemiyetıne raftan Afgan ıslanın mılletier ara- K. e ı ey, ~~ta~yo~ 8 

: ali 
isabetli kararlar a ınmak kay· kabulü hakkındaki raporunu tet sına gırmek bu memleketı mil· f akz m Vpa1ş_a, t .dum urhıyett. alk 
d b h 

ır ası ı aye ı are eye ı re 
ü şartla umumi u randan en kik etmek üzere top.anmıştır. letıer cem yetı faaliyetinın bütun .. y t M b' A . D 

k 
• ısı ozga e usu •·nı o 

az müteessır o;aca memleket Tevtık Rüştü bey raporu• u saha.arında sarfetmekte o:dugu ğan bey, Belediye reisı doktor 
Türkiyedir Bu kanaalımız da tevdi eıtıkten sonra aşağıdaki methı değer gayretlerde müza - Sonu 8 ıncı Sahıtede - lktısat Vekıli Celal bey 
mücerret bir iddiadan ıbaret de beyanatta bulunmuştur: heret tl'şkil etmekle beraber bızi 
ğildir. Çünki dünyanın, en zen j Tali komisvon beni reis ve 
gin ve mütenevvı mahsullerini mazbata muharriri intihap el· 
yetiştiren topraklar üzerınde ya mekle şereflendirdi Raporumu 
şıyoruz. Her hangi bır maddenın size büyüle bır mahzuziyet ve 

Aı~aıı kfalı Zalıır Şalı 

hakiki bir memnunıyetle ver 
mekle bahtiyarım. Ta·i komisyo 
nun bu tetkik senesinde vasıı 

de müessesem z n cihanşıimulleş· 
tırıımesını tahakkuk ettırmeğe 
yakıaşıırmaktadır 

Parlamentolar Konferansında 

- Sonu 8 ınci Salıııepe -

umumi buhrandan müteessir ------------·-f.+<--411•-----------
olması 'memleketin iktısadi 
hayatı üzerinde umumi hır 
sarsıntı yapamaz. Nihayet bir 
kısım müstahsili zorlayabilir. 
Fakat umumi muvazenemızın 
karşıtıyacak daha bir çok top 
rak mahsullerimiz servet kaynak 

ı~ve~ ,.,.eliahtı Uz. 

larımız vardır Netekim muhtelif 
devletlerle yapılan 1 icari anlaş 

malar, Klering itiliifnameleri, dış 
ticaretimızi maasüs derecede 
arttırmıştır. Dış t caretımiz oü 
yük bir dikkat ve itina ile takip 
edilmekte, iyi bir teşkilata bağ· 

z· z·y 
Bergamaya D'-

.... ... i Ef z Ve 
Gideceklerair 

Veliahtın 
savdım 

Haya ına Bir Ba 
Gazete J.\r'uhahiri 

ış : " Velıaht Oima
Olmak lslerdinı " 

lanmış bulunmaktadır. 

Fakat bu da maksadı tama 
men istihsale yetmez. ihracat 
işlerinin kımler elinde bulundu 
ğunu dıkkatla takıp eylemeğe ve 
bu ışi de teşkilatlandırnıağa 
mecburuz. Hedefımız memleket 
mahsullerini mutlaka eıden çı 
karmak değil değer f atıa sat 
maktır Onu yetıştirenıere refah 
ve saadet temın eylemcktır. 

Güstav Ado!f, lsveç veııalıtı 

zevcesi prenses Louıse ve iki 
çocu~u ile Yakın Şarkta uzun 
b r sevahata çıkmışlardır. 

Kültür Bılgısı Kuvveti/dır ~~~:t;;ii~iE~~~-;g 
Kü türün her sahasında, idare !'I. 

Işın bu cepbesının bır nızam 

Je ınt.zam altına aıınmamış bu 
lunması hükümetin aıdığı müs 
pet tedbırıerın tamamen semere 
vermeiıne manı teşkıl edıyor 

Beş on gün evel lzm rde kopan 
fırtına henüz hafızalardan sılın 

memıştır. /\nado u Ajansı şeb 

rimizde bazı Türk ihracatçıları 

nın barice aşağı fıat teklif ederek 
piyaşayı düşürmek ısteme erinın 

Ankarada asaoıyet U{andırdığını 
hildırdi Jfo asaoıyet ve heyecan 

Yunanistan, Türkiye, Suriye, 
Irak, Iran Fılistın, Mısır, Habe 
şistan, ve belki de Maverai Şe 
ria'ya gideceklerdır. Hu mevan 
da lzmıre de uğrıyarak şehrı 

malıye, saoayı ve t carette çok 
kuvvetli b r bilg.sı vardır Ko 
nuşurken gayet neş' elıdır ve la 
tifeyi sever, tavrı demokrat ve 
tabıidir Hararetli bır sporcu 
olup av ve balık tutma müstesna 
bütün açık bava sporıarını yap 

canı yanan mıistatısıller üzerıode 
lstokhoım'da velı ahim safayımn eece göıünüş/i 

daha gen•ş mıKva,ta tesıratını . .. 
gösterdi Hepimız hadıseyı ke- mızde dört gun ka~acaklar, Ber mışlır Sıgara ve içki içmez, fakat 
limenın bütiın manasıle takbıh gama ve Efez harabelerini ge· hiç bir z;;man kendi zevkini baş· 
eyıedıl<. 13ır kaç Türk ibra zeceklerdir. Veliaht. bu teşrini· kasına kabul ettirmek istemez. 
catcısı cevap verdı. L>elterıe sanınin 11 inde 52 yaşına basa- Sofrasında likör ve şarap ikram 

rıoı aıi'ıkadarıarın emırlerıne açık caktır. edılir, misafirler de sigara ıç· 
bu.uncturarak satış arının va•a- Hali hazırda, inceliği. milli meğe mezundurlar. 
tisı üzerınde ıı.uKaye~e tekli yetperver:iği, mahv yeli, nezaketi Velihat her zaman 
finde buıundu 13u tetkıkatın ve cazibesi sayesınde lsveç'te en 
net ce•i ne olduğunu bılm yo tanınmış şahsıyett'.r Hayatınin 
ruz Fakat bi . dığımız ve anla yegane hedeii lsveç'in müstak 
dığınıız bir şey vardır ki 0 da bel hükümdarı o mak itiberile 

ı et ve vazıfesidir ihracat iş erımız bır teşkilata mesu. Y 

milli spor 
faaliyetlerini tl'cvız ve himaye 
etmıştir Esasen kendisi mükem · 

mel bir kayıkçı, tenısçi ve mahir 
golfçu olmdkla eyi bir örnek leş 
kil etmışhr. 

lsveç velıahlı Gusıav Adolf Hz. 

lsveç mılli atletik federasi 

yonunun müess,slerinden biridir 

Bir sportmen ve memleketin en 

iyi binicisi olarak tanınmış oğ u 
Prens Güstav Adolf yerine ge 
çinceye kadar mezkiır müesse 

senin birçok seneler reiılığini 

yapmıştır. 

Sanet sahasında, Veliaht bü 
yünk bir alaka göstermiş, ve 

S:okholmun mılli müzesinin tan 
zımıne çok yardım etmiştir. Es 

hftğlaıımaılıl<ça bu kabil hidıse 
ler n daima tekerrür ede-

Vellalıtm hayatı 

Bütün hayatı ahlakını olgun 
!aştırmak, ilerde onu bekliyen 
vazife için ilim ve tecrübe edin _ 
mekle geçmiş denilebilir. Veli· 
ahdın hususiyetini ve ne tarzda · 
yaşadıiını aşaiıdaki Roktalar : 
izah eder: 

BZZZZL.a tta=zlt :::A,,G.:_ a .. =z=i 
'. ki Çin sanatı hakkında derin 

ce~ıdır Müstahsıllar zaif 
bulundukça ihracatçıların aliv
re satışlarda cessurane hareket 
eyliyeceğıdır 

Sonu 3 üncü sahifede -
I•maJ.ı ~ak..k.ı 

malümatı o:up, kendinin de zen 
gin bir koleksiyonu vardır. Asri 

!
tezyini ve güzel sanatlar busu· 

~ sunda ISYeç'deki hareketin tak
\ dirkir hamiıi olmuıtur. 

- Sıınu ~tdinci sahiJtdt -

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

Gazimizin Cev~pları 
Alkışlarla Okundu 

Emniyet Komisyonunda Karar
lar lttif akla Kabul Edildi 

Paı lamentolaı konfetıınsından b11 inlıba 

İstanbul, 26 ( AA ) - Par tır. Birlık konseyi reısı Reisi· 
lamento!ar birliği konferansı bu cümhur Gazı Mustafa Kemal 
sabah saat 10 30 da reıs Hasan Hazrl'tleri tarafından gönderilen 
Beyetendınin riyasetıle açılmıs Sonu 8 ıncı Sahirede 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sözön G lişi 

- Kocamı aldatmak mı? Kocamın yerine kendinizi koyun 
da Oyle dD,DnDn ... 

- Allu• Benim de ıatedlllm bu tecrDbeyl yapmaktır .. 
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l'enı Aıır 

1 

Teniat ISi 
1 

Hurda incirler 

Bugünkü Maç 
••••• 

Attar-Buca Arısındı 
Yapılacaktır 

Yaza-o. • Rebt.a .A.:rl.1' • • • • • ........................ -........................ Tc~rıtıısvvel ayı ıçındfl yapı• 

Barut Kokan Elleri~ Bu Genç Vilirıtçı Tıtbirlır Alınma- Şiırdiye Kadar Yarım Milyon ~::k h:~~1~1.~:ki~:~;:~:~.i!~~ 
~ıza Bekledigıv• A .. 1,ı Veremez MI ••Hı Kilo Mübayea Edildi Altay takım ı hır kao haftad 

... 11'1 tıerı •ılcı ~l.zftnızler yapmakta• 
- 3 - Mulıacır ve ""T~tlet'te yerli f.ahiıar,ar ıdar•mctt f1101rl~' vya bu muştur. dır. G~ b•fta A~trnordıı ,_... 

- Elbet )(Özel, • .!Je aandrn Beni kendi İQİD, kendmi Jft. halka tahmı.tname mocıbınce vı ıntntak&1mda mubtelıf y.,rlerde idare l\nHon mttbayea11 ni- kamını '1.-3 mağlup eden Alt•J: 
fa ba it ıçıa hlleen hende gfin - ftioerek hüyütmedi. Hana benli- rılecek baglık "" rneynlık ara tHis edılen bnrda incır miihft- bayet bnlmuıstur. Ahoan ana lılnra Bucalalar ho Ooma gH.t 
ler, geceler uykularımı dagıt- gimi aşıladı Henı buduna verdi, zi için Yıliyetçe ıoap eden tet yea merkezleri t•ratmdan yapı· ıonlar çeşmeden c.logradan do~ keodılerıle lair möıabaka yap-_ 
hm. Ve ılkın aeni dötöndöm. n bodnno benimıeyen ioıaoi birler alınrn•Ra batlanınattır. lan miibayeatrn yekunu Jarım rnya Jııaııbu !a sevkedil•cektır. magı teklıf etmıtlerdir. Lik m8f' 
lçımden öyle dıyor41omld birlikte dileklerle yetittirdi. Bazı kimHler şimdiden mü milyon kıloyu bulmuştur. Qetme anaaoııooları istihıal tarından eonra Bocada k•• 
ölörHk, her engeli .. ar, demir Aolay•eımı döşftncımi, da- raeaat ederek mohtelıt yerlerden Ahnan incirler her gön Ya· ettikleri anaıonlaran bir k11mıoı kendileride muntazaman ekHrtif 
ılbi bükülmH kollarımısla cep· yatlaramı ince~Ui, keodı varlı- arazi 11temitlerdir. goo Ya,oo fzm;re getırılerek :ftcoarlara ntmıtlar Te bir k11- yapmakta olan Bucalıların Af. 

r ha1teye konar, önümtisft ura11ları tından geçti, Hllki ceoçlik •I· Bn gıhıler 11tedıkleri arazi · idarenin Aydın demıryohınd ırn m1111 de Sakıu ibra9 eylttwit· tayskartı ne dereceye kadat 
1ıkar geçeri•. 1 1 . L d ı.. 1 . .. nin bir krokiıini Ye bad11dona kiraladı~ı bü1iik depoda paçal lerdır. muYartak olacakları talunio e•ll• e•oe erane aa ınlıa payff oı aa .. . . 

- Tamam.. Uen1m de iıte· . ' goıteren hır kigıdı 11Udalarma ed1lmektedır. 111111n Mıntaluılarında lemez .. de herhalde güzel wı 
l dmhk p•y•ıne de analık ıorga- v f 

diJh• bu .• r oJtroıa ha karma . 1-..11 R Jt ül .. • r11ptedeceklerdir. ... arın ilk parti barda ıtan- Törün ıuıntak•larmda göze OfDU oyoıyaralt •• bir aayı ,.,,. 
oanu ı' - . o çua mez org · b b 

•antık aaker döklatilertne da- Şebır H kaea alar içinde ba ula gönderalecektir. P•yclerpey çarpan bir faaliyet batl1tmı,, ba- in ile matlftp olaoatı ümit .. il-
L· t iki fi d k ler bist birbirfmlse baltladı. 1 de b k " ld t d ,,, L 1 d il k b" k 1 k . 1 7&11amı7orem. r .. Ye g ne • fi oua11 arasanrn a ,e ı e •Y· •&•r aı11m ar • yo anaca Y• zı ecne ı umpao1a ar e ıpır e- mektedır. 

••• ilk çe•ırmeyi l'ranaı• bekçi . O •~lut bana: cbabao toprağı ai Mılmffind• tereddüt olao- orada lnlaiarlar idarHi fabrika- rioi tetkıka& için mmtakayı do- Rooı&ldar ba •&9• f•Ykalld' 
•oıaaa 1aptaktaa aoora hemen J9ın öldO. Sen de bodaaa mottor. Hnııno ıebebi ba gibi aında ıomaya tah.-il edıleoektir. lathrmata batlamıtlardır. ehemwiy•& Yererek takualarıll 
.. re gire aillt oepla•1i tNt1ıa- olan boroon i9io 18fa dedi. Ham 1•rlerin area ıUibaz edilip edil- Alla_,. MtıbaflllGlı Alakadarlar, ha ıne, tütün dtger kuYYeUi kolöp!erdea talo-
n•-· di bey hen, bn ••• 1atallıkça mıyect1R• m ... ıe11d1r. Keytı1•t lnbi1arlar idareei tarahodan piya1a11nrn lttfrinıe•Y•I ortala- Yiye alaoakları eöyleoilm•ktedll'W' 

Baadi a..y aor•• : hep kalaıımda doyacak, bu borç YekAleUea aorolacaktar. Qetme baYaliaiodea möbay• rıoda açıl•cagıaı talimin eyle- Bhiaoi takımların ma
91

a ... 
- Demek arbk lataabala i9in 1 .. ıyaoagım, fakat.. olaaaa aauoa miktarı kark bin mektedırler. eyYel .Altay. Baoa ikinoi takı_. 

.......... Dln••eal• de. Ya - .Fakat net. Telefon sı·rketı• ları aruında möaabaka yapa• 

..... 'o i9u .. ,." kad•n gid• - B•r kad•n g•bi ya•ıat her Hayvan Nes)ı·nı· Koru- '•eaıdır. 
•tial blUyor mat Oaa ••rede anne ııbi dıyeyim, ooan da çok 1 f' v L:.I.&' 
•• 1••··· •• b1rakaoak•n' IOC• Ye zaıf bır ranı YKr .• ille a il 8&İ11llll Bı·sı·kıet Yan'lan 

o. aalaaı7or ıllti ı.kta: bir beni •Ylendırmek iıtiyor .• Relki lzaLat ,,,, ... L yacak Tedbı·rıer 1 • ., • 

.. ,,. ••ta, aonra 7ay.. bir kendi genç J•tta kocaaız taı.. 1 •H 
-·· dnataaa oeYap Terdi: m~k AClllDI bana erken hır yu- .Sahil Vekaletı lzmır otoma- Zi ···v········k····;:·ı······-=--v····~·a··:··········ı•lll •• laiklıtcılı Ur~ li~-

O'lkiiatl.. lu.rkM pricJe Ya kurmakta yamamak •m•IİD• raat e a etı 1 ayet eMe mu• 
tik telf'lon tirkehnin yeniden • ' ~:.11· a-•...ı.ı. 

•alanları dötiinmek, Y• gayemi- dedir. Benim 11kayt Ye iıtekıiz knllaoma~a bAtl•dığı 3 dakikalık h. e· T • G.. d d. 111 1 ....... , 
•• doygaıarıa oılıs aottuına bat- ıörttnttttimö kendın .. k,.,,, bır ·ık 1 . t .t d d 1 t tm tr amım OD er 1 P 

L ır L mı • t1me1ı "1'1 e e en • e Milrı biaı·•-•et tak11111m••111 °-L ıa•aatar. aaat anaem ka.-.-etll borıl'I ödeme 1andııt1 ır.ın bııri 1 1 h ti alA'-adar 1U - ~ 
, • Y ,.. v mtıe eeı e e emmıye • .. k 1 d · h 
ft bea.rikhdir. Gen9 J&fla ko- zorlayor •. GörMo hu kay"o ıle 1 t Ziraat Veklteti, hayvan ne•· maktadır. Köylüler b11 gibi se an ar ayapacaj'ı turne ıçia a• 
.. anın lliia aoıaıaı ofluna hem ue üzülüyor!. o üzüldükçe 

0 
mvo' k

0
: 1· 1 

. ıt linin mubafazui hakkında vili nelerde ot bicerek kahatbk aeae· zırlanrcak talama lzmirden ittf: 
e • e ın emrıne ra..,men b" . . 1 1 . __ 1_1 al d J lk d L b" "ki t iJ • b" · d Ha, lıem de baba elmakla a~11t- ben ııkılıyor ve t•tırıyorum . k ._ 1 . d k " b" yete dibi ali ım bır tamım ge • erıne ... am ı ır ar. r e ece& 181 e ç enn ırıa 

·· şır et, mu.aye enam1111n e ı ar • • . l.. • · 7 E 1 C • t•. timdi otlanan ayrıh&ına da .Fakat oaa aöz gPnirmek sriirt ·'J .ı f d k lk k mıtbr. Bu tamımde ,u noktalar 2 - Münasıp mahallerde seçmuı y ftl uma .güail ya 
Y n '\" • IUllu eu~ll lltı 3 •yo a lf&fa . . . · · • } n--L-k d .J.-

JiDe I• 7ardaa kartalq i9in uar ı. .. () .ı b k . k 11 b 1 iizerınde te•akkuf edılmektedır: yoncalıklar ıbtası ıle Yonca zıraa pı mıı ve m...aua a an aonra.DIP' 
v aere ıuz Yer z uıyor, o ma ınelerı tı anma~ .. •· . . ·k· · · b •- -

iotr•lak Yerilmek dl1arıadaa bağlaa 80 k t 1 d.. "M.....ıeketimiz nüfusunun ek tının temıaa.. ı ıncı aeçmeaıa agln yapıam• 
lrlf908k .. ıerl• dayanır. ' ora ne k va 

1 0 
•• n mı~~r.lb k V kal tk . 

1 1 
aeriyetiai teıkil eden köyliinla 3 - Fazla saman iıtibaal aıaa karar Yerilmifti. iki laaf• 

Genç •bit ta•lerinl WJirirMte ~·•. J•parı~, te ben kızımı ; 
0 1 

e k~ l1l~t ·~ ea miibim serveti bayYanlardır. edilen aenelerde fazlalan yakal tadanberi muntazaman ça~ 
.ılalertai p•irdl: i eyun •• t•mdnlen 1euy110.. roret •r. nı.za~ ı ate a ıoua Vem il.ak trtıtea --••de •yarak ••NUi Adet ye mullen lwirap.-Altay •• Kaqapka 
r Hamdi bey takılarak: bu makıneleru~kallaoılmım111ını . k .. k ki k 1 · b. b" ·kı ·ı · b .. t k" 4,. Karla ilfenmit be1u kaJ... • hayvanlana pek zaıf olara kı- ıore ura ı ıeoe er ıçın ır ısı etçı en urun saa se ız..-
n•lar bta be1ul•t•ıt ...... a1 - Amma 1•ptao Oa hn an-

11
••:

1
•:· ld ö it p girmeleri ve köylünün klfi uıul ve aiatem dabUiade ıarfe Gtlzelyala tramvay depoluı .. 

lflll ile ı-rıl••1•r••· Bir aa Bo- •••i• nyıt yanı detil belki çok . . a kr a •ıımı~ ~ ~· :1°~~ miktarda aaman dahi temin ede dil•ek ilzere muhafazası... alnden hareketle Urla iakel .. 
..... ıtlmlf aalanaı •• ba- •tlam karakterini ıöderır •. ıçın 'ir et memur arı~ an rıı memui netieeai olarak bu Fbİ 4- Kabil olursa ihtiyat ot •İne FdİP geleeelderclir. 

8. m d il k yakrnda ankHa1a •ondertleoet Ha · n....-L.LI-~ları asaklara dikildi. ıre olar- • an • 0 anan arıaınl\ . .. bay•aalarda telefat faztadar. ve aamaalıldann köyler namına kem heyeti m...au ... 
L 1 d ••.Naha ••klletıne ıaaha& Yere- . • • f b"I • f L• d ı. 1 • olaaa ••ria bir botl•k a1n· .. ayın ° ma ••. olmarı karan . Baa aahallerde bapaalar depo etbrilmuı ye maba azaaı •• otmo ı ıle aa:ıp e ece& ve• 

ilk -.ı11aı timdidea OsBn iti•• lttr ka41ıa, elbet l9li duygularına eektır. ıanzlulıtaa aakıllb çekıaekteclir. S- Suauzluia karıı k&ylii aabakalardaa ıonra ltiriaci, ikir 
tlk•lf cı~ı1•ı. ıttveailen bir kadındır ıanarım. Mual)ıem Memleketimizba ea kıymetli ıer· lere kuyu açbnı....... ciye Oçllaclye müklfatlan veti' 

Aralla kartalaftaa biru u .. Artık .. n de ba eoydan HYgıye Yetini tefkil edea bay.-aalann, 6- Vaziyeti mlaait olan lecektir. 
rl .. liatll7aa aparta•uı hlla· •Hal• tafaraoaııa birka9 dam Tayinleri lata• açlıktan Ye yazan susuzluk· klylenle aıtezi1• kuyalara aç· 

4aNa. layı •irgemed.. annenin dıle- taa Yikay•i için ıu yolda tedbir brılmua lizmdır. Bergamada 
Ba .. i he1 arku ... nıa elin· tini yeri•• getir•• ne olart LıN, anoallim Yt' orta ••k· abamuı lizımcbr: Villyet makama bu mülıim Bb BYe TeoaY'lbl 

._ tek•re•: O hayreti•: lepler kadroları gelmittir. 1 - Memleketimizde bazı tamimi ehemmiyetle telikki 
- Da ıeoe bi.. l(el, u&ık - Sabi mi eöyloyorean,Yok- G.eleo kadrolarda Malla te- HDeler fazla yağaur yaidığıa ederek derhal mülhakata hil· Edildi 

kl1• döaemeain.. u deli miıi• 1en Hamdi 7 no bed.tüllt 1oktor. elan mer'alarda faz'a ot batan· dirmittir. .Kyyeıki gece Bıtrpmada bir 
Birlikte merdiYenhı çıktdar .. samanda ba~ mı olor,Ben ann•• Eerkek heeıi tarih mnall_imi •• •• • •• ... bidiH olmattar: 
Dört Damara (;ntınde daran derken bır de el kızının ..... mı Bayrı bey Haydarp•fl h1e1me, incir Kurdu ltalyaya 8elim otJo AH ve karı•• 

Hamdı bey: tikleneyım ! erkek woalhm ruektebi tabiiye .Emme eYde yalms bolandoldarı 
- Geldık girelim, dedi. 

