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Çam kokuln R rin bir ayra 
nın verdıj!i in. irnhla sofradan 

kalktım, nkşaıııa kadar ı tira
batt n bıkacnktını, Hekım Alıye 

benı gezdlrmesını teklıt ltim. 
Galıha ha teklıt i beklıyormuş 

a1ridi 

Yeni Asır 

• 
ı 

n 

il 

zu erimiz 
Kayda ahi Oegildir 

Sou gtirılorde Boraada yint 
bir şnyın bazı nl:'tlrndar töcoar· 
lıırı tetfişa dfl~lirmüştiir. 

Şuyıı,ya gUre; A lruanll\rJO 
son vordıkleri hır kararla A iman• 
yayn ıtbal cdılecek her törlii 
emtea kRyda tahi tutolaoakkbr. 
Bu üziiııılerimızo de ~amil ola· 

ki hiç ıtir z tmedı: 

- Sttnl, d01di, bu J((;yün ele· 

0 eırn uz ıkl ndnn ~enı; lıır köy
liintin gö~ iinclt=1n çıkıp dl\gları 

ba akın dtHude çınlalan \)ır 

türkii h kını A lı'mı de içlendır 
di. Oo tordu. O ııı:t..1111 çalarken 
o degıl, ben onu dııılt'rkerı ben 

Üf'ğıldım, zevk ıçinde geçmi,tık 

Bu ılıihı ıovkl r h,'tnd geç VR

kıtl re kndur olurduk, eglondık 

&JHI taın B dır zamanı.. I.ığı 

o kadar parlak .-e erin, ısiizii 

Hi ü o kttdar hoşdıt ki hen hn 

hazların içinde hPf ıf leodıın, ha 

fifl•diın de kendımi dünyııdR 

yerde degı 1 rohanı nu ı in hir 

ilenıde Hndun. 8et'~ili okuya 
cam hekim Alimin han bır 

Yed koıııerı ımı~ gılıi ha geoe 
dınlettigi Hirkiilerin, agıtların 

hepıını yazacak olsam miibalıt· 

laga ııı küçük bir riıı.I• olar, 

Sana yalnız bir kaç puça nRk
ledecegim, halk: s~~and" f!"Zen 
bu alı s rlerın lıepsını hır yer• 
topl11mak o kadsr lüzumlu bir 

iş lu ruaıalHtıf teuıaruılö haşara

laınamı.,tır. 

Hnlk hiıkııuıJutının caıılı hıl" mevzuu etrufıucla yapılacaktır. caktı r. ter miiııasıp zamanlartla intihap 
Haloulci alUkadnr mRkamlaro• 

d ıine götiireyıın. 

.Elı öpülcct-k nur ni bir pirin 

bozuraııa çıkacagımızı zanrıerli

;rordum. .l!"aliat H kim Ali beni 

yüz metre yiik ek bir dağ tepe
ıine çıkarmasın mı!. ine• keçi 

yoll rıodan diişrıuık teblıkeaıl• 

kar'ı karşıya tar nııındıgımı:ı bu 
l•ptınin iistiinde, ıki çaın a~acı

DIR gölge ınde tıtht iJ• ()rtülü 
b· ıit bir mezar ur. 

- İti•, ıledı, 1<1;1ün dedPsi. 
Anlattıguı ~öre eaki bir 

aoiret beyı 110111 Zamanının 

barplerınde çok kahramanlıklar 
&öıter mış, ııibayet kendi ıalftgile 

bo köyün bolondo&o yer• g•I· 
IDie, küçüle hır bar ka knrmuo. 
Onun trahnı alanlar çogaldık
ça kör meydana çıkını• Ye kii
Y• de hı aziz <ledenin adını nr
mitler, bu kadarcık izahat 

için d ğ ıırtıoa çıknıı9hk. İniş, 
gıkıtt 11 dah az t hlikeli de
ğildi. Şımdi köyün moohor pı

narı rınd n (K rgılık) pınarın 

gltmiytt k raı· Ttrdik. Yolumas 
derenin en zengin güzellikleri 

arasından ıiizültip gidiyor, iki 
;ram coşkun otlar, ağavlarlR 

dıYar (İbt Örülü hu çakılh, 

• knmlu yolan hazan aağmdan, 

ltazan ıolaodan nkmalr: i9in ıık 

ıık ortadan yolamozo keten 
ılın pırıltılı bir en eanki biz 
yol göıter• dalgalı 1a9h irin 
T• ' kTak bir kız çooug11 gabi 
iniimüıion daima akıyor, d"ima 

- '.kofuyor Y• biz on takip edl

yorus. Otlattı~ı iıHğiaf ••kır 
.. kır kumları 9igneyerek lrliy 
ıötüren öylülerhı Hlimını ali\· 
rak rıçi7oroz Yol um as yarım ıa 
at ıürdü. DeHnin ortaundan Rkan 
ltiiyük çayı talıts. U?.nn bir köp

:rHdea ı•çtik, öyle 1 rfere gel· 
elik ki rtık ulamet yol yokta. 
ayaklerımı, tozlakJarımı yalayan 

•üpüre otların l9loden ilerliyo
ruıı KayRhk bir yere gelino• 
Bekim Ali: - 1 te geldik dedi. 
büyük: bir kayanın içine doRrn 
geni o bir yerden t emlz ırı lıerrak 
bir an k ynı1or, pınnrın kına 

rınd t şiar otnrduk, pioarm 

aktığı kayanın tepesınde elinde

knTala, o delik tahtaya gö~sün-
eki a~ktan o n Yererek inleten 
ğlatao, mele en kuzulara ninni 

Jöyleyiı> snıtoran bir çoban Y r. 
Hekim Ali b j?ır dı: 

- B 1 çoban yanında ıo 

igeoek bl r .,ey Yar mı7 Çoban 11 •· 

Yarım beni hasta olmuş ısıtmış 

Sıyah saçm .gOI suyuna ıslamış 

Anam beni gurbet ıçin beslemiş 
Yandan gmbeı yandmz senın elmden 

Hır hn~kıuu: 

Şahın kalktı nlt yanından kayarım 

Gelin ~eçeı glJJgesınedrı mayanın c•) 
Alnı top 20/liflü gelm seı·enın 

OündüzO aıite. gec.esı bayıam 

Bir baoka ı: 

Atımı da baf!ladım nar af!acına 

Elle11m ulaşmı)'Ot dar agocına 

Kınalı yosmam geç yamacıma 

Asıyoılar /..aıa gözlüm J.!el oğla 

Nasıl dayananı sevl!ılım ben sana 

lskı/Dp }'Ol/arı uzaktır uzak 
Kollanma vwdular demirden duzak 

Aıkadaşlar mektubu kah11lı )'azak 

Asıyorlaı kömÜI gözliinz f!tl otla •• 

Bir bafka&ı: 

Ardıçtandır kuyulalln kovası 

Suya ko}1uvtrmıyo1 cavur anası 

Sana ne ettım Allahları bulası. 

Aha da bengidiyornm gelemem eayıi 
Al audoklı gellnltre soramam gayri 

Savuıiler Beıgamayı bastılar 

Paşa beyi kwban dıye kestılr!ı 
Kellesini teıktltıe astılar 

Alıa da ben gidıyoıum ..• 

Bir ba, k ıu: 

ı111and11 ballçınm gullelİ man 

Vaı mıd1r dünyada denszıne sı11an 

Ônllnll koyup mdım sayan 

ÔIÜI gi<irr biı mmada eıemez 

Tok Dil 

(*) Maya = J.Jeııenm en biı)1iigllrıc 

en guçıüsürıc, göstenş/ısme ı1tnltn 

isrmdir. 
T.D. 

aldıktan sonra bir taY••• 9et·ik- mc!CilJ~l91i6i&GGS'MW~~,,7..zL/L/./Z7J.Z.1 

Jiğiğil karalıHdan aekerelr ya Askerıı·k Davetı• 
nımısa geldi, çaıodan oyolmof 
üç delikli bir ihri~I pınarda lı

tır hğır doldorclıı, aaodu. Kıreç
•lz, saf ıuyu bo çam kokuln kab 
dan kana kana içtim, bu 
ıuyou hazimde çok büyük fr.y. 
de i u rm111 köydı ittiha11 ol· 

mıyaolara bu ıoda• içirilermi ; 
akşam yaklatıyordn, kona a ko 

mıta agır a~ır köye düadük kü· 

çiik ın~iintl•n beri aazıııa merak 

Ja ya ,amış benim şairiwln ihti
yar hır kar11ı, iri yarı bir kı.11 

'Yar. Köy derenin içindı oldafo 
için ak,undnn eni gölgeler dü,. 

ınüş hoıtanın her yeri nı11irelik 
olma,ıu. İhtiyar kan il• kızı 
renkli çıçekli hir kilim 11rmiş

ler, hazırhklar yapmışlardı, O 
turduk. Akıamın bu atacl\ ka 

ızmlr Askerlik Şubesin
den: 

Deniz. ımıfına ayrılmıı 929 
doğumlu ve bu doğumlularla 
muamele g6recek diier do 
ğumlu efrafJa her ne suretle 
o'ursa olsun fİmdiye kadar 
askere sevkcdilmcm!ı ayni 
sınıfa meaıup 325. 326, 327 
328 doğumlu efrat 6 birinci 
teırin 934 günü tertip edil 
dikleri mahalle sevkedilecek 
Jcrdir. Bunun için birinci 
teşrinin altıncı günü ıubeye 
müracaat etmeleri ve ~tmi tı 
yenlerin askerlik müke.llefi
yeti kanununun 89 ve 86 ıncı 
maddeleri hükümlerine göre 
cezalandırılacakları ve bedel 
vereceklerjn birinci teırin 
ayının beşinci günü akşamına 

mı alı o lan ~ehlr helodıyA iııtı- lntıhapto.n bir hafta eY~l tn fanliyetıııin hiitiin eafbalBrını 

hapları lıakkırıda .l\laarıt Vekil- leht'ler lınzırlarımı' olan bir derıı 
letındon vılftyete hır ıaruıw gel· planına g(),.6 intihap fulıyetinın 
mıştı r. 

hiHün safhalarını tetkık etmek 

tetkık eluıek üzere mualliml«-ri 

rifakatınde g-eııntıy• çıkarılacak · 

lardır .. Edebiyat Ye Tiirkç• mu
allimleri o lıaftanın edebiyat n Hu intılıap ilk Ye orta mf4k• 

iizer muallimleri lt>plertt d vı\111 eden ,._. heniiz 
tetkik gezintilerin• çıkarılacak 

refakAtin<le 
Türkçe derslerini hu mf'vzua ve 

an ı ı l.ı ıı p lı ıı k le ın :' m a 1 ı k o 1 m ı 
Yalı tal.l)e lar Ytt rnii,dıedeleri tespıt etrı 

l\'10 hayat bilgiııi 
lecektı r. 

tetkıklere ııtınat ettınneğe çalı
şacaklardır. 

ve yurt lıılKi•i <leralerinde çok 

faydalı u canlı tatbıkat olaca~ı 
gıhi orta mektt!plerle lisf'lerde 

ıu tı lıap hnk le ma ınAlik ola ıı ta

lohem ı z ıçın de rnederıi hak lıum 

en yiik ı>Ç!ı oları intıhap bakkrnı 

kull nmak T'6 onlıua hu 111edt11ıi 
vazıfolf'rını yaprnıık fıreat ,.. ıet'-
kıııı kazınducaktır. 

l lk wcktopleıdtt hulonalırn 
yerın intıbap giinüud•n eYulki 
hnflı\ içirıde hiitiin deraler ••lıir 

meclısi ve beled1ye ıııtıhapları 

'falelıe in t ı hR p gii n leri nıle erınd ık 

hafına J(fltırılerek 'fAtaudı,ıar 

tarafırıd~n ırHihRp hakkının nı 

ıoretl• kollamldı~ı kendılerin• 

gti:Ht>rı lecek tı r. Orl• nıek teplerde 
u lis-.lerde ırıtıhap g\inündon 

evYelki hafta tarih Y• yort bil 

gıai muallıınlerı o haft .. kı dara· 

!erini 'ehir mecliai n beled11e 
ıottbabı IDH'ZUUDa baareilf'Cek
lerdir. intihap hakkına malik 
olan Y• olmıyan biitiin tal .. he. 

IHitlin int•lıap hakkuıa ma. 

lık o.an talebe, ha,ıarında 

moııllımleri ve miidiirleri oldu~u 

baldı intihap ~ünü ıaııdı~ın bo
landot?n yere gıdeceı..: .,.. reyi•· 
rini kullanacaklardır. Jtvnla 
müdür kendılerin• taleb•J• inli 
hl\lıuı ıcr feklı hakkında iza

hat Yert<ıtık ıonra ıcra müdürü 
onu t kiuen taletıe reylerini 
atRcaklar ve muntazam bir , ... 
kilde mekteplerine dönecek-

IMdır. 

Nakliye Vasıtaları Y olkesicilil Yapan 
••e•tr 

işletenlerin Kazanç Vergileri Çalıkakıcılar Tut oldu 
Venıtı nnk lıye ışlotenlerııı • • • v 

ka~»ııç •orgııeri tıakkınrJa Ma- Bunlar Bır Çıf tlık Agı-
re Vekaletınden (16brıınızdeki l D B l d 
al:ikıqJıtrlıu" hır. eınır g•lmıştır. ını a asmış ar ır 

Hu tllmre ciire iiç yiiz tond"n ••-·- 11 

.Kn·elki gün Selçuk Torba.lı I kulak aamıyarak olaı_ıo". eüratlle 
t "''" ~•mi ,.. Yapıır i~letenler 

arHında hir bAdiee olmuş Ye hır yoluna duam •1lemıttır. 
işlettıkleri npor n ~emilerin d 

iki çalı kakıcı hir otomobilin Yapılan takibat netio&eio e 
mıktan ne olure olwno be1sn
rırıme uıuHino giire kazanç Yır-
gı ıl mükellef totulı.c:ıklardır. 

:iOO tondRn aşagı gewı ~· 
ıselıırlerde hulaoan her nui vı. 

sAitı oakhyf4 itıletorıler gündelik 

kazançları iiıorınden Tergi ile 

miikeHt-f tutulacılklardır • 

yolunu ke mel.r ıatemişlerdır. Al hurılnrıra jki kjşi ofdekları 

dı~ımız tafsilata ğfüe hfulıH ~i)y- n pek nz flTnl ~firenin Ur
!e olmuştu: falı çiftligind• koyuncu Mo • 

Selçnkt n Torhalıya gelmek talanın gılını b11tık!arı ·n at
üzere bir Fort otomohi ti içinde tiki ra eilf,blara mukabele edil
i ki yolcu olduğa halde yol• çık· diğini öriinoe kaçtıktan t11bit 
mıttır. .,dilmiş n kendileri yakalanmıf 

Otomobil Numan z:u.le Moı !ardır. Hir iioret ıuokabıliade ahirin 
ki d tafa bı•in çiflli1tind•n (!er.en .MiitecaTizler 'l'ırenin Suba•ı ki> 

e\jy·\sırıı nR • taYAHllt • eo .1 1-; .... '»' v 

ııı•klıy• koınıayorıooları fazıbaoe yoldan ılir'atle Torbalıya dogrn yiinden lboı Mehmet ile Omer 
,.. depolarına gayri safi iratla- ilerilemekte iken otoınol>ı lin ar· oğlu Ömerdir. Zabıtftc& nte· 
rının yüıde otuz bıti niıbetiode ka1mdın bfr ıea: rinde yapılan arattırmada ha· 
Ter~ı yerecflklerdir. - Dur! Dıy• bıtgırmı, n diH mıbAllinde kntlandıkları ta 

Şı rkot halınde ı~ gören oak- bunu atılan bir aillh lt!lli takip banca ile maTztr bolnnmo,tur. 
lıyecıler beyannun• osaliine ta etmiştir. Çala kakıoılar adliyeye nril-
bidirler. Otomobil b11 kııru ~ıkı t•luHde miş•udil'. 

••• 
Mimari Müzesi 

-·-
Zengin Eserlerle Dolacaktır 

P ı ot ı> ( ı r .M ı I t ıı o r A ıı k :u ay 
avdet etmıştır. l\1ımari ıniiz ı 

işlen hiiylik hi r faaliytıtle on 
beş giiado Lıtirılıniştir • ._ ımdly 

k dar gelen eserlerden 43 abide 
yerlerine konınu, Ye reatoıe edil

miş bulunuyor. ~'edricen müzı 

zeııgi u leşmekte denw edecektir. 
Aaan atika müzui müdürü 

$alabıttin bey mütebaki eaerl•
rin dikilmuinı nezaret edflc•k

tır. Hu İf il.mal edilınce S"lı\. 

bıttin be1 Sökeye gidecek, Mi
lel, Didım Ye AyıJrnın Trol ha· 
rabelerlnde mimarf mözealni al~
kndttr edın ıaerleri tophyarak 
••brimiz• snkedeoekJerdir .. H~ 
,,-atar uozolmadan evnl bu Hlr· 
lerin toplattırılm tına ga1ret 
olunaoakhr. 

Yan~n 
Başlangıcı 
Ali Pata me1d1111.111la, 11yyar 

ln tafırnıu oradaki ha· 
na götiirtlügii ınangıaldao 11çra· 
yan kıjtılcınılardan tezgalı ate 
alnııQ Te yetişılenk ıt;ndiirül 

. ...... . 
Bayraklıda 
Bir K u!e Yandı 

Bay rnklıda l\lırnav kuyu wev

.JfİinJe SiileymAo Sırrı efendinin 
otordngu kulede eafaya bnakılan 
lfimhanm rüzgfırın tesirde par 
lamasından yangın çıkmı , itfa
iyı yetışerek söndöruıiişliir. O 
ıuada ev balkı uykuda idi. 

l{ulenın -rarı ı yanmı1Jtır 

lçinüeki eşya Hiheçylııl •igarta 
şirketine 12 bin lira1a sigortalı 

idl. ~abıtaca tahkikata denm 
edilmektedır. 

Burnovada Ehli 
Hayvan Sergisi 

T41şrini evvelııı ilk haftasında 

Bıırrıova Zırnat ınektehiatle aQı· 

lırnak oları elıli hayvan sergıei 

içiu tetkikat yapmak iizern vıla
yet hııytar müdürii A.<lil beyh; 
zootekni miHettişi .Mıtat bay ve 

dığer ze at HnrnoY yn gitmışler 
ve akşam ka<ll\r m şgal olınaş
IMdır. 

Sergi a1ın dördunde açılacak 

n ertı•ı giinü ak.aru kapaul\
caktır. 

~ , . : 

ELDAJtlB.& ı. 
MILLJ KU1UPHANE SJNEMASJ 

Birbirinden zeni'İD proiramlarile yeni 
karıılamaktadır. Bugün 

mevsımı 

1-Viyana Hasreti 
Franıızca $Özlü ve tarkılı a~k ve musiki filmi 

Oyniyanlar: SARI MARlTZA ve HERBERT MARCHALL 
--~~~~~~~~--~~~~~~~---

2 -Solmuş Güller 
İlahi ve kudretli san 'at per.si GRET A GARBO'nun 

Orijinal bir eserı 

----------------------------------------------------Bu haftaya ınahsus Seans Saatlen rıtnlıgında anımı:.ddaki bir at:a· 
çın iiıUindı göt?ıiinü şi,irı.rek hu
lıular çeken hi r kumru beui i9· 
lendirdı. 

kadar bedeli rini vermeleri ilk Mekteplerde 
Solmuş güller : 16 18 30 ve 21 de 
Viyana hasreti : 14 45 17 15 19 46 ve 22 JS 

1 tn aaııııı aonra bedel kabul edilmiye- llımlerin ın Z kiye hııaını - Hekım A il 
Perşembe günü 13 30 ve 16 da taleba seansı, 

keyfıy t A nkar ya ıorohnoş 'Vt 

alrnıuı ceYapta Alman bükfim•· 
tının 1.'iirkıye iizümlerini böyle 
lıi r kayda tabi tutoı•ın•~• karar 
verdigi ve keyfiyetin Aukarada· 

ki alttkadarlar• tebliğ elunduğ• 
bildırilrnıttir. 

Ankara Sanayi 
Ser~isi 

Milli ıktısRt n ta1arraf o .. 
miyeti tarafından Ankarada inp 
edıfon aergi et•ind• yakaolia bil• 

yük bir unayi ıergııi açılaoat

tır. Hu ergiy• lzmir unıyiol• 

leriuden dı bü7ük bir luımı i .. 
tirak• k rar Yermitlerdir. 

Ruam Mücadelesi 
Teşrinievvel içinde Bl~lf" 

1' şruııevvelın ılk haftaaı ya· 
hiyetın her taraflntla birden ol· 
mak i.izere roam ınüoadeleıin• 

ba~laıuıcagını yazmıştık. 

Haher l\ldıfımıza gön be 
mücl\dele ibraoat menımi b•• 
sebile bey.gir terin faaliyette bu· 

lrındukları bir ıra oldogondan 
Mr miiddet içın tlhir edilecek· 
tir. Hunun için Zı rıaac VekiU•
tinın de muv f kan alınmıştır. 

Vıl!tyetin, baytarı elan ka• 
Z:\l'trında imdiden müeadeley• 

b şlaoacak n bayt.ular keaa• 

farda işi rini bitirdikten 10nr• 
lzmire gelerek \orada çah,acak· 
lardır. 

Altın Yerine 
Sürmek istemiş 

Gaziler wahall11inde Betla•• 
ıokaCıııda Omer oğlu Nazif ıfea· 
dinin diikktmıoa gıd•• Oaflf' 

oglu 1 brabım n Elmaı otl• 
PebliTan altın ıuyona batırılmıt 

hir gfünii: çeyregi altm lirayı• 

rhıe rehin bıraktığından H bet 
şi~• rakı ile bir miktar pe7oil' 
ve 150 kuruş para aldıklanncta11 

ıauıtac tululıuu~lardır. 

Telefon Sirketlnl• , 
Imtiyaznamesi 
1 zmır otowaiık telefon şirk•• 

tiaın imtiy:\z mukavelename1i· 

oin Nafi&. V kletrnce yenid•P 
t tkık edileceği lıaber ahnoııfhf• 

Sebepsiz HOcumlar 
Balırı babaJ:, l:liiHyin agaaıa 

kahnll uui itniinı1e Süleym•• 

n Hasılı nammda iki tabı• ur· 
lıot oltlnklıuı halele ıYiaı ıH· 

mıkte otan Ali Milat •fendi,.. 
Hbıpıiz olarak bıçaklA hilo•• 
etmioler n ba,ından taPk ...... 
alarak kahnhanede otaran n1-
ka hakarette bolnomutlardır. 

MDt•caTizler "ülıym•n •fendi 
iımind• biriıini dtı bıçakla ark•· 
11ml•n yıualamıtlardır. Möteor 
Yi ı ler Zil bı tacA yakalanmıtlatdı~ 

MazlOmu Yaralamlt 
lmıuıye ınıhalleeinde Yaısl 
dıde caddtııinde N uma o oğl• 
Salih ile Haaıuı oglu mazHlOI 
ara ında ı•ara mea'eleıind•• 
kavga çıkıoı,, Salih tabanoaıı_. 
çeker k InzlOnıun evin• ta•r' 
ruz etmi• Te dört el ıilah •t· 
mı,tır. Mazlum ııağ ayaııa-1•• 
yamı mı tır. 

Sa lilı yakalanarak 

Ji:ztmgeleceği ve bu t ribten 1 lıtanlıul 11 inoi mektep mu-

t • :ı , ceği Hin olunur .-,ıili~•· mir emrinı Tıtrilmi•tır . . az e met11. ~ra ~.... "' alllılh a km dedım. 
günü 1330 da ilave seansı. 

- nrilmi,ıu. 



Beıı Gülerle 
Giriştiğimi 

Y-a:za.ııı ; ~el:>1a .A.rJ.f 

-J-

ö7le Göııii.l B~hisleriue 
Hiç Hatırlamıyorum 

1l a tltııul-.ı en gii,el ııı ta ıı ı :ık ı tıı11n, lıılıroıu kı ~alrnaız konuş 
baş .ı~poıu cephaneliklerine ko n- tuğıım vakıt alaya lııç gelemem, 
makla yapacaıtız .. Öz demir hıl' ko lunu uzattı. 

