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lnti ı a ı Nelices· i s A 

Göğsümüzü a~artacak 
a~ıyettedır 

Ev iki gece sabaha kadar sü 

..................••......................•... , .............•.•.••... 

ır 
ren tasnıfin neticesini dün saat ---------------,--------------

y di buçukta aldık Gün <.'rden ransa Fevkalade He 
beri devam eden heyecanımız • ·-• -· • -
derin bir sevince inkılap ey'edi rl7.J'ZZJ?' ölenler Arasında c neral Jorj ile 1 i olis 
Belediye intihabatı lzmirden bek Ahaliden iki Kişi Bulun yor 
lenen alaka ve neticeyi verdi Londra, 9 (Radyo) - Bugün Dobrovnik kru yor. Suikastı takıp eden heyecan fevkalade 
lzmir bu netice ile hem siyasi N vazörılc Marsılyaya varan Yugoslavya krah büyük olmuştur. 
rüştünü ispat etmiş, hem de ka ~ Aleksandr Hazretleri ile Fransız Hariciye nazın Paris 9 (Radyo) _ Feci suikast habuini 
dirşinas olduğunu bir defa daha ~ M. Bartbou Marsilyadan Parısc hareket etmek veren akşam gazetelerinin edisyon! rı Parisi 
göstermiştir 1 üzere iken müthiş bir suikasta u~rıyarak öldü· 

İnt • habat lzmirin en faal b:r 
1 
N rülmüş 'erdir 

devresine isabet etmiştir t çinde Suıkast hakkında alınan tafsilata göre üç 
yaşadığımız Q"Ünler iş mevsimidir anarşist krah hamil olan arabaya üç kur 
Ege iktisadi mıntakasınıo en atmışlardır. Kurşunlardan ikisi Kral 
b~yük ihracat limanı olan şchri· I 
mız hemen bir senelik hayatını ı 
şu üç beş ay içinde kazanır t'S 
Tüccar olsun, esnaf veya amele ı 
olsuu her sınıf halk bu mevsimde N ~ 
hummali. bir faaliyet içindedir j N 

~~na ragmen halkımız işini gü- ~ 
cunii bırakarak medeni hak 1 N 
kuu, siyasi vazifesini ifada 
tehalük gö t rmiş reyini . kul- N 

lanmıştır. Altmış bin küsur 
müntehibe mukn.bil .sandıklar 
aan kırk bin küsur r~y çıkmış 
hr ki şağı yukarı yüzde altmış 
nisbetine baliğ olm ktadır Hiç 
bir intihap bu kadar yüksek 
bir alaka ve hassasiyet içinde Hazretlerine , biri de Fransız Ha-

riciye nazırı M Barthouva ısabet t · t' terey n etmemiştir. Bu itibarla e mış ır. 
h . Kral suikaşttan dötr dakika sonra vefat et· cum urıyete layık bir nesil ol· ı 

duğumuzu ort ya koymuı bulu- miştir. 
nuyoruz Her şeyden evvel inti- Hariciye nazırı M Barthou ise bir kaç sa 

habatın bu b kımdın ifade ey· at yaşadıktan sonra akpma dolru vefat et· güolerınden daha 
1 d'•. . t" 
e ıgı mana hepimizi en derin mış ır. büyük bir heyecan ıçme okmuştur. Hadise 

bir sevinç ve heyecan içinde Suikasta yapan üç anarşist intihara teşeb üzerine derhal toplanan Fransız kabinesi •a 
bırakmağa kafi gelir . büs etmişlerse de yakalanmışlar ve ha lkın ziyeti mütalea etmiş ve derin teessür içeri 
. Diğer bir bakımdan da lzmi I · müthiş heyecanından kopan kargaşalık arasın· sinde bütün Fransada bir ay matem tutulma 

rın ne kadar kıymet bilen bir da öldürülmüşlerdir. sına karar vermi•tir. Hariciye nazırı M Bart. 
muhit oldug· u bir ke d h t b '"' 1 b .. . .1 . . rre a a • 1 abancayı Blr Hırvat 1 alebesi Attı ou'ya muazzam milli cenaze alayı yap1 ması 

aruz •ttırı mıştır Evvel emirde . A d ı k d d R · · Lu 
kurtarıla I . k ~ Parıs 9 ( Hususı ) - Yugoslavya liralı A ıek a a ınan mu arrıerat meyanın a ır eıııcuma r 
inkılaAp nb' zfmıkr, urtarıcı ive 1 ~ sandr Hz ne karşı yapılan meş'um suikat Mösyö Lebrun, sanportfoy nazırlardan Mösyö 

çı ır ır anın namzet e- n . H · M T d k M ilyaya rine k b' b' k . J • • hakkında Marsılyadan alnan habere göre Fran crrıot ve ösyö ar ıeu a şam ars 
vermişatı"rır Bır e s.efrıdyet_e ~tyını sada bulunan bir Hırvat tarafından Barabellum hareket ederek Kraliçe hazret lerine Fransız 

· unun ı a esı mmnct b . . ·ıı t• · d · Aı ı t u" r ye ve şükra b . . ta ancasıle atılan on el sılab üzerine Kral mı e ının erın ve umum o an ecss 0 
orcunu yerme gctır- Al k d H · taz· ti · · b'ld' klerdir mek oldug· u k d . k 1 ~ h e san r azretlerıle Fransız Haricıye Nazırı ıyc erıoı ı ırece 

a ar ın ı ap am M B b k . Kralın Cenazesl 
lelerine karşı olan sevgi ve art ou ve r tın yaverı Ceneral Jorj ağır Kral Aleksandr Hazretlerının cenazesi yine 

bağhlığınm da tezahürüdiir. sur tte yaralanarak vefat etmiş erdir AlıaJiden Dubroovnık kruvazörüyle Yugoslavyaya nak 
Zira Cumhuriyet Halk Fırkasına 1ki kişi ile iki polis te maktul er arasındR bulnnu !edilecektir - Sona iç savıamızda -
yalnız fırka m 1 ~.LZZZZZZ7..z7J7..ZZ. '7.ZıT.ZL...r7-Z;'".ZZJ!9$J.7J'.ZZZ/.2 . .zxz;u-.z.z7.z7JJ.7.ZZ727..7.z7..7.7..ZZZZZZTLZZZZ. ensup arı rey ver ,._ 
memiştir. Şchrimızde fırkaya & 6İıİııı). ı· ı e 
mukayyet olan aza adedı otuz .1::9... ~ 
bin kiisurdur. Reye ıştirak eden 
ler yüzde altmış olduğuna göre 
fırkatıların reyi de yirmı bini aşa 
maz Yedeklerin en sonuncusu 
nun aldığı rey adedi otuz altı bini 
hcavüz ettığine göre fırkaya 
mukayyet buıunmıyan fakat ka 
faları ve ruhlarile inkılap fırka· 
ıına bağlı olan on altı bin ile 
yirmi bin arasındaki vatandaş 
Jar da reylerinı Cumhurıyet Halk 
Fırka ı namzetlerı lehine istimal 
eylemış erdır 

Dağ-lıı a (Jıktılar •• 

Bu vazıyetin hususi bir kıy 
metı vardır Bu da inkilap ham 
lelerine derin bir sevgi ile bağ-
lı. bulunm k inkılapçı fırkay 
bılakaydüşart ıtimat eylemek· 
ten doğmaktadır. 

Türk milletinin en büyük 
hasletlerinden biri de yeniliğe 
i~ık olması gerilikten nefret et· 
meıi, vefaya kıymet vermeıı 
1 cğil midir? 

- Sonu ıkincı sahi/ede -
.ie~aı..ı ~Akk'I. 

ispanya isyanı Bastırılmış 
Hükômet Vaziyete Hikim 

-----------------------------------------Bar sel on Sokak Muharebelerinde 2000 Ölü Ve Yaralı Var 

Halk haıektti mkasmın. ıtisi 
M. Oıl Roblcı 

. lstanbul 9 ( Husasi ) - Pa
rıstan ge! n son haberlere göre, 
ispanyada dahili harp tiddetle 
devam ediyorı Madrit hükume
tinin harice hab r sızmaması için 
ldığı tetbirJere rağmen vaziye· 

tin çok vahim olduğu anlaşılı · 
yor Hükumet isyanın önünü al 
mak maksadile idam cezasını 
Y niden ihdas etti. Barselonda 
asilerle ordu arasında bir harp 
halini alan müsademelerde (2000) 
ölü ve yaralı olduiu bildirilıyor. 
Şimendifer amelelerinin de umu· 
mi ireve iıtirki yaziyetin veba· 
metini artırmaktadır. 

- Sonu 8 inci Sahi/IPI -
lhti/4/i yapan Sosyalist 11ıkası ıtiıl 

M. Lar~o CabaUtoı 

nci Fiyatla ını ·m. ii -r or 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• • • 

ZI e 
ye Ikinc 

Frank Bala ur Efendi Bu 
zeşte Yalnız Başına ı 

•• ergu-
ı tı? 

Nazmi Beyefendinin ikinci l\1ektubnna Cevaıltır 
( üçüncüsü Başka Bir Güne ) 

Her ~eydeıı önoı Nazmi bıy- cir ınüııtRhsilini bandın fazla 
efendinin ıöze giri' yolnnn a1ıp düfündiigiinü, u 1 a. ooıı Jaba 
larım. Dana kareı, i pat ıtmıdlğl fazla bizmıt ııttiğini göı
n adımiyec ği, hattn inanmakta terf'lıniy,,cıktir " gö tert1ire 
mazar olitugaon göıterımiy oegi kadar da, kendıaioin bıi1iik hah· 
i natlar yapmasından çıkan bir çılır ı.hibı olnıaaı, mii fabıil 
münRl.atads demagoji meınl ıt- naınmn bana söz ıöyl m k hak
ltrindeki pnrk nktıkaperdazları· krnı bıç bir zaman kendı ıne 

nın ta vranı a dırırn bir ü lopla ver nıiyec ktir. Ben r n9htrin 

mevzu dıtıIJa kaçarak mantık ınincile ı Yınmek ve ıztır bil 
yolunu çeYirmuin müuade t .. ııaı nmak için Nnzmi beyi 

edem m. ıkazındıın lıer halde msütağoi-
Nazrni heyin kendini guya yim O ı Tinç vtt o taea b r vakıt 

miiıtahıiller tarafında, boni aanki benim ic;ımd•dır ve biitiin ıne • 

karşı tarnfto. gibi gö termeJ? 9a- lekdaşlar ı ının içiınh:clodir • .Naz-
ıı,masına ıuaamam. Zır N z i mi b y, Mpena, ynpılnn i lemle 

b y hıç bir ?.ııınnn kendi - Sonu beşinci sahi/(de --

opa 
l 1 

Cani Nihat 
itiraf 

Cani Nıhat 
Evvelki gün öilc üzeri, iki müdd İ· 

- Otomobilim bozuldu. Geetyi burada gtçiTebiliT miyim? 
- Hay hay .• Yalnrz kulbtmizdt bu yatak oldut/ına glJre kocamla btıablt 

yatmanız ltızımgtltctk • "' , 

- itul;ıan Ka11katüıü -
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de nlilıab. tın er cesi 

• 
vı 

ormo 
N 

a Göğsümüzü abartaca 
ahiyettedn enasüli 

Te 
Ve Yedek rı 

e • 1 .,,. - Baştataf ı buinci sahitede -
Bizim, intihabın neticesinden kate D Al nan n· ticeler .. 

a • • d • umumi mahiyette anladığımız 
Ynmmcı a ir tıp Hmınin bir 1 bir ~ald ~ yr drr, in kat aka bin. r budur. 

s ( nnı te kil dtıo (hormon) d hır n vı R ·aınet ha ıl olur. Mevzii ve hususi olan kısmı 

ted vı i ve L>011nn ı1mt Ulkü ünü 80 zümre inıanl rdn ı ı inc•I · ttı•faka da be1ediye reisimizin k zandığı 
ol trııagn Ç lıtmRkla OkurlUJ• bilu·, 9 Ve akallnrı d()külobi- U [) a 1 müstesna muvaff kıyettır. 

mızın mera 1 rmı kı men ol on lir, raht T m nevi bir düşkün h • k • Reye kırk bin sekiz yüz otuz 
tatmin d c t?•mizi ummaktayız. ilik abv~li rnhi lerine h"lkim o a ır ır serı e be kişi iştirak etmiş, bunlardan 

Bir zamanı r düııyayı sar n olur. • - kırk bin sekiz yüz otuz biri Dr. 
(Wornof gençltk a,ısı) rtık unu. Bu tip hastalardan ba,ka bir VDI Doğa in Gazetemize Be,.anatı Behçet Salih beye reyini ver· 
t ı rı bir ıfiz olda. Lakin bonon de g nçlik: çağlarında ••ırı ıni- Belediye aza seçimi rey tas· rü, 39780 Dr. Saada hanım, bey 36974 Kimyager Memduh miştir Dört rey istisnasile bunu 
yanındR ilınt n fizıyolojik t•mel· iıtlmsl yapank nzi1etluini nifi sabaha kadar devam 397i9 Tireli lsmail Hakkı Bey· bey, 86925 Bilal zade Nar.i bey. tam bir ittifak saymakta asla 
ll•re dayanan ·n iin "e9tik9• hırpıLlamış inaanlar l'ardır. Bun ctmi:s ve sabub saat yedi otuz· 39775 Avukat Mustafa Münir B, 36811 Filbeli zade Rahmi bey, tereddüt edemeyiz 
Jnym•tl i fiH HerlırH• meydana lar da bira• eni izah etti- da tasnif muame'esi bitmiştir. 39773 Dr. Osmrn Behçet Bey. 3J782 Cevahirci zade Sabri bey Hatta diyebiliriz ki Türkiye· 
koytm (1'ıneaiili horınon teduui) ~iminiK hedent n raht tuabiirat . ~Cum.buriyet ~alk. _Fırkası 39770 Müh~ndis F~~oh . Bey 36765 Avukat Şeref Kazım bey, de bir dereceli intibapla bu 
1

Ua almağa lJatladı. l•aanhğıo görülebilir. H r iki e1rilde göze vılayet ıdare beyetı reısı Yoz 39763 Terzıler C reısı Ruım B. 36623 T p· müdürü Şevki mazhariyete kavuşanlar pek az· 

1a,ayı,ını ı Ta~ınl Y• nihayet çarpan ftkamet hoıy• golld11inin gat meb'u"u Avni Doğan beye 39760 Kem•I Talat B 39754 Dr b , 
365

3
2 
~anfo .1 H kk b dır. Ve hemen ılive edebiliriz 

Tarlığını ülkUt yen ba en tabı' dah\li ifraz faaliyetinin noksan· fendi bu sabah yedide belediye Ali Halim bey, 39753 Mühcndiı ;y . w 

1 
~G4~;; a ~ e_y ki bu itimat boş ve yersiz de· 

fhıiyolojık ılJtıyaç Yt. 'fasiteoin hgından ileri gelmekı dir. Bun- dairesine gelerek orada bir sa- Fahrettin Ali bey. 39750 Kethü ervış og u, c.~a~ı .. uıt iiJdir. ~ 
inaan b yatrnın ilk &ınçlik çaıt lardaa ha ka rnht 11bıplırdır. at kadar kalmışlar ve belediye da zade tüccar Subhi Emin bey bey. 36412 Mektep mudu~u Ad Doktor Behçet Salih beyin 
Jarıoda oldufn gıbi ondan ıoo· doğa11 ak metıızlikfer ~~rdı.r. r~.is.~ d~ktor _Behçet Salih bey'c 397j0 Dr. Sami Salih bey, :39729 ~~:eb;ybe 3640L Taşlı oglu Dr. riyaset meYkiini ne müıkül şe: 
raki ya,lılık çağında da ayın ha· Bunlar korku H yahut muzmın goruşmuşlerdır Bayraklıdan Suat bey, 39727 Al Y· SO rait altında deruhte eylediğinı 
r aret Ti kudreti• de't'amını aile. abı?.hk nıtio11i midı baraak Müt k b n kendilerini zi sancak eczaci Ahmet Lütfü bey 36385 avukat Ekrem bey, 3G3 h · • bT A l 

1 d 1 k b. 1 ti ea tı. e . b' h 39725 D R .h b 39720 yemi•çi Enver bey, 36348 eczacı epımız ı ıyoru~. Y ~rca me· 
mlyecık bir fert taUYYnr edilı- yo un an ge en an ze ır enmı· yare e ne ıceyı soran ır mu ar r. amı ey, " mur maaşlara verılememıı. borç· 
mH!. !erinin teoulil nnn ıınir· ririmi:ze Avni Doğan beyefendi Deri tüccarı Mehmet Ruşen bey Hımdi Nüzhet bey, 36339 top Jar gayri kabili tediye bir h te 

ı,tı tıp iJminia a11un arat· leri ü.ıerınd• yaptıkları hir şu Beyanatta bu'nnmuş'ard1r: 39716 Göz doktoru Mitat Bey, çu oilu Hasan bey, 36335 hoca getirilmişti. Onun zamanında 
tırma " aautları m•yvaaı olan oel'i felc;lerd•n ilıri gelir. Bun Vatand11ş1ar çok büyük bir 39715 Eski noter muavini Mu· zade Hüseyin bey, 36334 Esnaf tedıyat bir gün teehbüre uira 
(T•oaeillt hormon tıdaYiıi) in· Jarda göze çarpan tlnaaül uzva. alaka ile reylerini •ermişlerdir. zaffer bey, 39710 Doktor Hu- bankası .mud_ürü. Atıf bey,36331 madı. Borçlar imk~n dahilinde 
~nnhlı• 9a kıymetli ihtıyaoını noıı tefekkülAtındaki nokaanhk Kendi cephemden çok mem lüsi bey, 39707 Çelebi zade Ali kerestecı ~l~. Rıza bey (Bartınlı) ödendi. Yol, Jiğım yüzü 
lemin etmi,tir. J,,gil o uzl'oo hareket Y• fıtı.li· nuoum vatandaşların bu yüksek bey, 39703 Eınaf bankası idare 36327 derı tuccarı Ah~etH~ey: görmemiş yukarı mahallat bu 

Inaall org•niımaaında uıtl . yıti i tanzim edıo siniri rin alakadan duyduğum iftihar gög· meclisi reisi Hamdi bey 39701 36323 resne kadısı Hahl ıJmı · ti k t Fırınlar fenni 
' be 36318 Aliiyeli zaee Hatim nıme ere a~uı u 

nan deukl (gırtlak yaolarıadaki tembıJlij?fdır. sumü kabartmaktadır Debbağ zade Hikmet bey. 39699 y, . 6317 k k. b k bir şPkle konuldu Yiyeceğimiz. 
1 l ·· k"" h k' l"k 1 r:1·· 1 · d k k b. k. ·· F 'k b 396 3 1 bl b" · bey, ,q A se 1 an ası mec · ıaddeler) Nubıunt (kafa taaı için· tt >ogun u e no ı >u un zmır e ır n !e ız yuz eczacı ı ey, e e cı . . . . . . içeceğimiz daimi bır kontrolı 

iek:i goddı), fnkelkflynt, kara banJarı azarı dıkkat• alarak ve otuz bes vatandaş reye iştirak :zade Reşat bey, 39677 doktor lısı ıdare reısı Hasan Fehmı tabi tutuldu Satıcılar umuml 
• L h b tamamın ilmt yollıudan yiirü· elmi•tir. Hasan Kemal bey 39676 Akse bey, 36315 moralı zade Ömer hh l b k · tt k oığu, pan"'reaı, ıyı Ti mtı yaz -r ' • sı a ı ozaca vazıye en uza · 

euddılerini• inun .tiziolojıılu· mek tartile hir takım dahıli Fırka namizetlerinin aldığı ki bankası müdürü Hasan bey, beyler yedek zalıkJara seçıl· laştırıldı. Şehirde bir imar hare· 
aıki •h•mmiyetli nziteıioi ilk tedaTilerle herabır 111 son tına- ••garı rey 36315 tir. Bu hesaba 39667 tüccardan Mu-;tafa bey, mişlerdir kdi uyandırıldı, h•m de en müş· 
iıfa ırnlamak şırıfi mıthur ıiili hormon tetlaY\ııni) keşfet· göre iştirak nisbeti müntehip niı 3966t reylerle keresteci Mustafa Karııyaka lntllıabatı kil ıuait altında. 
Jrraoıız Fiiıioloji bilıi•i (Ol•odı mittir. b t• .. .. d it k Sıtkı beyler kazMnmışJardır. Karşıyaka intihabatına ait Hulasa yapılan i~leri burada 
. e ıoe gore yuz e a mışa ya ın 8 T . . l 934 1 · 
Jleroard) :uoijir.Çünkü o tarihe Hr. ( Worn(llf ) un Afrıka'<la dır. . eşrm.ı~vve . le zmır tasnif de dün gece yarısından saymak çok uzun gider Biz biı 
kadar ütün bo goddıltrıa or- ku1ıınlar iiz~riııde yaptı~t ~nı"- 8 T .. 934 t j . h" şehır mechsıne seçılen yedek sonra ikmal olunmuştur. Şehir kelime ile işi hulasa edelim: 

1. 1 d l d 1·1 eşrını e zmır şe ır a-za" ların ı·ıstcs·ı.· 1· . h -ı H" .. . B 1 d' . . t d uanı·zmad•Li mıTcudiwıtJerinin 11at a oıtrıtt an oıtrııya ~ııl ut 1 s aa ın an veya ., .... " ~ " ., meclisine seçilen ası azaların 
9658 

.. .. mac ıııne ş.eY .. ~g e . u nu. sı· e e ıyenın ıcr w • • 

hiç bir kıymet vazif ıi olmadığı a ııı tedaTiıi fllbakıka şayanı kazandıkları reyJeri gösterir cet· t3 3965~arb ~~,~~ zade .A~. gortacı Sadı, uıum sımnrı Sah· kendilerinin yapamadıgı ışlerı 
kabnl edilirdi. Hal~nki bütün dikk t n tioelır vermışti. Bılki td· .. m~ : G . a a ar ccnı~ye 1 ri. Darülfünun mezunlarından Doktor Behçet beyin yapmağa 

ve ır rcısı alıp 39426 Çolakuade K b I - ·ı · 1 d" lm g ddıler (Hnrmon) diye 'an ittikbılll bu abada daha kıymetli Atılan rey adedi vekQnu . ' _ . asım ey er aza seçı mış er ır muvaffak olmasından ırıl nlar 
.. •nıu t orubo ••&icel•ri orta1a. ko,·abi· 40835 d. f Nwı, 38979 tuccardan Nazıf, Cemal Şahingeri. avukat . 1 l 

dı~ım1s .,.. in .. n .. ay-.'l... J ır 
38555 

D K 1 H . 
38320 

ortaya bır aua attı ar: 
btiyiimı .... faaliyetiaae pek lir. Lakla ha uıulii t•mun .. tınek Asil Azl Listesi r. . ema . ayrı, Cevdet Akömer, IYukat Cemil, _ Behçet bey ne yaptı? De· 
• übim rolleri olan bir ösU Ura• tımdlhk çok güntür. Bunorı için 40831 B 1 d" . . B b t avukat Halıt Tevfık, 37873 Ba Palamut şirketi müdüril Fuat d 1 y 1 1 . . d. ? D d' 

Y e e ıye reısı e çe k H . 
37517 

i er. apı aa ar ıımı ır e ı· 
•dtrltr. hekimlik daha faydalı ve pr1'tık S ı·h B 39802 B 1 N t h ırcı zade afız Sabrı, Beyler yedek aza kaJmıılardar. 1 M f " d l k a ı , • enı evza a s· l d T b . 373 .. 8 . . 1. . er. en a propaıan a ara uv· 

( Bwwn Sıpaard) ye •iha1ıt bir yol buJmutlur. nım 39800 ticaret odası reisi ıvas 1 za e a sın, ' Yenı A•ır ıehır mec 111 aza· t '- · · 1 t l 
' E k. b' H H.. · ._ dıkl ff k' ve verme11; ıçın ça 1J ı ar. 

güoö•ü•ün böıJik \llıi•i ( Lee- Şeker haatahğueda pırnkert· Balcı zade Hakkı, 39786 Sabire s 1 me us acı useyıo, larını Kazan arı muva a l· Bi% de bir dakika için bil 
pold Leyi ) tıoröbe ilı göıteril- aa bo~monu o~an. ( t nıuline.) Vu~uı hanım, 39784 müben~iı 37126 Nalbantzade Muammer B. yetten. dolayı ~eb~ik eder mu zevat ile birlikte yapılan işl•ri 
ler ki btitiln '-• ilahlU itras g•d· naaıl ııtibaal edıaııt11 bnıyenın Azız, 39782 avukat Ahmet Şuk 36987 Ak Osman zade Mehmet vaffakıyctler dıJerız. ba1it görelim. Ve diyelim ki 
dtl•ri harat 11rramn açaYıdır1ar· n tenaıül unu faalıyetl~rile ala· Behcet bey ne yapti? 

