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Cumhutiyttin ııt Cumhur/yel eserlerinin 11ekçlsf, sabahları çıkar siyası gaıtttd/1 
nı A~ır ıunthan.~ınt'a haf'l1ln11:-ofı _ı _ 1 

zmiı/;/eı, Bugün lnt;h o Vafı 
e En Kı mettaı H k ızı 

• En Az;z 
ullanınız ••• 
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ir6 Bin Lira Istanbnl'da intihabat !.:-:~.~~~-~.! ... Be~~.~.~ .... !~~·.-.. 
Belediye lntilıabatı 

Şehir Baştan başa Donanmıştır Birçok Canlar Koruyabilir 
imtiyazlı şırketlerırı pek 

çokları halka yıllarca izd ·rap 
vermistır. Bilhassa ımparalor. uk 
devrinden intikal eden ımtıyaz· 
lar, adeta mem.eket dahıH nde 
mevzii kaptılasyonlar şekiınde 

Maliye Vekaletinde Bir De Hazine Müsteşarlığı ihdas 
Olunacaktır · Spor İşleri. .. 

yaşamıştır 

Bu vaziyetlerın b.r kısmı, ı 
imtiyazların vakti!~ ağır şart 
larla verilmiş olmasındı.n bir 
kısmı da, bu müesseseleri kont 
rol vazifesile mükellef o 'an la
rın müsahamaasından doğmuştur 

lzmir Rıhtım şirketi rezaleti, 
Istanbul elektrik Vt! tramvay 
kumpanyası , lzmir su şiı ketine 
ait huaplar meydandadır Hun 
ların maddi, hesaba dayanan 
kısımları telafi edılıyor Çekııen 
manevi üzüntüler sıneve çeki 1 
liyor 

ısıanbu/aan bır nıa 11 zaıa 

Nafia vekili Ali beyefendinin 1 Ankara, 30 (Hususi) - Ma memurıarı müdür ve müdür mu 

ml t bır er de mevcuttur. 

zi Enstitüsünün beden terbiy.esi 
kı~mından şahadetname alan 
talebe.erin spor teşkiliıtlarıoda 
vazife a ı maları kararlaştı Bu 
husu . ta bir tfılimatname hazır· 
!anmaktadır. 

Il'iürahhaslar Gidiyorlar 

Istanbul, 30 (Hususi) - Par
lamentolar konferansına iştirak 
eden mürahhaslar memleketle 
rıne dönmeğe başladı l ar. Mürah
haslardan bır kısmı buğün gitti• 
ler. 

lstanbul Intıhabatı 

bu mevzu Üzerinde gösterdiği ! tiye Vekaletince hazırlanan ye· avını o ı amıvacaklardır. Yenı 
hassasıyet ve haklı şiddet bütün ni maliye te • kılatına göre ve teşkilatta ta hs ıı at ve tehakku
g~nüllerde ferahlık tevlıt eyıe· ı kalelte bircle' hazıne müşteşar kat ış er•nı basıt l eştirecek tet-

ş ır 1 - 'hd A , ıgı ı as o unacaktır " tah heafn 1 erblgesl 
lzmır. su şirketi hakkında sil görmemış buıunan malıve An1<ara 30 (Hususi) - Ga şerefıne donanmıştır. 

herhangı kapıyı çalsanız binbir ____________ ._.. .. ,..~------------

İştanbul 30 (Hu<usi) - Bu
rada beıedıye intihabatı yarın 
(dugün) haşlıyor. Her intihap 
daıresıoe ait sandıklar önde 
bando ar olduğu balde mahal 
ı eler halkının alakalı tezabüra
tile kaldırıldı Şehır intıhabat 

şikayet dinlememek imkansızdır. 
N~ ?:aman bu mevzua temas 
etsek başta şırketin alakadar 
memurları, devletin bu müesse
seyi kontrola memur eski ko· 
mıseri daıma bize zarardan 
bahsederlerdi Şirketin senelerce 

blanço.arı bu şekilde tasdik 
olundu Son tetkikler meydana 
çıkardı ki ıu şırketi hem kazan 
makta, hem hükümet hissesini 