Ozdeıııır gii z le rırıı y uıudn. Anneden ç ,ık ablaya benzeyen 
Sımki a ç ık gök 111aısı ikı derin ha gii1.el kadının boynuna g• . ir 
bakı'ırı çc kı cı Yaılıj!ınılan Hen dı, başını onun ınnhabbetıle çar
bir ban ile uçny or, yernıde do- pan giiğıüne dayadı, gözlerini 
raııııyordu gözlerıne dıkerek yalnrdı: 

Kıılktı enltı ıle lıir•~ Jolaştı - ftte buna bıı; 'elemem 
aanra arkada~ının öniirırl~ ılora- auneecij!ım .. Hayır ıen gücenme 
rak: darılınadaıı ıöyle, eenı ılınliyo-

- Eut bu en güzel iilkü de rom. Gül haııım kızınız neye 
itil mi! Bu inanı,.. hu ıAt•ıti hıç gelu:i~ler bakalım!. 

bozmıyalııu . llu!(iiıı lıurada itek - Seni görııı•ğ•, 1enınle ta-
yarın Akbaştayız . nıtmaj!a .. 

•*• Şaşırarak: 
- Beni araını,ıın ıtnn eT. Henıınle dauı,maıuıf nıılen 

- ETet, geline• hemen ha · ötörü! 
her nrmelel'ıni eöyledinı. Bu - ~eden olacak, gül eoni· 

ieni Asır S:ı hı lı• :J 

f SONTELGRAI' HABERLER/ 
Güzel Bir Karar ı 

Su Şir~etine 150 Bin Lirayı 
iade Etmesi Emredildi 
Ankara,29 

( Hususf) -
lzmlr Su şir· 
ketinin Halk
tan fazla ola 
rak a ldırJı J fJO 
bin Uranın 
iadesi için şır 
kete iki a1Jlık 
mühlet veril· 
m ştır. Nafia 
Vekdletinın karar allma al<iığı 
bu mühlet hitamında şirket 
para111 iade etmemiş bulunursa 
icap eden kanuni tedbirlere 
tevessül olunacaktır. 

Gümrük 
Tetkikleri 

,. - .. _· •. t....... . ·, - ' • .- • ' : .: : .... ~·· ~..: ~; .. ~ ( .: - ' t 

Harici:ve vekilimizin raporuııdaıı sonı·a. 