Bunları• zalma -re çoıalma l'eye ~:ı.dr. •obahmıı·t"'·. dierıekı gl oddd' l\'!aarı·f Vekı·ıı·mı·z Mek- G. Bayramı Hiç bir şey .. Doktor Behçet 
yekluldarı n Yiyıt ü ırinde çok o' erı mu te ı ıı m er a tın a b 1 b' h k' b ı ey ya nız ır şey yap ı e • 
mühim aaraıntılar 1apmaktaiır· ılimiz 1tındadır. Bonları mu· 

1 e T k • k Ed • re • • • • diye riyasetini dtrin bir v zifı Jar. (P kr ı onheri noluaolı· ayyı dnJ tler n haataoın göt· t t y A 
'21Di tıkır haatahğı, dereki ttrdigi rliz1 a göre tatbik ede· ep erı e 1 1 or Program aztrhklarma aşkile üzer;ne aldı. Onu muo· 

udi• yoklu o. n nokeırnlıtında rek çok kı1m-etli nıtic ler al- zam bir iş sayarak değil hakiki 

cüoılik, boaya yoklngn 4f ya nok 018 tayız. Dü Kız isesi Ve San'atlar Baslamyor bir memleket m selesi ve asil 
ı nhjtında rkek Rliimıtleri olan (T na üli hormon tedaYiıi) bir vazife olarak kabul etti. 
Hkal 'H bıyığın yerin• köaelik, birn1. nnl nlattıttımız marazi e tel- i Tefti Olundu Ouınburiyetin on bıdnci yıldt;- Bu imanla işe sarılanların m~· 
11 in ine lmeai boyun uzaınaaı, tezabiiratı ortadan kaldırdıgı niimü bayrarnrnı miizakwre etmek vaffak olmamasına imkan ta 
ya t bakaaı ın c;og lmaaı ten"· gibi inıanın bayat kaynağını Evelki akşam Afyon trenile edilmekte olan muhtelif dersler üzf'!rt0omarteıi giinii Tali ırnzım savvur edilemezdi. işte muvaf 
ıtiU koılretıizlik, yumutalık tı kil d•n bu özlerin yıriul ansızın şehrimize gelmiş olan den talebe hanımlara bazı sual· paşanın Tiya1ttindeki komtsyoıı fıtkıyct sırrı burada temerküı 
nokaaıdıj?ında kıaırhk, roht -re dol ormakl uznYlarını g a9l••· Maarif Ve~ili ZeyneJabidi? bey ler sormuştur. Vekil beyefendi ilk: toplantJaını yapacl\ktlr. etti. 
HaM baatıdıklsr ilh •. ) t•rm-k zıkf! b d t l' t•. dün vilayetı ve fırkayı zıyaret buradan •anatlar mektebine git· ş ı h lk b .. d .. 

• ., ö "' e ın aa ıyı ı . . V k"l B t .. "' r..111- • - uur u ımız unu gor Uı 
{Opotb rnpi ) nya(Hormono· ni arttırmak, Tı nihayet ayni öz ~tmırır. k e 1~ . ~Y s;; 0~ ~ç mitler ve mektebi baştan başa Belediye Encümeni ittifakla r yini ona verdi. bo 

tlaerapiı) cledi~imız ttdaYilerin •okaanlığındaa ileri gılen boJo uçu kt~l bız ~sesınlıbtc haş • mlaış gezmişlerdir. Sanatlar mektebin hareketile istikbal için kuvvet 
d 0 dd ler· fllal olan . . ve ve ı eyı ta e e anım r . . Hılıdiyı daimi •rıcümırni 

eaıaıı a u g11 e ıa kıa" kalnııt kım11lerdı kemık t•ıabu··ratla karııJamı•lar ve ve de fazlaca kalındığı için zıyaretı ve emniyet yarahlmış oldu. Çüo· 
if 1 • h ı b ~ -r dün (tttledın aenra J>oktnr R .. tı. ff k 1 r"ı un11 r arını yanı oıY ır •· üyilmeıini tımin etmek kabil· kil beyin refakatinde Haydar mukarrer olan Ticaret mektebi " ki halk çalııanları muva a o an· 
rlni iıtilııal eder•k nokaao olın dlr. bey olduğu halde bütün sınıfları de kızaan'at en•titüıünü tetkik•ai ç•t Salih bıyin riya11ti altında ları iörüyor ve takdir ediyor .• 
ctYberin a~ığım kapatmaktır. Çünkü bir k11ım bor•oalu 99 mektebi gezmiz ve takrir yarına tehir •tmişlerdir. İ•nıaı.ı :E-Iak.k.ı 

lşt• ua \ıı' yıllık atı,n bir Yardır ki kııni~ia biiyümHiııe «• •• • •• .... 
l&Tf\fla eldı edilip bilha11a binnıticı 9oyoa •1.amaaında dol· 
(1933 19:H) yılı içinde ıeririy"t- radan doj?raya mü11ıirdırler. 
ta ytı intan bn tedaYi tıker Dr. BAHA GELENBEVt 

Demir Sanayii 1 Üç Aylık 
Heyet Tetkikleri•• Pı-anaız Kontenj&

Devam. EtliJ'or aıada Tark Buseıi baıtalıgı, itreki godde noktan· 
lığı lı Mtahğı n ilh . gihi hl'ıta· 

lıklarda na11l miiıpet .... f&yant 
bayrıt neticeler nroıi 11 ('l'ına 

ıült hormonlarla tıdal'i) dı o 

niıbıttı ,yi netıcıler vermi,ur. 
Tına üli hormonlarla teclaYi, 

erkuk n kadın için ayrı •Jrıdır. 
Biz (i'eııaaiilt hormon ttd&Tiıi

nın) erkıktıki tatbikatını ıöz· 

ıitn g çireoıj?iz: 

( Krkoktı tıııaaült hormon tı· 
datilı ) mncut .razı\ Köre cltRi 
'ir. Bazı insanlar Tardır ki yaş· 
)arı kemal boldagn halde tına· 
ıiili zf• çoouklıık halinde ka· 
Jabilir, Tıyabut tıoı1ıltrdeo bi ı i 
olankça bii1linı dı o biri büyii · 
mız. Ih gihı inunlar bir ıuiid 

dıt tınaaiilt fı\ali .Jıtleri, normal 

•••••••• 
Maarifte 

Yeni Tayin \le Maaş 
Zamları 

Şebrimisde demir ıaaayii 

hakkıada tıtkikat yapmak üz•· 

re gılın lktiaat nkifeti mi\tı 

Erkık moa!lim mık:tıbi ta- hauıılar beyıti dün dımir tiaa

balu.t muallimlifine Orhan Lüt· retbanıleri ile df~ır baıı •anayi 

fü, kıa ruoatlim mektebi tabily• möt11t1tlerini slyarıt T• mel'ont 

maallimligiai•• Nariye hanım •toku t11bit •1lımitlerdir. 
tayin edil•itlerdır. Kıs lı ,ui 
mtidüril Haydar bıyin mıaa,ına 

otuz lin, trkık li11ıi wüdürii 
Hilmi bıyin maa,ına 55 lira, 
Bnaa ort mıktep miidürii Faık 
beyin maa9ına kırk bıt lira, kız 
mn ilim mekt bi müdürü Sup· 
bl1e hanımı• maaştua 20 lira, 
erkek m aitim mekte~i mlidürii 
Rırıt lıtyin maatına on lira zam 
yapılmı~tır. 

Bıyıt aeutlik demirler fıya 

tını da gözdeıı geçirm•ıktedir. 

1 ktitat nkAleti, aç.ıacak Jımir 

f briluaaı içın memleketin iıtih· 

IAk Te ihraç nziyıtleri · ara1ında 
bir mu nzen• t ıisi içiıı ciddt bir 
faaliyıt aarfetmıktedir. 

H•yet tetkikatı bakkıocJa bir 
rapor bazırl&JlUk Vtkalt1t eün 
dtrtoıkıir· 

Franaaoan diirdüocü üç aylık 
kontınjan karunameaioi ~•çın· 
lera netr•tmiştik. Ba k.ararna 
mıdı Türkiye h11111inı ayrılan 
miktar şodar: 

54.0 kental ynmarta, 25 bin 
kental .M11ır, 16380 kıntAI arpa 
14 bin kıntal kıpık, 7 bin keo 
tıal uakla, 6800 kental nohut vı 
lv75 kental ko1u• " kuzu 
dttrııi. 

Kıytiyet Türkofiı müılürlii 
ğünden diln alakadarlara tehlıg 
olnnmu,tor. 

1111111-

Balcızade Hakkı Bey 
Tıoaret ... _. Sana1i Odası reiıi 

Balcıaadı Hakki bey iki gün 
eYTel bazı tetkikat için cittiCı 

Snltanhiaarclau bugiin ıudet ede 
ooktir_. 

.;, 

EJ,.UAllBA I. 
MILLJ KU1UPHANE SiNEMASI 

BUGUN YENi PROGRAl\i -
"Madam BUTTERFLY ,, şaheserinin unutulmaz yıldızı 

SILVIA SIDJl'EY 
THEODORE DREISER'in meşhur ı omanından naklettiii 

JENNY GERHAROT 
Samimi bir aıkın hazin hikayesi. Fransızca sözlü 

lldveler: 1 - P ATHE JURNAL, dünya haberleri 
2 - KARANFıL Münir Nurettin beyin ,arkuı 
3 - MlKi MA VZ Yamyamlar Arasında . 

D• kk t Saat 17 seansında : SA YGON GÜZE· 
1 8 : Lt filmi t krar edil cektir. 15,30 v 

17 seansına gelenler aynı bil ti iki filmi de görebılecek:· 
ferdir. 

Seanslar : 15,30 - 17 - 19 - 21,15 
Fiyatlar : 35 - 45 - 50 - 60 kuruı 

- P~rıembe Gllnll Yeni Program 
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A.h 'KOla.y Değil Hanımcığım 
gitlere na Olmak Kolay D 

oca. Yi-1 
ğil. .. 

Biraz daha Tomrisc yakan Nerime hanım şimdi an· 
gelerek söylüyor: !atmak ihtiyacile aşada olanları 

- Bu yiğitlere karışmış be· unutmuştu: 
nim de b r Hüseyinim var.. - Sonrası yirmi gündür ki 

On'ar. of anam, of anam Doktor Nejat hastaneden bura· 
dedikçe, acap benimkİ!llt de ne. ya, buradan hastaneye mekik 
rede? lçim güm güm ediyor. dokuyor. 

- Başluı çocuğun yok mu Ne tehlikeli ıa•tlar geçirdin 
Emine kadın?. Hiç biJmiyorsun Kendini kaybet-

- Ne demek yok .. Dü~man miştın. Bir ( Tıfo) kızımız Tom 
Karacabeyi boylarken Ahmedi- riıi elımi:ıden ahr diye çok kork 
111i, kasabayı koruyanların önUn· tak. Ne ise çok şükür telılikeyi 
de, kara toprağa bıraktım Hü atlattık.Muhakkak bir ölümden 
seyinin ardından koştum. döndüğünü bilmiyerek, hala bir 

Gözleri yaşlı yaş 1 ı ta souk algınlığının ne ehemmiyeti 
mamladı: var diyorsun. 

- Alı kolay değil, hanımcı· Acı bir tebessümle: 
iım .• Koç yiğitlere ana olmak - Ö.üm! Ne basit kelime, 
ta kolay değil. Bak şimdi nende uzak yakın onunla o kadar kay· 
kimbilir? her gelen yaralıya ondan naştık ki. 
bir haber tınmak için koşar, hep Fakat b"rden solgun yüzü 
•İne onu bulmak için yaklaşırım. kızarır gibi oldu Akdenizin ö.z 

Of anam, of anam.. kızı lzmirin yeşil tepelerinde dal
Y alnıı bu çağırış, gönül ya- galaııan kumızı bayrağm altında 

ralarımızı .sarmağa, gözlerimizi bir zabitin uzanan ellerini görür 
ışıldatmağa yeter.. gibi olmuştu. 

Tomris Karacabeyli bu çok O vakıt merakla sordu: 
fedakar kadının omuzunu okşı Harbın en karışık anında 
yarak tatlı sesile: yirmi bir gün birşey b:lmcdcn 

- Evet gözlerin ışıldasın yatmak çok ağır.. Düşman hü 
kadınım. Siz Türkün asil yürekli cumu durdu mu? BizimkiJer ne 
analara değil misiniz ki tarlala- rede? Ilerliyor'ar mı? 
nnıza attığınız ekinler gibi yurt Doktor aşağıda bekliyor di 
se•giıini, toprak değimini çocuk· yorsunuz. Haydi lütfen hastı\ 
larınııın içlerine ektiniz. Harman Tomrisin değıl, hemşire Tomri· 
savurur gibi, varlıklarına karıı- sin kendilerini merakla bekledi 
hrdınız? iini söyleyiniz 

Bunnn için gönlün rahat - Dur canım dur Hele oda 
ılsun Enıina kadın Düşman ıü- ya biraz çeki düzen vereyjm. 

Yarilerinin Karacabcyde çeyne· bızım ırıuoareıt 'V•uvu... ,...,. 

yip geçtiği Ahmedinin öcünü şakası yok. Simdi isterse, o ya· 

• ac111nı sana da elbette Hüsc- hancı ıalıiti de a ır, burays ge· 

. ,. . . ~. . .. - . . . - . 

•• 

r sız 

Ve a 
ıy r : " Herşey Eyi P~stör 
uk Ha ledil i ılyon 

......... 
Enstitüsüne Yarım 
Frank ermiş? _____________________ ... ____________________ _ 

Türk - Fran ız Dostluğu Daima Kuvvetlidir 
/Urnbu ', 9 (Hususi) - Fransız torplfoları hddiseslne dair beyanatta bulunan Fransız 

se/lrl M. Kammerer: "Herşey çok ey'. ço'c çabık ve kolaylıkla halledildi. Bu hddlseden 
1 ürk fransız dostlu~urıa asla halel gelmed~qlnt ispat için torpıtoiarımızm Jstanbula gelişleri 
münasebetile e!]lenceler tertip edecek, Türk .. rransız dostlu/J11nu bir kerr~ daha teyit edece/jlz,, 
dedi 

--~~~~~~~~·~~~~~~~--

• Hariei işlerimiz 
Mill~i .... M~~Ji~i;;d~ ..... Gii~üŞ.iiiecek 

-Dahilive Ve Milli kÜdafaa Vekili 12 ilk Teşrinde ., 

Balıkesirde Bulunacaklardır - Gümüş Paralarımız 
Dı. Akli Muh1ar Bty 

fstaobol, u (HnıoMi) - Dok
tor OelA.1 .l\1 uhtar beyin Pariı. 

tıki P11Wr ınıtitüıüne yarım 
milyon frank teıberrn ıttit?i ,a. 
yıa11 iizerino kardeşi Akil Mub· 
tar bey c Böyle hir l bırrudau 

baberim yoktıır. Yalnız Darüt· 
.,tfekaya t•btırrn ıttij?rni duy. 
dam > deıni~tir. 

Gümrükler U. 
Müdürlüğü Teş· 

kilat Projesi 
lstanhul, 9 (Hu ıı i) - Giim· 

riildbr Umum müdürlüğüniio 

Teşkilaı proje i hazırlandı. Ve
kulett bir d~ ihti as ,nbeııi ih· 
daı olunacaktır. 

Kayseri 
Fabrikası 

lsveç Veliahtı Hazretlerinin 
F eliketzedelere Teberruu . 

. p. Adolt bazretlın 

- Sonu Vaı -

Zaro Ağanın 
Elbiselerine Talip Var 

lt!tanbul 9 (Hnıuıl) - huç Velıahtı ıenı . 
' . . · ıoo Jı ra tehenu ettı. dıniz faciuında öleıılırın aılelerıne 

Telefon 3151 

SiNEMASI 

GD.zel Fatma 
'' En Mtkemmel Türk Operetimiz 

Iıtanbul 9 ( Buud) - Zıuo 
ağanın ıon gi;diıti elbiı,,lflrı al 

ruak için zengin bir Amerilrnlı 

mektnpln miirncuaftıı h uııdu 

H U P' IJ A 

Leb1ebici H rhor 
Kin rn Hov zaten mncut olan 'öh ı t:tmi 

hu fılmilc cb clil ştirıni .tir 

J, Ayrıca FOX Dünya Havadisleri Filn1i 

Niki Tüccar: arikatör kom· 
----~""!"!'!!!"'""~'!""'!!~~~------------------------··-=:r..m SEANS 5AATLARI : 

Her gün: 15, 17, 19, 21,15 
Ouma c:ünltri : 13 te ilavo &eanaı 
Peretmbe aünlıri : 13, 15, 17 dı 



Sabile & l'eal Aeer 
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i Casusuluk Hayatım i - -- -- -- Marthe Rı$ar"ln Hatıraları : - -- - --·--~ . . - . -. . . . . . ... . . . . . . ; . 
iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı-

- ıs -
Nişanlınız Nereded;r Biliniz 

Bakavım.. Almanvada •• 

Sabık Başvekil Az&na Bir Askeri Treni De-

Geçen Sayıların HOıasası 
Moıthe Bişar namıda meşhut F ran· 

sız kadın tayyarecisi Fıansız müft· 
kabıl casusluk teşki/(/fının mtmuru 
sr/ati/e lsveçft ıaaliydtt bulunuyor. 
Bu memltktlt nişanlm Kaıl'ı arnmuk 
içın f!t/dif!i masalını uydw
muştuı Fakat şOphtltTI~ karşılaşmuk
tan ku1tulmamışt11. Otıda namında 
bit Alman klZllt dost olarnk Vtsıe· 
ras ~hıint gıtmışliı. 

Fraıısaya Kaçtı .•• 
- Dönüşte beni bul•mıva Bar~ ·elooda Hakiki Bir Muharebe 

cağınıza teessüf ederim. Zıra 

l~tokh~lm'a dönm~1' '.21ecburiy~- Oıdu Anarşistler Teslim Olmuyor 
tındeyım Şayet nışan ımdan hıç 
bır haber a lamazsam Fransaya Barselon. 8 (A A) - M. Aza 
aydet edeceğim ma yakalanmaktan kurtulmak 

Gerda ve Taddee'nin göz'eri içın Fransız ınır nı geçmı,t r. 
buluştu Kurnazca bakııtık l>ün akşam karanlık ba •arken 
tarını farkettim tüfek ateıi artmış ve 17 de iki 

Yemekte, iki karde,in büyü ıaat süren hakiki bir muharebe 
jtli ve daha cür' etklirı olan Şarl olmuştur Anarşist federasvonu 

Matmazel Doktor Ve yanıma geldi. i:ı:ası asla teslım olmıvacaldarı 
Dostları _ Size verilecek haberlerim nı sövlem şlerdir Sokaklarda 

Tadde •.. Şarl. .• Uerda... 1 d d" larabaların geçmesi ve halkın var, matmaze , e ı. 
Sarışın dostumla içine tıkıl- _ Karl'dan mı? balkonlara çıkması yasak edil-

dığım eYde mektep tatılini _ Evet Nişanlınızın nerede mıştır Şımendifer l erın iş l emesi 
geçiren bir genç kızın hayatını olduğunu biliniz bakalım. de durduru ı muştur Gece bura 
sürüyor ve ev aabiplerlne lakap Çehrem, aynı zamanda limit ya üç barp gemıs ı ge ımıştır. Ce• 
larile bitap edi~o~dum .Çiçekk •e korku ifade ediyordu, neral Batet savaştan vaz geç 
~e~ ma~rum buyuk bır par Şaşkın, müteheyyiç görü;ıüyor mezlerse gaz kullanacağını ıbti· 

virmek istiyorlardı 
Neticesi Feci 
Felaketin önü 

Olacak 
lındı 

MMkoYa, 9 (A.A) - Kaba - ı Qin şark demiryolları ü11 . 
rank'tan bildirililiıtlne göre rinde Sovyet memıırların ı n dık· 

Pogramicnaya laturonundaki katile netic11i pek feci olabilec•• 
Mançııri ınakamatı Japon gar- birfelll.k,.tirı öniin• geçilmiştir.Sa 
nizon kumandanının eıariyl• ayıo be,inde bir aaker trenınia 

'ilmendüler memurlarının kaltt götiiren Sot'yat makiniıti lıir aı 
hlinii itcal etm11lı: iıtemltl•n•d• ılerıde ray cıvar!arının ıiikiil· 
80 .. yet konRoloıonon 'uldetll 

mü' oldugıına görmü' n tren 
proteıtoın üzerin• bundan na 
gec,ııtaıış ye ışt• bir anlaşama o noktır.ya hızı p•k azal~ıt olaralı 
ın .. lık oldol?o ıöylenmi,tir. nrmı,tır Inaanca zayıat olma. 

Moekot'a 9 (A.A) _ Kaba· dıgı gıbi haaar da pek ebınırui· 
ronlı:tan bıldırılıyor: yelli degildir. 

Bir Macar Zengini Portekizde 
ıçınde agaçlar Ye odunl.uklarla dum. Kafamdan türlü türlü fi la.cilete bildirm ışt r Sahık ispanya/ başvtkili Azana 

:~:~y:~~:~· ~:::;r1:i!:rıe;:; kırler geçıyok•dtu .dı<;•ıbim beye- -------·8- 1.-r--N--u-tuk Bir Macar Zengini iki Çeki Fevkalade Tet-
H • • canla çarpma a ı ı. Fırka la l Al 

zında ya~ılmıı yukaek SIVfl ça• - lstokholm'da dedim i N'd. d. lk' O 0 o y ladı birler uıyor tılarile bır kat daha güzelleşen B"I d" . Aı ovada Birleştirmek için (Jurnal) ın Tefsir Oı ur u. ısını 8 ara 
- ı eme ınız. ma ·• 1,,.,11 8 (A A) _ J uru"! Qolıc Lıııbon, 8 (A.A)- tıpan yad• bir ey .. . Şimal mıntakasının aea Fi d b . dk" k •bas Belnro, S ( AA) - BMft'e , Bodapeıte, g (A .A.)- oı• • .. . M S 

1 tizliği içinde, orada bn havali· ani r dcep b~a~nd• 1 
1
a• yeorrı . kil M. Lofon• ile .Müttebıt KRzetHi M. Mo1101ininin Ali la- . d'I · ıt•Ç•n hRdıaeler nzuıue a azar 

. . k - tane er en ırın e ça ışı · . lo•akyaye gırm•ıl mene ı mıt hemen Lizbona dönar•lt zabıta 
aın ıçe ferah varan kaçı lıgı, _ Sararmııtım. Yapma bir A •nstnralya tırkaıı liderı M. nodakı nutkunda moahıdelerln olrn araıl aabibl Macar Leelo .. . d .... 
aail Y• hazin bir sulh bli ümran· ü . d d" B m eg'"ık Peç u111ında fırkalRrın hirle• d k mdurüyl• uzun on 1Y" gorııt· 
d 

taesa r ıçın ey ım. aşı • deıtıttirilıneıi itin• laic,ı 0 on· Eh 'k, Qekoılo•akyadalı:i eraziıinı ıaü• •• aonr• dahiliye, h"rbıy• 
ır H ö ıneıı !çın yaptıklıuı ıııiiı:llktır•· d k" 

·EY aahibi olan İsveçli kadın çehrem kederlı idı. atta g z ler netıc• nrmeıuıftır, ıaadıgını yazdıktan ıoora lyor ı: paaaport almadaa clrmlt tüt•nıri n hahriye n•zırlarını yanına 
daha ııeldiği ıün ,.Hot geldi terim yaşarmı,_tı Hız ilterdılı: ki M. Mo11oliai ıl• bir c,ı•k jandarmaaını Y• bir çagırmıttır. Naıırlar tıpany• 
niz" dem eğe koşmu,tu. Gerda ayaga kalktı z:ten Batan \laııar tadı lciliğıoi kat'! olarak koroçoyıı öldürıaü,tiir. Sonra bll.di11lerin• kartı alınaoalı: tet-

- Burada kendinizi aileniz bir kaç ıaattenbari bana arşı Vapurdan ıakhih etııo. blrlui görü,müşler n buı karıt· 
d d • · "kik d keadiııoi tnkit etN•lı: iıt•y•a 

içinde farzedebilırsiniz. Kendi Yaziyetin • .eg~!~ 1 
• • ~ar 1 

• Ad d• tırıoı aiyaai hareketlen hımın 
eyinizdeainiz. Zorlukla örtebıldıırı bır ıtıınat: Altmış Gemici lşsizlerın e 1 bır başka Q•k jınılarme1ı il• bir aihay•t yerecek kararlar almıt· 

Bu kaclıa. kısa boylu, fakat sıdık i:ı:har ediyordu. Mnstehzı Kurtarılmıştır. Londra, 9 (A.A) - 29/9/931 korocuyu dıı. ağır ıorettı yara- !ardır. 
ka-'ı canlı bir kadındı. Ancak bakı,ıarı gözva,larıma aldanma- h d k t 1 lamı• k•ndiıi dı yaralı•nmıttır. Romanyada ıu d l . k HllıHlon, 8 (AA) - 8ıtı ol tarı 111 • mo ayy• o an lfll.S v 
elli yaşında tahmin edilebilirdi dığını anlatıyor u. çımı ç• e- l(~m\ırıç'den 60 g 11mıoı knrtar- lerın adedi 2.08l 987 kitidir, Leılo yaralı olarak Macar hodo-
Kocası uzun boylu, aksaçlı bir rek: b mı•tır. Denız dal .. Mlı ıdı O•ını b · 1ı: dunn aeçm•"• monffalı: olarak Tituleslr.onun Kral 

F dö ekten a:ı • " Hir ay e•nline 11uaren o mı • • , ihtiyardı. Biraz eg"ilerak karısı - ransaya om . de kalan dııter yırrui geınıcıyı M · d ı t ı· ı ile Dlii.la.A '--tı 
k çarem kalmadı dedım Bu· " tar 5,.591 Ye bir ıea• HVelln• acar J•D arma arına eı ım o . -

nın sözünll bitirmaıini bekliyor· a ' · kıırtarmalı: ıc,ıın ynrın yenıden Si•••·· 8 (A . A) - l\L T•
tııl .. konon öjtl•yio kral 1arayın• 
gidecı•j?İ zannediliyordu . F•ket 
dü,ünlihiöjtü l!'ibl çıkmamıttır. 

