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ISllAIL HAlll 

Hazin Bir ölüm 
••• 

Şerif ~ _.. Bemsl Y• 

Btıreyya beylerin Yalideleri, 
harp akademiıl kamaodaDJ 
.l'uat pa.. hasretlerinin ka 
yın-.aldelerl laanımefendiain 
4iln Tttfat eltili hllyök bir 
t .... iir T• helllill• haber 
alınmıttır • 

.Merhamenln oena••I ba· 
gtln eaat on hlr4e .Karaotl· 
nwa Klprtl lıkele1l yanın· 
daH 1ahlarınc1a1t kalc11rıla

oak, lhtlfal&b llyıka ile ••· 
muı Kemaraltı eamllnd• 
lnhndıktaa tonra Kokhoada 
aarl tabrlıtADa clefa .. He· 
oeldlr. 

Şerif Bımzl •• •nyya 
be7lerle .Ali l'uat ,... baz. 
retlırlnln T• dit•r aileeı el 
~ınıa teemtirlerıne ietirak 
ederken en eamimt tasi7•t· 
lerlmlsl ar•Jl•rl~. 

Ye 
Hanla incir Miba
yaasına Baelandı 

·····.······························-········-··-~ enı Asır matbaaarnda ba&Mılmı\ltlr 

ldı 

- lvtye o kadar bapıyotlar? lstttli/clt1i • An,U.S nw.? 
- Hoy11, iıtt"ıkllıi tkmtlıtit. (lt•I,., lı111ik•tDtli) 
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Gumhunyet Kız Enstittıstı 
................................. ~························ 

O. Me~ tep Mezunları da Alınacak iıı(~.:- ' . ---.:.- - J • - ·-:-' 

Biçki Yurtları l9in Yeni Ahkam 
Kabul Olunmaktadır. ....... 

Oumborıyflf. Kız .Eneıtıtüııi Enstıtii weıunlarrna bu en 
tımdıye kadar yalnız ılkrnekt•p rAtle genış bir çalışma sahası 

Dün Selçuga Gitti 
L ı 1 ı Şebrsmızde lınlnom:ıkta olan 

nıeznnlarıııı l.:abnl edıyorılo . .-e parlak lıır isUıı;ba ıazır an· 
eabak Adliye Tekili Mahmut Maarif V t1knletıotlen gelen yeni mışt11·. 

E 
' 

k Eaat hey bugün otokarla Selçu-
bı r ta1imarnanrn ınnoıtıınce bnn· Yurtlar 1a8/lge dl ece 
d11ın taonra· enstıtiıler~ orta ve Maarıt Vek[ıl~ti Ankarf\dl\ ga gitmiştir. Bir kaç g~n çift-

Dağlar Arasında 9 Kaç akçı Muaz
zam Bir Rakı Fabrikası Kurmuş 

liklerinde isti ı ıılıo. t edeccfdar n 
batta liae tatııılinı lJıtirmiş ha fımet Pstşa Kız Euıtitöıiinde Evvelki gün Bergama kaz~-

Pa,..uteai günii avdetle Halke -
nunlar da kahul olunncalc Ta yeni hır mu11llim kısmı açmak· sının Toranlı na-hi1Hioe merbut 

vinde r nkılap derslörino devam 
bunlar huıoı.i sııııll:ırda yalnız tadır. Buraya yalnız Kız Eaıti- Donancı kiiyiinde J"nndaroıll ile 

tyliyeceklerdır. " 
mesleki dtıralcr göreceklerdir. tiisıı mezunları kabul olanacak- kaçakçılar araınnila bir mnıl\de-
Yine .Maarif Vekaletinın yenı tır. Mektepçe namzet göııterilen K A p we vuku bıılmaştor. 
bir talinıAlnamesı ıl• Ankarnda mezunlar yiikıek kısma leyli azım aşa Musadeıne neticesinde kaçak-

boaene açılmakta olan meılek wecoırni olarak alınacaklar<lır. Aydına Gidip Geldi çılaraan bir kişi yaralnnınış l'e 

muallim mektebine yalnız enstitii Meıklek muallim mektebi Vali Kllzını pa~a · diın oto· on ki~i nrnzinin çok sarp olma• 
mnoolarrnın kabul olunacaıtı kız orta mektepleri, kız muallim m lbille yeni açılan Tire. Ayam 11odan iıtifaıle ederek kaçmnğa 
bıldirilmektedir. mekteııleri l'e onstitiiler için ev yolonu b~~tan b:\~a gc'zerok tef· maVRffok olmaşlardır. Vali.'a 

MHlek muallim mektebi bfi. ıctaresi, çocnk bakım1 n bıçki, ti• eylemittir. Paşa Aydında bir hakknıda •ehı ımize gelen ma· 
tün kıa orta mekteplerine ev Dıki' Nakıt muallimi yatiştıre. ıki 1aat kaldıktan 11onra akşam lfimata göre Doğancı kciyü 
idareıi, çocuk bakımı, biçki di· oı:ktir. ayni yoldan :nılet tylemiştir. oivarıodl\ · daglar arıuındaki 
.kit moalhmJeri yetıştırecektir. Bundan l•öyle yurt açmak derede kaçak r&kı ima1i için giz-

Ayni zamanda ınıtitUler için hakkı da ancl1k me1lek nıuallım Muallimler li bir fabrika vüonde getiril· 
Jizım elan müteha1sıı ruoallim- mektebi meznrılnrına Terilt"cek mişti. Hu fabrikanın faaliyette 

l~r de bu .1ük1tk kı11mdan ye· tir .. MeTont. tlıki• ynrlları da 

1 

Arasında oldugunn onlıyırn mahalli zllhl-
tışeoeklwrdır. tufıyeye tahı tatulaciktır. y 1 TeheddA tası takibata batlamı.11 ,.., harı 

... ,, e •• .,.. apı an u.- " 

Ankaralı Sporcular Düıı 
Akşam Geldiler 

Bugün Altınordu Takımiyle ilk 
Maçlarını Y apacak!ard r 

ıa.t Ve alete Gitti !arın Laz Hamit ile oğln Siiley· 
man n hiiviyetleri henüz te1pit 

Vı!Ayet ilk ıutıktel>lcr mual· edıleıuiyerı dığer dokuz kişi<len 
lımlerinin te1ıeddiillerine ait liete 

mii r<ıkkep bar ~ebek:e halı nele ça-
ruaarif miiıliirliiğiinc~ hHzırlao- lışt.ıklnrıııı tesbit etnıi.tir. 

mıştır. Hunların hepsinin imalatha· 
Bu fisto m~arif 'l'~lialetinin 

nede bulundnkh.rı lıir ge()ode 
tasdıkine arz e<l ılnıek iizerc ya . d 1 t r 1 ı .. . JaD arma nr e ra ı &armış ar< ır. 
rııı A nkar~ys gonılıuıll\cektır. F k 1. k 1 .. 1 ı ı · . .. · . . a ·at .ıuıç~ "QA ar yu aıe' ıır 
Taedıkını mUtMl.:ıp tııthık f'dı· c] lı 1 d 1 11 "I t · 
lecek olan hu listede hu sen Y

1 
er_ e 0 0
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0

1 
abr.' ukı: an uo le çı 

ilerilerkın kaçak9llar tıuatından 
açılan ateşe maruz kalmışlardır. 
Miifreze ateşe mukabele etmek 

lüzumunu hisaetmif Ye derhal 
mukabil ate' açmıştır. ·Yarım 
ıaat kRdRr denm eden mlisa
deme netioesindt kaçakçılardan 

Lh Hamit ·ogln Süleyman jan
darmnlarm attığı karşunlardı\D 

birile yaralanmış, cti_ıterleri ara
.ıinin çok kayl\lık ye sarp olma· 
ıında n i.ıtif adı ederek firara 
muvaffak olmoşludlr • 

Gizli rakı fabrikaeıoın bn· 

landu~n yer Ayazmak: 9ayı 

T:ıdiıinde Hü111yinin hag kulesi 
civarındadır. 

Hiiylik müteaddit kazanlar n 
iiç yüz ki lolok dört fıçı 

oipra 'loln dört kazan Te bir 
ınhik elde odılmittir. Müıademe 
ye riodtt t irar eden kaçakçılara 
ait lıir de hroTnig tabanoaaı hu· 
lnnmu,tor. 

&bffe ı d 

Mutia • Köyceaız Yolu 
Nafia VekAletirıdeo TJJlt.ye tı 

gelen bir emirde Muı2r" - Kt:y· 
cetiz yoln in~:.ııtı ınnTakkat "". 
bul muameleRırıin lzınır TilA1rl1 

nafia ba~mühemlıAi Nuri lıeyiıı 
riyaıetinıleki heyet taratındafl 

mabaJlinıle yapılı:na!'lı bildırıl· 

mi,tir. 
Hayvan 
Vilayet 

t.ar&fıodan 

ihracata Soruldu 
t.aytar wiidörlügo 

bilumunı iıkele ın•· 

murloklarına ynpılan bir tıuııiıı•· 

de ıon bir AY içinde yRpılaO 

bay.-an ihraoatının yekfrıın ıo· 

rulma-'tur. 
Jandarma Kumandan!tğınd• 

Vi1ı\yet J:nıdarml\ kumandaD' 
kaymakanı Abdullah Zeki be1 

lıtanbul jandarma ıuıntals kO· 
maodanlığl Ttkı\letioe tayin oıuo· 
mnş Ye emri TiH\yeıte C?eluıi'tır. 
Kumandan bey on giin ıonr• 

yeni Tazifeıi ne başlama iL iizdr• 
İitanbula gidecektir. .... 

SaipBey 
BugUn Burdura Gidiyor 

Mnvakkat•n Hurı1or vaH ,,. 
kJHiğine tayin eıJilmiş olan 011 

moa•ini SRip hey bogiin ttur· 

dııra gidecek ve yeni nııfe8İfl1 

başlıyacaktır. Sa i v h~y <Hin et• 
vair rüea:ııını ziyaretlo vella et· 
mi,tir. ., ... '' ~·. 

Yunanistan 
Hububat Rekoltesı 

Buaene Yunanistan h o Lıubıı& 
rekoltesinin 600,000 tonJan f:ızi• 

Ankara şilt ••mpiyoou An
kara Gücü dtto ak,amki Afyon 
trenile ,ehrimif!e gelmi9tir. Mi
eaf lrlerimiz iıtaayonda kalabalık 

bir ıporco kafil•ıi tarafıııdan 

hararetle kAr,tlandı. A ltınordu. 
lalar miaat irlue güzel bir dtı 

baket takdim ettiler. 

rındeo bıriıııdi r . 

Oeçtın cuma Tstanhulspor ta
kımını 4 . 1 yeıulık lerıno bakı. 

lırsa hazırlıklı bir lıalde hnlnn· 
duk l arı anlaşılıyor. A.nlrnralıla 

rın lmgiin kat vılarına çıkacl\k 

olan Aitınordu takımı iee Toros 

MI Ttuıtalilı e as ıoı eezm1şler 
vı ıfı.yctimizo ycnıilcn verılmi' . 

ve mUtekabıl tertibat almı~lar. 
olan mual ı im boylerl J VC' ha-

Küpler bir buçuk metre d .. 
rinliginde kayalar iç.ine gömiilü 
bııhınduklıırından yerlerinden 91· 
kıuılamawışlardır. Buonn iize• 

rine jandaumalar kazanları kol. 

t •tı· olacağa alakadarlara gttleo !anılmaz bir bale getirerek .. 
berlerdtın anla~ılmı,tır. 

b•· 
nı ınla nn yerleri tfo gli'i teriJnıolı
te<li r. 

Devairde 

dıı. 

Sababn yakın jandarmn.lıır pn-
Slldan irnaU\thırneye <ht t? rn 

• 

rip eylemişlerdir . 

Ka9ak91lıırın ayrıoa takibine 
denm olunuyor. 

••••• 
Arnavutluk 

riiklerde Levi Efendi maçındanheri talıada görünmiiş Mesai Saatleri 
degıldır. Korkarız ki Atlfına ,.., Değişiyor Bazı Memurlar Otopsiden Alınan 

Gü 
Tütün imal Ve Satışıf11 

imtiyaz Halinde \ 1eriyo( 
Arnavutluk hü l, fımeti, Arrl11 ' 

1'Utlagun tiitiin imal va Mtış iol' 

tiyazını iııtiyorılere Yermek nıet• 
bir proje hazırlamış 1'6 şarto•' 
meyi ilfrn etını,ti r. Hu ~artıı• 
menin hir ııurcıtı Tiirk otıse f;'I 
ıni~tır. 

idareci Te futbolcu olu ak 
lrafile 21 ki,idir. Yalnız Ruaya. 
da bulunan Hilalleri H Altın· 

ordonırn ~aidi hogiin Sakarya 
Tapum ile gelecektir. Kafile re
iıleri Hikmet hey bir maharri
rımize takımın tekli hakkında 

10 izahatı vermi,tir: 

Balıkeııir nıaçlarınd~ oldngo gihi Devaiı<le tnthık edilmekte Takdir Edilecek Netice 
bngtin de haıırhkeız v gafil olan yaz tı.till şiddetlı sıc~kla- .l\haaı ıenelerı içırıde bıç bir Geçen Cuma günü akşamı 
avlanmıyalıın. Halbuki son te· rıo geçmış olması baaebile bit- muahezeye ugrl\mamış gümriik Bayraklının oğlu Jozef Levi ef. 
ma1lar dan sonra hmirin bu miştir. p117ıırteııi güniinden iti· memurlarıaa birer ınaa, ııı spe- bir Otobüs kazası neticesinde 
maçlıtrı kazırnması Jaz1ıudır. baren memurlar eskisi gibi sa tin<le ikramiye nrilmel'lli gümrük ölmüş ve kaza esnuıncla Levi 

Pazar günkii maçın Altay hah dokazdan 011 ikiye .-6 ögle· n inhilllrlur veknlotinoo takar- efendinin sarhoş bulunduğu -·-
- T"kııu1mız flabt\ya •öyle 

çıkacaktır: Kaleci Halil, müda-
1iler Salih, Bekir, muavinler 

Letaf, Cevdet, Bilal, muhacim
ler ŞeTki, AHlettin,' Fahri, Sey· 
fi, Sült'!yman. 

ıle yapıl:..cagı hakkındaki haber- den ıonra da 13,5 tan Hat on rlir etmişt i r. zannedilmişti. Yapdan otopıi ve stanbul 
ler dogra de~ildir. yedi otuza kadar çalışaoaklardır. Vıkô.let İzmir giiınriigiinden tahkikat neticesinde Levi 

• ......... de hu gibi memurların iaımlerini efendinin sarhoş olmadığı anla- Gençleri 
lzmir Meb'usları Fransız Mektebi göıtereıı bır lıste istemiş ve şılmış ve iki Otobüs aırasmda 1 ' 

DOn Burnovaya Gittiler gönderilmiştir. şaşırarak kaçarken kendiıini 9 Eylul için Geliyor 9 

Bu Sene Kapanıyor ......... ~ Otobüsün tekerlekleri altına at- lstanbul Üniversite talebe' 1 ınıir meb'aılarından Kamil 
ve Sadettın l~yler Jiin <>gledın 

ıon ı a Rornovaya giderek Halk 
hrkuını ziyaret etmişlM ve /ırka 
reiıi Oemal beyi• haabihalde bu-

Misafirlerimiz knTntli hir 

kadro ile #{elmi,terdir. Mfidafa
ada oynayac1'k olaıı Hekir Mu

hafızgüoömlendir. AIA Te Bilft.I 
tamnmış oyanoulıudandır. Fahri 
.A.ukarı.nın eıı ıyı mabaoimle-

P? 
Tefrika No. 46 

lunmaşlardır.Bornova muetahıil· 

leriniıı vaziyeti bRkkıuda da iza . 
bat Rlmı,lıHdır. 