1 
Yok kardaşıw yok .. Hılııımez muallimi OellUetun bey tıtao- •aoadele 'iddeüe maden Jl:6mtri ııracla en giren bilYiy•ti mı9• 

Ktl9ök aaahtarlle k • bol Vef" lıaeıı moalhmli$!ine De .. ._... E.a.:w·or lla .. ._
9 

E.._.._I._ hat bir tabıt tarafında& fen• apıyı aç.ı, ltir ati1e bağlanmak çılgmhk . ' ....... -.a, •- "" a 
elektriği çevirdi. Kır•ı•ı aba- olur. Yalnuı ,u ıuıaroa ıHz tık Karal•t . ~:ta mekt~p Türkç~ () , , l d k . . halde dövühaii~lerdir. Möteoa•i• 
Jartlan ıüıülen I°' ıtık altında k k 1 •lu! mualhmı l!adıl bey erkek liıe11 Kotada11, demıt Ye 1ıre talyamn ma en iimürü ıt· bnoonla da iktifa etmiyerek 

ma 
0 ·~ Türkçe moallimlimliJtine, An· kaS1la11nda inoir kud• mfloa balib artmıttU'. Bua•ae ltalyaya kara kocayı i>löml• teb•tt etmlf 

Hdıi ~~ar'ıı kartı1a ~tiler.. - Barı gözde biri var mı' kara moalhmlerinden Ali Rısa del .. ine ıiıtem dfthılioıle, büyük ea fazla maden kiimiirii itlaal Ye paralarıoı ahp kaçmıştır • 
• ,- r 

1 
gara •ereyım mı - Ona kalıa Yar. Kartı bey erkek liMli ıabıiy• ''ajıyer- bir eheınmfyetl• ••vam edilmek- eden memleketler AlmaaJ•• Le· Zabıtaca yapılan tahkikat 

O• koatama• .l'abrl beylerin kıaı illin• tayın edilmttlerdır. teaır. Ba mıatakal•r•a mtioa- ütaa, Tlrkiıe, So.yet Rusya netioNinde gaııhın HöHyio oı-
• daltın cevap •erm .. I, (611•r' Gerıwk adı fibi .... 1 dl 1 

.... fi d Y • L&-a ..____ ,.. y- • •• • ••I• ••••r arını• ı&eter 1 ye Holaaclaclar. la Olman namında blrlıi old•I 
• JOr •· •nı ...... ,.a, -z- ..... raL, 9lnaL l(lbl la-, ,;,ö• ıtıı,,.I 11• A M .. .. r• vw • - ,, ımarı uzesı p1nt •1••d• 90k iyi ...... T~---... - 932 .... ilMle Z1 tHpıt ~ilmit Te k•ad•ıl yak•· Mr 1a~aoıııa 11oak.. ve temi• tasa kıvrak .,,, kıs, a•ma... ,_ 

.. _,.ada otlann bekll1H Mr - O ooo, anl•ttldı taa~irin• Teal BI 11'1- ler alın ... br. . w .. 9SS te Si IHa to. itlaal eclil· laamı9tır. 
891•lenle nre .. ft garp ...... 

bdaaın ıö•ı•H g6nltil ona ~ •tılana aa•••• ayıaa batdaıa &JTl)ı~- aıa&ak ...... ,.... ,.,.arlar· Nafada 
.. 1•r•• .,. t1tıt ••• ••• da ,.1ı Maarif .. klleti mi ..ter aaa ıao1rıer.. 1••• •• .,.... 11•- IL....ı 17 

B• bHaN1u bet •aaır ıtltl .,,. .... pl•lror!. mlt.U..• pwofellr llilteet clh ıtnae ••nr •lmattar. PP 111•1 ........... .., ........ 
Waklara aruıa•a: - Yok oaaım, ... ti• mlaa Yali Klztaa pap •• miiıeJer •I- 1Hir ala&auUl•rl kart •ii- Emtia Bedelleri Poliça Gbli ~il._ Y• ~ 

- A•nel aaneolli-. ..... ••r•et• kaltıt••, IA•ln dotr•· diri Salilaittia beyle birlikte MI- _..., içlil lterentl•r 7aptır· ile rLI-----'- •• mıl1a5I• eni nld e.t 
Ba .. o ka•ar 1••• ... k o -w •-· Ef h L-Je • · • ·--~ ~·~ el 1 • • -.-L..-·ta L-..- • •• ba itle, ( ıöl•r ) gerçek ıii- ~-.. a•• ez ara... nm DJ...-~ .. t lieobari1ettatleclirlM'. K.. •• mu• • 'lllDlll.... .. 

..._r deri••• tel• bir •ı•la Hl ••r erketi• •~•ltileoeti bir etmiıtir. Profealr api zamanda re.-e& 7aptınaa.aıt ola• oa mlap Ahaao1a hötLi\metl tarafı•· ...... ı.ı.rm. ela...u,.tle w 
11:.ki R~tli •1 bir iki ••11• t1,' amma •• 1•pa1ı• ki benim Releri c?•arınclaki Mozolede ba· taun •alak .. •.r~ Terilmittir. daa n .. r .. ilmı bir karar .... •I• oram edilmektedir. Baa• 
ar •trn• mreae imrene bakh. laaaa mımarl eaerler pzdea p . . . Alman a ıle dit•r Wtlr ra ttse- ka aada ta • dil mlMMM1 
.. 1 ... 'rl.Da vara-k• bar•& koka• ellerim kan Ye at... • ·ı ·..: n__ı.;:: d B L M.iioHıle mtlfettıtı :N•dlf be7 1 pa D ,.. • • 

•• • • çın mı, .. r. u11111ar aa -•am • ıs T · · nlcle llitecelıtir 
- Vay kooa .... , ~•JI Kim le btalanık gösterim, daman 1•· cinnaclaki Niaari u•I• mlu• •• laaYaH• tetkilEat ior~ •tmlt ri11dA t~ır• yapmamak .. rtlnı • ..,.... • • • 

aerdt L 1 ha L-Li baL lar L- ... d 1 ki bt L 8 • t" ·ı L la -·-·' T• yapdaa •iloa4el•1i iyi bal- haYl klirınc itll&fları aktedea tarihe kaclar a.ı- tucil ~ a .... a ••t , .,. -• ne a arı• r ı•no aıaa ıne ı• ın eçe& o • ..-~ar ril • -: .. r d .. ilim 
t•llk kollar, ba •111••• dik ... bekl .. 111 MTda omgularını ••· aynlmııtar-. mntt•r. memleketlerden Almaoyaya. it· •ıyea •--1 oSU•• 
alhacla ita kadar 1 atka ye ltlf ,.... • "B-._af V ...... _. hal tıdileoek emtaa bedellertaln evleameler ~un••. P. . 

B•a• •toa4el .. l .uwa ........ . . . d oeulula teczay• .Wec.ekl•••t· bir 1Urek Yari. s .. artak 1•IYarırım bu 91& poliçe de tMYıyeaın• ynl n Ba . "barla fua claireliae aolf: 
Ös Demtr •illilawli. kınl4ı• alal•ri t.arakahm; lfla 'l'aJa81Dt .&~dıaa &itti ma•afakat olaıunattnr. :ta d ;:• la k ~ 
- Beni o kaclar t&f ylrekli mi Hamdi cll•r•k: Znaat •eklleti, ruam möoa- ,Kykaf wmum miitliril K8ttö Bra karıu tecrübe ma~i1etin "8 er • ç te adim va 1 

1anı1ordao doetamt Aaama kartı - DlıOMl ~l• 1•lkealerl Ba· deluinde urf e41ilmek iiaere YI- bey. refeJEatin J.ıaabol .,üaf dı•ir. ..ktadır. • 
prc•k çok yafka71m, •na çok meli kıyda11na:tJeçaet l9ln at l&y•&e ioabed•ıı tahaiaatıa haya müftr6 Ahmet "-' oWu~ •al Türkiye, Maoariıtan, Balp- Sıhh•ı Vazı•yet 

Yeri•. l'akat M MYgi ller -ıı •8'1Dtirk•n ••al• genk l•nameeiai göa••rmit&lt. 6 ... rilill .. ..ı-if •• ~fio Ay· dıta~ Danimarka, .Kıtonya, 
.,.ı.. aaaııaa olan ........ .bl1I• iç ö•iiatöleri ml diyeoe~ Vil&ye( plea t i•t• ım elana ..... if&il'. •1ch' eYkaf it i'ra••, Y nnaıaiıta11, Yogoalayya Son laafta içbule pllrimi 

........ ona dayı.:Uı- at. 011• ... seçelim, e•• bı- ber kauıa ....... ·•iktaraa l•llilti . ~ ... ,. teh · Le&ouya, AYaıtarya, Romaa,a, bit bir Karaluuaa ......... ,.. 
•ıav-t a dMa-. laaYaleleriai kaaaJaıa 16Her w l.•radalıi •Y fıyi9r., .,. Qe .... l<·~ak1• eataa- .... allkaclarl•ea 

.. parak HY•riıo. - ~.,.,, Ve - ••t&ır. kat itlerini tetkik eyJiyeoekliı. ııaa ıatltik edal..-kUr. ..,tu-. 
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ihracat işleri 1~ 

SON TELGRAF HABERLER/~ 1 Frnsız ~_l!l'abhası 
Otomobil Kazasına Uğradı 

D.ahiliye Ve Sıhhiye ıam~:t;:;~;\;:,~:!~:~ı~~)a -~,~~~r: 
Oıs Ticaretimiz Artmaktadır 

-f;u,ımaıı buıncı salıırede -

Biz her şe 'den evvel müs
tahsillerimizi kuvvet endirmeğe, 
onları kooperatifler etrafında 

tople bu'undurmağa yani bir kuv
vet muvazenesi vücuda getirme 
ğe mecburuz Bundan başka 
ihracat tacirler.nin evsafını ta
yin eden kararlar almalıyız. 

Dil Bayramı 
Recep Beyin Tebrik Telgrafı 

lstanbul, 26 
(A.A) - Dil 
bayramı mü-
nasebetile C. 

Memleketin en hassas ve H F. umumi 
canlı bir mevzu olan ihracat katibi Kütah 
işleri kumar oynamak istiyenle ya meb'usu 
rin elinde kalmamalıdır. itiraf Recep beye 
etmek lazımdır ki şehrimizde fendi T. D Tı 
sermayeden mahrum bazı küçük ı C başkan 

firmalar da fiyatların düşmesin Erzincan meb'usu Saffet beye• 
de büyük rol oynamış :ardır. fendiye şu telgrafı göndermiş· 
Sermayesiz iş gördükleri için !erdir : 
fiat kırmanın avakibinden kor- T. D T. C Başkanlığına, 
kulan yoktur ileri dil çalışması yurdun bu· 

Lakin teklifleri tanınmış fir günkü en sıcak duygularını ku 
maları, büyük müesseseleri fiat F 

caklıyan bir iş olmuştur. ırka 
kırmağa sürüklemek ı edir Bina 
enaleyb alabes iş gpren!erin kim ve onun kültür çalı~ma kolları 
Ier olduğunu tetkik ederken o!an halkeYleri bu ileri çahşuıa 
yapılmış satışların vasatisi üze- da yüksek kurumunuza en yakın 
rinde durmak isabetli bir araş· yardımcı olmakla kıvranır. Dil 
tırma sayılamaz bayramı gününün sevinç duygu 

Mubaberalı ince bir tetkikten ları içinde fırka umumi idare 
ıeçirmek surelile mütemadi fiat heyeti adınada olarak kutluluk 
kıranları ortay_a çıkarmak lazı~ lar, yücelikler dilerim. 
dı.-, Falan fırma şunu teklıf C. H. F. Katibi umumôsi 

Recep 

lsveç Veliahtı 
Salı Günü Geliyorlar 
Cıtanhul, 27 (Hu81ı•i} - lı -

uç nliablı Ogiiıt Adolf hazret
lerinin şelırimızi ziyaretleri Salı 
günii voka hulacaktır. Pren~ 

. . 
' >t- _ ., , • • , - . • 

Sırp Kralı Aleksandr ~of yada 
Kralların Mülakatı Samimi Olmus - Sofyada 

fevkalade Zabıta Tettiirleri Alındı 
111t11ııl.ıul, "1.7 \Hususi) - Sof-, laYya kralı .,., ıuaıyeti bugün 

yatla I"agoılayya kralını istik. Solyaya •aııl oldular. FoYkatllde 
bal için hüyiik b.azırlıklar yapı- tezahüratla karfılandılal'. Yogoı· 

lıyor. Şolıır YugoslaYya ve Bul-

gar lıayraklıırsle donatılmıştır 

Bulgar ~nzoleleri bu ziyaretin 

ıki millet arauoda -amimi ya 

kııılık teaisiııe yarılım edeoejtini 

uınnyorlar. Helgrat gazetelerinin 

mubalıirleri Safyaya gelmişlerdir . 

Sof ya, '17 ( Buıoıi ) - Y n~oı 

Kanserle 

lav Ye Bulgar krallarının ilk 
mülakatı çok s•nıııni oldu. 

Sııfya, '27 ( H ıunei )- Yugos-

IRYya krRlınııı Sofyayı ziyareti 
münaaebeetllo f ·alide tetbirler 
alınmı~tır. Yugôiila .-ya emniyeti 
umomıya müdü~iinün nezareti 
.. ttında on bfş Sırp poliıi ele 
Sofyada bulunııy<>r. 

l\'!ücadele 
Hastalığın Miıtrobu 
Keşfedilmiş Midir_? 

··----
Vekilleri Dun Sabah lstan-

bula Gittiler 
lstanbul, 27 , 

( Hususi ) -
Dahiliye ve 
kili Şükrü Ka 
ya beyle Sıh 
h!ye vekili 
Refik bey bu 
sabah Anka· 
radan İstanbu 
la geldiler 

sız miirnhbatlRrınan .\1. Hamlın 

bır otoınolııl kaza11ıııla hafif ~ıı· 
rette yaral11atlı. Hıutabaneyı 

kaldırıldı. 

Sün!!ercilik 
Şirketi 

A.-KARA, 'l.7 ( H uınsi\ 
Siingeı·cılık ~ırketınin nız:lınna

meaı Vıkıller h•y•linde t3,tık 

olnndu Şırket baltaya faaliyet
te holuııacktır. 

Malive Vekili 
lstanbulda 

An li.ara, "1.7 ( H ıııaıi) - Ma. 
liye Tekili Fıı:.ıt bey lıtanbula 
bankı! ıtti • .Mezkfır fabirda bir 
gün kalarak Ouınarteoı günii 
Ankarıya difoecıkltordir. 

1200 Muhacir 
Çorluda l•ki.n 

Olu.naca.ktır 

Anara, 26 ( A.A ) - Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya ve Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekili Dr 
Refik beyefendiler bu akşam 
ekspresle İstaobula hareket et
mi,lerdir Dahiliye Vekili ve 

Hariciye Vekaleti vekili Şükrü 
Kaya beyefendi lstanbulda top· 

lanan parlamentolar konferı;;nn · 
nın kapanış celsesinde hazır bu· 

Aıma.n lmparatorıuft.oU G..Lha,~ lıtaulıul, "l7 ! tluHıi) - Ya· 
5 ..,aa " lunacaktır. Vekillerimiz, Baıve- · 

idaresinin Teblii'f. . . kil ismet paşa bazretlerile Na kında Romaııyadan 1200 muha-
cir gılecıktir. Bo ırkdaşlarımız 

.Ankaıa, 26 (AA) - 8on 'men reddeder mabiytılta birta- fia Vekili Ali beyefendi, Riya· 
Çorluda iakan olnnacaklardır. 

zamanlardı& Alıuanyada ibtııa· kını netrıyatı& hep olmqtur. seticumhur kalemi mahsus mü y 
ıı kimya oldugu ıonradan ögra Her Fon Heııtlimerin ba talı- d- .. 1 .• "da h UmUrta 

. b d h 1 ._ uru, mec ısı ı re eyeti aza 
nılen tloktor Fon Hrebwer İl· lıgıtı aile Rraaın a uznnnz u.. f• t Y ••k td• 
ıninıle lıır zatın kanser mikro- dop,urınıya .. .ıııazur görülmi farı, şehrimizde bulunan sefirler ıa 1 u se 1 
bıınu keşfettıği hakkında birla Y~"k bir ~ı<kilde enaaı:ı ümitler v~ vekaletler erkanı tarafından lstanbul, 27 (Husasi) - AL· 
kıın ııeşrıyat yapılmış ıdi. Hu ayandırwarR ~iiaait mabiyatta ugurlanmışlardır. manlar Türkiyeden yumuşta çek· 

me"ele lıakkında Almanya im- dir. Her Hrebnıerin beyanatı e• ç t meğe başladılar. ihracat baş'a· 
paratorluk ııbbat idarHİ reiıli· ıniitlaceleıı Ye reımi bir ıurıtta Jr e e yınca yumurtanın . sandığı 12 li• 
gının gazetelere yaptığı rPııııi tetkık odılecek olup bu tetkikat TeYkif Edildi radan 22 liraya fırladı 
tehlıgin bir ıuretıni a~agıd~ netice~iıule ,imdiye kadar elde Adana, 27 (AA) - Kadirli Nüf US U. ı\lüdürü Karsta 
aynan ıırşrediyoru1,: ıdılwiş olan bakteriyoloji tıc- şakilerinden ıılup şimdiye kadar Kıı.r•, :l7 ( /\.A) - Dabıye 

edivor denildiği zaman onun 
refiki vaziyetinde bulunan ibra 
catçılar elleri, kolları bağlı ba
yır cevabını veremez B r müd 
det tereddüt devresi geçirse 
bile sonun fa kırık fiatlara ayak 
uydurmak mecburiyetinde kalır. 
Netekim hadiselerin cereyanı da 
böyle olmuştur Tahkikatı bu nok 
tadan inkişaf ettirmek daha bazı 
hakikatları ve bilhassa teşkilatlan 
mak, ihracat işlerini bir nizam 
ve intizam altına almak zaruret· 
lerini ortaya koyacaktır. 

bazretlori Snlı ıtk~•nıı A ııkuayR 
har•kıt edecek ve <1ı1.1 hazr .. l Tıp diirıya11 ıınıindflki tıhhi rübılerina ı .. mamın zıt olaıı bu kaçak gezen ve yakalanamıyan Vek;'l.lıti niiluı uıııuır. ınüdürii 

o•ar•k izu: nıPcnıuanın 25 Ağıutoı 1934 iddianın fiakikatle yani bir hu- Hacı veli avenesinden Kadirlili Ali Oalıp bry ~t>brııuıze ıtelmi~ !erinin ıııiıafırleri 

olunao•klardır. 

I•mat.ı ak..kı Gazi Hz. nin Ta-
t11rıh ve 3i üncü ııuınaruında loş mn yok a teknik yanlıtlık- şoför Mebmedin Arpalı Çiftli- n hugüıı meb'uıuıuuz Owır B. 
doktur Buhmrr tarafından ları n but IJ birlakıın telakki- ğinde saklı olduğu haber ~ın- '" Yalımızlı birlıktı lıt~ıkatla 
ıphonoRpııra polyınorba k nıla ler husulü ti oldugu aıılaşıla- mış ve evelki gün yak..iıllınf~•K ul.ıuıwıık üzer• H:a .... ıar ~ıt. 

rihi Notu ları bulunan '! ıd hır mikrop .,. bu· c.ı.ktır. Bu tetkıkılı:at bir nıti- şehrimize getirilmiştir mittır Doğum 
Gazıtımiziu uaşınüretlip mu. 

Hini Ziya beyin bir kız evladı 
Jönyaya gılmi' Ye iımi Ülkü 
teamiye olıınmııştur. YaHuaun 
limörlü olmasını, ana Y• iıRba

ıına talih getirıne1ini dileriz. 

ııun tıımorler baeulile olan ınü oeye iktiuıı edinceye kadar kan-

18 l'A}; BUL, 27 (Hnııııi) - ll88Qheti iinvanı a ltında bir nıa- ıer ıniicadelni .,. tedniıinfle Parlamentolar Konferansında 
Gazi hazretlerinin O•ııııhuriyetııı kale neşredilıni~ olup hu makale lıuauıi bir tıcrübı '1'6 ibtııııu 
onancıı yıldiiniinıiinıle irat hıı kanB~r amıli olırn mıkrolıun sahibi lahitlerin müttıfıkarı cıd- işsizlik Meselesi Görüşüldü 
yurdaklau kıymettar ııı.lıık cam ke•ledılwı• olıJnıtu iddıa1ını ha· dıyetiııdeıı şüpb~ ettikleri ve 1STAN f'UL, 27 H 

1
, • 

' • " ' ( usı.ei) - arl:uuentolar kunfera1111111n 
üzerine lıakkıdilerek letaıılıul •İ olınuı bıuebılı umumi dık- battil tamamın redd•yletlıkleri 
Halkniııe aııldı. katı celbetmı~ .,. yelıni matbu- bn itldialara karşı kat'i ıurette 

atta kıijmen kabul eder .,. kıa- ibtivatkar davranmak icap ader. 

Hakaret Davası 
························~~--························ 

Dünde Bazı Şahitler Dinlendi 
Kayma.kam mütekaidi Tahir B. ne diyor 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

doğru Şehir gazinosunda bir ğım Seyfi beyin tehevvürle bü 

Uenevrede 
Elçimiz C. Hüsnü Bey 

Bir Ziyafet Verdi Geçen panayır sonlarına/ ğim ve kendis"ni şahsen tanıdı-

lıidise olmuş ve bundan ınütees feye doğru g"' ittiğini gördüm C 2'7"'('A"'A")111111A••••••d··-ı · •.•••••••••••••l•••••••••• hh I -enevre, - na o- rıcıye nazır arı ve mura as arı 
sir olan Gazino sahibi Murat Avukat Kamil bey de arkasında lu Ajansının hususi muhabirin · ve refikaluı, milletler cemiyeti 
bey vakanın failleri lzmir Avu idi mütemadiyen bağırıyordu. den: erkanı, mesai bürosu erkanı, bey· 
~atlarından Kamil beyle arka Ben Muradı bi :irim, hırsızdır, Türkiyenin konseye intihabı nelmilel matbuat mümessilleri 
daşı Seyfi bey aleyhine bir dava dolandırıcıdır. münasebetile Bern elçisi Cemal ve Cenevre şehri resmi erkanı 
ikame edilmiş ve Seyfi bey de Ben Kafakorsoyu kapatan Hüsnü bey gayet parlak bir ve tanınmış aileleri suvarede 
Murat bey aleyhine mütckabilen müddei umumiyim. Burasını da suvare vermiştir. Suvarede Tev hazır bulunmuşlardır. Dostane 
oir dava açmıştı. b d b 

kapatırım Dediğini işittim. Ta- fik Rüştü bey ve Türk heyeti ir bava için e geçen u suva• 
Her ikisi de davanın birle•ik b b d · k 1 I I " bir bey ifadesinde hadisenin murahhasası ve urada u re e samımi mü a ame er o · 

bugünkü tuplanluında işııizlik nıı1ele11 göriitüldü. 
rinde T• aanayi miieueselerindı çalı,an kaılın!arın 
tamu olundu. 

'l'1<·aret eyle-
yazıyetlerıne 

Goering'in lstanbu!a Hareket 
Ettiği Do~ru Değildir 

Berliıı, 27 (Huıall) - PrüıJa nazırı Go~rıog'ın S·ıfyayu git· 

ligi .,. oradan fetanbul ve Ankaraya gid.rek Türk mııbafılılıı de 

temasta bulnnacağı bııkkıoda 1ngilız ı;auteleriııılı c;ıkau baberl.r 

doıtrn değildir. Goering Berlini terketmemiştir. 

Atlı 1'1üsabakalara Gire
cekZabitlerimizSofyada 

Iatanbul, 26 (Hnıuıi) - Vıyanı&da yapılacak lııyuelmilel ati ı 

möıabakalara iştirak eıJecek olan zabiltırimiz ınazkılr şeb re girerken 
Sofya iıtl\lyonııuda Bulgar zabitleri tarafından hararetle aelAm· 
lanmı,ıardır. Bulgarlar zabitlerimizıı zıyı&fet l"ermişlerdi. Bu zıya· 
fatte aamimi ye takdirkar ıö1.ler ıöylınmıştır. 