M. TatarHko keodiıile ıörö,melı: 
iiHre ötledın •onra gelmiştır, 

du. rada nevmididen baıka bir şey!e çalışılaMklır. ıı;iir• 254,470 kişi noks"!.'-~!!; . .... ıno,tur. 
k 1 d m ···········································••t.v·~······7·n-:-k·-ı····· Do tla t"ecı· 8ı·r - Evimizde bir Fransız kızı· arı• atma · - --·• uuu ıı.ucaıua ırıaımaze uo or 11e 11 rı 

nı miıafir etmekten ,.,.f duyu- Tadd·,,.~~liııanN?"'\"ıivlrra:ıma mak zevkini çok pahalıya öde Ertesi ıün öğleden sonra Müsademe 
voru:ı: . .d.e.d\~ .., 1;aımt !çimde ıu ne kadar aldanmamışlana ben mek tehlikesine maruzum. Ya· parkta köpeğım küçük Mina ile 
kanaat vardı ki, ben mutekabil de onların ca'li me hametlerıne kalanır da kur,una dızilirsem yaln z başıma gezdım Arkamı 16 Yaralı Vardır 
bir Alman caausluk teşkilltının aldanmıyordum. M. Taddee'nin de başına be1l - bır11kmışlar mıydı? Beni tetbir Lıyej, 8 (A.A) - !9inde 
yanına dllşmü:ıtüm. Gerda Neb· Taddee: lar ııstirmiş olurum sizce bir harekette bulunarak fntbelcnlar ltuluoan bir kamyo. 
ruttun beni birlikte sürükleme - Size yardım etmek iste · Bo defa Taddee kendini tu casusluk ederken cürmü meşhut 
den e•••I çok tetkik ettiğine rim, dedi tamıyarak kahkahayla gülüyor halinde yakalamak için mi ıer-

net bir ltatka kamyonetle çar

pıfutı~tır. Qogo agır olmak ü:ııe· inaDIDlfbm. Bu bir biati. Bura· - Bundan sonra yardımınız du: best bırakmıılardı ? Park 
d k 1 k ? B F O · B d H b ed"lm k re 15 aıtır .,.aralı •ardır. a i ere itimat tel in etmek ve neye yarar an ranaızım:: ıae - en en şup e 1 ez. asabanın hudutsuz benziyan • , 
yalnız Kari Matherle buluşmadı- Alman olmuttur. Harp bi:ı:i ayı Bunun için müsterih olunuz. kırlarına uzanmış, muaz:ı:Am bir 
ğından üzüldüğüm hissini duyur- rıyor içimde şu kanaat hasıl ol sahayı işgal ediyordu Ötede be 
mak lbımdı. Taddee, beni bir kaç dakika muştu: Bir Fransı:ı: casusu oldu ıide bekçiler dolaşıyordu Kafam 

Bir Ayda 
Berlini Ziyaret 

Edenler 

Sinaya, 8 ( A.A ) - M. Ti 
tnltııko ,t•lmit iıtaıyoada bat· 
nkll M. Tatareıko ile bir c,ıolı 

tahıiyetlu tarafında• kartılan
mı,ıır. Titol111ko lı:ral il• yaptıjf• 
mülAkat hakkıoda hi9 bir ••1 
ıöylememittir. 

MadritteGrev 
Veeteru'ta ilk iki günümü· teessürümle blş baıa bıraktı. ğum11. kani olduklarından bani karma karııık olmuıtu. Kari 

zü kuabayı ıı•zmekle geçirdik. Bir dakika için dııan çıkan Ger- Almanyaya sürükliyerek kurşuna Matherin Alman ordusuna ya· 
Garda koluma girmekte veya da döndü Kinine bakim olduğu dizdirmek iatiyorlor. zılmıı bulunması bu ıaıkınlığı· 

Matrit, 9 (A.A) - Umumi 
şimendifer grevi bugün başlıya• 

Berlin, 9 (A.A) - Agoıtoa caktır. Hükiimet ihtirat sınıfın· 

Dmuzlanmdan tutmakta idi. görülüyordu. Eski samimi halile Gerda Ya Şarl mümrlin o!du· mın sebebi idi. Blltün memleke-
Tadde ve Şarl bizi takip edi- omuzlarımdan tuttu: ğu kadar sevimli "• dost gö tin, etrafımda dolatanların baı 
yorwdı. Aşk macerama hilıme - Meyus olmayınız . . Size rünmiye çahşıyorlrdı. taa bqa carmanofil oldukları 
tan kur yapmalı.tan çekiniyor yar~_ım edebiliri:ı:, dedi Onlara göre korkularıma bir muhitte ne yapabilirdim ? 
lardı. Zaten ben de buna ma Otekiler de sö:ı:e karıttılar: mahal yoktur · Almanlar Süpbe edilemez ki Almanlar bu 
hal vermiyordum. Burada res· - Evet yardım edebiliriz merhametlidirler . Kendilerinden muhitte kendilerine yarbım et 
man aavıisıne ve hatırasına Taddee şunları iliYe etti: birile nişanlı olduğuna göre, bir mık ıçin bir Fransız casusa muh-
vefakirlık gösteren niıanh bir - Almanyaya gidince Karlı Fransız kızının l<"Jandra kadar taç değillerdi. 
kızdım arıyacağım. Zaten Flandra gi· gelerek Şarl Mather'le izdi•acı 

ayı zarfında Bırlio ••hrini ıi dan olan bütün şimendifer am•· 
yaret eden ıcıııbilerin 'mıkterı lesini silih altına davet etmekl• 
tarı 18,9~l lı:itiye baliğ olıant· buna mukabele etmektedir. 

tor. Geçen AID• A~oıtoıonda 

aynı ziaretc,ıiler 12,4.55 oldnğırna 

göre yüzde 4.8 bir raalalılı: ıö 

röl••ktedir, Bana mukabil Bar-
line ı•len Alman 

adıdinde yüzde 27 
turiıtlerin 

bir faalalılı: 

Bir Tashih 
Dünkü ıayımızıo ilı:inci uhi· 

f11inde dokt•ır Ali heyin enl 

Gerda, akşamları saatlerce deceğime göre, muhakkak kan· nı görmekten memnun olacak Yllrliye yürüye sini çatılı 
odamda kalıyordu Açık pencere disindan bir mektup alırım. !ardır. küçük bir avin önüne ııeldim. nrdır. Filhakika bu mıktar 933 
dan havlayan köpeklerin ıealeri Geıda daha ileri gidiyordu: Gerda, Tadde ve Şart bir Evin ocağından mavi, parlak Ho"i Aıınıtoannda 73,700 iken 

A.ata•ao hutabaoui operatör• 
ıttgüne tayini yazılacak: ik•ll 
11hnn ftRlyao hutahanHi diy• 
yaızılmıttır. İtalyan lı11tabaneıl 
olmayıp Seur Aotono hutab•' 
ıı11i oldııgıı için özürle tubib 

geliyordu.Küçük Mina başını uza· - Siz de Taddee ile birlık- biri ardınca bu teklif içinde göye duman yükseliyordu. ba IH• 93,692 ye çıkmı,tır. 
tarak bu seslere mukabele etti te Almanyaya gidiniz Pasapor- beni zencirlamağe çalıııyorladı. Bekçilerin evi olmalıdır, di- -----------l!!!!!!!!!llmı!!!ll--B!l!!!!!l ____ ırıı ___ _ 

Vesteras'ta misafirliiimin 4üncü tumo size vereyim. Şarl çok be- - Hayır, Taddeeyi takip yordum. Villaya dönmek üzere 

td1ri 11. 

güoü idı. Gerda ile parkta do . ceriklidir. Benim fotografım ye• etmiyaceğım diye haykırdım. idim ki Şarlı bu evin kapısı 
(aşıyordum Taddee yanımıza riae sizınkini koyabilir. Sordular: önünde gördum. Beni tanıdı ve 
geldi Şarl: - Peki niçin? yaklaşmaklığımı iıaret etti. 

Cumhuriyet Bayramı 
Gece Ve Gündüz Şenlikleri 

- Aziz dostumuz, Almınya- - Niçin olmuın.. . Matma- - Önce bu kadar uzun bir B d 
ya gitmek mecburiyetinde bu zel isterse hemen yaparız ıeyabata girişecek kadar zen- d" - ~ra a mı oturuyorsunuz Hepimizia büyülı: bir ınlnç Ye heyrcanla beklediği Onmbıı 
ı D · Bu iki taraflı ataı beni şa- gin deg"ilim. Eaer M. Mather ıye soHr um. bH 

1 1 
• riyet bayramımız yalı:latıyor. Yapılacak tenliklerin zairler ilzarınd• 

unuyorum. önüşte sız ı gene • f b . b d 1 • • b - ayır urooun ate ye arı ki b · ~• 
burada bulacağımı umarım şırtmaga matu anzıyordu. Bu ura a o saydı belkı ana yar . . • ilelebet 11DotamıyRca arı ir t•kilde olabilmesi içın beş dRkı,. 

Düşüncelerimden renk verme raya gelirken tasaY•ur ettiğim dım edecekti Param kalmamıt burada? Teaısatın çok basıt ol- ıüren çanak mehtabı, reakli, kandilli deniz yıldı/.lı, orkeatırall• 
t . h" t b d • "ld" I · F d k b · mas • b d · · 1 narin ha•a bombaları, yakut zümrüt, güm üt yagmurln, çadırlı, mek iç ı n hiç bir sual sormadım- ne ıce ıç • u egı ı. çım- tır. ransaya önme mec urı- ına ragman ora a ıyı ça ı· 1 

d h ·ı· ·· "d' · k · · ııyoru:ı:. 'imt•kli haYa flt•kleri, tDYai "llfit narlı:ıfalek ve yır top fı~ekl•f Fakat üçlerin haddinden fazla en a a umı ımı asmamıştım yetindeyim. Çok kibar ve na • > 

1 . . Belki diyordum, nihayet ente- "k · · F k t b d f 1 - Ne itliyorsınız? ıl• İki Boyu ha•i ıtündüz ••nlilı: fiteklerinizı taM olarak ihz•' 
ol_ kan nezaket ve mıs_afır~erver resan bir teklifte bulun11caklar zı sdınız.. kaba! dun an aza C d" 1· • . d'k ettirmek üuu timıieden bildirielz bo •nratle çok miiltemmıl tıır 
ı lerınden esrarengız bır şey d T kl"fl b 1 1 

ki yar ımınıı:ı a u e emem. .. evap t'ermı ı. çerı gır ı . 
ır. e ı ere agır aşı ı a . .. . . eylence tertip •• ayni Z*m•nda harp malf\lleıimize bır yıı.rdı 111 

hazırlamakta olduklarını sezdim. mukabele ettim: Ya,larımı zorlukla tutarak Şımd ya kadar uçlardan hıç bı yapmı• T• hflıa de halkımıza tam maoıuile bir Ouınburıyet ııaf 
Belki da lehimde veya aleyhim- Alik kkH d . kederli v• sinirli görünüyordum. rine içtimai •aziyetlerini aormuı raını "tCHİ .,.a,attırılmıt olonor. . - anıza teıe ur e erım. • , 
~~ ~~k~uika~t.~ Bu ~ususta kat'i Fakat bu teklifinizi nuıl kabul - Isveçten Fransaya hareket değildim. Yazıhane Yazifesini K.ataloğla.rımızı lsteJ'İniz 
ır u um yurutemıyordum Mo edebilirim ki lehcem Fransız ol- edecek ilk •apurla dönaceiim gören odada dıvara üç kart a11l-

hakematım saattan saata inkişaf duğumu meydana koymağa ye Muvakkaten oynadıkları par· mıı bulunuyordu. Almanya, Bel· Telefon Numarası: 3893 
ediyordu Gerçi ben buraya ken· ter tiyi lerkettiler. Nazik ve sayğılı çika ve Framanın haritaları .• Slparı,ıerlnlzl mektup veya telgrafla aşatıdakıı adrese blldlrlll 
di arzusuyla gelmiş bir esirdim. - Dü:ıündüiünüz kadar de- davranıyorlardı. Böylece sessiz Muharip orduları gllıteren i&"n• Adrea: Barut Jnhtıarı Acentul Poıta Kutuı11: (242) /zmlr 
Üçlerin gizli meşgalelariqİ öğ iil. . bir gün geçti. Gerda gene aa· ferin batları renkli idi. Telgraf; ızmlr Barut Acentesi 
ranmek iıtivordum. - Mather'e kavUfU!ak beni mimi davranıyordu. - S.ıuı VGt - ::!. '1 -15 
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Ş.. R~·~'if "'~Be~·i; .... Nazmi Köylüler Kooperatifle! Etr~fında Bazı Memrikitıare Döviz 

Beye lkıncı Cevabı Saflarımızı Sıklaştıcagız Dıyorlar Verilmesini Menetti 

~hile 6 

~----------------------------~ 
Frank Bala ur Efendi Bu Sergü- incir Divisı üzerindeki Münakaşalar Dolayısile 
zeşte Yalnız Başına Mı ıktı? Müstahsiller de Ses'erini işittiriyorlar 

1opçn oglu Nazml beylaıaranmnııu, köylü te~kilatlanma. Efendim: lerinin verilmemesini kararJaıtır-Nazmİ Beyefendinin ikinci Mektubnna Cevaptır Şerif Remzi bPg arasında de 11n . . Ri•lori candan al:ikadar •d•rı mıştır. Buna dair dün Maliye 

( üçüncüsü Başka Bir Güne ) ııam eden miinaka~a dolagıslle Eıtor herbnııgı bır nt•• 9°· mnhltrom Topçuogln Nazmi vekaletinden ~ehrimiz kamb"yo 

Hükümetimiz; Brezilya, Ar· 
jantın, Meksika, .Portakiz, Hicaz 
ve Yemen memleketlerinden 
relecek malların döviz bedel-

- Başlotaıı 1 ıncısahııede - sand dollats.,, titidekt mektupları aldık: <·nt?n çıknr da ynrttaşlarınclan tıeyef ndinin gazetenizde 9ıkan müdürlüğüne gelen bir emirde 
rıednmet duymaktan b"h ı>rlıyor; Bu yazının doğra terccmeei Ne aızı, ne de Hewzı beyi hır kaçını hır araya toplar, ılk ınektoplarıuı okadağanrnz bu memleketler müvaridahna 

ba sı)ı i inılo eı1tr ın. 1-1 ıç hi r şudur: ~alıaen tarıımsrn1. Ben de, E~enııı miiAtnhıdın lrnzanoını yine mllı zamıuı oh diyerek İQt•n gelme kambiyo kararnamesinin 32 inci 
aavın 1 iıpnt ,..tm lı>n ıls\ını ıl:ln " 1a iptldan beri size ben topraktnn nnsıp nlarnk yalnız tahsile hırakmak bteru, 0 aonm büyiik ferahlık daydak. maddesinin tatbik edilmesi bil-
etnH' ıııelirlir. 1t ııçherin iiniin<!e d<m bir ild bin dolarlık nakit htirabını aJın, hütiin Tarını yo· mnflak memleket hainidir. Ona Çünkli biz köylüler 'imdiye dirilmiştir. 
tın.din ~aıını lıflyl lıonim; ıki komisyonlar kazanmak fhtl - t?nnn hııtına, ttulaaına 111rfattiıt1 lakılacak knlp hRzırdır. O ya kadar derJln nereden gtldigint'. Bu gibi cmteanın bedelleri 

n k .. ı·· "i d 1 ]ırıyor yalıwt ta c h . t k b k mızdeıı hıı ı, ıı d ıınet dnyın<ık malini de VPren karşılıklı bir halde iktiudtı1n bırttün hır parça oy uyt 0 an< ' ,, kimın, kimhırin do•arthı~nnn um urıye mer ez an asına 
k" ı·· .. k" l"iniin tetkılAtım ., • liizı m ~eli r •, hu ıı u ıı ben o 1 rıı •Hl r yardım lek//f etmiştim. daha zarf d llt•n YO gi it ık çe eri oy ıryıı Ye oy 1 •• bizleri komi rmok iıtiyen lorin Türk lirası olarak yatırılacak Ye 

rk . b'! ..:1 l b' i' .. .. t h 1 hoıuli işlMıne Alet ıdıyor dı- 1 k tJ . . d b J ğımı cıtıırn hilir. NRzmi heyın c ·ı m •O ar yen ır ızıını muı" 11 ıyım. 1 ı· O 
1 

ınınfaatları için kimler oJdogunn tabiidir ki la- meme e erımız en u meme-
:;;rıııdi ..,ı • .ıo ~·çel i rıı: l<•n 

1
,.,, n kom İ•yon> diye tercilmo Daha onolco ban• arıl•tmıt· :.~kc~ "· t ''. ·~ . 

1 
do aldatm•ğ• yıkilo bılıniyordnk. yalnız mah- kellere yapilacak ihracattan müı-Nazını beyın tıcçıp, Rrıklayıp, t1ttiı?i •ca1h commi1&ionu tabiri Jardı. Siz Aydında do~mnt, Ay· 11 11 ~.~ rıcakı~ 

1 
tahsil dövizlerle bu memleketle-

. · k' .. .. .. .. .. htehbııtten Çfl ınmu tr. ıol 1enonda btr t•Yi olnrona birdan hırt meyılırna Atlıt?ı ıaıı- 'P'l!I'" kom11yon> dettıl cna ıt dıotla bH .. umo9, .Aydın koyluau· d rin ithalat bedelleri ödenecektir. 
• el k · O b · d k · • Nazmi bnyef•n ı: ~ağlıyarak ••yapalım bu ıen• 11a'yonel fddianııı ırfülii lAJı lıiitiın kom11yonlau eme tır. < H > nün IHr.rün y11 •I• ı t11adı darbe· b ti ri in 

dnfın ın Hl?lruıı ı~ına •e çii riik kelinıeai gerçi Petin manasına lerın tadını tatmıt hır müıta hiıl I t sniıet Pt 11
1 
ıa aaı:;~dıa yn a- tlt böyle g•9ıin Ho•y• intalla~ 

. . . . zmır teşrı erı eır .;ıı· ı d b · j i lö~iine <Hçii olııı aaını tf'ldıf etıım. da gelehılıne de tıcaret lıaa çoon~a imleııniz Fırnt baldo. 
1 1 

.... h 
11 1 

gl\Zttıltrdt eyi olnr •IYtt 1tnı er en trl 9 n 
. . '- li pı ttn U\1111 a H • ı· d L Sanıyordum ki .Nazmi boyın ilk nındaki •comm11ııon> •• m• ~omda aizi yetittiren Aydıo •e ii ğiro aızla· ıçin 111 ıyor O& 

telatı uınince 1aıılıtlıl?ın farkına ıinin kollanılıtınK. bıle cümle- baYalı11ne gıttim Yaptı~ınız ko. c>kodo~nru zah•arıty r•ba1tnkilin Htılt mahıolümi.izön de böyle 
P'J v mıştı . Bı r ı rack çı, -r ı · d ı •arıp •azgıçecıktır. F~kat ıırnr nin: operatıflerın ortaklaril• iÖrü~ . karfıundu moatabaılın ılfm yok babasına • ımıı en • ıom111 

etmittır c •• With • chıncll lor yoo tüm. Onların diRer müıtahıiJle. nzıyetıni hiçe aayarak baki blzlıri fıoi bir uziyıte ıokarak 

Misafirler 
Cuma Günü Sehrimizı 

1 

Ve belki yint farkına var- t• ınake 1t•ın• cıub comıni11•011 re nazaran ne kadar rahat ettik katl ıaklamı,, ne ığlllnaoak dllha tirndıdtn kara kara dfi~lln · 
makoızın, ııı ün• kata ııı oz rn ık i f rom m• f or ono or ı W<1 thoo• !erin 1 görerek çok dola ıisi bi. baldl r l:i bn ihracatçıya karıı i il rm•ğ• bıılamıtlır. QHn kü ali o t n•ç V oha b tı G üıtaY A. dol! 
•ol:taoından hl ri ndo art r k h•n i ıa n d dullara ..•• • raz da hisım ~erdi mlzlo alAl:a. ki mıe çıkıp bir t•Y ıöy lemi y• .. nçt.a hl r ı•Y yel:, ıotocok mab. hazrotlori ıJo reri ka ları n kori· 
laıdlk ottigini görüyorum. Doye gıditiıre nB!aran •P•tin dar olmıya dn•l •ln•el: fatodim . ., .. .,01 odomomıtli. Egor ıiz ol• ıolo loo •akıt çok. molori il• maiyotlorındo bulunan 

Nazmi beyolondi Ralador kom11yo0> alizii bedıht n zara- Dodım Ja, kllyltiyfim, utandım maıaydınıa, bu ıbracatçmn ıöy Mahittln boyorendldln yas· zonlın Onma eiinü oaat onda 
ırendınin k•ndi hndıne N•vyorl: rl olarak yanlı, •• •oakil h yapamadım; Romsı boylo yaptı. lodifi hakikat olup gidoookti. dılr.ları clbl köyttm6sdo DO bir t•hrlml•I .••rot londlrmoleri bek-

Celeceklerdir 

piyau.ıını boz mıyllca~ını kabul miıyonlau kelimeleri dogrodor ~ınus mtinaka,ayı yakından takıp YilkHk tıhıiyetiniz• kartı k b d h b9eı·ı ipo lenmektedır. 
k 1. . t• orçaaz .,. 11• e a · . •ılıyorlar "" hatta ilp"t da edi- c Petin komiıyon • • ım•• edryoram. otıctenhtri teyoıb tclilH tarııleri . ki '- V eliabt bazretlera buıa1t 

YtriyorJar. Gayri mea'nl köçHk ıile c nakit koıniıyonlar • ara. N"zmi beyefendi· 
0 

b Bu ıftmr• mıntaatı yallan ılı g• •o•a er Ye u umet • . tek idilmt•ı• 11111 yoa.. . 
1 

Ll h .. kA 
, ~ ı yerom. e· 1 1 k bakir oören bir elamanların piyualara zararı •ındaki m&na farkını horkea Rızde, Jbraoatçı demok, miio ıçrn hrç bir ,oyi•n çolr.iamH. ••er ço •. M naını .. Vail Kbım P•t• hasrat-

olamı •aoanının Nazmi boy of on · N nmı bayofondl kadar kolay tabıilı iotodıgı gıhi elindo oyna K ım hilır yarın baltkınııd• daha ihracatçının hmlrda hı~ ••- teri tardın dan Yatta HIAmlana. 

dlniır kııdretli kalemiyle böyle takdir •domiy•oetindon, isah tan, ltandi mınfoatı njtronda nolor ıöyiıyrceltlor. Kooperatifı 1111• bayordskları gıbı . d~rı oaklar n lıkolado hükdmot or. 
iki kero ilr.I •liirt eiercHino tea· odilıaolidir ki, dojtrn yanlı, llal· mDıtahaili• bor glln biraz daha kurmak 

000 
h•r mUtklilAta onnndan yapılmıt ekmaJıımızl kAnile jandarma •e polıa milfro. 

pilini momnniyotlo kayt, •• ati lodor elendi ötodonberl Bark! çol: çökmHiol 11tlyan - lımı kartı 1t'oramalr.la mftıtahoıle n• tD1a ~atırarak kaloriılal hn H. Hlorl tarafından 11tikbAI oloaa. 

l9in bıfzıdlyoram, efeodldo al•c•~• olduıtono iddia benden olıa da dnygnon n mon kadar büyük hismotlor eltili· rotla alan bn köylüler dünyaaın cdklar<lır. Veliaht hasretleri 
Zaten bH Nazmi boyin yan- eder H anlat•l.yor ki llarki •fen- laatı taaaman bondoa aykırı nizl ~is köylüler biliyonz. Ba· bayata alt hor türlü byf •• zn· Gazi lr.onafında ikamet oiocolr.

ht olarak tolhiı Oltili gibi <pi· diye lf )"&paroa komiıyon larınt olan - bir 1Hnıro doaektlr. 1ilnl:i miioıdolorılı mOltaboılln l:indon Hl 1oçtik. y aloıa YO lordir. Şobrimiode oo kadar 

yaçay• düftirmodim, Baladnr hHaba geçirmeyip nalr.taa odeye Bor momlolrotto ha, ho höyle aizın ıtranıadakl ıallarını oık yalırıı b111üo borçlarımıaı, katio kalao•kları henüz malam olma. 
henlnı hborla olmalr.oıaın iil- ••ıtlnl do Yai•tmlt elacaktır. mldır bılaom LAkıa bııdokiler l•ttırocaktır. RDylilyti kMU· 

00 
lldomok bhıliyetl oimıyan makla borabor siyarot edeoeklorl ttirmüı otalolltr. aomod im, Ba· Talaılo baooı göromom k I Balı a ehorlyoı ıtt barı ıo böy l od rr 1 or. ma 

1 
ol unda ki m ftcadolon is donm t.r•ları mısı 

191
,.