Eyi Ol 7 

Beni evlyorDn? 
l\&.'1.h.arri ri.: .Rebia .A.ri1 

Oıınn gıbı kkTİ gençler, H· donnın~ fomorcoklarına h•yat 
acletlnıni bot lıayallerle ıarı· katmuı, bütün tl\hit koYnUerin 
mal.tarı çok uzaktırlar, Kendi- bir araya toplanma11 demekti. 
mi tlü,iio<liiın, onu ınlıyatoa(lım Birden İCJiniıı yü:ılerine sıe•k 

dıyoreun. bir uefea üf lenruit gibi oldu. 
İhtimıtl! .Fakat 11izı tto Açık l(apı 1es11i.ıce açıldı: 

piiriizMiiz hır ıudete eıittinn bu Ülkü mat aahahlıgının yüzü. 

kerıdıoi Hurlik, 0111111 da içli ne yaydığı billuri b rraklıkla 

dılflkleri111 ıaglamla.tırdığı içın içeri girdi halaaınm boynuna 
teııkıt eılıieıuez. Ve inan ki ya· atıldı. 
ktıı hır :1.tlmttnda Ülkü, aırne, - lki doıt, borada ne yapı· 
ıen ele haba olunca bütiio bu an· youarıuz' Sanki birbirinizi gör. 
)a,ılamamuıhk aranızdan ıili- mege liizum yok gibi pançurJarı 
n;,cek.. bile açmamı,eıoız .• 

K.u,ıyııkada Alaybeyindeki Bir Amele tığı anlaşılmıştır. sinden yirmi beş ki~ilik bir gurııP 
Fransız mektabi mi.idürliigiinden Topraklar Altında OıdO 11111 • -. yarın Anafarta vapurile lstad' 

maarif miidiirlii~iintı yerılen bir Kemalpeşanın Pan.a kiiyiirıtle Gizli Küfus buldan şehrimize geleceklerdi~ 
istidada hu senoi dersıye iptida- Hakkı uıtaya ait kiremit oo"· İzmir meı k~z kıızaaıoda dö- Gurup Pazar günü doku:ı Eyi. 
ııodl\ me~-1.ebin kapatJlacag1, t~<l- ı!ınıu yıkılması iizerine amele ne kadar 1089 ailenin gi?11i nü- geçit resmine alay halinde it~ 
ri1ata denm edilmiyeceği lıildi- <len Konyalı Mehmet Ali top- {oı olarak kiitiige kayıtları iora rik edecekler ve Pazartesi gi101 

rilmiştir. raklıH altınıla kalarak i>lmiiştür. olanmuştnr. panayırı 4e;;z;!!_erdir. ~ 

- Ne ıyı... Hır Ş('lyın kal- bu ıııoru yapmalı!.. lnıtı ki1çültmekten, dü,mekten doktoran HH' tt ıııce son.nılıırıP 
ınamı~··· Seni böyle ştn, güler Ülkrı koyu ıiyah gö~lerini kornmak istiyor gibiydi.. Kim· eyet, ptık talııi diyordun>• 
görı.lü~üme ne kadar Hl'iııdım kooaeına çevirdi: bilir, bu belki de çılgın kızın Fakat •. Halacıgıın Hiilemle dııb' 
bil.en.. - Sen söyle Bülent her ak- bir nneseıi idi. ıöylemedim sıze ıormak isti!~ 

- Teşekkür ederim. Belkiı, şam ıt1n kar~11a çıkınca diyak- Ni9io, el"et niçin kocasının ram. Bı,n dtt, gayri tahii bir b 

Nnin neye birlik gelmedt' Qo- loıekadar bir tar yapmıyorını yüklek, l)tfik inanını bozacak, o yar .. Şey .•. Nasıl anlatayımt 1'1
' 

oakları da göreoıgim geldi.. yıd zaTallı ince genoi kio111ıiz bı- 11kları oyan didikliyen tir t•f 
- Saate bakmadın galiba! - Öyle amma, bize de gel· raktırAoaktı ' renme Tar, Dört ay<lır duyd-· 

Bın ıenin merakınla bir •eyo meli •• Arttk hi9bir maazeret KimseaizJik ' Ah onun aoıaı- gam i~tihaıı?.hk. zal\t Te baygıO' 
bakmadan ilk vapurla geldim. dinliyewem, bol bava, iyi gez- nı o naaıl tatmı,, derioden doy- hklar üıtün• artık anla~ılruıf-
Onlar çocukları bırakawıyorlar meler nekahet devrinde daha mu,tu... giali bir haatalıktan ben ılfl ,; 
ki.. Hele 110 de bir ana ol da çabuk toplaomana yardım eder. Bölent gittikten ıonra Ülkü 

di•• ıtmiye ba,ıadım! 
anlanm.. Şimdi bu eılnri'li za· - Birteyim kalmadı ki •• Nel"ber halHile aktama kadar Biilentle ı<iyliyeyim diyoruııtı 
mandan iıtifade et. Siı de demin üzerimdeki farkı çok e.ri Yak it ge9irdi. Y emekbın 

ı d t k b h d ıonra birax oıktılar. Sonra ha- Fakat o kadar üzülii.ror ki ••. Genç kadıa gülerek kooaaına an a ınız, ar ı ey o e endişe- • 
haktı. Yine 11nia a:zın demek lf1rle üzülmemenizi yaln.rırım. 1"11 ~ejlongr. uzandı, o da kar-
iatiyordo.. Geo9 kadın hirka9 göndür şııında piyanoya geçert-k en şak· 

NeTber hanıma döotlii: kalbini vzen agır aırrı kooasına rak parçalar çaldı, Birdenbire 
anlatmamak için daimıı nıt'ell, kapağı 1iddetle örterek halaaının 

Harekatımı öıtütlerinize uy idi ·· d"· B" 
f:! daima dü~üncftsiv. görünmiye ça- yanıoa ge , 11re çom u. ır 

durabilmek iıteriın. Buıt-iio ilk ··dd t t lbt ö ı · t ıt 

.NıTl>er dogrulmu~tu: 

Tecrühıh bir klldıo halile oof. 

çok ,e1ler ıoruyortlıı. Ve nib•f; 
giil•r•k : 

- Haatahgtn kntlu ol•-' 
f't !ışıyordu. Her dakik:ı ağıındau mu e u anır g g z ~rıo e,,· 

ıiirdü, ı••r· adımı atacak, ıizinle bütün •dıL. düşecek .andı~ı Hal~k iamini di ıoora ilk dıfa olarak i9ini 

bo! bol gü- .f1 dolaşacağım. ıöylememek i9in hu,eyden bah- dökmek iıtiyın bir yakmhkla : lamafa hazır ol, dıdi 
Umuıruas L4r aanı cil>i :.a,ını Ülkü pençereleri 

egdı : del.,rt çekti i9eriye 
yanum. Sıo de yanana kuo•' 

- Küçük aJa7oı yalotı ba- Hdiyor, onun, derin dalgm ba. - Boııüne kadar ben de bo - Ne dedioiy. ' 
cün ıçın ıörl•miyorom, Hu ciio .k•fları önünde otlum d•dijfi Bü- helimd.•ıı bir ı•y anh1am17or, - Sonu v~ -

no ()y le hi r tJ ll;(ll ic.I i ki 06· ne, ıiizıldü. 
'bıırıuı dirilL•rı bah"r gibi lu.1Jrn, Nnber gülerek: 
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ı\ıncrikalı Muhabir Kn;ckerbocker'in ihtisasları 38 Rıyasetıcumhur Jntıha-1 

• .. -- I 
..,;; • 1 - • 

Terlik at,tt a.,. CeaeYretle 
·······················---························ 

Bn ~uaıe bu~ün JngiJtere ilk müsabakaya girişildi. O •akıttan 
~•fa olarak bizzat ceYap b:ızırh beri de devıun etm•ktedir. Uma

'''· llasırlanan cnabın gölge mi harp eanaunda Londtaya yal
itti belki lngihz ıtvam kamara. nız 30 toıı miktarında bomba 

batı Münakaşararı Cemiyeti Akvam Bugün 
lçtimalanna Başlıyor 11

1Ada görül•bihr. Anopadaki de· atıhnıt ve bo bombRlar 188 kiti Yanan Hariciye Nazırının istifa 
llıolı.raıloin eıı ıon ilticagılbln- öldürmüttil • Bogiiokü heuıp• L• • f M•• .. B •ı Ç k 
tı,d~n biriıi atam kamaruıdır. tara 'H tahminlere bakılacak Edeeeii Ha beri Asılsızdır ıtvıno osyo enes 1 e o 
'-•nn Hbeplerjnden biriıi mee- olttrla Anopanı• ın knyntJi Samimi e· G.. •. y t 
"-ta daima kentliain• hakim ol- haTa Jiloıu Londra ftzerlne Sel~ik ..... ,. •• 1 A91Aı~or ır oruşme ap 1 
'•Jc boıuıoıulA ~a':nmanıaaıdtr. giinde 600 ton bomba atabilir ki .Atına, 6 (Hoınai) - Bat'fe· ciye nazırı M. Makılmoa'un iı- lST.ANBUL, 1 (Hu•ıl) - Toplantılara Bü7ük ehemmi• 
() lll•ctiıt• nadiren beyeeırn n bn da niıpet itibarile ~önde .kil M. Qaldartıı 11kt Venise1oı tifHıoı Terecıgl bıkkrniaki ha- O.n•n•1• pl•ek'- Hl••u yet Terili1or. 
~ı,e Htrleri görülür. Bir ken 3760 ki,inJo ölümün• 1tb•p ola· k•btneııude barlcl.r• nazırı olan !>ere ihtimal verilmiyor. So.-yıt Buıya Harieiye komi•ri lataabul, 6 (Hususi) - Hari· 
'Polyon bir endışe oyanılıı m•,t•, oak demektir. .M. Mihalalıopoloau muhalifler M.illetltr cemiyetinde Yun•· LitYlnof QtkotloYakya ....... ciye Vekilimiz Tevfik Riitti bey 

at, keıt d• amıral Tırptç. Rlitön Bizım kendiıine yarc1ım et- araıınaa 1a7madığın1 ve kendi nlıtanı bapekil Mösyö Qaldarlı kUI .Mö11ö Beaee il• a7ın bugün Ceneneye vasal olauqt•. 
"'Uıtter ara1ında en zor heye- meğ• koşaoagımıza kanaat getir- .aile temaalarcla bulnnmaıı pek temıil edecektir. Mumaileyh Tflrk üçünde görü,tiigii teeyyüt •1· AUna gazeteleri MiJletler cemi
~lla kapılan Ye tahrik eıl. Jebi- medikçe Fran11mn tflılihAhnı ta bit oldoğıınu ıöyJemittir. Bo ooınhnriyetinin on birinoi yıJdö- lmi,tir. yetinin bugünkü içtimnına ve BaJ • 
.. , !ngiHa milletinin bugün de tahdit etmHi beklenemez. beya•at iiserine, mnbalif fırka· uümü olan 29 TetTinieTYelde Göriitm• çok umi•I olmut- kan hariciye nazırlannın Cenene-
•tıdi~eye clüşıne.eine aebep Bitler· nu ıöı]er A vıun k•maraaı )ar tarahudan Oumhor Rıiıliğl· Ankarada toplanma11 tıkarrür tur. Ve SoYyet Ra1yanıa mil- d ki t 

1 
bü "k 

~it l k l ' 1 d B lk t t k . a 1 .. l . . i . il e yapaca. arı emas ara yu lıberaf ır a11 me) oı arından ne M. Vınizeloı namzet "öıte· e ıo a an an an ı onaeyın ı e. •r cemıyetın• ı rm .. ı • b" h . . l B 
Buna dair his.zat lngılizlerin 

ll'iyıediklerini dioliyeliw: 
cAtmanyamn bizim için bir 

~~like tetkil eltiğıni bngün 
•tkea biliyor. Bugün lngilte-

1•nin ıuarnz bn lnnılo~n tolı li ke, 
lDl( teblikHind•n daha büyük· 
l~ t •• 

Hnun aöylıyen avam kama 
1
'••nda miralay V edgYooıl 'Ju r, 
'lrlıte tarka11odandır. 

•Şayet Belçika koı k111ona 1 

~lllln tarafından 1apıları ihtar· 
;rı nazarı dikktLte almıyalım' 
•l9ika .ıanoediyor ki, şayet 

4-lnıanya lkilAhlanırn bir buçak 

~rıe znrfıntla Fraıııa kadar kuv 
•tli olaeaktll". 

"' . . . . ır e emmıyet verıyor ar. azı 
M~nder tarafındau ıöyJenmiotir. rilecek olona hazır lıniunmak iizere Birlncı ali.kadardır. MıJletler cemı1etı . _ .. 

Bir de ÇorçiJin neler ıöyle- hükumetin M. Teşrinin 26 ıncı günü Iıtanbal ( baıitn) mötyö Beo•in reiı gazeteler TeYfik Ruıtu beyle 
Mıbalakopoloıon namzetliıini ile- y b · · M k · 

dııtıni dinleyiniz: yolile A nkaraya gidecektir. liği ıtltında ilk i9timaını yapa· unan arıcıye nazarı a sımoı 
ri ıürece.ıtl f1&yia11 ortaya ~ıka- At· 6 S ,,. ar•••ndaki mu"'laAkatta 0 -lkan c ~1a<lım ki şu m•nfor hAYn. • 7 ına ( Buuıi) - elanik aaktiır. - Uta 

hınhı,kanaatJerinin ~ölgeıioi yir- rılmıthr. Salibiyl'>ttu ıuabafildı panayır1n1 öııiimihde'ki Pazar Möıyö Rarto Bn akpm 
ha rivayet tekzip edilmektedir. ga-nu·· m"ll" iktt t M O ··• "b P · t rninci anın ti?:üntü i9inde olan 1 ı ıa nazırı . enenıya mu.eYeccı tıo ar11 en 
Zira hükumet fırkaları M. Za.- p 1 o k ı 

misakma bazı ili•eler yapılmam 
kararlaşhğını yazmakta iseler de 
bu haberler asılıı:r.dır. medeniyeti iizerine ıerpmiştir; etmflzog o a91aaktır. aleee Byrı mıştır. 

Yimi~io yeniden Oa~hnr ~eisi hafta irind• Yonan ba•T•kı'lı" M ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hangi tedbirlero uıiiracaat eder- ~ .. v " • ""'" ..... ,,_ -
ıeçilmtısiui lıir zaruret aayınnk Qaldarıı'te Selanıge giderek pa- ı h• ı ld • 

sek edelim, uu ada Ü:.1crıne bom· tadırlar. nayırı gezecek ve bn müna11ebeıfe n ısar ar aresı 
lıalar abn YO bir çok erkekleri, Atına, 6 (Hoımsi) - Hari· aiyui hir nutuk söliyeoektir. 
kadınlnı öl<li'ıren bir düşmana ... • • ... 