ılarak ruyetile dün şehrimiz 

Sulhceza mahkemesinde devam müteakip cereyan tarzlarını an- lunan muhtelif devletler ha muştur. ---.._ ı ·• TAYYARE SiNEMASI s 
olunmuştur Bu ce!scdc şahit latmıştır. Neticede mevkii müs· , ;ıa 

~·!~~=d~zn7i~:;:~:h~:: d:~~=i ~:~::: ::.:;:~::1 av~~t7~:: . ELDAllBA 1 ~ .. 
leneçekti Paşa Avrupada bu- ıabit sıfatile dinlenmesine, eski • ]3T 'T~ -r 'T..,.....,.,.T 

b MILLJ KU1UPHANE Sl/\IEMASI '-' '-..:JI"" '-' .L ~ lunduğundan mahkemeye gele· merkez kumandanı Kamil eye 2 f'l b• d fflJLYALI DUDAKLAR (Melo) 
memişti. Dığer şahit kaymakam yazılan istinabenin tekidine ve Birbirinden zengin programlarile yeni mevsimi 1 m lr en: KADJN POLiS OLUNCA 
mütekaidı ve elyevm lzmirde Alsancak serkomiseri Münir karşılamaktadır Bugün Geçen sene Fransada yapılan filmler Arasında müstesna 
üzüm tıcaretıle meşgul Tabir beyle İnzibat yüzbaşısı Ali Riza bir mevki kazanan ve büyük Fransız sinema yıldızı VIK 
bey ist.mna o"undu beyin ifadeleri arasında müba· 1 v· H t• 10R /<RANCES ile dilber yıldız GABY MORLAY 

Mumai eyi. hadisenin cereyan yenet bulunduğundan muvace· - ıyana asre ( PlERRE BLANCHAR'ın temsil ettikleri aşk filmi 

tarzıuı anlatırken ezcümle de helerinin icrasına karar verile· LYALI DUDAKLA Fransızca ~özlü ve şarkılı aşk ve musiki filmi Hu R 
mişlir ki 63 yaşındayım, kayma· rek mubal<emenin devamı 25 H LL (MELO) Oyniyanlar: SARI MARlTZA ve HERBERT MARC A 
kam ı:ıütekaidıyim. Vak'a gece Teşrinievvel 934 Perşembe günü 
111 gaz nada idim ismini bilmedi saat ona bırakıldı. 

.,~l!::.l En Biiyük Hava Muharebesi Fıimi 

RA ÇAYLAK 
f znıire Geldi 

Bugün LALE Sinemasında 
A Ef1 ALYA hanım, 1ilrkçe film. 
yrıca: hVLENDIRELJM MI? kahkaha ve 

-~ Gülmekten insanı Baqıltan film 

_____ ......,_,,,,,,__1=---------=--
2 - Solmuş Güller 

İlahi ve kudretli san'at per si 
Orijınal bir 

GRETA GARBO'nuo 
eserı 

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

Bu haftaya nıahsus Seans 
Solmuş güller ; 16 18 30 ve 21 ıle 
Vıyana hasreti: 14 45 17 15 19 46 
Perşembe günü 13 30 ve 16 da taleba 

günü 13 30 da ilave 

aat en 

ve 22 ıs 
seansı, 

Tamamen Fransızca sözlüdür 
Bu fılmde Parisin en yüksek muz syenlerinin 

enfes bir konser c!.e dinliyeceksiniz. 
verdikleri 

KADIN POLiS OLUNCA 
bir komedı Şarhılı. danslı, tevkalade 

--~~~~.;..~~~~~~~~~~~--~--~~~-
SEANS SAA TLARI : 
Her ~iin: ı;;, 17, l!J, 21,Hi 
Ouın" ~ıinii: 13 le ılil.ve ecau11 
Per~embe ı:ünü: 13 ve 15 te mekteplılıır ııeanlil 
Gec11leri Giizelyalıya otobüs!-. tenıın ııdilmittir. 

~ 
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öliim Esoiyona 
Vurun, öldüriin 

Gerektir 
Kahoeyi 

Times Diyor Ki 

Almanya ı-:arpçu Eme
lincten \r az Geçmezse:. 

1 ~~~!! .. ~.~~!~~~.~~!!~.~~~~~
Kızıl Ordu Yaman 

Velakiırlıl:!ımtla aldaomı~l•W. 

Şurada borada yllpılao d•dıko· 

dolı.r iımim etrafıııda tehlıkeli 

bir m11sal örmöştö: 
- Dnydonnz mu, MıH!he 

Richard A lıuırnlı<rs o••nRluk edi-
yormuş.. Ordunun mtihım bazı 

Bır Kıl Ucuyla 
T~blik~yi t•blılu oldal:!u için 

ıeTiyorduın Hayatı anc•k ölüm 
dt1n ayıran f>lfarlı mıntııkay• ıı:ir · 

dıj?ım zam•n yataılol?ımı anlı· 

vordnm. Aokerı ta'J•r~oılıQe 

Eir Kudret Vasıtasıdır 
....................................................... 

lnjtiliz Unıuwi Efkarı Fevkalade Bir ltalyan Ceneralı Maoevralar-
Tedl irlere T e~ci Edecek da Bu intibaı Hasıl Etmiştir 

ııamzetlı/:!ını k<>nnnoa· üınıtl• bek Londra. 26 f A A) - Fransa 1 tıaddü e • edıği takdirde dahili ROMA, 26 (A.A) - Cıor 
ıırlarıııı düşmana Hlmış.. leıoege koyol<lnm. ile ltal vanın Avusturya isi kalı b r ada et s ı yaseti takip edeceği nala Dıtalya gazetesi Sovyet or 

sebepten ötürü karaya inen pi· 
!otlar esir edilmişlerdir 

uzlaşma Almanyada Mem
nunlg"tle Kar11ılanmı1 

- Marthe'yı harbıye nt•za. Taryareru Te otomohılim Kro lehindeki telıflerıne at • e ı mekte manasını çıkarmak icap eder dosunun geçen Ağustos mauev-
retine gırerktın ı.:iirclöm, Harp tonda ıdi. Oöreıkll.rlık T~.ıı- o'duğu ebemmiyeti kaydelmek'e Hıçbır hükumet, hiçbir efkari ralarında hazır bulunan ltalya 
içiııde hır kadının orada ne itı taluım 111imde yokı11. lhna beraber TımH gazetesi Bü vük umumıye burada olduğu kadar askeri heyetinin başı ceneral 
Tart öyl11 ı?•liynrdn ki l•Y•Aroın elıın- Brıtan vanın berri Avrupada yeni A lmanya. Avustury~ya kar~ı t~ IGrazioli ile bir mülakat yapmı,-

- s .. ıı dfl hATll mii•tfl•Arlı"ı - de o lu .. rkek lerin Ol .ı •arklar hiçbır taah ıüde g rışmemeae k ;p etmek le o dugu aıyasetın t c l G . ,. M d 
' " " b t t kı' I ede ır. enera raz ı o . ı o ern k h ar1z vası ar1nı e ~ o . 

Berlin, 26 (A.A) - Şarki Çin 
demiryol ıınuu satış fiatı hakkın· 
da zuhura gelen itilaf dolayisi fa 
gazeteler bütün dünyanın bun· 
dan memnun olması lazım gele· 
ceğini, çünkü bir seneden faıla 
bir zamandır devam etmekte 
olan müzakerelerin daimi bir 
endişe ve huzursuz1uk membai 
teşkil etmiş bulunduğunu ve bir 
çok defalar Mançuride vukua 
gelmi, bulunan hadiselerin bir 
çok vahim ihtilaflara sebebiyet 
vermek tehlikesi arzetmit f\ldu· 
ğunu yazmaktadır. 

uın aeaneonıııu \·ıku k en ons 
ra•tladım. Ne kaJRr kurnazca 
hareket ediyor. 

- ŞRI• Mi>zde zabitlerin pe· 
•ini bırı.kmıyor. Bütün söyleıı"n 
)eri, döşünillen '"ylerı dııılıyar 

Şüphe yok Rrtık ho bır cıuu~ıur 

Otordngum ınabalıhıkı dedı 

koduların hepıine kulak •ermek 
Jazımgel1tydı dl\hR kimhilir ne. 
ler, ne kadar çirkin Te aı?ır 

tttih11mlar altıııda ezildigııni 

doyaoaktım. Ben harpten önceki 
dosthıklıırıma, hatıralarıma .,._ 
fakAr kalırken bötün bo yıj1ın 
yığın iftiraların heni ezmek iıtedi
j!lni nuıl tahmin ed•hilirdim. 
Eılıl tayyanoi arlı:ada,ıarım gene 
bana hürmette kaıur etmiyorlardı 
Belki de ıabiatım llı:tiz.aı hara
tımı moam•a Hı dolu oldutn
nn 1&nıyorlardı. Ger9i ben on
lar içi• halleiilmemi, lıi r mu
amma idim. Çapkıocı. flörtten 
h9'1anmayı•ım, ıüklltiligim on
ları çok z~manlar ,a,ırıırdı. Sa· 
mimi idim, Fakat bu ıamimi-

yeti çabalı: hiHıHlrmeğ• ıuuk 

tedir detilclim. Etrafımda gıoi~ 
liyen lf tira şebekeıınin ya11.th 
gı tıhlıkelere yal>.ucı olarak 
tayyareme yeaideo knu,mak 

yapHn hothınlıklerını "" ınn a azmetm ş o o du ;ı- u ususta ısrar A t t ki .. dı'k ı kıul ordunun mükemmel teknık 
l h 1 k k k d vus urya opra arına goz 

v~m<tlerıni <" ıı ÇA uı ırnca ey.emekte r t k ' l"b [ d ı d · 
me hareketı l<aqı ında burası eş ı a nı 'uman an arının erın 

t ıın. Kroto•aya şım~ n.ı ı t11r mii T omes d.yor kı: b J • · d t h ' 
kadar hassa• değııd r. Ve şayet ı gısinı or unun enoi tec ıza-

nakalaıı aakeri nak ıyat l.ıuebıle lngııtere büı<ümeti böyle bir Avustur . ' avı ı<endı arzu,,uua rai tını nak liye vasıtalarınıb motör-
tatıl etlılmı,ti. şey yaptığı ta ·<dırde lnl{ı ı iz ef· men Nasyonal Sosyalist Alman· !eşme teımayüllerini çok mukte 

1914 A"uotnsannn Ponnnctl\ loir k" ' k t' 
" arı umum•yes nc;en a ıyyen ya ile b r:eşmeje sürüklemek dir pi!otlara malik olan kuvvetli 

kaç trerı yenıcl 11 11 mfinakalaıa ıreç müza ' ıeret görem ıyecekt r. Ve ıç n sarfedilecek mesai devam hayacılığını kaydettikten sonra 
tıler. Hnndan ıetıfarl8 ederek h• h"k • t enı· b. fk · ı 

esasen u ume ın Y ır mu c:decek 0 ursa e arı umumıye Sovyet ordusunun yaman bir 
r;k11t ettım . V•2onlMr lıPFl ı artı t kave ename ı e kendi ş inı b r mız barpçu Aı manyaya karşı k d t t ıd • -
Ş l f ı ıı ı kı l•r • k • d u re vası ası o ugunu soy-' ınenı ı er mil z•m~ n• "~ 1 taıafa bag.amayı abuı etme.ı ııt tıaz edılecek fevkalade te l . . 
h•pıi ın berbat ol•niRrılı. F""" ıbt ma . ı yoktur f a:.:at bunıardan b r•e i teşcıde amade buluna· emıştır. 
yııtlanmı• tekerlekler raylar . bükumetın fevka :a de atıval ıe l caktır Bir Sovyet 1agyarealnt 
uzenndı mal•ınli bır s•• çıkarı - ! Esir Etttler 
yorlardı. Kompıutım"n'l" benden ç • d it 1 s• t• H~RBIN, 26 ('.°":A) - Roy 
başka 1'1<HQlı ihtıyıır hır R<lllm, ın c a yan ıyase 1 ter Ajansı mub~bırınden: -
benzi uçuk hır çocak. .., hır 1 Bomba \fe mıtralyoz yüklu ve 

genç lrndırı Tarrlı l"all•ntının l\' ... u soıı·nı· cı·nc!.o D ti k M.. telsizle mücehhez bir SoYyet 
şiddetinden trnşlıHımız a kava '-" OS U una- askeri tavyaresi Mancoko kuY· 

öne gidıp ~elmolıte ırlı. v"""" sebetleriıı e Kıymet Ver~yor vetleri tarafından Manculida ela 
arkadaşlarını kadar hen de "h · .& •• geçirilmiştir. Belli olmıyan bir 

lki akit tarafın uzla1maya 
hazır bulunduklarını göstermif 
olmaları ortalıkta mevcut olan 
ııerginliği izale edecek bir amil. 
dir. Bu amilin ilerde yapıla..,..lı. 
noktai nazar tr.atıleri üzer;ode 
de müsait bir tesir icra etmesi 
ümit olunur. 

nen nıeşgııldom, Kimse kona,- ltom•, :!6 (AA) - Hanı A· Halırlardatlır ki, geçen Kil 
mıyorda. Hu yalnız yoloulokıa janoı hilclırıyor: ıınnuey nltlı Romada toplanan 
dıl!ll mem l eketın biitiin hıl'fatın- lı•lyan hiHftmeli Qınd~kı Aayalı talebe kongrtoıi bir ltal
da bii-yle idi. Uınıt •• hl'yecı<n dıp oınııtık nıiiıııe11111ııtının de. yan· Qın enıtıtüıöııün ihdasına 

dolu kalpler haklıforludı. lreıı r~•w~ıııı hü9iik &lçılıl:!• yükel'lt kıı.rar vermış ve ltalyan ntkeri 
bıtip tükenmıyen Jlllaooulardıtıı ) mtıye karar T••rmı,11r. Ho Mnretlfl •• 11•11 bır çok Çın lıeyetlerl 
geçti. Yolda a~keri kAl ıltıhıre lı11lya Qının büyiik dı>Ylet o o aıak gelnııttır. Bunların en mübımmi 
raıtlıyorduk, Fakat bunlar harp 'ıebeınmıyıtını ve ltıolya ıle Çın olım ıoouncuıu Mayıı ayında 
Te Talan '"rkıl rı .ı.öylıyen, c;eh- aaraeınJa m••cuL 11ya1i, iktı•adl gelmı~tır. İtalya bılhıuıa Çıne 

relerinde nl'~'e, zafer oe~'111 olan n harıi ıııön111ebetıerın ~beın tayyare aatışını artırmak: için 

ltalyan Veliahtının 
Bir Kızı Doğdu 

aıkerl•r dığıldi. mıyetını f"""'"n tan • matıuhr. çok çaıı,mı~ 'f8 geçen ay Romaya 
• -Sonu Vaı - l!'ıışızııı Honı•yı nzak ~nıka l•Rı? bır Qın bava hey6tl mnvaıalat 

lçııı teşebbüılerimde dnaın edi- Amerı'kalı Doktor lıyıın nıüıı•ı .. hetl•n ın lıüyiitılHlll .. 
yordnııı. Gazete mnhabirleri ar· tevkalılcle hfı.ılıııı olmuş Te bıZ?.al 

etnuştı r. 

lıa.yanın şark ıiyasetine ait 
olan 'boııünkü karardaıı be ki 
Fa,izm barıot aiyaaelıııın heyeti 
nıuumıyuındMı iıtıena hır rol 

kamı bırakmıyor, mölıi.katlar ~ • . l\J flijoOI ını 1 :a yan ıl~hasının AT 
n9frediyorlardı. Mnnffllk olma- Muhakeme Edıhyor rııpa ıle A•J" sra•ınd• irtıbat 
ga aıımstmi,tim. O !caJar ki Amuya, 26 (A,A) - Geh•ııeşkıl etmeaı liizııııgeıdıgı kana-
bn a.zmım poliıiıı bı.zmetinde bir kadıııı doıtnrturkeıı çooo!?on atıııclRclır. h11k IPn ınPktedı r, 
çalışan Zozoyu bılı şaşırtmışt.ı, 'fe aoııe•ıııın ölümüne ıebebıyet -----------•-------
Eekl dost, şimdi bani içine dü. nroıekle 10910 Merzıfon kolle· 
,ureoegi aglıırı mı koruyordu. jınde oturan Amerıkalı doktor Paris T J' ve Moskova 

Ha Ta müıtetarlıgını birlikte Klark onun bugün A ğıroeza malı. 
gelmeyi iıtemekle n• omoyordııt l.eme•iotlH mubakemeaırıı haf· 
Bana takdim etmek iıtedıgi laomıftır. 
zabit kimdi? Ergani 

Arasındaki Anlaşn .. a Bir 1\6!.üva
zene Kurmuştur. 

Bıt kız çocu[ıı dünyaya gtltrı ita/yan vtliahlı zevctsilt Gondolda 
Napoli, 26 ( A A ) - Eveliıi tile kral bir af ilin etmiıtir. 

gün veliahtın bir kııı çocuğu doğ Bilumum para cezaları ile iki yıla 
muf yekendiıine Marina - Pia kadar olan hapis cezaları tem•· 
adı verilmiştir. mile affolmuş ondan yukarı ce• 

ıümö yaptıktan sonra merdınnJe 
Zozoyla bola,tam. Kalın kışları 
oyoıyordo, 

- Hayıli acel11 ıdelim. Bızi 
bekliyorlar, dedi. 

Bürolardan birine girdık. 

Kırk ya,ıud" bir adam bizi 
ayakta beklıyorda.fçerı gırerken 
ba~ımdan topuk larıma kadar 
ıiizüldiiglimii anladım. Zozonıın 

Kapıten dıye hitap ettıgı bu 
zattan çok b;budil<li~ini i•it 
mitlim Hanaı dü,ıoan cuoıla

rile miicadele ıtleıı· hüro idı. 

Mahaveremı;,, kın ıürdü.Ora· 

dan çı karkeu Zozonan gözl11rıoılı 
beılınetı okunuyordu. 

Caauau Ôldllrlln 
Harbın ılk giinleriode idi. 

Umumi ae!Arberlik haııebile ko-
cam aoelı hıni PariH çajtırmış

Tahvilleri Raris, 2~ _(H R) - Fraıı~·~ 
6 (A A) M 

'f ayanı harıcıye komııyonu reııı 
Amasya 2 - erzı on A · k 'k" 

veGümüş hacıköy kaza arına M. Berange " Jans e onomı 
gönderilen C. tertibi Ergani gazetes.nde Fransız • Rus mu
tabvilleri tamamen atılruışt ı r. kareuetioe tahsis ettiği başyazı 
Amasyada da hararetle satış da diyor ki: Tokyo ve Moskova 
yapılmaktadır. Vılayete gönde- arasında mevcut müşkülat vaba· 
rilen tahvillerin talebi tamamen met peyda ettiği takd rde Fran 
karşılamıyacağı muhakkaktır. sanın da bu ihtilafa sürüklen 

Arkansiyel 
Tayyaresi 

.P11.rıı, 26 (A.A.) - Fran11z 
ba•a kıımpanyaıı bildıriyor: 

.A rkanıiyel t&yyu11i dün 
Porto parayıı. Y •tıl burun ada
ıındao ıaat 22/32 dı hareket 
ed<!rek bu aabah eaat 4/15 ta 
Protetyene TO oradan eaat .&/30 
da tekrar hareketle 1aat 6/52 dı 

mesi ihtimali varmıdır? Bu hu· 
ıusta bizi temin edecek kat'i 
tetbirler alınmıştır. Fransa çök 
zamandaoberi Japonya ile sıkı 

Mısır Kralı 
Yunanistana Ziyarefni 

Talik Ediyor 
Kahire, 27 (AA) - Royter 

Ajansının muhabirinden: 
Kral Fuat, Enfluenza netice Üilııa Siıneroıa mnnıalat Ti 

tı Kendhi Mane'a barektıt el· d ld • f d 1 'I oradan da ıaat 7/20 de Kazap- ıi üçar o ugu zaa o ayı!ı e 
mit lonlnnııyordıı Yaraclılıtım . 

lankaya hareket etmittir. Tay· doktorlarının tavsiyesi üzerıne 
hauket~ız kalmaga mani idi. . 

. yareni bu aktım Par11e muTa- Yunaniıtana yapacağı 
Hın de "rkekler gıbi teblıkılare 

1 
. bt ld. 

.. , • 1a Rt etmHı ma eme ır. talike karar vermiştir. 
ziyareti 

gogüı germiş, göklerin fatbı lçıo S lh V ..,...11 tl 
yapılan mnoaaeıeıerı karışını, u e .ı.u.ı e er Yeni Vapur Tipleri 
değıl miydım' O kahramanlık: Cemi7etl M:G.zeıi Pondra, 26 (A.A) - Royter 
ılnirlcrınde en kil9ök bir ru:ıı- Lahay, 26 (.A.A) - Hir ealh ajanıının · ıal!hiyettar bir mım · 

gar .:arbui znıf Y• ııahif olan ye milletler oemiyeti mözHi tı· badao ögrendigine göre Starku 
ıayyıuelerimizi yere 11plamaıt• ılıi için bir komite tetkii ıdll· oart knmpauya11 bugün ögleden 
yetıyordıı. Ro,bernardaki miit- mittir, Mözeyı methur Bollan- aonra yapılacak olan 53' No.lı 
hlt kazl\ılao sonra ölünıti•• ramak tla hokukçalarındaa Y• beyne!- Yapuruo d•oize iodirllmeıi me
kalmı,lı:en tekrar tayyaremin lıa- milel hnkıılı: balıaaı olan Doırot rHlmiai möteakip ayni tipi• bir 
~ınn ıeçerek birçok haya nöma- Hügo Dö Groot'all iımi yerU .. ıe•lnio derhal intHıoa batla· 
Jitl•rine karıtmı• mıydt•f .. tıir. uaoa&ı•t blldirmelı:te4ır. 

dostluk münasebetleri sürmekte 
dir Rusya ile anlaşmamış tama 
men avrupai mabiyetıedir Te aı· 
li Asya işlerine kadar sirayet 
edecek değildir. Bu anlaşma ile 
emniyetimiz kuvvet bulmuıttur. 

Fransız - Rus anlaşması Av
rupa meselelerini kat'i bir suret
te halletmemiş olmakla beraber 
Rancermaniııtler tarafından sık 
sık ihlaline çalışılan Avrupa mu 
vazenesine yeni emniyet unsur· 
ları ilave etmiştir: 

Roma, 26 (A.A) - Prenses zalardan ıse ikişer sene ten.Ul 
Maria Piauın doğumu mün11ebe edilmiştir . 

Silah Ticareti Siyasi Islahat 
Bütün Kazançlar Müsa· f ransız Başvekilinin Teklifi 

dara Edilecek Londrada Takdirle Karşılandı 
Va,ingtoo 27 (AA) - Silib Londra 26 (A.A) - Fransız 

F ticaretini tahkik beyeti iyin · Batvekili M. Duınerg tarafın· 
raDS8DJD dan Nay harp zamanında elde dan teklif olunan siyasi ıslabal 

E 
• • edilen bütün karançlann müsa lngiliz matbuatında çok iyi bir 

Başlıca ndışesı deresi hakkında bir kanun la kabul bulmaktadır. Her şeyden 
Pariı, 27 (Hoauıl) _ Fıgaro yihıtsının hazırlandığını haber evvel lngiliz kanunu esasisinin 

gazeteal Fran1aoın ba,ııoı& euii Yermittir. gösterilmesi iftiharla kaydedil-
şıııi Kral Alek1&dr'ın Pariıi M. Nayın verdiği izahata mekte ve fakat bil~~ssa F ran· 
ziyaretini müteakip M. Baıbton'- göre bu kanun mucibince 10 sanın dabili vaziyetının demok· 

bin dolardan fazla senelik irat rasi prensipleri ihlal edilmeksi-
nan Romaya Tnkubıılacak 1eya- · ·k b 1 b 1 

veya kazançlardan yüzde 98 niı- zin ıstı rar u masınıo eyne -
hatind~ lta~1a Yo~osla~ya ara- betinde vergi alınacak ve bu milel bir ehemmiyeti ol~uğu 
ıındakı ıoıtelebhumlerı da.ıtıt· miktardan aşağı kazançlar için mütale.asını il~ri ~ürme~tedır. 
mıya matuf oldnguuo, Berlınlo de şimdiki kazanç vergısının Daıly Meyıl dıyor kı: 
mnanuidsııe propagandalarla bu iki katı tarhedilecektir. Kuvvetli ve idaresi azimkar 
mönaaebatı zehirlımeğe çalıttı- .......................................... bir hükümetin elinde . bu.lu!l~n 
gını yazıyor. Kirahk Ev Franıa Avrupaoın emnıyctı ıçıo 

Tıoçki 
Dijonda Mıdır? 