1
•

1 
9"•• 

9
oko yorlor do ıoo bit ed i iıılif doglld 1 r. wı;; • .....,~'-'• ~-ı..-ıudan sa- dur ofondl ltarkı el••dlJ:• R•• O ı · .. d b • B b b ı ı ı 

'Yallı bir yalan kaçmaail• ben at ••1 naiilrn• .,."' ... '""lii ' . nar nımet9ınHha bilmezler. ettikçe mnarıslarınızın aın • a bir tarafa bırakıyer yalanı DeY· EfH ,.. ergama ara e er n 
b •• 1 b. ıalAhiyet Ttırmedikne olaaydı c IMnden • "' c nakıt • Juını bile, bılmesler. Unfarı'n rını l.\ıı11v·~-... "'ıar Taoaoakla· 1 • ı.n nlarımı~ diittioerek mti· görmeleri çok muhtemıldır. oy • ır n v . bnrıy 11miz hun· - • 

1 0 11 
b. f ı '- o1amıyaaaıtını c bir iki bin dolarlık• ckomıı· btitftn dfttönoelerı otizdanlarnıın ki liükftmetı oum Blnaeoa ey u ••u - • 

ortada ır ena ıa. n . .. .. . . 0 tl h ·ı • zi iıtiımu f b n Yfto• Bat· N t• 1 

'
onlar> 1ibi kelimelttr büılıutuo tıtkinliklerile miHeoaaıptır. O lara • ıta il 1 • eT'Hl t .. rı uyara e JCesı 

•• attım. . . ...ö l" d oı bo' b.trakaaıy• t p B srttl•· Şıa•ı Nasmi beyin lddiaoı, J•••i• olardu. tar lr.ortılarındı ın•ıyen • '· • edoolora may a nklllml• ımoı •ta • 'elul AIA.bclarlara 
bo . b 1111 8 üa iotra olma Ve ıa°'bur • nıikalar • d•· nUn 11tıranından bıbaber ıııbı· o•lr.tı.. 

1 
ı rin• ortada bir belr moı l 

d nım 9• 1 .1

1 

m _, ..:11 Ame-. nllen kAıtıt µarça11ndakl ifade, dırler. lRterler ki, öı Ttırk köy- ,,,. Bilnıll• derin aayıı arım yoktar Hatlar aormalilr ••ban• Bllcllrl14 ııını a aunr saenu nıo A t d' . . · f h bah•ın dUnki i
L. d b . h b m• nlı,tı· Balladur efendinin, Barkl •ren lüıü kaytııs1 .. rtııs ellerinde yollarım o •• na. B k 

1 
dan klmH mUtt•kl ••tildir dıy•n Bele4ıy .. ın ı • b 

1 
r aa a ••ım eıa ı "'I '-- b b' K rkaıtaç a ır ı d d 1 h ikinal tab'ında i • 1 ... d ı1ı.h· t' ldo~ana diyle kon•tork•n Remsi uey 11ir elıun .,. enlardın i9 ır ı f!i • 

1 
g rlf Remsi beyefea i • yanı• aöı aınısın . ını, o0n on M a ıyo ı o • lr. .. kk H•LM .,o 'iti d" . . notloolorı dfta bole· T• baıoretl• Amerika piyanaıını namına hareket gıbi hır••Y •n• ,.,. ıornlm••ın . kilyliinnn h• 1 ..................................... Baladnr eteoiiyl ye anın e111 e- dir ıtımız . _

1 

JAL _ 
"'I b ı dıgin• ................................................... kın41ııı 

6 
d riyaıelı tarahnuan • aa 

benim menfaaUm• berbat eltili· di kafa1ıodaı' ı e ge9me ladu eıeıuaının K•ntlı keod111• rıluad• halM'1•tlık yapım A .. rial aoıyacakları•• btlt n •••• ıy• t L.ll,. olnnmut .,.. key-
d rıd· ld t ou göıterıyor. Zır• m k d ı erek 90luk 90 tlarlara •• ,., ol ıadıaya mlinhaıır kalıyor. • 

1 ır. . bl 1 bir ••Y yapamıyaoaıtını kabnl o 0 0 • 
0 

an••· 11oak oot• om 1 . rıca Dablllyo Vok&lotl• 
Nazmi boyolond 1 oöy lod i gı bn V .• tekr~ r ~d orı m b~l • • :~:, 1 YO hatta ıapaı od 1 yor. V • yttz- rı k adakl. m Ott•rı 1 ~rı ••od~ ç ... l•. onııa y 1 a 9alı'"n YO .... ı eroo pok fı :~. 7ı li i ril mittir. 

••llblyetla bir tek l•t• yahut Barkı efındı, Nazmı . Y 4• 26 babıınde Napolyon AToı nedıo ytizd• btş ılA Y b na da btiyttk em•kler aarftl• bir kar.ıt n 
t k ir.in R•mzı bey bana • mal aattıklarıaı, .,.. n . tll SOndDrDldD bir tok alıcıya karfl olınn kol· ayar m• y • d taryaoı (lbi bir ...... bir Of• aın ·ıı . 'n Şerif tiki .. ••rdana ptlriljlı •t•ç· Kllylanan Gayre • 

lanılıp kallanılmadııını aramıya, ıki hın nolar teklıf •ttı • •hm•· do &•Q kaldıaını .,. kiya1ın Hb•p. bm~me1tı ~rın;eklitlerini 9
1
• • ıtlsılim mab1altlntt ta Bergamanın Kozak yayı•ıı 

• • • 1 ktır V• farzı mn al, Remsı ıyın uoo arı l d 9ık•• J•D&l· lmaliıibu etmıgo lüzncn görmı- mıı 0 
•c• · . bkd •hon Nnynrkta iken• ki zam•· 

1 
!mail oldnf•H ki na kadar ıetiron bis çam orman arın a . \" 

yor. Elinde hazır bir mantık dH•ydı, ona t•kzıp .,. ma ra oa &öre olmayıp 1933 Hn•11n• haber Term ' o •Y• ll&~rı acımadıldarının ıebe· uan, köylünün gayretıl• kın ku 
dt ek olan şey b• muazzam •• N möyl iyor, köy u ere ö dtt iildü~fi alA a· 

delili Yar n aynon şöyle y~zıyor: • .. c 1 r • ıa bndi· ıör• olin~ono oöyliiyor. umı Vo kooıı•ralll hnna inanarak bini aorayor•m. sa111aada • n r anlafıl· 
• llallador •fendi, Barkı of on· mokollof 'nllka • lıoyerondi olhot heni düoyaaın • na bak~rak fıaı kırmıı. A Kö•k nablyoıindan darlara ı•I•• haherdan S 

d r ' ı "• •0 ı "' dinin lr.ar111ına geçip: en f• 
11 1 

• d N 19SS n 1934 farkında• moo o 
1 

b loa• uıı, lft• bnna dar or, A.Hllnıl mıftır. 
l<ooper•tifı kartı olan al&kanı Bilmem bundan HaraT a az· tatacak de&ıldir. Kencl11i Ntv 

8
" •it• Nasml be•efendinln b'1 

· f T .. k f i emmn• •n J 3( keı, ben aana pt'ın iki bin do· mı Beye · ur 
0 11 

. d yorkta iken faala Termeı• bA- dütördöglimli ıöylediklerl 19 
lar komiıy 011 .ereyim, öt•· zarfındaki telgrafları tetkık•. a- zır mtı,terılerdın tekrar babHt• Neyyork plyaaaaıotla blr 9ok pa-

ıi d• caltu demı,•ıt •• ntınd• de•am ıdeoek mıdır. miyorlar. Şu lı•ld• dtJittirdik· rlık ettim 9ok fıat iddialarımı 
Ballajor •fendi, Barkini• Lfttfen bunlara lzmırd• .,., N••- leri ba ıöıtl ldtfeo gtrı alııalar. ::nzıl•, tad~l•. löıum gördüm, 

kar,.11na geçerek keodiaın• yorkta ba~~ 11.10 • EJer .k~:~•!:: 2 _ Nasmi Beyefeadid•n pi takat tek bır i•d• olıua, . batka· 
uzun uzadıya natlarc.lıt holnomn• efındıy• bntttn Amen YH•nın benim hangi gayretimi• tarı 4aba uooz yerıyor dıye hır 

. b ı ndoıtu müddetçe bir tek tel- . d dım 
ve dalma •aıtltrı .Remzı tıy na· 

0 tı . • kırıldıtı•ı •• koeperatifın bongı 
1
, kapmak 1910, fiat io ırm• • 

Y b raf çekmedıgım an1a,ıhraa, 
1 

koo-ınına yapıoı,tır. azı aney• g 1 d t mti9terilerioi aJdıJımı yeya • • Sa halde & la bai11• Htao b k . · ti Nazmi bey ne buyoranak ar ır t ıraktı~ı ,.•ktup en ıt0nra ı ıt r, mak i9in flat kırdıtımı 10r•a• peratıf mldır ben mi1ım · 1 d . k Bu bab11 bn kadar yeter. • dıyor •• 48 ıaatta zmır en ço "' i b d tom Hona oeTap y11miyorlar Bu .... uyi bu kadar uaa.-1 ... k 1 0 Fak•t ben .1.'l&Z• •y •n · il m 
&• mey1no• yalan çıaaoa o a ' . . b i 1 QHokö böyle bir ••Y yoktur. tıyHm beol nHıl olH •• b ·· · ki bazı ıö:ıııltrı• ıza ıaı r oa etm t , 

u •mılera çıldırmulıkça mH N L. 1 8 _ Naaml bey deiiler ki: etıaıyeoek elau bir k&tıt par9• .. 1 b. 1 h 1 .. t'.n tim KHdılerının nyora p • d m 
ıoy eıaez, ınaen• 11 rn u . ti ü daı·r yap- cRemzt b .... 'tıo btlTa11ta teklifı aınıo teroemHit• ogr•t •r•• ' d ı u· d yaçaeının 19Y z ne ~ bir 

n·a .. 
11 

ıı, ır .•1or. .. ı MaalHtf yanlıt) imalarla ıle kooperatife darbe vurmak Hh•bl bana tnoıb ~lan•• 
Ent Nazını bey, kimu soyl•· tı~l:r ( 1 balltdilmit olamas iıtemittlr. cYakarıda göıterdık ıtbamı reddetmekten ıbaret de· 

ıııez Zarınıınız biikuıüııiiıdı 11· bı9 ır mue • 1 lu b• c nııku de~il yalnız hır d ,..fdir Bn HnHıyon•l ithamın 
Nazmi beyefındı ,eçeo yazı 11 • •,.,ı · fından 

tical huyorınof&onuz • yanht, toklrti aldı~ından babıo Nazmi hey n grobn tara\ 
1 ~ .. t!k uı c Ve11kalar > nRmı rında: k lanan zatın bile tıudık edemi· glldöleo tla•anın aıhaın Of o• k 1 cBen oradh (Nefynrkta) i •n .. "kl""ıt'tı"n• mlHl Y• ınııazzamıle ti rım o nnRn •e 1 aran yıca1tı bot bir yanhttır. nana •• çurn u,., 

bl)gl·ı·nkU satı' fıat arına naz .., "" 
1 

d o da•a da beıııınte ılllkaeı adımın i9ınd• ..... b h h gı ·ı ·· ı ı 1tora< an ır 
. yırı111· h•t fasla1ile ' - .1.'laımi ıyı er an i> çu o < •ır. A ·, bttkttmler ba'k b. dı hak11z olarak 9 uzde . .. , · ı tb oı uıbı tel il ı 

a ır yerın ' J •• ·ı i mal inin pıyaçayı dh,nrmflkte meDJaatımı ın ı • e ~ enellk kallamlmı' olma1ındırn ibaret Arnerık~ mutterı er 
11 

j .. t ıt ha kıca da koo den ıaa11ız ştipbelerdın, 1 
olau bu klgıt parçasında, bu hazır idiler. Bı ln~ar~ Ra da 2o5r goı •trlf m • • b Ttgi pşiyıana .. ı it kay ta rıh yanlıtların4an, mtiph•m 

t d" · bimmetı ile yiiz • pera ıoın an ~ ~ b 
11 

ye öaftraft• 
gülünç Emı telgrafında oürnl• • on ının b•tmek bab1tna tutmaııa çahftı ımalardau, a 11• la. 
'udur· ekııgıne eatıliı , ö t d nt etmlttlm tefıirlerden demaıoJi metoo 

.. i Alwyı oflered gou o Rnyorıuoılardı. Bo• bu mu,. ~=\~ri:t·::ı;ı,.:ını ,ıı.torm .. rından H nihayet terotlm• ... 
mutual ald /rom the beglnnlng ltriltrın kımlerıo o1dug_unn .,. i 1 '~ t m•• ~. ın.ter•· mallak•m• 7anh,larında• ba•k• 
Wlth a chanN /or IJOU lo ma· Baladar efendinin ba fı1atlar1 m tl 1', 1 ı ere .. ir .. 7e llliDI& etmekte aeıtldlr. 
kP- 11eme callh eommlalona nH•I kırmajtı beoerdilini ıor- ml79o•:~!r. 11 · ı Beyıf. Am.. ..... ,.,.. ....... 
/;om ,,.. tır one or ıwo tlulo m•ıtam. Sımdi Numl bey. Ba• HU 1 ••• 

Askere Çağırılanlar 
lzmlr Aakerllk tybealn

den: 
Jandarma ıınıfın• ayral

mıt 828 doaaml• Y• ,ımdty• 
kadar aaker• NYkll4lllra•mlf 
dt .. r aoıaml• Jaadarma .r. 
radınıo ltlrinoi t•trın ayının 

ıs ttool Oa•artHi ıU•tt mii

r•ttep oldaklari mahallere 
HYkedileo•ııad•n bu doıam
lu ye bu aıoıfa ayrılma• jan
daum• efradaaıa tayin edılen 
~llnd• tob• merkuınd• ho· 
louanlarıu ,.. lmloumıyanla
rJD aıkerlik mükellef ıyıtı 

kanunonan 89 aacn maddeıı 

bilkmönt teYf ikaa ceaa gö 
rıcekleri Y• bedel Ter•o•~· 

ıerl• 11 Pert•mbe günü ak

t•mıoa kadar bedellerini 

nrm•l•rı, Yermiy••lerin be· 
dellerialo kabul edilaiy•oetl 
alin ol•nor. 

ızmır Aallerllk ŞUbdalnden~ 
iki HD• blam•t• tabi 328 

•oıamla efratla lıenU• aıkere 
HYkll4lilmemlf 82'1 dotamu

aa kaıtar dallil dı~er dotnm· 

la efradın birinci teşrin ayı

nın 20 inoı ıüntıodea itiba

ren HYkin• batlanacaktır. 

B•noo 1910 mnkfir doıuıalu 

efradı• t•yın edılen günlerd~ 

tabey• galmılerı ve g•lmı 

dıkleri takdırde aakerlik ınii 

ktllef ıy11ti kanunonnn 89 

uncu ıuaddHi hükmüne te• 

f ıkan oezalandırılncaklaaı ... 

bıdıl nreoeklıtrın 19 on giinü 

ak.aruıaa kadar bedellerını 

T.rmeleri, ban.tan ıonra be· 

del Tereceklerin bedellerini• 

kabul tdıJemiy•ceıt ilin ola -

nar. 



~abHe 6 Yeni Asır 

Amer;kalı IV/uhab;ıin Hatıratı 
apas Maııyan 

Hiristiyan 
idama ahkiim 
Yapmada ipe 

Olan 
Çek 

Zencileri 
ezdi 

Hamburg Piyasası 
••• 

Muhtelif l~racat Mahsul
lerimizin Vaziyeti 

1ütün: Dr tenci u verilıa 

Gübegündüz Otobüste Şof Ör Ve Biletçiyi 
Bir Irza Tasallut Davasının 

öldüren 
Biricik 

iki Zenci Nası 
Hakimi Halktır 

Asıldılar? 
mahlmata naz ran ora piyıuaain
dn bnlihazırda 2 mılyon kılo Iz· 

Oazttteoi hl· hayatımın en 
mer:ıklı Tak'alarından hirknçına 

ait portreleri çızdim . Şı mdi 

bıraı daha tı ki günlere dönı

Cttğım 

Ha~ Şerıt'le kolları arkala
rına hağlı olan iki zencininin 

diz ç<ikiişlerıne Ti idam ebpnsı 

altında dırn etoıelerinfl şahıt o l 

duk. 

Pliny lıne hir fırut geçını- ve civar çiftliklerin en maruf Ye 

ıini hekleınekte itlı. ltı chrnend ıniiıntn;ı; ııiınaları idiler. Ş1Hıf 
Oountry'den davet edı!ınce çok rıatıce nin ne olacn,!?ını hıliyon.la . 

~evınıııışti Jı'akat n kend si ne do aclamları 
OfobDs Cinayeti 

Garip Bir idam Şekll Papıu Maynam bi)yle (\İ· Oin:ıy t At l aııtadan pok uz k 
7. en c ı y ı k u ,. tar ııı ak içi rı ca n l ıı r ın ı 

teblıkeye l>oynıak istemıyorlanlı. 

Papa.l Mnynam yalnrıyonfa: yorda: olrnıyıın Oruıcl Hillı'te olmuştu. Şerif hemen lıapi lın Jıen in lot 

hııneden dışarı ç1kardılar. Bir 

kalın dala hır ip geçiıdıler. lpin 
ilm idi olan dij? r ucaııu rla Zcrn

cının hoy noııa g çi rer k çekti· 
ler. Ellerıııi lnı gla•nAgfl bi I• va. 

kıt hulnıaıııışlardı. Z enci can 

~: ekişirlcerı yiizlcır ce kı~i tabun . 

rnir tiitiinü ıtok bulunmaktadır. 

Bu ıtokıın mühim bir rnıktarı 
Hki ınahıiil n bir ıtzı da 1932 
rekolte indendir. 

Son znınnnlardn bu tiitüaler· 
<len ;120 bın kilo 0,65 n O, 75 

filorin 50 bi kilo GaTor kHr 

1-3 tip 0,30 - 0,20 fi lorinden 81&· 

tılmıştır. 

- Boy , ımdi yRpaca1tım - Tannın ha iki Boy!ı'n i~- Hir alcş.nu, giın kararmadan te. 
Jtt•rı ötiirii h ni affetınelı in. dıkleri cınayetterı Yo haııi clı vakknf yurınde beklıyen otobüs 

Allahaşkın affe tmeli ın. yapacaj?ım işten doları nff•t... içinde şof<ir v hıletçi para say. 

Papaz Mnynam, Birle,il• Zırn iiçiinıiizde hatuaht giirıah- ınnkla ın şrrııl lın l urıuyorlardı. 
Oumhoriyıtlerdon GMr~ıa'nrn ldirlıtrız. Az sonra otolıiise bıten ıllc yol

cRicbmont Oonntry> nabıy ıncl Z11noıler, hn m ra imi müte- cu her ıkı 111 i n d e lı:n nlur ıçıntle 

ba' terıf'ti. Avııi znınanda kili· akıp k ııdi dıll e.rıle hir şukı yattıklarını giirmüş, ~~bıtayı 

Hnin direkl rmden biri fiyledıl r. Bu ııthneyi hen hiçte lıiitl r ndcn h:ılrnrd r etınıştır. 

llrdı. Knırcık IRkallı, ozon giiliin9 bnlmamı tım. Hnştaııhnşn O tnrılıt gnzetecilıge beniiz 

boylu bir adamdı. lıeyecarıırn amimıyetınden alı- girmıştım llnporler çırngı oll\rnk 
Siya ıtgıibta, titriyerek hık. y rdn. Z ı;noiler ayn~n kalkınca çalışıyc•r, z ılbıtn. ı leriJo me gul 

liyen ikı zenoi araaında duru- Mnvnam m şnın i~in• koyu ldu . hnlnrıuvordum. Oınayeti hl\b r 

yorda. Zenciler: İdRm mabkılınlıuının honın- alınca ciostıım Pılnı'ye te :elon 
- Hakkımız hell\I olsun di- larrna ıpı geçir<lı. Amerıkııda ~ttıııı. Otomobilında hana da yer 

JOrlardı. bükiim ınfa~ edilirken, mnlıkfıın Ytııme~ırıı yalvnrdım. 
Hayatımda ilk aefa böyle bir ayaklan alııııılıın derhal kaya- - Peki covahını verdi. Bir 

a11lma reamıııde bnlonuyordoro. cak hır tahta iizerin<le tutular tak ıye atla stırll yo 1da otomobi 
Şimiiy• kadnr gör<lügüm idam· fp beynana gıııçti mi tahta oto lime alacağım. Val,',, yerine :;tt· 
]arın biç bırıue lıenzımiyeıı me· matık tertilıatla knyar ve hoy lıııce hiiyiik hir kulahalıkl : ~ kar
raıım yapılıyorctn. Gfir ıılır ki nana ip geçirilnn matıl.fırn f'n nz şıln,tık . Polıe amiri· 

lilıde ayın yapılıyor aaııırlar<lı. iiç metre derınlı~e dii ~r. O su - Bu zcrıcılMin i•irıe benzi

İdam Hlıpaııı lıapisbanınin aY• ntteki boyun keııııt?t muhakkak yor. Hır beyaz udam beş on ka
luıooda d'lğil, bnpiıhanrnın için· surette parçalanır. Asılnıı ada ruş ıçırı ikı ndnını ötdihecek 

deki bii) · ık aalonda koruhnn,tu mın kalbi iiç dakikalık hır ıstı- loıdar delilık giisterınez. Dıyor· 
En 9o~u gazeteciler vı avukat· raptan sonra durur dıı. P l ıny ldipekleri otoınobılden 
lar olmak iİZtJTfl 30 kadar ,ahit Veda Resmi çıliıırrnca lıııyret edılecek bir 
Tardı.Banlar tiyatro aeyredec•k· Z onoilerin lıoyuıılnrıcrn l.!"eçı- ıııti~llhedeyle karşılaştık. J{üp&k· 
lermi' gabi 1ahne kar~11111da ıı rileıı ıpın ilıni~ı ı;;alıılRmRı ı iM hıılllııkl rı iz iizerımJı ko~m· 

ralınıan iskemleler• otormnşlardı. ııkackk tnrzdıt •apılıııı tı. P~p z yorlardı Ormana dnldılıır. Artık 
Papas Maynanın Karakteri Muynam mnbk fınılarırı lrnf tlarını gec" yarııı olıııuştn . Ay ı~ıJtı 
Pnp11 Maynam'J çok yakın· 11yah bir Urliiyle ;;rttii Bu ted- etrafı aydınlıılıroıdn. Hız 

dan tanıyordum. Hayretle karış bir eyircilerin miiteeesır olmı\· l\<ipuklerırı arknsı<ıı hırakuııyor· 
Janmaga dıger bir karakteri maları için alıııııııştı. duk. Gecenııı 1 ... uızlıJt İ ııi yaran 

Tardı · Kelimıoiu en koyu manaıı Diigmeye bnsınadan: kiipek ırnsleı 1 hiiyiil.: bır aY pı-
ll• mntaauıp, fakat taaa nbnnda - Allabısurnrladık Boya. ıı "''" "' ı .. ... ... . 

T \• r"' • ~ •" 1 il tJ ldlJ 11 n 
• • TllCU 1 Rfrtl 

1alla•liırmıttı . Fakat idama zamanda Ye ıne ' ı · ı . u nı 11 r 888 e 

17.I Kaybettırer 

Buğday: Sırt Rağdaylaırırm
za nlaka tazlalaşını' bıh r yüz 

kilo n O. 1. 11'. Hnınhorg 6,~8 
fılorın iken a hafta 7 10 - 7 25 

1 ' 

filorın tediye edilnııktftdır. 

Arpa: Arpalarımıza talip-

fazladır. Fi atlar, talebın tahii bı r 
netıce i olarak yüksel mi, tir. Son 
güulerdekı ıatı,laT şn fiatlar ü:u• 
rinden yapılmıştır. 

J?ran ız 

Mulıtevıyatı Frangı 

O/o 3 50 
c c 51 
c < 53 

.Mohtılif ihracat mahıülleri• 
mbıio Haınburg piya1aaı Eylftl 
ıonu içindeki Taziyetleri hakkııı 

da ııııhriınız ticaret oda11oa aşa
ğıdaki malfırnat gılmittir. 