Ef ganistan Milletler 
Ittif akla Kabul 

Cen"'iyetine 
Edildi 

~~~~~~~~~~~-... ~~~~~~~~~~~-
Hind isl an - Iran Ve Irak Ef~anistanın kabulü 
lehinde rey verdiler-Tevfik Rüştü Bey Dönüyor 

gece yine iizüntiiden hogıılacak- de kenclı ııteklerıııe ıııce doy- İ•lantıul, ı!O (Huın•I) _ p 1• 

tim D11mir. Biiyle unin olmadı · ı;ularınn Ol'lak nııı.ror onılan · rn • hkenderıye giıınriiklarınde. 
gın geceler, lıazan dü~iinlirüıu, O hayretle: tetkik:ıtta bnlun ·ın gümrük mü 
aenl• bir e•in olan bir kızım ol1a.. - Anlaııııyorom ı<nnfl, iten clu" ru" S 1 , ey ı ,.. mulıalaz ı• kuman 

Gülerek bakıyorıım da içim Giille böyle gonül araştırmala- dllııı Ll b 1 ld 
Ktibilderı Biı Manzara 

kaynıyor. SeYimli kiz, öyl~ gö rınll değer, babiılere gırdıgııııi 

rıül almıuını bılıyor ki... hiç bilmiyorum .. 
- Fakat anne, ııedım bo dü Z11bra og_luııılan gözlerini 

'ünc•Y" a.ıplandınT Kaç keredir ayırmıyarnk: 
ıiiyleciim, heybude üzüliip dnrıı- - S&nın anlıyac:ığın, gPce-
yortıın.. leri arıyorlar, bl\ltası dıı kızı 

- Beyhodtı mi diyorau Üz, nrmegi iıtiyoı·. O ise .. 
yokaa güler fena mı' Sana uy- Delikanlı lıatını walladı: 

garı değil miT - Ya! Öyle 11111 Fakat hun. 
Bn kızın öyle cana yakııı dMn dürüıt bir şey olam•z. Genç 

halleri Yar ki.. Ye güzel bir kızı birazda va 

Öz demir gülerek: riyetli olıırıa, elbet arayıcılar 

- Aula,ıldı gen• Hrıia çı- böyle erken dnranırlar 111a · 
karmak iatcdıgın yola gelecefız demki halıaıı da hPgeniyor ,.. 

aanırım . Fakat bugün Güler ha- nygon lıoluy o rmn~!. 
•ımı bırl\kalım Hna - Gıtıin iiyl• mı1 Ihı iizii 

ba,ka haYadiıler Yı&r. hiç 11kılmadan içerlem11den eöy-
Zehra baııım o(?lonun nı dl- ledigine inanıtyıın mı Öz' Ha · 

yeoegioi anlamı' gibi, birden Öz yır, hayır ıen beni aldatamaz. 
Demirin gözleri içine bl\karak 11n. Duygularını körletme .. Dü

Hrudı: 'iiocenı araştır, giinliinii dınle, 

Ba,ka handiı' Ne olabilirdif o nkit Ytıreceğın karşılık her 
Gene ayrılık gene hareket, gene halde "oğuk bir ııefea gibi iki 
gidiyoram bfto anne degıt mıf dudağın araaıııdan ı iiyle kolay
Şımdi bu Laberi işitmwm~k biraz lıkla çıkamıyacak. 

aldanmak için olJuıı ojtlonu ıöy- Hem bilttın bn sevgili çocak, 
letmedeıı yine keıııli dıleklnrine gftya &enin ne diyftcegini öğren
aarılmak iıt•di.. Ozdemiri bir mek usıleei le aeıl kıındi kalbini 
kere nitanlaya hilıe... Oğlun• naeıl açtı1 

baktı, o miHebettinı Ye biraz -- Babanı bir düziye beni 
ciü,ünceli dııruyorılu: zorlayıp daruyor boıı he. 

Tekı·ar etti: Nemli gözleri biran ılnar-

- Ne elarta olıun Öz, önce daki resınıoe dıkilıli. Sonra dil-
1to beni dınle .. Ent hen kara 

dü,üncelerimle yalnız kaldım mı 
Hnin hayaline mutlak Güleri 
ıle karı,tırınm. V arıııına yer
leetiroıek iıtedıgiıu bu kızcağız 
çoktan bHim de gönliiıoe ıokul
mu,tur. Hem öyle aanırıın ki 
o da tıl<DR pek lıtkAyl ıloğıl. 

Ozdemir ~ımdı alay ederek: 
- Oraaı bıllı her genç kı:ı, 

yüzba'ı Domı r hey ıçın bir emel 
bealer ona liikart olaın•z. Hay-• . 
eli be eenin karaotuıı dıyelım. 

Bana gelınce hu kadar kıırı,ık 
dnygnlıırı pek ara tırmajta Yak · 

tim bil• yok. 
.Zebra siiziiııiin 

rakmıyarak: 

11rka11nı bı-

- Hele ı e ıı ı,,ı gece giileuk 
neye gelılı.:tıııi hilsen .. Hiç ıor

miyoısnn dn!. 
ETel tua•ız omuzlarını kal· 

dırdı: 

- ~& ıoıayım uni dinleyin
ce alt ıaralı bulmak geç değil. 

(hırı; zahit aııntıtiniıı ününde 
•j!ılerek komık bir tııvır altlı: 

- :jey .. eleııdıııı, Deınır hey
le ui,anlaıımalı1ız, hen ona gö
nül nı ılım, m1<dam ki ıiz de 
alikanıı anladıoız efendım de 

nıeı• geldı degil mı1. 
Zebra ha alaya büsbütün 

luzdı •.• 
Özün ellerini iterek: 
- ı,te hep böyıe beni darıl 

şüncııli: 

- Bilmem ki b•baınırı iyi 
dedıği bir adama nlnortı< net 
dıım11k, onu biilün bir omur 

arkadatı ıapınak kabil mi7 An 
ıa,ıp an ıa,amıyacağımızı bi ime . 
den karşımıza çıkan ilk erkekle 
bAglaıımak .. Ne fena şey.. litıle 

ioaan ümitlıırini, dileklerıni, 

temiz hayallerini HU ıeTe •ile. 
rine lıırakabilıcegi bir arkada,, 

bir doıt ne lıileyiın i'te her 
halde benimıodiği, içlı teTgilui 
bağladığı biriie yakıodan tanı' 

mış olnrsa, hu arayıcılar ıeriıi 

insana ağır bir dıırt oluyor, ben 
her birıne kueur bnlmaktan 
ntandıın, bari onlar da benim 
petiıni bırakıalar .. 

Sonra biraz yutkundu. Söz
lerinin alt tarnlıııı seni ıorarak 
bitirıli: 

- Demir bey nde değil 

öyle mı ! Ne yıuık.. Ben ani 

tanı,mak, oııuıı ne dıyecegini 

öğrenınık için geldim . Öyle ıa 
oıyorum ki onun ıöytiyecejti bir 
ıöz beni bu çıkmazdan çıkara 

cak, babamla 9arpı~maktan kur. 
taracak. 

A b Öz, iıterdim ki aen de 
yanımızda bnlıınaaın Te benim 

annelik duygularımla yanılııı 

yanılmadığımı kendi kulakla
rınla bir anlayuın 

-Sonu Vaı -

nalan ey tr ge ıler. 

Ankara 
Cenevre 28 (A A) - Ana j layı büyük bir mem~uniyet duy-, samimi temennimi bir kerre 

dolu ajansının hususi muha maktayım Yalnız mısakın talep daha izhar etmekliğime müsa-
birindeo: ettiği bütün şartları haiz ol• ade edilmesini rica ederim 

Sıhhi Ha:vvanlar 
Kongresi 

Millet'er Cemiyeti Asamblesi makla kalmayıp sulh ve terak- Assamblenin bu kararıma 

Aııi<ara, 28 (AA) - Bugiin 
saat 14 te AııkuR ehli hay .. aıı 
lar ıerg111 açılınıttır . Sergıye 3t 
k11rak 58 tay, 68 llıkfl, 1 !4 dıtı 
keçi, 57 Cblııç gırıııı~. Buıılard•n 

1t kısrak :.!l !ay 22 leke dışı 

k~çı ,.. cepıç mükr.fat al•nış 

lnrtlır. 

dün siyasi kom syonun mazba- ki yolundaki gayretleri müessi Milletler cemiyetinin sulh ve 
ta muharriri Tevfık Rüştü be semize dahil bulunan bütün mil terakki yolündaki manevi yük
yin, Af5an;stanın cemiyete ka · letlerın sempatisine layık olan sek müzaheretinin bir delilini 
bulü hakkıodaki raporunu, din bir devletin Milletler Cemiyeti teşkil edeceğinden eminim. Si
lenıek üzere toplanmıştır. ne kabulündeki büyük menfa- yasi komisyon raporun müta-

T evfık Rüştü bey raporun· at üzerinde ısrar etmeği lüzum· laasından sonra Assamble\ e 
da dıyor k i: suz addederim. teklif eder. 

Siyasi komisyon, Afganista- Atganıstaoın umumiyetle bü Tevfik Rüştü heyin raporu 

Kıuaklarılan birincıye 100 
ıkincıye 70, taylardan bırincıy,e 

O ikınoiye 50, tekelerd~n hırın · 

cır• 40, ikincıye 25, clıfl keçi 
lerden birıncıye 40, ikinciye 25, 

Q~pllerden birincıye 30 ıkınoıye 
2o ter lira ıniikalat .. erılmı,ıır. 

nın Milletler Cemiyetine kabu tün devlet.er ve billıassa kom- hakkındaki umumi müzakere 
lü hakkındaki raporu, kendi şularıle münasebatta bulunmak esnuında İran, Hındistan ve 
namına yüksek asamblenize tadır Kdndisile Iran arasında Irak ıourabbasları kabul lehin
takd:r vazif,.•ini bana tevdi mevcut bir ihtilaf siyasi komis de söz öylemişlerdır Isım ça
ederek beni şareflendirmiştir. yonda izah ettiğim gibi hake· ğırmak suretile vaki olan reye 

Vılii.yet aygır depoıonon aııaı 
kııraklarıoa çrktığı Inıriliz. 

Arap aygırlarının yavrııları ve 
yıne halk elindeki kıtrakların 

Türkiye Asyanın bütü mem me tevdi edilmiştir Afganista müracaatta Afganistan ittifakla 
leketlerile olduğu gibi Afga nın aramızda layık oldu1u mev Mılletler cemiyetine kabul edil
nistanla da sıkı do!tluk müna kii aldığını ve bu suretle ese· miştir. Tevfik Rüştü Bey Pa· 

sebatı idame etmekte olduğun rimize teşriki mesaide bulun zartesi sabahı İstanbulda ola-
dan bu vazıfenin ifasından do duğunu görmek hususundaki açktır. 

aynı depodan yavrula olıtnları 
en ıyi nıııuaraları almışlardır. 

.Merkeıı ka~ıuınııı n nahiye 

250 Çocuk 
Sünnet Edi1di 

sinin Deıoırtaş köyiiıı<len .Mıtat, '.l'rahzan 29 (A.A) - Halknı 

Etinıeıot nabıye11111n Macıuofıı hralından dün Hail.evinde 250 
köyünden lllabmat elendılerin çocok ıüonet ettırilmıştir. 

tayları, Gölbaşı uahiyeNınden Dlali:ve Vekili 
Ballık koyünden Kadir a~aoıo 
kıırağı u Tıftik cemiyetinin Ankara7a Döııd6. 
nümune ağılından olan tekeler Ankara 29 (Husuıi)- Maliye 
dışi keçiler birınollıgi almıt- vekili Fuat Bey İstanbuldan 
!ardır . döndü. 

Hariciye Vekili Cenev
Geliyor reden 

lstanbul 29 (Hususi) - Hariciye vekili Tevfık Rüştü bey ya
rın (bugün) Cenevreden ı;ı-eliyor. Yarın akşam BM.Meclisi reisile 
birlikte Ankaraya gidecektir. 

!\ 
TAYYARE SiNEMASI t 

•• 
J3"CJc:;.. "CJ~ 

2 fl·ım bı·rden· HlJLYALJ DUDAKLAR (Melo) 
• KADJN POLJS OLUNCA 

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

HULYALI DUDAKLAR (MELO) 

Tamamen Fransızca sözlüdür 
Bu filmde Parisin en yüksek muz.syenlerinin 

enfes bir konser de dinliyeceksiniz. 
'erdıkleri 

KADIN POLiS OLUNCA 
Şarkılı, danslı, fevkalade bir kc ı .. -ı 

---------------------------------------~..,..----------SEANS SAA TLARI : 
Her gün: lö, 17, 19, 21,lfı 
Onma günü: 13 te ilaYe 111 .. 1011 

Perşembe günü: 13 ve ı;; ıo mektepliler aeanaı 
Geceleri Güzelyalıya otol.ii 111 temin edilmiftir. 

ı lstanbnl Birin~i 
Yılda Bu Sehrimizede Bir 

22789 Nikah Kıyılmıştır 
lstaıılıul, :.W ( Huauei) - Şeb 

riıniz istatistık mü<lürlügünün 
ne,rettigi bir istatıstig-e göre, 
son altı "Y iı;indı>, niifuı niıbet

lerıne göre erı çok eTlen~u şe-

hırlerıleıı lıirıncıaı 1 taıılıul, ikin
c11i lznıir, iiçüncuıii Hnnadır. 
lıtanlııılda Bır yılda 2:l789 nikah 
kıyılmıştır.Ayui ıniidd~t zarfında 

iilenler :32171) kişi iilmii,tiir. 

Kayseri Fabrikası 
Kurulma işine Nezaret Edecek 

Mütehassıslar Geldiler 
lıtanbnl, ~!J (Uosuıi) - Kayseri falırıkasıuın kıırulıııaıına 

nezaret 11decek olan H Hn" ıniitehıuııs ,.. ruıihenılı•i buı:iin şeb. 
riwıze geldiler. Ayni Yapnrla 11\brıka için :30 ıanılık malzeme 
geldı. Dalıa 30 aanıiık yoldaclır. Biiliiıı bu malzeme yakındl\ 
Kayııeriye göoderiltcektir. Miitubas111lar kurma ı,in• derhal 
tıaşl ıyacaklard ı r. 

Konferans Kapandı 
Parlamentolar Rejimin
de Islahat Yapılmalıdır 

Istanbul 29 (Hususi)- Beynelmilel Parlamentolar konferansı 
akıam kapandı İrat olunan nutuklarda fazla fırkaların ve Par• 
tizanlığın h <ikümetlere iş gördürmedikleri, parlameııto rejıminin 
ıslahi lüzumu tebarüz ettirildi 

0 ire Ve 
nın 

Iskenderiye Yolcuları
Gümrük Yoklaması 

lstan lııd , 2U l l usıısı ) - Gıimriik ıııulıalaz• kuıııaııdaı ınııı 

ı ı aısetınd o al,tedıleıı toplaııtıd" İ•kenderıye ,.e pıre yolcn ' • ın:ı 
~ ıL gliıııriik ınuaıneleleriııın vapurlarımızda yapılınau Yfl' ' la 

ı k ıuıı.lı karnrla,tı. 

PiyerlotiVapurunuSatın alıyrı ruz 
Istanbul 29 (Hususi) - Vapurculuk 

Piyer Loti vapurunu satın almak üzere 

şirketinin ~.' a, · ı . y ilda 

olduku bildirili; ur. 
.J 
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Kralların llft.lakatı -4- 5 Senelik Proğram Halk Casusu ö\dürün Diye Nü-
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Almuı ordo:'H~~::. l~~~~~~~y:~: giilclıi. Hup ı YugEodslavB~~ '! e BulgıarıistKanı Alaklda- 2 B~!!~t!~~!~~-~a~~'~!!r 
etıni• lınluouyordn. lntızu gıııı ~ıııd .. hflCltlll ını lınlnoıırılıı! ili\ r e ut n ese e er onuşu u . .. .. rıodtı Zonguldak mab'nıo Ua"ıp 
!eri genıtltmekte ıdı. H«r t•uf ınn clPpo lAr mıı•Aıl"r" f'c1&1ın•~ıı • • " 

b •ıı d u , . h ı 1 ·· ·· • 1 k 1 1 1 •• bı r f'Cnel>i mu tahau111 oldoğıı 
ta aynı tef'sıüre .. ım ı. • ••ı ~• ' ''Yti nıv11<1 znr u a lır • "" -----------------

' 
h k 

lıalde lktıaat Vekaleti lbtııu 
ye kl'dMI• dolu hır •Azn ıçınd" 
yiiıcliii!ümü oanıyordnııı F•o• 
h•lıerlerın nıa1oe•ıyat """rınılekı 

tuırı hn kılılar d"rınclı Unklırn 

bır rnakına auı duyd um, lla91ını 

kaldırdım. Holotlar araaında 

aüziilf'n tayyareyı gcirdiim Hıç 

şiıplıuız flskı arkadaşlaı ııııtl•n 

hırı aeınanın maı ıerınlıklnınd .. 

ıom<•n ır •Q ıııre hen,.•n ıe ilk r-··r""ı tt B k·ı G e f il s V · . · 
l k ıl .. 11 1, .. 1 p 11 - U a 8 8 a.._c:: Ve 1 Orgıye e lrp e h•yetı 28/91934 ta Keçıburluya 

{ Kf l • f11nl f ım -ıOY •Oft Krı .. e 

50 kııomeıre d"h" 1"kıa, .. hılır- Bul_aar Hericiye Nazırları da Hazır Bulundular ;:y1 7~'y1 ~;1~k;:·P:trtayva.kmııoi• .. 0.:11.a'. 
dıın ~f' oınr•a o l ııın, hnrı .. ıa ""' - n 

kalınRktırnAll hu aerıciır.~·t" ,. 1 ı Sofya '.ı. 8 AA - Ô 'tleden mümessiıleri orada trenin muva· Yugotlav kral ve kraliçesine H• tı belde ıyor. a0/9/934 aababı 
m"k han• dab" hnırıı görnndıi. evve l kra lar tarafından kabul salatına iotızar edivor : ardı. Bir keri ümerayı ve hükumet azasını lıpRrta gıil yağı fabrilıaaının 
Krotuwavı terkeıtıırı. ı er yapı . mıştır. mülrtze ihtiram merasimıni ifa takdim etmi,tir Bundan ıonra öğleden sonra Keçiborlu kükürt 

Köyllllerln DüfmanlıfJı ı Saat 11 de kra Aleksandr etmiştır Tren Sotya ı sıa,.yonuna kral ve kralıçe intızar salonuna fabrıka1ının t•ınelleri atılmı,ur. 
Ot:ııuotuııın P.-kıuyı'ıle dur- · Varnadakı sarayda ba,vekil M. tam saat 16 da ::-e · miştir. Dra· girmişler ve orada belediye reiai 

Gor,,.ıyef ve saat 11,aO da da 1 kendıl erıne. Bu'gar hu·· •·umetı" ne Hat aenelık programın iki büyük mücad.,I• •e biirrıyet dnyl{o•o· du. llır metre fazı• ıJ,.rı gıcı... ' " d b 
bar C·ye naz ıı M.Bato.o.u kabu. hoş geldiniz dedıkten sonra kral 1

•
1 a • başarılıyor. 

ey emi tır Aleksandra ekmek ve tuz takdim 40 Kişilik 
Saat 11 30 da kra Bor s etmiştır Müteakiben kral ve kra 

Yu..,os avva b n c ve nazırı M l i çenın 1araya gelmit'er Ye çay 
Yevt c abol etm şt r içt .kten sonra balkondan kıtaa 

!:ıamimi b .r oğ e v emeğı Var tın geç f ni seyretmiş erdir. 
nada ıkı kra l ve kraııçeyı bır lkı kral, istasyondan saraya 
masa etrafına top arken aynı kad r yüz binden fazla talımın 

Bir heyet dil ve ta
rih tetkikatında bu· 

lundu 
Viraıı.ebır, :.!9 (.A..A) - ıi() zamanda baroc ve nez retıııde edilen ve garnızon kıtaatının 

M.ba a of tara rından M Yevtiç teşkil ettiği kordonlar arkasında kişilık bir Urfa balkct•i grnlıu 
şere .. ne ver en b r ö "t ·e z vafe bu unan halk tarafından bitmez boraya geldı Dıl n tarıb tel -
• ooe bütıio bü ı<fı net azas ı ve 
kra . ın ma ı yetı erı<anı hazır bu · 
ıunmuşıur. 

tükenmez surette hararetle al· 
kış l anmışlardır. Evlerın pençere 
ve balkonları iki memleket bay 

Jie1ım1 1 ı,blıl] rağı ile slislenmişti. Halk müte 
S 1 "'8 (A A) A - k. Yııgosıav Vt Bulgaı Kıallatı Bıı Arada 

o ya "' · - şagıda ı madiyen bağırarak kralların ara· 
resmi teblığ neşredilmıştır: 1 gomadan Sofyaya kadar trene 

K 1 A k d 
.. b h bir tayyare filosu refakat et· basına çicekler atıyordu. 

kilı:lerıode bulundu. Konferanı, 

tem•il Y• :nusıki müeamere! .. ri 
nrlfl. 

Susuzluk 
Kalmamış 

ııon "özel, arabeak 
9iııiyordo. 

ra M.eGsan r f uu sa a mıştir. Yugo•lavya kral ve kraliçesi 
başvekıl . or~ıye ı ve sonra B 1 k 1 k ı· · ·ı f k t d B ı k 1 Maıtht Pıchard 1915 it M u gar ra ve ra ıçeıı ı e re a a ıarın a u gar ra ve 

lr k 1 M ki da harıcıye nazırı Batalo u p S ·ı p Od k · k ı · ld • h td t 18d çızgılnlnı c,. beazıa "mamıtlı a nR . rens ırı ve renseı o s. ra ıcesı o ugu a e ıaa e 
Löndra, 29 (H.R) -Kuraklık 

Krotu•aya g•li11ce boruını 

bombo• buldum. Ka11&ba eanki 
bir lı:aeırgada• ıonra ölmü,tü.Ya· 
but ta yaz ate,ı ya,ayanları erit
mişti. Kroto•ayı bn lıadar bof 
biç görmemiftim. !Mzız kırluda 

ne bir adam o• de bir bayYan 
görölmUyordo. Kasabaya iuıno• 

bu H11ııılıkte• ürktüm. Neden 
ııonra aaaktan bir 11lnlıet'ın oy• 
ııadığinı farlı:•tllm. Ba, uçmap;a 
laaıırlauan ıi•il bir pilotta. s ... 
lendım beni gornnoe yaıııma 

lı:o•t•. iltifah H•en çooalı:to. 

- Martbe Hni hiçbir za· 
maa bn kadar giizel görm•· 
mi,tim. 

Kooı.m aaker olmuf, va.ı;ifHi 

ba,ına gıtmi,ti. O iH benüa 
aıker edılmemietı. İçinden ge 
çen çapkın duy~oyn ıumedım 

değıl... Omuzlarımı kaldırdım. 

Bu 11& Yallı aclama gör• kadın 

cephe gerıeı çapkırılarınıu 

hın Ye ••hYetlerlni teıklnden 

ha,ka nay• yarayabillrdı' 

Bn mülAhazaya •ıcdanım 

iıyan edıyordn. 

Olüoı ayakları di"lnde dola
••rkeo. ı naan ılt>n ilen bn çı lgı ıı. 

Jar, dem0>k ki lıAla aşkı dü~iioe

biliyorlarclıt 

Ben, 1J1r ülküy• kalbimi ver
mi,tim. Orduya tayyareci olarak 
ya:ııılmak .. A'k" ge lince, bo dll
lıık•da kRlıımda ho hotbinlıjte 

kabul etmı-t ı r Avnı zamanda 
da da bozukluk •ardı. tıkın oto mısafırlerı Sofya istasyonunda Sofyaya 12 kilometre mesafede 

b· ı· t . d ı... b" . kra Bor s Yu'!'oııavya harıcıye k 1 • b 1 V •t · 

yüzünden Londreda bahçelerin 

ıolanmaaına ,.. otomobi ilerin 
mo ı ı arnır e eco.. ır gar•J arşı.amış ar ve samımı surette u unan arna sarayına gı mıt 

nazırı M. Yevt çı kabuı ey.emıştır. • lk" O B k yilı:anmaaına müsaade edilıniyor-
aradım . Horuı d• unki ı.o~al 

1 
B d 1 A k d selam amışlardır. ı kral kucak· lerdır. rada ulgar ral ve 

un an sonra kra le ıan r . . . d S ·· ı el b" " tılmte gıhı:ulı . Yollarda kımı•y" k B b" k , kllaşmışlardır Harbıye mektebın kralıçesi misafirlerinin ıerefine n. on cuu er e ır1y yı.,uıor 
tHadüt ııdeıo•dıın. ~ıbay.,t hır ve ral or s . ırlı. te .0 ara den bir müfreze Bulgar ve Yu bir akşam ziyafeti vermiıtir. dü,tüğünd•n bu yu11k kaldırıl 
garajın önünde dnrdoın. ::lfl•l•ıı baıvekıl M Gor~ıye. ıle ılu mem goslav milli marflariyla ihtiram Yugoslavya hariciye nazırı llırılmı,tır. Yalnıı halktan banyo 
dim. Gen o lıı r ksdııı ba,ını 1 le ket n harıc ye nazır arını kabul meras mini ifa etmiştır. M Yevtiçi Bulgar hl\kftmet aza· •• aalr ıbtlyeçlarda ıtt iarar alon· 
uzattı. 

1 

ey•emışierdır Bu konterans es ı Kral Alekaandr müfrezeyi ıile mülakatı pek ziyade samimt muı •e dikkatle ollıuılmall 
- Ne iıtıyorannnz' nasında Buıgarıstanı ve Yu.?~~- teft.ş ettikten ıonra kral Boriı, olmu,tur rica edılmi,tır. 
- Otomobilimi düzeltecek lavyayı aıakadar eden butun ------------·~f.+<~ .... •-----------

bir malıınııt. meseıelerle, hu memleketin dos 
- Kocalarımız barba gıttı· 

ler, lşınızı görecek kımeeıo yok. 
Ha kadının Ç"hrHı Hıktı 

Benı öyle bır ıüziı9ü vardı kı 

nazarlarından boıumetıoı, bu 
ıüılü albııelerhı, lıarp mıntRk&· 
aında doıa,an bır kadından tiıp

he .. ttığıni anladım. lıerledım. 
Bir ikıncı gauj daha bnldoın. 

Boruı ela kapalı ıdi. Gt1ııe Hl· 

Jendıın. Hır ka9 kaılıu b••• bır

den uzandılar. Makead1011 anlat· 
tım. Hallmd•o tiipbe enmitlerdı. 

- Madam turızrn 

mı, dıye aordolar. 
ııamsnı 

Burad" bırşey yıpmlllı; im• 
klnı olmadığını anladım, Şık 

,.. zarıt elb11em, 9i9elı:li .. p-
kam, kocaları cepb• boyunda 
can nren bu kadınların yürek· 
lerioi iııcıtmittl. Onlar yaalı 

idiler N •Ali oluyor da bir kadın 
bu nmnrut talil.ketin gidişi dı

''°d" kalabilirdi. Oıoınobılimin 
yanına dönerken dıger ulerın 

pencert1leı· ioden de beni üzen 

tane ve samiır i münasebet erınio 
bundan sonrakı inki ~afı imkio· 
lan görü ı müştür. Nazıdar yarın 

görüşmelerını devam edecek 
lerdır 

Masıl Karfılandılar? 

Sofya 28 ( A A ) - Bulgar 
ajansı bildiriyor: 

Yusıoslavya kral ve kraliçe· 
sile maiyeılerıoi taşıyan huıusi 

tren saat 14 te Dıagoman hu 
dut istasyonuna muvasalat et 
miştir K·alın ve hlikümetin 

····················~··············· ..... . 
ettıkten aonra Fransıa topraJ?ına 