Bahri inşaat 

2l~'.·:·;.::::·~i~::~ .. ~~~:: k:~:: Japor .. yada 1 Ada nada -···· ....... 
yor n biç bir kimse booa manı Hutubat lhra-

Almanya siir'•ıtlo ıilahlanı-

~~~~~~~~~--

Hurda Mübayeasına Başlıyor 
Ödemiş, 6 (Hususi) - inhisarlar idaresi umum müdür 

muavini Hüsrev bey Selçuk ve Aydm havalisinde hurda 

olamaz .• Ro pek aşikar bir ~eıydir. M•"th• t• t A t 
t Ruım ı<>yliyen zat muhafaza U iŞ Jr C8 1 r lyOr 
~t A lmanyırnın, Y tH8ay muahedesi· 

r nıeb'uıJardan Londrnyı ha- lstanbul 6 (Hususi) - Tok- ... ekteplere Bu·· cum 

mübayeatı işine başlamak üzere bugün Selçuğa ve Aydın 
~ havalisine gitmiştir. inhisarlar idaresi lzmir başmüdürlük 

~ muavini Hüsnü bey de. ayni maksaHa bugün Ödemişe gel 
miştir. inhisarlar idaresinin bu iki başh ve seri faaliyeti ~,d ni ihlal etmemeıi içın hir pre- .UA. 

h an muhafazaya memnr yüz- yoda. n bildiriliyor.: Japon hüku- Adana, 6 (A • .A) _ Bn 1ıene- muhitte büyük bir sevinç uyandırmıştır. 
fL7.IEZZZ-L7-Z/ZLZ:lal7.d'7W<.4!6JZrt7/lZY'//Z/L7'/Z~V.7L7.77.LLXZZY..zzLJ. ,,1 GııHt'tir. ~cntif harbe ginşıneyi hiç bir t 1935 d b I k 

me ı senesın en ış ama nin yaz movsimi istihsal ve ti-S Iabl m .. , b k 9 la taraf di1tünmiiyOI'. Almanya si. 
1~ın;~tı~. H~~I~; A~o:a:y:cl~ 'i:~ tahlanacaktır, ıılahl~nıyor, silah · üzere deniz inşaatına 2~ milyon cari hRreketler Hibaaile goçen 
Ud Yen .Y•_rdımda buJunmaga. kara.r ıenedon daha. a&yanı memnuniyet Ankara Halkevi 
l ' ' mnkiinı gıldtg-i zeman lanmıştır. y l ı ı " 
q vcrmıştır o cu vapur arı c şı- lıir •eki1de gecmektedır. Alınan • •ı•k ff y G ı• tından bir aene eY~eı böyle hir - Sonu var - Vakit 50 d 'j 40 K 1 1 eyet arın e ıyor l~pJerdeAo O bin. ton hacmin e haberlere giire Payas Jımruıından iŞ 

P d Yazlık Yerler bır yekun tutan bır çok vapurlar iki ay içindo arpa yulaf vt1 ak- Ankara 9 (Hususi) - lzmirin 9 Fylfıl kurtuluş bayramına işıi-
\ııı. anayır 8 çürüğe çıkarıJacak ve bunların darı ihracatı 90,000 tonu bol. rak eylemek üzere Ankara Halkevine mensup kırk kişilik heyet 
~eni Usul Reklam Kazanç Vergilerini yerine yenileri konacakhr. muştur. Bunlardan batka 6,000 yarın (bugün) şehrinize hareket edecektir. 

Don geon panaymta Hilal Kasıl Verecek? Grevciler koyun 3,000 tavuk 'fe 550 11e-ar Yem Asır - Heyet Cumartesi günü akşamı Afyen trenile 
ıcıoneıi pavyonundan çıkan kü- Yeni kazanç Yergisi kanunu· Tokyo 5 ( A.~ ) - 11,000 ihracatı k•ydcdilıniştı r. . şehrimize gelecek ve Halkevi erkanı tarafından karşılaoacakbr. 
~~k, ıarif bir otornobil bütün non kır bahçe1i, deniz bam.-mlan tra.mvay ve otohüs memuru be . Ada•a, 6 (~.A) - ş .. ~rı- 4' ~ ç •t E 1 
l):ı~'tlayır labatındıt dolatmış, mini plaj YO emsali gibi menimlik tediye tarafından hazırlanan IS· mızde orta tabaıJ ınektepJerıne d e-~ ı sn a 
tı. 1 1li otomobilin şoförlüt?önü K. l h t . . . t . . bu aene fevkalfida hır rağl>et V l\a · b 1 S yer işl"tenlere att hükümleri a a proJesını pro esto ıçın grev . . 
ltıibnııı eyin oğn lan kiiçük e- hakkında Maliy~ vekaıetinden 1 d y l 50 memur vardır. Şıındıye kadar kayıtları Beledı·ye Mu··racaatları Reddettı• 

, 1 ile NHih b•ylr.r yapmakta yapmış. a~ ~r. anı~ . .. .. yapılanların ad"di geçen ıenenin 
~··otomobil ü-zerinde l{emal Ka· defteı·dBrhga bir tamim gelmiftir. greve ıştırak etmemıştır. Gonül- jki miıllini geçmiştir. İstanbul, 6 (Husususi) _ Dükkanların erken kapatılması hak· 
~l koJonyHı yeni ~ıkan Giinüt Bu tamimde kaııunon Lnımsi Jülerın idaresinde bir kaç oto- s t M 1 h t . kında karara itirazla kırk bet çeşit iş yapan esnaf belediyeye 
ı.~onya1ı Bildi ec.zaneııi mü•- bükümleri m. ooibi.nc~ yılı_n mn- büs ve tramvay işlemektedir.. ovye IS 8 8 guzan müracaatla saat yirmi bire kadar açık kalabilmelerine müsaade it ~arntı yazılmakta idi. Rtık · 
lıı. ltl ınntahaHııım1zın daha neler aryen menımlerrnie denıa ha- Islahatta 11,000 memura tazmı· Vasıf Be• Clerefı·ne istemiperdir. Belediye bu talepleri kimüen reddeylemhtir. 
~ ı k b b 1 . ıa. ·ı k . 1 . d k l .,, .,, '-e1dan11. atacağına hayretle inti~ maoı uı, ır a ç• erı p J Te nat verı ere ış enn en çı arı - • f • 

I' ~dHiz. emaali yerleri i'letenlerın her malan ve mühim miktarda indi· •• ,.. et Verdı CelaAI Bey Vapurcuıu· k 
~ 

• •"" meyıimde i~e ba~l"dıkJarını veya riJmiş ücretlerle tekrar ite alın latan bol, 5 ( A. A ) - SoTy•t 

ehl•t va· vrul'Jrına tflrkettiklerini 15 giin içinde malan düıüniiJmekte idi. m&1Jahatgiizarından MoıkoYa bü- • • • • T G' . 
o birı~r beyanname ile maliye ŞU· Tok!o 6 (A.A) - Belediye y~k ~J9imiz ~ &11.t ~·1 teref ine Buıuı ıstaıbulı Oanuyı Müdür riyastıye ıtti 

1trnır Askerlik Şubesinden: belerıne haber Termeleri JAzım- greve onayak olan 45 memuru hır ıayafet nrılmı,tır. ZıyafeUe . _ I 
8 1

. b 
1 6 

H _ V 
Her ıene tütün ikramıyeıi . . . . k f k " - - d H" . u. b T·· d li lıtanbul 6 (Husuıı) - t an- atan u, ( ususı) - il· '1 dır.Bonların Tergılerı ışgal ettık- çı armış a at Cuma gunuo en uıeyın ...-g1p ey, urk: J k 'b • . _L •• 

1 
k . k t• .. d .... b -

h lllakta olan ve üç ayda bir t k ·ıc . ,. T·· 'h' asının ıu eanı açm... uere purco u şır e ı mu uru ugun 
~,,., al•n -'l8. lıit itamlaa-ile 10 leri yerJt\rin gayri Hfi iratları evvel iş1eri baııııma geldikleri et ·ı cemıye ı Ye urk tarı ı Ed' .d lkt' t v-1-:1· T . t •tm• t. M"'dü .. ,, .. ... . ... . ı· . . ırneye gı en ıH ııı:ıaaaı rıyea eye gı ış ır. ' u run 
~llelıJr maaşlarını alını~ Ye lıü- üzerinden tıubolnnacak ve Tergı takdirde vazifelerine dev•m ede· tetkik cemı1e ı reıılttrı Satret Celil bey yarın (bugiiD) ıehri- seyahati şirketin alacağı yeni 

1 ,~1tıetıa alakalan kesi imiş, ~chit senelik o]arak beaııp edildik tın bileceklerini bildirmiştir. "8 Ak9ura oğlu Yoıuf beyler, mize avdet edecektir vapurlarla alakadardır. 
't.trıJarına eh 9:l5 aeneaıncle tü- sonra her aya iıabet edın miktu Nevyork 6 (AA) - On beı öoiHraite rektörü Oemil btt7, f B ff d 
turı ikranıiyelerı verilmek üzere işin deYamı müddetince ayrılarak hükumette yapılan bitaraf bir Köprülü sade Fuat .... İbrahim ''ası ey avana a 
!'•1<lıtma yapılarak defterleri tan tahıii edileeektir. Mütebaki ay- tetkik 650,000 mensucat iıçisi- Necip beyler, Soy.ret akadımiıi W Bir Gtlnde Elli 
·•ın edı)ecektir. na gibi şehit tarın Tergiai aranmıyaoaktır. ı,e nin grev yaptığını göstermek- az~ıınd~o Pr. SamoilOYİQ Te Pr. Moskovaya Ha- Bomba Patladı 
i~l.ıınıui ellerindeki veıaik ile haşlama nya işi terketnıe ihbar tedir. Meskaoıoof, ~o•r•t ıefant Ti Havana, 5 (AA) - Dün 
r>.,

1
9/93' tarıbrndcn itibaren bu k ı h n111 e ka b b k E • t• 

~11tı ö~letlen sonra ,nbeye mii edilmezse Tergiyı yüzde on be' T b d onıo Ol a r Dl azır U· re et tmış ır akşam şehrin muhtelif noktala-
'caı\t etffieleri ilan oıunnr. zam yapılacaktır. ra ZOD 8 ıuomnşıudır. 

1 
b 

1 6 
(H ") 

5 
rıııda elli bomba ratlamıştır. 

ID aa a iŞ a, 1 t R b- -k 1 T~· t . en o mamış aKa mu ım ma • 

Gör: 

P d.L s t 1 r s 1 stan U' UIUSI - OV o·· l ) f L t '"b" d Porcu ar ·ye osya uyu e çı. ıgın~ a~ di :zararlar olmuştur. Vaziyetin 
eı Trabzon, 5 (A.A)- Bo hafta d"l V f b f e ı en ası ey yenı va11 eııne h . ti" 1 . - d 

TQrkçe Sözlü /'ilimler ... 

Mutlaka, Gör= 
Dii ngamn En Bügilk Meydan 
ı'lfuharebesl filmlnl • · • 

Mutlaka G6r : 
GilzN. ~-11li Kitanın Saadet Şarkısı FJlmtnl ... 

Bunların Hepsi Bugiin 

LALE Sinemasında-~ 

Trab.1on borsaeında S!l knrnt • G başlamak üzere bugün Moıko Ke _ebmmıykeb~ ~ uşdu. ~yt.Jzun tetn 
Gazi u••nu••ne . U a 8 lDCSl aımı sure e 

80 paradan 97 knruş" ka<lar vaya hareket eylemiıtır. t 1 t · t' d d' 
1 ~ 5 b k k op an ı vazı ye ın c ır. 

,0,080 kilo iç, 16 ts, D(Jn n Ha _ırlanıyor lstan h ulda Havana, 5 (A.A) - Bir itfa-
ru,tan 18 kurn~a kadRT lll,SOO iye merkezinin açnması esnasın· 
kılo kabuklu fındık, 13 knrn~tan lı.ıtanbul, 6 (Hoıo"t) - İdman Ilk Muallimler da halk arasına bir bomba atıl-
14 karaş 10 paraya kadar cemiyetleri ittılakının 19 Eylülü Istanbul, 6 (Hususi) - Vili mıştır. Bir mektepli kız ile bır 
26,500 kilo ya@ fındık Ttt 50 Gazi günü olarak kutlolanma11- yetimiz ilk mualJim kadroJan itfaiye neferi ölmüştür. Birçok 
paradan 221 / 500 adet birinci na ltaraT "f1tm11i üzerine lıtan- teblii olunmuıtur. 189 muallim tevkifat yapılmıştır. Tevkif edi~ 
yumurta •e 20 paradan 11 bin bu1da büyük haaırlı.klara b••· kaza ye nahiyelere gönderil· tenlerden çoğu radikal fırk•Y• 
aclet ikinci yumurta aatılmıttır. lanmıthr. mittir. mensuptur. - - --L 



ı" · ... ~ . . ... ;;::· ·. .- ,. . . 

ru.rkçeye <;:evi.re~: .A.1i. Şevk.e-:t M H 
~ l•i.~~!.B~.?.;!~.~~S~~.:!.~~.~~~~!11 .. ~"!!:-;~·~~F.!~.esık· Lo ndra da 

• ıt er ın ene Çın ır asının P ·G=·· .. Nü-, • azar unu -
-31-

Kurtulursan bana çok amma 
pek çok borçlu kalacak· 
aın. Yaptığım büyük hizmeti 
asla, asla unutmıyacaksın değil 
mi? Canını, hürriyetini bana 

pf''i nde i o li1erek doJaşıyord a. Bu 
dakikadaki haline, elbiıuioı ba
kanlar ona kırk yıllık bir seraerl 
sanabilirlerdi. 

azıyetinden Emindir mayişYapılaca~ 
Londra 5 ( A.A ) - Paıt' 

günü Haytparkta lngiliz Faşi•l ----------------------... --------------------~ 
,, Alman Milletinin Şerefi Ve istiklali Her 
Vasıtaya Müracaatla Muhafaza Olunacaktır'' 

borçlusun arkadaş.. Rızan,ın tatlı hkyali bir aa-

______________________________ .... ____________________________ __ 

1'UEH.NBERO, 5 (A.A) - lok ınnhRlıf reyde tehlıkeli bir eeki düşmaıılıuıle bile doıtça 
Alman iıtıbuarat biiroıu bildir muhalefet görmeleri lıizi anoak ya~ıunak hıteuıgıni ilfin ettik. 

leri tarafıodan muazzam bir d 1 

tiog ile komünistler tarafıod" 
mukabil bir tezahür yapılacaktıl 
Bütün polisler o gün Haytpark' 

Can kendisine bu kadar ağır oiye gözlerinden uzııklaşınıyor

bakaretlerle dolu olarak hitap da. Konagındao kaçtıktan ıonra 
edilmesine rağmen sinirlerine neler oldn~ono öı?renmek i11ti
laakim olmağa çalııh. Bu adam- yordu. l9indı öyle anlatılmaz 
larıo paradan baıka mabutları bir merak vardı ki •.. l\ıu111 1 hl\ · 
yoktu• Vaadetti: yatının en aziz varhgı olıuak 

riyor: tebeııaüm ettirebılir. Bn uıuba- A napadJ\ y eni bir harhı ancak 
.M. H itler ha Hhah :ızim bir J~felin ne Lir imanı ne de lıir kow ünıstlık karı~ıklıklan mey. 