Dijon, 26 (A..A.) - Troçkinin 
bu 111ıntakıda ikamet ettijtl hak
kında hir tayia dönmektedir. 
Puliı tıblı:ikata baılımı,tır. 

bayati bır zarurettir. Islahat 
Göztepede tr~m\fa~ ?addeaine proğramı muvaffakiyetsizliğe 

Y• Tapur iıkel11ıııe ıkı dakıka • k , b'' -k h' t b 
d b.. ugruyaca o ursa uyu ır e · 

meufede ıı;ayet haTa ar Te u ı·ı. t k'I d F k t M Ou .. . . . ı .. e eş ı e er a a • • • 
1nlı: bahç"yı haTı hır hane ki: nıergin hayatiyeti ve basireti 
ralıklır. Borııa ıarayında Fehmı girişilmiş o!an işi iyi bir ncti-
Simıaro~ln beye müracaat. ceye isal etmek için her türlii 

Tııleloo : 3039 milşkülatı yanmiye kafi ~ela· 
'1 -16 (~ il} cektir. 



ı , iır t9S.t Yem · .aııır •• 

Tarının Ha hı Nasıl Olaeak 
Harbın Ilar"'ından iki Buçuk Saat Sonr& Bütün 

Alman Şehirleri Tahrip Edilebilir 
Tu.rkçeye Cev-1.rexı: .AJ.1. Şev-k.e1: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-... :~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
- Bu Almanların iddiasıdır - Fakat Fransızların 

Az Değildir 
-;J6-

Mafya devam etti: ni hatırlıyordum. Fakat.. 
- Evet Nevhaven'e gelsey· Matya unutulmayı yalanla al 

Endişeleri Daha 
- 4-

din şimdı burada bulunmıya- clatılmaii"a tercih ederdi. 
caktın. Zira orada yalnız görü-J - Daha birkaç dakika ev 
,ecektik. Onlar senin izini bul· vel beni tanımamıştın bile .. 
doğumu bilmiyor.ardı. Ve as ii Haydi samimi ol ve doğruyu 
b ilmiyeceklerdi: Sana telefon sö.vle • Unutmuştun 
eden 143 zencire mensup ol Can bıtşını eğdi: 
makla beraber keodisıne itimat - Unutmuştum 
ettiğim bir adamdır. Niçin ge! \ Matya parmağile işaret 

medin? Arzuma inkiyat etmiyece ederek: 
gıne kani olduktan sonradır ki - 8en unutmadım. Kendini 
teşkilatı haberdar ettim. Oncede iHiham eden kadına bakmağa 
bildirdiğim gibi aramızda para cesaret edemiyormuş gibi başını 
mevzuubah! olamaz Borçlu ol çevırdi Hakikatte saatı görmek 
doğun feyi öjemeğ" servetin İstiyordu: 
yetmez. Halbuki sen ısrar edi On biri oıı geç-yordu .• 
yordun. Yuvandan seni çıkaracak 
çareye başvurmağa mecbur ol 
dıım. 

Ah bu muhavere uzasa, saat 
on ikiyi çalıncıya kadar uzara. 
Matya geçmiş günler n cazıbe· 

ihbar sine tutu lmuştu Saatıo geçtı 

ğirıden haberi yoktu. Bir ada 

Can: 
- Yani beni polise 

ettiler değil mi? 
- Onlar etmedi, ben ettim- mın hayatı, şerefi ve saadetile 
- Kaltak .. 
Matya bu sözü duymamış gi

biydi. Gözlerinde hii!a ayni kini 
taııyordu 

Can yumruklarını sıkarak ü· 
zerine yürüdü. Fakat genç ka 
dınrn bakışları karşısında durdu 
Kolunu indirdi. 

Yalvararak sordu: 

alakadar o au bu saat ne ka 
dar da yavaş geçıyordu. Canın 
sabırsızlığı yüzünde okunabilir· 
di. Zaman denilen şey sanki 
durmuştu. Hele bu a 'çak saatın 
kasten yavaş gittiği iddia edile 
bilirdi 

- 93 nihayet an ' amağa baş 
!adın mı? 

Bu lıaşlık altında yazılar Almanya 
ve Fıansa aıasında bır haıbırı naz01i 
olarak ıtcayıini e.ösfeımekıe baş/ar111şfır. 

Maıur b11 münekkıt alan Jean Pıeı·ost 

• vou{l.aa leıkıkıerıne su swetle devam 
ediyor: 

8on hına mane ... ralarından 
alına•ı dt1raler o korlKr çetiıı ve 

~ıtır olnınşınr kı omomi efkarı 

!Hkin nıKk1adıh•, bıırp içındıı 

oldoj!o gıbı, runıi tebııtler neil"İ 

ıcap etmıştır. Ve maal•set hıı 

teblııtler halkı o kadar az t••kın 
ı>tmi9tir ki bakıkatın k .. ıneıı 
ıfşa rdılmış bulunmasın" tııesaüf 

"dılnııştır 

f'ransız Şt-flerlnln Tekni(Jt 
Frı<n"aııın ş..fıerı gerçek ten 

barba bazırlannıaılıklarını daba 
hır defa göeıer'llı,lerdır. Teknıjti 
~eeaha kıılAcakları Y"rde yalnız 

teorülıelerının Yerdıgi deuı .. re 

dayanıyorlar. 19ta t• 1870 bar
hının f4oröbe&ın11 göre göre bar· 
ha oazırlaıım•kla ınllt edılıyor

do. Şımdı d11 1914 11 ~öre barha 
hazırlık yapılıyor. l\asıl 1913 te 
Bıılçıl.:a ü~erınden tehdıdı oıınt
ııınşlar Taya hesaha katınak!Rn 

çekınıoışll'ne bugün do handan 
l•hdııle karşı ayııı ıoretlıı daT· 
ı auıyorlar 

- Niçin bunu yaptın? Söyle Şımdi kinle do 'u nazarlar atf- 1, 1 .. . 
7 . >ır <aQ gon nnoe yapılan rna· 

niçin· j etmek sırası Cana ge ı m ı ştı: • k .. ııoonıı lor.ıa bııkıkı t•arıo?. ktıV· 
Oteki acı bir abkabayla - On yıl once b r kaç ay ~At 1 1 1 kt b k 1 , · 

1 1 1 _ • ..., ı A ıır ı ~ ttpı<ı muta a" 
güldü: 1 ruetresım o'duii"u için mı hava· 

? 
. vaaıtaluı da uıınlolııııışlnr H .. ı · 

- Niçin mi Bunu sen mi ı tımı ve saadetımi kırmak . ezmek b k• t 1 • h 

söyliyorsuo. hakkını kendinde görüyorsun. ıd•al h 1 t k k d '.l' 
7 ı o • ayyare erın g•ı;tt attı 

. ~ uı u ço ya ın ı. ele· 
- Araştırıyorum, hır sebep Hatta bu darbeyi indirmek içın 1 1 h"-· 

1 
t k 

b 1 k · · k f •. . on a ı u..r rş erı < agıııı ıı As. 
u ma ıçı a amı yoruyorum ı deev eneccgım g<cevı sec;»orsua. , r "ı 1 y 1 ,, 1 1 , 1 lif'! K J:lrt-01 IF-111117. 117,I )) ttli 

da sen .o bu amansız kinıue se· - Onu ko ı ların arasına a l k 
1 1 · k h . . ın · ısarı ıaya e nğrntınalıln ıı.,. 

bebıyet verece suçumu atır· manı ıstıyordum Onunla ev.en b .. d 
1 - . . d H rn er mureırn• ıyen ve murııııza . 
anııyorum. menı ıshyor um. ay r is temi · 

d 
ınan lf•lıın T• terlııye p;ö r n hır 

Malya ansızın eğişmişti. yordum • lstemıyordum . istemi 
D ~ıTıl tay _v yarecılığiınııo: oldıı/!oıııı 

- inle dedi .. yordum . 
S · · b unııtaurnyız onra yeis Ye ıstıra ını anla Bütün isyanını toplıvan bir 

Harptanber' lan titrek hir sesle: •esle bağırdı: 
- Hatırla.r mısın? Vaktile ne - Bu kadan yeter. Burada Hsrptanberi yaltıııı •" 11 tay--

kadar sevişmiştik? münakaşa edecek değılız . Eli•11 lyarlerın "" pılotlRrın .. ',"yısı .arı-
E d · t A . . ınıt, oçaf daırelerı, anı atlerı Te - vet şimdi hepsin;, her- esın unu ma rzu . a rıma emır 

1 · · k t d k naklıyat kndreJlni bır miolinı şeyi hatrrlıyorum. O zaman he erıme ın ıya e ece sın 
pulwu deg-ildır. Aynı zanıanıla 

manda tayyar~cılığın tıcari azTi· 
oüz on altı yaşında idin... Can dişlerini ve yumruklarını 

Çocuk sayılacak bir yaşta •.• sıkarak bu kadının üzerine atıl · 
mak . onu bo~mak istıyordu. yetı, poola •~n11lerı bazı pılot -

Ne tatlı, ne sevimli günlerdi... 
Geçmişin hatırasını can'an 

dırmakla Matyanıo kinini sön· 
dürmek mi istiyordu. 

Mat) a bır kat dalıa güzelle larımıza lıuptan öncı bolonmı 
şerek ayağa kalktı. Emırlerıni yan lıır unat urınıwtır. Uçmayı 
tebliğ etti: bılınekle kalınıyorlar. s .. yrü ... 

- A•ag" ıdakiler servetini is· ter eımeyı de bılıyoı ! gecelerı n 
- Hatırlar mısın bütün vü " 

d d
.. . tiyorlar. Seni bütün servetınden k•palı haTalarda daha az yoıı,.. 

cu umu sana ver ıgım, senın k b d 
k il d k d 

• en çok kıskandığın şerefınden l'IDı ay e ıyorlar. 
o arın arasın a ıvrau ıgım . 

el _ .. 
1 

b.k b soymak ıslıyor . ar. Reddedersen En Çok Fransa Mı 
zaman suru memış a ır ır intik ı ki Ç" k'" 1 Korku.yor" k d 1 am a aca ar un u ona , 
ız ım.T h d rın elindesın. Fakat beni dinler Höliin bo Tazıyate rbj!ıneıı 

- amam en alırım a.. . . 
Y 

. .k d S . sen, bana ıtaat edersen senı : hııTa barbından en çok korlı:ma -
ı ne sessızıı oı u anıye• ı 1. . . . 

1 onıara tes ım etınıyebıhrım. Her ıı lazım gııl<>n mem lek~t Frarı 
ler birbiri ardında ölüyordu 'b 1 k ı d · 1 d 7 p _ _ · ı tıma e arşı a ınmış te bırle· aa mı ır arıate tayyare taar 
Varo·un goz er saata ılıştı rim vardır. iyice dinle.. ı u:.ılarıııdMn bal.1&dıldıı!t zaman 

On bıri sekız geçıyordu p · · · h · · · · ı ti ı d .. ·· p • roıesıoı ıza ıçın ııesını a aıma aynı yan ı'a uşulür. a· 
çaltarak: rııten 100 - 120 kilometre ın• 

Metya içıni çek. ı: - Buradan kaçacağız , dedi. 1afed11n yapılan taarruzlar ha-
- Nihavet b r &ün bana bir Can tıtredı. Matya onun ü tırlanır. HaKön bu ınııulenııı 

söz söylenledın gittin. mitle titreyışıni sezdi he, rnıelını kaydetmek ıcap eder. 
- Kaçınaga mecburdum da - Evet cimdı· karacag" ı• ve S'" ondao. ., ,. ~ oratıo höyiik harpten bugün• 

seni kurtaracağım. Zene re men ıki m111l olda"n kabul edılae 
- Ve bır daha dönmedın " 

. .. zup olanlar firarımızı hissedin bıle möd"laa içın ikı kat nlııı 
- Tekrar Zencırın elıne duş· · k d b' ki h 
kf d 

cıye a ar ız uza aşmış, ço Yar demııktır . Geoe büyük bar. 
me en korkuyor um k b • E · 

l 1 
1 

uza aşmış ulunacagız mrıme ba niobetlıı telefon tııbekelerı 
- tiense senı ay arca, yı · • d -

ama e o.an bır tayyare ıle u daha ıııuntazanı, ihbar Taııtaları 
!arca bekledım. zakıara k • • 

Tekrar doğruldu Sesinin yu C haçacagız b- 1 daba çoktur. :;lıı haldıı bır boın-
. . · ı an asmının oy e ansızın h•rılnm•n f ı ln•n mr.:v•lt• kiv .. ıını 

;u.şaklısrına, ısyan eder gıbı değışmesını icap ettiren sebep """"""'""""'"""'""""''"'"" 
ogruldu Jerı anlamak istiyordu Yoksa ayca~ız ... 

lçi.ndekı sırrı meydana koy· bu da bir hile mıdı? Matyanın Can hayretini ve hiddetini 
mak ıstıı<ordu: çehres ı sözlerinin samımıyetiui giziiyemiyordu. Müstehziyane: 

- Ay .ar ve yıllar bekledim. aksellirıyordu Malya, Can'ın - Hepsi bu kadar mı? 
Once sak anmağa, sonra da merakıoı izale eden şartı da - Hepsi bu kadar 

yaiamak içın mücade1eye mec- ilave et li: - Ha bu teklif.ni reddeder 
hurdum. Yıllar böylece geçti. - Uzaklara kaçacağız. Zira sem, 

- Ve nıhayet unuttun? Sa bir daha benden ayrılmıyacak, - Seni teslim edeceğim . 
na bütün bir varlığını veren ka birlikte yaşıyacağız lngilterede Telefonu yanındaki masa üze 
dını u:ıuttun. bizi bekliyen bir evim var rinfl koyarak sordu: 

Yalan söylemek istedi. Bece Sözlerini tane tane tekrar - Cevap ver. 
remiyordu etti: Saat 11 i 12 geçiyordu. 

Unutmadım ... Arasıra se· - Bir daha biç aynlmı- - &nu y., 

ltalyada son günlerde bll11i1k manevralar yapıldı. Yllz bin kt,ı bu manevralara lflırdlr ettJ 
Kt.şemlz Manevralarda Mu11sollnl ile Kral Emanllelln Yll11lerlnl glisterlyor 

baakına baıtlıyaıno.z. Hır rı .... 
lıarbrnı ıtiize ıılmalıılır. 

Tıcaret Tayyaresi Harp 
1 aggarest O.ur Mu? 

Şımdı Franeada uıuoıni ııf

kllrin ıın biiyiik korko•ıı A ' ıoın · 

ların l{iinden ıtüne kun•t bnl•n 
muazzam hına tıc11ret fı !oları

nın •Üratla aıkııri tayyareler 
balıne konınaluı ihtımatıdır 

Aynı zaın•rıda bu tayyareler hir 
Yeya ıki mitralyözle teobız eılı 

l•bilır. Ha ıoretle ıuüoebbeıo: hır 

bır tayyar• haıp edebılır mı! 

Hu aoale nrihıçıık oenp 
manfıdır. Hir ticaret tayyareai 
örıiiııdan atet edem•z. PerT'ln• 
etrnlındau ateş ııtıueoın• imklln 
bırakacak mıtralyözlıır yapıla

cııjtı taaaYvor adılae bile 
rayyar•nın bıı dal'ııd da y• 
ni batt•u fııklıni değışmeeı 

ıyoap tdeoııktir. Heliıi etrafınJan 

ıındabt yapan tayy .. r• dırekıiyo 
110111 beraber bedetlnl tayinı 

meohordor. Bn e•lı:lın zorlolı:la• 

rı yeni bir talı:tıge ihtiyaç mH• 
~ettı raoıılı: dıır11oed11 nıhayetlıizdır. 

Tayyare maharehe•ıuın şah•i bir 
lloello olmaktan Qıkmuı lazım

dır. ll anı eyolüıyon ıüratıua rag 
men mütekabıl bir himaye_ n 

gıırop balıoJe ındalıt ettıği ib 
d&1 11tm11k Zlldl.rıdır. Bötiin ban
lar tımdılık azalı: bir faraıııyaden 
ılıırı geçemez 

Takip 1 ayyareterı 

Bom barılı mana imkan yermek 
için takip lıt.yyarelerinıı ıhti

yaJ Tardır. Şo halde ıolh aa 
manında haYa kaTHtlerini teı 

lıb •d•n bir m11mlel11tin harp 
111&mauında ıolh tayyarıılerıni harp 
tsyyareleri balıoe ılrag etmek 
meoboriyelindı kalacak olan bir 
memlelı:•tt•n pflk aıı korknıo 

Valiler Arasında 
Ih rahim Tali 

rarları 
Bey alınan 
izah Etti 

Ka-

Edirne, 27 (AA) - Trakya det içinde iktisat vekaleti tara 
Umumi Mütettişi lbrahim Tili fından gönderilen ve burada tet 
Beyin riyasetinde burada beş kikatta bulunan iktisat mülehas 
sründenberi toplanmakta o an sıslarından müteşekkil heyetinde 
Valiler kongresi Trakyada ya fıkirleri alındı. Trakyanın ikti 
pı " ması ta s ar ıanan bütün işleri sadi ve idari işleri hakkında 
görüşerek bir proğrama bağlıya faydalı görüşmeler oldu Ve bu 
rak dıin mcsai,ıne nihayet ver müzakerelerden b ir proğram çı 
m ştir Kongre dağı ldıktan son· karıldı. Bu programı tatbika ça· 
ra Umumi Müfettiş matbuat lışacağız. Bütün işlerin başı da 
mümessil.etine kongrenin aldığı Trakya halkının iktisaden yük 
kararlar hakkında şu beyanatta •elmesi için verilmiş karıırlar 
bulunmuştur : bergün artacak bir kudretle tat 

EvYelce tesbit edilmiş olan bika çalışacağız. Güzel Trakya 
program mucıbince müzakerelere nın hizmetimizden fayda gire 
bur.ıüa aihayet Yerildi. Bu m6d ce~ini ilmit ederim 

T•ril ı r. 
191-i te Fraomanın 

1anayi iıtilııal marl<izlııri bndn
da yakındı. Bugün bu tehlike 
Alruanyaya dönmüştür. Rnhr1 

Qeko~lo-raky .. Tt Si :uya hudut
larında Almırnyanın hayatı nok
taları Tardır. Bütüa Hnayi 

tehirleri Şımaldıı olan 1talya-
ya kar~ı da ayni faikıyeti 

baız bolanoyeoraz. Almanlar 
Fran11z Te küçük itilM tayya• 
relerınin iki buçuk 1aat içinde 
-\lınırnyanın bütün miihim 
ınerkıız :er ıııi bombardıman edı

bıleotlı:lerini göııteren kartlar 
nıışrelmişlerdi r. 

Hülaıa barbın ilk gönleri 
handan önceki barplarıo ıöTari 

ıuık,ııtlarında Te taarrozlarıno 
oldoğu gıbi tahrip ruubarabllerl 
n ban tıt.arrazlarıle gııçeoektir. 

- Sonu vtu -

Uzak 
Sarkta. Yeni 
Tehlikeler Mi? 

PıHtB , 27 (1:1.R)-Moskondıın 
bildiriıiyor: Ruı ıiyasi mebatıll 

J dpOn !arın Moııgolııtanda yap
tıkları propsgan•layı dıkkatlı 

lttkıp etınekt~dır . Japon propl\• 
gandacıları Mongolıstanı Man
çııkoya iltıb11ka fışkırtmakta
dırlar. 

Dijtor tııraltan Fenlandıya 

bododunda bır Fenlandıya zabi
tının rıyuetınıle hır teşkıUU 

faaliyette bulanmak tadır. Hu te,. 
kilatın gayl!Bi Japonlarla RDBya 
aruıoda müıell&h bir ihUl&f 
zoburnnda bn oıphede kı•ıl 

urduJU ışgnl e&ınık olacakmı._ 
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rı 

ElhaMra Sineması ....... 
8ugün Zengin Bir Sinema 

Mevsimi Geçireceğiz 
Ma e 

Kız • 
ynı Ana 

Kızıl imparıtloııça. h.alerıııa, 

çok dtılalar Lıeya:1. perıltıde !!O 

riinnıii~lilr. Bu <ltıla J ıı/.et 

'.l'iirk ıınemacı l ık ıauHtıt şir· 

ketırıın ıdueı:ııne guçtıkten ıonra 

E hamra eınemaıonda yeni yeoı 

canlanmalar halledıyorıız. Sıne· 
m.a nıevsımı yak ıa~ıyor dırken Ster n beri{'ın iılaresınıle çek ı 16n 

tılını11 kahramanı ~hrlen l>ıet ha·nlar Temmuz giin leııni arat 
tırııcak kadar sıcak gıdiyor. Şelı- ricb olıun.ınr. Senaryo .\laııııol 
riınız 81 uenrnlaı 1 huna ragmeıı Komrof tan\fınıl:ın ve Hiiyuk 

programlarım hn.lmadnn Bezon 

işını takıp elmel.te urar edıyor
Jar. Hu ı urda belki kaylıedı

:rorlar, belkı ı.lu kuzaaıyorlar. 

Oraaını hılıneyı1.. Bıl<lıgimı~ bir 
'ey vana lıol lJol ve uoya doya 
i{Üzel fılımler Reyr~tıııeınizdır. 

Fılnki geçe)) hafta Tayyare 

ıineın uıı < Altın arayan kızlar > 

himli ~iizel reTÜ ilekapı!arını 

açarkAn Elbawra ıin&maaı da 
< Macar mar'ı • ~ibi cidden bı
aii bir tHrrın yanuıda Frnnsız 

romancılığının Te Franııa ttine
,ıoa aanayiinin yiikHk bir nöma 
Hıi olan c Artiıt kanı > isimli 

klHi eteri göltererek taın üç 
ıaat bizi bıyn perdeye eıtir etti. 

b~ııterınıtnırı lıııır\t iil.Prırın 

Mm ten Dıtnçın kw 
bazırlanmı~tu'. l:!'tlım genç pren · 
111 Sofı Danhalt z,.rhstin ıara· Bu 'ö;cel haftanın güzel pro

Jramını bn hafta yine iki nefiıe yınd!\ ba~ltyor. lınpıtratoriçeııin 
takip eyledi; biri c Viyana baı- bir memuru giizel prenııtısı n 
nti > diğeri c Solma' güller•· lialıt Pıyerle evlendırmek ıati-

Viyanada iınıi nya reımi yor. Piyer ahmak, mötttre<l<lı 
.ı•çen httr filimde oldağa gibi bir prenstir. 

Fılim bızi Katerina naın1111 Viyana haareti de ince bir hiı 
alacak olan prenıol!lı n kaimi 

n bilb"11a zeogi• bir mnıik:i 
reamınde bolurıdurayor. Barbar 

.midir. Hayatından bıkmı,, 11r- salim hir bükiiındarın istibdadı 

fent Aınr 
Y--~-- -===o 

' ........ 
r 

cuk uğu 
Filimde lrnış · Bulunuyor 

Sıneına yıldızı Mar len Dıtrrç 

Kaı~rırıa yava~ yaYR'1 nillo~ Tfl o ~iinlerı yaşatıyor . 

kudretini tartına~a haşlıyor. Bo .Ma.rlen Dietriob bu filimde 

çok 1abiidi>·. tııradl\ ımparatorı~a ()liiyor 3 öncü 
Pıyerın öliiınönılfln ünce dft KR· 

torırıaııın mo?.alferarıe taQ gey -

Marlenin iki ya~ınılaki kızı 

ha tı J imde 1 mpa ratorıçe Kate · nt düfkünö bir kuYntiain, tek· n keodıni aldatan snrat~ız bır 
rar hayatı naııl Hnbilıcığiai kocanın yırnındl\ Katarrnaarn dı~ını göriiyoru1.. rinln çocukluaunu 
ıörürk•n di~er taraftan HrYtt tltrtdıg-i gt•rüliivor. f!'akR.t ~iiıttl Dekorlar, lrnsıiiınler tamamtıu mı.ştir. 

temsil et-

il• H'f'ginin aatm ahnamıyacaıı· 
nıo gü.ztl mi11&lini okayorus. Bu 
tesli filmi oynıyan yükHk Ame· 
rikan artistlerinden Sari Mar1tza 
ile Herbert Marchal l hu zaman
dan ziyade munf rakiyet göıter

mi,ıerdir. 

Filimde rnsauı otaı·ıla~o yerde 

ı>ynatan dans p:uçaları n nlılar 

rardı r. 
Dıkor T• koatouı Tl• bılhe.sıa 

aıaakeli hıı.lo ısahııHi çok parlak

lır. 