Üzllm : Piyau g•ç•n haftaya 
nazaran bir derece daha uglam· 

la mıt T• nıahtılir tiplerin tiat· 

larında takriben 100 kilo ba,ına. 

1 filorin kadar bir yiikuk

lık kaydedilmiştir. Almao1anın 
on ithalflt kararnam111 piyauyı 

bira~ gntıtmit İH de Törkiye
dın yapılacak itbalAta göllteril· 

mekte olan kolaylı&ın dnaoı 

edeceği Te umnıniyotl• TUrkiy• 
il• olae tioaretiıı yeni karar]ar
ılaB hiç bir ıoretle z11rar cöroıi· 

n emin 

etmi~tir. 

ı.tıl m~~ 11a1)1' 
nziyet derhal aydıt 

aaıniml ltlı: ... Ji~r011ı1' n "ıi~piT~iliııfaz.ı takıp etti fkı .. t 

mahkftm olan zencıl(tri aımadan düştiiler. Bacakları bır ıki dakıka 
fıTYel lıırı11tıyarılıl?ı kabulo ınıo eallandı ve sonra tıer ey nitti. 

J\ilpekfor nıı • ızın ızı kaybetti
ı ... r. Yandan yaııclan koşuyor, et
rnfı koklıyorlardı. Nılıayet yıni 

hir iz üıerinıl ko,muga bnşla

dılar. Biiylece daha onb ş dılkİka 
koştuktan oıııa biiyiik hir nga 

f!Jn dıbirıd J,iipekltr ı ıı darduk

Jnrını gördiik . Ba larımızı kal-

pıaını açtırdı . lçııı g-iıenler 

tabarıcalaruıı Şerifin ı.a ' Rsına dn
yayarak z nciyi i ttıriz dıye ba 

ğırdılar. Şerifi ollenııi kaldıı
mağa ınrcbur otıifor. ~'nbnnca ı 
nı aldılar. Yalnız :ılıı ki i hıı 
piaharıflye girdı: D ıj?erlerı ;lışar 
da bekliyorlardı. z n cıyi lı tpis · 

incir: "'on atta içintle tz· 
mir piyaeatı dahi biraz ıağlam· 

c:~ıarını 0111111 iizerıne hoşaltwı,, lntnıı' Ti fiatlar da bira'Z yiik· 
vncudunu d lik d şik etnıitltrdi. ilhtıiştir. Kilo u 68 d.rnılik •kıı
IHit.ün bu iş ikmlll edilinco 08 • triaama Gonainı ıınilerl ilı Er
sc~ı yaktıkları biiylik hir ate~ li\1 tabnıili beher • 100 kiloııs 
ıçıne atarnk yaktılar. Biitüıı ge . 9,5 - 10 filorindir. 

C• dumanlar köyii sardı. Birçok Palamut: Ha hafta Palamu' 
kaılın lıır bn korkunç manzarayı iizerioe filhakika az muam•l• 

b"nr t.·daı Llı. gnt bir wahkftm 

bırıstıyarılıı?ı kahul etmeden ~T
-Yel, hakkını kendiıine balAI et 

mede11 ıuınaıdı. Kanurıt 0111 
(]ahi hır ınunıu hayatına 100 

Yerıneyi k orkon9 •açlardan biri 
uyardı. Hlikmii infaz ıtmek 
Ynzıfeıiydı. VllZif111iııi yapuken 

Yıcdan ıııabı dayduguna ıöyler, 
mahkfımlarııı ken~iıloi affıtme
lerırıı ııterdı. 

dırınca üzerimize dıkilcrn parlak 

crfüderi fark ttik. Pnkat bu kii 

çiik bı r ını.yınıırıdu. Taıılnr bize 

oyun etmi,l e rdı. Eıt l" sı Balıah 

hiitiin gnzeteler Pl ı ııy ve k{i ı k 
Jr.ril alay ettılcr . Y a.nı i !!Ü ıı<le 
cnnilor bi r lıa rnkuda k ıi ı l.ııtiik 

- Sonu Vaı olmuşıl\ 'la iıteniJıo fiatlard• 
--------~.-. ...... ~~ID•sııı!:IC:mz:___ alıcı bu 1 n ınam ı t J r. Mu amel n j 0 

a r b oı;ı o I ıHa (· hu 1 u ıı c] u I n r. e 
Linç Edilenler 

a 
mıy 

ıız ol111aa111m ıebebi 11iirkiyedeo 
t kJif edilon fiatlara fazla t lip 
olmama ıdır. 

U poı teri ık h1tyatııncla, ilk 27 .l!'ylfıl t rırıhli l'nymıs gn· J olduğunu da lrntırlatın t 
d f ıet Si 4 At rani hn y .M il ti M J JŞ ır. 6 a olarak l\l Yb ı y'de hir ze:ı. O . . • 1 e er r. fobert Bııyrnn'un orta 

· ı · a· emıyetı • başlı·•ı nltı ı 1 · A · · cının ınç • ılrııe ınde hulun- d b' r. 1 < a yaz- sya ı~·ııı yazmış o!dıı~a fiç 

Mlsaflrlik Böyle mi Olur? 

Karşı.vakurla Alaybey iıtu
yoııa civarı da Rıza ızı Sıdık• 
hanımın evine mi afirJiğe e-iden 
Miınflvver hanım mezkur Ydtıı 
on bet lira çnMJğından tatoJ .. 
mn~tur. 

<lunı. Bu zaı it n kii\ük kö
1 

ıi?ı ır ba:ınalial do diyor kı: ııınkalerıin birincisinde izah edil-

Kaliforniyarıın Cflnubuııda kılin. .. c A.~garııstan Kırallıltını n bıı digi veçlıile Afganistan'tla o 
d . o . . guıı ınunaııp ve nııı nf k ı . 1 . 
ır. raya bır cırıftyet dansıma . '·· 1 >ır ıa· ·zauıaul arıborı her sahada elde 

takibi için gi>n<lerilmı.,tina. Ön man·d" ~iılletler Oemiyetine gir- edilrni' olan maYaffakıyetler 
&aftaki matbuat locuındaydım ınesırıe ıntizar olunuyor, Hu hn· t rakkiJır ''Ö"I... .. " I k b~e 

• k' ı.· · o 1o.. goru ece ır 
.Zenciler ekuriya ırza ta1allut •ııstl\ 1 unılin runameleler, ıliin ta · haldedir. 

ınçlarrn<laıı dolayı Jinç •dilirlır. mamla~ıuı!. Ar~arıia:anırı, Millttt. l\lr. Baylon aayah millıtle-
Rn daya ela hır ına tıuallnt l~rc•ınıyetınegır•hilıbatiiçin Hin rin ATıupa mıkuail lı k 
l · clııtan b" "lr I' · · 1 ınıı a •-
< auıu . ıdi, Qok giizel bir heyu R ' uyu .. . ,rıtanya, ~ovyet rne edilınoaırıe Y& haklarında 
kız1 kırlıtııı miittcayiz yakayı . aıya Tt Turıye ınuralılıttı1ları hiikiim Terilmeıine k h b. 

Kabahatlar Ne idi? ele vtrmiş n mub k . .. ıle haliı ınuhliı Aıyalı olaıı üç k~rdirltır. rı " 
1
•· 

Ho iki ba,ıı idamı ı·~·P etti· a emHI go- d•Yletin Çın Iran r k l 1 
~· riilmek ü11re haplıhanıu tıkıl- letı . .' .; ve rn 1 

.,. la itibarla A fgaııiltanın 
ren cinayet, atılma uınıi kadar mıttı Zeoo· . .d • . . •rıoın mı me11illeri lehıaranı Nılletlır Oımiyeti•• girmHi 
tipikti. Oinayıt güpegündüz oto. . ınırı ı am ttıhltıotfı ıöz ıöylemişlerdir.Hindiıtnn nıu. .. 

muhakkaktı. .NeY9er1'1e gitti1tim rahh 1 s· " . rnunaaip diişmiiştiir. Helı bn 
biiıtı oJmotto. 0:1niluin takib"ı .. k b • a11 <1 an ır li.eaıı Hrey giri•' j, 

gnn Ha. a. COfkun heyıoa• iıtikJ.AJı' •e kuu••tlı' lı' gı· 'I İ -·ı' ylD \Yayanın giTDIHİllİ mü· n yakalanmuı iH ay ayantlı· • • • • ı 11 n··l t•ak' k 
daJiaları ıçınde yiiziiyordıı· Halk tttr t f 1 • . ıp YU aa ~elmeti, Afgırniı-

!!ınd" yapıldı. Amerikanı 11 ma· ş • Kra ın< an "Ok ar· a· ta R ·ı 1 • erıf n hapiıhane "J" .. ı · .. "-11 e 1 ıı, ıııya ı e ng-ilteu ara.ında 
nf poliılerinclerı doıtııın Pliny .. . . mn um ıepıı len bir 4l•Tlttin l\tillıtJ""'r b' 1 

mutıcayızın bu gı ı · d 1 v 
1 r u •ftırrna lıalkıuı ol••u itı·. ,,. ··ı· • 0 • ınç • i •· ceıniyıti11ı• · · ,. uıınoı· po il köpekleri kullanmak .-.· · lıT " gırmtHın hüyiik bir uarile pek: zaınanındadır. 

t ·ı /! C.flt'ııuı ı ı1orlıuclı. Kor.ufa çift· ınirıl'\le k 1 .1 
IDrt 1 1 Oünİltrin takibine ko. 1 ki d 1 .... ·ınşı auıgıııı uildır- Şımdıki oınn kral 

• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mıunışlar, başla'iıkları ışı başar· 

mı~lar, kıogacı kabileleri yatıı
tırmı~lar, moYasalatı •ınniyet al· 

tırıa a.lmı' n ticareti tışYilc et
ntiflMdir. 

llillt hir banka Tt milli bir 

ticaret •irketi Yüonda i•lirmek, 
biiyiik: bir monffakıyettir. 

Koınöniıt •azariyeltrinin bı 
muharip !tir milletle meıkt\o 
memlekete nüfuz etmemHi i9io 

lazım ~elen büttio ihtiratf tıd
ltirlır alınmakla beraber SoY1 et 

Rnıya ile mütekabil tioart mfi· 

naaebıtJer tHiı olunmuştur. 

ld ,,, 1 •r • ÇI\ ıtao çıf ıçiler kafile ıııi,tir. ' "' Tt 
ru .. u. .ı.aııların J>Oliı ko"pın-ı· k ı·ı 1 onuıı harıeda 1 ·ı O GUnd ,.. a ı e c• ıyorlıırdı. Saa• ona R uı, amca arı • 1air 

O e.. ııbı knllanılmak •uretile oanı- d - '' 11 miinhlıaa altı Hnı nvel mii a ı · ı 

A.fganiıtan'ıe Hindfıtıala ola• 

münaHbatı dcHtaoı bir ••kild• 
deurn etmekte n Herde dab• 

itimat Terioi bir ••kil alaoagı 
ümit olunmaktadır. g iirı <le öylı olıuuı:tu. llab 1 oğrn yüzlerce ki'i toplanını~ Hiııtlııtan na·'ırı 'k f Yır erı mem •kıt aaaneferi. 

ı.A v erin elı geçirilmHinde huır b v ., ı •u .Afrr ·ıniı nin d ı.. t' · 
"umlar hnklarını lıelfil •dıııce b nlnııııyordo. Bıpıi ıilablı idi. tanda d h"lf lı •' . • ıurnıe ını J.:aybıtmi.rerek 
Papu .Mayuaıu: ulunmuştam. Pliny Atlanıa da Halk hapiılıaneyi Ç•Tirıti. 111Je. nıan K:hıld k"arplAar çı~tı~ı za. hiikıiınıti idare ıtmık huıuıunda 

__ 'l'e•ekkı"ı'r . tuılarını kalla11uaak fınatını · d . -s 1 1 1 YTUJtalıların biiyiik l i r k 
v •ıhrım ifo11, elde etoıitti Ba kö •ki . rıo e~ ayrılan bır Krup . bapiı ulamıt ve emniyetini tehdit ı r ıya ·at g<i lermi,ler 

Ölın kral Naiir Sahın kar· 
" deşleri geuk ınenılıkıt i9ind• 

1 

fİmclı ılız ç(ikeıek <1 d r r J • p trt• ··- •a .. n.•.•11 .. n kapııını 9aldı. Bi9 biri ed .. HİJer·lan <laı'tlara YI .. millıtl<'rirıi terakkıyı giHiir. 
denıı,tı, aa ı e ım, . a t yollarda ıH 1atamıyacafı yıız ki uv " ıı,ı:tınan ınııfl•rdir· 

ıddıa ıdiJiyorju. . . nnn H amı.ror. yapacakları 700 kıdarınnı 1 ııgiliz ta vnu· 
ı'ı apa9ık yapıyorlardı. Körün Jıri taratrnuan iıtıklıal •dllwis Bnolar Arnıuınllah ban gibi 

gerek dıeıııda Tatanlarını ileri 

götiirebiJmık için 9ahfmıktadır· 
lu. Ba m•1ai 1ay11inde meode

ketin bir çok terokkilere ınubar 
olHca~ı d.l ,npbeıizdir. 

3 
2 

• ıııu nrtakıyttıiz ~arolttrt bıf Yor-

' ı 

~ 
J 

~ 
l 
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Son Dakika: Birincilik Maçları Belediye Seçimi 
--miZ~--------------.m!!mm:ISlll..r 

ra 
A 

1 Hırvat 
• 
1 

orkunç 
1 a 1 

Altay Grup Mü ahakalarına işti
rak etmek üzere Uşaka Gid 11yor 

YugoslavyaMebusan Meclisi Hafi Bir 
Celsede Niyabet Meclisini Seçecektir 

iktisadi aberler .. 
Dün 

• 
enı 

u etine 

av ı 

avanın Da 
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Adana Ha.rbeleri 
intihabat - Yol işleri - Tra 

Kur u Ve Piyasa 
om 

AdHna 9 (A.A) - B ledı1 ı Kursa dördü köy dördü t•hir 
intihabı r yleri in tRınifine dün mnallimi olmnk üzere ekiz ilk: 
g oı g•9 'f kt k d r d v m edıl- mekt p muallimi i tıra •tmi,tır. 
mi tir . .J1~noiimtn çalı~mnıına bu Krır 1 r tiçer haftalıktır Ta lttt-

lzrnir Tıonrttt Poıtaıı aloy· "r ı t, boru rei11 Oe1a• gıoe <le deum edecek ve yr.rrn tün ene de• m •d oeklir Tt 
b;ne ihrao"t tnoirleriııden Hoca bırcı Ştikrli beyler şahit fııfotile tamamen ifinı hltireoektır. biitiirı ınuallirnl rin iıtlfadHl 
zade Ahın t Ragıp b yin ikume dini nildıl r. Haman kaff ıi ntt" Yol Faaliyeti temıo oluuoaktır. 
yl dit?ı hakaı-et daTl\sının riiye- rıyattan Hoon zadı Ahoıtl b yın Ada•a 9 ( .A) - Eylüliin Evlenme lşlert 
tinı diin lıirinci u.sll1eoeza haıtedildıj?ıni ey n yledil r. on etinde bafhyan yol faaliy ti Adan 

1 
9 (A.A) - G ç•n Ey. 

mahkeınl'linde başlanmıştır • .Müd · Bu kl\bil 0 friyatın bayıi)'oti harareti• inam edi1or. Dün lül yrnda rimızı 4''fltnmt 
dei v kili yerinde Mnatafa 1\lii tioariyıtfi haleldar edip tmlye kadar şıhir i9inde11 9000 mükıl· memnrlo1.taııda 27 9iftin ni lJ. 

niir bey m znnn me•kiinch Of'l&?ine dair t , S tanik, Doyçı ltfin 4.000 i yol paratını urmi ları kıyılmı tır. Gizli nHfoı it· 
Hnlıl Raşit bey ve azeteni Orya t bank müdiirl ri f&hit hanlardan yalnız 101 kitiıi Itri kayt moameltai bu ayın on 
v.kılleri v rdı. Dava ıvrakı 11 t tile i tim olunda. Oeyban-Mlıiı yola• göaderilıııif b ti oi ilnii blhoıktlr. Şimdıy• 
okundu. Hfıkim Kernal be1 miid. Fırnz be1 m leyi mHI ki tir. Köylerden de yiae 9000 mli knd r e•l•ome, dog m n ölüm 
<l{'in~mumiy ınütale ııunı ordu. rardan ı parak bir oy Aöylt· kıll ften 6000 i borca• Termit knyıtl rını ynptır amı' olanla· 

Alı bey ikinci ceza ın hke· mık ıeteın di. Foat beyle Möıyö T y lnız bet kitiıl yola Hvkıdil- rın hirao e nl mahalle mömeı· 
mısınde yui şrıyatınd•rn do Politi ha kabil ne riyntın ba1· mittir. 22 giin i9i de toplanan aillerinı mlir o at etmılerı teb· 
layı ıkame dılmi' iki rla a bu ıiyetl tıonriyeye bal ı 'f ubil • yol parKıı 60,000 liradır. Geriye liı? llılmi tir. 
londol?n rıo tevhidini istedi. 'l.'a- e t?ini öyl diler. Balcı znJe kalan 789t mtiktllef ar nmakta- Mı ır Pamııklarmm 
raf .YD ıniitaleal rı clınl ndikten R kkı beye t bli~at yapılama- dır. Bnnl rın 9oga harlçt bu Piyasası 
onr hlkim t vhide eh p ol· dıaından m11maileyhe yeniden lunmaktaaırlar. Ad n 

1 
9 ( A. A ) - Bir ka9 

madıttınn knrar verdi. te Jıgııt iora ına lıarar nrılorek 1 rahom Kursu giindenl>eri kı lo u 32 kuruştan 
l\1 iit akih ıı iiziinı sim ar v nıuh kem c m rtui günü IB t Ad na, 9 (A .A)-Diin ehri ınuam le goren Mı ır p nıokları 

tiiocarlnrındarı N mık Koıııal, orı dörclo talik edildi. mizde Gazı pa•a il mektebinde diindeııb ri 33 . 33,5 kıııu ol· 
Kemal Natı~, .Macit Hılml, 1{0 . Hagiin d ){ırkağaçtı KAzım bir trahom kor n çılruı~tır. mu tar. 
· ıı çı Hiiştü, .Mnzhar Norullnh, ot Ş rif Hiza halefi rinin lir • 

Bo·;~~·d~ .. ·-Y-a-~;ı~~·""Sat.şlar ~~:ht~·~i~,,~,b~~~~.~iıcı~:ı .• :'. ::.::~:di.~h;:,.r ~~:~::ıı.::::İ~ Fransa Bahriye l eza-
Qo. Alı~z-ü_m __ l!"!-at--~~-~-;-1~-:-~.-a[-dn-r ~ :: ~ 87 Yük Dolu Bir Kamyon reti~.!~ ... ~~k.!.~~ .... ~~zarı 
8

29 1\1 J 1' ranto 10 14 50 81 ~'rıfonidiı de 7 : :~ Ko··pru··den Yuvarlandı Hadise Çok Hafif .. Ve An.ıa.şama-
209 .Jııo Te •ii 12 75 19 62 .Koopp ittihat 6 50 6 50 M il 
I•o Onahirci z :a 75 17 50 35 B Alazrald O 50 7 26 mazlıkt&D uteve ıttJr 
131 ~? r 'l'alilt 12 li 11 Ktrk Kı\zım 5 5 u·· ç Kı·şı· A" Ya 1 d iki Fransız torpito muhribi Yeni Asır - Paris gazeteı •• 
127 fil ·ı 'd gır ra 1 ır k d k rinin verdig·i malümata bakılana .L.rı ouı iı 10 60 12 25 g ş R h r; 2S nin memnu mınta a an gçer en 
11 Slileyma•o 1~ 12 iza a 

5 
25 Dün Kuşaduı İzmir yolunda! Kamyon köprüden uçunca lzmir açıklarında bir bldiseye se Fransız torpitolan lzmir açıkla· 

93 Kırk .KAzım 12 16 1627 Yekun çok feci bır otomobil kazası altı üstüne gelmiı ve kamyon bebiyet verdiği iki gündenberi rmda memnu mıntakadan geçer· 
7 l F. z AlJdallab 12 13 Muhtelı•f olmuı ve üç kiti çok ağır ıu- gayri kabili iıtimil bir şekilde kuvvetli bir ıayia halinde diller· lerken mevakii mil tahkemcmi· 

rette yaralanmıştır. Hadisenin parça parça olmuıtur. de dolacıyordu. RHmi makamat zin kuru sıkı iıaret toplarına 71 .l 'l'aranto Ma 10 75 11 50 " k J f • t" 
90. Oın11 .F.'ıat ıureti vukuu hakkında alika . HAdiH mahalline T~r.ba!ı tan bu buıuata kat'i bir mulü maruz a mı~ ar ve vazıyc ı an• 

(9 Eınat Ban 1( 25 14. 76 nn Rugılay 4 20 4 86 darlara telefonla fU malümat Jandarma k.uman.danı vekı_h gı· mat ahnamadıaından bir ıey ya· lıyarak memnu mıntakadan çık-
25 Vı" tel 1'> 62 12 d k t hk k t t • mışlardır .. 9~ 187 Arpa 8 12,~ 3 ~5 verilmiı tir. ~re a ı a ı~ra • _mıt ve zılamarnııta. 2

1 Dinar huhu 12 76 16 3 '- Kuıadaıı beledi ıi d 16 bı!Abare meıeJenın tahkıkatına Bu ubah Anadolu Ajansı Bu torpit~lar. poruğrama gö-
'1 )' & S .. ~ Mmrdarı 3 1215 3 26 

ye n • mahalli adJiyHİ vazyet eyi• . . b • d" re evvelki gun lstanbulda bulu-
, ..a.lazraki 

1 7
u l8 76 102'1 ktn Palamat 145 49~ numaraya mukayyet yük dolu atıdekı ha erı ver 1 : nacaklardı. 

7 Diyanıanditl 21 21 60 O p çokirdok 2 50 2 60 bir kamyo~ öğladan evnl Kuı miıtir. Par.lı 8 (AA) - Ekodt;parl Hidiae doloy11il vaziyetin 
6 Ş Rıza ha 15 16 adasından lzmire gelmekte iken Dikkatsis Hanım! ga6eteal lzmtr açıklarında iki ten.evvürü için ziyaretlerini tehir 
4 FJ n Reiitf 11 60 11 60 Bastırılan .a.t., oilan anaaı Mersinli kahve ci· Dolaplı kuyoda Qetm•i•u torpido ,muhr:bın,e ~rıı Tiirk cttılcr Telgraf haberlerimizde 2 

y Bınouya 13 50 ıs ~O Kınıerdtı Kagıtbao• cadde- varında yedi metre irtifaındaki ıokıağıRde (brabim kamu Emi•• hl atargka arık arla ın ani ,uadpı · g?rüldüğü veç~ile Fransız tor-
1415 ,, J .. · L 0 k'" .. d t an urusı ı op a eş n en pıdoları yenı progv •. ı e {UO ııacie İbrahim o~ln her.er ,.. opru en aşağı uçmuı ve pnr· hanımı• pençeredtn ıokai• a tı· mlltevelJll bir hddlRegt yaz b" . . rama gore 

man efeııcllnin dUkk:Anında yıan · ça parça olmu;tur. i• kaynar ıudan Moıtafa eftn· maktadır. 3

1 
yın on ırıncı Pcrıernbe günil fncı•r · · ·ı K d · dö ı d ı M stanbulda bulunacaklardır gın çıknıtş ı8ıd• derhl\I yıttfl •· amyon a bulunan Haci dının rt yaş arın R og 0 uea Ayni gazete Bahriye neza . · . 

nk ıiindiiriilmUştUr. Yangın, ya AhmetJe şoförü Mecit ve şoför hatlırnmıt n ha1ta••1• kaldırıl· rıtlntn noktat nazarına göre h d~u ~aber de basıt ._ve bafıf 
· · · · T h" f d"I a ısenın tamamen 11;apanmı ıHk hır ııgııranın dıur kenarın- muavını a ır • •n ı er ağır mittır. bunun bir anlaşamamazlıktan ve a 

1 
1 .. .

1 1 H d b U il h I b n aşamamız ıgm ıaı o muı .ı,.ki hu.:leri tatatturm11ından surette yaralanmıılar ve tedavi l~minı . bıkkın a za ıtaoa m teue it a lf lr hfidlse ol- bulunduğunu göıtcrme· e ki 
haaıl oJınuwıır. alhna ahnmı,lardır. tahkikat yapılmaktadır. dulunu da teıblt etmektedir. fidir. g 

Çu. lıcı Fiıt 
469 Reruzı 5 9 
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8ahife !! Yeni A•ır 10 Teşrinıen'el 1113( 

•• Bir Aşk 
.::.'.:']!~~: 500 MillJonluk istikraz lngilterede 
ı Sovy eli~;i'ö ....... Bi;ieŞik ....... A~~;ika ile faşizm ile Şiddetli Mücadelı 

Kahraınan 
Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

rt- istikraz Müzakeresi Devam Ediyor Vardır .. 
cNn'york TimH> yazıyor: 

- 278 -

Bagörı, katibi umıımi Hali' 
~ ün daiıuın.teıı, Amerikanın So't'-

Kendine En Ziya.de Yaklaşan 
la.rın Birer Birer Beyinl111rini 

yetlerden alacaıtı olan 500,00o:ooo 
Timsah· doların teniyewi hakkında mii
Pa.tla.ttı 1 zııkorolere bıışlaıııldı~ı bildırıf· 

mektrdır. 