halk kütlesi öuiinde mılli eoıyl\- progrbtUl vardır. Bu muhalefet dana getırece~ini : bildit?ımiz için 
l11t fırkftsının büyük kon~reıiııi ıalıripçi ouıuı larrn hir tez"hii · l'Bki düşmaulnrıınııls ınünaecbet

açmıştır . .M. Hıtlflr lıeynııname- hiiriidiir. Bu da ileıdel.i icraa !erimızi iyilettirmek mnkımdıle 

giden yollarda o lacaklar, hiç ~it 
polise mezuniyet verilmiyecekt•1 

Bu suretle 6000 polis topla8' 
cağJ tahmin ediJiyor. Şehirdi 
seyrisefer hususi müfrezeler tr 
rafından temin edilecektir. lol' 
Hz polisinin Otojir tayyaresi tt 
zahuratın devamı müddetiod 
park üzerinde uçacaktır. 

- Polisin eline düımeden t:\kdiı ettıgi kadın mektubunu 
buradan çıkarsam, bu gece }'arı· na11l karşılamı~tır 7 J nnn Is mı 7 
ıına kadar izimi bulamazlarsa Şöphe1lo ıni t Zıfaf gı·ceıi ken

ııin<le lliyorki : t.mızda «•rtadan kalkn cllldır. el ı mizden geleni yaptık. Öteden 

Son on ıki ay zarftncla milli Almanyada RelRlik 1akslml heri Tukulıalar. nıiiracaatlarımız 
ıoıyalıstligın mevkıi Alrnanyada JJondıa, 6 (A.A) _ Deyli Ttı l· okıeri cevnpıız kalnu~tır. :Fnkat Avusturyanın 

Mali Vazi~eti Tet 
beni sakladığına hiç piıman ol 
mıyacakıın. Sana tahmin etti
~mden fazlasını vereceğim 

dhıini ter.lteden kocasının ricala· 

rıoa itaat etmiş miydi ' Yoksa ... 
Ah btır1111 çok acıydı 

Yoksa kendlıim adi bir 

rtosarıet bnlrııu" ve Lu on iki ay h b . d biz tH•k (lf{, biliyoruz ki bnnnn 
v grafın mo a irinin iııma a de 

için<lo lıiikumet kurula 'f'O Te· ter bir kaynaktnn ald ığı hıtlıtırf' eaıki harpten istifade etmek 
rimli hiiyük işler c;örrnütliir. ıetiyen T6 fakat kat' ıytın ınahıı kik Edildi 

Sabah 1aatleri hldiHıis geçti. macerapueat mi aanınıştı ' 

.Mahzenin karanlığı bir kat daha Kocaaının 1e1Akete maraz ohta. 

göre M. Rodolfeı başvekıl oıo 
~\ıHi •o~yaliıt inkılabı iktidarı rebede dögüşmlyen bir takım 

l\TJnı, reiaioumbur muaYıni ve 
.ı., ger.irruok noktai nazarından beynelmilel tııhrikutçıJardır. Mii 

Oenevre, 5 (A.A) - .A.kf•
oemiyeti iktı8ııt komitesi A ,.t 

arttı. En kii9ük bir ı,ık bil• na· 
•arı jikkati cılbıd•bilıoegind•n 

kör ı'ıklı kandili de ıöniür

mıge mecbur oldu. Yukarıdan 

tamamen ayılmamı~ earho,ların 

göriiltöeü, kahkahı.ları gıliyordn. 
Oan Varol utırabilt ba,ba,a, 

7alnıa kalmı,tt. Yii•önü elleri 
araıına aldı. Gözlerini kapadı • 

On yıllık muht•~•m ha1atı ona 
bir ruya iibi ge1iyord•. Daha 
on aaat •YHl gö~ karna,tırıot 

bir hatmıt arseden aalonlarınıo 

ayrı ayrı gözellikltrlt dolu dt
kora11onu içinde, yer yüıünü11 
tn güzel kadını kolları araeında 

l>nlunoyordn. 

Saadetinin atıl kaynağı•• .-ar

dıgını 1anı1or<la. On aaat içinde 
bo kadar de1?i~iklikler olabilir 
miydi' Bir in1an ou eaatta bir 
aıır Y•tamış kadar çökebilir 
miydi' Parlsin en maruf l)&bei
:yetleri, beynelmılıl maliye ale-
minin en tanınmıt ıimaları dü· 
ğlin şenlikleri arasında Oanı 

gözlerinden kayhetmi~lerdi.Onlar 

tylenirken Oan, yagmur aagna· 
ima al<hrmıynrak kendi evinden 

kaçıyor, karanlık bir macera 

~ Nazi fırkası meoliı Jıderli~i va 
bitnıişlır. Ha hususta hıuıt edi · raoaatlur . mııın nılıayet anıa,ı· 

gnno biısedcnk mi gHzya'ı dök- leuileulerin hepsi tamamı le zifelerhıi fllhıındft toplamış oll\ laca~ı iinıid İ ni terkotmivoı uz. 
müştö' Yokta ı,l?kÇ" ald:ıtıldı · tabaldrnk etmi tır. lhtılftller oaktır. M('clıı lider mnıui nli~ i Ancak herkes bilmelidir ki Al · 
ğını mı zannetmiştı! Rezan, ?.İ· anoak iktidar ıııe.-kilerirıi dü- İ8mile bir vazifeye de .M. Gfü- ınan milleti şerefini .-e istiklalini 
faf odaeına kapandıktan ıonra, ,urtUr. Ahnl ve şerl\İti de ningia tnyin tdılec"gı eöyleni her T:uıtnya miiracaatla runha· 

onu lıekliyM muydıı' gıştireıı arıoak iıtibalodır. Şim youa da kl\lıul ed ı lccegind n fazaya umetmi')lİr. 

tnrya biitçesınin tetkikini bit~ 
miştir. Bonon açığı mühim 
makla beraber Avoatnryırnın oa• 
ve iktiaatli vaziyeti tae:u.-or edi 
diği kadar Tabiın değildır. 

Deniz Silahlar• Bir aaniye telefon eıtmegi şüplıe A<lılmektedir. Biiyiik milletin esas hakla 
d. d B d b 1 dıye kadar _vnpılırnlısr ileride ya G t 
iı•ün ü. o öşiince ı o kal- Diişiincelnrimiziıı lıüyiiklü~ii rrndsu aıJlfı uz geçmi.veoe,,iz. elecek Ay ~1üzakera 

pılaı!ııktır. .llleıf ld'ııemııın a,ısı f'I 
bini yerinden oynatmıya yetti. bunların ıçinde Almnn olanlnrı ll. Hitler iktimatli ve harıi Başlıvaccak l\1ı? 
.ilhrak etıuerut's:nı, Lu " ece tam ;JO kuıııııııısnn i dc.' ıönınemiştir. _ J 

rı B ı ı · lı · t k mutlak ıorettekazanacaktır. M il- torakk i lerı kayd.,ttikten sonra Lonc]rn, 6 (A.A) - tyi O' 
ıaat on ıkıde eyrntlo bulıınac.,. 1 8 cıs evvo ce nr ı ç e ın av-

ı . ı. 1 letirı arıularınt yet ine get ı r • .Jemiştir ki: lı'\mat alan mohafil 1935 deıJ 
gını ıöylıyecoktı. Sonra d ii ,ün• .-ot ı ıuaı.avemeto ugr:ı< ığı yer 

1 .1 ıneklt mükellef olan milli oı · Oniimiizdek i Hoe fırkllnm "' konferansı ihzari miizakereıerı dü ki poliı elbette evıle telefon eraue ş11ndı ıırnyet etınf'ğe ba~- , 
1. t f k 'il t' · · ı · t k "l'tl · k" f d bırinci te -rintle tflkru baQıao mulıaberatını da kontrol s !tırıa laını,tır. ya ıs ır · aıı mı e ın t.Z i Oı lir e~ ı ıı ı•rının ın ''ıi ına eYam v 

t (' · V ı ·ı·k d ca1tını hihliriycır. lamı,.hr. Zaten mtıylıauede MıJli so yalııt lıa.reketir: in, ekıerıyet tarafınd ıuı tlllvip olu- e me ıyız. e onR >ı a ay üşart 

tılefc-n yoktu. Dışarı çıkmak lf,. dnlet rei ınin azıni eıtuılmaz nan pro~ramın~ tah,.klrnk ett i r. @.anılmaz bir adaka t ve imanla B • s •s 
zımdı. Bu da ihtiJats:zca bir bir lıaldedır. 0 ne yapmak iı- melidir. Bu onun vazireei~1ir. lıa~lı oluııyanlıHJ temizleyip at- arı ergı 
barekıt olurdu tediğıııi bilıyor. Ve onun istculi- Bu progrftmın eaası faeı)nııız m"lıyız . Bize kan itıbariyle M 

1
. • T 

Hayır bunu yapınıyacaktı. gıd• herkoı<ıe rualftmdar. Alman mesai ile milli "osyaiist harf.'kO · baglı hulıınan ntanılatları ka- • 1'USSO JDI S 
Gece yaruıına kadar bumda bek- hayatının şekli önfüniiztleki bin tinin ka'f'ntini idama ve dnlet zanmak i'»·ııı yeni bir taarruzıla f d A ldJ 
lemek bin kat hayırlıydı . Ö ,!! lc- ene ıc;ın lrntiy e ıı taayyün otmi~- içinde tarsln etmektir. bulunacagı z l!"aknt zama n geldi . ra ın an çı 
de meylıaueci yme n ng.y' ırıdi · tır. 1983 .l\1artındaıılıcri yapılan Biz bApimiz hu vazifeyi mil · ği 'Yakıt tahriplı:fir mesailerine Homn, 6 (H.H) - Barı•' 
Bir tabak çorba ile bııaz fu sulJ a reyiaıularda milletin f'Zic i bir letin kime ve rtligini lıi li yornz tekrar başıı,acaklardan karşı koy- giıi lıngün M. Mu eolinı tar 
plfıkiıi getırdi. Hu defa da lü okıeı ıyeti Jıiil fıoı ot i n barı ci •i· Bunn bilmiyen 'f'oya unutanın mak iıtiyoru7.. frndan bizzat açılını~tır. Sergı 
tufkarlıgını hatırlamak .-eıılesıuı O bn aene ilk defa olarak Fr' 

•vnset sabaeındakı knrnr lnrını ta - Yay haline. rıümiizdeki bin se• tilletimizin fırkaya olan 
kaybetmedı: sızlar da ı ., tirak eyhımiştir. 

O uıamile taıııvıp etmiş Te <levlet ne içinde Almanyada ihtil:ll ımırn ve itimadnıı kaYvetlendir· M.ussolıni .Fraıısızlnıu f,·ızla ıa - öriiyonaıı y noler yapı· · 
i daresiıı i n münhuırnn uıillt sos- olnııyacakhr. Harici s ı yn et sa mel.: ıçin her şeyi yap:lcnğı~. ka göaterorot~ do tan hi ııyatı 

yoranı. Bn y6ııı eklor oldukça pn· 
yıılist olması lehinde balıınmaş- hasında blitiin düny aya k ar ,ı l asasın AJınan millet i, Ya- ızbtır etmıııtı· r. l' u hareket tt• 

halıuır. Ama bır ke rre (;z ver- " ;, 
mıt bulundum. tor. Bılbassa .Almanya harjoin Alman milletinin kııL'ıyy en iu . ~asın milli ıösyal i et fırkası, Ya- ya_ F~aosa araaındaki yakınlı 

_ Scnu ı aı _ d('lltı diişın"rılarıını zın 4. milyon tıkam hisleri taşımakınzın hııttil ~atın A l mrmyamız . rui al olarak- g ö teriJm.,ktedir. . ....... "• ....... . .) ........ 
• Silih, Mühım at 

reti ahkikatı Devam a 
Müthiş Komisyon A an 
Zaharof'un Esrarıengiz R(llü 

iki Bin Gı-evci 
Vaıington, 5 (A A) - Dün 

silah ve mühimmat ticaretı yapan 
tahkikat komisyonunda mühim 
ifşaat yapıımıştır . lngiliz Silah 
fabrikası Vickirs ile Amerika 
elektrikli gemi şirketinin dünya 

yı den i zaltı gemisi .satışı ıçın 

hususi mıntakalara taksim ettik 
leri görülmüştür Elektrikli ge

mi şirketi müdürü şirketin Av· 
rupada Vıckers tarafından yapı· 

lan bu çeşit bütün satış muamc· 

lelerinde bir yüzdelik aldığını 
söylemiş ve demiştir ki: 

Sir Bazil Zaharof şirk•tinıi· 
zin Japonya mümessilliğini yap
maktadır 1926, 1927, 1928, 1929 
ve 1930 senelerinde Sir Bezil 
Zaharoffun yüzde beı komisyon 
olarak şirketten 2,120,000 dolar 
aldığını ilive etmitsir. Komisyon 

reisinin: 
- Kimdir bu Sir Bezil Za· 

haroff? sualine müdür şu cevabı 

vermiıtir: 

- Tanıdığım adamların en 
kabiliyetlisi, en büyüğüdür. 

Komisyon reisi şirket müdü

rünün bu Bazil Zaharoff a verdiği 

söylenmiş oJan komisyon üzerine 

varidat vergisinin ödenmesine 
yardımla suçlu tutmuştur. 

• 
Tekzip 

Roma, 5 ( A.A ) - Kralın 

maiyetine mtııeup bir fıtbıi11t 

AYaıturya ar,idiikü Otto He 

lralya prenaeılerindeo Mari1anın 
oişanlandıklarına dair çıkarılan 

~aJiaları kat'i11n tekzip ttmit· 
Lir. 

• men 
ht.laf Devam 

mzalaoan 

·ferle 
Edi or 

itilaf 
T ol. yo, 5 ( A A )-Sovyet aelı rı oldukları Te ba cemiye tlerin 

mÖ&}Ö Yüronvin Şark Qın clemir makıatlnrının Mancııkoda ıollın 

yolları Sovyet memurlarının ılılal oldugu iddia. euılmekte<lir. 

tnkıfını 22 agnetaıta yaptığı Butta ıııemorlardan buzılıuının 

müracaatlar karşı Japonya lıaydııtlara demiryolu uçurtm1'k 

hariciye nazırı Mil'•I• tlün M. i9in taliıaat Te patlayıcı nıadde
Yüreııeve lıir nota göndermiftir. ler TMdikleri de bo ıddalar ara 

Notada tevkifatın Marıonko me· ıındadır. 

morları tarafından aekeri tren· MoakoTa, 5 (A.A) - Arunr 
lere ıuıkaıt hakkındaki kanun- nehri üzerinde hl'Ldiı olan vak'a 
lara 11tınadeo yapılmış oldoga ların tekırrüriiuı mani olmak 

bildirılınektedır. makaadile l\tnncuko ve SoY1et 
M. Birota bu tnkitatla f•r- lıükô.metleri arasında aktolanan 

km <lemiryollarını aatın alma itiliifname imzıılanmıştır. Bu İLİ · 

ıniizakerelerinin dormaaı araeın· IA.foame hudut boyanca biitün 

da hiç lıir münaaebet olmadığını diğu nehirlere de şamildir. 