Bütün bir lı \ftanın progra-

mıua kafi gelou bu fı lmin ya 

Jlllla ili\T• od ihm erkekler kadar 

kadınların T• kadınlar kaadar 

arkeklerin evgılı~i Greta Gar

bo'nan < olmuş "tiller > itimli 

fılmi batlı haşıırn lıir kıymettir. 

l3öyle oldaga halde fılınırı mn 

ımu y ni ve eeld iki aşk bika -

1eıini cemeder<'k torondan hüyii k 

,babaya inuk·,ı odeo hatırnll\rı 

r,a atmakta vtı ellı senenin ll ın . 

iinmtdigi göz yaşlarını hi11edın 
ye 11i1t1etti ren hır ifade ile nak 

!etm~ktedı r. 
Gelecek lıa<ta'ara bir çok ye

nllıklt-r lınzırladı~ını ilAn ıdon 

Ellrnrurı. ıineınaeının lın iyi b&lf 1 
Jangıcı, ha 11110 zengin hir ıine 1 

ına menııni ~eçireoe~imiz hak -, 
krn<laki kıı.naatlan knvnllındir

mektedi r. 

••• 
Güzel Fatma 
h .. larn BuT trafındao çnrilen 

re lıu halts lıtaııholda gölteril
mektı olan cGiizıl Fatma iıimli> 
filmııı yakında f zmlrd• de ıöı· 
terilıceğini haber aldık. Dünya 
ıinema meraklılarınoa çok ıeyil•n 
.Klıua lfoT'on oynadığı Güatl 

Fatma herhald• giizıl bir filim 
olacaktır. lıtanbııl gazetelflfi bu 

film hakkındı\ siitolar dola110 

Tazılar .vazarak ıııiittefikıı.a gö• 
Hllıı!tioderı bahaettiler. Ta.bit 
'hiz de rilmi g(irdiikten ıoora ıa

ıtbaaıuıızı yaıı.cuj?ız. 

DiinyadR motlaaı en çabak 
gec;ın meılok mnhl\kkak ki ıi

nerua utiıtligı oldıı. Her sen• 

binlerce ırkek n kadın artiıtlır 

içinden · bir kac;ınrn ıinildiğini 

~örüyoruz menimin en 1.:iyadt 

be gani len aı tlıtini htrkes taklit 

ıdıyor. H•mde otnrnp kalkma 

sına Tarıooaya kadar lıiitürı hl\

rekf,tı le!.. 

Geçen stntclenbıri iaiınleri 

a~ı~larda dolaşan, rHim(eri o~a
larıınızı ıüıleyeyın lıi r çift: 

Olaık Gable. J eano• Harlow 

dur. 
Birinin Hmpatiıi, diğerinin 

pi it.tın saçları hırkHi h'.lyaa bı· 

raktı. Şimdi bu 9ittin modaaı •.• 

Fakat hiç tiiphe etmeyiniz ki 

bunların moda1o11 da - emsali gibi -

çabuk ~eçeoek. Fakat gt(,,:inceyı 

kadar biz bn aene t•hrimiz ıi

nemalarıoda h11 un'atlc:i.r ı;ıltin 

bır kaç Jilmioı görıoığiz. Kılişe· 
miz Olar Gable ile . . Teano• Har
ıow1u 1ak.ınıla görecıgımiz c Say
gon giizıli > iıimli ! ilmin bir 

11ahn11indı ıcöıtumektıdir. 

Kara Çaylak 
Oeçen battı\ hu " ii ı u tı 1 :H d a 

hirnz babıettı~ımız hn biiyiik 

hnv:\ ıonharehcsı fılm•ııi giir<liik, 

fi !mele tay ya roc ıt ı ~ ~ rı ~ııudıye 

k:ıclıır hiç giiriil ıııeın ı~ yenı ye

ni lıflrikalaıına ~alııt ol<lnk. En 

son sistom harp tay,v:l' elt•rı oto 

matı k uıak i nıdıu 1 :ı iıa va ya 11 9 u 

rulııı:ıkla vo tııl.~ı;r, f•,ltılorılarl:l 

~orilt•n oıııırior e harp ottıril

ınoktedir. 

Fı lııı ba:-ot:ı 11 ıı ı lıa \·oı e dl<h r ' . 
ve her hir nokl:ıaı lıarek.,;t vo 

lıcyceRn dolu ı;ok lnt\'Vol lı lıır 

~:ll.1~se ı dır ............ 
ae s·neması 

üc' aylık \az tatılı ıı•ııı ve 
> - J 

tlı~tan uinasıııııı tamir\ ile gN,)İ· 

ren Karşıyaka Ego sı ııem:uı t1 ii n 

nkşam kapılarını Kaııpyakalılura 

a~~mıştır. Çok uıun eiiron bn t w

mir <levrdtiıulen ıirıema ıuerak

lılRrının lıekledıklerı siirpr izle r 

biç te kffçiik görii~ecıık g-ıbi de

ğildir. Ege ıinımaaı bi.it ii n leş 

kilatı üzerinde yaptı~• yenilikle 

Kıuşıyakaya aui bir salon daha 

ka~audırrmştır. Yoı ulmaLll\ıı ça 

lı'm"ktlılD zevk alaıı Mahmut 
Sezai b•y arkadaşımıza uınnf· 

fakıyetler dılerken kadeı.şinas 

Kar-,ıyakalıJarın Ege ıiaımalln· 

da, bekledikhri bedii znki bu 

lac~kla.rına emin oldugurnazu 
terefldütıüz ıöylıriz. 

,. · -·····-· 
Kadın 

Pollı Olunca 
'l'amamea fımta:ıi mahiyetin-

de çekilıo cKadrn poliı olunou 
filml bo hafta c Hulyalı dudak· 

filmi ile Leraber < 1'lly1arı ıinı· 

maeu ·nda ıöıttrilmektedir. 

28 Kylftl 193-! 
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ya ıDu 
Klasik Bir Konser Bu F•Ime Bü

Kıymet Vermektedir 
... 

yu 
Gf'çeıı ~f!ııe Tay-

yar., Eli nemasında. 

.!Ür clıiğiimiız vo he 

niiz nrıuhmadı~ııııız 
lıiiriik fılııılerdflfl hı

rı do hıc; ~iiphıı..ır:;: 

d ı r ı, ı c kırık ırn ıı ı\ t
hı r > ı ılı. 

<;ok lllCll lıı r l!H•V 

zna ıııalık olaıı c kı· 

ı k kısıatlıır > da lııi

\iilc Fıllıı"'"' ıusıat 

ı,~\rı V cııır ~'ra:ıctın 

muvallakıyl'lııı soıı 

tıaddıııe c;ıkııııı;ı ttıın 

sıl oıııa-ı rolii taııııt 

mtın lıerıııııs eıııı ; vo 

seyırcılerıırn lıoye 

canl ı lhlcı ka lar ya 
ra t mı ş t o. B ı z, o f ı I ın i 
ı;oyıeJerkeıı l)eıılı~i· 

nııze niiful. eucn lıii 
yiik sanatkarın kod· 

reti ününde hürmetle 

egı lmıştık. 

..___ __ _ 

Ayni artiıt; Viktor l!, raneen 
l>ize bu flene de ckırık kanatlar. 

dan çok daha mo uf fak bı r eser 
venli ~ 

Hiilyalı dndaklar. 

Pat• Natan mamulı1tından 

olan ba fi lmde Vıktor Franoırı 

den mada ıtinema yıldızları ara
ırnds ıımi en çok geçen, kendiıi 
en çok ıeTilen bir yıldız da Ta· 
:;:ıfe almı,tır. 

Gaby Morlay 
1 ki büyük aioema yıldızına 

iltılıak ıderık filme kendi fRhsi
yeti ile Lli yük lıi r k o Tut daha 
nren Pı.rre BlaoobRrı zikret-

güniinden itı haren c 'l'ayyıue si
neması > nd:.\ ~<>sterilmege baş· 

başlanan bn fı imde saoatkirlar 

aşkm hltrabını, biyantttin tlfım

le?:ini, Te nibayıt bazen bayatın 

çekilmez bir yiik oldnganu biıe 
tamamen göıtermektedirlır. 

Filmin çok bıyıcanh olan 
mel'zon çok iyi işlenmi,, çok iyi 

teıuıil tdilm i~ti r. Bilha11a Pa
risin en yiiktek möziRyenlerinia 

iştirak ederek •erdikleri klaaik 

bir konser bu film• bı~lı başma 

bir: kıymet nrmektıdi r. 

Fotoğraf itibuıle de çok iyi 
ıılınan lıo fılmi karilerimizı ha· 

m eden geçcmiyect~i;r,. <)arşamha raretle tavsiyeyi zait göriiriiz 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pat Pateı son ı•e Ntls Astu "Se1enat• /ilm11ulc 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Roman yada 
Başvekil Müsteşarı 

öldu 
Bükre., 26 (A.A) - Başn 

kil müıteşarı M. Manodl, nz•n 
bir haıtalıktan 11onra bıı ubah 
ölmü•tilr. Eaaeında gazeteci olan 

miiteYeffll Vitornl gazetetinio 
m\idörii idı. U znn ı•nıler gaze 
teci iti• eendıkı111 niılifıiud• bu-

1u nmo,tur. 

Bir Consun lstitası 
~ evyork, 26 ( A.A) M. Raz 

ult D. F. A. müdiirü M • .Tobn 
ıonnn iıtifaaına kabnl ttıni~tJr. 

Bn iıtHa 15 Tetrininnltle kat
iyet lieepetruiştir.M. Jobnıon M. 
Paznlte nihayet bır rapor nre 
cık tir. 

Dünyanın En Bü 
yük Vapuru 

GlaRkOT, 27 (A.A) - Diin· 
yamn Prı hliyük yolcu Taporu 
dön J, _, ,,, ıle lngilttr• kraliç11i

nin hazuriyJı ıoya indirilmi,tir. 
Kraliçe gemiye Kraliçe ~hry 
adrnı Termiştir. 

tJ89 11111• 1 

Çok Paralı .&dam 
Kimdir? 

Lindbergin çocuiunun kaçı .. 
rılmasile meşgul olan zabıta, 
Kolombus vapuru kaçıripta bili
hare ona yetişmek için bir ro· 
morkör kiralayan çok paralı biı 
adamı aramaktadır. Yakında ye 
İıidan "bazı kimselerin te-.kif.: 
bekleniyor. 
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Ben, Aynı Zamanda Sizin Olmam:ı --- -1 Istediğ"ıniz Vücudum da; Biliyorum. f 
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\." lın J·eıırıtyornltl~ l!ıhı, hu ~""erral y-..>llar y~pmı., hır 

erce onnul·' y:ıtıuıyacak olan <ln ruemlf'lketin ~i)riinii-:iinii haşt3.0· 

Frrr~l't1 1 , l~ıt ıuHıtehzt -çÜcuttl\H ha~a tle~ıştıruıı~. Sr4ıllan R;-1pınılan 

iorıkarn alırıak fııı~ıııa gıırıkçt> knı11lı11n~ knliihelt'rıııden hın 

dalı" zıy:ı•I<' k11pılar:>k hu lııııla- leıce kiiyliiyıi çıkarıp falırikal~· 

Jaiarııı vt- t>lırıtt hıtlt'~ tnrarı rı11111 fllralını Ç~Yırt111 oloklnsaç. 

\ıovnrı ı,:tr~ı~ıııtl:\ lıarl'kPtsız tan hl\rakal1ılra yerleı;;tırnıı~ ol· 

ılııruyorılu. Hn kn; onun ıçın du>!unıı hılıyordıı, lakııt kahtl\ 
ılaııni hır h:uekoıtı. F:ı•at •uk t& lrnfHındA sankı onunla 
h~r ~e_rılı•n tiııce h1.ııu olan orn •tlay edırordıı. 

elan hır y~re kıınıld,.ınıunası idı . Forrnl'ın kndretı, açık ~ii

Bır koklAt ısınarhvıp lıır cıg1'rn rii~liiliiı?ıi, H<ndıçınıyı ha~ka 

>aktıktan .ıııırn cehıııdekı kılırıt- hır hıçıme aokınak ıçın gırı~ınış 

İerı kırm,.kla ıııoş..:ııl, huluınlu!!n oldua;u ve Anıorıkadan gden 
verele kaldı. Hııkı.ları hır ı;ıfto ıu~ktuhıın ne k&dar agır olda
~ıutladı hrk~kı<", kır •aı;larla a;unl\ ı~aret etııgı l•iiyiik iş kMı· 
gerıççe hır yiizuıı hırleşıneaııı•leıı dıaını nıııurlaıuııdıgı muhakkak 
doıtıın ısYlmlılık vardı; güzelce ve olan hiltiin diinvll gılıı lııı ~ıı

biraz moda gazele11ndeıı çıkınış" liinç koş ıs nıbayet bulu»ordu. 
benzıyeıı kadın ~elkat Ye Ş•h· cBır kadıı•a t.n lrndar ebeııııııı. 

' ' ::- ' 

.,.etten mürekken lıir ,uknn ıta- yet verııı • I<.> l\les~ıe kaılın - ı 
1 

h · l · fi 
,. fsı•eç Velialılllıın kızı Pıenses fn[!rid ısı•eç ı•e ia tının zevcesı prenses ouıse z. 

deıiyl• erkege bakıyordu, l!'erral Ja ılejtıldı. O kaJın güz. _ Baş 701011 Rırınci Sahıteae _ ısında başka bir hadise, çehre Güstav'ın diğer b:r ~irade.ri'. 
gıpta il•: cünn ıeviyor ve herif !erinin iiniindı>n koparılmış hır En Bii1Jük ı'Ylerakı leri hatırlamak hususundaki Prens Kari, lıveç tekı Salıbı 
te belki b"na baglı 1tlerden in- bez perçaaı gıbi bır şeydi. l•'er En büyük merakı arkeoloji- hafıza kuvvetini gösterıyor: Ahmer teşkilatının reisidir. Kra-
rinde ı;alı~lln lıer hangi budala- raİ, hütiln kovntıl~ irıııle11ııin Profesörü olmayı tercih edecek· Büyük bir Amerika şehrin lın en küçük oğlu, prens 'Vil 
nın birı •. .> Dıye dü~iintlii. Kapı· bud11tlarıns dogru atılmı~tı. Ar- tir Isveçte, Yunan stan'da ve de, bin erce halk istasyondan helm ise, muharrir, kaşif, alim 
cıyı çaı:ırtıı. tık bıç liizom kalml\mıt olan Girit'ıe hafriyatlarda b zzat bu ılibaren yo'un iki tarafını ala 've avcıdır. 

- Sızıle henim ıçın bır wek- oinıl galeyanı onu, giilünçlüj:!ün lunmuşlur. Bu müuasebetle, e· rak büyük misafiri görmeğe ça- Meclıste, bir kaç sene evvel, 
top olanak, verıniz, dedi. kanı davet flltlj~ı lıoı?ncu bir lıa- tinde kazma, heyetin diğer aza. !ışıyorlardı Hiç kimseyi mahzun veliabtın lsveç'teki şöhretini 

l;latıraıı, takat ciddıligini biç 'fanın içıne ııtıyordıı. insan hın lan kadar hararetle çalışmıştır etmemek için, veliaht otomo gösterir bir vaka olmuştur. Ko-
ı.aylıetmi,.eıı kapını mektuba cını çabucak anoak viicuılard:ın Veliahtın Sdnayi sahasında bile bineceği yerde yürümekte münist partisinin adeti olmak 

uzattı. alır. Klapık 011a . bır komşu ka da pek büyük bilgisi o'.up, bu ısrar etmişti Birdenbire berber üzere, krallığın yerine Cuınbu-
cBilir ıuıaın1z kı, 1 ran ka- bile rei~i taratındaıı ırzına geçıl- mes'e'e ile pek alakadardır. kıyafetindeki bir adamın önün- riyet teklif eden bir layiha ve 

dınları hiddete kapıldıkları :ııa- dikterı aonra: c karını iade edi Dört sene, lsveç ihracat bir· de durdu Prens ilerliyen ada· rilir ve derhal reddedilirdi. Sos 
man kooı.ıarını altı çı•ıli kon- yorum, detlıj!i katlar iyi bir ~ey liğinın reisı olarak bu hususta mın elini sıkarak: yal demokrat partisinden bir 
doralariyte dö•erlerf Oıılar 1.0H· degılmiş > meıılınde bir ınııktap mümkün olduğu kadar lsveç'in _ Ben sizi tanıyorum 1912 zat ki - sonra Nazır olmuştur. 
ul dejtillerdir. Ve sonrıt, alelade ı .. kocuın" ıade ol onan Afganlı sanayı vazıyetı hakkında malümat de siz Amerika oimpik timi ile ayağa kalkarak, böyle bir li· 
hayata dönMler, değil mi? Hani bir başka kalııle rf'ıaı karıııının edınmiştır lsveçe gelmiştiniz.. yibanın kabul edilemiyeceğini, 
bir erkekle b.raber :.glamaııııı bik&yeaini anlatmıştı ki kadının Veliaht olmasaydı qozete Fılhakika bu böyle idi, ve cümburiyet ilin edilse dahi 
sizı tubhüt altına almadığı, kooaaı mntaarrızı ele geçırınoe muhabiri olmak talerrll prens 14 sene evvel bu adamın bütün milletin reis olarak ın 
fakat ooonla beraher yatmanın "trılr.ıplık ıoydugo kadının kar Veliaht pek çok dolaşmıştır. d tihaö edeceği ilerde kral ola 

• d ı " " hangi müsabakaya girdiğıni a • - oınıır mııınızr - ka 111 ara şında elini kolurın bagıatıp:•Ono 11926 da Amerika'da uzun bir cak olanıdır; demiştir; 
d . · b hi söyliyebilirdi. k 

c ta1arruf hakkı• ver ııı •!'ata .. gkrdün ve ııııbtaf ettin, lakst I seyahat yapmış ve sonra dün Halkçı Bir Hanedan Prenses Louise de neza eti 

Ben, taaarnr edilen, haata .,.. buntlRn ıonra lıır kere daha gör· !yayı devretmiştir. Amerikaya kral b·u·tu··n iyi kalbi ve sadeliği sayesın· 
1 Ö 1 . b lsveç ai esinin d 1 l'I d k k çocuklara ya ıın • Y er gı ı ya- mıyeoettine yemın edebilıraın > muvasalatında her tarafta lanın e sveç ı er arasın a pe ço 

k · ı · · b 1 çocukları gayet iyi ve halkçı bir h h bb t k lan aiiyliyere llaın 28"' unızı diyerek güzlerini oydormu~tn mış ve gazeteciler alemini ne şö ret ve mu a e azan· 
lıulclugunuz bir kadın degılım. - Sonu \far - lzaketi ve bazan münasebets z tahsil görmektedirler. Ekserisi mıştır 

Siz, a1.i~im, çok şayler bili olan suallere verdiği cevaplarla hususi hocaları olduğu halde Hayatı, kocasınınki gibi fe-

yor~uuu.t, fakat belki, kadının ZABITA VUKUAT! kendine hayran bırakmıştır. ls.veç mektep'eri~e .. ~unt~zam dakirl!k ve vazif~de~ ibarettir. 
da hır ınsan olda~uııu ögrenme- 1 Meaeld bir gazeteci, prens gırmekte ve hatta unıversıtede içtimaı ve hayır ışlerıle pek ya• 
den ölecakııniz. Ben, bende ae- -" olmadığı takrlırde ne olmak okumaktadırlar kından alakadar olup kendi var· 
Tiınlılr bulan, çılgınlıklarıma de· Sarho .. ukla Evlerlnl lıstettığlnt sormuştur. Veliaht Veliaht iki sene Upasla üni lığının bir lüzum teşkil ettiği bü· 
i!•r vnıııek iı;in iı11anııı içıne Şaşırmışlar derlıal şu cevabı vermiştir: versitesinde okuduktan sonra tün ıçtıma .arda hazır bu:unmak· 
doknnacak katlar z:>hmıtlere ı_:ı- Kalırırnıaıılarda lmbveci :\lelı - Gazete muhabiri. zabit olarak Svea piyade ala tadır. 
ren erkeklere - ve ı 1 1iki yalnız met oıtlıı ~~cııı, kebapçı Demir, Başka bir müııasebet!e, .mat yıııda bu:unrnuş, ve dev!etn bir lııgiliz 0 1 duğu halde Isveç li-
hu g;hıl..r• - raıtlatlını. henim Veyıi oglu Krızıııı, /\ 'fni oglıı buat fotoğrafcıları günlerce ar· çok dairelerinde çalışarak bu sanı pek çabuk öğrenmiş, ve 
huveı ve iıtekleriın, :ralnız sizıo Sıtkı ıarho' olarak :Uebıııet ça kasını bırakmadıkları b;r sırada , hususta bilg:sini genişletmiştir. şimdi teleffuzuoda biç bir fark 
ho~uııu?.a ~itmek için tleıtıl, b:ıttıl. Yuşoıı haneaıne gilnıekteler iken kendi fotoğrafını çıkararak: Babaıı yokken kend·sine veka· olmaksızııı konuşmaktadır. 
konu~tn~aııı zı&ııııuı beni i~ıtme- bıı~kalarıııın evlerine gornıişler. - Şimdi ateşı size çevire let etmiştir. Vellalıt Ve Çocukları 
ııiz 11,; 11 lrı7.ın:dır; heniııı ıeYimli dir. Vııku hulan şıldıyet iizerıııe cegırn,,, dıyerek, gülen lotoğ- Büyük Meraklar Valiabt ve haremi , iki çocuk-
çılgıı;lı)'.!ııııın ıl•i!tri nedır, hilıne- cıimle11 hakkında lıaııuni ıııua- ratçılarııı grup halinde bir re lsveç kral ailesinde pek bü - ları prenses lngrid ile prens Ber· 
Jiaıniz; ,, oıziıı ~efkatiııız qibi bir w~le:re te•e8"iıl olnıımuştur. sim!erini çıkarmıştır yük meraklar vardır Prens Eu til uzun Şark seyahatlarıaı bü-
~eydir. ~a:ret ııtırap, sizin iize- Bir 1 dla Hafıza kuvveti gene, velialıtın en büyük amcası yük bir hararet ve alaka ile bek· 
rıwde yupuıak i•tıılııtiniz IHir· Keçecılerıle 1Jaaaıı hoca ıııee- Arnerikadaki seyahati esna kıymetli bir ressamdır Kral lemişlerdir. 

den ıloı:::ıcak olsa'fdı 01111 tanı· çidıııde oıuran fhıan J.ızı Hay- ··~-~~~~~~~~~~~~~~!"'!'"---
nıanız hile iınk(ın•ız olurdu •.. 

riye 1.ıanıının oıla11na anabt&r Ankara Iktı'sadı" Haberler. 1 uyduı arak l{ınn ıeyyıır manav 
lıınaıl tarntıııdan kırk lira para Halk Evinde 
çalıntlıgı iddıa edılmiş u zabı

laea tRhkikııta haşlnnınıştır. 

25 Lirası ÇahnmlJ 

Keçecıleı ele l;lerıfe ıokaıtınlla 

Oezayır oglu Ralael efendinin 
odıt1ında a•ılı hulunan pantalo 

111111 oebiııdeıı 25 lıra11nın çalın

dığını ıddııı ıyleını~ •• tahkikat 
ioraaınua paranın huiçten klm
aeni ıı girdi jti tespit ed ı lememit 
'fe talıkıkalın ıenıine karın 'fe· 
rilmiştır. 

Ankara, 26 (A.A) - Dıl b11y 
raını bugün sııat 17,45 te Halk 
nl konferana aalonunda katin-
lanmıştır. Reiıioumhur hazretle 
rıle başnkıl lamel P"Şa hazret
leri bütiin vekiller çolı: kalaba
lık biı· balk lıu toplantıda hu 
lnnmo,ıardır. Kullolaws werA 
ıimine kurtuluş m11r,iyle ba,ıan· 
mış ve H11aim Atalay bey tllr&· 
tından öz Tiirkc;e bir konferaoı 

Diın Borsada Yapılan 

Qıı. Alıcı Fıyat 

205 S Siileyma 10 75 19 
201 Kırk KAzım 12 13 25 
195 Arditi 14. 18 50 
130 l'ıt Kılıar 14 50 J7 
72 D z Oazım 15 15 20 ru. :Sllil 
67 Ş Rıza Hı 13 13 50 
60 Koop ittihat 13 13 

6 50 
5 75 

11 75 
9 50 

Ü 50 
5 75 

11 75 
13 

:Saııııe 1 -
Istanbulda 
Dil Bayramı Na
sıl K utlulandı? 

latıın!.uı, 2ö ( A A)-Dıl hay• 

ramı lıuırüu lstanbultla biiyük 
meraıirule kutlnlandı, Meraaı:ni 

Halke'fı tertıp etrnişti.Hıılk••ınin 

Qagalt1ı:ı;lun(hkı merkez h·naaının 
bu mer:ı~ıru e tabaiı edılen l1'1ono 
da'fetlileri slmaııa y•tışıuemıt 

alt ıaloıılarn d:ı lıoparlörler kıı

narak gelen Hın merarıwı takip 
etın11ı ımk:i.111 temın edılınıştır. 