girıni,ter, cebri yüı iiyil•I• Mar. 
na iniyorlardı . Onlerind• ae 
yaraa yakarak, yıkarak geliyor. 
la rdı. Mil at e•ı lı ı., ka r,ııınıta 
kaçan mııbAoır kafılelerıyle yol· 
lar dolmuştu . 

Yolda bunlara raatladık 

SüAlii ipekli elbiaeıile, ıon ıoo

da ••pkaııyla ot arabaaı iize
rinde ceph11 yakınlarına giden 
kadına hayretle hakırorlardı 

Çıldırdınız mıt 

Sof yarla Kral Sarayında Çok 
Parlak Bir Ziyafet Verildi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ziyafet Esnasında iki De let Kral
ları Mütekabil Nutuklar Irat Ettiler 

Solya, 2!J (A.A) - Diln ak 
,am kral aarayıııda paılak bir 
ıııyafet verılmıt n bunn Yııgoı 
la•ya kral ,., kralıçeaı ter•fıntı 

tertıp edılmı' olan ı.ır reımi 

kabul takıp etmıttir. Bu ıııya 

fette l'ugoıla•ya ve Bolgarlıtan 
kral ve kraliçeleri, pranı Kiril 
prenaaı Udokıt, Yol(Oalavya ha· 
rıcıy• nazırı M. Ye•tıç1 Bnlgaı 

l>a~nkili M. Gorgıyet, Hntgar 
barıoıye nazırı M. Balolof hü· 
kümet erk6.nı, bükiiındarların 

maıyetleri n dığer ıi •il ,.. 
aak•rl zeYat hazır bolıııımnttıır. 

Z ıyaf•t eanaıında kral Borıı 

aşagıdaki nntko ıöylerulştir: 

---aruınd11ki uzın,ına ,.. doıtan• 
teşriki ıue1ainin ye ıolh fikrinin 
harareti! ve ibla•ı ban11inl gil· 
rüyoruz. Bulg .. r milletinin ibtı 

aasatına tercüman olarak ıiu ta 
ınin edebilirim ki Yugoıla•ya ve 
Hnı,ariıtaoın b•ynelmllel ıulh 

ıle balkan ınlhonun taraf•yn için 
ıarfetm•lıt• oldukları mı1aiye 

pıık kıymetli bir yardı .. ı dokn· 
nacak oları bn ziyaret meml•keti 
mızde derin akiıler lınınleg•tl 
recek ,., iki memleket araaındrki 
mukarenet Herinin memleketleri 
mizin ıolb içiııcle inkişaf •e 
tenk ki etmeıine medar olacagı 

ıtikadını ko•ntleodiraoekttr. 

görmek lıoıoınnıl11kı aaoıımi ar• 
zolıuımızırı ifadeaıdır. 

ba~la r 11 zanmıştı 
yer nrecek halele dt11?ıldım. Fa- Benzin BulamıYordum 
kat hıç clii~iinmemi9tim iti hir Heuzıu aradım. Bulmak ıoıkan• 

A myenıe geldıgımızdv •a:ııi· 

yetiu feoaahoı daha yakında• 

kanamıştım. Şebır boşanmıştı. 

Tayyare kararK!ihı da bo,ıu. 

Yalftı~ bir tayya r• iıtiralıat •di
yordu. Ümitle koştum. Bana 
doğru gel•n bir ıea işıttım: 

Zatı kralılerini ,.. krRliçe 
bııuetllrinı Bulgar payıtahtında 
görmek •• kendılHın• barıutıtle 
bır boşamedide bnlıınmak fıraa 

tına nail oldognmılan dolayı bil
buaa babtıyarım. Biz bo tabane 
zıyaretl ııtmiml bir m111erretla 
Hlamlıyornz. Çünki bu zıyaret 
memleketlctrimizın o kad..r mH'· 
ot bir ınrette batlamış elan Ye 
iyi kom,ulokl,.ra ırk rabıtala

rıua ye yüksek menfaatlarıııa 

pek uygun clüteo teıııi müoa 
Hbata mütekabil bir itimat ,.., 
ııtmimiyet zıbn i yeti içinde dnam 
edildıgiui görmek a rzoıunu11 J•· 
oı hır nııaneeini tetlıil etmekle 
dir. Ben ,.. Hnlıar milleti pek 
eyi biliyoros ki, bu ull aran 
milletinin mukadderatının liya· 
katlı •• bulretll bir rt·hberi 
olan zatı ••haneleri l9ia pek 
azizdir. Aynı nmanda tahti bat 
metaoelerinde ilıi karcl•t millet 

Katiyetl• kaoılm ki mlişterek 
meıalmız komşu n yakın olan 
ıoemlek•tl•rimıze muut bir netioe 
temin edec;ıktlr.Kııdebimi zııtı baş 
metaoeluinio •e h•tm•tlü kralıç• 
hazretlerinin n hüyök baneda 
oınızız şeref ye Mıhbatıoa kaldı· 

rır Y• Yngoıla•ya mılletinin 1&• 

adeti ,.., Yııgosla'f'ya krl\lıoın 

relabı bakkıudakı samimi temen 
ııilerimi heyan ederim, 

YagoMla•ya mıllatil• hemti· 
kir olarak biliyorum ki, bo aı 

ztı milletinin liyakat, lı n bal{. 
ı·etll rehberi olı.n zatı batmeta• 
nelerindct en biiyük hararetli ta· 
raf tarını n iki kardet milltıtin' 
menfaat •e aaadatinin en lblu. 
kar baniıioi bnlmaktadır. Bnl. 
:{llriıtıınla Yngoıla•ya yorolml\lı:• 

e ııın bo yolda ilerlıımege de•am 
etmek ıuretile beynelmilel t••· 
rıkl me1aı f ikrlni tak•iye ede· 
o•lı:ler milietlerine uode "' 
de•amlı bir inkifllf temin ayli• 

yecAkler Ye bo ıuretle milletle· 
riwizin diger mılletlerin börmel 
H itimadına mazhar olacaklar· 
Zatı lıatmetanelerinin n Bol· 

gar millet i o in k raliçıyi n beni 
şereflendiren hu parlak n dos. 
tane re1mı kalıulcleo fe•kRladt 

ıniitebaatis olduğum halele zatı 

ba,metanelerıne hararetle ıe,•k· 

kür eder ,.. kadelıiıni zatı hat 

metanelP ri o ı o yu ha-,metl ıl k ra. 
liçe bf\zretlerınin n böyiik ha. 
nedııoınızıu t•rafine n ııhbatı. 

na kaldırır n Hulgar milletınil 
•aadeti n Bulgar krallıjtınu 

refahı bakkınclaki teınenniyatı 

mı beyan ederi ıu. 

ka~· ay sonra vatanıma hizmet k aızdı. A myenıte i tayyare ka· 
'\'ili vıııe bir Rfk bana yardım rarc;alıına ı.ı:ideraem belki hu-
ed•cftktır. lrademın benı bırgün, Yolıl•n luruın ümit! ndeydım. • 
.. rl.•klM iizerınde kadııılıgımın geçen et y iiklü lıir arabaya 10 

kolaylııttıracagı miilıım bir rol kultlom. Beni Amyeae gotiir· 
oycıamaı:ıa ınkuıleceııını l•ılıui- meaını ıatedım. Arahacı ak1açlı 
yordum hile. 

li. rotu vadak i l t,ebbiiıler i ın 
hAyai ınkotıle netıceleııdı. Tny. 
yateıııı alahılml!k ıçin aıkeri 

kumandanlı;?ın hn•ıJ.<i lıir roh · 
,atına ılıtiyaç Yarılı . BiiYI• na
zık zamanlarda hunu iimit et
nıezrlım. Utornohıllml• dönmek 
tan ba'k" yapacak bir,ey kal
ınıyordu Zır1& P~ri • cliinii' lr• 
rıı yoklu Hiltıııı •e8all :ı.ker 

nakliyatına talıeıı eclildigııı• jlö 
ra Parııe bir yolca treninin l<a" • 
gbıı oora barekt-t •decep;ını 4ie 
ancak allah •ıilirdı. 

[(rot ıı vllıla ıu aduu. 

lıır ılıtıyardı Kıyafetime baktı. 

-Olmaz. liedi. 
- Nıçın olmıyor1 

- Hen baloya gınmiyolom. 
Balimı anlattım. "Bana itimat 
etnıuı içııı yal•Rrdım . Temız 

lıalplı bir adamdı. Razi oldu. 
Ot yı~ınları iizerıne çılıtım. 

A rabll bozuk kaldırımlı yol· 
lcorıla yollana ı:.llaoa gidiyordu. 
Baıı:ırıakiarım karma karıtık nl
mu~tu. Göklerde oçmaRa alışan 

bir kadın için bu eldi' çok acılı: 
lı idi. 

Muhacir kafltetert 
Aluıa11lar BelQıkayı ıatil& 

- Madam M artlıe Rıcbard 

çıldırdınız mı' Bnnda ne arı. 

yoraanıı:ı' 
Tayyare zabitlerinden M. Be~ 

rı'"je ile karşılaştım. Bıı naaik 
adam karargah k ıımandanı hnlo
noyordu. Knmandanlıjtııı emri 
iizeriıı• kaı ar kah talılıye edil
mi~ ı i. Şimdi kendıaı d" hareket 
bazırliğı yapıyonlo. 

Ba,ımclan ı?•çeııleri llDlattım. 

-lfö1I• •iirperizler hep aıziıı 
ba,ııııza ı;•lir, dedi. Anıa,ılan 

o da bo baliaden ,tipbelenmi,ti. 
Borada tuta dormayıoı:ıı Hemen 
barelıet 841iııi• lbtarıada bol•ıulo. 

- ::ienıı y., -

Kral Alekaandr .,agıdakı 

nutukla cnap nrıniştir: 
Yeni mülakatımız münaaebe 

tiyle zatı başınetanelerıııin hia 
etmekt• oldnkları weıerral.ı H · 

mlmiyatle ittirak ederıın . Bo 
wiilakat bizim n kardeş millet· 
!erimizin mütterek menfaatları· 

mıza en iyi bir ıorette tekabill 
etmekt• olıan münuebetlerimi
:ıılu tee11iiıünftn meınt denirıin 

mütekabil itimat Ye mnbatıbet 

daırHi llabilind• deum ettigiai 

Su işi Bitti 
Bodrum, 29 t .A.A - h'.aeıt 

lıanın ıo tesıaatı i~i tamaınel 

bıUi. Şırııdi içın• ıayoıouz .f& 

altındırn çalık bnı o.ar ıçıııd 

gelmek teıli r. 



tem Aıır 
S•lııtt' 

«L6 jurnal» de Bir Bl&ka.le 

Ben .... A~tik Bii ... Ad~lete Boşanma Sayesinde 
Geçinen Bir Şehir 

Tu.rkçeye Çe-vi.ren. • A.1:l Şe-vke"t -
-37-

Ah şu bitmek nedır bilmiyen Matya, diğer iki adamla bir 
dakikalar ... Hayatında bir daki· likte çıkark<!n: 

inanmıyorum! 
" !ahkeme HuzuruıJa Çıkan On 

Sabit içinde Ha ikati 
Söyliyen Kaç kişi Vardır'' 

kanın bu kadar sürekli ve üzücü - Can yine şansın var. Bir Parista çıkan •J,"jııuıu:ıı, !.(" dı ... > 

bir şey olduii-unu bilmemişti. iki dakika düşünmek iç:n vakıt zete11ııde Pırnre Vollf ırıızaRırle •Şım<li 85 jaşındaaınız 
Kurtuluş saatının açı.ması iç'n bırakıyorum. Gelınce kat'i ceva· ynkarıki hR~lık alıınılR yazılon liejtıl m•1• 
daha tamam kırk sekiz dakıka bını alacağım. bir ıııak•l~de ~unlar aüylenıyor: - •Üylıı oldııi!una hiraz eni 
•ardı. Yanındakilere döndü: • Seıme m:.lıkemeeı ,jurılerı ıiiylemıştlm, lılilom ılındı • 

Matya Candan beklediği ce - Polo, sen benımle birlikte çoouj?uo" işkence yrıpan hır •nR- - cE,.M, lak at Terdıı:tiniz 
vahı, kat'i inkiyat cevabını ko gecleceksin yı herııet ettırdıklerınden hnı cnoptarı kRydotmem adliye ıçın 
parmak istiyordu: Polo yumruklarını göstererek: adal&te artık ınannııyorum, ço lnyıJıılı olnr. Oıınçlij?ıniz pek 

- Karar ver .. Teklıfimi ka - Size dokunmak istiyecek cnk i\lrnüşıiir. lırtınalı ~eçmi~, bal.anız ıizi 
bul edıyor musun? biri buluoursa.. Rooen i•tinlhk ıııahk~ıneıi, eYılrn kovma,, IMAerilij?inizdın, 

Can Matyaya başını çev:rdi: - Sana gelince Fransiz mer· doka~ yaşınclRki kızının ırzına hınızlııtınıztlAn dolayı takibata 
Yürekteo gelen bir iııiltı gibi: divende bekliyeceksin. ıreçın bır <;•f tçıyi heraet ettır o~raıuıteınız, O zaınıın on yedı 

- Evet, dedi - Bana ioanabilirs niz Fakat dıklerindrnhırı artık adal•te y•oıııda imış•iııız, J,emooıe doğı 
Mağlup olmuştu. Şimdı ace!e aşa~ıdakiler çok a1abidirler. ınanmıyorom. rıı ıııu~ 

etmek sırası Danındı Matya: Helle 1111 d" mııhpns ol•n ço - Hıon 5'l y•şınılayım, lıi 
- Matya, haydi kaçırlım. - Ben de bu hiddeti lcarşı onklarııı çrktıld~rı eef•lete tl11ır kını ef••ndı, bar f"vı onuttaın. 
Genç kadın Caoı omuzların lamak için gidiyorum işte • mii•Yii Roltın IAT•l•ndan y•pıl•n Hırınoı perde lıoradR bıtıyor 

dan tutarak durdurdu Gözleri Can Varo.'a son h!r göz attı: mokavelelMı okoralıdıın lıMı nr- lıtıntak bl\kınıınııı lıaşka ltlıırı 
gözlerinde, elleri ellerinde em - Birazdan yine görüşürüz tık 11d11l11te inıınmıyornm Om- olduj?u ıçın ma.wuna brt ııltı ay 
retti: Can . daki abYal tilyl11rı ürp~rteoek tımarhanede bırakıyor, katil dın· 

- Bana iyice bak. Çıkarken kapıyı kitlemeyi denc•dıı korkn!lçtar. ıeıııyor, hır ıaytıyede iınit cihı 
Bir dakika için beyaz incileri 

1 uou'madı Aclnmın lıırııı bir k•dının yaşıyor, Fakat hır l(ÜO ikıncı 
andıran dişlerini göstererek le • • ktiprı:tın• çalmı,, lı•vuııı ö ıliir· kıllın oyııRnınak üzere perd~ 
bessüm etti. Bu zebirlı manasına 93 şimdi yalnızdır . müe. pışırını~ "" •ıcak ıııo•k Rçıtıyor Hakııo ılıyor kı: 
nüfuz edilmez bir tebessümdü Büyük saat 11 i 16 dakika do1tların1' yüılırııııf, ha adımı" - c Hır gece yarıaı biriıinfl 

- Şuou da bil ki.Can hileye geçmektedir. hır •y, ıkı ay, üç ay lıap11 o•- hiicrnıu ettıjtınızJeo dolayı lrırk 
sapmana imkin yoktur. Gece Allo, Allo .. Po'is ,. zuı verılılıjtını z•nn11dıyoı•nnoz. ya~ınıla ık,.u Ü<] ay haµıH mııb 
yarısına kadar benim yanımda Can zorluk a nefez alıvordu. Z•nna kapılıyor•uııuz. Ad .. letın ıuabktlın olıııutıonnz. • 
kaldıktan ve kurtuluş saatı vur Kollarını o kadar faz ıt sıkmış· n11 o dn~ııııa hılmivurauııuz -- c AlfeJereınız bakım 
duktan sonra onun yanına koş lardı ki etleri kesiliyordu. Ka Bır köp .. ~1 Onn iiltliireııden ef~nılı, hııracla hır hata 
mayı aklına koymuşsan aldanır· fasında bir çok kuışık fikirler halkı hır d•bR hiiyle hır f"Y ur, Ueca yarıeı dojtıl, aaat 00 
sın. Bu kadar aptalca bir endişeler, acılar panık halinde yapıoaınAI rıoa 11dılınıkle ılıtı bır<le. 
gaflete düşeceğime ihtimal ver J kaynaşıyorlardı. fa o urımıı~tnr. Artık atllllete c On hır mıf 
mek beni taoımamak olur Evet Rezan • Matya. Kacmak ••. ıııanııııyurııııı. c KTet bakım efendı , 
ıyıce bil ki beni takip edersen Zencir... Gece yarısı. Rezan... Ahbktııııe hnznruna çıknn on - c Bu ıdtlıanızda nrıu 
ömrünün sonuna kadar benimle Kaçmak .. Saat . Rezan .•. Kaç• şahit içındı bakıkııtı ıiiylıun kaç edıyormo~anuıh 
kalacaksım Daima benimle. Ve mak ... Kaçmak. . kı~ı urdıı f.. V ı hır mu lı• kflrııe - c it Yet• hı\ ki 10 efendi. 
bir daha onu görmek umgusu Villa birden ne kadar sessiz dı hazır holuııılııııı, (kı d"ktnr Lojo ·ı11 ı ınındekı kızın kda-
olmaksızın benimle kalacaksı k · i ya ıle iki a •mıı> ıııiit~b"""'• küçuk \'<>cııklarııı ırz •ını k••~n rıu:ınııo adlıvıyı alda· 
Onu asla görmiyecekıin Asla ayak sesleri de duyu ma:ı: odu. IRrına t~oaYıu ıtl~rı hır utır,tıytır. T .. tıkıkllllD yolunda l(ıt-
anladın mı? Dıcarda, uzaktan gelen klak•on lı kk d ·· 1 1 1 d Y • a ın " muta u arını ııl ırı nıeeı ıçııı hu saat m~1el11ının 

Çehresi müthişti : sesleri otomobiller•n geçtıkler•ni yoı du Bı rı ncı dok tur barılı n tı- an laşılmuına liizum var. On 
- Malya bir defa aldandı. haber veriyor ıııarhane deli•• olılııı:tıııııı pftk dört ıııü yoku gece yar111 mı' 

Yı:niden aldatılamaz Sakın böyle Bütün bu ölüm sükii ~u içinde açık en rette anlattı lkıııcısı Metele goıyet nbııu, 
bir hayale düşme . Yer yüzünü ya•ıyan yalnız saattır. ı1 ı d I' k y ıııııorııııın ımaı?ı u •~ eııı •ap '° talık• · •tın lııtmeai için 
altüıt etaen onu, Rezanı bula· Tik tak .. Tı·k tak.. Tı'k tak... ı ı Hj? anı o• oı?oııo, yaµtıgı ışlerd~ıı ınnzıınıı tekrar tıınarbaneye giin 
mazsıo. 

- Ne demek istiyorsun? 
- Saflığa lüzum yok Ne 

demek istediğimi pC'k iyi an 
ladıo. 

Evet anlamıştı Anlamıştı ki 
bundan sonra yalnız kendi hür 
riyeti değil, Rezanın bayatı da 
mevzuubahstır. Ah alçaklar. 

lçınden öyle istiyordu ki Mat
yanm üzerıne atılsın. Boğazını 
ııksm .. sıkıın .. Rezauı ö.dürmek. 
Bundan merbamets.zce b.r dü 
şünce o.amazdı. 

Elinde kudret olsa da şu tık tloluyı meıul toıulmuı lı'izını){el· derılıyor. ArndAn tııı •~ne geçı 
takların ıüralını arlına.. dıgıııı aöyledı. yor. KıııueılyRıııo ÜQÜrooü pertl .. ı 

Can kendini zorluyarak kar · Bo muele özerindl' fazlR batlıyor Artık mesele ha ledıleoek 
nı üzerine döndü, Baş·nı kaldır· ısrar •lmftk ııtemıyororn. Ad" degıl mı1 Ne bata! Hakim kartı 
dı. Saata baktı ıoın birıaı Lujolıe hıııınılı hır ıındakı maznuna ıoroyor: 

11 i 17 geçiyor.. kızın kala11nı kPotı Ht1rıt J'"k" - c Sız matmazel Lojolıinin 
Başı tekrar düştü. Gözlerin landıjtı zaman auçorııı tıııııaının kat1111111 kutıın. , 

den ümitsızlık ve aczını anlatan ıt•rat ettı. S z tımJı ba katılın - c Bono ııze kaç d~ta ıöy 
yaşlar döküldü. dtılıat ıııubakeııııo n malıkfiıu Jıyeyım h '•kıın etendı, evet Lo

Ah şu kırk dakika:ık kısa edıldıı:tını zaııneıll'ceksıııiz. Biiyle jobıuırı kafaıını kııotım, • 
zaman ıçinde ba~ına ne felaket- ola•ıydı lşıttıkten •oıırn komedya _ c Bu oınayıtı neden dola· 
ler gelecekti. Polısın elıne düş başladı. Bo komedya aynı dekor yı ıtledınızf • 
mek istemezse çelenin alçakca ıçıotlı tıhkıkat lı;ikımının oda- c S•rhottum, bakim ıfen-
teklifıni, yahut ta Matyanın ar· ••rıda oynırnıyor. H~kıııı aoruyor. di.• 

Polo . . zusunu kabul etmek gerektı Ya - • Y•dı Y•toıııla ık~n ne c Ş•hıtlerdın iki 
ıçerıyelpo .i s. T.:vkıf, şerefsıztik,., Men· yapıyortluııu~, Leıunınel • zirı lrızı ekaPr•ya tebdıt 

Kapı vuruldu kışi il· 

etıiğı· 

N . 7 fa ıözleri öoüoe geliyordu • - Hen ıllı oekız yaşında- mızı ıilyledıter, e var, ne o.uyor. O 
girdi. 

Beş Dakikada Boşanma Kararına 
Varan Davaların evzuu 

Reoo şehri, kocal arını veya yor, bır dığeri pıpo kullanıyor. 
karılarını değiştirmek istiyen bir ötekisi karısı şarkı söyler· 
Amerikalıların kolay bo,anma ken salona terketmek terbiye· 
şehri haline gelmiştir. Gar'ptir sizlığioi gösterıyor. Yahut ta 
ki R.,no bu yüzden çok para bırıç oynıyor 
kazanmaktadır filhakika bu şeb· Bütün bunlar sayıları güoclen 
rin altın ve gümüş madenleri de güne artan Amerıka kadınlan 
vardır Fakat boşaoma davaları nazarında talak davasını tah· 
büyük kazançlar bırakan başlıca rike sebep olan fecaatlardır. 
sanayiini teşkil etmektedir. Boşanma davalarının bir çoğun-

Reno'nuo en tanıomış bir da ahlaksızlık mevzuubahs edil-
avukat olan ve belki 1500 den miş dei\'ildir. Bu kabil davalar 
fazla boşanma davasına giren beş dal<ikada bitmektedir. Ha
M.Leoo Shore kendi elinden ge- kimlerin noktai nazarı çok ba· 
çen bazı davalar hakkında şu ıittir: Anlaşmıyao çiftler ayrıl· 
izahatı vermiştir: malıdırlar. Hakikatta hakimler 

Karısının gözde olan köpe· şehirlerinin refahı ancak boşan· 
ğini sevmiyen bir koca, köpeğin ma dava'arıoın çabık bitmesine ı 
yatak odalarına alınmasını yasak bağlı olduğunu bilirler. ' 
ettiğinden zevce bu hareketi bo Boşanma davasında alınan 
şanına için kafi bir sebep teşkil harç takrıben 8 bin franktır. 
eden zaıimaoe hareketler me Buna şehirde bir kaç haftalık 
yanına sokmuştur. ikamette earfolunan asgari yedi 

Zalimane hareketlerden bir bin frank ilive olunursa bir bo
diğer mısal: Kadın kocasının ıanma davasıoın on beş bin fran· 
sık sık banyo almadığından ıi- ga mal olduğu anlaşılır. Tabii 
kayetçidir. avukatların ka:ı:aocı bunun ha. 

Boşanma davalarında radyo ricıodedir. Reno da her sene 
programları da mühim mev7.ular 4 bin boşanma kararı verildiği· 
d•n bırini teşkil etmektedir Ka ne göre şebiz bu yüzden yılda 
dın Betboven'ın senfonisini din 60 milyon frank kazanmaktadır. 
•emek ister, koca cazı tercih 

liu aayede 50 otel, 26 güzellik 
evi, 120 avukat 'fe bir yıgın fal· . 

eder Bu dava da ancak Renoda cı geçinmektedir. Renoda daıma 
bı ter 3000 den fazla miaafir bulunur. 

Diğer boşanma sebepleri: Bunlar talak için relen .kadın· 
Kocanın biri sakaofon çalı· !ardır. 

Petrol Savaşı 
Cihan Petrol istihsalatı Her 

Tarafta Araştırmalar 
Oılıanda bir çok mımlıkıtler 

nrdır iri, petrol iıtilı11lleri mıf 

kot Ta Terimıia oldoj?n içnı 

kalarıuda lıeraeuı ıki yöı ılll 

bin tnıı petrol ıldı ediyordu Son 
11oıler zarfında petrol iıtıbHI 

mühım te~ıbbü1arta bolunıııak eden memlıkıtler aruına Irak 
tadırlar. Senelıroı eemeruız kil• 
lan araetırmalardan ıonra bn 

gün lugılterıde petrol koyuları 
açmayı kolaylaıtıran kanonlar 
tanzim edılmiotir, 

Alınanyanıa 11nılik ham pıt. 
rol iıtıb11litı 2(0 bin ton ola-
rak teepıt ıdılmıştir, Almanya 

lı ii k dm eti petrol iıti h11llıtını 

arıtırmak •• yeniden petrol ka
yaları lınlmak için fazla tahıi 

mat ayırmı,tır. 

Franea, her une yetmi' bin 

den yetınıt het bin loıı" kRdar 
petrol iıtilı11l ediyor. Frao1a 
bökftmeti kendi müıtemlekalerı 
olan Meraket't• battı ietiTada 
Te M adaııaekar'da petrol i9ın 

tıtebbü11tta balonmaktadır. 

memleketi katılmıştır. 

Irak, her 1enı Jört milyoa 
ton iıtıh11l etmaktedir. !rakın 

koyvetJi petrol iıtıhınlatı dıger 

koıntn deylıtleri tahrik etnııttir. 
Fran11 bükftmeti Halep Te Oı· 

beli bışirl oif'arında mühim arat· 
tırmalar yapmaktadır. 

Dığer taraltan Türkiye bü· 
ktlnııti dı bn bedıf içııı mühım 

ı11bsı1at ayırmıttır . 

Tarabolugarpta dahi petrol 
kuyolıuı me'l'cot oldngıı ıöylı11· 
wıktedı r. 

lio ıoratlı petrol polıtuı 

güoiin meıeleei olıuo.,tur. 

Oıhaıı Petrol iatıbealatının 

ktımı iv.anıt lugiltereoın mo· 
rakabeıi altında balaowal.tad.ır. 

1 

1 · d k. b d · yım. zamanı batı rlıyamıyo· H d ,. d 1tifd' b iri Aşağıdakiler teverao ha. . çın e. ı u ın~ıyen acıya - • o o.,rn eı; ır, • m 
Jiodedir:er Dana ,aza beklemek bır tesellı sunmak lazımdı Mağ rom bl\kim efendi.• efendı, kıa benı tehdıt e.lıyorda.• Yogoılaf'ya Kıprionıka Tı 

•ı ı B - cH•fızanızı nyandırm"k K b k d 7 L t b ı d t l t 
Ioııltere bükdm~tı petrol hak· 
kında ıerbeet tıoaret ıııtemleri 