iHive etmekttdri. Notada bn Moıko.-a, (A.J\.) - Kabaros· 
snikastleri te,.-ik etmek ihti "Yoktan bildiriliyor : 

maileri olanlar hakkında endi,e- Harbin mahafıli ıon giiolttrdı 
lır izbu edilmekte -..e ınıkaat- Şark Qın şimendiferlerinde iılı'\. 

lerin bilha11a aekeri trenler• bat taH'f'To modan harau•tle hah· 
te.-oih edildiği .-e Jrnrbanları wetrn•ğ• başlamıttır . .lllıvzunbahı 
başlıca Japon ve Ahnçurililerdın olRn iıtlAhat SoYytt memurları 

oldukları kaydedilmektodir. Pekin n Mokdon rnuabıdelerilı 
Notada tevkif eılilen lıemın temin edilmi' olan Sovyet Ruıya 

bütiiıı Sovyet memurlarının ka- hoknka altyhiude yıci tbtbir
nuni olmıyao oımi11tlere menıop lırdir. 

arayın da 
üyük ir Kütüphane Ve Tarib 
ıynıeti Haiz Ve ikalar Bulu 
Bertin 6 (H H) -- J .. oııdradarı 

bild iriliyor: 

.Morning Poıt gaıeteaiııe gö· 
rı birinci Nnpolyonnn .Moıkon 
ıeforine ait çolr mühim hazı 

uıaık ile müthiş l Yan'm kil 

tüphKneai Kremliııuı bir mahzen
de saldı olarak bolonmuştnr. 

Demir hir kuada meydana 

Lökomotifler 
Oeoe DüdAk 

öttüremiJ'eoekler 
Iıon<lra, 5 ( A.A) - Giiriiltü 

ile mücadelenin rnanffakıyetlni 

arttırmak makıaclıJe lokomotif. 
lerin pek ınbiirem bir liizum ol· 

çıkurılan hu veaikalnr N apol. 
nnn lıiitiin Ruıy yı i•tilflya ol 
tat plılnlarile huırnıi haratı 

aıt miihim mektuplardan 1 

ret bıılonnyor. Miitbi• 1..a'O 
kiitüphaııeei de yer yiiz\iıJ 

batılı ve yazılı &ayısı kaim•! 
çok kıymettar eserleri iutı 

etmektedir. 

Amerika 
ithalat Ve lhrao• 

Va~ington, 5 (A.A) - Bi 
ıik Amerikanın 1934 Telll 
zundaki ihr•catı 161,786,571 
Jar, ihtilatı 123,341,977 dolı 
Geçen 1933 Temmuzunda i 

madıkça i:ooeleyirı düdiik öttiir· 1 
meleri yaeak edilmiştir. cat 144,108,767 ve ithalat 

G - il M l . milyon 980,034 dolar idi. G um ' ese 881 3117 de biten 7 aylık ihracat 
Vaşington, 5 (A . • \) - .Mali- , A 

yı nezareti gföuütiin rnillilı,ıi · . 1,197,856,915 ve ıtbalat 
rilııı~ıi kanonu mucibince 'im· mılyon 671,102 dolardır. ~ 
dıye kadar 71,854,8!1 ooe gü· senesinde ayni müddette ıb 
rnüş ahnınıt oldugu bı!dtrilınek- cat 813,438,098 ve ithatit 
lıdlr. milyon 71,510 dolar idi. 
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[ SiNEMA HABERLERi 4 ır .1:1l.Ş• : 
== ~ Kahramanı ~ iıııı ıumm~mım1ıııııl~llıım ı,ınııl~1ııım,nıııl~lınıııı • • • • • • mı ıı.ıı~lııımııııııl~ ıııwm ıı~~ ııımı ıııru!~mug 
Kadınlarda Sa~ların Güzelliği 

•ary PiCkfOrcr·saç·ıarının Gü:Zelii!}Iöfiia:Siı Kor 
yormuş .. Kadın Güzelliği Ozerinde Saçın Tesi 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

Gl'as Bu 
Birden 
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Ricayı Beddedemed;. llepsi 
Mermer Salona Geçtiler l:Hilün kadırılar tac;larııını gnzel-

b· - Evet Madam! Haberirnız sin nuzuruna getirilip yüzleştir- liğioe A fazla itina ederler. « Ro . . ı ,~~-':jZb:~.''.' ::,,r·t_..,. - 7 :. )i · 

. ~::,.:~m;:ı~=ıng:~:e b:;:;:l i~:~- ::,:17,:"J~:~:~.~·;~t;/•:::: ;i~·.:~ı.::: g~i::~,~~i 9~~;:•gi~:~:~·:; / 1 ,~,' }''' .. • 
~~. Tarif edilem1yecek havailer Gras ta anladı. Haoriye dönerek: ü.t:erinde başlıca rol oynar. Bnnuo I · ~. 
l'iiyalarla uğraştık! - Yeğenim, dedi. Sevgili i9indir ki lıanımlar saç modaeım, 
1.1. Size esrar mt içirdiler? arkadaşmıı emin olsun ki iş bana ştk, zarıt tnvaletlori kadar ha1ımıi-

/ 
·· 

:~ç öyle şey mi oiurmuş? Kim ı ka'saydt .şu işkence3ioe çabuk yetle tııki p ederler. Saçlarm renkle- I ~ 
'Çırnıiş? Nasıl içirmiş!er? nihayet vermek için derhal di rine göu çatı reye nrdık leri manalar 

Kadm bu sözJeri söyledikçe vanı yaptırırdım. Fakat divan başkl\laşır. Bagiin oınnınile~tın bu 
töıleri yataklarında ftrıl finl için bir kaç saat kadar daha za· alalca saç tuvaleti işıni glizel &:Jrı• 
d&nüyordu manımız var. Rahat ralıat yeme- atlının uır şulrnsi halıne koymu~ 

- Evet Madam! Dün akşam nizi tavsiye ederim. gibidir. • 

liy•fette verdikleri Gül tatlısı Feridin tavrı değişti, Çok Kudrot i bir ressam için renkltHlfl 

t&r•rh idi. Bilirsiniı ki esran ıztıraplı bir halde: alıcugı levlıuıaıu güzo çarpan güzel-
ı_llıya katarlar, şerbete katarlar, - Dün Bahursencin tayin ligi üzerınJe ne kadar teairh bulu· 
lGtiine tömbekiye her şeye ka- ettıği saat gelmiştir bile: ooyona bir kunför için do bazen 
'-t'lar. - Eveti Dün Prens, divan bir çehrenin giizellığıni artıruıak 

r Gras bu sözlere inaoırhk için bu saah tayin etmiıti Fakat tQİD saçları' 'ekıllu ve lrntta renkler 
~0•termiyordu. Ret iıareti olarak habrma getirmemişti ki bugün o kadar nazik bir iş halini ~1mıştır• 
'tını salladı: şu saatla Bahardan azim bir Oüz11l SRÇların baktım ise ba~lı ba-

l - Bunun imkanı yoktur Gül alay çıkıp Patnaya doğru yola ş.na ha.ııııuların en biiytik kaygn-
· 'tl•sından ben do yidim. Hatta çıkacak. Prensin önünden bir sudur. 

ıtir•f ederim ki çok ho,uma gi- geçit resmi yapdacak. Na işte! B«'yaz perdede parlıyan yıl-
:tcek kadar da latif buldum. Davullann, zurnaların, çarpara- dızların Haçları hayranlıklar 1 bi~ <ltlfa kallanırıuı. Saçlarımı 1 veya kırılan ha . 
. •tarı size nargile ile içirmişfer Jarın gürültüsü, fak!rlerin yayga· uyandırır. Ho k:ular güzel saçları ıkı haftada biı- defa yıkMım. oımlar aksi tHir 
~t buna diyeceğim yoktur. Fa rası buraya kadar gelmeğe bat· 1..ıo7.nlmaktan uasıl kornrlar' Ba- Fılkat otomobili~ fazla gezindi· yapım limon 11uyu

' •t size bu tehlikeli Jatifeyi kim Jadı. Bu geçit resminin sonuna kıııız .M:Hy Pıkford hu merakh A"iın ~amanlar o nishettu fazla on kullanmatıdır-
~tcek? işte akıl erdiremediğim kadar Prens hazretlerinin ayakta suale ne cenp nriyorl saçlarımı yıkamağa tntfcbu r ka- lar. Bnadan 800• 

o tıbet burası! durııp seyretmesi kaidedir.Geçit c Bır artistin fizık g-orıınu lırım . Bo suretle kanın devera- ra ıonk 10 iJe 
' Hınzır kadm bu sözleri o ka· resmi bir saatta olup bitemeı.. şiiude uçlMın ıniihim rolu oldo oıot kola.ylaştarırııu. SaQlarııuı bir firikıiyon oildin tazeli- çıtıyi 1açım10 rntubetini ç 
~r safçaıına söyliyordu ki guya Kahvealh eyledikten sonra gani\ kailim. Randan füiirüdür yag-mor suyu ile yıkamayı tercih gine kun·et verir. Saçımı ytka· ce çıkarır ve handan sonra 
'iten hiç bir haberi oJmadıgvına Ferit, velevki divanın aktinden ki hana yara,an hi.ikleler<l~n etlerim. Saçamı eyiM yıkl\dıktan b b k S k 
tı.ı_ d\ktan ıonra ir p19eta llo ıarar gün•'• ıra ırım. ıoa :-oqdaşları kandırmağa çalışı- evvel olsun, mermer salona gi · ayrı!amam. Saçlarıın tahiı\ten sonra fazla yağ kalmaması için 
to d F d.J · · · tt" 1 1 n hava mü1Rit olduğu ta keli rde !arla udarımı tahri[> etme r u. akat onların aldanma- ı mcsım rıca e ı. pnrlak oldııgıından zeytinyağım lıınoo ınya i e ıs ahrım. ")" 
•ıaaa imkin var miydil Gras bu ricayı reddedemedi. pek e~yrek: olsrak altı haftada Şaçları tl\biaten karn olan 

Bu defa sözü Raul aldı; Hepsi birden mermer salona • • • • • 1 
d - Biz de bunu arıyoruz Ma- geçtiler. Dorotea Vieck Hollyvood 
~~tnl Fakat kimin yaptlğım, bizi Salonda henüz kimse yoktu. 
0
Yle sarhoş etmekten maksadı Fakat divan tertibata tamamen Stütyolarında Caiışıyor 

bir türlü bulamı· yapılmış, Prensin tahtı üzerin· 
0
tuz. . . ı deki örtü de kaldırılmıştı. 

a - Nafıle hıç te aramayınız. F eridin halinde o~anlar için 
l.ında her kes masumdur.Hatta vakıt pek ağır aeçer. Her da 
~il d k . t• k. ' o 
. . eme ıs ıyorum ı neş e- kika bir asır kadar uzanır. 
'lın asıl sebebi içtig· iniz şam · bu 

Fakat ne kadar uzasa, llyalard1r. 
intizarın nihayetinde biçare de· ~ Arkadaşlar başlarını saUıya· 

"k b d likanhnm bütün işkencelerine ret ceva ı ver iler. 
Güzel Gras hala iddiasında nihayet verilmiş olacağı için Fe· 

'tar edıyordu: rit büyük bir metanetle bekle -

- lşte yeğenim Ajerton ba· mekte idi. 
1 ııız. Hiç bir va kıt içkide mü· Nihayet silahşörler büyük te · 
liğa etmez. Halbuki dün ak· Jaşla safJar bağladılar. Prens te 
"1 olur olmaz gemicilerin bile büyük bir ihtişam ile salona 
diren olabilecekleri derecede girdi. Eli ile sağa sola, bilhassa 
•h.oş oldu! Bugün ise benimle üç misafir arkadaşa selamlar 
lı\'ealtı edemiyecek kadar has· verdi. 
dır Binaenaleyh sizı şikayete Fakat çehresi pek karışık 
tc:bur eden sebep mutlaka e•· görünüyordü. 
tdan başka bir şey olmalıdır. Ladi Rişmont ife üç arkadat 
Feritle RauJ ne kadar ısrar birbirlerine bakıştılar. 
eler Grası ikna mümkün ola Prens tahtın üzerine çıkıp 
Ytcağını görünce sükUta var kurulduktan sonra: 

t1,t, -- Hayımddraniyi huzuru· 
ltıgiliz uşaklar kahvealhyı muza getiriniz! 

~ltlamışlardı. Üç arkadaş, Gra- Emrini verdi, Bir kaç saniye 

A vrapıı tıtut

yolıHırıda fazla bir 
muvaffakıyet elde 
tldeıu~uıiş olan Do
rotea Viek Holly
vod'ta çalışmaga 

ba,ıaılıgı giindcn· 
beri beynz perde
nin en kudretli 
aanatkarları arn· 
sıııa karıştı. Son 
teınıııil ettiği « Qo· 
ouk 

1\ karşısında oturmak üzere sonra Hayım da salona girdi. 

fr•ya yerleştiler. Lazım olan merasimi yaptı. filmi bogünkii. Amerika haya-ı Sohnmann Viıok'in hafidi o1an 
O ·· 11.1 N' Pren- S V gun aya ıyama - onu at- tından ıılmmi' çok: mnvaffakı- güzel eanatklrın e• ıon reaim 

arşıyakillks ~ineması Ve TiyairOsü ;. bir •oordir. Dahi bHleUr l•rindoo birl•ini doroodiyor••· 

s Eyliil Çarşambadan itibaren ~ TAYYA.RE sı·nem~sı 
l - Dünya Havadlalert O 
2 - Sarıfın Kızlar 1 icare_tl 
Güzel ıuev.zo, lioıj müzik İyi manzarRh kırmetti eeer 

~----------------~mııJMIGERt~J<l -~ek Yakında: Süreyya Overeti 

~n Parlak Y\ldızların, En Kadretli Saoatktl.rlarrn 
Hıy~canlı Filimlerini Temin Etmiştir. 

Yakında Açılıyor 

güae~te oturarak kuroturam. Pe- çekinirim> ........ 
Cinayet Ve Sinema 

··················~····· .••..•..•••............. 
Meşhur Bir Fransız 

Diyor? Avukatı Ne 
Pour Vous mecmuası sinema 

nın cinayetler üzerinde ne de· 
rece müessir olduğu hakkında 
bir anket açmıştır. Meşhur Fran· 
sız avukatJarmdan mösyö Henry 
Torreı gazetenin suallerine şu 
cevabı vermiştir: 

Sinemanın cinavctler üzerinde 
yapabileceği tesirİer çok müba· 
Jağa edilmiştir. Vur abalıya ka 
bilinden sinemaya yüklenilmiştir. 

- Polis filimleri halkın ah· 
lakmı bozabilirler mi? 

- Sinemanın kendisine yük 