Dıl bayramı lrntlnlıuna ıuerRIİ• 

mıne ııeleıı giizıde kalabalık 

ara•ınıla O. H .. I!'. umıııni k(ıtıhi 

Rec•p, T. D. T. O. başkanı Er
zıncıın ıneh'uıu 8affet lıeyeten

dılerle fırlrnııın lıiitiin ıııııuınl 

ıdare lıeyetı :lzaaı dıl harAketıl• 

alakRdar hir çok ıueb'uılarıuıuı 

ve "~kerı erkan göze çarpıyordn. 
'l'am eaBt 16 tla Halke•i baş 

kanı Ali Rıza 
nıılko okudu. 
nutkunda, Dil 

lıey k11a bır açı' 
Alı Rıza lıey lrn 
inkılabının yiik-

ıek ruiinuını kıaa cümlelerin 
ıçintle ızah etti. IatiklA.I mar'ı 
ayskta dıalenildi ve kurultay 
marşı da hazirunun iştiraki!• 

okuntlo. 
Relik Ahmet beyin dıl hak· 

kıntlRki nznn kooferınıı uzoa 
alkışlar aruındı takip edildi. 
Refık Ahmet hey Türk dilinin 
arınma11 işinin dorap duruıkın 
ortaya çıkmış tek başına bir 
iş olmadığını bııao dl\ ha iyi 
anlıyabılmek için önoe onan 
nuıl 't'e niçin doj!doj?ono ara,. 
tırmak lüzumunu ıöyleıniştir. 

Hatip •Özüne deTam •derek, dil 
ıııkılA.bının Türk inkıll\bının 

belli l>a•lı cephelerinden biri 
•e Türk danıının bir pırçaaı 

oldo~unn tebarüz eltirmittir. 
Refılı: Ahmet b"yden ıoom tıp 
faküllHinden Fethi bey •nn 
dereoe b~yecaıılı hir hitabe oka· 
maş 't'e çok alkışlanmı,tır. M.e. 
raıiının aonnnıla yükaek maal· 
lim mektebi talHh11inden Seniha 
'ffl .JS azi re hanımlar «i nn ede· 
biyatı denini> ait bir mau.zuıue 
il• '.l'iirkçe yazılmı~ hır •iır 

okuma')lllr ve merasime oıbayet 

ven lını 't ı r. 
A.danada ilk 
Yağmur 

Adana, 27 (AA) - Dün 

YaralamıJ 

ge-

Gelip ır••:icı ::<irıiil "i!°leocele
ltiri hakkında ne dütiinıuek 1>\zıın 

ieldii?ini bana ögretebıleoelı: ka
dal' çok erkeğe tesadiif •ttiın. 

Bir erkek için bıç hır şey, ga
rurunn i'1! karıtlırmı~ olllugn 
bir •ey tlereceıinde ebtimnıiyetli 

degıldi r, ve znk ooo ılaha ça. 
bak ve daha 11k tatmin eden bir 
lı.eliınedır. Siz n bir çek karneai 
olmam:.k iıtediğıoiz kadar lıen 

de yı&lnız viiouttan ilıaret oımak 
iet•ın•m. Siz hani\ karşı, ıize 

lı.arşı oroıpalar n:uıl hareket 
ıdiyorlaraa iiyle ınuamwle edıyor-

aaonz: caöyle, takat öcl1> • Ben, Zayi 
Teı ildiktın ıonra aaz bıy~tinin 

i•tirakile Hikmet Rıza bamın 
tarafından halk türküleri ıöy· 

leomit, H üHyin Namık bı:r ta· 
rafınılırn lıi r konferan• nrilmi' 
ve lıbak Refet Kazım Nami bey 

59 J 'l'aranto Ma 8 11 çü 

20 Ş Rıza hal 
12 ]!' Papen 
4.8 Ketb iida z 7 75 7 75 

Başdurıı.kta beter ogla \."ah· 
ya Hııoı !ı1uıtalı& oğlu MeTlüdıi 

çakı ile hali! ıorette yaraladı· 

J?ındsn yaksll\nını~tır. 
.......................................... 

ayoı ?.amanda, 11:ıin olmı&mı iıt•· 57 J Mibridiı 9 50 U. 
49 M J Tıuanto 12 25 13 12 
26 M. 8ait 1{ 14. 

4200 Yekun 

Zeytinyağı 
Kilo Alını Fıyat 14 Oevahi rei z ler de Dıl bayramına alt şiirler 

4 75 4. 75 8 Kuıııdarı 
ı 'fagon nohut 1 81 

37 > 

4 81 
dijtiniz viicııdıım da; h:liyornm. lzınir Esııal u Ebali ban· 
Hakkımda dii,ünüleo şeylere k11ıoın namıma muharrer yü:ıı 

kar'' kendimi koroı•ak her za- kırk ii9 numaralı yüz liralık ve 
man kolay olmıyor. Sizin me't'- 1613 noınaradan 1617 nnmar:ı· 

codıy~tini:ıı beni 'fÜcadoma iğ ya kaılar be• ad"t onıır liralık 

rençlık nrerek yakıa,ıırıyor, lıiıH aeoetlerine ait olan mu• 
lllı.lıalıarın ooıı hani nıte ile vakkat mAkbazlarını :ıı"yi ettim. 
yakla,tırdıJ?ı gibi... li'. eniıini "lacagı ınd"n mezkflr 

okumuşlardır. 11 8 Eınin 
1 J, Reoy" 
:! l:' h'. la rk 

11 76 
17 

11 75 
19 102200 nıob slıoı 24. 96 26 52 

9 Keadır to i 50 
43 T Hademiçi 48 59 

4 511 
49 75 
40 

4.19 25 

1 lldı•hardan hatırıma ~eldı: makbuııların hükümleri kalma· 
liu~larla ~iizel ~iizel . e.jtl,.ııını~. dıgını ilan edeıim. 

Soııra, ::elec~k ""'"''• "l•ktrik Yerıı Aıır lla~muharriri 
ıliil!nıeloıın• ,,,. do~uıııullyıııız • lamall Hakkı 

Bayramı kutlolamak için 15 
12 halkevine gelmı' olantu Gazi 

hazretlerinin localarına g•lit 'f& 

r;idişlerinde co,kıın ~urette al 

1152 Yekun 

kı,ıamışlard ır. • 
Dil bayramı memleketin her Çu. 

tarafında ayui ıuntte kaılıılan· 1320 
mı.tır. 1110 

incir 
Alını 

Ş R•m~i 

Jiro 'fi 

5 
6 

15 
1~ 

.Fiyat 
12 
11 

Muhtelif 
Qo, Oınıi 

24.57 Arpa 
42 Bnr9ak 
31 .Akdarı 
32 Saaam 
50 Hıkl• 

9 
6 

4. 
a 25 
il 
5 

L5 acı > 40 
3125 lci palanını253 59 

9 9 > 

10t5 
600 

s 
200 

5U 

> 

ki l:'amok 
B > 

P çeki r 
ton > 

3S 3S 

2 71> 



8 8ablf• 

Bir Aşk 
Kahranıanı 

T&z& 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

169 -

öküzün Etleri 
Kebap Oluvordu 

Amma. 
Ha! 

da. 

Dedi. Ferit, Hanri, Raul baş 1 Hanrın•n ölümüne teşne idi. 
başa konuşmağa başladılar. Ni- Filhakıka Hayımdurani arka 
ha yet hep51 de tes.imden başka' daşların bir dam'a kanı kendi
çare olmadığını .gördüler. lerine pek pahalı o aca~ını ve 

Bu kararı Ahmet ağa ile Ber bunların Yamboyu öldürmeğe 

yene haber verdıklerı zaman ıki terketmekten ıse kendi havat 
sinın de hiddetleri baş.arına !arını feda edeceklerıni bıldiği 

çıktı. Fakat başka yapacak yoktu. ıçın onu da öldiirtmiyecegini 

Yeni A11r 

Parlamentolar 'Konferan•ında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazimizin Cevapları 
Alkışlarla Okundu 

Cenevrede 
Milletler Cemiyetinde ----·· Baş tarafı biıincı salıitede -

Afganlstanın Milsallmet Ruhu 
Afganistanın Iranla olan bir 

ihtilatı büyük komşusu Iranın 
dostluk sulh hissiyatına muka 
bele ederek Türkiyenin hakem
liğine tevdi etmek suretiyle gös · 
terdiği hüsnü niyeti bu memle 
ketin müsalemet ruhuna bir de
lıl olarak hu münasebetle de 
bir kere daha kaydetmeyi lü
zum'u gorurum: Binaenaleyh 
Afganistanın Milletler Ce 
miyetın~ girmesının teşkil 

edeceği mes'ut hadise üzerinde 
durmakhğıma lüzum yoktur. 
Yüksek heyetinize bu hususta 
muvafakatta bulunmasını te• 

P01lame11tolaı A onıe10nsında11 bit ıntılıa 
Evvela Ahmet ağa soora Ber· düşünmüş, fakir Silar'a bu yo.da menni ederim. 
yen ellerindeki rovelverlerini kat'i tenbihat vermişti • Baş 1•11011 1 ineı wıhııede Yt>nl bir harba Tevfık Rüştü Bey komisyon 
fırlatarak ta uzaklara .attılar 1 Haydutlar defolup gittikten 1 cevabı _ıe.~ufı bütün murahha• mani olunmalıdır reısıoın teklıfı üzerine ve itti-

0 1 b b '- t .. b" . il k d ' ların sureklı ve hararetli alkış Bazı dev'et !er muahedtderin fakla 6 ıncı k tarafın n arın u areı<e ını goren sonra ızım zava ı ar a aş ar omısyon 

B ları arasında okunmuştur: ı. d" · ı h 1 ıt · - · iller teslıme razi olduklarını dağın başında eı.erindekı böğür 1<en ı erıne a mı e ıgı mec- dan asumb'. eye yazııacak rapo· 
anlı yarak dağdan aşağı ko~a lerınde kaldılar. Norueçten Gelen 1 elgrof buriyet.eri atmışlardır: Diğer muharrirliğine intıhap edilmiş 
koşa indiler Bir kaç dakika Abmet ağa ile Beryen hid _ B_~nu müteak ı p ~atıbi Umu bazıları dünya da şimdiye ka- tir. 
içinde arkadaşların etrafını ku- detten, ınfıalden o derece gülünç mı soz 0 arak B · rııg ı n Norveç dar vukua gelen en muazzam Mösyö Litulno/un Nutku 
şatarak ne bulurlarsa almağa bir hal almışlardı ki eğer mevkı 1 grubundan gelen le•gtafı o .• un barbın akabınde kendılerinden Moskova 27 (A.A)- Afganis 
baş!adılar. 0 kadar teci 0 masaydı ettikleri muştur. Bu telgrafta Norveç haklı o'arak ümit edilen silah· tanın milletler cemiyetine kabulü 

Bu herıfler bayağı zenciler külürlere insan kah rnhadan kı grutrn kunferansa ış irak ede- sızlanma gayretler•ni bazı kor meselesi hakkında 6 cı komi• 
kadar sıyahtı. Üzerlerinde elbise rıhrdı. meılığinden do ayı özür ve kon· ku.ardan do!ayı yapmamışlar yonda ıöz alan Litvinof Sovyet 
olarak bellerine sarıp birer ucunu ' Güneş o 'anca şaşaası ve ha .

1

1 fer ansa muvaffakıyetler dile· d r. Maamafib bu vaziyetten Ruıyanın milletler cemiyetine 
bacakları aruından geçırdik!eri rareti i e yükse meğe baş : amıştı. ~ekte idı. _Katıbi Umumi bi müteessir oımıyarak ve ümidi girmesıni müteakip Afganistanın 
· h · kt b. · 1 I d k b . k lahare beyetı umum" e·l'n ken k k 1 ı h aıya ıpe en ır nevı peşlama bu un u arı o ıazı çev.ren a- e>mıyere ça ışına ı ve nı a bu müesseseye girmek arzusunu 

ile yine bu kumaştan baş '. arıoa 1 ya.ar da kızdıkça kızıyordu. dı .e r ne arz~d.ılmış 0 an em yet 1914 hunharlığının teker izhar etmiş olmasından dolayı 
d ki b · H h d 1 n yet ve sı!ahsızlanma mu - ·· ·· k b ıar ı arı sarıktan aşka bır ele epsın n e karın arı rurune munc"r o aca yenı ır bahtiyar olduğunu beyan etmiş 

şeyleri yoktu. fena halde aç o .duğu lıa df' et 1 karreratı hakkında rey verecek sılalısızlanma yarışına mani o ,- tir. Mumaileyh d"miştir ki: 
Fakat hepsi de son sistem rafta ancak bır gün ük mesafe· !er n bıld rmiş ve brik nııam- ma ıdır. (Uzun akışlar) Afganıstan Rusya ile ilk nor 

f P 1 
ld 

k d names nin 20 uncu maddesı mu· ı S f'h ı · t 1 ·· · · tü eklerle müsellah•ılar. a as- en ya ın yer 'er e yıyece
0

< ümit . 1 a sız anmasız emn ıye o a mal munasebetler tesıs etmış 

k 1 ı b d k cıb ı nce rey . erın ne surete ıstı H k k s t k t i · · · f a arının ağır ığına göre cep a- e ı emıyece bır çö ortasında • . maz. u u mu ava '• uvve o an devletlerden bırıdır . A ga· 
nf<leri de çok olduğu görülüyor bulunduklarını düşününce ber nıal 0 unacagı hakkında ızahatlbu l ıizımciır Fakat katiyen mua nistan Sovyetler tarafından sul 
du Bellerinde de enli yüzlü uzun şeyden evvel açlıktan ölmek mu- verm ştır. hede er e sılahlarından tecrit hun tarsinıni temin için yapılan 
birer bıçak asılı idi hakkak olduğunu an adılar j 1311 e•nada Fransız murahhas edı lmış dev etlerıo yeniden si· · bütün tekliflere cevap vermiştir 

Hepsi de birer reise tabi Karilerim z tehi ~c~ n ş u müt- hevetınden M. Mortıer Japonya lahlanm sı prensıb i nı kabul şar- M L•t vı;;;of Sovyet Rusyanın 
idiler. Reislerinin kendi!erınden hiş dereces ı n ı görünce Hayım ve • ngııterede vukua gelen afet tiıe de~il. ( Al kış ıa r ) bütün komşularının moslıhane 
farkı yalnız sarığına taktığı çe• duranınin hükümet korku~undan !erden k d ayı kkonleransıo. b~ Çok defahbeyne •milel sulh 

1 
bir surette yapılacak teşriki me 

lik g ibi bir işaretten ibaretti. bun arı silah ıle öldürtmcyıp mem e ':ter n eder er n~ ıştı konferans l arı prens ı p mukure- sainin bu suu:tle bir araya gel 
Bir aralık Yambo usulca çötıerde aç'ıktan susuz uktan ne rek ett ·g n n bıldırı rnesı nı ta ep ratı ıttıhaz elmek.e iktifa et melerinden dolayı fevkalade 
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Küçük Haberler 
"DÜ.n.d.eı:ı Elllu.ıe;ü.ııe 

'//)'; 
Hayvan ihracatı 

Son hafta içinde Jzmir lima· 
nından 681 Sığır, 544 Oglak ih
raç edilmiştir. 

Fakirlere Yardım 
Hiliı.lıalımer cemıyeti, mulı· 

taç T• kiıusea•z olanlardan 59 
kışiye ıon bir lıalta içinde n.ık
dl yardıınde bulanmııştar. 

istatistik Yıllıtı 
Vılay~tın lJJ3 sflnuin• aıt 

ııtatistık yıllı~ı inti,ar etıniştır. 
Yıllı;ıın sonun:ı Tıl:iyetio on yıl

lık işleri Ye faalıyeti bl\kkır da 
kıymetli bır kıaım il:he edıl

ın ştır. -·-lşkan işleri 
Dabılıye vekaletıaden dün 

vilG.yete gtılek lıir tamimde iıkl\n 
itl•r•nin 9;Jd. ıen .. i ıoou olan 
31 Kanuna ... Yele kadar ikmali 
yenı 1eney• hiç bir pürüzlü İl· 

kan işıle girilmemeıi bıldıril· 

mı,ıir. 

Mnbacir Te mülteciler tara
fından DeYlet şt\ratı nıızdınd• 

ıtçılan idari dl\Yalıır haklı:ınln. 

karıırlaı- nrılmiş ve karar 111-

retleri Tilllyete gelmiştir. Sahııv 
ıerin• teblig edılmiftir. 

Himayeietf al 
U. Reisi lzmirde 
Hımayeıeılal cemıyetı umu· 

mi reıaı Kırklareli meb'ııın 

doktor Fuat bey şehrimize gel
mıt Te diin Vali !{azını pışa 

ıle Şaşal mRlıallıni teıkık •:r· 
lemıştir! 

Fuat beyio Hyabati Şaşa! 

membaınıla yapılacak olan yeni 
Je81satla alakadardır. Kendıaı 

Pazar günu Sakarya Yapurıle 

lıtanlıalıL dönecektır. 

Celil Bey Usaktan Geldi 
dedi. kı· ·. ı·k ı k d .. ·· d · - ·· ·· elm ş ve bu la ep a Kış.ar ara m •tır Fa~at ittıham ce•aretinı' d • b a o aca ıar ını uşun ugunu, d .. f k ~ · , memnun o ugunu eyan etmış-

- Bu haydutları bize gön- bu suretle asıl cel ı at ıık vaz te- sın a mutte ' an kabul o .un - gösterememış1erd r öız bu ce tır. - Baş 1atafı Bmncı Sahı/edt -
deren Hayım ile kanbur oldu sini tab ı ata bıraktığını anodr ar. ınn•tur saretı bu acağız. Çünkü ha kı MuuaJlaklyet Jmkdnları Behçet Salih bey, Tütkofis An-
ğunu ispat için açık bir delil 1 Arkadaş l ar ep ı y bir zaman· Sııt11ısızlanma Ve Er1Julyt>t lemsıl edıyoruz. Ve hak bütün Artıgor kara müşaviri ve lzmir fUbesi 

? B k Mesl'leBI k ı h · t Z b .. ister misiniz a ınız, şu kaya- 1 dır kara kara düşünUyo !ardı Bu uvvetı e su ıs ıyor ra u· Milletler cemiyeti azasının müdürü beyler, tüccarlar ve ga· 
k d Muteak ben emniyet ve sılah ·· k k d ·· ·· t·· ı h nın ar a•ın an görünen sarı çok müthiş anda bıle yıne sükü lu yu e er ve uzun u . erıe arp mı"ktarını arttırmakla elindeki ı f d k 1 • k zetecı er tara ın an arşı anmıı· 

renkli Hintliye dikkat ediniz. Beryen bozdu: s •z anma muılle. ı t oınısyonu masrafını odeyen halktır. ( Al· ' muvaffakiyet imkanlarınıda art-

B d k. k b d 1 H ma>:t>ata muharrirı Fransız heye· 
1 kı•lar ) lardır. aşın a ı sarı ta eyaz ır şte - eps ne ıse ne amma, • tırmış ve aynı zamanda me'uli Vekil bey gazetecilerin sual 

f k. s-ı- b d H · · d k k k tinden M.Perrın kürsüye çıkmış Halkın Korkusu a ır a ar u ur anıya sız ün a şam ağzımıza çöp oma · yetinide tezyit etmış oluyor ]erine cevaben kısaca: 
b . b ld - b ı d b ve evve'a heyet• umum .y e huzu M Perrin müteakıben sözü f 1 · enı u u?unuz .. za~a~ en 1 sızın .cızıam pe• .. esme asmıştı. .. M Litvino m_ill_et er .ce.mıy~· 
onun pençesıne ıluşmuştum de Şımdı karnım dumbeıek çah}Or. runda müdafaa edeceği 5 '.lah an· nu tayyare bombardımanları mes tinin deruhte ettıgı mes ulıyetıo - Seyahat proramımızı gör· 
· b · k ? B k ı A b b h k h ma ve emnıyet meselelerı hak • · t k ı ıı· · b .. ı . -. . k . dünüz, bundan başka lzmir gaze· ıız enı urtarmışhnız a ınız, ceba u sa a a valtıyı ne· . e.esıne ıo 1 a e ırmış ve ugun icabını başarabılecegını atıyen 

b~nim yüzüme nasıl bir kaplan rede edeceğı z? ı kında kornı sy oııun mukaırerat j balkın en bü~ük korkusunu~ bu kani olduğunu söylemiştir. lelerine söyliy.ecek fazla bir 

iıbi bakıyor! Y ambo - 13ugün de akşama, proıes nı okumuşt~r. . mese_lede mundemıç oldugunu '"""'""""'"'"'"'"""'"' """ şeyim yoktur. 
Bu esnada reisleri haydut belki gece sabaha kadar yımek .. M Perrın proıe_~ ı n kıraatını kaytleyliyerek demiştir ki: sine tahvili mukarrer ve çok Ey ulun 29 unda lspartaya 

Billere bir emir verdi. Haydut yiyemeyızl muteakıp • ıradettıgı ~utukta bu 1 Büyük devletler tarafından ko'.aylıkla kabil bulunmuştur. gideceğim, oradan da proğram 
lar arkadaşlarının ceplerınde ne - Uç gün açlığa idman etti mukarrera ın muhıelıt komısyo. yapılan manevralar bir bombar· Mazbata muharriri bütün ala · veçhıle seyahata devam edece· 
varsa çıkarmağa başladılar. ğim i zin resm ı dır hal nun ~kı uzun c~_ses n'.n semeresı dıman tayyare fiıo3unun ya.unu kadar devlet lerin murahhasları ğim. 