lienüz !vetıce Yol.": .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yugos av \ie Bu~gar Kralları 
Dün Filbeyı Ziyeret Ettiler ... 
~~~~~~~~~~~~~~~----·~~~~~~~~~~~~~~~-

iki Milletin 
saklamakta, hem de batktan lstanbul. 30 (Hususi)- Buı 
fazla para tabsil eylemekte idi. ı gar gazetelerınin ço.< n ı kbinane 
insan bu vaziyet karşısında na- olan neşrıyatına rağmen öuıga
sıl ruhi bır ısyan, kalbi bir te- ı ristan - Yugos.av kralları ve 
essür duymaktan nefsini koı uya- 1 devlet adam ı arı arasında görüş 
bilir? melerin benüz müsbet b ı r ne· 

Son haberlere göre Su şirketi 1 tıce vermediği bildiriliyor 
haksızlığını itiraf eylemiş, hü 

1 
Yuı;roslav r.ca li muahedeler in 

kümet bissesi olan yüz elli bin 1 dokanı•maz l ığ ı üzer ındeki görüş 
lira ile halktan usu lsuz faz la nokta•arından ayrı l mış deqillerd r 
aldığı seksen altı bın lırayı öde- 1 Muallakta ka lan mesele . erın bu 
mek için iki a ı mülılet ıaıep görüş zavıyesınden halli haıınde 
etmiştır. Bu mühlet de kendisine misakın tahakkuku mümkün o a 
verilmıştir. Şırketten tahsil olu caktır Görüşmelere devam olu 
nacak yüz elli bın lira hükumet nuyor 
h'.ssesi olduitu iç ı n bu hususta Yugoslav hariciye nazırı M. 
hıç bir mül'a ea serdedeme iz. 1 Yevtiç Yugos ıav gazete muha 
Fakat ha•ka ıadesi lazımg:ıen birlerine beyanatında: "Görüş 
seksen attı bın lıra i İn bazı meıer samimi bır hava ıçınde 
düşünceler ilerı sürüleb~ır · ilerlemektedır. Neticeyı resmi 

Seksen aıt b' tebliğle bıldıreceğız ,. dedi. 
ı ın tırayı abone· 

lere iade atmek kevfıyeti tercih Hıçblr Mani Kalmamış 
~lunursa her a•ıenın bıssesıne Belgrat, 30 (A.A) - Yugo· 
uç, beş lıra ısabet evliyecektir slavya Ajan•ından: Kral A ıek-

Anlaş ına 8:\ Da Mani Kalmamış 

Bu Sabah Başlıy_or~. 
intihabat Dokuz 

Hazırl klar 
Belediye intihabatına, şehri · 

mizde bugün saat sekizde baş 
!anacaktır. 

Bu maksatla 
tihap heyetleri 
toplanmışlardır. 
doktor Behçet 

mahalle'erin in· 
dün belediyede 

Belediye reısı 
Salih bey tara· 

fıodan kendilerine ıntihabat hak-
kında izahat verilmiş, mühürler 
teslim olunmuştur. Belediye mer· 

kez encümeni ile Karşıyaka encü 
mani de dün geç vakite kadar 
toplantısıoa devam ederek vazı · 

fesini bitirmiştır. 

9 gün devam edecek olan 
intıhabat içın her gün saat se 

Gün Sürecektir 
Bitmiştir 

kizden akşam saat yirmiye 
kadar rey atılması kabul edil
miştir 

Sabah saat sekizden akıam 
s.at on sekize kadar her va· 
tandaş sandıkların bulunduğu 

yer lere giderek reyini istimal 
edecektir Bu büyük gün şer~ 

fine bugün şehir baştanbaşa 
bayraklarımızla ve defne dalları 
ile süs . enmiş bulunacaktır. Ha· 
tipler şehrin muhtelif semtle
rınde hazırlanan kürsülerde hal· 
ka belediye intihabatı hakknda 
konferanslar vereceklerdir. 

- Sonu 2 mcı sahi/ede -

Selanikte Bir Hadise 
Vardar Mahallesin~e Gürültüler 

Oldu - Halkın Heyecanı 

Selanıkten bu Manzaıa 

Atina, 30 ( Hususi ) - Dün tahrik etmiştir. Vardar mahallesi 
sabah Selanikte Yugoslav taba sakin eri Sırplar üzerine hücum 
sından bir grupla yerli halk ederek linç etmek istemişlerdır. 
arasında vahim bir hadise ol Derhal yetişen polislerler hadi
muştur. Sekiz on Sırp gencı senin feci bir şekil almasına 
Vardar mahallesinde milli Sırp meydan bırakmamışlardır.Halkın 
marşını söyliyerek geçerken po . ıs heyecanı karşısında Yunanlığı 
müdahalede bulunduğundan bun tahkir ettikleri iddia edilen Yu
lar poııse hakaret etmışlerdir. goslav tabaalarıoın hudut haricine 
Ora:lan geçen bır şoför balkı çıkarllrualarıoa karar verilmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Huylu Buyunelau Vazgeçmez 