takıp etmektedir. 
istemtyorlar S3 ün kendilerine up o muştur. unu kabul edi - c ız 11z• a ıyor muy o • o 1 oy llf'H arın a p• ro a. 

do S t · b" -k k inin ıııaı yardıın ıdeyım, Leıııoı - cHı<tırlamıyornm, bAkım barri aylemelıtıdir Bolaa · t teslıminde ısrar ed yotlar. Hatta r erve ının en uyu ısmı Y • .., rıı an 
FraoH büktlmeti petrol tabar-yukarı çıkarak onu cebren al• nı teslime amadedir. Fakat biç nı: Dıah~ yıdı Y•tında iken arka ef•ndı, Hakınız, ben bir gün bilkdmıti de Permlç oiYarında 

mak istıyorıarlar. Sıze haber olmazsa karısını bulmasına mu da,ınızın bılyalıurnı çalıyordu hır ıüpürge upı yııtmat• tabarrıyat yapmit lıe de bu ta- riyalı ve iatıbaali ıçiu en mökem-
vermeğe ge.dım vafakat edilsıo. Rezana, bayatı· ouz... tam.• barriyat Hmereıız kalmıtıır. mel ve en müsmir kanunı .. r tan-

Matya ~odışe 1·ıe.· nın bu biricik a•kına dokunma - cMıılıtf'mt>lclir, bAkim 11f•n Ho anda Lemoinı'ın avnkatı Çıkoılo'fıkyada geçen ıent1 zım Te oe,roıtmıttir. 
~ y •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

_ Pek ata dedi. sınlar herşeyi verecekti. Heyhat tercıb eaecektır. katılın hır akıl duktoro tarafın· Joaına mıotakaunda bir petrol ltılya biikdmeti de petrol it-

Kapı açıkt•. Can bir ara'ık bunu ümıt edemezdı Matya her Olmek.. işte asıl kurtulut <lan maay•neeıni lıtıyor. membaı bnlmoftnr. Halıhazırd• halatı ye ihracatı lıai<kında ye-
kapıya dönere!< çıkmak, bura lan şeyı onu duyurmu~tu. Matyanın çaresı, Olmek. Bundan başka bıri talıkıkat hakimi daha on mü- a:ıı miktuda petrol elde edılıyor oı hır kıuon tanzim eylımıtllr. 
ka mak teşebbüsünde bulundu. intıkamı Canı takip edecekti. Bu çare de yoktu. Zıra bir canı 0 a tabıt oelbedıyor, bıllıi hanlardan Bo mıktarıu ilırıdı artmaoı mub ıı Jornale D' ıtaııa 
Fakat merd vende bekliyen Fran köklü kıne sebep ne idi? Can rak muhakeme edıldiği gün Re bırıı talıkık" bakımıni ten'fır teıuıldir. 
sis onu öntedı. Çe '. ik gıbl kuv· kafasını yordu Geçmiş hayatı zanın aıkını kaybedecekti. Et· Muıınn tekrar tımarhaneye A •oıtorya hökdmeti bir 19- BALKAN 
vetlı koılarıle sararak odaya om en ınce nokta:arını düşündü. rafını aaran iftıra şebekesi için g<inderılıyor Hılki bunlardan nedenberı Zıet-rdor havali1tnde G t. 

M ı f k 1 d 1 · ııı d 6.mrük it ı.nadı sürdü: a yava enalı yaptığını hatır de, masumiyetini isbat edemi e bırııi talıkıkat b11kimi ıdebılir, pıtro mR •n erı ıırama 8 ır. 
l•enç kadın: lamıyordu. Hatta oou sevd.ği, cekti. Bu muhakemenin yapaca· denılıyor. M11tmazel Lojobının Romanyadan maada Bıılkan için Bir Teklit 
- uağ ayınız bu çılgını. Em çok sevdiğı günler o'muştu. gı dedıkodular. Rezaletler., kRla•ını kı•1eo L -moıneoın kırk memleket.erinde petrol iıtıbulı Al'll'iA, ı!8 (A.A) - llall.au 

rinı verdı Acaba bakir bir metres almak Mahkeme salonunu dolduran bin· yaıınd" iken hır kımeeyı g•ce ıçııı iluııt baelenilmiyor. knnleraneındaki Ynııan grubu 
Po.o kuşağını çıkardı. Canın istıkbal için bu kadar sıkı vazi- ferce halkın merak ve tecessüsü •••at oııbırd" mı, •okıa gece Akdıuiz memleketleri ara· biiktlıııet• milraoaat ıdırek Sıli. 

üzer.ne çullandı fe'er, mükel fefiyetlu tahmil ede gazetelerın neşrıyatı, nihayet ka yar11ımı tecttviiz ıtııgıoı talıkık ııod,. nktılı petrol iıtibı .. ı ed~n oıktı toplanan ıon Halkan knn-
Matva - Onunla olmaz bilir mıydi ? rısıoın ölüm ıstıraplarına muadil oluııoyor. Poııeın t><porları katl: memleket, M11ır idı, Horgbade, leranaıoırı kararına tnlıkan 
Divanda, yastıkların altında Matya kıskaoçlıg"ile merha- olan kalp inkisarı .. Bütün bun· l'am TBrUı ıdı denılıyor. o .. nı•ha ..... Ah~ J)nrhA m nt•- wıntakaYI bir Balkan lttıfalı: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kuvvetli bir urgan vardı. metsizleşmişti. Şüphe yok kara- ları böyle düşünülmesi bile tüy· Doktorların Lepıi aygon: Le- lıalde Mayu 111:.lô tı l::lıYıne ruah wieakının akli ıçin dığdr Bal· 
Onu uzatarak: rını göz kırpmadan tatbık ede· lerinı örpertmeğe yeterdi. moıne yalandan delılık altımı kem.miııı 11,.kedılıoektir. ŞRyet kan biiktlmıtlerile müzakereye 
- Bununla bağlayınız, dedi, cekti. Neticede şerefini koruyamaz göeteriyor. 0 Hmaoa kadar baolıa bakılıat- batlımmuını iıtımıttir. S•linilı: 
Can Varol iki cüsseli adamın Matyayı takip etmek, onun mıydı? Masum olduğuna vicda· Bınaenaleyb, 19SS te bapıe lar meydana çılımasul konferanıında aycı zamanda bir 

yumruklariıe hıılılar üzerine yı yumruğu altında yaşamak ... Atı· nı kani idi. Elbette bunu nihayet tılı:ılan katil, mtllomadıyen haki· Artılı. bıı adalete ınauamıyo· k11ım Balkan glimrölı. ittıhlldı 
kılarak ba&'landı. la .. Bunu yapmaktanıa iSlmeyi lılkimleriae de anlatabilirdi. kıti 1C11leme.ktea cıe.kıame4ıfl ram .. • __ __ projıılcı ba:ııırlauoııt id.i. 
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Maarif Vekili 

lllekteplerl Gezdi
ler Yarın Hareket 

Edecekler 
Yo:t.gat, :W (AA) - lki gün 

d .. nheri ~ehrııuıııde bu1nnan Ma. 
arif V ekıli Abidin bey baıön 
Tali heyi• Hogaıtköyt giderek 
}~ti h11rntıel11rim gezmiftir. Bo· 
gi.in lıHyi n ilk mekt.,pleri g•
zeıı uldl ber f'İla1ıt maarif it· 
Jerıltt meşgul olmutlur. Yarın 

hareket edecektir. 

Ser~ide 
Kazanan BayYan
lar& Blitk&fatlar ... 

Konya, 29 {A.A) ·-Bu Haeki 
lıay'fan Hrgiıi çok mükemmel 

ıoel olmuştur. S•r~iye kıuak n 
tay olarak 51 hAy'fan iştiralc •t · 
miştir. Hırinci n ikinci gelen 
bsynnıarın ıaiikafatları yarın 

tey71i tdıleoıktir. 

Bir Mezbaha 
Açılıyor 
Krırnroın, 29 (A A) - Be1e· KirahK Yaya Sıtllık Hana 

tını ııovaıla Aıam bey ioka- cU1., bir mubaha açınatını ka
tııı<lrl :.! ııuınaraJı hant kiralık rarlaştarını' 'fi jn,aata ha1lan 
Teyahnt sahlıktır. TAiip olanla· mıttır. Kııştan ıTnl çatııı bıtmit 
:rın Yeni Aıır mathaauııda Ztih- olacakt&r. Bnndan ba,ka muar 
tü ef•udıyı ıniiracaatları. lıkların iwar te,ciri i~in faali1•t• 

1-3 8 7 c•çilmi,tir. 

Yenı Asır 

Ha ~bı Nasıl Olaeak 

(Yolla) .......... 
iktisadi Ha herler 11 

Dün Borsada Yaoılan Satışlar 
..•.•............. ~ ....................... . 

CivarJL Öy 
Ve Tavuk 

ocukları için Yatı Yeri 
istasyonu Hazırlandı 

•• v• uzum 
Qu. Alıcı .Fiyat 

3ll Kırk l(azırn 11 75 13 25 

lU' A Mnhltır 

1 ı:H D A r<lati 

1.25 Ş H.cım1. i 

94 M .J 'l'ıuanto 

c3 IJ 50 
5 50 6 25 
9 H 
5 7 5 87 

Cumaovastndan Yazıhyor: 
lzmirın pek yakıninde bola · 

nan Ouınaonsı ı.oıı giinlerde 

koTntli terakki hnmlelıtri kay-
detmek tıd i r. 

.Sahiye merkezinde hel•diye 

i•l•rın• nrilen ehemmiyet ,im
diden açık Htrlerlt auıa,ılmağa 

başlaıııııı' uolunoyor. Sokaklarda 
k:ıaldırımluın intı&sı ikm•l eliil

mi' f'e giiul bir pazar ~eri 

1ıpılıuı~tır. 

Sa işlerin• da uaalı bir akım 
mtcra11 temini c.lü~ünülmekttdir. 

Nahi1e1• yakında poıta gıtir

tilmHi i~ıin ,1mdidın yapılan 

teşebbiiı1erin iyi bir notio• 1"ere 

ct~i kun·etle ümit tdilmıktedir. 
lnhinr idareıininde ,horaya nakıl 

tdılecı~i haber alııııuı~ hulnn 
maktadır. 

Üllllll:tOTHIUlll ayrı lıir lıu 

eaaıyttı ~aşal ıuya meınl>:ıına 

olan yakınhgıtlır. Meoıhaa ei\
ztr~ab olfuı hu ııabiyt, bn nok
tadan lzmirlilerin uıraıa ol
mottur. H•.rüziendir ki nahiye 

1• yakında otobilı tef erleri yapıhı· 

cağı süylenmtkl• Te nahiye hal· 
kanı HYiodirmektedir. 

Kö1ön terakkiı.ine ibti.rar 

:!ô7,5 Y 1 'fnlfıt 

200 Alyotı Hira 

195 Ş Hıza Ha 

14 
12 

14 f>O 

50 15 50 
25 

heyetinin Te miidir Ekrem b9. 136 Oevabi roi z 

yin verimli himmetleri nrdır. 126 ş· lhm:r.i 
tn,aaı hitmek ö~er• lıulanaıı u 59 P Paci 

9 25 
12 26 
12 50 

13 50 

13 87 

19 
14 

rt taTok iıtl'ıyonu \ıo meyanda 5() Ardili ı~ 75 1( 25 
10 50 
10 50 
13 50 
13 :.&5 

kayd• şayandır. Yeni ttı,,ekkiil 50 N A Haydar 
eden G'n9ler cl.-rne~i. reiı haş- 32 S :Siile1ma 

13 50 
10 50 

muRllim Ha1ri beyin idueıinde 15 'I l>ehbıu 13 

J.{Üzel hir disiplin al tında yiirii 13 A Muhtar 12 
••ğ• ba,ıamı,tır. Dernek ~iın- 10 !J Ueoyo 15 15 
dıUk t•mıil n llTcı iımi 14 /0,5 Yektin 
ile iki toldiin miinkkep bll · 

lunmakta İH clt kolların gittik· 

ç• arttırılmaaı Tt ıpor havatına 

•h•mmiyet nrilm11ı ıhtn(•I Aıli
leeek deftld ı r. 

.\lekttp ı,ıeri ele l!ıırada il ti 

h~r urecek hir intı;,,aıula yilrii-
1or. Pıuk kenarında lıalıınAu 
bir uıeı9it taleheltro yntı yeri 

yapalmı' n ciur k<i,rlerclen mii 

racaat eden okaml\ ı:aj?lı yana. 
taran boratla yatmııları 'ft tl\lı 

ıilluin• dt'f&mları tııuin olnn · 
m•~tor. loap eden f'Ua, halkın 
yardımluilt tedarik eclılnıekte. 

incir 
<Ju .\ lıcı 
:353 Kırk Krızııu 
279 N A lby<lu 

~'iyat 

5 75 
(} 

5 75 
G 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dır. Köy pıtnıtıyonnnun yemek 
tıtkımlıuıııı tiiccardan Heııızi hır 
tılıırrii eyleıui,ti r. 

Hal~n f>\miri cle'fam etmekte 
olan ınekte\Jin yakınua güzel hir 
okıınıa yııuıı halırıe getirileoeiti 

~üphuizcli r. Hu i~lerde dnamlı 

gayr11tler ı:•isteren nabiye wüdii · 
rii .Ekrem ueri takdı r ederiz. 

71 Onalıircı 1. 

50 B Al. zraki 
3\>, 2'1 Sait 
37 J Kobeıı 

3J B '.Franko 

27 Uinar bubu 
:.m J Benoaya 

20 .l!' Pakera 

15 I? Paci 
10 Çolak o :Nuri 
8 F z lzıi 

o S Emin 

t521 Yekun 

5 25 
5 

., .. .. o 
5 50 
7 

5 l5 
6 25 
6 50 
9 

~ 

5 25 
12 
10 ~5 

5 25 
10 

5 50 
7 
5 76 

7 
6 50 

11 

12 
ij 25 

12 
10 25 

Zeytinyağı 
10000 ki .M Ni1ıızi 26 13 26 13 

Muhtelif 
Qo, 

862 
60 

320 
231 

Oinıı 

Bogday 
lı"'ıyat 

:1 85 4. 32,5 

toıı Hncday 
Arpa S 37,5 
Kendir 4 50 

7 Mercimtk 

48 Komdarı 
25 Soaam 

927 Nohut 
94 B PAwok 

6 50 
5 50 
9 25 
4 

38 

4. ,3,75 

' 50 
6 50 

5 50 
9 2fi 
5 

38 



.H. ient Asır 
3abife 1 

uış Pazarlarımız - ··-·-·· • 
Almanya a Muhtelif hraç 
ıadt'elerimizin Piyasa Vaziyeti 

SPOR VE GENÇliK 
ıırıııl~lıırııııııım~ıı ıııı ııııııl~ıııını ııırıijııııııı ıııııl~lıı1111ı111ııı~ıııııu ıı ~rı ııı ııı~ııı 1111 ıı I~ ıı ıı ® ı , ı 111 ıwıır~ı nnı ıı~ •••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

le; tındıl•: - Heılın 11iıtJ"' tlür, 'l'ıııkıvtıdfl orta 
........ 

ne'fi ler 

Cuma Maçları rnizderı Rlınan malfıınata naza- için cıf llamhurg kılo başıoR 

ran soıı hafla ıçııı<le fındık pi- 9-9.ô, iyi ııevıler içırı 10 11.5 

yasuınd" ıa~tanılık görülmii~ frank ıateomektodir. 

T8 tıatlar eheınmıyetli niıh•tte Ylin: - Yiin piya&aeında A tay 3 -ı Bucayı Ma~lup Etti 
yüktıelmıştı r. da Taziyet ay,ııd ı r, A iman alı- • ı - • - , • 

Gıreaon mabıalö için cif cıları fıatlarımı.ııı yiiksek hul- Yakında yapılacak 'l'i-iı kıye iardır. 'l'op mütemadiyen Boca 
Haml•nr!! 100 kıto~ıı eylfil t:ıh- maktadır. lıirirıoiHldeı ine hazırlanmakta lrnlesı <5nleriude dolaşrnı-:ıtır. Bu· 

mili 540 frank ııı~nmi~tir. Le Kırlı AnadolQ yiinleri ıçııı olan Altay takımı hn cnrna e:iinii ca kalf"cııı ile müdaftlerin can. 

Tantaıılor ô:W frank iizerıuden cif Haınharg kılo lıı.,ına 8 frank de Alaarıcak stı\dyuınıınıla Rııca clıın çalışmaları Altaylıların 
ınaanıole !!i>rmfi~tiir. 11tenınektedir. birınci tak11nı)e hir maç yap fazla gol y~pnıuına mani olma~ 

.AJ:1kaıJarlardıın haııı;ıları Al- Alıcılar 1110 yıılrnz 6 frank mı,fır. Oyan saat 16 da Gi>zte- n Altay takımı l>o dnrede 

manyadılld ytırıı 1.:nrarrrnmeııın V('rmekteclır. 1\hamaf ih, iiniimiiz peH ttlruail heyin iclaresiııde hn~ attıt:tı iki golle ma91 1 - 3 galıp 
tuırıne },apılını~lar. ve pıyaeaya deki hnflalanlR bu maddeler üze- lanne ve he"inci c1akikac1ıı nn bitirınıştir. Ouma giinü .abaya 

karşı çekıgırn dıLTranmıflardır. rincle i~ yapılahilE'Cektlr. oahlar A lt•ly kalesinu yaptık çıkan Altay takama yino ikinci 

Bnndaıı dolayı fıatlar Ul\lıa fazla Kt1çi kırlı - Son zamanTar- ları bir akında ilk ve ıwnnncn takımdan alınan oynncularclan 
yükselewemi:;;tır. lh!haki yenı da lın rnaılde iizurınde muamfl- gollerini yapmı~lıırclır. Hacalıla - tf'şekkiil etınıştı. 

kararların maddelerımiz iizerın- leJer yapılma~a başlanmıştır. rın 30 dakılo' kadar devam 'l'ıiı ldye lıirınciliklffri arife. 
<le hiçbir menfi toııırıolmıyacak - Ancak Tıirldyecloıı yiik ... k fütl"'r ed~n hakimiytırıııi kıran Alta.T- · 1 1 1 1 "'" " ~ırac ço< ıo11.:1 ıuıtrenrnarı ar ya-
tır. ıstendııl'ınılen hn hafta içinde lıll\r mnkahil lıiicnma geçmişler pıırnk 1yi bıl' tıurette hazırlana-

.l!'uıdık pıynsnııınJa gelecek mıınınele yapılınaını~tır. •e 35 inci dakıkaıf11. lıeıraberlik rak lııııırırn ı :t.i şerefli neticeler 
haftalarııı en miilııın hiidııE'si Deri - Piynlla hu hafta için- sayısını yapını~lardır. Banılan lrnzaııılırma 1 J(ııım g"len şatn · 
olarak Alman - ltalyan tedıye de rııuııınele pek hararntli geç- sonra devre Altayın hakimiyeti pıyon takımız önünde kalan bu 

işluinın müzakere ve tesbıtı zık miştır. Koyun ve knzu deri le- altında geçmı~ ue de yapılan kıs.- zaınancla yaluız ık inci takını 
r8 l<'ayandır. ltalya ile eski ııi- rırıtı .viiksek f ınt iııtt-ndıgi halde l.Jütiin akınlnr Boca. nıiit1afaıuıı 1 lr ı oyuncu arını çnlışlırnca ıHrın-
Iaf 'imdilık yalnız hn ayın ıo alıcı ~ııtınr etruı~tir. ününıle kırılarak rıetic .. ııız k·,tl- 1 oı ıklare g-ırecflk oyuııcuları da 
mma kaclıır uzatılmı,tır. HuAday - Sert lrn~dayları· ıııı~tır, oyrıatsa daha iyi olur zannede· 

Bu ayın nıhayetinden sonra mıza aliHrn. dahi\ zıyade :ll'tmış lkınci dened8 d(\ AltAylılar riz 

İtalya Almanya todıye miiaaııe .. ve ~f'çeıı hafta eırıaaında oit halomıyeti 6ltlfln hırnkm·~nı•~- Kaptan 
betlerinın ne ~ekil alacagı ~ım· H~urılıur~ l!)(I kılo haşına 6,8 
diden biJinmedıl?ınden pi!"aaa tlornı iiirnrırıtlftn ırntış yap1lıııış 

İtalya emtınıu üzerine mname- iken bu hafta ic;ınde 7, lO - 7,25 
leye kar,ı tlnlıa zıyade ıhtıya.tl, florin i.izerınden dngrudan dog-
da'frannıaktadır. raya satı' yapılmıştır. 

ltaıy~ ile yakin hir zırnrnnda Arpa - Arpnlarımıza tal~p 
feykalade fazladır. 'l'aleoin tabıi 

bir netice111 olamk fiatlar geçen 
haftaya nazaran bir derece ylik· 

lstan bol Sildi 
~ 

Galatasaray-lstanhul Spor IVraçı 
Neticesiz Kaldı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I11tanhaJ, 28 ( A A ) - Ue 

çen haftA 93t 3:~ latan but Şı lt 

anlaşma lı:"ı11l olm~clı~ı hkdirdeı 

piyuırnın 1 talyan emt~ası üze
rine iş y:lpmakta pek fazla giiç. 

1üklere m:unz kalacagı ve lıanırn 
netioni olarak, Tiiriye emtbatı· 
na tlaha tın;la hir alaka ha111 
olaoa~ı ,nphuizl1ir. 

ıelmi~tir . Son giinlerde yüzd., 3 
mnbtevayatı mallar ,o tıatlar 

l··ızeı·ı·ncl ... n , .. -· t·· şampıyoııa nıaçlarınııı ınkıtaa .., ıuuamuıff g-ormuş ur. 

dt:ıvred• Jı.ııarıhalE~porun nislıi bir 
fail<ıyetı gib:e çarrıyordo, Gala

tas ırnylılar ıort bır miidataa 
oyuııu ıltt ha faıkiyeti hiikümıiiz 

1.Jıraktılar. Ve dene golıiiz ne

ticeleııılı llonoı <le.rede <le Ga
lataı;aray vaz1yete hakım<lı. l\lu
baoım haıtın~n fırsatları ıyi knl
lıuımnmaıı yıiziinden bo de'fre dd 

gol11ii7. hılti, Oyoııan bırer çey

rekle birer dı1ne dRlıır. t~mdıdi 

ı:'it.Hn gelıyordn. Hıı tenıdıt.lın 

hırincı denoıınde gene tıtaobul 

tıpor a~-ır hssıyordıı. Galata111ray 
Jelanııırıırı çok şiddetlı ııynnınaaı 

Kıl') 11
, ııgnyan donııfıııalı Feaeı·bahçe 

Frangı 
58/5V 50 vo Galatasaray takımları ara-

Bıulem - fiııtlar geçen hat. 

taya niıb•tl• yilkHlmiştir, '11atlı 

neTi bademler fzmirclen yüz kılo 
b • n <: ij bur , acı ar 
için 52 fılorııı ieteıımı~tir Geı;en 
haftaya unzaran tathlM 6, ııLoilar 
ile 4 fi lorın art.rnı,tır. Pıyan 

lkğlm" 'fO •mindır,l•11"tlarrn daha 
ziyade yHkıelecegı iimit edilmek 

61/(i:~ :)1 flıoda oynanmış ve hu maç 1-0 
ö5/66 53 Fenerhahı;eııın rna!?lfthıyotılt5 ne 

Gümrük Tarifeleri tioelenmıştı. Oıılnt:ısıuav yarım 
<)El{O~l.ıO VA l{ YADA : ıl'lon mıı abakaı11111 lııı sn retle ka-

3 .Agoıtos 193! tarih n 190 znoılıktan ıonrfl Fınale bekliyerı 
nomarah bır kaıarname ile Qe· lstanho!11porla lıngiin kar~daştı. 
koslovakyada aşagLJaki hu bu bat l\laç Taksım ııadyumnnda ol 

mathlelerı lizerıne bır gilrnriik dııkça uiiylik bir kalahalıgın 

tedir. 
rumi vıızedılmıştır; ·· ·· d d G onun e Y"PI 1 1. alatasaray ta-

'l'ı ftı k - Bu lıaf ta piyasada 
lOO Kiloda Çek kınıı şHy ltı hışeklnil etmi~ti: 

kronu 
hafif bir durgunluk hükuın 
ıiirmii,tü. Hana 1ebep talep 

fazlalJgı dolayıeiyle tıltik fıat

Jarında haııl olan tabıi ttirettii 

Hu~day 'fu 1\ızılca huğtla1 25 
Çavdar 44 
Arpı~ 

Yulaf 
36 
31 

Londra Civarında 
Feci Bir 

Çok 
Oldu Tren Kazası 

Yaralı Ve ölü Var 
Bir 

Loııd.ra, :W (11.H) - Lonnla 
cirnrında u•c• miillıı~ hır şı

mendıftr kıt7.aeı olun. Makina 

yaralıların at.ledı pl'k çoktın·. 

Kaza yiiziintltırı hat sabaha ka

<lar kapalı kalnıı~tır. Bir imdadı 
devrildı. Va;;oular hi rlıı 1 i w;ia• sıhlıi treni yaralı lan Loudraya 
girdi. K>\za cınuında yolcolar-

getirmi, ve hat miişkillitla tt· 
(lan bir çoğu uyknda. oldugıın<lan 

mizlenmiştır, Son yıllarda Inudenıe miithi' bır pırnık yaptı. 

Şimdiye kıula.r eııkaz altından gılterede bu lrnllar büyük bir 

beş oeaet c;ıkudılt Agır 'f• hafıf ışimftndifer kaza11 olmoş değildir. 
••••• 

iskan işleri için 
Ali Galip BeJ' 
Tetkikatını Bitirdi 

Uyuşturcu 
Maddeler 
Dan M:G.him Bir 
I9tma Yapıldı 

U yo~tu rucu macldeler inhiHrı 
,ahrimiz fObeıintle dün müdür 
Vahil beyın rıyae~tıııde mühim 

bir içtima yapılmıştır. lçlimadr. 
bütün afyon tüooarları hazır bn· 

Avııi, Ltitfi, .f!~Rrnk, İbrahim, ~ı<ldet~ biraz mii~amabakar gö-

N b t 1, k" 11.· ,, .M rlinen hakeının bile nazarı dık· 
.ı: ı a , ~e ır, ... , ecuttt, üne'f, 
Huıb, ]fazıl, Do~an. katırıı celbetti. Ve Galatasaray 

1 ı b ı d 
.. 

1 
. 
1
. muavınlerinılen birini dışarı çı 

ı arı ll spor a şoy e 11 ı: 
kardı. l ki tarafın {lı\ ıon gay. 
retlerle çalı~tıjtı son rlakıkalardl\ 

Lütfı, Samih, 8alıı lı, ~ flVzat, 

HasaD, Fahri, 11t5T/ık, lsm·ıi!, 
O g ıl le netıcolenmemesi mu btemel 

rban, Orhıw, Re~at. 
Ye ıkı tınıttı tarafeyn karşılıklı 

Hakem B«'şiktattan Hiiınü B. olarak kaçHdılar. Ve maı;. netı-
Musabaka gijzel ve enenjık cesı1J kaldı, 19:32 :33 lstıın hul ~ılt 

bir oyunla ba,ladı va sonuna \lıH11pıyo11unn tayın ~edecek olan 

kadar gıttil(çıt aıtau bir ıürat uu uıuul>ııirn yeniden tekrar edı· 
ve ~ıdt.ietle defam ~tti . Hirınfü lı--cektır. 

Atletizm Müsabakaları 
lzmir Bir Birincilik, Bir ikincilik 

Temin Etmiştir 
lıtanbol 28 ( A.A ) - 'l'ür., boldan tiedat 10 8/10 birinci An· 

kiye atletizm birinciliklerine bo karadan MeliL İkinoi lzmirdt\n 
giio de devam edilmit n bitiril· Hü1eyio ürüncii 
mi,tir. Ho miiaabıt.kalar dola11ile Üç adım. Istaubaldao Filyon 

Feaerbabçe ıtadına gidenler at l3,7( ( Yeni Türkiye rekoru ) bi 

ltttlerle şahHn alı.ika.dar olanla- rinoi, lıtanbuldan Selim ikinci, 

ra münhaaır gibi idi. Alınan tzmirden HüHyio iiçünoö. 

teknik neticeler şunlardır: Sırıkla irtifa. lıtanboldan 
200 .M. lıtanboldan Mufah-

Fetlı 3,20 birinci lzmirdtn Ta-
lznıirden 

lat ikiooı. 
ham 24: Je hirinci, 

Bohemyans Takımı 
lzmire Gelecek Mi? 

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