Raul, cebinde bulunan iki Ferıt Ahmet ağaya dö'.lerek o dugunu tebaruz et l ırmış ve de· kapamak hayri kabil o duğunu na hitap ve beynelmilelleşme - Satış kooperatifleri hak-
tomar lngiliz lirasını kendisi çı hem acıklı hem komık b r sese: m şt r 1

": , •• • • l ıspat ey emıştir. Buna yalnız bi~ yolunda kumpanyalar arasında kındaki suale cevaben de, mes 
karıp vererek gfiya başka bir [ - Ey Ali U. vı paşanın a$ÇI 1 Hu ce lse er çok ~mıtbahş bır çare vardır. Kaçmak. Halbukı 1 itilaf teşebbüslerini müşkülleş ele bildiğıniz gibi meclistedir. 
şey olmadığına Hıntlileri inan ı başısıl Sen bu ışe ne dersin ba· s_uret ı e cere.~ a-~ etmıştır. ):)~ ı ç boğucu ~az bombalar a ı_tın~a tiren bazı hodbinlık'ere nıhayet Ondan başka yeni birşey yok-
dırmak istedıse de Salar tara. kaıım? tıma arda _bu un Avrupa mı!le~ halkın ruc _atı ne dehşetlı bır 1 vermek için sarfı gayret etme- tur, demişlerdir 
fından gelen bir ses üzerine eş Ahmet ag" a bir kahkaha sa- lerın n ycnı bır ok kerre bırbı cehennemdır Maamaf h en az 1 · · · t ıı·r G'iUl!::a:;('.A..U'ZZ/..L/.LZLLL.LX..Qll!"-1 .. 

dd f . .. 1 , erını rıca e mış H J • 1 E · d 
kıya reısi dedi ki· lıverdı: rının zı ı o an meoa ıın mu güç olduğu saha bu meseledir M p . k .. 1 b" ı a czanesın en 

· • 1 · b k · · B . . • · errın nut unu şoy e ı-
- Bız yaınız altınları istemi - Ne mi derim beyim? De messı ı erı ulunma ta ıdı una Daha ş mdıden sılahlanma kon· Tebli<Y Ediliyor 

·ı f k tirmiştir: t-t 
yoruz Sızde bır takım kağıtlar rim ki elimın altındaki muttak rağmen itı a azını o kadar uv- feransı bu işde çok şayanı dık~ Mukarrerat projesini aynen Muhterem lzmtritler: 
vardır. On ı ar da altındır. Verıniz tan size öyle bır miski anber vetıi idi ki,. yavaş. yava~. i?ti af 1 kat prens ı p ıtıliıflarına vasıl ol kabul etmenizi rıca ederim lzmırde uzun eenelerdenberi 

işte arkada arın kanbur ta gibi bir cızbız yedireyım ki par· lar hafıfledı. Üzerınde ıtılaf ha muştur. Harp tayyarelerinin ta Eğer teklifte ifade olunan fi yapmakta olduğumuz kolonya ve 
rafından nıyanete duçar edil- maklarınızı da yaıayınız! sıl olan formül nıbayet tebellürl mamen lajjvı ve sivil tayyareci· kirleri az dahi kabul ettirebi esansçıhğı gerek şahsımıza ve go-

dıklerının bır ıspatı da bu idi Hepsı de delı mi oldu da Ah ettı. Bu suretle. komisyon _h~yeti l ı ğin beyne milel bir kontrola lirse parlamentolar konferansı ~:~::e~eüe::~~:m;:~ı~;~:ız:e•~:~ 
Kanbur haber vermem•ş olsa met ağanın sonra birbırlerinin umum .yeye aşagı yukarı ıttı.ak 1 tabi tutulması. Fakat bu işte de için semere vermedi denemez sizlerin kadirşinaslığından işitiyor 
haydut ar bunların lizerinde gös yüz 'erıne bakıfh ar. Ahmet ağa: la kabul o'.unmuş bır rapor ar- mukarreratın tatbik tarz'arı tes Gazı Hazretler/ntn cevabı ve görüyoruz. 
terıldığı anda hamiline verilecek - Ş ı mdı görürsünüz! zetmektedir. Bu bal ziyadesi le pit edılirken resmi müesseseler lstanbul, 26 (AA) - Parla- Bu deta; zevk, san'at ve beda-
pöhçe.erde o'dug· unu nereden Dedi, fırladı. Hırsızlardan calibi memnuniyettir. Çünkü dün çok çekigen hareket etmişler mentolar birlig" i kon•eyı· reisi &il bir arada tophyan ·ve fbütkiın h d ı ff • Avrupayı kaplıyan yenı ve ev a-
habeı aıacaklardı? saklıyabilmış olduğu küçült bıça ya su. una gı en y_o muva -~ dır. Bu işi yeniden ele almak parlamentolar konferansının bu IMe bir kokuyu 

Arkadaş . ., koyun 1arındaki i•nı pantalonunun arasından çı k'.y.et~ı ve kolay bır yol. degıl ve homamlamakta parlamentolar sabahki celsesinde bütün mu ••G•• ••ı 
cüzdanıarı çıkarıp etkıya reısi kararak yerde yatan öküzlerden :ılakıs tuzaklarla do u bır yol birliğine düşmektedirler rahhasların sürekli ve hararetli onu •• 
e~endıye takdıme mecbur oldu bırısı yüzmeğe baş l adı ur H . b d ·ı h 1 ayyarecitl.'c Harbı alkışları arasında Reisicümhur lıolonyası iamıle lzmıre takdim 
larl O oa bu kağıt.arı Silar'a Bunu nörünce arkadacların 1 atıp un an sonra sı ad· sızk Hatip bilahare bu meselenin Gazi Mustafa Kemal Hazretleri etmiş bnlııouyoruz. ızı:urde her 

S 
" .,. anma mese.esıne temas e ere , sivil taı•yarecilık safhasına geç· yaptığımız kokuyu ta~lıt etmeğe, ~ 

gııtürup gösterdı. alar bir baş yüz erı güldü Hepsi bırden Ah- b d f k tarafından irsal buyurulan aca · 1 · k · 1 ı ·tm a 
U··zerı' ne u yol a teessü o unaca vazı mıc ve demiştir ki: • ısım erme ya ın ısım ere SD ıv 

işa etı ı e ıasdık etmesi met ağaya yardıma koştular. d d .,. ğıdaki cevabi telgrafı okumuş- kalkanların, nihayet kokularım11ın "' 
o da ınandı Ab d b yeller ol uğunu söylemış ve e A tman 1 ayyarerllilJI ktı.bına varamamaları yüıünden -.ı 

met ağa er al beş on k " tur: 
işte t>öv e.ikle haydutlar, ar· Af B t k d o·· k mi~tır 1

: Bombardıman tayyarelerini Parlamentolar b' I' .. k f oldukları yerde kaldıklarını ıı;örO -
parça .. a 1 te çıkar ı. le i .......................................... menetmek çok eyidir Fakat buna d ır ıgı on e yoruz. Bu dela yenı çllıon (G~oiıl) 

kadaş arın sııahlarını , para l arını , arkadaş ar çalı çırpı toplıyarak rek karın ı arını bır a a doyurdu muva<rak 
0 

unsa dahı' sı·vı· ı tay· ransının lstanbul a toplanması 
k • d k ı kolonyamızı Izmirde yalnız Hı!. 1 
ağı ıarını a ı tan sonra başka bir ate• yaktılar. lar münasebetile gönderdig"iniz ce i · t · t ,ı.yoı 

Taz
Ye Öküzün etlerı· amma da · yarecilik eskisi gibi devam ede eczanes nın yap ıgını ışare "" 

bır şey söyıemeksizin defolup yemekten sonra Ahmet ağa: ccktir Halbuki sivil tayyareler milekar telgraflarınızdan ziya taklide yelteneceklcrin yine aynı • 
gıttı er. kebap oluyordu hal Burcu burcu - Y ambo yarın sabaha ka· kolayca tehlıkeli bir makine ha· desile mütehassis o :arak teşek mevkilerde kalacaklarına emin 

Bunlar mutlaka lngiliz h-uku· d 1 t•• t k ı kt · d k · · · d d" -ki · · · · d t bulunuyoruz. Aziz lzmirlılerin (Gö· uman arı u er en aç ı an mı- ar y~me yıyemıyecegız e ı line getirilebilir. Biliyorsunuz ki şu erımı ve mesaınız e am 
metının korkusundan olacaktı kı· d 1 1 k d ı ld y h k b" ff k' t ·ı T·· k" d nül) i~mile Kemli K~mil iımini e erı sız ıyan ar a aş arın ağız amma yanı ı. arın saba a a- ticari hava filosu esasen çok bü ır muva a ıye ı e ur ıye e 

k d 1 1 k t t Yanyana aramalarını tavzıha lüzum 
ar a aş arın can arına as e me !arından salyalar akıyordu dar deg· il, ali yiyecek bulacak yük olan bir devlet son aylar ki ikametinizin zevkli olması 

d Z f k '"l görüyoruz elendim. 
mış er i. ıra a ir ..,. ir elbette Her ne kadar Ekmek, Tuz yerlere varıncaya kadar karnı zarfında Amerikaya mühim mik· hakkındaki ıamimt temeıııniya Hilal Eczanesi 
Yambonun kanını içip 6c:ünü yoktuysa da o açlık ile kanlı nızı ben doyuracağım. tarda tayyare sipariş etmiı Ye bmı iblAğeylerim. 
almak iıterdı. Kanbur ]Gıe de pirzolaları yutmak tabirile yiye· - Sonu Vaı - bu tayyarelerinin harp tayyare- Oa.t1 Mııtıta/a Kemal 
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Yent ıuır 

Be• Gaa Bir Blkl.J"•: 

ÖLİİllE KADAR BEBA.BEB 
Şara ıulartada 11k ıtık dol•-( - O karım lçio canını Yer ld"r olwuflll. Bır p•o-

tan bir Iu~ili• remiıincle bir gün di. Karım yatıyor, dedi. teri de .. ırec•k kadar 
1eyahat ıdıyordom. Beni hayret- HıkA7enın •ta~111aı eormama kut"ntli Jdi. Kanmı 

tea baynt• dütüren bir hikAy• Yakıt tlırakmıyauk anlattı: yahancı memlekette 
itıttım. Doj?'rn mndur, yanlıt mı
dırt Burada mohakemeııoi ya 
pacak degılim. Ben bikA1e1e hir 
ıöz katınadarı onu 11a• anlata
cağ•m . .Zıtteo onu bö,rlece dini• 
mek, nydurrua dekorlar araarncla 
görmekten bin kat h•~•oanlıclır 

Y aloız şun o ıtıraf •tıoelıyım 

bın bu bik t\yAyi dıol•rken göz 

terim• inamyordum. 
Zıra eaki bir denız kordo 

olan Tapu ı un kapt~oı Patrrnlc 
Şognez i n~ l ı yor cla. Sonk lcRnlı 

emanet eıleoelt n•d•n - Hu reıımd~ gcirJii4tiiniiz 
ılabl\ kn ••ötlı T• da

gıhi ıkııı de dıumn beaıınl• 
h:.a vef akı\r hır bekçi 

birlıktıler. Ayr ldıguntz nkı bıılaına1:Jım 

tie~i•di. Şimdı ıız• anlatacıttım Hentm teorülleleriıu 
korknn9 badıHnın ~nkuhnlda~a '"'"nlann ,~tkat Te 

~iine h.ıtdar Dık hız ım ıçin ,.n nfAkArhkt• ula h"r· 
nJık bır bızınt'ltÇt•len, hır <loııt unl"r dtt rf'Cftttod• ın -
tan iıeri idı. celmellıklerını f?İiıt,.r • 

'.retli Yapurule Kcırnada ıuıl\· 

rinll Hyalıat ettığim yıltarcla ıdi. 

y ıi :ırne ıü r'a tı kil rşı
ımda ha heyhnde bir 

t .. şehtıii11tiir. t~t• böy 
Je hir dakıkada &7.1· 

klJtl• 

İ A, 
ve'halıilt•. 

AOnlaren ve soğuk algınlığının seri ve 
icarı tesirli devası, ambala; ve komprime
lerinde EB aC,meti farikasını fqıyan ha
kilct ASPiRiNdir 

İsrarla tASPiR• 
.-.~'2..._"" '20 f<om prınıel ık ambaıaııarda butunur 

Ambalajlarda ve kompri
melerin üzerinde Ef; 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat ediniz 1 

zııu kiipr-k ba\"°laml\-

yı torl«'tnıış n •a lzmir Defterdarlığından: 
ya atılarak tımıllbın Sabıhı'nı· n . bo 

Tergı roonun temıni tabıill i9in tabıili •mTal 
olao mesıadiye mahaalleııinde Me-

üzerıne d•t?r• yüz- .ı. aanoouoR tnhkan baozedilmıt 
meg., batlamıttır. d .. 

. . ın ıy• ıokaı?anda kain 190 numarah iepo tarihi ilandan iti lı ıtren 

ltir 1agıhHıa çehrffı•d• bo göa
yatları inanılmaz 'eydi. 

'JernöycJen henüz mıni mım hır rnıştır. • 
Hamını ıl• korkuo9 21 .. "dd 1 •. 

b guo mu et e muaayedeye 9ıirarıldıgındao almak T• mu1.:aye-

ya·un olnn Dık'ı RflYtlıeim hır 1 Mıtlıkltntırnız• hır ynhırncı 
cloıtom hana btıdıye f'truıştı O yJtkh•şamM?. o lmutrn. l\11rım 
kadar glizel, ııınımh idı kı tuıf gii d.. hanyo~nnn Rl11ke11 I>ık 

edemem. Uzan kılları, tatlı ve orıa rflfakat ederdı . H•I• herıım 

aolayıtlı bakışlarile en mü,. hırl • kte olmadı$!ım giinlerde ın 
kiJp11eıntleri biJ .. te1hir edebi- 1'A dRlıtr, onu eylAndırmt'lk içın 

ay n rı ar.aıı aa ~ t rmı,tır. . · 
I> d k f de ,artlarrnı gorm•k iıtiyenlerin d•fterdarUk tahıitlt tiaresin• 

.En miithiıt fırtınalara göğiil 

nrmiş, l{eınıcihk hayatında çok 
det'alar c;ınmıe 1ii.ıyüze gelmit 
olan hu adam, heyeoaa Y• kor
ku ftnlarında 1,..k:aiaruu tHkin 
eden, 11ognk kanhlıı?rndan zerre. 
ıini kaybetmiyen bu adam ent 
atlıyordu. 

.,un "D .onraıt kor ODQ a- il ti lO 
· d ,.,. k d m rsoaa arı. 28 - 5 4105 (556) 

oı.ıt •r . ....,, ora a can Termıttlr. 

lirdi. beır ttıyı yApardı. 

Köpek karım" kar,ı şetkahla 
tehhkenın böyiiklüRiioü Te ka
rımm tımııaha lokma olmaktan 
kurtolftmıyaoa~ını kHtirdıkteo 
•onradır Ju kuu.na valut kazan-

Dik'i 1 rhrnnya ~etir,liın. Rıt · l ~ ttt clo•I um .; .. ne hır giia hfln dırmak ıçin cananı feda etmıt· 
tir. FılLakıı'ca karım bo kfiçiik 
fal!llld•n iıtHade ederek Hlaıl• 
çıkrı.?ı zaman .adık ba1nnın ıoo 
ıntltıeını doymo,tur. Tımaahın 
miithıt dıfleri araaıııda Dıkin 

8hark adrnı ta.,ıyan Tapnran 
tayfalarıua 11orarıauız bayatta 
her,ey mümküodllr. Fakat Ku
mandanlar, haM11t kabinffinde 

bir yolcuyla batb•t Yenin de böy. 
le af IHID. • • Olmıyaoak t•1di 
bu ... 

rım ona hır evlllt gıhı llf!Y,fı . e11hırtt mını11rim. Karım ~i>lde 

Baktı, l>üyiillii Mıuıta oldnı?o yiiziiYor, Dık hekçıhk edıyordn. 
günlerde ya'f'romuz rncınir dır_. An11J1Jrn beklt1nmıyen hır "ey 
müteeuir. olurduk. Satltlt har- oldn: 

Yan için de karım bt'!r şeY" ol- Dık aoı aoı bagırmı1ta baş 
daba fazla mokanmetine imkAn mottn. Onnn kiic;iiciik "Alhinı1• ladı 
yoktu. yalouı karımın aeTg11i hakımclı. Karım haşım kAldırır giilt1r. 

K1rımrn derin tee11iiriinö an· 
lıyahilır11nız. ZsYalh en kıy Köt.de gföıel ltir kadının teT

ılle kucakladığı biiyök bir köpe· 
tin foto1trafı Tardı. .Altında 'o 
kın cümle: 

• - Batırl• beni •• • 
Patrik Sogeo11yi kabineııinde 

aiyant etmif, kendiıife doet ol
ma,t•m. Bo fotografla altındaki 
ıaaı gözüme ılitınce daldım. 

Bllmıyerek daldım. 

Kaptan aadec11: 
- Dık' dedı. Sonra bir IA· 

aiye durdu n ılan etti: 

- Öt•ki de karım .•• 
Gen• biraz durdu: 

Günün hlrinde Ni~eırya H· 

hiJJerine attfer eden Giiın E!ı?.s-

bet Yapurnna baptan oldııın 

Seferleiın araeı tı.zla ozadıı?ına 

gön Niguraya karamı da giiı iir

döm.> Mttmleketin bınaaı ~a~

tamdı. Molıit gözeldı. Selt-fım 

BnngaloY borada konforlu Vfl 

•Mımli bir kötkte otııru•ord• 

Hen de cıraya g.-çtim. Gözün 
alabildil!i kadar uzayan bahç•
lerı, bilhaKıa ~öllile borHı ceo 
netten bir kö~e 1ayılahilı rdi. Dık 

daima bı.zıml• berftberdi. 
O art ık hiivük bır dan" ka-

Polise Yumruk- Pire Ve 
la Vurmuş.. lskenderiy,e 

J(emerd• meydan ıokagında Gft.mrtklerinaa 
oturan Şaban oglo İbrahim ilo 
köfteoi Moıtafll hırbirlerila ''•"· Tetkiler Yapıldırm 
etauekte ıkeıı nk'a mahalline letanlıul gümriill.-r ba~ıuii. 
gelen poliı memura, lbrabimio dürü Sıyfıttın Te gümrükler 
üzerinde hohınan tabancayı al- teftit heyeti reisi Muammer 
mak istemiştır. Rıı ııraJa gelen h•yler dün Ege Tapnr1le lRktın 
lbrabimın okar11ı Pakıze hanım d4'riyeden t•hrimize gelmışler ve 
yumruk/il -:pol11 memuruna Yar• htanhula geçrnişlerdır. 

mak snrtıtıle fıJ•n teca.-özdto bu- Momaileybnn Iıkenderiye .,.6 

Jorıdu~uııdau karı, koca zabıtaca Pirede gümrük i'lerioi te t kık 
rakRlanarı.k •tlH1•1e nrilmit· etmi,lerdır. Tetkıkatları netice 
lndır. 

11ni gümrük Te inhiıarlar ve-

Bir Tavzih 
Durıkii ıııiıthamıztlA b&fl-rat 

•nıtıtiiıii 1t11ıtıuıı l!,elat on beyin 
vazi!eııne ıııbayet Yerıldı~ı 
hakkındaa hir h11ber inti'ar 
Hrnıştı. 

MnıııaıleJlıın yalnız mali 
,ıertlt'ıı ayrıldığı Te aaiıtanhk 
razıfeuııın bakı ltnlondugu an 
1tşılm19tır. TaYz ı h olunur. 

klletine bildirtıceklerdir. 

Pıre T• İlkenderiye giimrük 
!erindeki muktelif t .. iHt gözden 
ge9irilmiştir. Akdenızin hu ikı 

mühim lımanıuda yapılan tet

kikler lıtaobol, İzmir n Mer
sin gümrUklerinde hüktlıııetçe 

yapılıaaın ta1&1"1'or edilec yeni 
teıi1atla alakadardır. 

iskeleden 

V• yiiırnt1kfe du11m edf!r. Dık 

J"b" ka"" tle b:nlar Karıru et 
raft" ff!l.ılılrnyı ışaret .. d .. cek hır 

~"'1 gfümt-<lığınd11n c ~akıo ol • 
dıye se11lenır .. Fakat Dık yerınde 
duramaz olnr. 

Karıru Dıkin fü\Zarlarnn dik 
tııtı noktRya hl\kRr Sularrn çi• 
zılenınek le oldugunn ~öriir. Qi 
zıler kuvvt>tlf'nchkç• hır göl~e 

belınr. Korkunç hır tımub g(). 

rünür. V abfi hayno bütün ıür· 

atile karım üzerıne yürürnekte
dır. Hıddet 1'• knrkuyJR baYla· 
makta dnanı eder. Karım 1ahıle 
dönmeye çalışır, takat timaaluo 

Belediye intihabatı 

ınttltar Yarh,a?tnı kaybetmıt gıbi 

a~lac.fı. DoTündü. Hir 1aat ronra 
ne dönınü~, Tak,ttyı ögrerımit· 

tını. Adamlarımla gölii aradık. 
Çok ileride Tabşi hayvanı ölddr
dük. Otopıi y•ptık. Ho sah
mete neden Jüzom gördliJ?iimü· 
zli anlanınız. Z"·alh Dık'ın 

ceattdıııı gi>zyatlarımızla göm 
dilk. lliitün ~emi arkada,ıarım 
nıeraııme .... lıızim göz1aşları

mız" ittirlk ettıler. 
im!'--~~--........... :::.. 
ızmır Beledlyeslnden: 

FakırJere Ttrılec~k moaJece 
açık münakasa ile 9/10/93' te 
1aat 16 da ihale edıleoektir. 

17-28 (391' ) 481 
-- 58 N 11 marah adanın 4.0 

Enclın1en l\.1esaısini numaralı anaıına tlAve olunan 
Tacil Ediyor kıtmm miilkıyeti 9/10/934 de 

kapalı miizayede ıle aatılacakur 
Reledıye merkez ıııtıbap en. 'f ı · ' 

• ıplerıo şıutn.ameyl görmek 
ciimenı diirı aabab Ye ()g" ledfln iiıere başkıtabet ve müzayedeye 
ıonra Doktor Behçet Sal•h be · ı · k ... ki · d . •t ıra _,uece erıu e d~pozıto 
yrn rıya1eti alhnda iki defa 19- m kb 1 . 1 .. 

1 
.. . . . l a az arı e ıoy enen gno 1'• 

tıma etmı,tır. ntıhabata bati•· ıaatte •·-J dl ·· · · . "" ı recft nurnenıoe mü-
ıoak müdd.eti yakl~ftlğı i9in mu- racaatları. 17 28 3913 ((79) 
amelitm bıtırılme11ne ton dereo• 1 - 87 adaoıa 85 nowaralı 
ğlılyret sarfedı mektedır. ar1a mülkiyetinın ıatıoı a9ık 

Bodi Vapuru müzayede ile 23,10,93' te saat 

Yaralandı 16 d"dır. 
2 - 95 a~anın 105 oomarah 

Löıt Triyettıno aceotaıını& 
ait İtalyan baudıralı Rodi npo 
ra H.odoıtan Qıkarken yanı., 

manana neti~esi oluak mendre 
t• ÇMpmış Ye vııpnr hafif ıu · 

rette yaralanmı,hr. Yaralı T:a• 

por limaoımuıa gelmittir. 

Londra - Melhum 

aru oıüJkiyetinin 1&tJ•ı açık 

maza1ttde il• 28,10,93, te ... , 
16 dadır. 

3 - Eski Kremır gazi noın 
ark11ında kereıtecılere tahıiı 

olunan 46 num rah ada üzerin
deki ananın Hntlik io"rı ac;ık 

müzayede il• 23,10,93.i t• 1aat 
16 eladır. 

Türkrye Ziraat Bankası lzmir 
Şubesinden: 

24.19/934. taribi11d• ib"l•l•ri yapılacağı 27/8193( de Y enı Aıı r 
8/9/93( de Anadolu 11/9193( de Tıearet 1719/931 te Millt Birhk 

r•aeteJeriode ilin edıl•n Yunanlı emTalioia müzayedeleri bir haha 
müddetle temdit •dılmittir. Malın aatıld1tı Hıı•ye ait DeYlet n 

bel•di1e Tergi Tereıimluile 1air mıurl\fları nıütterlye aittir. Kıy· 
••ti muhammene1t U..i bin liradan fula olan emyalin ihaleler 
ııtizaoa taui4ır. 

ihale 8/10/93( Qar,amba gnnüdfir. Trliplerin yüzde yedı buçuk 
ıemioatlarile birlikle mHktlr gönde eaat 14,30 da bankaya m\lrıt.-

caatları. 4066 (555) 

Brlstol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

Sıcak 1'• ıtojtnk akar eoyo, ban1olu odaları 'Marmarayı 

Halioe mızır giizel manzuaıu il• letanbolun en teYimli oteli 
Brııtoldnr. Iıtirabat etmek istıyenler behemehal ba otıH 
tercih ederler. 

Mlhteclrt : Kırk aeoeclt•beri oteJoilik yaparı teoriaeli 
lzmırin çok iyı tanıdığı iabık Aıkert oteli möetf!ciri Uı.oer 
Lütfil heydir. 

Dikkat: Rü tün .K.ıeliler• 
Be1oğlonda 

Sirk•· Bristol cı de 

O • otelini 
smanı)~e f3Yeive 

Izmir lcra Hakimliğinden: 

1zmirde lkioci kord•nda 20' 

oamaratajh hanede mukim iken 

ikametgahının rneçbuliyıti an. 

l~tılmıt olan MaYaffak efendi 
tArafına; 

Alacaklı Nafiz Maıtl\la bey 

tarafından 

iora takibi 

kimliğince 

al•1hinize yKpılan 

neticeıinde icra hl\-

gerek alaoaklmm 

n gerekle ıizin aleni ıorett" 

itirazmızın dinlenmHin• kara• 

nrilmit Ye ikametganıza yapı 

lan tebligatta haneyi terkederek 

nereye gittıginizio meçhuli_reti 

möbafir ta rafından da utiyere 

Terıfen terhtfln ırnlatılrııı!,' ol

dotaodan ilarum tebligat ıf1&sını 

Ye doro~ma 10/Tttrinfnnl/9:l4 
tarihine teHuüf eden Çarşam•)a 

Doktor 

Kemal Şatir 
Memleket Hastanesi 
Dahlltge Mütehassısı 

Mnayenebane Ririnoi Bey
ler ıııokaaı n n nıara 36 Tele 
fon 3956 

Evi Karantina lram\'f\\" cad 
desi karakol karşısınıtn No. f)96 

Telefon No. 2545 
(363) 

Aydın Demirvölu Uınün1 
"' 

l\1üdürlü.~üaden: 
30/9/934 tarihinden 30!6/9fa 

tarihin• lrndu mutebeı· olınRk 

Tokyo Kon1eransı 
..> Moskov:l!, 27 (AA) M. 
nakovskinin riyasetinde buJunaa 
So•yet heyeti beyneJmiJel salibi 
ahmer konferao11na iştirik et 
n1ek üzere Tokyoya hareket et 

tır. 