letilmek istenilen bütün mes'uli 
yeti deruhte edebileceğine kani 
değil'im Fikrimce cinayetlerde 

tecavüz fikrinde en mühim 

oynıyan içtimai veya iktisad 
beplerdir. Aynı zamanda ha 
doğurduğu vaziyet te cebi 
şiddete meyledenlerin say 
ço~altmış olabilir. Sinema c 
yetin posası sayılanlar üzer 
belki bir dereceye kadar 
tesir yapmış olabilir. 

lngllterade Fmmcılik 
Bu ef:lne lngılız stüd 

rında yeni fı !imler için 
milyon sterlinJ~n fazla 
aarfolunacaktır. Geçen yıl 

filim yapılmı~tı. Bu 
ralrnm111 go9il"cogı mulıa 

addolunuyor. 

~ 
IELHAllBA I. 

MILLJ KU1UPHANE SJNEMASI 

lZMIU'ıınızın kurtıılıış g-iiuıl-ı 11111 ıli-ıtııv:ıu programında 

Tamamen Türk9e Sözla 
Vatanı bir filim takdım tdıyo·ı 

Aşk Fırtınaları 
lPEKJfiLM iıtöd,!'olarında DARÜLBKDAYl artistler 

tarafından liaanımız" çevrilmiştir. 1'email E>denler: 

GarJ' Ooopar ve Belen Ba,.es 
llaye olarak: EFTALYA. hanımın iştirakıle KONSE 

c lPEKFfI,M > 

--------------------------------------------------Seanılar hergün: lô,tl0-17,30-19,30 ve 21,30 da; cuma 

Te pazar günleri 13,30 da ilan 1tanı. Perşembe günü 
13,30 da talebe aeanu. -
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1 

~ .... 
F hretti P "Yen.t. eee.rıe:r 

1 
a n &CIA- -··-··-······ .. ···-..,... Bawaoılı• Ye s..,ı 
DID Beyanatı Hu yırın ao A,ıuıtoıund• •• 

Ba t .,, b. . ili/ dı tüpunelerioize zeagin bir -' 
- 1 ıır mncı '" 1 t - •un c Hanmhk T• Spor > ~ 

Ço. Arıcı Fıat 239 .P Pacl 6 12 10 Y• Kolkoı tarlafarınm bol W•h· •uumaa bu Maeki feYkal ... 
298 D Arcliti 9 ~5 17 60 18' Jııl J Taıauto 4 50 12 ıollerioi gördük. 11&.J'llı da her ıınıf okoyuo•,. 
293 Jıro Ye Şii. J l 15 l59 J Kehe 6 60 6 50 DiRer tarafta• en alyade D•· kendin• Mğh,Jae•k kadar aeltl' 
24.6 F Solari 11 50 12 87 lO'i Kırka. K4zım 4 87 7 50 zan dikkahmızı celbeden t•r tir. Dört renkli bir kapla ıitlll 

iktisadi Haberler 
Üzüm incir Ve Zahiıe Satışları 

............................................. ıao 8 Siilt..Jman 9 50 18 100 O.•altirei • 6 li 6 Jt balkın Kızıl orduya oou11 efrat olan ha ıayıda elli reıim ye il 

Ay ..110 
Kurtuluş Bayramı Bugu··

0 
ıso Trifon1J11 t:? 50 ı:ı , 0 8 A.ıazraki 5 12 •• knmandaolarrna kar'ı götter- yazı Tardır. Ba aayıya .Aka rtr 

l.I 178 Vıtet 13 25 ıB •u:.. tlili hu•t•o• qktır. Kıtaatıo düz, Belt~.t .Kemal1 Nüzhet S' 
Heyecanla Katlulanacaktır UH Cevabircj z h s 50 1; ~~ 2!! ş}l :.::i 'I '1 geçti&i 1erlerdea laalk, ortlalan ••m, Sener Ziya, Etr•t Şerit. 

6 6 25 büyük bir he1eeania k•rfllam Sa.fan Gahp, A«lil 6tny ... ,ıer 
Ayd•• 6 ( Hami ) - Da. çarp•lf Ye puçalamışllr.Otobis 1' 8 Koo;) htilrnt tO 87 16 C>O i2 H Ş-.Mş '1 i6 '1 26 •t- yuı Teımi~lerdir. 4.00 ldloıaıC• 

Nuillidea Ay._ ye·ca ptir 1,.·c.11armc1an sekizi hem. llinya- 241 H • Ahm•t 9 75 14 21 A M•la&•r 10 58 10 68 tar. Aı~erf talim ye terbiye tet- reden ölöm ıaçaa lflk1 Loıulra19 
melde oa- K.,.Uh lılclamet ı.. iptir itilmez laaNll ehi•• 135 Ş Risa ~. 12 :.?5 15 l'l A IAlont i S'I ıs 76 kfll.t Ye itlareıi dikkate 11.Jiktır. baTa hücuma, Hendn ıa1J ... 
Nedi• firketille ait llir Kapta· ltildea atlamlflar, ,.ı.z Kadı- '19 Y E Bea~•J• 8 50 14 60 9 E RodiU • 69 G Bitin idare 94Hnler T• oala- .. ulikleri, Kutlu ıabi aphi.., 
kaçlı (k&clk Ot.Wia) Atp ile kiyi& ı..llil •ia •• .__ Anc 'il Kark Kbm 12 25 16 ' Ş Risa ı.a l:! ıt ran maaYioleri teraiti tamamen aek miyisf Qoc•k tay1areci. Bir 
Sulbt.a.•r --'8 Maqudis 11- ota•Dllil i9-•• bl.nt· 36 La ~ 11 13 itilerek tatblkaUa tam bir mÜM· de at yarıtları, •n k11YYMll ,,.. 
treaile miHcle•e ela· lit Yol ludl Trea bir e=..1- -~ ot 17 .M. Nıy•»' 7 S 2608 Ycktin eirlit tunin ettiler. Bu ~ir kan pagan_ da Tuıtatı: futbol,_ k• 

• • ,_. ·- • 16 il s Aıa.rat• ·~ ıs 50 .A Fr ON • cuJardu 1•ma Ane keıe lsa •ıbi&. &wme Nm luuba- . . a ıtha .saılıada •arhi1e komiMr• ya~ıle kan.ul~o •.por: 6oretı • 
fif yuahcbr. ~ parp ain lair ~ ap clijer 11 Q-••lri 13 50 13 50 fi.95,700 kilo lobi•rl•r 66 it il. Vo,...lotun faali •tini d• le~ızm. tarıbıoai•tn en par 
parp .......... tanı. .apilmifler. a.,ı.k tlli 10 K ll'eber 13 25 ıs 25 Qa Oinıi ::lial .. d .. k 1 gunlerı, ftlimde tanare, •1' 

Vak'a .. mtle .. ...,. .. et· aeri elank Ane ...._ Mfif 9 Y l Talit 12 75 12 75 SJ ı Butday 8 60 ' 20 
10

' • : cıri bableler1 hitAre ıibi 
--ı 6 A! oli Hı 11 12 60 • 2 3 •H. Şaaa IÖJı...llylm ki Kıaıl orda .. d tl b L -•r mittir. a.ette yualaa••t ve lamail 1 · 60 Arpa <> 5 ~ . . . mun •rtca • a taJı 90 .. ca .. 

Nuil&dea yolalanm alualı ağay~ bir .., olm•wupv. Aclli 5 P Klarlr: l l 50 12 60 65 Komdarı ' 60 5 50 reiııl• ıftibar edıte•b. JI. Vor°'i- Ur, Mecmoaoın ıioeıııa mii 
yolm çıba otamaWI Atp. ile talllnlıata ....... -,tv. 2374 Yekün 15 Baki" 4 8~ 4 62 lef•n medero orduların en 1t87ük bakaıı pek eyl•oeeU.lir. Berk 
Sulb••r UM111U.i ıeçittea .• • (}o A hm .l!~ıat 450 Kepek f y-e 3 S coıuıraJJerindan l>frt oJdufuntr tanire ederfz. 
ıeçerkea .. tar inza yapm11 .YanD Ayda•m kurlu... ıi '19:! J uo .,. tü 5 12 1 Yaron • teyit ederim. ülkü Mecmuası 
ye uttm tam cwt .. .da .......... Diidir. .JJ.aiaclee bütia tehir 686 .• .' A Haydar 4 50 12 29 H Pamolc 38 38 Türk be1eti murabbaıa.t bo 'Cürkiyenin en kıymetli )1 

tur. Bu mada Aycbadaa ıeJea defne d.U.rile slislea"yor. Ve • • • • m hrtattan billıtit.ule Soyyet-Türk lem '"biplerini ainHiude topl 

mar ... diz katan, otomebilia Aydıam kartalut bayramma ma. l[,:J 2 i. 1 Tavuk floıtroıunura kuTntlenmekteo yan tUkil mecınout çıkmıttır 
durclağu yeria Yinj olmamda• tat miHI kineyi flbi. Zeybekler ZABlll VllUATI hali kalmadığını bir kerre daha MüneYHrler• bflbaıu tani1 
40 metreye kadar görememif Te iıtirik edecek ve bir R'Hri alaJl istasyonları kaydeder. deeriz. 
bu anda ini fre• de yapmak da merasime heyecan •erecek --•u- !!& n ım .. ı m •- ~ ... 
kabil olamamıft tedrice• yaY•f tir. Muasim hakkında program Terbiyeye Davet 160 ~e Çıkarılacak r; 
lamak ve durmak iatemif ise de fırka tarafından iJan ve neşredil- Kavga Mevzuu Oldu Vıl~yetterı kaza Ye Dfthiy•Jere .. Eyl"·I Panayırında 
mesafenin yakınlığından Otobüse mittir Enelkı a"~""' llalkıtpınar- gönderilen bir tamimde tınok V U 

• ı • • • dan Baıunahane 1Mta~1onuna ge- 11lah iıfaıyonJıuınm mıktlraot 

Bl·r Deıı· Kasap Satırını len trtmdA hır ·nk'a olma~tor. artrumaj?a kua kaymakamları 111 Numarah Pavyonda 
Aınrle J 111.ııf o~'u Yahya 'f't'l ıle nahiye miidiirlerioin takdırine 
arkıtıln~ı Uf'rnş o,?ln Ha1ao, n muhıtın ıhtiy11ç .,.. kabiliye- NERMİN Tuhafl~~y:::1h:~ı,~ıfzMutlak Eline Geçirince frende lııılnmuı A hın•t kı7.ı P•· tine ba~h oldu~· bildirilmi,tir. 
rılıaıı haıııınııı ~H,:tl'liiıı dırııek Bn l!&rıe içiııcl• Ta•ok ıtlah iı
dayRmak sıın1ılo tıaıkırıtllıkta taayonlıuının löO Y• çıkanlma· 

e• • 1 ••• 1 • 

Odemişte önüne geleııe saldırdı 
ve sekiz kişiyi }'araladı 

buloıımu~l1tnlır Ayni l'ngoncla 

bnlıııınn Ahmet o~lu ftısı11 efen-

ırnın nıukttrrıır olda'-u bildıril· 

En Jükı çantaları, fantazi eldıveııleri, gayet aa~laın ço
rapları, şık g<>mlekleri ve zarif graTatları en ocıız t iyatll\ 
ırncak hu pa•yonda bull\cakıınız. Fırs;ttı kaçı rmayıııız. 

5-6 (874) PAr. On. Pa. _ ... ..., mı' ve ona gCire hazırlıklar ya.· 
pılmuı erure<lılmi~tir. t'Z'l(ZY,,;/,.Z/.YJl!.ZZF.'9'J'!1.t '2'J!'J2.2 > >7.!&! 5%6 UM 

O lemi~ 5 ( Huaoııi ) - Dıin 
akşam borada çok ticı bir ha 
diH oldu T• bir deli, eline ge
çirdıl?f kaıap bıçağiJe eekiz ki

dı bunu gcirmiı" •e hunlara hi 
tala bırdenhıre ne olıln~unn talwn: 

Her halde bu mühını Ye Ur- LeyU Ve Kenarı 
ttialldi hareketin biiylik lrnmlt•ıi 

~,.şırmış: yaııdım, dıyo lıağııa - Hanımı rnlıaf!"ılZ ediyor- ı 
Resmi Liselere Muadelet Hakkını Haizdır 

Kız F eyziati Liseleri ERKEi( 
atı acık u gelecek yıl bir çok 

rak tlışanyA farlıuuıştır. enrınz, demı. ıır. d 
Hasan handan ıonra mf'yha yerler " yerli JıorozJar yerJerıoı 

Bı:nıları uııığhor olan Yahra memleket il..Jimine alıfDlJf Ro-
ne bojlazı tlenilen cıhete dogrıı treıı Ba~ınııhnne.'e gnldı1t,nde Aruavotköy - tramvay cadd1Jeinde - Qıtteaaraylarda " deyhrnt ve Hegorin cin.ıl.,rine 

eyle- elinde aatır oldn~o bRlde ko~· llısırn eff'rııliyı diivmü':'tiir. bırakacaktır. Kız ve erkekler için ayn teşldlata malik, ana eıD1fı ile 
,ıyı yaralıtdı. 

Haditte şöyle cereyan 
mişlır: rormnga başlamış bu cad<ltı<ltı Merdhrenlerden Yuvarlanmtf ilk, orta ve lise kıııın!arım havidir. 

T . k b ll · 1 k '· d 1 kt ı · ı··r k Tamimde bu noktayı\ i'aret Terbiye oıolJerı· -e ıe~rı· el\tln·1aki muvaffakı"re·ı·ıe ta-uı men ma a uım en ıra o aşına a o an şımenı n or oıı· KeçecılerJe 'J'ellalhaşı ıoka· " n u " 

1 d B '· d '· 1 d b edilmtkte ve bazı köyltrde iki nmm.ıştır. 1•t arın a orcaocı aaan uuıı· o_.tor arın an A ınet tfeudıyi, gıııcla 1\lofal kızı ~o yıı~I arında 
cioıin, bazılarında yalnız hir lıtiyenlere mttktep tarifnanıeıi gönderilir. 

dan ilı.i ıene eTnl akıl hutRlı· 16\Jzeci diikkanmda bolnoan bir .Eıter"a bnnım "vauin mercliYeo- Oo. H ı (251) .. _8 
.1 cınıin üretiJwui kabH olacağı 1 • 

ıına totolmo~ ~ bir iki kıtıyi baba ile 0aıo, bakkal dükk~ııı Jerirıden düşın~ş •e başından da iliYe olonnıaktacfır. ~e~r•m•r~•:•~~;~~~~~E~~c~~u~~~~~~~ 
yaraladıktan sonra yakalftnarak öniinde nargile 1çmekte hnlaaan yıHalanmıştır. Vilayetten Karaburun ... Urla Cumhuriyet Kız Enstitüsü v 
IıranbnJ" gönderilmiş 'f'e orada '"kerciııin l\lehınet l>•yle kayık· Hakaret Etmlf kaZ1larile Uooa, KarşıyRka, Oo 
tedaYi müddetini bitirdıkten ıon çı lanıall efeyı Ye ŞiikrU efen- Mezıırlıkba~ınıJa. Hrhoş olan mao,aıı Te De~irmendere na- Sepetçilik Mektebi MüdürlQ 
ra Odamişe avdet eylemittir. dinın dttma,lını yaralamıştır. Mehmet oglu Ahmet, Moıtafa- biyel•ri müdürlüklerine birer "" 

H 1 d b . . .. ·ı 111 b t k 1 t ... nın kab.,-ebarıt"ll ııde otururken gu-ndene ay ı zaman an erı ış Te gncı • Jll~ ıne a u rane ea v o e rag- telgraf çek ilmi~ 'f'e haralarda be- • 

1 1 H d .. 19 ., 1 . 1 H .. . tıteıtan oglo Hfieeyıne hakaret k 1 T 1 L.- k k l lö h 1 t K 1 • l/1 m•~gn o an uan, un uat men 1anua ye ı e aeıuun uzerı- ofiz ta•• i•taıyon arının açıl· a e.,., ayt Te a >D oe aş aomı' u. ayt muAme eeı 
dd 