Aıl<aılaşlını lııı tel:\~-ı ,ııı~;ıı~ıı 

ıtlırlı'lı, kanlıur Aj~rlorınn yak
ıa,ııı:ı"1 nlı!ıı(?nnıı okııyııcoları 

ıııız ıınlaıııı~lartlır. 

lh!lıııkı kırnhur da hınuza 

doı?rıı ıon dıırec" lıir çekıntı ılı 

yüriiyorclu. Hanri ile arkR<la~hrı 
ıcabı1 bizı giirdii mü! Dıyı kork 
malda ıdıler. 

l~iın bilır ne ,::ılıi hiılerle 

kanbnrrın gözleri yerinıl~ıı fırl" 

mı,, haran d lıkleri açılını' ı« 

len ıgreııç ıurııtı bir kat d•ha 
çirkııı olınııştn. Reryeıı ktıııclı 

keııdıne mırıldanılı: 

ıl)or, lıcr ·~' \"ırı~ınd..t dıkkatli 
dıkkatli bakıyor, fen" bir ŞPylM 
mırıldansul - bidde· 'f'e ga1.altını 

artııdıkça artırıyorılu. 

Tanı hu arıda ha'f'uzun ç .. ınnr 
tarı ı.;ıntlıı hır şakırtı poyıla nldu. 
Snııı-a kııııbnr Jounın can hav. 
Jile bır haykırışı ışıtildi, 

Tıııuahlıırdan bıriaı uyan 
ıııı.tı! Yanında hıniiz canlı, tiİzH 

bir avı yani kanlıur Ajertonu 
giiriince çıldırıııışçuııı:ı bır ı,ııba 
1111 lizerine ıaldırnııştı! 

Joze ilk can havlındeıı ıonra 
yine aklını lıaşııı" topliltlı. Tıııı 

- Ah hınzır mıl'au! Qocnk- uhın kend111 ıle nıerdıven ara
lar için ummaoı,a lüzum yo~! 11nds oldııj!una ılıkkllt ederrk 
Beni gören biiJÜ<loıria bıle tüy· talıancuıaıı dıınandı. T8tıtte do· 
ıeri örperır! konur dokunıuaz lıar~un Tıııı~a 

Joze gele gıle kuleye k11dar hın b•ynıııe ıaplanJı. 'I'erriıııe 

faklaştı. O zaman .Abm"t •R• piiniinı ı;aıuur içine yavarlandı. 
yaoıoılaki Raal• döndü: Koyroıtuııu çarptı~ça pnllok 

-- Şuradarı kaııboruıı üzerine ıiiıüyor gıbı •lrafn ı;amıır yaıt

atlayınrıyim mı1 Hırıt şa,tıın- dırıyor, halbuki hu huek•tıle 

lıktan ıilAba sarılamaz. Davraaı" ilteki T1m1Hlıları da uyuııdırı

hilcı baııa Ate, ıdımn. B•n iH yordrı. 
gırtlaıtına earıldıjtım l{ibi işini Ba hal üzerine 11ltı aı k•ıl•~ 

bitirırım. kalıden inerek lıanı;ıııı ı.eıı• 

Fakat Ranl: rına lrnştolar. 

- Soıl Dedi. Mel'aono ku- Orada gfü;leıi iiniiıııle •ivl~ 

lağı ne kadar tez oldo,ıtonu bil- bir manzarı. a~ıl•lı ki gürenlerın 
mez mi11of SHimizi dnyarea işi· yür•jti IJ1•IMandan titr~dı. 

Gtılrcı·k ballanın mtalarında 

dil lııı me•~ e Jı:ıl<kınıh aıuomi 

ki'tlıpıı Sovret ı~fıri Al. Troya. 
nouki a r1111nılR reAnıı bir mü 
zakne y•pılocaktır. 

HeıAıcnııılııır Hıızveltin ikti 
ılar mnkiıne geldı,ıtıııdenlıeri 

arıı llrn devam olnnan nıiizak•· 

reler, li Eyıfıı,ı~, ıld tarafın al
dıkları vazıyetıen ıliiıııneınek 

karuı ii1.erıııe durtlıırıılmn,ta. 

Hırleşık Aıoerıka dnteti So'f'· 
yetl•rla- lııırçlar mHelesıııin hal
lıııda lıedlıın ~iiıiıııornk, K•l•cek 
teklıfın. •akı oldn,ıtıı takdırde -
nıulıakkak Anretı~ t:>o•y•tler ta 
rııtın.tan yapılm•u lılzınıgı-ldi· 

gıııi hıldırııııştır, 

.\lr llull yl'rıı teklıfin hu 
sıır~tle yııpıl•lııtıııı, lıer ne ka 
dar siiylflml'k ısıemArni, i11 dı, 

M Troyaııuv Jn'ııı n :\loıkovadan 

alılıl?> eıııır 111.Mıııo, lıiil<ı1ınetı 

nııı lıır.;ok noktalaıd" anlaşınıya 

UM1.11· olJu1?uıııı hılılırdı~ı hahır 

alııııııı~tır Hiil,i\ınl't ıııiizakf'U· 

IPıtt tflkrnr h•tlaıııııaııııı 'u ıa. 
rtıı I• ın lı eıl ı yor: 

Uııııııııi ~iiıır M. Hol! maa 
Yınlerı ile :>ovyet ıefırı M Tro· 

f>UlOV•KI ıır-•ııHl:ı ltıafİ ve tıcari 

miz bitti. Oııun kadar doğru Tımıahlarııı lıAın,. 11 h•p~ı •ııl.< ·ıııı1 •trnfınd:ıkı ıniizakere-
korşun atan aıı vardır. uyanmış, y•rlPrınıl•n fırl•mı;lı1r, 1" 1"• ge~eıı gıııılerll 118 Z•ran daha 

- Ya bizi borada k11palı h•peı de baygınlıktan nrandılıtan ıyı bir 8urettH cereyan etmektı 

yerde k11tırıru daha mı ıyi olar' ıooraki cinnete totu!ınn~lordı. •fır. So•y•t ••lıri, M. Holl'iia 
Elbetlı yanında daha "damları Kuınları ıon .iertc,.,e k•«iar r•nııııl•n •vıılırkrrı, Aıııuıkaıı -
Tardır. acıkmıttı. Yıyı·cek hir ~ey \ın" Hııı anlaşııı" nıeı0IM ıırı ırı hır 

- Yalnız olmawa11 bizim madıklarından ıniitlıış •'!ızlıırını •urf>tto n~tıct1len~caiiıııd•n Umıt 

!aha ziyade ınemamızı icap ettirir kan bor Jozt1y• doj?ra açıııı~lur, •11r olılnj!ıınıı oiivlenııştır. 
Kaabar ta kalenin yaıııaa ya'f'aş ya•ış ta avları hz11rıııcı lloı\llıır ıııii/.l\kır••• unuınıla 

A•rwikalı seyyahlar Moskovayı ziyaretlnindt Kumlirıin büyük 
topları azeı inde resim aldırmaktan haşlanır/ar 

ıiyui amiller, ılıi tarafta da mü· Amerıkaıı ihracatçılarına, Amı
bım hir rol oynamıştır. rikada mal eatııı ııla~ilmeleri 

Hirl•şik Amerika ihRuoat v• için lıe'er 111oılik müddeti• yüı 
itb .. lllt hankuı, 8o'f'y•t Rusyaya bin tlolarlık ikrazatta boloamaaı 
ihracıtt içın krıdl ıtçamıyacıgını lüzuma tıkllf edıtmt,tir. 

- banka ha mak1atla t•şkıl ıdıl· Sovyıt mnrabbuları oıüzalı:e-
dıgı halde - bıldırmiştır. r•1e lııı,tamaılan e'f'nl bu aokta-

M üzakırelerin tafıilAtı bildi ların kabul olnomuı üz~rl•d• 
rllmeıniş olııııtkla beraber, So'f'f"t ıuar ıttikteo ıoora mözakerele
möoıeuıllerının yirmi Hnıde re hitam nrllnıittir. SoTyet htt 
ödeıım•k 

ıterlınlık 

üzere yiiz bio 

hır harici ı.tıkraz 

iizerı n de 11rıtr ıttı k lıri an ıa,ı 1· 
mı,tır. Huna ilaveten .Amerıka 
ihracat ve ithalat Bankuınıaıa, 

kdm .. tiııio yukarıda izah olıııır• 

arz1111nua yerin•, doğrudan clo~ 
ra1a bir devlet iıtıkrazı yapıl 

muı teklifiodı bolnaıcağı tah-
mlıı olonınl\ktadır. 

• 

lngilız Faşistleıinin reisi Mus/i 
cDaily Herald> yazıyor: 
Londrada mı11i harekıtlıri· 

nio miiaıı11illeri bngön topla
narak fatızm me .. t11ioi 111iiza· 
kere ve münakaşa edeceklerdir, 
Yıılııız şııııa dikkat edilm11l 
IAzımılır: Bu möukered•u mat· 
eat; fışızm aleyhinde bal?ırıp 

9agırmak T• yahut lilzomınıı 

gevezelik etmek dHgil, ona mü· 
nakK'a u eogokkaulılıkla tetkik 
•tınık Ti onu ytomılr lçin mü• 
111ir çareler balmaktır. 

Avrupa artık anlamı,tır iri, 

imiyaaıı ıiizler fatilf;mi mığlftp 

edemez. Jfö1l• harıkıtler, bllA
kiı fatiı:m mohaliflerioio mH'o· 
liyetlerinedi r. V • iktidar tarı•• 
kar'ı göıterilen nmoml itimadı 
yok ıtmelı: ted ı r. Bn eo retle fa• 
şi:ıım mag!Qp tdilmıdao evel n• 
o!dngn ögrenilmılidir. 

Bazı akıllı klm11lır fa,izıııl 

anlamış eldnklıHıoı zanoederlır· 

Halbuki bu birlıa9 banker "' 
ıanayıcıuio bir 1.ıılkutından 

ba,ka lıir,ey değildır. Bu ıni• 

ka.t9ılar 1 ortalığı birbirine kat· 
mık lçlıı para ile tnttokları 

adamlar n11tuile birçok büyil~ 

'f'f! /\lim adamları müthl' bil 
diktatörliijte bo1un •l?miye rı• 1 

ıtınitlerdir. 

lı:adar geldllı:ten ıonra arkuıoı yörilm•ğe başlamışlardı! --------~~ ...... •------- Bu ne mAoaeıı, 1açma bil 
••ydir. Bittabi fa,iıt igtlta,çıl"'' 
tın iıteki menfaatleri dolafl' 
ıitı, allkadar o anlarda• yıt' 

dım cörmııktııdir, Fakat bnnd•' 

dönerek haTııza doğra gitti. '.l'ınıuhların y"n~ ynaş yii-
Orada merdınni de cöröoc• römetert kanbardan knrkularııı. 

biltiin biitön 'aetı. <lan dıgıldi. Hao~ı~ı d"l"' u•ta 
Banan 11beblol 11nlamılı: l9in lıklı davranır, daha evul kil· 

oraya yürüdü. panR şn canlı, tize av onon oıa 
Bavazan kıaarına Kiline• bir cağını bildıklerl için ~öyl11 ha· 

kaç defa •filırek içine baktı. rekflt •diyorlardı! 
Kim bilir neler döşö•öyordo. Fakat kaç d~fa ıiiylıdij!imiz 
S•nra bir ayağını merdinnla n~hıle kanhıır Joz11 tehlıke bü· 

ilk buamaj?ıııa koyarak eağlam- yüclökçe korkuounn artıran yii 
lığını yokladı. r11k11zlerden dı,ıtıldi. Bılakiı teh 

Nihayet inmııt• başladı. tike ıırıtıkça cnaretini artıran 

O zaman arkada,ıar gıoi' bir cuiirlerd8n oldnıta ıçın ıebat ve 
nıf11 aldılar. mıtanetın0 noksanlık !(•lırını-

Kaolıor, ta lıavozon diblnı ,.ordn. 
lnıp tı ilk kötöj?iin yanına gıt- Hır aralık kaubur, mırdıune 
ti,ıtl ?.aman Ahmıt ıgaoın aklına detrn göz attı. Fakat mordı

pık güzel bir ••Y gııldı: nole aralarında •pıyce bır mı-

- Hah! ltt• •imdi Kanbarn safe Tardı. Bunu ge9mık i9ın 
pınçemıze dö~ürdük, Hepimiz olanca kovnti bacaklarına nr• 
bırden ko~alıııı, merılıveni çekip dı11 de bir riitab6tli kütiik iıze 

Feci Cinayet 
Ba~a D~lunu Katil Ya~tı 

Narlı deeede Kasap Masta 
fayı, keodı!erinden dava ettiğı 
için yolunu bekliyerek çifte tü 
fengi ile öldürmekle maznun 
Katırcı oğullarınd&n Hasan oğlu 
lbrahim Birinci müstantikliğe ve 
rılmışler ve dün isticvap olun
muşlardır Yapılaa tahkikat ne 
ticesınde kasap Mustafaya ba 
basının teşviki ile çifte tüfengi 
ni eodaht edenin on altı yaşla 
rında o doğu aalaşrlmıştır 

Tahkikata devam edilecektir. 

Mühim Hırsızlık 
Fa.il Şehrimizde 

Yaka.landı 
alalım. ~onra ınları ulınrelım. rıa• ba1ar buınaz ayağı kayarak lin,ebırde mübım hır ıirkat 
Köpek gıbı boıtolnr. düttü. Pık zıyad• göçlükle tek· voknholmat ve miitekait Hakkı 

Jı'erıt bıı akla güldü: rar kalkabıldı. pafanın ıı'f'ı ıoyulıııuş ve bir çolr 
- K,ıter kantııır 11rnhıız ol. A•larınıa kaçtıgını ııören möoevberat n banka hi11e ı1 • 

uydı aöylıdıj!ın pekalıi yapılırdı. timıablar h•pıi bıtden saldırdılar 
Ll\kın kanhuran bılıode iki ko Ha zam•rn k11dar ilaha uzakta 
c•nıaıı t•baııca var. Merdı't'ell 

d•n ınnkın ııördöın. Herifın n• 
nışaacı oı.toıtn maınm. Merclıvene 

lık elını uzatan ıılerhal korşanıı 

yır lkınc11i de, ö9öaüıii dı iiyle 
olar. 

l{aııbar Joztı kötögön yanına 
varıp hır 11ltıoı da lıoldngn za. 

nıan o kaılıır y-iı alAmıt! .. ri gıiı. 
tndı lıı kRlhladen gıı;eıılerı bu 
aliiıııııtler altı arkadaşa pık ı:ü· 
zıl anlattı 

.Ent, lunbor Joze bu altın. 

larıa arkada,ıar tarafından alın

ılıgını anlımı,tı. Üzerlırinde 

para lınloadnıtn saman i11 her 
muhtaç oldnlı:ları ••yleri ele ıcı· 
pire11klerıni, böylellkl• kendi 
lntıkanı pen911ioden k•rtulacalı: 
larıııı dtt,ttolly•rcln. 

Mıl'aıı kanbar, parmakları 

olan '.linlfahlar da bir yandan 
ayan•ı~, a'f' yerın• gelıyorlarılı 

Kanltor baktı ki ber tarafı 

ılötman ıle çurilmi,ti, bahoını 

kı yeaı uyanan 'rımealılar eaııkı 

bır zıy11fıt• g19 kalmı,ıar gılıı 
Jaha ıii ı 'atle ko,arak daha ya· 
kına kadar yakta,ıyorlardı, artık 
ha tıblik~den kartalmak kolay 
olmadııtıaı ııöriince: 

S!Ulir, SJUir! lmılııda yetiş! 
Oao korbran yok m~1 

Dıy• haykırmııfa ba,tııdı Bir 
taraftan da 11lıiha danaaıılı. 

Kınıline en zıyadı yakta,aıı 
TimıKhların birer birer bıyiıı 

lerıni patlatmağa lta,ladı. 

En yakın bır Timsahın t.p•· 
leoıulı: l&şeleriııi• bırbır üzerın• 

yıaıımuı kan bor ile Timıl\hlar 

ldıta blr~ ma•la tı,kll 

ara11nda altını..... a.drtlikce ce.ITlil-İiiill 

nııtlırı T• 11ıre çalınmıştı. 

lzıııir zabıtuıoın yaptığı 'ı 
dıt ıakıbat netıceaındı hınızın 

Kayıerilı topal Hatıl olduğa 
aalaşılını~ •e kınd11i şehrimızde 
yakalanmıştır. 

TopAI Halil jııaılarma ma· 
bftlazaeıdda olarak lıu.ı:-ün Nev. 
fAJırtl l{lfllliŞflf 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
oıanoa ku•ntııe tıır daba mer-
diven~ dogr• ko,to. 

V ı tamaııı merdinne yaklıı'tı 
ki bır eaıııyecik daha v11kıt bn· 
labılmi~ oleaydı kurtıılmnf git 
mi~ti. 

Fakat 'l'ııııeahlar al'lık olanca 
'iddetlerıle ealdırıyorlardı. Joj• 
tamım elini merdıveoin ayagıaa 
azatlığı zaman canaurlar da 
ı:•lıp ı;atınıtlardı . 

Artık bıı anda Jozı tedbirini 
,a,ırdı. Timuhları: 

Kıt! Kıt! 

- S.1111 Vıu -

·Asiler Da~lara Cıktılar 
-Başlarafı buıncı sahıfede - Şiddetlt Bir Atef ba,ka dRha p•k çelı: ••yler yıt' 
Pariı 8 ( A.A ) - İspanya Barselona, 8 (AA) - Saat dır ve uıl tehlikeyi te,kil edtl 

hadiselerini bütün büyük gaze· 11 de Katalony~ m~y~a?ında de i•tı ba tıylerdir. 
teler uzun uzadıya kaydetmek a~kerl•.r t~lefon ,ırketı onünden Niçin ıa,izm diğer meınl• 
tedirler Pöti Parisiyen gazetesi ııddetlı bır ateı açmıılardır. kıtltrdı geniş bir yardıma m•' 
hükumetin parlak bir zafer ka 1 ele/on Muhaberatı har &luyor' N ıdeo ortada lı:eodi• 
zandıg· ını yazmakta,Eko Dö Pari Parı·ı 8 (A A) Barıelon •ı ' - lerinl korkutacak bir tırv 
de galıplerin bu zaferi suiisti ile telefon görüşmeleri durmUf· olmadıgı halde milyonlarca bıı.11 
mal etmemeleri temenniıinde tar. Baraelon cevap vermemek· fışııt aamııetlerı rey Teriyor 
bulunmak adır. Pöti Pariıiyen t~~i-~ .. ~1ebebi bi_1inmiyor Madritle .Acı.ba ta,ızınde, yalnız zen&ioı1 
gazetesi ispanyada ltalya Avus· goruıu mektedır. dıgıt, fakat orta hallinin, ye' 
turya ve Almaoyadaki rejimlere Asiler 1e11llm Bayralfı mıye ile çı.lışanıo, hatta iteiı~ 
benzer yeni bir rejim doğaca . Çekmlfler • bile raht ıhtiyaoını doldoraa t 
gını zannetmektedir Madrıt, 8 (AA) - Resmı gıbl 'eyler nrılır' 

Aslter dalflara çıktılar haberler, Katalonyada her ta B 
1 

. ıı' 
Madrit 9 (AA) _ Dün ge ft .. k. t Jd • .• t u ıoal erın cnapları hu ra a su une o uguou gos er· d 1 , 

1 
ı,t 

bütün caddeler tenha idi. kt d' F k t b h b 1 .h agn zaman a,ızm a •yhtar ce me e ır a a u a erer ı - b' k' . ·ııııı 
Gecenin sükunu asilerin tüfek yat kayıtlarile karıılaomaktadır. tam ır şe ılde teohı ı ıdı 

1 
ateıile ona mukabele eden mit Resmi bir habere göre, Uja olacak, Tll bunlar muhakkak ~1 
ralyözlerın çatırtıları ile ihlil daki asiler kıtaatın geldiiini gö- rette onu magltlp ederek fa~ 

1 

ediliyordu Madritte polisle asi rünce, teslim bayrağını çekmiı min lfren9 iddıalarını köküod' 
!er arasında bir çok müsademe· ler ve teslim olmuşlardır. ıöllii~ atacaklar_dır. . 

1 !er oldu. Cenup timend fer iı Bar11elonda Hayat Eıuen meeaı tıtkıllltı da b~ 
tasyonuoun imalihathaoe1iodeki Bauelooa, 8 (A.A) - Fabre biliyor, V• boan bilmek, bn •11 

müsademede 6 kişi ölmüştür Ajansı bıldiriyor: Bütün ıehirde haetalıgıoa mnkanmet ııtmılı 1 

Grev harekitı Cenuba doğru hayat tabii cereyan~?• girmek kendı lıaystını T• möıpıt ııf 
yayılmaktadır Şimalde Assuri t~dır. ~ramvaylar: tunel. ve oto nıoı fııtızm aleyhindekı pror 
vilayetinde aıkeri tayyareler b_usler ııl_eme~t.edır. lşçıler fa~ ğandaoıa en on 11fına ge9irı:a•• 
dağlık araziye iltica etmiş olan rıkalarıı: 1flerının baılarına gıt bu mı111leket halkının ıerb"' 

·ı · b b d k mektedır. . . . . ıl ıi ası erı om ar ıman etme te ııot temın etmek ı'ıodı uh • 
dir. Bir çok asi grupları teslim Katalonya Ret&l döten Taziferi ifa ııdıyor. 
olmuılardır. Bazı mıntakalarda Barselooa, (A.A) - Miralay 

ocuklat1 asiler şiddetli tethiı harekiitına Antonya Jimeaes Areans Ka- Fakir 
müracaat etmektedirler. Ezcümle talonya ekseriyeti reiıi olarak 

tayin edilmiıtir. Kitap Tevziin.f Valence vilavetinde jandarma 

kışlasını berhava ederek civar- :::~~ ~a~~ ~~klnlef;;ı;~u- Başlandı . d' 
da oturan bir çok ailelerın top met vaziyete hakim gibi görün· Şehrımız ılk mektııpJııO 
rak altında kalmasına ıebebiyet mektedir Şehir sabahki vaziye falı:ir talebeaiıı kitap paras'ı;~ 
Yermiş erdir Gene aynı vilayet tinden daha sakin görünmekte Umoml mıcliı tarafıoddn vı 

11 
dahilinde maden ameleainin ço dir Bununla bereber tramvay hlitçuiaı bin beniiz lira 1' 1 
cuklarına mahıus olan yetimha ve tüneller kıtaatın himaye1in- Rat konmn,tn. Ho para ile ''

1 

neyi berhaTa etmiılerdir. Bu de itlemektedir. Aıkeri kam· merkeıı Te gırek11 millbak•1~ 
hldiHde bir çok ıllrler Te ço· yontar açık olmakla beraber mektepleriııdeki fakir taJeb• ,ı 
cuklar telef olmnttur. Hiç bir kepenkleri her itimale karşı eatın alınan kitaplar teysl 
ecnebi gazetesi lıpanyaya gire· kapalı olan maiaxalara erzak m•k llzar• ilk mektrpler• 
memektediı. nakletmektedir, dtrilmittir. 
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M. Bitlere göre .. ... iİ~nsa,nlıtrı n Halli Avus~~~!tlar - Küçük Itilif ye A • 

~ ----~v ......... , Aııd .... --·""0 ~ Tütünleri Teslim Al~orlar Avusturya lstıklalı 
~ ~~oey~ Çevlı-en.• :Na•uırl :ıa:...... ~ Tütün satın almak ilzere ıeh· "Bükreıten bildıriliyor: f dir. Hu gazete diyor ki: . larden müre~kep bir millet 
:: - Birinci Kısım - = rimiz• a-•lmit olan AYuıturya Oç bOyOk dıyJet namına " Bu karar. Dolfossun kathne = nıı t Bet Dolar Daha Ko7d.11.. E rejiıi umumi mildllr •• müte Ansturya iıtiklili hakkında •• Avusturya istiklali aleyhinde yaıayamaz f = v e . t idi Bu :: basaıılarından milrekkep hıyıt yapılan beyanatı bugDne kadar harekata kalkı~malara mani ol y . • " 

" Profesörlerden ve iliı-

": Son Fış .... : 933 senesi mabıulünden sahn 1 "C t 1 "Arguı mıyan ı 7 Şubat kararının tek Almanya da bır basta bayramı : : ya nız eren u • H • ld • 
: - 86 - . . • ahnao yarım milyon kilo tülü· gazeteleri tefsir etmişlerdir. ranndan başka bir şey değildir. yapı ıgını yazmışbk. Alman 