Dtl.tttl 
Tayyare Müsabakası 
Ankara, 20 (A.A) - 2 Ttıf• 

Erkek Lisesi binasına sıva rinie.-nlde Londra ile AToıtn. 
yapmakta olan Y 07.gatlı yapıcı ralya arHıoda yapılacak tayyar6 
Hasan oğlu Himmet iki metre miiHbaka11na ittirak edecek olan 
yüksekliğindeki iıkeJeden düıe A Ynıtoral1ah tayyareci .M. Kinr 
rek vücudunun muhtelif yerlerin· Sort Şmitin rae111leketiml• tize· 
nen yaralanm11hr. Yaralı memle- ri•den uçmuıoa miiuade edil· 
ket hastaneıioe k•ldınlmtttir. mitli r. 

4 - 8' adanın 28 numarala 
arıa mtifkıyetının ıatıtı açı~ mii 
za1ede ile 23,10,93' te Hat 16 
dadır. 

Taliplerin izahat almak n 
şartoamelertai göroıek üzere 

batkltipllte Y• ittirak: için ıöy. 
leneo giin Ye 1&atta belediye en 
oöaeoioe müracaatları. 

günü Hat ona talik edılmif ol

dogandan yeTmi ınoay1•ntle ya 

biuııt Yeyll bir nkil göndermek 

ınretile bolonmaoız laıımdır. 

Akıi takdirde morafaaın gı1•· 

bınıada yapılıoatı illn olunur. 

üzer• Alıırncak ııkelesınden ilı

raç edıhnek i1zere iı~ele a•lo
eund:rn ııkeleJ"• göndıri l~cek ınr
danırı hetıer tonundan 1-,75 
kuru~ iık"le iicreti alın ·ı , ıı r, 

§ 1/Ht/93J tarıhicl<len :hl !ı 1 ~ 

tarilıın• kadar mnteber oıııı ı ~ 

üzere Kuleöniindın lzmirn fRtı· 

oaoak bey"z eahtiyanıu beher 
ton:ından ii9 hin kurot üoreu 

••klıfe ahnaoakhr. 28 ıı •ııs (i58) •ıt7 raŞ9) 



Rablfe 10 

Makine Ve inşaatı Bahriye Mlltehaasısı 

ETIJP UEitlAL 
J\lakine lnıalathanesi 

Hamur 
Makineleri 

uı n. nı n hitı 

nlıHak 

:1.4 
aılN 111akioe 

lzıuırıle 

laalıyetteılir. 

Al:U.aılarlı. -
rın bu makine· 
erıu faaliyet 
tarzları bakkınd" 

Kumara 50 

tav8ıvıı ııderıı. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

laı1hane ' Ve lJn De171rmentert 
lçın lıılumnnı aliit VA NlPvaı imal edilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gavızyen 

Her boy~a ve her kuvvet 

te her c'ıoe mahrukat üzerine 

Bilumum Df'nlz Jılerl 
Dorbınler, tnlombalar ve 

tesısatı mibırnikiye aean~iir Ye 
v;nçlıır Te eaır ışler Jernbte 
ve kalın! Adılir. 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telefon 2264 
M.ııfruşata müteallık en soıı woıla ılö~emelik kaılifo, 

Gobelerı, İngiliz kretonları, file, cıbinlik vo perdelık tüller, 

ııcarethane~rn" müracaat eı!ınız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nel'! çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lô.vhalar ve bunların 
teferrüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BlitDn Markalar 

En Müsait Şeraitla 
Mağ•zamızda Satıhr 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 

I::C......A...C -
Ha.md.i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
: Başdnrak Biiyilk Salepciojtlo han kl\rşısında 

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

~ ~ 
Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 

1':ıı soıı sisteın mide, k:ırıo, bajtırsak, lıöbrek ve dogom 

netıM.-i lıizuıu gösltırilen pilotla, pilotsuz kauçuk konalar, 

ırn>ık lıa,(!l:ın, düztabaniar ıçin taban kıırsaları gayri tabii 

clojtan çocukların TücotlarındRki ijtrilikleri dogrultma ci
lı:ızları, kemik bastalıklRrı neticeAı hosnle gelen kambnr· 
lokhrı dojtrultınak için konalar ye kendi ihtirıumız olan 

miiıehnrrik el ve ayaklar, talebelerin ç:ılışıua esnasında fır

layan kiirek kemiklerinin gayri tabiile~mesine mırni olmak 
için korsalar. 

1 iirklyenln gegtine müessl11esl ve eserlerlle ratJbet ve 
Jümat kazanan sun't aza dmtl ve mütehassısı 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kaba! eaatları: 10 ila 12,SO öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

.4dreı : lzmlr Kaymakam Ntlıat bey caddesi No. 20 
2-20 (855) s 7 

!'eni A.eır 

Bir saat 
gibi 

hassastır 

Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR 

Suzinak Taksıın. 1" la metle 

Hüz"ın ~·,.ksiın Klarnetle 
'IJ RUHAT HANI\{ 

Şen buJ&klarılakl Ht1ndeler

Hiiıaıu i'\nrkı. l\lızralıı Gezindir 
o..:FYY ~'° HANIM 

Kel&belı;, Jıomba 
• 

Bahar Çiçeıti 
SEVfl\f HANIM 

LiSTESi 

Karcığar ::;arkı. Hayın Benı Aldattın 

Aman Awan Sarı Kız 
l\I USTA FA HRY 

Hiis•yni l;)ar~ı. Lebımde Açarken 

GögHümdım Kaçıp Gıttin 
NEDİMi<~ HANIM 

.K•vetce lfonım 

Beo ' Aglarkeıı 

. SÜHEYI,A REDH.lYE HANIM 

Hüzaın Şarkı.· Gördümd• s~ni 
Gönül Aiti ı Rülbülüm Var 

7 //·//,f/////J' //,rL//_L7L/ZL77Z7.L/7T:/LZ/-FLZ7.7 L.'LZ.1'Zl!722Zll:I:~~ 

\ Leyli Ve Ne.11a.ri 
Resnıi Liselere ~luadelet Hakkını Haizdır 

Kız Feyziati Liseleri ERKEK 

Arııavutköy - tramvay caddesinde - Çiftesaraylarda 
Kız ve erkekler için ayrı teşkilata malik, ana sınıfı ile 

ilk, orta ve lise kısımlarını havidir. 
Terbiye usalleri ve tedrisatındaki muvaffakiyetile ta

nınmıştır. 

letiyenlere m~ktep tarifnamesi göııderilir. 
Oo. H 1 (251) 7-8 
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Haraççızadelerin en lüks 
Ve çok sağlam mobilye ve san-! 

dalyelerini tercih ediniz 
lzmir ikinci Beyler Sokak 102 

TELEFON 102 
HARAÇÇIZADELER Mobilye 

Ticarethanesi 

28 Eylltl 193t 

"Frigidaire" in şiari bütün mamulatını müde

kkik bir surette hesap etmesidir. 

Bunun neticesi o 1 ar ak ta vücude getirdiği 

elektrikle soğutma tertibatının makanizması 

bir saat gibi tevazun etmektedir. 

Bunun meydana getirilmesi için hiç bir şeyden 

çekinilmemiştir. Ne paradan, ne de saiyden. f, 
. 

Daha ucuz soğutma dolaplarında vaki oldullu 

gibi "Frigidaire" de katiyen tehlike mevzuu~· 

bahis değildir. 

Bununla beraber, mesbuk 1 muvafakkiyetıeri 

kendilerinde sabit olmamış diğer markalara. 

nisbeten "Frigidaire" in fiyatı hiç de 

pahalı değildir, 

'FRIGIDAIRE 
BOURLA BiRADERLER ve Şsı 

Makiırn Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRllxl 

1 ürJaye umumi Acentesı 

G. D. GIRAS 
1 z :ııı H. 

Yeni Manılataracılar çarşısı Saffet 
~okagı 1' o. 3 1 elef11n No. 2413 

P. K. No. 234 

ISTANBUL 
Aııır el~ndi oaddesi 

Baker banı 
Poııta kutosu : '16 

• 

Radyo/in mf'ııcut diş macıınlarınm eıı miikemmelldrL 
Çllukl terkibi sıhhl, temiz ue fennldlr. Bir defa tecrüb~ 
ediniz. 

Bir tecrübe bin 11aslhattan iyidir. 

• 



Yeni Asır S alıife lf 

Irgat Pazarında· Azizler Sokağında 
·- ·~---~ 

. 

Eqe mıntakasının en. büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdu 

il 

' 

NURA.BAYA. 

... 

e e on . i inr! i ıri a u i in eınur in eri ir. 



•ı..te 12 

Fratelli Sperco 
Acentası 

lf. v. 
W. P. B. Van Der 

Zee & Oo. 
Rogaie Neerlandal& Deutsch.e Levante Llnle 

Kumpangaaı A.MMON Tpuro 2t birinci 
ouı:.sTK:::s Taporu 20 e!lii~de~ tfl~rincle bekleniyor. 28 birinci 

26 eylule kadardoı1ru A~VERS . k .1 A"ıVEIJS R01' 
teşrıne l\ullr .l., " ~ , -

ROTEHDAM Al\ISTERDAl\t TEHDAM, 1-JA!\IHUH.G ve 
ve HA.MBUBG için hamııle 

alacaktır 
BH.El\I EN'e yiik alacaktır. 

FHlltSJ;ANO vapuru 9 1 ci 
tcşrın<le bekleniyor. 15 1 ıncı 

teşrino kndnr AN V ERS, HOT-

ERDA 1\1 HA \lBUHO ve BRE-

~TEJ .. LA vnpnru ~O eylfildeıı 

25 f'l lfıle kadR r doS?ru A l\V ER8 

TC A :.\J S'J'EHDA M için yiik 
elaca~tır. 

8A '1 UHXUS vnpurn l\J EN lımanl:ırına hamııle aln
ü~· 

Citktı r. 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1E1 

Vapur Acentesi 
Cendell han Birinci Kordon 

1el. 244:1 
Dhe Ellerman ltnes Ltd. 
1 ahmll için beklenilen 

11apurlar 
lonttra Hattı 

\"'VO~SE vapuru ~5 Eylfılde 

fJOXDRA ve LEf'l'H'e. 
GHOD~O 6 T. evvol LON

DRA ve HULJı'e. 

fent Asır 

1 Ietanbol Sürat Yolu 

SAK.&BT.& vapuru 

Her paza 
günü ıaat on 

.... .-• altıda Jimanı-

Fazla 

m ızdan bue
ketltı dojtra 
lstanbnla gi
der. 

mah1mat almak isti· 

y~nlM Hirinci kordonda VA

PUROUf.;UK şirketi acenteli

ıtine miiraoaat. 

TeJEıfon A DJ UTAN l' vııpa rn 16 bi-
r111cı te,. rındo LO N D HA 'ya ~Jııı:ııı::;-A ... R ... D_A::m•Nggsazı•K!ZSl!A~·IQI 

Lwernool Hattı 
Ol 'l'Y OF l.ıA .:"\ Oı\ ASTRit 

28 }1~yldl 198, 

lzmlr Ne Memfekettlr 1 Suyu Eyi Detlldfr Detllml ' 

H&YIB?! 

Ko~Taş8nyn 
Cumaol?ası Yayla Çamı Mevklinln (1,5) Derecelik 

Suyuna Yenimi Duyuyoraunuz 

teşrınıovçelden el.ız te~rmiev

Tele lrndnr Anvers, Hotıer<lam 

Anı ıeı dam '\'e l::laınbur~ ıçırı 

yiık :ılucrıktır. 

HJ•HKUlıES vapuru 5 tf'ş· 

NIEDEWALD vapııru 27(\y 
lfıldo hekleııı} or 2 bırıncı te~rıne 

kııdnr ANVERS HOTTERDAM rnpuru :!7 J:ylulo kadar Lıvı• r· 
HAl\tHUHG BHEl\IE~ ıçııı yült poul ve lıa<lobu ~9 eyli'ıl& kadar 

PLOVll)BA D. D. Susak 
Jzmir, Pire 1 rt11este ve Susak 

Jçln muntazam haftalık Postası 
1 şı ldak ::~ 1:; 

cila tozu omHlioe faık 

T6 <laua ncaz olmasına 

rağmen iki tiirlü bızmet 
İfl\ eder. n:utaıo yirmi 
knrnştor. Satış merkezi 

<lepomnz<lur.Toptrm alan· 
la.ra iskonto yapılır. 

l'İnıPvvel<lo beklenmekte olup alaC'nkıır. 
ANHORA vnpnru IJ:ımhur~ lı:ınıııleRıni tahliye ederek Bonr 

f!a11, Vaınn ve Kiisteııre içın vo Bereınenden yiik çıkarmak 
) ii~ nlacaktır. ü~ere 25 birinci te~riıııltt hl'l•-

SlJenska Orıent Llnien lenıynr 
llKl\JJ"'A.ND motiirü 2 terini Armemr.nl H. Schuldt 

f"vvele beldcnmekte olup HO'J'. AUGU~l' LEO~HAB.D vn 
'l'JtH J)Al\t, HA ~ı BUHG, l\O- puru haltın limantJa olup yırmı 
PElıiHAGJ\, DA.S'I'ZIO, GDY beş eylftle kadar A~VEH$ 
.NJ A 001'1~ROHO ve SKA~ Dl ROTTEiıDA~l ve HA 1 BUHO 
ı.;AVY A limanları içın yiik lımanlıtrınR lrnmnle alacaktır. 
alacııkıır. ARMEMEN1 DEPPE 

VASlıAND Tapuru on ıekiz GI H.O!\DE vnpurn :!5 eylft 
ıeşrııııııvveldtt iieklenmekte olap 
dogrn Du nkerk,Rotterdaoı, Hanı. 
bnrg Ooptmhoge, Dantzig, Gnte· 
borg ve lıkandnıaTyn limanları 
için lınmnle alncakıır. 

Nat10nal Steam Navıqation 
lo. Ltd. 0/. Greece. 

PiRE 
Şımalı Aınerikayıt 

le doJ?rn heklen•yor. DÜNh'.EH.({ 

ve AN V ERS içın yiik alncakrır. 

1HEEXPOR1 S1EAMSHJP 
lURPORA1JON 

EXU .. O~ A vapuru 6 1 incı 

teşrınde hekleııiyor. ~EV YOkK 

BO ""l'ON Vi~ .FILADELFIYA 

içıu yük ah\cBktır 

EXJ\lOU'J'!I VRpurıı ~l l cı 

teşrıııcle belrnnıyor.~ l<: V Y O ll K, 

BO TON ve FflıADEJ..FIYA 

için ylik alncaktır. 

c~gP1'UNt ~EA~AVIOATl- 1 

Dulılırı vo Glul'l;:OW ıçııı. 

EOYl'IAS vapnııı 11 hirinci 
te~ı ı rıde Lı vorpool ve O lasgowu. 

Brisiol Hattı 
PE~TU.SKlı:lt vapura 20 

l~ylfılıle HJd::H'OL ve AV AN 
MOUTH'a. 

1 ahiiue için bek/em/en 
vapurlar 

EO\'PTIAS vııpurn 22ev-
141de J.;1 V EH.POOiı ve SV AN-
SKA 'el Arı 

Seynhntın miiddeti lzınır 
'l'rıyeete 5,112 ~iincl ü r 

Her pRzartesi günü maTaııa. 
l•t ederek <;n.r .amha günleri ög
leyın barı•kel ellecektir. 

llk hareketler: 
2G Eytfıl : SRBl.N 

3 'l eşrın ıev ve ide Beograt 
10 1 OIJrınieYvelde : Rl~d 

Garbl Akdeniz Hattı 
01 l l'A Df BKl{G AMO va

puru :lO eylfıl ıRat 18 de .Malta, 

OHOD~E vapnrn yırmi 
H:vlfııclo ı\~VKH~. HULL 
LOX PH A 'dan. 

bf!ş ~lar111Jya, Oeııova, Napoli, LıTor• 

ve no, ~1 essıoa, Oataoe ve Palerıuoya 
hareket edecektir. 

'J'H U HSO vapıı ru tflşrin ha,.. Pire "fe Triyeste yolcular için 
lnııl{ıoırııla AN V KHS, HU LL ye fiyatlarda tenzıJat yapılmıştır. 

LO~DHA'dıuı Yolcu •e navlnn ıçin tafeilat 

SOI': Viirut tnrıblcıı ve va J. PUSSlOH acentesine mürn· 

parlnrırı ı ıırılorı iiı~rıne mes'u·J cuat etlınız 
ln·oı kahul eılılnı~z liordonda Oemal Oendeli han 

~o. 13/lt 

T. Boven Rees 1 os9) 'l'eıeron: 254s 

\;•• ~n ıJınutPrl Çocuk Hestahklan 1 
Vaour Acentesi ı'\ılütehassısı 

1he Lıuwrd sıfJam shıp Doktor 
~ompa1111 ltd. 

Asker markalı hakiki 

flit, Fayda, Kil~ekt, Ati
ıa, Rlak Flııg, l!,IRyozea 
sinek ilAçJarının her boy· 

da kapalı kotaları Tar
dır. Dökm~sinin litresi 
yaloız 100 knro~tor. Son 
parti naftalin geldi henüz 
tedarik edemiyenler biraz 
acele etsinler. 

ARTI• kumaş hoyalarımızın tecrübesini yapmıyan kal, 
madı 15 knrnşla r~ngini atmış ipekli pamukla 

yünlü elhisfllariniıı:i istedi~iniz renkte boyar!mız. 
Resmi robıtatoameyi haiz LEYLEK markalı raRtık saç boya· 

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz . .Ksnaf i9in toptım satış mer· 
kezi depomozdor. 

Ht\Ol HIA ~S ey.ftlden di>rt 

ON OOM I> .A !\ Y Ltd tıu<lope t ı('erııııev~•llo knclnr Yıl v KUPU Alı' AgaA ~ 
DUNA \'atpn rn 2 j eyhl ''' Oiı vo O LA ~GOV lııuaıı lıırı 

do~ru lıeklenıyor. DOOHU () ıçııı yii~i. ııacnkııı . 
LAHAK VAl<NA, OALATZ BO:--NIA l't-.,ıııııenel baş-ı 

Taran toTalet sabunu ECE Tim toza, Kaol Brasso, pire tozu, 
karpit, çay, kına, ıakız, diş mırnnnları, kı,kao, kolonya, kola, tut
kal, demir hindi, limon tozu, her nevi aeit, lastikten maşamma 
mustarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır içio eoda, tor9a, 
leke tozu, &ahan toza, lüks tlabann, fare zehiri v.s. 

Depomuzda &atılmakta olan Mereinli kola fabrikasının ho~ ko• 

ı 
IR paketlerinden on adet getirene bir dolu pRket Yrıriyoraz. Fır• 

sattım ietifo.de e•iniz. 
TELEFON : 3882 

Eczacı Kemal Kamil 
l lııııı.:ı cıııd:ı J .. I V.KHPOOJ.ı vo 

B.ELOHAD, MOHAC~, BUDA - ULA~nOW tınn gelıp ınlıııyedtı 

SUOEA VA vııpııru hır 
Te~mnıevnlde PiRE MAiıT.Aı 
OEZAlR, V ALlt~SJY A,MAlt 
SJLY A, ve OK~OV AYA hare
ket edecektir. Y olen ve bam ole 
kabul eder. 

Holland Austalla Lino 
ALMld~HI\ Vapuru 24 ey 

Hılcle beklenmekte olup BOBA Y 
AVU81ALYA ve YE~I Zıt 

J.;ıveıpul, Montrt-nl, St. Johıı 

ve Hnlıfnks tarıkile KAN ADA 

LA~DA içın yük alacaktır. 
nıo tekmil şehirleri vo ırnııı::at

llfındaki lıo.rek"t tarihlerınclc- lantık vııpurlarlıı şimendıfcrler 
arn ında ıııiiıE'tl "P sc•forler. 

ki do~ışıklıklorden ncerıta mes'a 
liyot kabul etmez. 

Vurul tnrılılerı vo vapuıl ıtr ııı 

E azln tafsı lat ıçın 1 kinci Kor
donda 1'ııhmı 1 'J ablıye Şi rketı 

bıon ı arknsın<la .FRATELLI 
SP f.BCO acentelıı?ıno mürar.aat 
edilme ı rıc oloııur. 

ısimlel"ı üzorıne ıııc olıyet lrnhul 

eJılmez. 

N V "r· ~'. Hnrırı Vnn Der 

Zcc & Oo. 
Hı rınoı Koru on 'l olefon .K o. 

1 olt'lfoıı: ~OOJ.-2005 

Ht)r yı1. tnkıınız ıçın kıymetli 

ıaçlar lo p•·kleuır, diikiiliir. Kt-p~k 
çıplak im ııo k ılıYt1 iizıilrn yıuız. 

FEN 

2007 - 200 

bir 

zai 1 

Bu gı bı nıızaları ğıJermek ça

ralerın ı holmuştur. 

Ferit Saç Suyu 
lşıo fonııırı yega • hnrıkaeı bu 

ilfıçın ıopl ııımı~tır. 

Ba kıı ı lfiçıun memnun olm1 . 

yanlnr tavıııyen FEUI .r SAÇ oyu 

kullaıııımıar. 

1 ık gundtı kepek gider. Saçlıır 
knYutlenır 

M. DEPO 
S. FERiT 

İyi h!\kılmAını~ 

ŞiF A ECZANESi 

Aı ııl.. ı todı

ıtınız lrnd r ıre· 
ırnhılıı ve daııstt
dehlhr ını?. Bo 
rosallna Kan 
zukırnyt•R ıııcl e eıı 

kadar gez~erızı 

yıııo eıı şık ellıı
st•ıı ı zı To eu çok 

ımvdı~ırllı: ço
raplarıııızı nznn 
m iı dtlf't ru u haf n
za ... ı hılırsınız. 

Borosalina 

allı vo nyak ter 
lerıno knrşı eıı 

upprifl,e foules 
(e te 

, Kolonya ve esanslan 
l çııı lzmire, İzmirlilere reklam yapwagı 

fazlalık telakki ediyornz. 

Şehrimize şeref veren bu 

büyük eserleri 

Yeni Zait Şişeler 
içinde Göreceksi iz 

Buhar çiçeği, Altınroyıı, 

Fulya, Leylak, Yasemin, 

Amber, Menekşe, Ak

şawgiiııeşi Gönül 

kokuları 

1 Taklide esasen imkan yoktu, 

olaıuıyordtı, ve olamıyacaktır <la 

İzmir Esnef 
Bankasından: 

Ve Ahali 
mükornnıol bir podrndır. Kokuyu 

Her Jfozao6den 
ahr Te tere maııı olar. 
A rsıyın ız. Bankamızın nama muharrer HııHe senetlarinden h delleri t -

mamen öclNıınış olanları carı ayın on be ınden ıtıbaren degı,tır · 

Hilaliahmer Umumi-
mege ha,lıyacağız. Alnl·adar hiıae enhıplerinın bedeli tam fülenıni 
muTakknt lıısıo 1ı1eı;etler1Je birlıkıe Merkozımizo ..,. şnbeierıınıze 
ıniiraoaatlanm 1 ıca ederiz. 15-16 (44.0) 

K ~:.~:lo•kc?. amharınıla iç vo ılıı otomobil ldstıklori, l&otik Devlet Demiry lları 7 nci 
kılıf lıırı ıııot<ir Hrtiiı ... ı, mahtelıt oıoınobıl şas lori ve sıtire 29 MüdürlÜgv Ünden: 
J\ lbıyon muka ıeyyar tamıraue otomobili, ıtıyyar Tinç "fHaire 
30 Kylfıl de Berlıye kamyonları 1 J.ıatil marka makaralı otomo il A 

bı ller, peri et komuıyonları 2 muhtelif otomobil ..,. maki na yarça· an 
ları 4 're,rınieTTel 9:14 tarihincle 1ahlaoağmdan taliP.l•rin Eni· İzmir • Aıa,ehir, f zmfr • Soma ara11oda Oama gün lerl 
şetur 1atı' kowıi1onuna möracaaLları ilan olunur. 1•11 t•n•11ö trenleri buH•• i9in lAgndıldi. 

'!S-l:--2-3 4103 (ü6'l) 27 - 28 - 30 !l081 