Arnavutluk şampiyonu 
Da Gelmek istiyor 

Ç~k proroıyonel takımlarından 1 hemya• takımı iiniimiizdeki hafta 
(Robemynnı) takımından İzmir lstnnbnlda Fenerbalıçe ile oyoı
spor knliilıiine ~el•n bir telgrafta yacaktır. Borada ,.apılacak iki 

12 ve 15 'feşrinie'fnl takım la- maçtan bi riıinin r zmir ınnbht• 
rında ~elırimize iki maç yapmak liti ile olma11 da ihtimal da
ii?.ere gelmek iıtedığiııi bildir- bılindedır. 

mektedır. hmıupor kıdülıü aynı 1&• 

Tzmirıtpor knliiuü derhal tel- manda A rnavutlok fampıyon 
grafla cnap nrmi~ n makabil takırni ile temastadır. Bo ta
leklitini hıldırmiştir. J1~ı?er mali kıman Oumhoriyet bayramı gün

anlaşına olana bu profesyonel leriode getirilme11n• çalı,ıl
takınıinı lzmirde gfüeo,..l!ız. Ro- ruaktadır. 

.. . ....... 
Bisiklet 

50 Kilometre 
Yarışları 

Mukavemet Ya-
rışını K.S.K. tan Korsini Kazandı 

Balkaolıtrda milJi biııklet 1 yapılaoağmdan 3 ünoü kıJomet-

takınııınızın yapacağı torneye reye gidilerek oradan l•ailan
lzmirden i~tirak edecek hisık- mı~tır. Saat ram S,36 da dört 
letçilui ıeçmek üzere 7 Eylftl hııikletçi bakem heyetinin •er
Oııma ~ünü hır koşo yapılmı,tı. dıği işaretle yarışa başlamıvlar
Bn koşularda biıikletç.ıler mfi dır. 25 inci kılometrede <hkk&t• 

1ahakayı ge9 hllber aldıklarmdaıı ıizli:i yiizilnden ufak kaza t•h· 

lıaztrlanaaıadıklarrnı ileri ıiire· likHi geçiren A.ltayli .Mehmet 
nk hir mii1abaka daha yapıl- ınüıa.!Jakayı terk etmiştir. Geri 

masını teklıf etmi,lerrlı. Bisiklet kalan üç biıikletçi mütemadiyen 
beyetı hu tekliti kabnl ederek bırbirinın peşini hrakmaınışlar

ıkıncı nıüıalıakanın 28 Eylüle dır. Urla iıkele1inden döndükte• 
te,.a<lüf eden bu Ouma güııü hir ıııonra .ıa 10 ıncı kılometrey• 

ynrı~ daha yvpllmaamı kararlaş kaclar nzıyet hu şekilde denm 

tırmıtlı. Ouma günii ~a\11\bleyin etmiştir. 40 ıncı kıloınetreden 
erkenden A llaydaıı üç, Kuşıya. ıonra geçen yarı~ın birinoııi 

kadan da bir biıikletçi mi.is:ııbakli olan K.S.K la Kouini ya'fa.t 

ruaballi olan Güzelyalı tramvay ya'faş arkaılaşlarını geride brak:

depoları önün• gel.rek arkada~- maga ba,ıamıştır. 45 inci kilo
larını bekl•mege ba,fam1şlardar. metny*' yskla,tıklan Takıt Al~ 

Hakem heyeti ıaat 8 de başla taylı Pot Korsini ile aralıuın

ııac&itı l>o yarışı lzminporlu bi daki meınleyi kıaallmışttr. 
flikletçılerin de ittirl\k etmesi 50 kiloıııetralık bn mHafeyi 

için yarım aaat <laha tebir etıui:;; 1,1.9,46 saatte katetmek ınretil• 
iH de ıaat ıekize geldiği lıahle K.S.K tan Konini Hiri birinci 

kimıenın gelmedigıni gorunce ıki 11\niye gıbı kıtıa bir farkla 

miisabakaya ba~lamağa karar 1,40,4 aatte ele Altaylı Pot 
vtıı nıiştir. Yarıt lzmır - U rlR ık inci gılnıi9lerdır. 
ıııkeleıi arasında 50 kilometre Kaptan ......... 

Moda Deniz 
...-·····-·. 

Havuzunda 
İstanbul, 28 (A.A) - Hogürı 

öğleden e'fYel Modn deniz bau

zonda doktor Oemil Turgut be-

yin hlareaicd• ha nneki 

ao ropu twrnovası icra E"dılmiş 

tir. Geçen Hoe g-aliil geleıı htan 

bol 1111 ıporları knlöhü bn defa 

genç •lemaıılardan mlir•kkep bir 

takımla ittirak: ederek tecriibıli 

Galata1araylılara mokayemet ede· 

memi,tir. Galnta1aray takımı 

e'fnlA Beykoz ile karşıla,arak 

6 - 1 kazanmı' ·T• firısl T&ziye

tinde lıtanb•l ıo ıporları lrnlii 

bünti 15 - 1 yen~r•k bu aen•ki 

şer et tarnoTaıını kazanmıttı r. 

Maarif Kupası -·- . 
Maçlara birincili~lerinden 

sonra baslanacak 
Türk Maarıf Cemiyeti sekiz: 

kulüp arasında tumova usuliyJe 

bir futbol maçı yapılmasına ve 

bu maçın galibine de Maarif 

kupası namı altında bir kupa 
verilmesine karar vermiştir. 

Turnova uıuliyle devam 
edecek olan bu maçlar ha· 
ıilih talebe yurdundaki mek· 

teplilerin ihtiyacatına sarfedile

cektir. Maarif Cemiyeti bu ka· 
rarını bır mektupta mmtaka bi-

Kar•, :.W (A.A) - Şır.rk mın

takaluıo<la iıkan j•l•rini eöratl• 
bltirmtk içın ,,ehrimiae gelen 
•üfae "~ iıkan umum ınöiürti 
Ali Galip bey mülhak: ••merkez 

kanıında tetkiklttriôi ikmal ede· 
rek diin çok ıneİnnoa bir ınrett., 
bilomom memurin Te kalabalık 

bir halk kiitlHi tarafından 11gur• 
Janmı,tı 

lanmot bıuar.tli müzakereler 
cereyan •.rleınittir. Müzllkeratin 
mennu nratlnrhcu maddeler 

inhiıarı il• afyo• tüccarları an •• 
ıındaki noktaı nazar farklarıdır. 

rinci reisi Vali Ki:r:ım Paşaya 

bildirmiştir Bugün toplanacak 

olan merkez heyetinde bu mek· 
tup etrafında. müzakere edil~-

cek ve haber aldığımıza göre 
Tenis Ka.r,ılaşm.&81 Türkiye birinciliklerinin arka-

Hakkı ikinoi, Buraadan Ahmet Gu··ııe. İıtanbııldan t y•• k y 1 brahim ur - ugos av ö9ünoü. 
400 M. Hl\lıkeairden Niyuıi 12,88 birinci, lzmird•n Niyaıli 

Belediye 
intihabatı 

Bodrnın, (A.A) - Belediye 

intı bahatı için yoklamalar bugün 

yllpıl ınaktaclı r. 

KHtabya, ~9 ( A.A) - Bttle

diy• ıutibabı hazırlıkları ıon Te 
en hararetli ılentııtindedir. Yok· 

lama Tt- ı n t ıha l.at tı·şr ınıtYelde 

Jllt•ı1acak.tır. 

Hamiyet Hanım 
Bugün İznıire Geliyor 

1931 Senesinden beri ses krali 
çeliğini muhafaza ~den küçük 
Hamiyet hanım refakatinde Ke· 
mani Nobar efendı olduğu halde 
bugün Bandırma tarikiJe ıehri 
mize gelecektir. Hamiyet Hanım 
Belediye sahil parkında birkaç 

korıser verecektir. 

56 6/10 birinoi, .Ankaradau 11• ikinci, I zmirden Sebabattin ü

labettin ikinci, l.tanboldan Fi- 9ünoH. 

rozan üçüaoö. 

1500 M. Aaknradan Şet'ki 

,,35, '110 birl•ci, lzmirdeo İb· 

Oirit. f atanbolclan Kar•ka' 

51,20 birinci, letanhuldan Mu

fahbem ikinci, lzmirden Ni1azi 

rahim ikinci, Tstanbuldan Ruhi üçüncü. 
üçüncü. 400-100 Bayrak btanbnl 

5000 M. tzmirden 17,18 bi- '6 6/10 birinoi, Aakara ikiooi 

rıoı, Aokaradao Galip ikinci, 

BorHdao Ahmet ö9iinoü. 

110 .M.. Manlah ko,u. latan· 

!amir ü9ünoö. 

Umumi tasnifte lıtanbul Tür· 

ki7• ı "hirlnoHitint kaaa•mıthr. 

htanbul, 28 (A..A.) _ Ş(\hri- sından maarif kupası maçların• 
. b 1 y başlanacektır. 

mısde u onan 11~oıla1yanın ... • • ... , 

marnt teniı9Heri giisid• bir ka Zorla Dostluk 
'J.'epf'cı k t• ıii ruıel ı ıok,.ğı nda Jabahk öaünde bugün hizim te· 

oi191lerimizle kartıfa,mışlardır. 

Teknik netayi9 şanlardır: 

Satfu Şirioa 6 2 n 4 n ko 

la1lıkla, Galt Pontet Sededa 6 4. 

6 4c galip. Matmas8l Grodetaki 

aadam Gtartlaa 6-0 6-1 maaltıp. 

Zeynebin e'fin• ıriden Nazmi 

ogla Fethi namındaki hir şahıı 

Hiuayet nmında bir kadını doıt 

tatmak iıtemıt •• tabanoaaını 

Hiday8tin ağzıoa dayıyarak 

tehdit eyJedi~indeo zabıtaoı' tu· 

tolmu~tur. 
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Sabık ;;;0::-~m~a:;;.:10 Bir ._z_ıe~ıT_A v_uı_uA_Tı~I 
• Yaralamıf 

~'9 ... , ,~•mn•db ımiımmth 

fi Bir Aşk 
! Kahranıanı •Jlf G t • d ç k M k 1 • Çayırlı bahçede fırında otararı 

ıı.acc..r aze esın e ı an a a esı ~:1!:ııb: f~:.~~k gi~:}'1;,.:1.~1~.t!~~ 
Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

----------------1----------------- lu Yıuulu keaerle yaralamışlnr-
Tayyareler Büyük Şehirlerde On Bin- dır. Haklarında zahıtaoa tahkı-
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katl\ buşlanmı~ııı. 
lerce Telefata Sebebiyet Verebilir Mantomerakıısı 

Ikıç•şınPlıkte Turan ıoka
jtında Hukıye Ferda banıınıa 
&Yınden hır dikı' makınHıyle 

3 manto Ye daha ~fyuı çalın
mıştır. Zabıtacaoa tabkıkata 
ba,lanmı~tı r. 

--------------------------
~kiiz Kavurmasını Yaparlarken B.aul 
Ya.mboya. Sordu: « N'Eıreye Gideceğiz?>> 

Ya zan: Sabık Fransız bava ııazın Plrre Cot 
"Peter Llgod,, Budapeşte 

Hava mnlıue ıelerırıın lıll} ük 
teblık<ılt1ri tlo'ayaıle lıütiin ınem 

Nuıl Ahmet ağa? kahraman! Hl!r şey Hanri! Hal- lekeılttrın uınıımi ~fk:lrınıla n-
- Ondan ko.ay ne var? işte buki kendisi bun l arın bütün bü 

yanclırdı(!ı eııdışel r, ~iiııden gii
lrııümüzde öküzler, bava sıcak, tün aksine! Boyda boy yok! Gü 

ıı• l\rlıııakta v.ı müdafaa tedhir-
artık bı2e lazım olmıyan şu ara· zellikte güzellık yok! Ahlakta len 18t.,ıııııekte<lır. Parlamento. 
banın ta\ıta arile ila bir Öküz ablak yo'<I Kendısı bile kendi lar lııııınn ıçııı ı .. Lısısaı:ar kRbol 
kavurması yapınca bize bir hafta sinden tıksioecek bir ha 'de bu .. bllkfııııcıler lıııva fılolarını 
Yetıcır vallahi ha! ıunursa artık Hanriyi kıskanmaz 

v takYıye edıyorl>1r Vtt lııı lııı 1 , müş 
Hanri - Bulunmaz şeysin be da ne yapardı? 

ıerrk !Plılıkeyı a1.altacak yerde 
• arttırıyor . Frıınsa son aylarc!JL Ahmet ag· a! Hele !U yedig· im· r. I Hayımduraninin emri ile 

Büftek yok mu? Hani Paristeki Hanri ve arkadaş arı üzerinden 1 ı• 1 1 .. 1 1 ,_ h 
• M e nf e Jl1tı;ettırı<- "'il •a~ı<a ava 

ıefaret salonunda yediğimız pi çıkan sııah ve paralan Billere 
1 1 

lı . .' 

l 
es ı atı ıçın RfrıO.\ ıır ınılyar 

livlardan da eolesti alimailah! verdıkten sonra keodı yanına 1 1 1 k ' '· 
ran < ı t1'ı1111tıtatı11 ıarfına •" 

Ahmet ağa Beryene bağırdı: aldığı polıçelerı Sa.ar, Hayımdı..- 1 1 
d h 

ra r vt•rını.,.tı r . ngı t~re a ı 

- Bana bak, tuzlu sa baııg-ıl ranının önüne koymuştu. liu po k 1 1 • k 1 1 
b 

t'nı ı ıttva uYYt't erıne 'a a 
Yamboyu yanına al da fU kavur tiçeıerın hepsi Rau ün baoası , l 1 1 • ı ·· . dıl 

f • ı o ılaçp~ıııı nzuıııııı a el-
maları kes bakalım Aıçı çırak· Mösvö Da'reymp tara ından çe ı . . . . . ııııştır 
lığı da öğrenirsin bir gün lizım kıımııtı Yek Onu yır mı bın hra 1 1 1 r. d 

1 
1 d' A r11 ıa ın t" .ı~ •e en ıte er 

H b k 
•. 1 • . k fPrında "" haklı ını ıt: Hava ol ur. ı 1

• 1 d • 
Beryen - He hey! Daha ne ayım u agıt arı sev.nere 

k k K k
• h ıııulıııı;ıhe •rıne karşı tahaffuz 

ler öğreneceğimi Haydi bakalım oynuna so tu al uta ya ut . 
L .. M d . b ı kalııl ııııdıı. Bu sıırıll~rı aşağıda 

aıçı yamaklığınal Side akıllı abur veya a arastakı anka· ıııüııakaşK eııuPk ı~terım : 
Ahmet ag· a mıdır? Pırzolayı, ka· ıara bozduracağını ümit edi· ' 
vurmayı dlltündü amma evı, yordu. 
kiStkü dütünemedil liu kağıtları kanbur Jaze gö 

Ne demek yani ya? rllnce sürurdan gözleri parlı· 
Ne demek mi? Artık yarak: 

il arı lııı hıı•ıı•ta lıedhııı l~r "' 
lın :ı ılıılı:ılc Pdıvoıııın ~l'tthıı kfl 

çok lııiyiiktiir. Vtt SHrıeıforı @Ane 

y~ de ırıkıtuıııı lıüyıiyor. ZırR 

lıavncılık fıl~mıııdekı terakkıyut 

tlaınıa T'O f'iir'atlı hır tt"ıtıpo ıltt 

artrııalıındır l\•rılerıın hıı harta 

bı rk"Ç rakaın Öj?ı eııınrk 11terler 

mı' 

miilbi~ ke,itln yapın19tır. Bu ış · 

lerın ~n ivi hilıcııı Fransız ali 
ını Profeaiir L•ngevıu, ancak hır 
kaç !Ryyar ... ıııın böyiik hır w•h 
rın iiıtünden nçınıuıle bu •ehrı 
tRwaıııeıı .zebı rfere garkedeoegı 

tıkrıntl11dır ve ılan edıyor kı, 

Son Bistem /ngilız 
bİQ bir gaz muk.,ıı bn gazlıua 
kKrfı tahalloz temın etmez. Bn 

hal yoz hınleıce erkek, kadın Te 
~oonklnrın kRtı ölümü deınektır. 

uaba bıze lizım değil dedık - Ohl Demek o uyor ki sev· 
amma örtüsü IA:ıımdır. A i keten gili yeğeoım ve aro<ada•larının 
her.inden bir ört&. Hahf bir ça üzerinde ne paradan ne de po i 
dır demek. Hele erzakımızı koy- liçedeo eser kalmadı! Bu muvaf 
mak için bize torbalık ta eder. fakıyetimize hiç diyecek yok. 

- Vallab sende akıl olsun Şımdi züğürt ka an Hanri k m 
Bır rııı:ılız ıııiiı~ı. .... sı, O•- Hugün aı.cak hır Ye ıki kilo 

be Beryen! bihr ne mısk n.eşmıştır! 
nnal Oıovı-•, uınoıni lıarpıe 11kletırıde rangın bomhaları 

Öküz kaYurma11nı yaparlar• Bu sevınçle Hayımıo 
.Ken Raul Yamboya ıordu: tutup ııktı. 

ellerini l!llt ten l!Jl'S e kaılıır oııız ton nrdır. Tek hır boıuba tayyaresi 
ıııevadılı ıııü~teılenın L•ındra iiı hn IJoıııbalarJan yedı 111kız yiiz 
tiıne :ıtılılıı?ııı Jı,.ıırl:ıtıııış ı. Hn ıan11•ını parıst~n Loııtlra'ya 

- Ey Yambo, ıöyle bakalım - Aferın ey koca Büreb 
timdi nereye gideceiiz? men! Gerçekten üstadı kamı! 

- Söyleyiın efend:m! Fakat imişsin. Candan gönülden senı 
vereceğım nasıbatları dinlerseniz tebrik eılerim Sarı lncı di ı• e 
aöylerim. 1 tanıdığı kız kendısıni koğdu r u 

- Söyle Yambol Nasihatla· zaman sevgili yelfen ım n ournu 
rıoı dioliyecegız. Burada en eyi nasıl kırıld de şimdı bır mete o ı~i 
bılen senııo ka mayınca yerlere sürtütmü~tür. 

Raul ile Yambo müzakere· Bu kadar metıb ere kar~ı 
lerini ede duu.ınlar Bız fakir Hayım yalnız tevazu u bır gü 
Silirın, Hayımduranideo aldığı l~le cevap verdi. Kanbur sordu: 

memuriyet vazıfesioi yapmağa - Hanrioin gittıği taratıarı ı Son sıstenı Alman 

nasıl deYam ettığıne bakalım. bilir bir klağuz bana vermezlolııııı ton 1900 kurh:ına rnalol-

•: misiniz? ıoa,t11r. 0Mıeral Hıo•M, tıAlıh,. 
A k d 1 d k - s-ı· d · ki -r a aş arı soy u tan ıoura a ar an eyı a\!'uz mu I zırda, hır günde 600 ton ıoevad 

fakir Siıir aıtıntarı, sılib ı arı, istersiniz? Dünyanın hazıoe l erıoi dı müşteıhrnın Loııtlra üzflrın<ı 
kiğıtları haydut.ara verıp ken verıele sadakatı sanılmaz. atıl1Lhıleo••i?ı fıkrındodır. Hıı IJel-
disi bir taraUa baglı olan, ilfı - Eyı amma Salar yorgundur. kı nıülıa tiı;t ıılı hır ıahınındır. Hu 
bir ata biodiii gibi Bahar yolunu - Silir yorgunluk ned r bil· 1111 n içın lı ı z hunu aıı::ıri hır 
tutmuştu. mez Ne vakıt isterseniz hazırdır. hnıltl~ ınılırırı 8110 ton olarak 

Dolu dizgin gider~k iki saat - Peki il Şu sıcak bir az kahnl rtl~lıın. Ve fılbakık& hır 
ıonra tebre vardı. Hayımdura geçer geçmez atlara bınip gıde b~va fı lıııu :300 ton ıııevadılı 
ninın huzuruna çıktı rız. Sevgıli yeğenim n ızıoi ken mi\~toılevı P"k kolaylıklı; lnıcı 

Hayım, Ajerton ile bir mü· dım bulmağı arzu ederım.Başına fızlorın lıii~Cııııet merkezın• aıa -
zakerede bulunuyordu. gelen komedyanın akıbetı ne o a hılır. Avnı ıın.iın Par11, Brük 

tayyaıtit11nden bui 

laşıy&bilır Ye hu mi k 1 ar, 
Londra, yahut Pariı itlaıye 

ko•vetlerinın Höndürınerine yetı· 

şemıyı·c•kleri derecede çok yan
ı!ınl"r ıkıtına katıdır. Uzun 
ıııiiJdet Pllrıs ilfaıye11ni idare 
ııdon hır Franlll'l ııııneı· alı, her 
türlii tabaftuz toJbırınin ha}'ali 
oldugnnn ve bili kın böyle bir 
anıl11 halas, yalnız kaçmakta 
lın la hı lecei?ı n ı aöy lem.,ktedır. 
işte tehlıkeler hüyle lıiiyök Ye 
hiaınan•lır. Hii~tiın•t merkezlerı 

Fakır SAıir memuriyetinin 
tekmil baberını verıoce kaobur 
ıon derece memnun o.du Fakir 
Sitirı tebrık ettı Ve berıfe mıi 
kemmeı bır mükafat vadetmıı 

cağını görmeği pek merak edi ııel, Herlın, Prag, Var~ova, Ro hırkaç gün içınde tamamen tab 
yorum. Kim bilir ıafalı ıey ola· ma, Bıılgrat yahat Hııda[lPtl• '" rıp edııebıleoegıne nazaran bü 
caktul bırleri il• Garbi Avrupanın bıl töıı wedenıyPtııniz tehlıkeye 

Kanbur Joze bu ıözleri oka oiimlt1 unayi merkezleri ıçın nıarnz bolnnuyor, deınektır. 
dar keyıfle söyliyordu ki Hayım dabı YRrıttır. ~· aınn• Sovyet lttı- Fakat tımdi bana dıyeoek-

olmak ıçıo dedı kı: 
_ Ey mubtuem fakiri Bir duraoi bundan kanburuu emeli hRclı fuarından Tiiııııda gefirilen tiniz ki «Düşman tayyueleril• 

az daha gayret et. Biz de Yam pek. d.ehtetli o duiunu an.adı, hiiviik earıAyi merkezleri bu inı harbetıuek üzere orıların lıartı 
d dı kı kAn n haricııııle kalır •• hu ea- ı.na tayyareler çıkarılabılıu 

boyu . ana diri diri teaiım ederiz e : 
Sen de ıstedığıni yaparsın! - Hanri için ne düşünmek yede Sovyet Rnıya lıarp halinde şhpbe1ız tıu yapılabılır, fakat 

- Abl Dünyada benim için ilterseoız dü~ünebil rsioiz Yal· boıu•I hır mnkiı bai:a olur, Jtt,manınıııı yakalıyabıllr1rınıa. 
bundan b&,ıık bir mDkAfat o.a oız bavatına kastetmeği beyhude Şımdi hn 300 tonun te1ırl• 8ema höyüktür Ye nçnf yolları 
ıaaz Ne çare ki Bahursenç yere dü,ünmüt 0ıursuouz Çöıüo rinı tetkık edelım. Honanl11 yal- hıtd11:ıı Te heaap51adır. D~ha soa 
Yamboyu affetmif. ortasında silibsız . ekmekı . z kal nız bir gönde A nııpanın h11r harpte avcı tayyareleri, mnba-

zıındır. 

Hor uçu, nınllerinde <le bi\. 
yiik t1ırakkıler yapılmı~tır. Bu 
oayede bir Y"kıtler her bomba 
tayyareaı için gayri kabili ıçti· 

nap manialar te~kıl eden 111 n 
bulutlar bugiin ılütınan tarafın· 

Hırsızlık Vak'ası 
Bıumahanede yangın yuinde 

.Miizehanede amele HöHyin Y• 
Haaanın yedi liraa,uı çalan Mu•· 
lıı tiait tutnlmaşıur. 

- Maltızlarda M. Jllateonııa 
nıaj:!aza•ı ününde bırakılan lıir 

miktar D~mir Tamail oj:!lu Ha. 
HD tarofından çalınmıştır. 

- Tepecikte Qe9me •oka~ın· 
da Hidayetin ninden 37 liruı 

• çalınmıştır. 
Uzerlnde Esrar Çıkmıf 
Karşıyatla Pazar yerinde Ala

şebırll Mehmet oı?ln Mnetafa 
ojtln Mnıtafa ıon derece sarbo~ 

olarak dolaşırken zahıtRca tn. 
tul mu, •• kuakolda flzeri .ar1t
mnoa bir miktar earar bnlnn
mu,tur. Hakkında mnRmelei lı1t· 

ııunıyeye bıışlaomı~tır. 

Yumrukla Vurmuf 
hmetp•~" bolvarında ,ofiir 

Mehmet, Yıııut oj:!ln Mebmedın 
önüne geçerek kendiıini yum
rulıJa döTmiiş •• kaçmı,tır. 

tayyarele1inden biri Yaralanmış 

don görünınek11zin bedeline yak- Yemi' çaroı1tnda şe,h•e Hak· 
laşm11k iıtıyen bttr tayyarecıııin kı beyin magaza1ında amelelik 
çok kıymetlı yardımcılarıdır. Hn eden Hobor oj?lu Ynuıt ile Oe• 
aehııpl• geceleyin Y• bulullu ha- ınalettiu Ye Zıya arasında ı, 
.-..lıırda tecaYüzler yüzde yöz menlHlnden çıkan kaYgada Yıı· 
munlfakıyBt öınitlerile dolndar. Ht yaralaoını,tır. 
l ayyareye karşı kullanılacak Harfendazlık 

top9ııya c•lınc•, 9öpht1Bisdir ki Keçeoıler Ol\dde11nd•n ge~en 
bn, kıymeti küçi\ltiilmiyecek bir Fatma hanıma c HRaretinise d,. . 
müdafaa tedbırıdır, Buna raıt· yaoamıyoruın, ne Yakıt kaYut•· 
ınen hen bııno MZ miieı ır adde- oagız ekerım . > • klind• lııf 
dıyornıu. 8on harpten alı.nan atan Süleyman ZRbıt&ca yaka 
tecriiheler bn ınPTZUU iıpat et- lanmıştır . 
mıştır. Şn muhakkaktır lıı top- Sarhofluk Hallle 
çııdaki terakkıyat, hav>lcılıkta Keıueraltı cadde1ınde Jfotl 
kınden hüyiik degıldir. Herbal- ramin Mııbmet oglıı kiımil, ur· 
dd hnva tanrrnzlarının muvatfa hoşluk aehebıle yere <liiomüe Yıı 
kıytitı ümıılı çok tazlaılır. rılındeki çakı ile yaralanmıştır. 

Camları Kırmıf 
Hır hava fılornns karşı goy· 

Tepecıkte Meydan ıokağında 
ri kabili içtınap bir ruanıa 

Oıman ogln .Aliuin evine taar· 
teşkıl edebilmek için tek bir 

ruz edeıek kapmnııı oamluını 
çare Yardır ki oda! Onların mağ· 

kıran kRhnoi hmail zabıtaca 
nelerini ,ualarla fsalıyetten men 

tutnlmu,ıor. 
etınek. Hu ıbtira maateuıül da· Geceki 
ha henüz ıkmal edılmemiştir. Yangın 

Dün g•ç• Sandıkçılar çarfl· 
1111da çarıkçı oglu hanı ittisalinde 
11 numaralı kalaycı Mehmet 
efendınin dilkkı'l.uında bırakılan 

ateşten etraltakı tahtalar tutııt· 

muş Ye ıtfaıye taratındau yangın 
b<ımen hnetırılmışlır 

Hunnnla beraber bıı çehrenin 
tesır edemiyeııej:!İ ağır yag mo 
törleri de Yardır. Binunaleyh 
lıorkoyı•rnm ki motörlerd• bu 
yolda Yoknbıılaoak tuakkiyat, 
bu ıniidat .. a tedbir Ye çare11ne 
de tekaılılıim 11deoektir. 

Şu halde geriye daha nı ka
lıyor7 Mukabele bilıui11l yapıla

cagı korknıu . Fakat öyle adam
lar Yardır 1. ı Berlın, yahut Ro 
ınanın t11brıbi ıhtımall onları 

Loodra, yahni Pıu11i tabrıp et