elli1tinden totulmn~tur. 98 ra •leriode 1ebae halinde dola ne aaldırmıttar. Dehyı yere de-
1 

K d mamıt oldoıu blldirilmit ·n bu~ 4. tarihin• kRdar deyam edecektir. Müracaat aaatleri her 1 
k b. d b" L Al · · t' B ı~h · · Otomobl apatın an 9 1° 15 18 d' ~ar en ır en are aaaap ıınet Tırını, ır. ı " are yetı,en ıan· Yar•lanmıf oun Hh~pleri ıorolmaıtur. Ba • 11 'H - ır. 

ef~ndınin clükkanma girerek dıurnaJarla halk deliyi uıüşkü- Şoför Hüeeyın oğlu Şerif ..Ali möhım ıktiıat h•mleainin Jaa. İkmal imtihanları 15 - 20 EyltU tarihlerinde yapılacaktır. 
kemik kırma~a mabıoe aahn ır,tıe yakahyalıilmittır. Mecruh- idareaındeki otomobille Kemeral rieind• kahnamıyacaıı •lkredil- Ful• i•abat iıUyenler 3902 numaraya telefonla müra~ 
ahnca diikkarıda bolonaa kalfa tarın yıualart hahhir. Hepıi tında Sıgır tokagıod•n geçerek mittir. d0ebilirler. 22-24.-27-29-31-3-5-7-9 3497 (S 
eekı .&hıtata.ra Torm•t Ye Ma1 tedaTi altın" ahnauotar. E'ref pa,aya gıderkeo otomobile 8imt1iye kadar Tiliyetin mah- dıW8llllN' 

T. Dl. t l'f 1 i d J 1 Za e ı· 1 k H bınen Hilıeyin kart•• Kftbra ha • 1 ,., er D • açı •• , o AD ta- yı ır'l 1 an 
V!yan')da i Yunanı·standa OIWI otomobilin kap11rnı birden Tak iıtUJODlarıoıa miktarı 68 a , O d. 926 Sıne.iude İzmir Emniyet 

çarpuak k1tpadıgıodarı elinden ır. 

E U ~ 1 T t R k~t • ~------------ idareeioden almıt ol•aR•m lka-

k nı· UllL 
1 u· ı·n 1 111 yaralamıoatı•::_..b Kavga AlBy CUZ•t 1 lft ,,_ S.ferihıaar .Noterliğinden: met tezkeremi sayi ettim. Yeni-

6 1 
• ıııırrild• Türk of ıs ınüdürliigüııe gtlen Yapıcı oıtuoda oturan Tahıl o Seferihiaarın Hıdırlık mahal· ıinl ~ıkaracAğımdan mezkftr lka-Ümrük lf llıl 1 mahinıata göre Yunaniıtaa 933 oghı AH Saffetle SAiih oğla fa. leeind• mukim iken la&leıı ika· metin hükmü olmıyaca~a HAn 

Bawoturakta Ke1telli cadd 

ıinde numara 22 bir ban b 
kahnhan• ile altı dükkA.n ki 
ra Terilecektir. Talip olanlaf1 

A raatada 265 numarada nrf 
Davit Koeııkaıa naüracaatl• 1 ~ d · 93ıi tütün rekolteıı 39 m"ılYon- mail aruanda kayua mkmı" Ali metgAhı meçh•l V •yHI karıu Gtil olanur. 

~ıırncJ"kı alıaka arlına yerı- .1 ., • 

dar. Banan 27 11dlyono mayıı Saffet lıiçakla lırn>aili ıol baca· •üm hanıma: 8eferihi1ar•a Oom· l•mir Ba1mahan• Emniyet menfaatleri iktıza1Jodanchr. 
len malumata g~re Ava1toryada h i d · · · · oihayetme kadar aatılwııtı Tü- ltıodan yaralamıthr. ur yet mey anının taoaımı 1\i10 otelinde arnaTot Ali o~ıu Baydar 5-7-9. (4.09) 
ekmek fıatlıuınm tereffüline "' & liio fiatları da memnuniyete Kamalı Hasan meak6r m•1dandakt adada eyini· 3759 (t21) 
mlnı olmak iizere y•oi bir ka şayan bir halde görölıniiştür. 1'epecıkte ieuı urnhallıdö zin 24.97 No h iıtimlak kanonunun -
rar ıtıılıRz olonmoştnr. Karara 12 mılyon ıfıtün ıtoku yar otoraıı Ahmet ogıu Ha1n11da bir ikinci mıtddHi mucibince iıtim· GÖZ Tabibi 
aazaran :ıo Hazırah 935 tari· dır. Hanlar dı. f>4ityderpey 1atıl· kama bulunarak mu11adtr• Mil ilki takarrür etmit Te ebli Tuk•f 

hane kadar rner'ı olmak üzere maktadıt. Yeni ıene rnabıulö miş Te hnkkıııtla kanuni mua- marifetile iki yilz lira kıymet lu" ttu· Kır~ar 
çavdllr guınrftk reami tenzil oıayıı Y• baaıran aylarındl\ ha- meleye baolaomıştır. takdir eı.lılroit oım~kla mezkdr 
edılınıştır. Gümrük re11mlui 100 Yalarin tyı gıtınHı dolayiıile ve- Hersazllk Ma• &örUldl kannnnn 6 oı maddeain•• yazılı 

Dr. Ali Rıza 
Doğum Ve Cerrahi ~adıa 
Hıstıbklın Mütehassısı 

kılo unda on altın krondan uört riınlı olnıııştnr. YRlmz Selflnik Karantina 'l'rawvay c:ılld11irı· hoıosata ait itirasınız Tana itbu 
R hı A RaAtorali Kestelli cadde 

altın krona indirilmiştir. oıyarında ıoabıor doludan zarar da buzcu Mehmet ogln eşat ıbbarnamenin tari il"'nından 16 M.nlekel haslallM -Rz "' 
N" sinde 62 numaralı muayeotı 

A Tuslnryanın iç piya.. ~a- ıgörmüttür efındınııı beş giin evı·I dökkA- gün zarfında en büyük mlllkiye hadalıltlan mlltehaulllı: baneainde her gün aaat 8 teD 
aıyetını tanıcim i~in bin Tagon Teealya haTa!iıinde de ku- omdan çahnao bası eua o ci- memarana yuzlle müracaat etm• '*Linci ueyler ıoka&ı No. 66 -v Jı v & sonra hutalarını kRbol edet• 
9a•dar1n laarıçt... itbalin• ihti· raklık JÜ&üııdeD tütünler az T&r<la Abdullah oğlo Reşat ıfeo· nl• l&sımdır.A.kıl tAkdlrcle iıtha- Telefon: S066 Telefoa: 2987 
yaç hnJuruluıu 'kabul olnıı-t olmnşfor. Rokolte umoı:uiyıtle dinin dftkkAmnda görftlmtl' Ye ilk •••••l•tatn kat'llete"ll ti- 26_ 1 S. 7 746 S 7 (248) 
mattur. 1 noklaıadır. zabıtı&oa tahkikat~ ba,laomıtbr. aumu UAn•• tebliğ oluaur, (82•) İİll••••••••••••1 ; ___________ .., 



ltM 'lat A11r 

1 
Cumhuriyet Kız EnstitQsü MQ-

dürlüğünden: . 
.Maarif Vekaletinden yeni alınan talimat nam• maoiblnoe bu 

eeoe mekteblmize ilk orta "'" Liae tahsili görmiiş kız talebe kabul 
olnnor. TalAbenin dereceıine göre ayrı programla 11mflar 1lazır
lanrnıştır. 

İlk mektep meırnnlıuına tam orta mektep dereoeıdode tabıil 

l'erıhr. 1/10/9:3( tuıbine kRdar talebe ka1dına d&l'am edilecektir 

F~uıla ınalümat almak ietıyenler 3902 nomarnya telefon!" 
miiraca.at etlel>ılıder. 

7-10-12-14.-17-19-21 3771 (423) 

bahkesir Vilayeti Encüm~ni 
Daımisinden : 

Ayvalık - Altınova yolunan 6 + f>88 - 8 + 7d5 inoı kilomet
relerı aıaAırıdn ı;ııırfn:une ve keşıfoaınesi ınuc:ıhınce yapılacak te&· 
viyAyi liirnlııyo ve kaldırım ınşaatı 10 - Eyll\1 - !);H tarihine mii

s.adıf pazarlesi giinii saat onbeşte kapalı zarf nımlıle ihale eclil · 
mek üeero münakasaya koowuştor. 

Hu ıoşaaırn lıedeli l\e~fi 8305 lira 67 kuruştur 

l\1iiııakasay" : Lıynkayti feuoiyeı!li haş ıniibendislikçe tasdik 
erlilenleriu ıştirak mesalıyetlenle çahı;ıacaklar. Ehliyet vesikası 

Te icaret veeıkası ıbraz eJenler kıtlıol olnnaoı&k ve bn Yesıkalar 

yevıui ihRleden Iaııkal &ekız gün evv6l başmiibendielige ibraz 
edılmi13 hulorıllcaklır. Talip olırnlarıo bn vesaik ile beraber yi.'izde 

yedi buçuk nishotın<le teminatı mnvakkate ınRkbaz 'feya m~ktup 
larile yevmi ıuezkfirda VRktı wuayy"ninde asa.ti l1airesi11de encii
meni vılf\yete, faıla malftmat almak ıstiyeolerin daha evve) baş 

miibendi~lige veya euc\llııeni vilayet kaletniue m~ıraoaat etmeleri 

ifiin olıırınr. 26 - 30 • 8 · 7 86(8 (349) 

~~ ~A!Dfl 
Umum Hastalarrn Nazarı Dikkatine n" Mefruşat Mağazası 

- • . ' , .•. ' •. . •l . . . : . ~ ; 

En &on ıiıtem mide, karın, ba~ırsak, böbrek n dogum 

rıetıceel lüıum gösterilen piıoua, pilotsuı kauçuk koısaıar, Fesçi Zade A. Nihat 
kaıık battları, düztaban far için ta han korsa tarı gayri tabii 
doğan çocukların TÜoutlarındRki i~rilıkleri c]o~rnltma oi- Telefon 22&4 
hazları, kemik ha1tahklıtrı nettce111 husule gelen l\ıunbnr- .Mefruşata miiteallık en son moda dö.,emelik kadife, 

lnkJarı doğrultmak içln koraalar Te kendi 1htiraınıız olıın Gohelen, lngiliz kretonlan, fıle, cibinlik ve pert1elik tüller, 
lniiteharrik et 'f& ayaklar, talebelerin çalışına esrıasırıda fır- I,nıur stor ve kuten perdeler, broıız korniz, çocok ambaları 
layao kürek kemiklerinin gayri tabiile~ıuesine mırni olmak ve sanllalyoleri, taban, otomobil, masa ınuşllmbaları 

ıo korealar. 
1 llrkige(lln yegdne mlleulsesl ve eser/erile rat1bet ve 

Utmat kazanan aun't aza dmil ve mlltehaasısı 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul aaatları: 10 ili 12,80 öğleden ıoura 14 - 16 ya 
kadar. 

Adres : lzmtr 

9 EYLUL 
lzmlr Panayı ~ ı 

Saç Losyonu 
Komojen 

Kanzuk 
Kepeklttrı ızale ve 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

saire bııfırnnr. 

Izmir - Yol Bedesten llu. 29 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket Hastanesi 
Dahi/iye Mütehassısı 

M nayenehane Bi rrnoi Bey
ler sokaı;tı numara 36 Tele· 
fon 3956 

Evi Karantina tramvav cad 
desi karakol karşısında No. 696 

Telefon N o. 2545 
(36:3) 

DOKTOB 

Hatip Oğ. (sat 
Dahill Hastalıklar 

Mütelıassısı 
Hastalarını Her gün ÖJtleden 
sonra Beyler - Hacı lıuam

lar sokagrnda 
No. 12 • Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 3331 

l-iö (IO ) :-t.7 

16 - 26 

rerll 

8ataife' 

Benimsenen Söhret , 

-Azizim, şöhretin benimsenmesine aklınız erıyor rnu ~ 

-Çok şaşılacak bir şey amma, bu hal Frigidaire'in b8fın& ' . 
geliyor, ve söhretin benimsivenlerden adeta müteıarr•r 
oluyor. 

Prl&ldalre o derece bh' •lhret kazandı ki, pek çok klmseler herhanst 

ılr soluk hava dolabını Prlsldalre zannedlror. Halbuki hakikat 
4Qsbüti:ln başkadır. Frlstdalre General Motor• tarafın:"~n sureti 

mahsusada imal edllen sarantlll soluk hava dolabının lsmhtlr. 

Bir FRIGIDAIRE soluk hava dolabı alıyorum, diye alelAde bir al•~ 

alanlar eksik deilldlr. isim lltlbasından, ve mOıabehetlnden 

aakınınız. Bir tek FRIGIDAIRE vardar. Soluk hava dolabı sııatı11 
•lırken FRIGİDAIRE markasını taşıd1iını tesblt edlnl&. 

FRIGIDAIRE 
Cc ... era. Motor M mu At 

BOllRI A 8IRAOERl ER :ıe Şsı 

lzmir Aksam Kız Ticaret Mek-... 

tebi Müdürlüğünden: 
'falebe kayıt ve kabnliirıe hıtşlırnmJştır. Rilgiıini artrırmftk: 

iatiyen her hanım kana alınır. Kıtyıt muamelesi 1/10/931. tari
hinde uihayet hnlac'tktır. 

lknılll ımtıhanları 8 ıla 15 Eytul t:nıhine kadar deTam e&le
cAktir. Ir::ızla ı:r.1\1.ıat almak ilıtıyer.ler mekt«p miidürıyetine mürR. 
cıınt t-dehilırler. Tel"fon No. : 3785 7 -1-2-17 -23-27 3758 (422) 

llllllıırıııııııııırııııııııııtlllll 

41. ı ııı !1
1 ı uı ıı , ı ~ı ,ı ı • ıı ~lımm ıım ~un "'" 

23 
Eylôl 
1934 

Mallar Pazarı ''çları hf,lilleyerek dökül· 
llı~11ırıe mani olur. 

------------------.. ------------------Kıuızuk 11a9 losyona 
linıatı ileri gibi yağlı 
egıtdır. Tesiri kat'f Y• 

tay,Luı latif bir loa
•ndnr 

~f anınmış eczaha· 
elerden ve parf Ü .. . 

lllöri n1ağazalar-
1ll<lan arayınız. 

(399) 

ızm.r Belediyesinden : 
Şimdıy11 kadar yalnız Myyar 

tahıildıt.r 1 arımuı marifeti le tahıi 1 

ttdilmekte olan belacliy• Tergi re· 

8inıleri ayni zamanda belediye

nin merkH, Baaınahaueı, Altan· 

oak, Karantin• T• Efrefp••• mm 

takalarındAki şabelHince de tah

ıl! olonmnktıadır. Alakadarların 

maldma olmak ilaer• keyfiyet 

ıli.n olaa11r. 3'163 ( (20 ) 

IZBiR'D E AÇILIYOR 
Odunpazarı - Eski Bayraklı Mağazası 

Herşeyin En. Sağlam En Güzel Ve 
En Ucuzunu Bulacaksınız. 

(.tOl 