Etint1tki 40 dolari '1 nin üıe kenarmda yançızen bılyırnan para nün hıellüm muameles.nı yap "C t 1 t • d" ki· Avusturya istiklalinin temininde devlet reisi H tler bu münaase· 
B il 'i b ti ard t Kaza uren u" gaze esı ıyor • b tJ s··ı k lb b. k rioe ko1up "1namalı idi. • e ne mı 

88 

.. e • 
1 

• • mıştır. Roma, Yu oılHya •• Çekoı herkes müttefiktir, fakat buna ~ 0 • • ~ c e rg" le ır nutu 
ııek belli hiı· şeydi. Artık ke· ma~, fakat artık kaçmak ı ı;~: Heyet re;ıi, Türkofiı müdü lovakyanın m:ıterek bir siya· nasıl eriıilebılir? soyle':"ıflır. 
narı •Haııd1> brakınHı lhırudı de~ıl, kalmak • daha z y rü Akil Emrullah beyi ziyaret ti . d 17 Ş batta Bu ıuale Cenevrede cevap Hıtler, bu nutkunun sonunda 
lki fişini lrnyop kazandı. Krn- zı\fara nıaruz bulunmak, t•krar etmiş ve 934 senesi mahsulün- ~e "berı var ır vke d"w u "ki c ilmiş dtgwildir M. Barthou'nun köylülerin bir cem yet içindeki 

. b f th tt' ,.. bi' 1 t 1 re hı ıttı az olunan ararın ıger ı v r k"· . b . . d b b P
iye ona dogro on dört fıtı ır · e e ıFıı ırr ye ı veaı ~' J d·en satın alınacak miktar etra· d f d k b l d'I • ptıgw"ı tav .. sstun Kral Alek mev umn e emmıyehn en a • 

. k . . d ·· t eYıet tara ın an a u c ı mı ya • t . d . . k" den ittit?i zaman, bnyret ıç1nde han ~tını aba manasız goa •r· f d izahat vermiştir. · · · ı d ' Parisseyahahndensonra se mıı ve emıştır ı: 
. k . 1 k '·f m a yıp sukut etmesı ıçın yanız san r ın " l\"- b k . kuıu.ıabileceı?ini ketftdınrdı: m• ı9 n azaomaı;. •. Avusturyalıların, sabn ala- b" . . k b 1 . kif"dı'r Cenevrede yapılan gayretlerden - JUnevver ta a y, cemı• K 1 b 

itt"lr ırının a u etmemcıı ı . t" b" k f . d"w k f . Uu bir hulya dı~ıldi, ka-
0 farına a anmış, g 

1 
91t ki rı tütünler hakkında bazı ç k d h ı t ıeticeler vereceğini ye •n ır c esı ile, ıger e eıı 

~"ncı nı "-bul n harikulade yaTa~lıyarak i~ri hiit?rü yol ana cta a ı·yatı ve mukabil temen· Yugoslavya Romanya ve e koı a 8 me u 1 de sizsiniz Profsörlerden ve ilim-
Y k emenn lovakya hariciye nazırlarmın • ümit ederim., k 

bir lotnya değildi. Kazanan deum eden bil1aya bil• ha ma· nivatı vardor. Haber aldığımıza ra ı K" "k ·ıTf menafii ile Pragdan bildiriliyor: terden müre kep bir millet yaşa• 
numaranın iiı•rıne oynad•l• dan, adeleleri, haltlırl•rı n öre Türk mahsulü tutünler r' uço ı ı •. der Yarı resmi "L'Europe Cen ya~a~ •. Yahudi mUnevverl!ği mil· 1 

• k b ı omuzları tiıriye titrıye "Ynııuo g • tesanüt vakıasını ıfade e . · • · · letımızı ve ha •atımızı zehırledik. ıçın degi , Once •1 • mıt kımetınde Avustnrya emlıaq Küçük itiliif orta Avrupada tral. Avusturya ıstıklilının temını _ _ .. aldağn İQİn d.; degil, fakat e:t•I- ınanaaını, yani kaybetmek ıptı· Yermek suretiıe b r takas ya· b t . b k :t inia teşkil bakkmda Cencvrede yapılan ~~ a~ele v~ koylunun . hayatı il b 
· kr. ı Lf incelik Ye tılaaını k•ffedıyordu. · ·ı kt d' ser es 11 are a a m b h d k ıçın bır temınat elde edılemcz 

en erı, •• """' •A pılması ıs enı me e ır edcel<Ve herbiri bırer harp vesile· münakoşalardan a se er en . f . " ıerbHtlikten dolayi. keder Te 5 çıktı. H•I A 1• h d . d k' Hatıp, ıkır erbabını. bal yapan 
kııwetin biitiin bor9lartoı öcle· Hemen bert .. zıyan ediyor- 1 a 1 D' e e Si vucu e ge ırece ma - ·.. • l d b 1 arılar sayesinde yaşayan beylere a r . - d r k aıyette ıyor ı· 

i d t .. n . . . . . olan "Anschluss" ve "Habıburg" "Buyuk dev et er en azı•. k .. d . . meai için bn hllya talibi oou ctu. Salo u, ayn zaman •, 
0 

n lzmır Hılalıahmer merkezın- , . . y .
1 

.
1 

b" l"kt A usturya istiklilinı benzetere şoyle evam etmııtirı 
•mri a.ltıaa koyuyor •andı. Bn- domnnı ile beraber ılnirlerin den· gıbı meselelerın yenıdeo eşı rı •. ır ı e v d"I k" ük ·ı· "Mecburi askerlik hizmeti as . 

k · • M k · tf tcmıne davet e ı en uç ı ı· nnnla herab11; ytoitl•n bir aayı 9areauı g•rginlıği "• ·ıopıy•nın Merkezimiz idaresinde butu asaya onulmasını ıcap • ıre . M"JI 
1 

keri, milli namusu müdafaa e. 
k 1 d ki lb 

. 'I• tonladı,.ı k bh 1 d b 1 laf memleketlerıoe, ı et er d 1 • • • • .. k ltt•w• ÜHrine oynasaydı kaybıd•c• ti. • ın • g• ırı ı ,. r. nan Karşıyaka' lkiçeşmetik ve ce taa üt er e u unamaz. . f k en erm .evıyesıne yu se ıga 
Tek ftaorlao iki yit• dolu bıraktı f İl orın •

11
1 ° ur n. P Ka>ramanlar Hililıabmar Dıs· Dıjier tara•tan Yugos aya. • . . . gı ı, ça ışma , m••e eıı e ame 

1 
· d ld ti Kht ık . 1 Al Cemiyeti tarafından bıtara h "b' ı k ı · d • 

... kaybetti. bınilz işıui hitirınedı~iııı hıll. panserıne Evıül 934 ayı içinda manya ile arsında mevcut ikti. ve müsaut temınah ••rılmesı seleyi içtimai hurafelerden kur• 
Kızarak bir an maaadRn ay. yordo. Geri kalaıı ou ytdı do- müracaat eden li50 hastanın 

1 
behemehal liıım addolunmak taracaktır. Çahşmak ıenı11 

sadi münasebetlerin sırsı masını rıldı •• ponçereye y•klattı. 1 .. 
1 ooklıyacek ne nrdıY Oobiıı- muayeneleri yapılArak iliiçları göze almadan 

17 
Şubat kararı tadır Zaten bundan başka ne sıoıflar arasındaki mUnazaalan 

Dıtamı kapkaraalıktı. A.ğa9. den oıı dolarlık kiğıdı 91karıp meccanen verilmiflir. na ıştirak edemez. Küçük itilif gibi bir hareket olabilir?. Avus bertaraf edecek bir nıüe,seaa 
Jann altında otnruo1tıllerin ar- 9ıttin lizeriııe koydu. k dd t K- Uk olacakbr. Bundan ıonıa lıerku 
ka laoıbalarınıo kızıl lfık- Kayb•dec•ıind D • kadar F ransada dahi ltalya ile o'an münaseba turyanın mu a . era '. • uç kazma ve küreği eline a.•mağa 
ları görlidfiyorda. Oamlara rf\~ emindi ki • Hllki daha uzon za K • tını iyileştirmeden evvel Avuı itilif memleketlerı emnıyetı mcs· ve ekmıkini alnının teriJe ka· 
mıa karıtık bir takım ... ı.r, mao kayhedebı lecefınd•n eın 1 n on ten J8 n turya meselesinde mücadelesin olesi ile sıkı sıkıya rabıtadır zanmağa mecbur olacaktır • 
gölHtlor ... kelimelerini tar ... olmak lıtiyormu~ gıbl . hüıiln $elurmız tıc•ret odaoııı ıı•lın Bunun için, bunların mena ime M. Hitler, nut unu bitirir en L de müsaadekirhkta bulunamaz. f · k k • d d l Ö 1 

F Kü,.ük itıllf, vakti merbuou k k 1 l"k l d em..tigi lıalds ltld et• • ·y o- narı lla oynamıyordu. Rilya hı· ına• fınıat• ~iiro ranoanın tıırıııcı • uzaklan ve yahut yakından ta- artı öy üye ma ı oma ığı gün 
nilen bir oiimle İfitti. lhtirH •• zmı kaybedip de ıalla:ım•jta ba' 'I'etrın ıkınc1 Te1rın ve b1rınoı na intizar saikasile yuktnda izah ıı·k den hiç bir teşebbüsün, miJletin mevcudiyetini kaybctmiı 
R• ıiıler i9inde gelip ıeçen layınoa ut•H onun pe,ınden iler hô.rınn üç aylık koutenjan mik- 0_lunan karara iştirak etmcmişb a ub et kendilerine tebligatta olacağını söylemiı ve demiıtir ki: 
· 1 h 1 b d 1 1 ı· · d b d 1 1 e:.,,ıo k tır u ap a "Al ·ıı t" · · ti ınıan ar ang a a aoa Te 1•· Jeme1te ye ıo • 1 ıH mıuıaya a a tarın an ııue erııni1.tt uıt en· ·., d 

1 
w d man mı e ının umumıye • 

" "A azeteıi büyük de• bulunma an yapı mıyacagın an . . . ho ıı~i ynmaeak Hlnrft •tlrii- fasla yapı~maga hııtla4ı. Şimdı tal yumurta, 251100 kental mısır rgus,. g • d 1 b nasyonal sosyahzm ıdaresı altın· 
yorl"rdı. Giilge bHe d•Rlllerdi komar Al•tlffinin aeır, hoa-nk tı,.. rn:rn r ı kf'lııtal arptt, 14000 kent/\I t • t" a ır eşecegı gun ya ın ır u Jetlerin "ıttibaz ettikleri kararı emin olmaları lhım ır ıte u d b" l w. •• k d B 
ı•c• karanhğıada bir takım yatının oldnıtıınu arılıyordo: Ru· ke(lek, 7800 kentAI haklll, !l25 d t" muva a ıyc ı ıı emıyen erın ya-takdir ve tebrik etmekle bera· vakıa, şayet millet er cemıye ı ff k" t" • t . 1 •• 

,.. b~r bu kararın Cenevre müza· mevcut olmasaydı, vücu e ge ı h d. b . l •. ü' ltü ıealerden ibaret idiler. Kumar bil1a her hangi bir bıJya ~ihi, tRnenli bul~1alar, n 1075 kılo · k u ı una ınanmıyan arın gur • 
•1aamıyanlar lnıao bile detıl• çoonkların oynadıaı hilyalar koyun 1"e koıu dorllni olaıak • • d erı ızı asa mu eessır • mez. keratında hissedilir bır miıvaffa rilmeai lüzumunu bi!'lıettırece I . b. . 

1 
·· ı . t 

lerdi. Tekrar maeaya döndü. aibi • deıtildi; hareketindeki t•· tHflİt edilmi•tir. kıyet teşkil etmediği fikrinde bır hidıse olur u Halk Jie birlikte ekmek Ye Af-
ft ft v --~~~------~···~ ........ __________ __ 

Gen• 9ift tlaarioe altrnıt do- radlifit bila orıoa oanlıl11tJD1 ifa· 1 T N h • !ahın yrrdımı iJe biçmek jsteris. 
lar koyda. Har•btl ha!iflyed• do ediyordu: bn, önünden kaçı- Arnavutlukta Hililiahmer una e rı Allah yalnız kendi kendilerini 

olaa bn bil1a bir kısmetti. nılmaz Te aynı zamanda canaız Tu·· 'u··n lnhı·sarı Haftası 1 in Prog- Bofya, - Macar ~azeteterı. imal edenlere yardım etmez" KHıli kıomeli idi. O ho ~ldip goliıln höyla tıtreyıp dor- 9 bıynelmil•I Tona komı•yoıınnun - , -

ıaablftkla defll, bla n ... ı il&hla nıasının oob•bl ona bir çok Arııayutlnk bökdınıtınıu 'fit ram Hazırlandı Tuuayı kıtın tomialem•k için r·ın - ltalya 
mUoadıl• adiyordu H ilah ayoi hayalın batlı olmaoı idi. Ru bil- lftn ımtıyuı nrınok flae" lllo Hıllliıbmor haftaoı progra· bu• par9alıyaa makluel•r alın- ~ 
zamanda, keocliıi idi. Bllya dön. ya dönerktto kumarbazlardan hiQ •tti4t1 ,eraıt hakkında Ye renidın mının ana hatları dön teıhit maaıoa karar verdiği"i yazmak· 
mıte batladı. biri 1anmakta olan ıigaraaıodırn bazı izsbatı ibtıTaeden bir tamim edılmiştir. Programa göre Hı lali tadırlar. 

A.radıtı menri hıyı~aoı hı· •• , .. çekmiyordu. Rilya kırmızı A.ııkra 'l'ürkofiı rtiılığındın fili •hmer baftaaı TefriDİHllİnin Bn gızetılerin yaıdıgıaa gö· 
men halda Gene hayatını e!e bir deıige girdi, çıktı "• 9 nu rimız tıoaret odasıua gelmittir. öçüncU gününden baflıyarak r•, . A Toıtu r1a, Q•~oıloTakya, 

Qiıa büyük bir memlekettir 
Qin, araıiıinirı eenitliıi n nft .. 
fuıonon çoklufondaa maada 
••nlı hir tuibe maliktir. g•yiremiyormnı ci\1 014•. Hn maralı dıllkto karar kıldı. K a· Hu ~artları daha yakından öjt onnncn gUaUoe bdar dnam Mıcuiıtan •• Romanya •ra· 

dönüp •aran bilya7a 0011 tıkılı pik, maaayl\ yaalı thırao ıol eli. renu ek ıstıyen ticaret oclaaına d kt" ziıind• 9alı~mak üıer• on 
e ece ır. tiirüyermuı clbl oldu. Onun le onn oradaa 9ıkarmak istiyor- ınüraoaat etmelidu . .. makin• T•nayı ViyınadH Ka 11

YHiado, ilk 41ta olarak, mu9 gibi bolli boliroiz bir h· -• • radeDİH kadar tomız ıyo 1 a· Haftanın batlang19 günu olan . 
1
. b 

1 iki Klapık'i lıirden tatmin ei(. roket yadtı. Bir korrı ılaba kay. F ransanın harici •fın ü9üuoO günU Hililiahmer ooktlr. 
yordu; h•myatamak iıtiyeo, hem ~ıtmişti. • • gen9lik tı,kll&tına meoaup gıo~· Bo ıantJ• yük npurlarının 
do keodiai mah.-olmnı görmek Çıttı bıı dolar koyda. Son T ICarelı ter Oni ••Ykoll öoüod• büyük bittlin kıt ıeyrüHf•r yapıbilme· 
iıtıyeu Klaplk'i.,. Saata bakıp !iti idi bu. Atılan bilya, hı· Malüm olduğu üzere Fransa bir uıml ge9it •e ı .. abHrat ya leri temio edilmlı olıoaktır. 
dıırmamn ne mAna11 nrdıY Ki· aüa oınh olmıyan, büyiik ka. nın harici ticareti kontenjalman p•oaklar, Gut hork•linı bHkıt- 'ı'•lca nporları ı:••• ookisl gibi 
Y•'ya o artık bir ı·üyalar /i.leıni. •iılor 9iziyordu. Fakat kolon· esasları üzerine kurulmuıtur. lor konaoaktır. yaz 1"H•obabarda iıliyeceklordir. 
ne atınrmişti: Ona öyle g•Ji- daki aaat Klapik'in ~özlerini Bu siyasetten dolayı Fransa it-

.)'ordn ki ho bilyayı para il• de- bilyadan ı.a,ka tuatlua çeYi- halitının heyeti umumiyesi ol· ,~D Or ·, y a n t b a n k 
ğil, kendi hayatı ilı beıliyordu riyorda. Eliui a9ip maaanın üı .. dukça azalmıştır. '' 0 Y Ç e 
- n Kiyoyu aramaga giıınemek- rine koyarak yalnıa bilyaya Fransanın 193t senesinin ilk DRESDNER BANK ŞUBESi 
le de hem bo para, hem de bir -Sonu Vat- sekiz ayı zarfındaki IZJll•B ha'klllını ' ·ulmak ihtimallerini .... 11 ' • •" 1 

Bıçak mihadere edildi halatı 3 milyar 460 MERKEZ! : BJ~RI.11N Y•rdu Te bu c b~şkaaı • nın da J 
hu halden haberi olmamaıı çisdi· kirıoi kordonda dolatan ta- sitmiıtir. Geçen senenin ilk st · Almangada 17/i Şubeıi Mevcuttur 
ği kaTiıler aittıkçe bozokıa,an IJp oflo Klltlfin üz•rinde bir kiz ayı zarfında umum ithalatı Sermaye ve ihtiyat ak9eai b "" bı9ak bulnnmot .... nıüaadere 00 R h J 

ilyaya yılllızlnrın hayatını, miiz ıdılrni,tir. 19 milyar 461 milyon frank idi. 165,000,0 ay smar' 

min ha.talıkları, Tttlbaaıl intan · Ndragı baımıı Bu ıenı aynı aylar zarfında Türkiyeile Şubeleri: lSTANBUL ve lZMlH. 

ı .. ın lıuyatlarını haglı •andık· Kemerde K&gıtbane oıdd•· umum ithalAt 16 milyara düı Jllısırda Şubeleri: KAHlRE ve lSKENDlıRIYE 
ları her ~eyi izafe ediyordu. ıinde aarhot olıarak nha atan milştür. Her türlü banka mnıunelAtnı ifa ve kabul eder 
Bir hayvan bıırna gibi dilekleri Saim oıtl K m l zabıtaca totnl- B c ALMANYAJ>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 
biru hirer yoklayıp bepıinın şeraitle R'.HGISTERM.ARK satılır.> -'"' u azalişın en mühim kısmı (h ı) 

iptidai ve 2'tdai maddelerden 

·ıstol Ote i 
lstan ulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

'ıcnk Te soğuk akar Huya, haoyoln odaları l\1arwaraya 

Halice nıızır gfü~el manzua941 ile lstanbnlun en HYimli otel~ 
Brı toldıır. Jıtirahat etmek istiyenler behemehal bu otelı 
tcırcıh cıderler 

Müsteciri .: Iürk aeneiienberl otelcilik yapan teoriibeli 
lzıııırın çok iyı tanıdığı sabık Aıkerl oteli miiıteciri Umer 

1 
fJtitfü heydir. 

D•kk f• Biitüo Egelilere 8 • l J S_irke· 1 8 • Beyoğlontla rJS 0 oıde 
O • otelini 
smanıye tUYIİye ederiz. 

ileri gelmiştir. 

iptidai maddeler 1 milyar 
333 milyon frank, Ye gıda mad 
deleri dahi 1 milyar 622 milyon 
frank azalmıştır. 

ihracata gelince: Fransa 1933 
Hnsinin ilk sekiz ayı zarfında 
11 milyar 88~ milyonluk ihra
catta bulunmuştur. Bu 
ilk sekiz ay zarfındaki 
ihracat 11 milyar 541 milyon 
feanğa düşmüıtür. Bu ihracatın 
en mühim kısmı iptidat madde
lerinden ibarettir. 

Fransanın son senenin ilk se 
kiz ayı zarfında barice gönderdiği 
iptidai maddelerin kıymeti, ge 
çen seneye nazaran 341 milyon 
frank fazladır. 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez Te Fabrikası: lzmirde Hulkaprnnrdadır 
Yeril Pamulandan At, 7 aggare, K6pekba1J, Dellrmen, 

Geyik ve Leylak Markalarını lıavi her nevi Kabot bezi 
imal eylemekte olop malları A napaurn ııyni tip memıu 
oatuıa faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Ba~rak Izmir 

Qiıı'in •ski ıoedeniy•ti bttr
kel'çe m•lftmd•r. Qin u11el1roe 
dahilt iı?ti~atlara maraz ka14ık
tan ıonrR ~ogün ıi\k~n•t hBliaie 
yilkHlmıge bntlamsştır. 

ltalya Qiude nlh n ıok6nna 
te11ıiiıiinii tencoUbte kartıhyor 

"• Qi• piyıu111•ın yükaek tbem
miyttioi takdir ettl~ioien 07.un 
müddettenberi Qi• ile meTout 
olan aamlmt münaı1ebetleriai i•· 
kiışaf "• ulalı etmek anmnnn 
bealiyor. Qio il• ltalya araııoda 
bi9 hir llıtilfıf yoktur. Bilakiı 
bu iki dnletın münasebetlerini 
tak Tiye edtın anıorlRr az değildir. 

Qin'iıı beynelmilel ubada hii· 

yiik "• mlibim bir mnkit nr
dır. ftf• hu ahYal içlade İtalya 
biikftmuti, Qin ile doıtanı mfi
nuebetlerlni tak•iy• etmek i9iu1 

Qındeki mUm11ı1llligini &1raret 
haline koymuftor. 

Jş~a) etmekte bolorıdop,.a 
yühek mflYki itibarile gınit bir 
kalkınma hareketi ıcra l••kte 
hulnııan Qıa'e yardım etmek 
1 falya için ~ok kolRydır. 

Oç acn• OYYel Qin'd• bulorınn 
Oont• Galeazzo Oıano tarafıadan 
Yerılen direktıfler, Qin ile Italya 
aruındaki miinaa bıtleri bagiin 
konuılenclirmeğe anıil olmuştur. 

Y~ni eefaretiuıiz, İtalya ilo 
Qin uaaındaki doınane ıuüııa. 
aebetlerimlzirı takTiye in t;"h-
••oak v oihrtnın ıulhu ı n 
millttlerin nf hına bU) ı ıı, bir 

yliy ektir. -. -·· .. 
Lt1./ atmak ayıptır 

Azizı1 mab lluin<le ııı · !Oıt1 

ıokığında l\luharr nı o_ı?lu Muı." 
tafa tiitün mağMZReında çalı~"D 
Sadık karııı Senet hanı.trı• 
Hat altı~ıadan tııtolınnştur. J 
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Makine Ve Jnıaatı Bahriye Mütehassısı 

EYUP UEn:AL 
i\1akine ln1alathanesi 

Hnfimajta Qa.rşısı Numara 50 

Müe :!esemin 
mnoıulfLtı 

olarak 

adet makine 

1 zınirde 
faaliyettedir. 

A lflkadarla -
rm bu makine
lerin faaliyet 
tarzları hakkında malilmat almalarını tauiye ederiz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} a[Jhane Ve Un Debtrmenlerl 

lçin hilamnm alı1t .,.A edevat imal edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazozyen 
Her boyrla ve her kuvvet. 

te her ciııs mahrukat üzerine 

Bilumum Deniz Jılerl 
Dorbinler, tnlombalar ve 

tesisatı mibanikiye aeanı.ı()r Te 
v!nçler ve ıair işler Jernhte 
ve knhal fldilir. 

Mefruşata müteallik en ıon moda döşemelik ka<life, 
Gobelcn, lngiJiz kretonları, file, cibinlik vo perdelik tüller, 
bnıur stor ve keten perdeler, broıız koru iz, çocuk arnbaları 
ve sandalyeleri, taban, otomobil, masa mo,nnı1>aları 
saire bo1unur. 

lzmir - Yol Bedesten Ru. 29 
ı :J - 26 (323) 

~ ~ 
Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 

En son eieteın mide, karın, ba1?1rsnk, böbrek ve dogum 
neticesi liizuııı gösterilen pilotla, pilotsuz knoçuk koraalar, 
kasık ba~ları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındRki i~rilikleri clo~rnltma ci-
hazları, kemik haetalıkluı netioeRi hu ule gelen kambnr
hıkJarı dogrultmalr i9in konalar ve kendi ihtirıumız olan 
müteharrik el ve ayaklar, talebelerın çalışına eerıasıntla fır-

layan kürek keıniklerinjo gayri tahiileemeeine ml\ni olmak 
i9in korsalar. 

1 llrklyenln gegdne müeB&lsesl ve eser/erile ra4bet ve 
itimat kazanan sun 't aza dmll ve mütehassısı 

Fahri Blza 
Hey tarafından yapılır 

Kabul Hatları : 10 ita 12,80 ö~leden eoııra 

1 
kadar. 