mek arzu ye ıbtıruından vazg.r 
çıreme:ıı. Bir felaket arka11ndan 
ıkınoi bir lelAketı Yoku getırmek 
o lelllı•ti telatı edemez, bililkiı 

"'dıt eder. 
Mukabele bilmiıll lrorkn1n, 

möteartıaı ıüratle harekete Te 
baamına derhal büyük bir darbe 
Yormak gayret.o" ıevkeder. Harp 

zubnruodabır hodot lııuyo-

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

Kirahk Ev 
Göztepede tramvay oadcl&1ıue 

ve vapur ııkelesrne iki dakıka 
muatede ııayet ha vatlar Ye bö · 
yök bahç•yi havi bır ban!' ki · 
ralıktır. Borııa. ıarayında .Fehmi 
Sımaarogln beye mhraoaat. 

'l'elelon : 3039 
8 -16 (S 5) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kı uç t•ll.ıılleıı L•~.,11. .. ut 
bilir: 

1) .Askeri havaoılıgın lijtYı, 

2) H~yoelmılel bir haya :ıa 

bıta kaYntl Yiioade getırilmeıi 

3) Tıcarl havacılığın lıon-s barıgı l•iiyiik bir ,ehrindı> 18,000 11mlarını ancak büyük möşkiilı\t 
iıir bunu dıyerek Hayımıo dıkları için ya vahti hayvanlar 

yüzune baktı Hayım da herifi parçalıyacak yahut açlıktan ö.e kışi öldürülehıleoektır. On ~i!n ıle yakalıyabilırlerdı. O Yııkıt nıınu bo•nbardııuan etwek, 
t k · · :ııarfında hn ınretl• 180,000 kor hır tayyarenın YH•Iİ ıör'atı mul.abel• bılmısıl da•et et-

trolii (tioari havacılık ,ıddetlı 

bir kontrola tilıi tııtnlmaua,I 

derbal bır ıında harp hllncılı· 

g1111 ıokıllip e<lebılır.) 

meyus e meme •çın: ceklerdir Şu halde onların CSlü Fııkı&t 
- Baburse.nç affetmişse ben münü ı.endımız tacil edersek ban, 100 l(Ön 11&rfında 1,800,000 8t1atte 150 kılom11tre ıdi Bugiin mek, deınektır. hnrp 

etmedım va? Sana ben Yambo l 
1
. h"k• t ' kurban nrılecek deınektır, Hu ıaatte :l50 kı!ometre kateden hır ılau edıloıek•ııııın Ye evnld•o 

ngı ız u ume ının pençesıne n~" hır tRhrıke mukavemet ede ta•y11r11re yeıi,ınek çok gii,,tür. haber Yerılınek•ızin bir hiikti nuo kebap edııeceği zamanı ha· dütmüş oluruz , , ~ 
ber verırım! hıleoelc tek hır dHYletın ve hüyl11 Hnntl1Ln b1L,ka yalnız dii,ına met ruerkezıni bombardımanla 

Dedi Hindistanda Gruın - Hayır bayır! Bu cihetten bır h~le ıhtılii! çıkuına~ıı nııı nerede hıılıındnRuıın ııgren· yakmKk, her y•ştaıı •• her Rıılanıııa koııforan1ına tı>klıt 
Haorıye göalerdiği taYır kanbu biç eodışe etmeyiniz. Ben de zın dayanahılecek dereceM ınek kıfayet etmez. Ona yakla · cınllen oo be' yırıni bin sı•il ettim. Maaınafi hen mntlaka 
run o kadar bHedini kamçılamıt on ' arın açlıktan yahut Y•hti bay kı.•vetlı 'iııırlere malık tek şabılwelıdır. Boı<iiu hafıt tayya- abalıyi öldiirm•lı: mecnunane yalnız hıı çare iizerıııd •apla 
kıskançlağını, yeaını körükle van•arın hücumundan nasıl öl- bir milletin mPYcot oldnl?n reler kadar ıttraıli olt1n aj:ır bir barekettır. Dünyaya mııı nıp lıalm'lm. l<'ııkat bo~ün halk 
mı,ti ki Haminin ölüm haberi düklerini görmek için gidiyo ,..anneılılehılirmı7 Fak&t ha daha tayyareler yapılabiliyor. Hafit naaların bepıi bapıtıdilmit d•· içınde baaıt bir kim•• ve hiı 
ıelae bütiia Yarını JOİUDU he· ruml lııç bir t•Y degildır. Bia ba mil- ıay1are baYada harp için dııha tıldlr. bir adam 11 fatile irfan Ye vio· 
div• olaralı. YUdi. - Sona var - talealarıınuıda ıon hupte kalla elYeri,li Ye k•llanı,lıdır. Fakat ı,imdl benden cHangl çare\ daoından r•l•n ilham 11• ılerim 

M.,J'1111 kanhvr '-lan biuet- Menwr M• .. lan nılınıo ola~ bombaların a7nınııı her ••1den eyyel cltı,mao tay7a- halli teklif edlyorıanvııf• Dıye kh Hazettifim çareden ba,ks 
meaın de ne yap11ncb? Hami Memurlar T .. rinıeyyel pefiD kallanılıoatını fara ye kaba! et- rHlne, onanla harbedebileoek bir ıorulaoaktır. Hen yalou: bir AYrapa medeniyıtiniıı karta· 
.. heı, Ha.ori alicenap, Hami m•atlarıaı rarıa alaoaltlardır. tik, halbulıi OD 'ııee MDtdenberı meııafe7e. kadar 7ald .. mat J&. QHethal 1örft7orum lt1 ....... rılmaıı için hiçbir çare cönmıyor. 

Bu çanı halli hen l<'rnnaı . 
HaYacılık Nazırı aıfatile ıılllh· 

-



~in Bntıtın HaJilı iktisadi 1 etkikler 
E \ ····-·· i - S§, -Boştma/ı bmll&i uhııedt -. çecegız, BuiÜD için meıaımı:ı 
=:: Y azA:n. ; A.:nd.re l\5alro EE a•lanmızdan esbak Adliye ve beş senelik programın tatbiki 
S Tu.r.k..oeye Çev:t.re:ıı: l.'1a1ınıhi B:. at S: kili Mahmut Esat. lzmir meb'u· e.rafındadır. 
§ - Blrtncl Kısım - § su Kimıl, Bahk~sir meb'nsu Ha yapı makta olan fabrikalar 

.. 5Ferra1Bir B'llouma Uğradığı ZamamEf cım Muhittin. Ofıs erkioı, T ca t mamen riyazi bir nesaba müs 
: T Ed 1 • 6ld• Ltl : ret oduı, borsa idare beyetı tenıttır Bu kısım tamamen yo 1 aara UZ en erı v.reoea f reisi azaları. ıktiaat Veklletı •una girmiştir. Hatti bugünden 
E - 78 : memurları. Tüccarlar. Gazele fabrikaların hangi taril:ıte kü~at 

Kendini Vaıerı'nin oJaaındıt - Bu liu~fan kaça Yeriyor- fcıler ve daha bır çok z vat tara ıesım Cfl yapı acağ1nı ve iıle 
·n Valerı'yi yatal?• ba!h, znk ımn! ı andan hararetle teşyı edılmiş, me5i'e başlıvaca(?ını tesbit etmiş 

d b 1 k k Y •. 1 ! S k baoao muz t<a ve bu askcrı müf bu unuyoru• Saoayı· pro'iramı hn ot?"an xgu tJ ara ço ya sn - ıtlnız ani) ıuı mı e 17. "' b 

b 1 d 
reze tararıodao se.im anmı~tır. mı • 0 ta::ıakkukundan bu kadar olan ıatlrap eay a art içır. '-'• yiız dol ra ... 

k t L~ 1 d 1 k 1 Vekil bey şeıırımızde ka dığı kat',yclle emın ve mu-sterıhız. 
n·ranır ta•ıtYYnr f! tı •.. napıcı ~n, na u e 11~ PiTi olnuf'nn 

müddetçe Veka leti alakadar ş d . - d h·ı· d bekliyordu. c ~1Rrıfet aaarAtına ıkı kiiçilk hır 111tıoı u!ı Ferul Cf" m ı pra~ram a ı ın e 
eden b r çoıe ışler f zer"nde a a· t . h t b l'k tokat yerle~tırmek ııteJı(?ım ho tıınd1tn çek kP1rnt1Aını çıkudı, yap ı '<ımız seya a eş ıene ı 
kadar ardan nıa umat a mıc bıj kt d~ ı~ d · 

aenem ~ıhı duyg11ao~ dorınak- ıereddiit etti. ~ıttıoı pnıa 111rıv., "' ı ı sa ı p ummızın ma enıyat 
hassa üzüm ve ınc r f ı atler•nı k M d t · 

tadır• eer em 11e ~üliimHrnıyclr 

dn bile. Ferral; c şımdi gelıyo. 

rom • dır• şatp'kıtımı bıraktı, 

llorounn ödemedtın çıkll. 
Şöf ore: 

- En bü1ük koş~·nya benı 
götür, emrinı YMdı. 

Ku.,ça yakrnıla idı. Fakat 
dükk&nı kapalı idı. 

Şoför: 
- Oraya gidelim. 
- Qı• t•hrrnde bir knşçıılıu 

aokaaı Tarrlır, dedi. Q• ile di>
ltiilmege ıoHmı,, bılmeıdıi!ı hır 

adamdan mektuplA randnii al 

mı, .,.e oııra yatttgı otel karyo. 

la1ıncls, k"m91!ı adamdın kaç
ınak iatedigi ıırada, kalkık et•k· 
ı uinio altmda ku.,.vetli kollarla 
z ptedilmtkte oldogana, korku 

iç.nde, anlaınıt bır kRdınrn ili · 
rafları Ferral'rn hayalbane11ode 

yerl•tiyordn. Kadının yüzü gö
riinmemekl• beraber görür gıhi 
olda u ıima VAleri'ninki idi. 

l llr rHthyaoagı Qıa umuwban•
tine mi ojtra•ah idi' Bayır: 

on•n aih•hıl kRrma karışık eden 
iıtıhza1• ngrarnış oinıt Kararono 
biç bir et okşıyamaadı. 

Otomobil dikenli teller kar
~111uda dormıya meobar oJdo. 
1 lerid• •imetyab .,.. 9ok emoi

yetıla Çin t•hri ••anıyordu . 

Daha iyi ya .• .l!'erral otomebil
den indi, 1ÜYftJnrloi çeketinio 
cebin• yMl•ttirdi: Bir büouma 
ngradığı zamı&n taarrus edea

Jıri öldiirtıcekti. 

BayYan Htıoıları ıokagı ny. 
ku i9iode idi. Boy yant 1•Y»f 

c Mütteri Tar> tliye batırarak 
ilk dükkAnm kepenklerine .,.ur 

do: Satıcılar •.;fuJerdeo korku 
yorlarda. Btt, dakıka iODra dük· 
kAn aQ1hyordo. Qıo dükk&oları

mn netiı kısıl gölgelflri ara11nda 
kedi nya waymuolarıa ho~ok 

atlayışlariJ• birka9 kaoat dar
lıHl h•1YAnların uyanmakta ol 
duklarıoı aoJattı. Yarı karan· 
Jıkta ko10 pemb• lekeler uza· 
myordo: DeRnekJere ba/,tlı pa · 

pagı.ular •• 

Isveç Veliahtı Hz, 
•••••••• 

~ Baş 1 aıaıı Bmncı Sahiteae -
şerefine bir kabul resmi yapıla
cakttr. Misafırlerimiz Birinci 
Teşrinin beşinde Bursa ya ve ora 
dRn ızmit tarıkile l5tanbuJa gi 
decelderdir. Prens Hz 11 birinci 
Teşrin Perşebe günü lstaobuldan 
İımire hareket edacekler. Cuma 
günü şehrimizde bulunacaklardır 
Iımirde Reisicumhur hazretleri
nin köşklerinde ikamet edecek 
ler.Bergama.Ayasluk harabelerini 

gezeceklerdir. Veliaht ve Pren 
sesler 15 bırincı Teşrin Pazar· 

tesi günü hususi trenle r oros 
tarikıle Halebe srideceklerdır. 

Ela.sizde 
Nii:tus Sayımı 

\ ı.an z , 1 (A A) - Vilılye 
ı 1111 zırı P~rtek kazıuına yapalan 
niifrıs .. nyıını netio11ıi alınmıştır. 
Bu rıetıoey• gfüe kaza merkezıle 
nabıye Ye k<iylerdıki nüfaı 1•· 
kôoiı teapıt edilmiştır. llo 
1'aza111n ayııı hudotları dahilinde 
evnlki 1927 tarihindeki yıktlnu 
l:J,992 ıtlı. Buna naı:aran yedı 

ıune zıufııuh. 1(49 11üfnı çoğal· 

IOlflll, 

oflktı. Boy ıuı l adı: c Rt .. uıiı ~1 ısmına .aıtt r a en erımı:ı 
düşürmeK ı s ı venıer hakkında ·· d - d ı. F~rra 'dır, otomohılı ~urllıla lıt-k uzer n e etut ere evam etme!\ 

lıyou dedi. Satıcı çıkıp tel ör• tctkıkat yapın şhr t>oua umumi uıJhassa petrol talıarrıyatına fa 
katıbı lhsao be,-den ma.umat ı ı d p 'Cii nın iilf'81Dde lf&ınhalıuı yıu1 • a .yele evam o uouvor. etro 

mıtkta olan otoınohıh gi)rJi1 8 mış ar eserleri görülen mıntakalara 
cpttk ı"Wi> ceuhını Ycırdı. ı liu mevanda Şerıf zade ha sondaj yapacağız Türk ıyede pet 

1'iifnzıınnn dı>lıt1 ol111n hu lef erinden ~a an Uın Hoca r del rol maden ının met cut bulu 
ıtımnı FMrnl'ı kızılırı_rorılo; adı A met Kırkağaç ı Kazım, Lmır ı nup bu l uomadı?anı katiyetle 

nııı lıu diikklincı hrafırıtl ın hıl~ Taıat ve Sabrı Sü eva;anov•çıao amaı< ıktısa d i ve ;hem z tayın 
bılındıgının açık bır mısll l ı o nn bey erı ış bamrnsıuda k bul ede ç o ço t e.zemdır P~ ı ro bu u 

1 

koYYetı - isfıfHde eılı\IDtHfıı!•n., rek bır müddet göıüşmuşıür. oursa ı ıd sadi ıaalıyetım ze oaş 

~<>re - mırnnsı:t. bır şeyJı. Bunun- 1 Ceıdl BPJllR Muharrırwu ka bır \'eçhe bu unmazsa yıne 
la hımther, ze FIPqanrıtı başka bir cep.ıe vermeğe mec 

~aı ıcı: Hareketınden b=raz evvel bir buruz., 
- Hır <le kıuıgnrn'ın var, mu'ınrr, m z e ~Ötüşen Ce aı B Haber aldığımn:a göre Celal 

Jedı. demışt r ı<: beyefendi Mardın ve Erganıye 
.1!\~rul onıuzlannı sılktı • .,,,.. ka dar 'apac g-ı styahat esna ı· n - s ze sövliyecek venı hiç a • 

kat hır çocuk, kcılltuıııın arR~ b kt - .. sında sondaı· amc:yc erinde bizzat 
ır şcv•m vo ur ı.zm r n uzum 

na kaıı~uroyu almıt, gt>tırıyorılu. . . ou unması muhtemeldır. Büyük 
G t k .. "ik k 

11 
h ' h ve ıncır vıaz yet ını bır çok s ne 

aytı uçı ·, ı ı ır "Y""" 1 
d t L' I' k k lerdenberı tetkik etmı, bu unu 

ı ıu ••• J) erra a o r muş, dışı 
ı. • •• 

1 1 1 1 
yoruı, Teşkııat anmak, satış ko· 

b r a aka ıle bu sondaj .arın ne 

t.cesi bekleniyor. 
.e91 goz erı e Hl cıyorıla "f k 

operatı lerı vücuda getırme iktisat vekiline refakat eden 
- Bnno da Yefln. hu,;usuodaki kanun layıha ı arı 
Y•ni bir <Jek d"b" do"111rıln. 1.1·· ~k M 1 t M 1 .J d u uuyu 1 ıe ec ıs nue ır. uu 

va ı m z Kazım paşa seyabatmı 

l•parta ve Keçiborluya kadar 
temdıt edecek ve Salı günü şelı
rım ze avdet evtıvecektı r 

Ferral yanlJ yauş yıiriiv" • . . 1 lavınalar kanunıyet kesp ttıkten 
r•k ocomohı te döndü. J~ıter V "· t t k" · · t 
teri iki Karatanok bık!lyeııni, sonra a 111 1 ıçın aa ı ıyete ge 

anlatırı1R - .,.. herhalde anlata· 

oaktı da - ıriiliinçliiklen kor· 
Lülmak i9io onun ıla hu hıkflre 

oin ıonann anlatıoaaı laıımdı 

8atıoı, boy, dükkAnoanın çnco!?u 
b•p bir(len kiiçiik k,.f,.,.ı,.rı oro 

mohile tatıyer ve dönüp "en k" 
lan kafeelerı alarak gtıf ırıyorlar-

dı. NıhRyet kangnro ile pıapagan 
ları da naklettıl«1r Qın ••brının i) .

1 
teıınde bırka9 tülek ueı ı~ıı.ıclı 
lyııi de ha ya Ke katlar fazh 

döYÜfiİ 1 ü ree o kad"r fazla yara
m't olRoaktı. 

Oroınohil ,aokm bakışlar ara 
ıında hareket ettı. 

Aılor otelıne Yarrnoa l!'erral 
müdürii ça~ırı tı. 

- JJiitfen bttniml• .bhdam 
Serj'rn oduına t.a<lar çıkınız 

şimdi oda ındll yoktur •• keodı
bır ıiirperız yapmak ııterım. 

:Uüdiir h•m hayrretinl y,, 
b.,m de hn hıtr•k eti m~ ~atık ~ör 
rneılı gi hal kırı d,. ki d iişii notıırnı 
taklamaga moYKUak oldn. Aı 

tor da koııser1ıyorua baglı ıuüH 
IPHlerdenı.lı. 

• - Sonu Var -

GQ!Z.7..i'.L/...UJ.7...Z~~..7~ 

HıJat Eczanesınc.Jen 
Tebliğ Ediliyor 

Muhterem lzmirlller: 
lzmırde uzun senelerdenberi 

yapmakta olduğumuz kolonya ve 
esanııçılığı gerek şahsurımı ve ge
rekse mües.,esemize şerel verecek 
d_erec~de nef ıs yaptıı:,rımızı yine 
sızlenn kndlrşiııash~ından ;~itiyor 
ve görüyoruz. 

Bu defa; ZO\ k, san'at ve beda
.Cii bir arada toplıyan ve bütün 
Avrupayı knplıynn yeni ve fevka
llıde bir kokuyu 

··G·· ··ı onu •• 
kolonyası ısmilo lzmire takdim 
etmiş bulürıuyoruz. lzmirde her 
yaptığımız kokuyu ta" Jit etmeğe, 
isimlerine yakın isimlerle satmıya 
kalkanların, nihayet kokulanm11.ın 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER RANK 

IZDli& 
ŞLJRESI 

l\I KH li h/.. l H ıı;HJJJ ~ 

Alman11aaa 175 ŞutJt1sı Mevcuttur 
!:)ea maye ve ıhuyat nkçetıı 

165.000 000 H.RvhAmuk 
Tlirkiyf'de Şnhelerı: l~'IA.SBUL ve 1ZMtıt 

l\1ıt4mla ~nhPlerı: KAHIH.ı.: ve ISKKNUfi:RffE 
Her tiirlii hanka ınuRtnelatnı ıfa ve kabul eder 
c ALMA~\' Al>..\ ""'YRhHt, ıkıunet, ıatısıl ve saire için 

fln t>hv6n ~Maıtle R Jı:O ISTEW\1 A IU{ satılır. > (h-1) 

~ ~ 

ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPlllAR FABRiKASI MAlllULATI 

IZM:IB 
Yeni çıkan yıı;;dık ve rn11vımnlık her çeşit kumirleri 

toptan satışa ar~edilmiştır. Gayet sağlam, şık ve zarıftir. 

Salıf Deposu : 
Yani Manifaturac~lerd• 3 numar•ll 

cad. No. 8 Telefon No. 3942 
(502) 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve ]fabrikası: lzmirde Halkapınardadır 

Yeril Pamu#undan Al, 7 aggare, Köpekbaş, Det11rmen, 
Geyik ve Leylak Markalarını havi her nevi Kabot bezi 
imal eylMnekte olup wnlları A vrupaııın nyni tip menHu 

catına faiktir. 

Telefon Ko. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: BaJ'r&k lzmir 

(H 1) Per. 
~ kl\hına varamamaları yt'tzGnden N 

oldukları yerde kaldıklarını gôrO- N 

yoruz. Bu aetayeni çıkan (Gonnı> lzmir ithaf at Gümrüg..,, ü MüdQr-
koıonyamızı İzmirde yalnız Hillıl 
eczanesinin yaptıgım işaret ediyor ıu·· g""' u·· nden.· 
taklide yelteneceklerin yine ayni 
mevkilerde kalacaklarana emin İzmir giiınriikleri ba~miidürlüıtü ile itbalAt gilmrög6nün kı"· 
bulunuyoruz.Azizİzmirlilerln(Gö- lık ihtiyacı ohm 10 tclo yerli kok kömürü ile 10000 kilo meş• ve 
nftl) i~mile Kemal Kl\mil İ•mini yahut pırnar mangal kömürüoiin Eylftlün 19 nca çar,amba gö-
yanyana arnmalannı tavziha )Qzum 
gOrftyornz efendim. nünd•n itıbaren 20 ıün müddetle miinakaaaya kono1np TetriuiH· 

Hilal Eczanesi nlin 8 noi paıarte1i gilnö 1&at 15 ıe ibalHi iora kıhoaoagrndan 

15 
_ 

8 
taliplerin pey akçtlerilt birlikt• ithal&t gümrüğö mulaa11bHJne 

--~a.F.-.JiQlllllClmJ?ii-• milraoaatıar• il&n olao11r. 19 2'·8 6 3980 ('96) 

Bı·lstol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirJiler Burada Buluşurlar 

Sıcak .,.e tıoguk akar ewyu, banyolu olllllıuı l\Jarmuara 

Halıoe nıtzır ~ih~el manzuaıu ile latanholao "" HYımlı oteh 
Urı toldur. lıtırabat etmek i tıyeol r bebeıuehal bo oteh 
teroıb fldMler. 

MOsteclrt : Kırk ıenedenberi oteloilık yaparı teoriibeli 
f ımırın çok ıyı tan1d1gı 1abık Aıkerl oteh mtisteoıra Umer 
Liit ili h~ydır. 

Dl.kkal• Riitün 11·geliıere Brı•stol Sirk• 
< • Beyo,'.?luoda oıde 

O • • otelıni 
smanı} e rın·eıv .. fldflriz. 

'-'• ~. ı' -• .~ - ., ,. ~ ~ ~ • • ~ ~ I • ~ ·, .. ' • .' ~ 

CEBBAR ZADE 

Yorgancı Muharrem 
Usta Mahdumları 

Htsarönii Yorgancılar çarşısı No. 7 - 9 - ıı 
TELEFON: 3785 IZMIR 

l\uşthyii paıııuk Ye yı.in ıle her model üzerin• el Te ma. 
kmo dıkı~ler sun moJıı fnntazi yor~anlnr ve karyola tnkıın
luı, süs ynetık 11rı n ttıferrnlltı, kordonlu yataklar, tül el 
l 1ınlıkler kıdıte ve kumaş iizerine farbalaboı Ye güneşlik 

perdeler, kanapu sandalye kıht ları, şark oda takımları ve 
eıure nrn!? zıtmızda imal edıldıgındeo oonıı fıyatll\ tedarık 

eılehılı nıınız. 'I'oplan ve pnakende ıiparit kabof edilir 
Ptunt k iizerıııe de ış yapılıT. 2-13 (4.f(I) 

; •• :: .. •• ......... • f ...... ; • .. .. ~ .. 

izmir itha:at gümrüğü müdür
lüğünden: 

Zırde miHrodatı muharrer ena eatılacAgındao talipleriuio her 

gün 1aal on ıWrtt• 11\tlf komiıyonona mliraoaıuları. 

K1lo E~yaoın Oınsı 

07fi0 Agaç TMrıl 

6:! ' t\ Demır Yaril 

5:iu Ağaç eaochk 

49 Qıngo 19 ?.U 1 uf 

53b8 .MukavYa kutu 

ôll Üzüm •epeti 

140 Aı?aç .kundura Çİ Yİli 

21 Bıtümen 

GO Köhne bakır 

24696 24 - 30 - Ü • 10 4035 ( fi29 ) 

'1'ır• Aıliye Mahkem11i Hn · ı DOK.TOR 
kak daireeırıdf!n: 

Rn,;~:::ın k;:.~ra;a~;~a '~:·~~!:~. ~at·ı~ O~"' [sat 
Bayındırın Hamidıy• köründen 

1 l11mail oj!u11erıudRn Ömt1r oıtlo 
Selım ahıybin• 1934/309 dosya Dahili Hastalıklar 
numnrtHll• ikame tıylediği bo· 
f;lllnma dıu·umıtan dolayi miı<l· Miltell.assısı 
deıaltıylı Ömer o~lu Seli ın tıfen HastalRrrnı Her gün Öt?leden 
dıye Ha111ıchrdaki ikametı:abıua sonra Beyler - Hacı lmam · 

giinderil•n dantıyenin ikamet lar sokaıtındn 
gabı me9hal huhıncJoga cıhetle No. 12 • Şıfa Yurdunda 
tebliJt edilmedi~i dantiytıye .,... kabul ve tedavi eder 
rı)en mtşruhattan anlaşılmı~ T• TFLEFON No. 333t 

ınüdd inin tııl~biıı• hinun c.la •••••••••1(•,•••s•.i•I 
ıtaoen tebli~at ıfaıma karar ve 
rılerek tabkıkst 21/10/93~ tari
bıne müsadıf Çarşamba günü 

1aaı 10 talık k ılınmı~ oldnjton 
d•o ynmi nıezk{\rila Selim efen 
d111111 gelmedıği veya bir vekı 1 

göndermedit?i bkdirde hakkında 
gı1•p moameleai yapılacaı?ındRn 
keyt iyet tnbl i~at makamına kaim 
olmak üzere Han olunur. 

4130 (563) 

lzm1r Belediyesinden: 
- Tnnzııat arabaları ıaınira 

tı lçio muktezi 430 lira 50 ko 
fnflnk mnhte)ıf Cl"fl'lta, Yida, 
ÇİYİ •• mangam~zli laınarina 28/ 
10/9:1t te ıaat 16 da açık mü· 
nıkaH ile alınacaklar. 1'alılllerın 
şartoameyi görmek iizere başkfl 
rıplip,e ve miinakauya iştirak 

ecleoekl rin tlo iiylonen gün ve 
saatte beh dıye aoümomne mü-

racaatları. 30- 1 l 4131 (5ti4) _ ... 
İzmir birınoi icra uıenıorlu 

goodan: 
Müflüı ihya }<"biye aıt i{:i-

zım P••• cadtleıınde müfliıin 
fahri kasanda mnon t marka pu 
reeeıi n lam baa ı o 111 l · 1 o. 934 
Pazart11i guuu uut 11 d~ 
maballbtd• aatılacl\Ri ilan olu· ı 

1 nur. 
412() (562) 

'• 

A luıa11yanın 'l.'ürbıng-eıı daı iif 
füııuno Tıp fakiiltesi 

ıııua vınlerinden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve tenasül 
hasta1ıklan 111ütehassıs1 

Mnayeııebane ını Bı rrncı 
Heyler solrngı ( Elhauıre. si 
nemı•11 arkasında ) 55 rınma· 
raya nakletmietır. (1 H5) h 3 

acn- ** 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket Hastanes · 
Dahlllge Miitehm;rı.• ı 

.Mnsyenohano Rirın ı· ı, ' 
ler okal!"ı numara 3l f,. •· 
fon 3956 

Jtvi Karauti ua lr.uuva~· ctul 
<lesi karakol karşı ında No. 596 

Telefon N o. 2545 
(363) 



ıo 

Makine Ve lnfaatı Bahriye Mütehaaaısı 

EYUP UEDAL 

Mıie,•esemin 

ııııuıııılatı 

o l :\r:tk 

:t.4 

ı\lakine lnıalathanesi 
Halımaj!a Qarşı s ı .Numara 50 

adet maki ne 
1 ııni rde 

faaliyettedir. 

A lakadnrla -
rın bn makine· 