" ' ~ .. ·~ - ·- · 

( 
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8aWt• 1 Yoi Aıır 'l Eylul 193,l 

Fratelli Sperco f JADRANSKA 1 Olivier Ve Şü. 1 s&'K:il.;A1 !~;uru ·ı 
Acentası PLOVIDBA o. o. Susak L1M11Er -- . 

.&R.& VE iLK 

Yusuf Riza Mektebi 
Rogale Neerlandaı11 lzmır, Pire 1rlyeste ve Susak Vapur Acentesi .. ~er pazar 

Kumpangaaı l9in muntazam haftalık Postaaı gunu saat on 
TELAMON Vapuru 1 ey- Seyahatın müddeti İzmir Cendell han Birinci Kordon a1tıda limanı-

lölden 6 eyliile kadar dogrn Triyeate o,112 giindör Tet. 2443 mızdan hare-
ANV ERS,ROTERDAM, AMS· Her pazartesi günü mo'f'a .. a. ket14' doıtru 

h ·· ı · .. Dhe Ellerman llnea Ltd. 'fERDAM 'Y'e HAMBURG için lat ederek çarşam a gun erı o~- lstanbula gi-
lı amule alaeaktır. leyin h•reket edecektir. 1ahmtl için bekienllen der. 

GANYMEDES Taporo 5 İlk hareketler: uapurlar Fazla ma16mat almak ieti• 
'ylölden 6 eylüle kadar ROT- 5 Eyliil : 8RRlN L H ı venl"'r ">ı·rı'ncı' kordonda VA-12 Eylül : BEOGRAD ondra atı ~ n 
TERDAJU, AMSTTtRDAM Te 19 EylAI •• BLED 1 PURfJULUK Airketi acenteli· BAMBU G ı u TRENT NO 15 Eylfüde LON " R için haruule a a- 26 Eyl"I •• SRBIN 

11 DRA .,.8 HULL'e. ~ine müracaat. eaktır. 
1 

· · 
ORESTES Tapar• 8 eylülde Pire Te Triyeete yolcu ar ıçın . ~ · Yolcu Navlonlarında 

b k 1 b 1 . . fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. YVON1' E vaporn 26 Eylfüde 
e enmekte o up amn esını . . "·ı··h· T ·ıA 

t hl' t'kt HOUR Yolcn T6 naYlon i91D taf.-ılat LONDHA ve LElTH'e. l f u ını enzı c:ıt 
a ıye et 1 en ıoora · J. PUSSlOB acentesine mürll · 

GAS, V ARNA "e KOSTENOE onat ediniz. GRODNO 6 T. eYvet I.ıON-
için yük alacaktır. Kor4londa Oemal OendeJi han DRA ve HULL'e. mir· İıtftrı lıul arasında her 

Panayır müoasebetile Iz. 

ORESTE~ 'Vapuru 20 eylülden No. 13/U me•kide yiizde kırk tenzilit 
26 eylüle kadar do~ru AN:VER8 (189) Telf"lfon : 2548 Llverpool Hattı 
ROTERDA.M AMSTERDAM R. V. BULGARl AN npnro 13 
"?e HA.MBURG için bamııle V D Eyhllde LlVERPOOL GLAS-
alaoaktır. W. F. JI. an er 

Suenslta Orıent Unlen Zee & Co. 
Deutsche Levante Lf nle Brlstol Hattı 

BLALAND motörö Y"di ld 
J)ELOS vapnru 3 Evlii e PKNTUSKER vapura 20 ve Şu . Limited 

eylüldt1n on eylüle kadar RREMEN,RAMBURG ve AN- EyldJde BHlSTOL n AVAN Vapur Acentesi 
R01'TEH.DA MBA.MBURG, VERS'tf'n mal tahliye etmiştir. 1he Cunard Steam Shıp 
COPENBAGE GDYNlA, DAN SOF( A rnoWrii lO eylülde MOUTH'a. Company Ltd. 

beklı1niyor 16 eylüla kadar 1ahliue için beklenilen BANTRIA aı alfustoatan 6 

yapılacağı muhterem müfte. 

rilerimize ilan olunur. 
Telefon :3658 

GOW'a 

T. Boven Rees 

ESKJ 

Darül'irf an 
Eylt11ün birinden itibaren kaydat h<'şhyor. Müracaat .-aat1 

her gün dokuzdan 011 aeki2ıa kadardır. Yangın felaketine ugrıtı 
mektebimizin tedriıatıoa hi9 bir ıekte gelmemek üzere lı'huoı 

len tertibat alınmıştır. DerNler ou beş Eylftlde ba.,Jıyaoak 
1 Kl\yıt işJeri mektebin Salep9i camii arkaaıoda İetankc>y ha111 

ıokagında Esnaf şeyh ıokağrnda Ana kuımınd3ki dairede görii 
12 -20 (74.5) 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.AC ..... 
Hamdi Kiizlıet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdorak Büyük Salepoiot!'lu han lrnrşısıoda 

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

Z1G GOTEBORG ve lSOAN- AKVERS, ROTERDAM, HAl\1- eylftle kadar L1Vfi~RPOOL ve 

DINA VYA Jimanları için ha· BURG ve RREMEN limanları- vapurlar GLASGOW 1imRnları i~iu ha· 1 ld k Bula-
mule alacaktır. na yük alacaktır. TRENTl..NO vaptırn ıekfz mnle alacaktır. , ŞI 8 şık .,.

8 

VlKlNGLAND motörii on SESORTlS vapura 13 Ey- Eylôlde ANVERS, HULL "" SEA GLORY Jı.ylfil başlan- cila tozu emuline faik 

. . . ' .· '- ~ . ; .... "').,~ .. • 

lftlde lıekleniyor, ROTERDAM, ~ıoında Ll VERPOOL ve GLAS· 
yedi eylülden 20 eylüle kadar HAl\lBURO ve BREM g.s için LONDRA'daıı. GO\V dan gelip tabii vede bula· n dalıa uoaz olmasına 
ROTTERDAM,BAMBURG 00 yük alaoaktır. ' • GRODNJi~ vapuru EylUI ni- nacak 'f'e ayni zamanda VAR- ragmen iki türlü hizmet 
P.ENH.A.GE DANTZ!G GDY.. THRSSALf A vapnrıı 17 Ey- bayetinc.le A..NVEH8, HULL Te NA, BOURGAS ve KUSTENJE ifa eder. J{ntoıo yirmi 

lülde lıekleniyor, DÜNKKIU{, için ytik alacaktır. kuruştur. Satış merkezi 
lS 1 A OOTEBERG Te ISOAN- ve DlRKET Anve&·s ve BRE- LON DRA 1dan. "'~ 01' V t t 'hl · 

..ı.,.. : ora arı erı 'fe Ta depomuzdor.Toptan alan· 
D11' A VY .A. limanları için yük ME1' >çın yiik alacaktır. NOT: Viinıt tarihleri ve va durların isimleri iizerıne ıneı-

1 
. 1. to 

1 ' JlEDJ'l\' ALD 27 1· t k b l d"I ara tSL>:on yapı ır. Alacaktır. .ı.,.. ~ vapuru ey o ıye a u e ı mez. 
Jfüde hekhrnıyor 2 bırınci teşl'ine porlarm isimleri üzerioe mes'u· T. BOW EN REES ve Şo. Ltd. Asker markRlı hakiki 

HEMLAND motörü 2 terini kadar AX V ERS HOTTEUDA M liyet kabul edilmez. Birinci Kordon Telefon No. 2353 flit, .l!.,ay<la, Kilsekt, Ati-
nnle beklenmekte olap ROT- HAMHU llU BH.EMKN ıçın yük 

TERDAM, BAMBURG, KO- alacaklır. ~2..11 

PE~HAGE, DANTZlG, GDY· FRl ESLA~O vapnrn 9 1 ci ~ 
:NlA GOTEBORG Ye SKANDt. te~rınde heklenivor. lö 1 inci 

teşrine ka<hr A NVRH.8, ROl'-
NA V YA limanları için yük ERDAl\l HA'1RURG VA HRE-
alacaktır. MEN limanl.uına hamnle ala

caktır . 
NİPPON YUSEN KAlSHA Al\11\ION vpnrn 2t birinci 

DAKAR MARU Tapnrn 13 teşrinde bekleniyor. 28 hirinci 
eyJülde beklenmekte olup KOBE teşri ne kadıır A NVER~. ROr-

- TERDAM, HAMBURÖ- ve 
OSKA Te YOKOHAMA lımao- RRKMICN'e viik alacaktır. 
Jarı için yük alacaktır. GAND1AN P AOl U'IO STEA M 
Nattonal Steam Navlgation SHlP AND RAILwr\ Y Ol ES 

Lı verpuJ, Mon treal, St. J ohn 
Co. Ltd. Of. Greece. ve Halifaks tı.rikile KANADA 

PlRE nm tekmil şehirleri 'fe tra1111at-
~iwali Amerikaya !antik Tapurlarla şimendiferler 

arasında ıniirnttııp seferler. 
muntazam sefer ARMEMENT DEPPE 

TRANSATLANTİK TAME· GlH.OND~: •aporn ~5 eylft 
BSlS Tapmu 12 eylüJde limanı .. le dol!'rn bekleniyor. DÜNKERK 
mızdan hareketle doA-ru .NEV •e ANV.ECRS için yük alacaktır. , 

Armemenl H. ·Schuldt 
Y8RKA hareket edecektir AUGOS11 LEO.NHAH.D va 

Yolcu Te yük kabul olunur. puro 29 eylülde A.NVEH.S ve 
c-_ ı u iti R 1 BAMBURH limanlarından yiik 
JttTV ce ırıar m ouma n k k .. b k 1 · .AN 

çı arma uzere e enıyor. . 
P.EL.ES Vapuru 13 eylülde VERS ROTTERDA~l •e HAM-

gelecek 'f'e ayni günde MAL'l'A, BURG'a dn viik alacaktır. 

BAROELONE MARSlLYA v 1HEEXPOR1 S1EAMSHJP 
' e · CORPORA1JON 

OENOV A'ya bar.,ket edecektir. Ji~XlRA Vaparo 18 ey-
Yolou 'f'e hamule kabul eder. lülde hekeniyor. 
uu ~ · · NEVYORK,BOSTON ve Ft
.~ OEA VA vapuru 1 tetrını LADELFfY A için yük ala-

u"elde gellp ye ayni giinde caktır. 
ıaat on tıekizde PİRE MALTA, EXILON A 'Yaporn 30 ey-
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Posta kutnıu : 416 

Eylül Kurtuluş Bayramı 
Şerefine 

' , BOSTON ve FlLADELFlYA 1 a 
81LYA, ve OENOVAYA hare• limanlarına hamule alacaktır. Eczahanesinin ()E.ZA l R VALENSlYA MAR· lülde bekleniyor. NEV YORK s•t 
ket edecektir. Yolcu 'f'e hamule ARMENT D/S/A/S Her aene yaptığı gibi 1 eylülden on eylül aktawına kadar 
kabul flder. SPANSKELlNJEN aziz İzmirliler için hazırladığı nmnmi nouzluğo tebşir eder. 

S.EV iLLA Tapnrn 8 eylüdlde . . . 1 . 
Holland Austalla L'no beki . NORVEÇ r la- Mnhıtmde daıma nou~ nğoy1e m~şbor olan bu müeHeae bu 

enbıyor., 1 kt ıman biiyti.k gün ıerefine kendı müıtabzerat kolonya eeanılannda ·n 
ALM l(ERK Vapura 21 ey- rına Rmu 8 a aca ır. bhl ih ı ı ·· leı· d 

.. JOHNSTON LJNE LJMJTED st t yaç arın oom ID e. 
Juı.te beklenmekte olup BOBAY QERNMORE Vapnru AN- Ferit kuTTet •nrubu . 50 k. 
AVU8~r.ALYA ve YENİ ZE- VERS .,.6 LlVERPUL'dan ytlk > ıulfato komprimel~rı 9 
LAKD.A için yük alacaktır. çıkarmak için 10 eylülde bek- c kolonyalar büyü~ fJH 90 

. . . !eniyor. BURG AZ, V ARN A, > • orta '''e 60 
llantlakı hareket tarıhlerınde- KuSTENOE, G.ALAS ve BRA- > oep kolonyaları .1arif 20 

ki değişi ~likler~en acenta mea'u· lLA limanlıuına da hamule a1a- > E11anıları tüp 16 

Ferit yagıı• kremi 
Aıpirin bayer 
di' macmnnb üyük tüp 
Tırmozlar 

36 
so 
15 
90 

F~rit tuvalet aabunları 12,5 
Deni• ba,hkları ıüngerler 

liyet kabul etmez. oaktır. . > , altın kapaklı 50 
FBzla tafıilat için İkinci Kor- . Vu~u~ tar~bleri ve vapnrlMrın Ktlbba reçetelerinde bir kat daha uouzlnk yapmak ıantil• 

clonda Tahmil Tabliye Şirketi iedıiml lerı üzerıne mesuUyet kabul bü1ük bir fedakArlık ·yaptıgıua 'üphe yoktur. 
· e mez. 

bipaeJ .. arkuında P.R:A.TBLLt N. V. W. F. Hau.ri Van Der Bu büyük fır~attan iıtlfaee ediniz. 

SPERÖO acenteliğine möraoaat Zee .t Oo. s F •t ŞiFA .. E anes·ı . 
941ilmeai riea olUD\lr. Birinci Kordon Telefou No. • erı ' 1 

, ez 
Telef•n: ~-2006 2007 - 2008 . l{ükftmet S11aıı İ•-.ir 

la, Blak Flag, Flayozen 
sinek ilaçlarının her boy

da kapalı kotaları var. 
dır. Dökm<:sirıin Jitretıi 

yalnız 100 kııroştnr. Son 
parti naftalin geldi henüz 
tedarik eılemiyenler biraz 
acele etsinler. 

ARTI• kumaş hoyalarımı.ıııın teoröb~sini yapmıyan 
mallı 15 knruşla r~ngini atmış ip6kli pamo 

yünlü elbiSAleriniır.i istediğiniz renkte boyar!!llnız. 

Heeıni robeıatnameyi haiz LEYLEK markah ra!Jhk aa9 bo 
sına ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. J~ımaf için toptan satlş 
kezi depomuzdur. 

Toran tuvalet sabunu ECE vim toza, Kaol BraHo, pire t 
• 

karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kııkao, kolonya, kola, 

kal, demir bindi, Jimon toza, her nevi aait, 1aatikten moşaın 

mustardıı, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için ıoda, fa 

leke tozu, sabun toza, lüks ı;abunn, fare zebiri v.s. 

Depomuzda 11ahlmakta olan Mersini\ kola fabrikasının ho' 

la paketlerinden on adet getirene bir dola pl\ket Yoriyoroz. 
istifade ediniz. 

TELEFOK: 3889 

Haraççızade Biraderlerı 
Panayırdaki Muhteşem Mobil 

terini Görünüz 

P&YJ'OD Kumaraaı 123 
Ticarethane: lKINOl BEYLER SOKAK No. 102 

Liseler, Muallim Mektepleri 
Orta Mektepler Müdürlükleri 
den: 

Birinci deTre ınnflarının kayıt mödd'tti 10 Eyldl ak,aDI 

ikiaoi dını ıa•ıflarıom .ka11t aiiddeti 24. Eylfil ak,amı oilı 
balaeakıır. 6-7 ·' ~a112·s· · (418) 