Adres : lzmlr 

f :•. - 4 •.. : :.~;.. • - . 

Lllm balarını terci b 
edenler hiç bir za
mRn aldınmamı,

Jardı r. 

Çünki: 
Emıalinı naza· 

ran 1arfiyatı az 
ıfı2ı hol yegane 
lam hadır. 

Her bayiden 

Yeni A81T 

'J lirlaye umumi Acentest 

G. D. GIRAS 
JZMIR İSTANBUL 

Yeni Monifatnracılnr çar~ıı;ı Saffet 

tıoknğı N o. 3 1 ele fon No. 2413 
P. K. No. 234 

Asır eft,ntlı caddeei 
Baker hanı 

]>o ıa kutosa : 416 
. - - - .... -. ..> .• - • " .. 

' . . 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
I:LA.C ... 
Hamdi Kilzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Bnşdurak Rüyiik Salopcio~la ban karşısında 

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

Radyo/in mencut dlf macunlarınm 
Çllukl terkibi 11ıhhı, temiz ve fennldir. 
ediniz. 

Bir tecrübe bin nasihattan iyidir. 

en mllkemmeltdrl 
Bir defa tecrilbe 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Sa 
tınalma Komisyonu Reisliğindem 

12089 Lira S9 kuruş bedeli keşifli Heybeliada Sanatoryouıa; 

ara }HlTiyonn inşaatı olhaptald proje, ~artname ve k şifleri mncl• 
bincıe Te 23 Teşrinievvel 934. Salı günii sant 14 te kapalı zarf 
usnlılo munm hı yapılmak üzere ıniinakunya konmuştur. Proj• 
ve tartnameleri görmek, mahallen tetkikat yapmak T• (&1.IR iza• 
hat almak ietiyenlerın mezkOr miiesseseye Vit miinakattaya gir• 
oeklerin de hellı gün Te enatte komisyonumuza miirncaatları. 

2 - 6 - 10 . ı.ı 4141 ( 575) 

Ziraat Bankası lzmir Şubesin
den 

l\l vkil 
Knrşıynka 

Kemer cad<lt"i 
Daraj:tıu~ 
J{arfıyakR 
Hııca 

BuCl\ 
Bavraklı 

8okaf?ı 
Bostanlı yalı 

No. Oinıi 
2~9 24 J ki diikkan 
190-198 iHikkan 

Pnralı kiiprii 69-53 kalın 
])on:mıuaoı Hen~ıim 16 31 Hane 
Mo!'tafa Kemalpa•a <)anılı kahn yeri 
'feTfik Fıkret 7/!1 Hanı 
Ştftıali 8 c 
Murııdire 9:2-9~ c 
Tebtıddiil 3 c 
Pirina çıkmazı Rabçt Tt barakalar 

Yukarıclaki ··un•alin icarı 10/10/934 tsrihioden itibaren müzı& 
ye<l•.r• çıkarıldı. fbaleai 31/10/934 Qar,amba günüdür. Kira!•• 
mak ietıyenlerin yüzde ndi haçok P'*1 akçılerile birlikte ihal• 
günii ıHlat ondiirt haçMkt• hankayA. miiracaatları. 4310 ( 621} 

~ . 
ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRilCASI MAMULATI 

ızm:ııt 
Yeni çıkan yazlık Te ıutıvsimlik lıer çeşit k:tzrnil'leri 

toptan satışa arzedilmi~tir. Gayet sağlam, 'ık ve zariftir • 

Satış Deposu : 
Yeni Manifatur•c•l•rd• 3 num•••ll 

cad. No. 8 Telefon No. 3942 

~ 

lnşaatını?.için ntideki ihtiya9larınızı pek unnz f iatlarla 
temin etmek isterıseniz Halim aga çar, lsınıla 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethanesina wiiracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden llivhalar ve bunların 
teferrüatı envaı banyolar ve teımosıfonlaı ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve /ngiliz künkleri ve bunların tef eTTuatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BUtGn Mark•l•r 

En Müealt Şeraitle 
Mağazamızda Satıltr 

Dr. Ali Rıza j 

Doğum Ve Cerrahi Kadın 
Hastahklan Müte~assısı 

Raştorak Kestelli oa<lde· 
sinde 62 numaralı muayeue
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalarını kabnl eder. 

Telefon: 2987 
s 7 (248) 

-w:-~-.. .,.... ....... """" 
Göz Tabibi 

Doktor 

Kemal Satir 
Memleket Hastanesi 
Dahiliye Mlltehassısı 

Muayenehane Birinci Bey
ler sokaj!ı namara 36 Tele· 
fon 3956 
Evi Karantina traml"ay cad 

desi karakol karşıeıoıla N o. 69 
Telefon No. 25(5 

(363) 

DOKTOB 

~~~e!~ ha~~~~~~ Hatip Oğ. [sa 
lıastalıkları mlltehassısı: Dahili Hastalıklar arayınız lzmir Kız Lisesi Müdürlüg~ ün-

D ikinci Beyler sokağı No. 65 
eposu den: 1.'elefon: :3055 

Mütehassısı 
Hastalarını Her gün O~leden 
sonra Beyler - Hacı lwam· 

lnr sokagında MEHMET Kız Jiaeıi binası dahilinde pazarlıkla yaptırılaoah 62' lira ~-----s ... 7_7.46 ___ _ 
•tıhamm•n lıedellı bölme dıvarları kapı Tt llTa in,aatına talip 

TEVFl•K olRnların yUzde 7,5 t•mıaat akçılerini malaandı~ıoa yatırıp 
maklrnzlarilı nya teminat mektnplarile 18/10/93( Oomut11i 

elektrik malzeme günü 1aat on beşte Erkek liuıinde mttte,ıkkıl mektepler mübayaa 
tıcarethan11i komiıyonuna müracaatları. 4298 (624) 
Peıştemalcılar 

TELEf ON 3332 Türkiye Ziraat Bankası lzmir 

M . B I d• . d Şubesinden: 
anısa e e ıyesın en: 8/10/93' 1'arilıinde ihaleleri yapılacağı 10/0/934. de Anadolu 

B 1 J · b b . . 10 11 13 "' . . 1 93 17 /9/934. de Yeni Asır 24/9/934. dı Tioaret n l/10/934, ele e ıye ıntı a ı ıçın Te Te ıeşrınıevn i ta· 
rı.h ı'nde Halkınee i gazetelerinde ilan edileıı Yunırnh emTallnin miiıaye. reylfırln kabul dilecrgi Te hır mahalle müntebipleriııin 

. .. deleri bir hafta müddeti~ temdit eclilmi,tlr. lhal• llS/10/93' 
meıldir tarıhlerde her gun aaat 8 dın 12 ye Te 13 ten 18 e ka- PazarlHi günüdür. Mahn ntıldı~ı Hntye alt DeTlet Te belırtiye 
dar belediye daireaindoki intihap 1alon1J1ıa gelerek ulondaki un- Ttrii n rt1imJ1rl aair maralları mtitterlye aittir. Muhammen 

dığa ur Tarakalarrnı atmaları n 18/10/984 tarihine raltlıyırn kıymeti iki bin liradRn fa.alı& olan emTalin ihalılıri fltizana 
oıımarteai günü uat 18 den ıonta rey yarakaJırı•ın kaba] edil- tAbldir. Talipltrin ytiıde yedi bo(Jok tımbatlarllı birlikte DlHk~r 
ml1eeoai itau oJnnıır. 7. 8. 10. 11, ( 607 ) ,tindt 11at 14 80 da Ba•ka1a mürnoaatları, 480~ (622) 

CA 

Çocuk Hastahklan 1 
J\1ütehassısı 

Doktor 

Ali A~a~ 
lkametgalılnrını Birinci 

Kordonda Tayyare Hinemf\sı 
civarında 222 Numaralı eve 
nakletmi~tir. BastalArını es· 
kisi gibi İkinci Beyler soka
~ında 84 Nnmnralı muaye. 
nebanesinde kabul eder. 

Evin Telefona: 3053 
Muayenehane Telefonu: 63'2 

H: 8 (25l 
222 

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder 

TFLEFON No. 3331 
' 10 ) ~.7 

lzoıir .Abkaını ~alı iye Sulb 
Hokuk Malık ıneainden: 

lzmi rdt .Mezarlık baş111da J{e• 

malpaşa ha•oı ı iken 1 Ma1•• 

934 tarihinde Tefat eden Mal•'' 

yalı Hacı Ahmet Oevdtıt efell" 

diden alacaklı Te borçluları Tar' 

1a tarihi iH\ndan itibaren bir •1 
zarfında mabkem&ye müracaat!• 

nktiadt kaydettirmeleri Te u•' 
müddeti hittikten ıonra ıele 



Yenl A11r 

Irgat P zarında ... ı\.zlzler Sokağinda ----.. . 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

il 

il 

. / 



8abif• ı~ Yeni Aıır 

Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandals 
KumpanyaBı 

O.EH.ES Tapum 8 terini•., 

Yelde Hoıterdam .Amıte!dam T• 

Hamhnrga hareket edrcektir· 

AGAMltMNOX Yaptım el· 
ynm limı:ınımızda olop on teş· 

rinrnvvel<le do~ro AnTers Te 

Hnınhurea hareket edecektir. 

M A ~TA OA •nparn elyevm 
linrnrııınızı1a olup 14 tfl,rinieT

•. v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
Deutsche Levante Ltnte 

Al\l.MON Yparo 24 birinci 

t~şrinde bekleniyor. 27 birinci 

teşrine kadar A:NVERS, ROT
TRRDAM, HAMRURG ~ 
BREM EN'o yiik alncaktır. 

FHlESLAND vaparn 9 1 ci 
teşrınde bekleniyor. 14. 1 inci 

teşri ne kadar AN V ERS, ROT-

EHD A M HA '1 BUHG ve BRE 

Olivier Ve Şü . 
LJM11E1 

Vapur Acentesi 
Cendelt han Birinci Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Lines Ltd. 
1 ahmll için beki en ilen 

vapurlar 
londru Hattı 

DE "1'HO vapnru 4 hirinoi 

teşrinde lıondrn Te Hali'• 
1.'HUH.SO vapurn ıı birinci 

te ri ode Hu ll'e 
nlcla Hamburga bnreket ede- M KN lımanl:uına hamule Bla-
ccktır. coktır. PAUI. .. l~'Enpurıı Lt birinci 

ANOOHA vapnra 28 hırinci tıışrınde 1Jondrnyn. 
H EH l{ U 1J~~8 vapuru yirmi · 81 OH K 21 birıncı 

lf'fı ıııwvveldcn yırmi üç teşri- teşl'ine lıekleniyor. A~ V ltH. ve vnpnı u 
H b t "1 k k tc~rıııde Lo nıl rnya. 

nıevvele kadnrdot?ru ANVEHS nm lir!! an yn • çı ·nraca tır. 
JH)'J'EHDAl\l .A~JS'J'EHDAM TUE81NGgN Tnpııra beş LIVerpool Hattı 

l.JAl\'l,Ul"'. O · , 1 hir ı ııcı terindo heldeuıyor. 9 EGAPl'IANvarı urullhiıincı 
fi' -ı aı ., "\ ıçııı ıınmıı e 
alacaktır. 

'lHITO.r· vapurn Trıpıırn 22 
le, rınievvelclen 23 teşı ııııevv e le 

katlnr Aııver, Hoıterdam, Ams
terdaııı ,.e Bnmbarg için ytik 

ı la cak tı r . 
ULY:s ' füs vapnro yirmi 

dokuz teşriıııen·cldo iiç teşri· 

nisaııiye kadar do~ru ANV1~R8 
Te .AMS'IERDA.M için yiik 
alacaktır. 

Svenska Orlent Linlen 
BLA LANI> rnotörü 18 terini 

ınnido beklenmekte olup ROT 

ikinci teşrine karlar A nvert:ı, 
Hotterdam, Haıuburg Te Breıııen 

ıçın yük alac ktır . 

Armemenl H. Schuldt 
NOHBURG Tapuru yirmi 

birincı teşrinde bekleniyor. 

Hanıolesıni çıkarıp AN VER. 

HOT1'ERDA~l n HAMBURG 
limanlarını. bamnle alncaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
];YS vaporn 20 hirinci 

te~rindo bekleniyor. ANVEHS 

DirP-kt için ylik alAcaktır. 

1 HE EXPOR1 S1 EAMSHJP 
CORPORA1JON TEHDAM, HAMBURG, KO

PENHAGE DANT.ZlG GDY RXllıONA vaporn G t irıci 

Nt GOTE~ORG 8 ,7 'A"''DI trışrinde hokloııiyor NEV YOH f\ 
A n ve 1~ J.' • HOS'l'ON ve .FIJ.JA DIOJFI YA 

N .AV YA limanları IQin yiik ıçın viik al:loaktır . 
alacaktır. EX:\IOUTH Vapnrıı 17 1 ci 

V ASIJA ND Ya puro on ıekiz teşrinde hekerııyor.~ E\7 YOR R, 
te~riniovveldo üeklenmekte olup BOSTON ve Fi JJA VELi!"! YA 
clo~ru Dankerk,Rotterdanı,Hnm- için yük nlucaktır. 

RXOEL ' lOR vapurıı dokuz 
bur~ Oopenbage, Dnntzi~, Gote-
bor~ ve lıkandinavya limanları ikincı teşrındo bekleniyor. Ne•-
için hnnınle alacaktır. york, Boıton ve Filadelfıya için 

·001,LA"'~D .. .. 3 yiik nlncıtktır. 
. . . ı.' , , ~otoru t ş· JOHNS1 ON LJNE LJM11 ED 
rınısanıdeROt~ERDAM,HAM· QEHNl\IOHt<: Vapuru AN-
BUHG OOPENHAGE DANT- VERS ve LIVEHPUVılan viik 
ZIG ODYNlA GOTltBERG Te çıkarmak ıçın J:l l ~ı f(lşı;ndc 
l OA N DIN A \"'YA limanları bekleniyor. Yüki.inü çıkardıktan 
için yiikalacaktır. sonra Hnrgas,Varnn ve l{i)Rtcncı:ı 

Service Maritlnı Roumaln Galaç, Salına ve hrnile ıçın siik 
ALBA JUl.JIA Vapuru 011 alacaktır. 

ıekiz teı;;rınicvvlede gelecek G AN Dl AN P A 01 Fi O TltA 1\1 
Ye ayni günde MAL'lA SHIP. AND HAIJıwAY OlE~ 
BA ROELONE .MA RSlI.JY .A, vo JJıverpul, .Monıı oal, 8t. J ohıı 
OENOV A'ya bar11"ket edecektir. ve Hali faks turikilo l\ A ~AVA 

Yolcu n hamule kabul eder. nın tekmil ş"hirleri Te traııı:ıat

llandaki harek~t tarihlerinde- lsıntik .-npurlarla ~iıneııdıferler 

ki değişikliklerden acenta mes'n- arasında nıiirettop seferler. 
liyet kabul etmez. Vurut ıarıblerı vo vaparlttrııı 

l!'azla tafeillU için Jkinci Kor· isimlerı iizerıne mesnliyet kabul 

donda Tahmil Tabliye Şirketi edilme.z. 
binası arkasında l!'UATELLl N. V. W. F. Hanri Van Der 

SP.EUOO acentelijtino müraoaat Zee & Oo. 
Bırıncı Kordon Telefon No. edilme i rica olunur. 

Telefon: 200,ı...:...2005 2007 - 2008 

teşrıııdc JJ;verpol ve G lnekova 

JJE8BlAN "npnru 25 bırincı 
teşrindo 1.JIV( rpol TO Glaskovıı 

1 nhliue için beklenilen 
vapurlar 

'l'H U l<SU vnpuru cı ıı hirinoı 

te~rinde Arınr~, Hull ve fJonı 

dradan. 

IJES Hl A .. .' vaparn on birinci 

ttı1,rınıle !Jı Yerpool 

dan. 
DAGO vapuru 

tınde Anver , Htıll 

dan 

vu Svanıea 

ay nihaye 

ve J;orıdra 

Deutche Levante Llnle 
1'HOJ A vapuru yedı b rinci 

te~rıııde Breııı~ıı, Haııshurg Ye 
A nv rRten. 

~OT: Viirut tuihlerı ve va 

purların ısımlerı iizerirıe wcs'u
lıyel knbul edilmez 

Yaz 
GeMi Diye J e· 
laş Etmeyiniz 

A ı tık ıs t ed i · 
ı? i nı?. Jrnd r ,ge 

zehilir ve <lnrıım· 
dehllıreıııız Bo 
rosallna Kan . 
zuk saye. ı rıde en 
kaılar gez~enzi 

yiııe en şık elhi
senızı To trn çok 

sevdigırıiz 90-
raplarınızı uzıın 

müddet uıahafl\
.za ed .- lıilırsınız. 

Borosaltna 
Kanzuk koltuk 
l\ltı ve ayak ter 
lerıno karşı en 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
lzmir, Pire 1 rlyeste ve Su sah 

için muntazam haftalık Posta111 
SeyahRtrn müddeti İzmir 

Triyeate a,112 gündür 
Her pazartesi giinü mu'fa~a. 

lat ederek çarşRmba günleri ö~
leyin hareket edecektir. 

11 k bueketler : 
10 TetrinieTTelde : nı~a 
17 Tetrinie'fnlde: SlRBlN 
24 Teşrinievnlde Beogut 
31 > BLED 
DlKKAT: Yapurlu çarşam· 

hB giinü 1abah yük almıyaeak~ 
lnrdır. 

Garbi Akdeniz Haltı 
OJT'I'A Dl TH~HGA MO va

pnrn ~O ovltll flaat 18 de l\1a1ta, 
i\lnr ilya, Oenova, Nnııoli, f.Jivor
no,t\le sina, Oatıuıe ve Palermoya 
hareket edecektir. 

Pire e 'l'riyeste yolculnr için 
fiyatlarda tenziHit yapılmıştır. 

Volen vo na vlnn için tafsilat 
J. PUSSIOH Acentesine miira 
cnat ediniz 

Kordonda Oemal Oendeli han 
::\o. 13/U 

(18H) '.l'elofon : 25.tS 

A lmaııyuıın 'l'iirhıııgeu <lartil· 
fünuna Tıp fakültesi 

nıuavınlerinden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Refsoukluğu ve tenasül 
hastalıkları mütehassısı 

l\1naye11ebırne11ini Birinci 
Beyler sokaıtı ( Ellıamra si 
nemaııı aı kasında ) 55 numa
raya nakletmıştir. (1145) h 3 

~ ; . . . . : 

czaha esi 
Mfistahzeratı 

Her yaştakiınız ıçın kıymetli 

1ac;lar kepeklenır, dökülür. Kt-pek 
çıplak kalacak dıye iiziilmeyıuız. 

bir ziııettir. f yi bakılmamış 
zail olmaz ıı;annetmeylz, başım 

mükemmel hır podrndır. Kokoyu alır Te tere mani olar. 

FEN 
Bu gılıı arızaları gıdermek çn· 

rolcrını halıuuştur. 

Her Eczaneden Arayınız. 

Hilaliahmer Merkezi 
sinden: 

Eski,ehir Hlllallahmer ambarandan: 

~ 
Umumı-:-

Izmirin l7l Suları 

1,5 Derecelik Su 
(Koç Taş) 

Satı, merkuı: Baştarak oawıi 

(20) telefon (2967). kimyni 
reemi raporları haizdir. 

altında numara 
.,, bakteriyoloji 

m~~!uı (Ihlamur) 
çiçeği g idi. Geçım ıeııe çok rağ

bet görmesinden ötürü mevcudu 
lrnlmıyan hususi pak ti rimizin 

ihzarına başlan mtştır. Diikkanın
da aatmak iizera bizd n paket 
alan Hnaf ihtiyaçlarını temin 
etıinler. Çünkü rekolte ge9en 
1eneye nazaran azdır. Pakotler 
5, 10 kuruttnr. Karadeniz malı 

Sale tozunun zarif Irnp taları yalnı" 15 
kura,tur. Toptan alanlara \e. 
kooto yapılır. 

ışıldak Bala ık TO 

cila tozu 
faik Ye daha nouz emu.line 

olmaaına rağmen iki türlü hizmet ifa oder. 

.Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, AtilA, Rlak Fi• 
FIRyozen sinek il&9larının her boyda kapah kutolnrı yardı 
Dökmosinin Jltreal yalnız 100 kuruştur. 

ARTI• kumaş hoynlarımızın teorüb"sini yapmıyan k•
1 madı 15 knrnşla r~ngini atmış ipekli pamo~ 

yünlli elbiseloriniıı:i istediğiniz renkte boyarsımz. 

Uesmt rub~atnameyl haiz LEYLEK markalı ra tık 81\Q bı>11 

sını ihtiyacı olanlara tavsiye elleriz. Eaoaf için toptnn satış (lle 
kezi depomuzdur. 

Taran tnTalet sahana ECE Tim tozu, Kaol Brasso, pire to• 
karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, koloııyn, kolB, to1 

kal, demir hindi, limon tozu, her nevi asit, lfi.stikten ma~aınrll1 

muetarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için soı.la, tnr9~ 
leke tozu, sabun tozu, lüks Rahnnn, fare zebiri v.s. 

TELEFON : 3882 

Bergama Asarı Atika Müze9 
Müdürlüğünden: 

Bergamada yeni miize binaaı yanında yapılmBkta olan fil 

ninin ikin<"i kat beton döşemeıi ve tugla dn•arlıırı m Ycnt 300 
lira tahıiaatı ile olan Ye ke,finı göre yapılma11 tarihttın itibar,ı 
20 gün müddetle miinakasaya. konnlduguııdau taliplerin hu gd' 

mlize daireıin• uıtrıyarak plan Te ,artoarneyi görebileoıklerinı t' 
IUyık görüldii~ü tak:dırcle 20 teşrinie'fnl 93t puar günü saat 4 '' 

makamda toplanan komiıyonca ihalHı yapılRcagı i l~n olunur. 
10-14-16-17 4.303 (625) 

B.A.~ ~ELE 

Kemal Kamil Beye 

1 

.Mubtılıt 'erit, keten pantalon, terlık, çautalar, terzi malz•·I 
DlHİ, 'f• 1aıre c6 'l'e,rinitT'feldo Ferit Saç Suyu 

ı,ıc fcnnın ngaH buikaai bn 

iHi~tn toplanmı,tır. 

Ha ., ka ilaçtan memnun olmı· 

yanlnrn tanıyeo FERlT SAÇ ııuyu 
kollatıflınlar. 

J lk giind(• kepek gider. Saçlar 

kıuntlonır 

• DEPO 
S. FERiT 

ŞiF A ECZANESi 
lzmir Defterdarı ğından : 

Sabıbinin vergi borcunun temini tahsili için tah ili emval 

kanunun~ tnfikan hacztdllnıi~ olan mosııdiye mahalle irıde Me
ıııdıye soka~ıada kain 190 nuınnralı depo tarihi ilanı.lan itibaren 

21 gün miiddetle müzayedeye çıkanldığındnn almak .,., mü~ıt.ye

d" ,artlarını görmek ietiyenlerin tlefter<larlik tahıildt idaresine 
mürtt,jaatlarJ. 28 • 5 10 41.0ö (556) 

lttaiye, ve Fıyet marka otomobiller n mıalzemHi, demir Ta
riller c7 1'••rııııeTnldu 

Preı tızgabı, tenekeci kordon makinaın, elektrik malzemH· I 
c9 'l'•trıniıTveldı> · 

Bakır kuın, ot ve kıl fırçalar, Halat, balflıklı •~er takımı 
l l Te~rıuievnl 934 tartbinde ıatılacRğınt.Jarı taliplerın mü-

raoatları. 6, 7, 8, 9, 10 ~207 (693) 

izmir ithalat gümrüğü müdür
lüğünden: 

Zırde müfredatı muharrer ena 1atılncağınflan taliplerinin her 
güıı ıııaat on <lör tte ıatış konıiıyonuua müracaatları. 

Ki1o ]~ .yanın Oınsi 
6760 At!'aQ varıl 

6t < ])11ıııır yarıl 

5388 At?aç sandtk 

49 Qıngo iç ?.aruf 
5:3~8 l\lnknvva knta 

511 Üziim ıepıti 
}4u Af!aç kundura 9iYİIİ 

21 Hitiimen 
60 Kölıue bakır 

2t8Uö 'l4 • 80 • 5 • 10 4035 ( 529 ) 

Erkek - Size eozac ıKerual Kamil beyın (Gönül) kolony•••' 

takdim edebilir miyim7! 1 
Köçük hanım - Çok meni, Kemal K:hnil beY Hildl eoz•b 

nHinde Bahar çiçeği, Altın ruya, Y:ııerııin, Fulya kokol-' 

i9indtn hanımlara (Gönül) de nrlyormuş. 
Erkek - Şu yeni yaptığı Göniil kolonya1101 mı'! 

- Küçük baıum - E·nt Gönülde n• Hhhar n• 
fuınn •• hayal ne znk T• zerafat yar Telbaııl hi111i 

, ıaılır yar ltir bU1taiz ••• 