orırı faalıyet 

tarzları hakkındı\ ıırnl(l.,.aı :dırı dıırıııı ı '''"'V" eılerı7.. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} aghane Ve lJn DetJtrmenlert 
Jı;in hiltınının al:it VA PclPVAI ım•İ OUllir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaznzyen 

Her boy<ln ve her ı, u vvet 

her c : rı• ınaiırakat iizerine 

Bııumum ~nlz Jşlerl 
Dorbınler, tnlombalar 

tesisatı mıhanikiye asan~ör ve 
v!nçler ve sair ışl<ır Jernhte 
•e kıılınl Pdılir. 

~
Mefruş at Mağazası 

Fesçi Zade A. Nihat 
Telefon 2254 

l\lefro~ata müteallık en son moda tlöıeınelik ka<life, 
Oolıelen, İngiliz kretonlıırı, file, cibinlik vo peruelık tiiller, 
hnMır stor ve keten perdeler, brom: kornız, çocuk aralıaları 
•e sandalyeleri, lahnn, otomobil, ınn•a ın11:;:1mlıaları 

•aire hnlnnur. 

Izmir - Yol Bedesten Nu. 29 
4. • ~6 

~ .. 
ln~natınrniçin atideki ihtiyaçlarınızı pıık ucıız 

temin etmek iatersoniz Halim aı:ta çar~ısın•la 

Kavalah Hasan Nuri 
ticaretbaneRioA miiracaat edınız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neı•! çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden ldvhalar ve bunların 

teferrüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütan lllarkalar 

• 

En Müeait Şeraitle 
Mağ•zam•zda Satıhr 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
e 

II......A..C ... 
Hamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
lfa~.Jnrak Hiiviik 8alapcioj?ln han kınşısında 

• 
. 
• . . . 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

En son sistenı mide, karın, baj?ırsak, böbrek ve dogum 

netıc• i liiznnı giislHilen pilotlu, pilotsuz kaaçak korsalar, 

kasık ba~lıırı, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 

do~nıı çocukların vücutlarındaki igrilikleri ılogrnltma ci
hazları, ktoıuik baMalıklnrı neticesi husule gelen kambur
lnkları uoı:trnllrnnk için konalar ... e kendi ihtiraımız olan 

ıniiteharrik el ve ayaklar, talebelerin çalı~ıoa esnasında fır· 

!ayan kiirek keııııklerinin gayri tabiile~mesine mırni olmak 
içın kursalar. 

1 ürk/yenin yegtlne müeaalsesl ve eaerlerlle ratJbet ue 
itimat kazanan sun'f aza tlmil ue mlltehaaaısı 

Fahri Hiza 
Hey tarafından yapılır 

.Kalıul Hatları : 10 il!i. 12,30 ögleden sonra 
kadar. 

Adreı : lzmlr Kaymakam Nihat bey caddesi No. 20 
3-20 (355) s 7 

Yeni Aeır 

Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR LiSTESi 

J\lÜl\ 11{ ~UB l•:TTIN Hl•~ Y 

fE 79 Yıldız 'lıırküsu 

Ay Doı"?ıln Hatmadımı 

Ax 1788 
l\LARNWr ~Or<Hü RJn.' 

Suzinak 1 aksım. h laroetle 

Hiizırnı 'l°Kke ı m Klarnı-tle 

R U H AT H A 1' l \t 

Şen Dudhklarılakı Handeler 

Hiizıııu :ŞRrl;ı. l\1ızrahı Gezindır 

RKY\'AN HANI~'[ 

Kel ebek. Hamlı" 

Hnhar Çıçeıtı 

ı;n:v l \l R A Nl\{ 

Karcıı:tı\r :;\Krl<ı Hayın Bcnı A lılnttın 

Anrnn Aman Sarı Kız 

\IU~TAFA n~;y 

il iis;,yni 1;)..rl<ı Lebımde .Açarken 

Oiij!•iimdeıı Kaçıp Gıttın 

1' En I '\f ı<: il A !'.. T \f 
11:.,.vel cfl litHtı ın 

BPn A ıı;la rkeıı 
8ÜHRVLA HltDRIYR HA~T\1 

Hiız•LD ~arkı. Uiirdümde t)"nı 

Oüııiil Altlı Biillıiiliim Vı>r 

Haraççızadelerin en lüks 
Ve çok sağlam mobilye ve san

dalyelerini tercih ediniz 
Izmir ikinci Beyler Sokak 102 

TELEFON 102 
HARAÇÇIZADı=LER Mobilye 

Tıcareth anesi 
' ·- - : "-: - ·' . 

P I"' A. T T 
.'ılakıııa J!'abrıkasınııı 

NAMDAR ÇIKRlu-1 

1 ürlı·ıye ümuml Acentesi 

G. D. GIRAS 
IZ~llR ISTANBUL 

Yeni Manıfatnracılar çarşısı Saffet 
Mokagı li o. 3 1 elef11n No. 2413 

P. K. No. 234 

Aıır efondı caddesi 
Baker hanı 

Posta kutnen : 4.16 

A. 701 
975/976 
306 
109 

71 

.... ,..,- ~ • ~ ' I - ' ,~ • 

Mnkii No. 

Kııratat 9 Eylfi.I ıokagı 112 
Kııyuoıcnlar çartında 41/J3 
Bucllda Mecidiye O. 60 
Karşıyaka Alaybıy yalı 

Salilıpa•a caddewi 81>/91 
lımıtpafa mahallui 
Iılrenuer < A lparılan > 

ıcıkl\gı 4.1/:.!2 
Oımaniye cadueti Bıı.-

yınuırlı çar,ııı 2 
.Mımdohı.re m11halleai 
Kirıçlikaya ıokagında 6 
İkinci Sülıymaniye mahal-
le1i N ızıı.ket ıokaj?ı 4 

c c. c c 4. 
Maniıa Sultan iinii 11ki 
gun.ba bııstanesi caddeıi 2 
.Maııiıa Sultan önü 11ki 
guraba ha1taııeıi caddeıi 
Saray mab111le1i bank" 
ıoka_ıtı 

2/1 
8/10 

Oinsi 

... 
iki dükkan 
dükkan 

..... 

.... 
dükkan 

D~pozlto 
J,ira 
15 
15 

8 

50 

10 

6 

15 

nin bir kıtmı 7 
niıı iiıt kıınıı 16 

< 
< 

20 
20 

Mnki ve numaraları yakarıda yazılı eınlı\kin bir ıınelik ki· 
raları 8/10/93' Paz"rteei günü ıaat onda ihale edilmek iizere 
müzayıdeyı kcnnlm11,ıar. Talip olanların hi:ıalarında yazılı de. 
po:ııltoları Tezuemize yatırarak mözatyedeıln• i~tiralı: etmeleri. 

30-7 4083 (661) 

:ııı Evlt\I l'IH ... 
,,Ana Sütünün Aynıdır~ 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Gürbüz Olur 
Sıhhatli Olur 

Her Yerde Arayınız 
Hiikfımel karşısınd" şekeıcı Ali Galip 
8I•: VfM paMtahanesinde. 

D epo•u : 

6-26 (468) H 3 

Temizlik! .. Sıhhat!. Gfi.zellik!. 
işte Hadyolının Hedıyel~rı 

Dalma Radyolln her zaman Radgolln kullanınız. Diflert 
lncl gibi yapar. Radgolln diş macunlarının incisidir, 

Evkaf Müdürlüğünden: 
1 - lt.nıırue ~J ez a rlıkbaşı nıHkiindeki •akıt arsa üzerine 

yaplırılac~k lıal b in~ s ı ioşutı kaııalı zari uıolile miinakasaya 
konulmuştur . 

2 - lbaleıi 25 -Tışrinie•vel· 931 perşembe giinü Hat on 
diirl• Tzmir hiikfiınet konagıd<la ,.ilayet makamı yanındaki oia• 
lonua toplanacak olan .. kaf ihalıı koıniıronunda icrll oluna· 

caktır. 

3 - Bıı ışe ait projeler il• tarlııaıue ve ıunkanlıname nii•· 
baları lzmir, Ankara •• Iıtanbııl lit"kaf Miidlirlülderinden 20· 
lira mukabilinde alınabilir. 

4 - Münakaıaya ıştirak ıdecelı: taliplerin mütahha1111 mü· 
henuiı .... ya ıoutehaesıı mimar olmuı veya intaatın her tiirlü 
ıo11'uliyeti kanuniye, ıdariy" n fenniyHiui kabulü kat'inin ıc
rasına kadaı- kabal •e ifa eyliyecek müteha1111 bir mimu .... _. .. 

miiheodiıi iıtıhdam eylemesi n bu i'i yapabilectlı: iktidari bai:ı 

olına11 •arttır. Miitealıhıtlerin, miihındıı ve mimarların iktiılar 

u ihli.ıularıııı bildırınık için bu gıbi itl~ri yapmış oldaklarıoa 

daır resıni heyeti fenniyelerden alınmış t"el3iki tekliflerine lef 
eylımoleri lazımdır. Ancak bu HU daıreainde ıııiiracat dın 

tRlipler ınünaka1ayK ithal olunurlar. 
5 - Te ldifnaıneler 661 N. lı müzayede, ıııünakua •• ihalit 

kaounnııon OODllCll maud691D• ttYfıkan Jıa7.1rlanarak en geç mü 
nıkaea günü ı .. at li ılı kadar ınalı:lınz mukabilinde lzmir 1~•
kllf miidürlüğiin• tevui edılecelı:tir. 

6 - Münakauya ittırak edeceklerin teklif ettiklHi fiatın 
yüzde yıdıbuçagu niıbıtinde teminat makbuzunu .... ya mektnbu
ou, ticaret otlasında lı:ayıtlı oldnkl:ırıııa drur .... ııilı:ayı •• fenr.i 
ılılıyet "f'e&ilı:asını tekliflerile beraber vermılerı Hizımdır. 

7 - Verilen en az fint umum ıııiiıliirlii gı hıldırilerek haddi 
Ilı.yık giiröl•lügii takdirde konıiıyonoıı ıekiz ı:iiıı ıçinde ihalHi 
yapılacak •e haddi layık cörülınfdıgi takdirde ü(il x. lı ınlina· 

kua •e ih~le kanunu muoilıiııcı ıııııamele ifa olunacaktH. 

8 - !\liirıakuaya girmek istiytnlerın kanırn ahl-Jıını .... yu• 
kardaki tarifat daır11ind~ 1111ıırlanacııkları tekliflerın~ on !(iÇ 

ihale ~ünü ıaat on diirde kadu makbuz mukabılinıle hıuir E•· 
kaf ıniidürlüğüne tet"di etmeleri "f'eya tayin olunan •akitten e•
nl yetişecık ıurette ı;öndernııleri ve ib1'1o giinii ıayın olunan 
ıKatta komiıyona gelmeleri, projeler ile ~artrıame v11 nıukaulı· 

uame ıuretlerini almak istiyınlerin de her gün lzmiı·, Ankara 
n İrfanbul E•kaf miidiirlükle1'in• ıniiracat eylemeleri ilan 
olunur. 

30-8-15-Z:l . 4058 (562) 



~7 Fylftl l!l:i4 Yeni Aın• R ııhil'8 11 

Irgat Pazarında Azizler Sokağında 
---------

. . . 
• 

Eqe mıntakasının en. büyük ve en ucuz iş 11apan matbaasıdır 

il 

•· I • H ı 

• 

NUftA.BA.IA. 



Teni Alır 

rratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandal• 
Kumpanya•ı 

OIU~STEı; Taporo 20 eylülden 

26 eylüle kndardo,!!ro ANVERS 

RO'l'.EHDAM Arı.JSTERDAM 

Ye HA.MBUHG içın hamııle 

ıl:ıcaktır 

STJ\LLA vapnru 20 eylfıldeıı 

25 <'ylı'ile kRdar dot?ra ANVERS 
ye 1\.\J~'l'EHDAM için yiik 
ılacal.:tor. 

l!f. v. 
W . P . H . Va.n Der 

Z ee &:; Co. 
Deutsche Levante llnie 

Olivier Ve Şü. 
Ll Ml1E1 

Vapur Acentesi 
AMMON Tporn 2t birinci Cendell han Birinci Kordon 

teşrinde bekleniyor. 28 birinci Tel. 2443 
teşrine kadar ANVI<:RS. R01'- Dhe Ellerman Llnes Ltd. 
TRHDAl\1, HA:'llBUR(J. ve 1ahmil için beklenilen 
BRE!'ıl.EN'e yiik alncaktır. vaourlar 

IfRl.ESLANO vapuru!) 1 ci loıutru Hattı 
teşrınde heklenıyor. 15 1 ıncı i' V0.\ .'1 E va puro 25 Eylulde 

teşrine kadar A:\VEH8, ROT· LONDHA ve LEITH'e. 

ERDA:'ll HA \IBURH v~ BHE OHODXO 6 'l'. evvel LON-

1 Ietanbol Sürat Yolu 

S•K&BY .A vapuru 

Her paza --;:::::> gönü ıaat on 
1 altıda limaoı-

mızdan hare

keti" dojtro 
lstanbola gi
der. 

Fıtzla malfimat almak isti · 

yfnlt'lr Hirinoi kordonda VA
PUROUT,UK şirketi acenteli· 

gine ıu ü racaat. 
111 EN 

:-iA 1 UHNUS ..aporn üç 
ca k tı r. 

teşriıııevvelılen sekız te~rıniev-

lımanl:ırın" hamule ala- DHA •El HULL·e. 
Al>JUTA~ l' vopurıı 16 bi · Telefon SR58 

1 v1.,.....,...,.....~µ ........ .._,...,.,..~,..;...,.w 
•6lıı '·.ııl·.ır A l' d l!ilEDEWALD vapuru lıafpn .~ h ııver•, ,otıer anı 

A nıBll'tdıım ve Haıııbur~ ıçın liıııanımı,r,da olııp :.! hırınci t~şrıne 

rıııcı t~orınıltı LO:-iDHA'ya 

l ıveroooı Hattı 
OIT\ OF J,A~OAASTER 

yiik ıd:ıcaidır. 

H hHKULl<.8 vapıırıı 5 teş 

kadar A~VER~ ROTTEHDA~I vapuru '.?7 Er l ôltı l•aılar Lıver

HA:'ll llUHO BHEhlEX ıçııı yük poııl vo lıaılobu :!9 ~ylul& kadar 
alacaktır. 

rinievv6lıle beklenmekte olup 
ANOOHA npnrn ll:ııııhıırı,t 

Te Berenıenden yük çıkarmak 

ıçırı üzere 25 bırınci te~rıııı.ltt h~k 

haıııııle•ırıi tahliye ederek Bour 

;:a~, \'•ırıa ve Kiislence 
yii:- alacaktır 

5venska Ortent linlen 
H IOILA~lJ motörii 2 tt>rioi 

~·nelı< heli lenıııekıe olup HUT 
'.J'EHDA.M, llA.\IBURO, h'.O 
P E~ il AOE, U A~TZIO O DY 
NIA (iUTEBOHH veSKA~DI 

!enıyor 

Armemenl H. Schuldt 
~OHBUIUl vııpuıu yirmı 

hıriııcı tfşrınde bekleniror. 
Haoıol~sıni çıkarıp A:-IVEHS 

ROTTERDA~l ve HA:\lBUHO 

:O-.,\\'\ ı\ lııııanları içın 
lımanlarıııa bamııle alacaktır. 

yülı ARMEMEN1 DEPPE 

Dnhlın V•' Olo~ıow ıçırı. 

EO\' l'IAX vııpurıı 11 lıirincı 
tfşrırıde Lı vMponl ve Uıasgowa. 

Brıstol Hattı 
Pi~ l'USKE){ vııpııru 20 

Evlfılıl" HHISTOL ve AV AN 
'.\lOUTH'R . 

1 ahllue için beklenilen 
vapurlar 

EOYl'TIA\ vapuru 22av
lildo LI V EIU'OOJ, ve SV AN· 
8J1:r\ 'dnn 

J RDANSKA 
PI~OVIORA O. D. Susak 
Jzmlr, Pire 7rıueste ve Susak 

için muntazam haftalık Postası 
Seyabatın miicldeti Jzmir 

TrıveAte 5,112 giindür 
Her pazarlesı giinü muTaPa 

lat ederek çıtrşamhR günleri ö~
leyın barPket edAcektır, 

İlk b•rekeller: 
26 Eytfıl : l:\RRIN 

:3 1 eşrınıevvelde Beograt 
10 TAşrınıHvolde : Rl.ıd 

Garbi Akdeniz Hattı 
0111 A Dl Bl<;HHAMO va · 

poro 10 evlfil 8Rat 18 de Malta, 
lllac;ıkıır. 

\' A~LA:-ID upuro on ıekiz 
t<'~ı · ıııt·•·veldıı iieklenmekte olop 

lo~ı ıı l>ııııkerk,Hoıterdaoı,Ham

l11ır.: l'openha~e, Dantzi~, Gote· 

lı<ırg '" lek•ndınaYya limanları 
iı;ııı lıaıııııle alacaktır . 

OIHUJ!iDE vapuru Hitlen OHUDSJ<; vapıırıı yırmi 

l•:9Jfıltl•• A ~ V l\tl~, H ULL 

LO~JIH,\'dan . 

b ~lnrsılya, Otıııova, Napoli, LıTor• 
"~ 

/\at;onal Steanı /llavlqatlon 
lo. ltd. Of. Greece. 

PiRE 
Şıın';\Jı Amerıkay.ı 

limanımızda olup Hırıncı tfşıınıı 

k"ılar A.'VERS DlltEl(1' ıçııı 

vo no, ~1 essına, Oatanrı ve Palermoya 

yiik alAcaktır 

7 HE EXPOR1 S1 EAMSHJP 
GURPURA 7 JON 

EXU,U.l\A vapuru Ü l ıncı 

THUHSO vapıırı; teşrin hao· 
laıı:rıcınd:ı A~ VER~, ll ULL n 
LU~ D HA 'ıLııı 

_Ol': Viırııt tRrıhlcrı ve va 

ıe~rınıle lıekleıııyor .il EV YOl{K purlorın ısıııılf'rı iizPrıne mes'u· 
lıvtıl lrnhnl eılılııwz 

l30STON v~ FILADELFIYA 

ıçın yük alacaktır T. Boven Rees 

tıareket edecektir. 
Pıre Te 'l'rıyeste yolcular için 

fiyatlarda teozılat yapılmıştır. 
Yolcu ve navlun ıçin taf~ilat 

J. PU.S.SIOH acenıeeıne mürn 

oııat edıııız 

b'. orılnnda Oemal Oendeli han 

1'I o. l:.l/lt 
(189) Telefon : 2548 

Sahife 1~ 

lzmlr Ne Memlek etti r ı Suyu Eyi Deflldlr Detllml ? 

HA.YIR?! 

Ko~TaşSnyu 
Cumaovası Yayla Çamı Mevklinln (/,ti) Derecelik 

Suyunu Yenimi Duyuyorsunuz 

lşıldak ;~~':; 
cila tozu emsalıne faı k 
Te daha ocoz olmasına 

rağmen iki türlü hizmet 
ıfa eder. Kotoeo yirmi 

korottor. Satış merkezi 

depomuzdor.Toptan alan· 
!ara iskonto yapılır. 

Asker markalı hakikt 

flit, Fayda, Kilsekt, Ati

la, Blak Flag, Flayozeu 
sinek ilaçlarının her boy

da kapalı kotaları Tar
dır. Dökml•Sinin lltreıi 

yalnız 100 kurnştor. Son 

parti naftalin geldi henü:ıı 

tedarik eılemiyenler biraz 

acele etsinler. 

ART •I kamaş hoyalıuımızm tecrüb\lsini yapmıyan kal 
madı 15 knrnşla rtıngıni atmış ipekli pamokhı 

yünlü elbıs11leriniv.i istediginiz renkte boyarsınız. 
ltesmi robdatoameyl haiz LEYLEK markalı rastık saç boya

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederız. Esnaf içın toptan satı~ mer 

kezi depomozdur. ıuontazam serer 
'fA~~ATLANlIK HYHON 

vapıı rıı 30/9/9:34 te beklenmekte 

olup 1 re~rınıflvyelde dol!'rn NKV 

i'OltKA hareket edecektir. 

EX\IOUT!I Vnpuru :!I 1 cı 

teşrındo lıekeıııyor,.'1 EV \'OHK, 

BOSTO.N ve l<'II,ADl~LFl1 A 

\'fi! :;u JJınııtnrl 

\'anur Acentesi 
7 he luntırrl 5ıeam Shıp 

Ç<ıcuk Hestalıklan 
ı\lütebassıs1 

Doktor 
1 Taran tuTalet &Rbono ECE Tim tozu, Kaol Brasso, pire tozo, 

karpit, çay, kına, sakız, diş mııcanları, kllkao, kolonya, kola, tut

kRI, demir bindi, limon tozu, her nevi asit, it.etikten moşamma 

20 teşriıııevveldeNEVORKta 
bnlnnacaktır. 

'.ı. olcu Te yiik kabııl ol onur. 

Serıılce Marltım Roumain 
ALBA JULIA Vaporo oıı 

Jekız le~rıoı~vTlede gelecek 
Te ayni günde M A L'l A 

BAHOELONR .MARSTLYA ve 
' 

OENOV A'ya har11ket edecektir. 

Yolcu ve hamule kaba! eder 

SUOEA VA vapura bir 
Teşrınıevnlde PIHE MALTA 

OEZAIH, VALE.'ISIYA,MAR· 

Sll,Y A, Te OKNOV AYA hart1· 

ket edecektır. :k'.olcn ve hamule 
kalıu 1 .-der. 

için yiik alacaktır. lumpan 11 Ltd. 
cNEPTU. • ~E\:\AVI(; \Ti- tt,\UIHI,\ :!'> ı• y üiılen ıliirı 
ox cu~ı l' ,, ~ \' Lıd Bnıhpe-ı IP~rllllf!HOlll ı.utl.ır LI v ERPO 

DU.· A •apıııu :!t erffil., OL vo ULA~OOV lııııanları 
ı-.·ırı yuk nacakııı. 

doıtru J.eklt'rıtyıır. DOU ){ U O 

LAHAK VAH(\, OALATZ 

Bl\LGHAD, ;\IOl!AO:', HUDA-

HO"~ l A l ·~ı ınıı·V>ııl baş-ı 
laııg•c·rıda J,I \ X l'UOL v.· 
(.iLA~OO"' ılan getıp ıulııoyNlı· 

P.E~fl'I<; ve VIY A:-i A ıı:ın ı·iil; loıııuıı·tcnk "' aynı zamanda 
\'.\H~A. 11ouıtu·\S vtı Ku--

ıtl><cnktır. 

JOHNS10N LJNE LJMJ1 ED l E~üE ıı;ııı '"" aı•cal<tır 
~ur: Vıııııl tRrılılPrı ve 

QElUi J\IOHE V"pıırn A ~- v:ıpurınıııı '"'"""ıı ıızerıııde mes · 
VEHS ve LIVEHl'UJ/ıl•n \'iik ıılıyet l•alınl eılılnıez 

çıkarmak ıçııı 1:3 eyliilıl.ı lıek- T. HOWI<;,\ lti<,ES ve Şii. , 

Jenıyor. Yıikiiııü ı;ıkaıı\ıldaıı LtıJ. Bırıııcı Knrdoıı Teltıloıı ı 
sonra llr~a•, Va rna ve KöRtenc · ~o. 2353 1 

Ali A~a~ 
l ıııııntıll(İllılarıuı Hırincı 

Kor<lo ''" '.l ayy•r• Hinenı,.sı 
t · ' ı n " 222 .11 ıı nıııra l ı eve 
nak16lıuı~tir. H as!alarını es 
kısı gıhı !kıncı Beyler soka

ıtında 84 ~uıunralı ruuaye. 
n11banesınıle knbul eder. 
Evın 'l'eletoııu: 3053 

hl ullyenehane Telelono: 5342 
H: 3 (25) 

Holiand Austalla lino 
AL!\lhr.ıu~ Vapura :.!4 ey 

lülıle l.ıeklenmflkte olup BOBA Y 
AVU81AL~A veYKl..-T ZE 

LAN DA içın yük alac,.ktır. 

Gl\laç, Salına "" hrnıln ıçın yiii• ..A"'1 
alacuktır. L '' 
UA. I>IA~ PAOIFIO .Sl'EAhl 

Sllll' A1'ıl> HAILwA\ OIES 
J,ıvı·ıpul, ,\Jonır~al, St Jolııı 

ve Halılaks t1trıkıle hA~ADA 

ııın tekmıl ~el.ııılerı vu ıraıı~at

lantık •apurlıll la ~ıınenılılerl~r 

ar:ı"ııııla ııııiıeltı·p ~eleı leı 

[czahanesi 
Mfistahzeratı 

İlandaki barekut tarihlerinde. 

ki ıleıtıeıklıklerden :ıcenta me~'u 

liyet kalıol etmez Vurul ıarılılerı vu Yapuri~rıı1 

ısımlerı uzcıınıı mcsulıyet kahul 

eı.lılmez. 

1'ı V W. l!'. Uanrı Van Der 

Fazın talsılilt ıçın lkınci Kor

donda 'l'alımıl 1ablıye :;lırkctı 

bıaa ı arkuındn FHA TEJ,LI 

S.P l~HOO aceıııelııtıne müracaat .l:eıı & Oo 

edilmesı rıcu oiunur. 

'l oıelon: :.!OOt-2005 

Bırıncı h.orılon 'leleloıı l'lo . 

2007 - :.!OOS 

Htır Y"~takııuı;ı: oçın kıymetlı hır 
1&çlar kı Jl"kl••ıır, diikiilür. K"p"k zaıl 
çıplak ~. "" I< ıl "" ııziilm•vıııız. 

-ı~ EN 
Jlu gıııı nıı,,,.ııuı gıdermık ç:ı · 

Jf'l•ııııt lınlmıı~ıor. 

Ferit Saç Sutu 
l~•c fenııın y~gaea hnrıkıuı ı.u 

ilfıç ' tn--ıl ııımıoıır. 

Ba k:ı ı ul'lun m~mnon olmı 

yaıılura taYo yen Fl!.RI l SA<) suyu 

koll•n•ıı• aı. 

1 lk gııııdıı k•pek gider. Saçlar 
kUYYall~nır 

M. DEPO 

zıııeııır. lvi hnkılmıuııı~ 

olwa~ laıın~ıuıt'lyı.1.1 1ıa~•nı 

S. FERiT 

Saç Losyonu 

Komojen 
Ka zuk 

lı'.~peklerı ı ı., · ve 

saçları b~el~yflrek dökiil

mesıne manı olur 

Kanzak ~aç lo•yoııu 

mtimıuılleri ~ıtıı yağlı 

degıldır. T~sıri kat'i ve 

ıayılıası latıf lıır los 

yondıır 

Tanınn115 cczaha· 
nelerden ve parf ü

mağazalar

ın<lan aravııl'z. - V!JJ ) 

D r. A 1 i R ı ~a ~=. ~öz=T=a=b=ıb=';--.! 
Oogum Ye Cerrahi Ka~ın lu" tf u" KırJar 
Hastalıkları . ütehassısı U 

Ha tarak Kest<'lli cadde Memleket hastanesi göz 
sınde 62 ııuııınralı mo:ıyeııe- hastalıkları mlltehassısı: 

ııonra haıta l arııı ı kabul eder. Telefon: 3055 • 

mastarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamRşır için soda, tnrç"• 

leke to?.u, sabon tozu, löke ~abunu, fare zahiri v.a. 
Depomuzda Htılmakta nlan Mersinli kola fabrikasının hoş ko· 

la paketlerinden on adet getirene bir ı.lolu paket TNiyoroz. Fır
sattan istifade ediniz. 

TELEFON: 

Eczacı Kemal Kamil 

Kolonya ve esansları 
lçiıı lzmire, Izmirlılere reklam yapwagı 

fazlalık telakki ediyoroz. 

ı B ütün Türkiyede 
Şehrimize şeref veren bu 

büyük eserleri 

Yeni Zai:t Şişeler 
içinde Göreceksiniz 

Bahar çiçııgi, Altın raya, 

Falya, Leylak, Yasemin, 

Amber, Menekşe, Ak

şawgüneşi Gönül 

kok oları 

Taklide esasen iınkan yoktu, 

olamıyordu, v<1 olamıyacaktır da 

ı İzmir Esnet 
Bankasından: 

Ve 

3882 

~ u 

Ahali 

Bankamızın nama muharrer Hıı•e ıeııMlerinden 1-ıedelleri ta· 
mamAn iidennıış olanlıırı carı ayın on be,ıııdeu ıtıbaren deJtıttir· 
nıPga ba~lıyacagız. Allikadar b111~ .. hiplerınııı hedeli tanı iiılenmit 
muvakkat hıs•e sıP;eılerıle bırlıkte lllıırk!'zımize Te şubelerıuııze 
müracaatlarını ııca ederız. 16-16 (4l0) 

Devlet Den.iry.olları 7 oci işletme 
· Müdüclüğünden: 

ilin 
Oama gün teri işli-

ŞiF A ECZANESi 1 

hııne~inıle her gün saa t 3 ten lkınoi Beyler ıokagı No. 65 

'fel efıın : 2987 ! S 7 746 

s '1 (248) 1----------1 
~-------=ı 

İzmir • Aıa,ehir, lzmir • Soma arasında 
yen teııezaü trenleri boHDe için lagndıtdi. 

27-28-SO , t08l 
. •. 