Ve bunun büyük bir kısmı zen-! sandırın Sofyada yaptıgı •eya- Fılbt K/Jy/nindt Bul~ar Köylültıi 
gın ere yanı çok su sarf eden hata matbuat sayfalar dolusu akşam gece geç vakit Fılbe ya Filheye geıir gelmez Bulgar kral 
varlıklı kımseıere da" t kt yazı tahsıs etmekte ve bu ıkı b k · gı ı.aca ır , . kınında kain Kridım şatosuna ve kraliçesi i e rlikte kral Bo · 

ı on .ar bu paraya m h d hadısenın ıkı kardeş millet ara y K rı' sı"n ann~si pren•es Marı· Louı· - · d u ıaç e . k ıritm i ş ölan ugoslavya ral ve ~ J 

gıl ırler Hatta fakir'er ,, d sındakı mu arenette yapaca«ı sin metfun bulundug· u katolık . • uzer ı n e " Kraliçesi ile Bulgar Kral ve Kra 
hıle bu kadar küçük b b ehemmiyetli rolü tebarüz ettir kilisesine gitmişlerdir Yucros 
1• ır me liçesı dün sabab bir av partisin· " 
ağ tesır yapabılmekten uzaktır mektedır de hazır belunmuşlardır. Öğle lavya kral ve kra ıçesi prense· 
Haıbukı lzm rın bır Vtreın nasta Zagıepte çıkan Novosti ga yemeğınden sonra ikı Kral ile - Sonu 9 uncu sah11ede-

:;sıne ş ıded .e ihtiyacı vardır. zetesı diyor k ı : B l , iki Kraliçe Jfilbeye gitmişler ve ZB'A7.7'77:ztt:2Y.ı' G !~ 
em leket hastahanesi kafı b Yugos avya ve u garıstan orada vaıı ve be ediye reisiyle 'l a 'lzt 

lunmamakla beraber, sıkışı: arasında samimi bir dostluğun ğarnizön kumandam tarafından O (J 
ca ihtıyaca cevap verebil' teessüsüne artık hiç bir mani karşılanmışla dır Hükümdarların 
Zünrevı hastalıklar için ;~::ı kalmamıştır iki memleket henüz muvasalat arı haber verilmemiş 
bır müessesemız vardır. halled lmemiş bazı küçük mese ölmasına rağmen Filbe ahalisi 

Fakat en tehl?keli bır afet leleri uygun siyasi hareket bir bu haberi çabuk öğrenmış ve 
~lan_ sarı hastalıkları ve verem liği tesis edildikten sonra •a2'· hemen misafirlerin istikbaline 
lılerı kabul edecek tesisat ve lam bir ittifak kazanmış ola· şitap ederek hararetli tezabürat-
teşkilittan mahrumuz S bb" cağız· . tı bulunmuştur. 

ı ıye tıll- •anı. M Mal in Mı t 
- So;u ıkıncı sahifede _ Krallar Ftlbede T• do~ta~rl L~ı •kım~'!'' ~ 

•JCQ.au H • k k> Sofya 30 (AA) - E,.,,ıem.. . -~, .... •• .. açeaa 
• • _ 1111• çalı9tıa •. 

Yalnız bır kalıraınan 
)ık bir a~k ve lı<tyeoan 
romanı ılı !!ıldır. 

Bn rıııııaııd:ı. öğreııil•· 
oek hır ~ok tarihi haki· 
katlet d11 •ardır. 

•:----
Nızamettın Nazlfln bu 

kudretll eserini pek ya
kında ba,ııvoruz. 

(Eskiden fototrafçı olan cellAt elektrikli idam sandalye
alnde oturan mahkOma hitap ediyor) - Buraya bakınız ve 
flcll ederim bira gGIQmaeylnlz.. - ita/yan karikatiırü -
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Ilk ek tepi erde 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

Diier Vilayetlerden lzmir Vila Fe
ti Emrine Verilen Muallimler 
Dı~M Yılayetlerden lzmır yı ı lı~ın•. ~len~ıııenııı Seyrekköy 

!Ayeti emı ine verileıı ye mübte- muallımi 1'I u?.afftr hev f zmır 
lit mt1ktt1plera tayın oloaaa wu· Kazımpa,a mektebine, Ur a hi 
•ılımluııı lı telerı vılayete gel· rıncı ruekt~h:nıl n A lıye E~at H. 
nııştır lzrnır Tııpaltı m klebın~, l!:aıir· 

Ant lya - Elmalı mekt bı uıu- 41 ektebi muılllimı leınaıl 

f' eni A•ır 

Hilmi eym De Eli 
t ten Çektirildi.. 

D '" lı lıuıasi ıııulıaıelıa ru~ 
allıuıı Fetbıye banıw hleııemen 

'ebıt Kemal ıııekıe ı mallllııulı 

iine Bö7 y moonıi na ıy ın 
den mııallıııı Saım hey Ö<lemit 
Zafor ınekıelııoa, Kocaelı ruual· 
lımlerınden Huan Hami:ıı hey 
Bayındır merkez mıktebıoe, Qa· 
na.kk le ınuallımlııriaden Ragıp 

bey .1enamenin Koyundera ıuek· 
tebııı e. Konya muallııulariaılen 

Melılıa baoıın Dılı:ılı merkez 
mektebıııe Knyıerı muallımların

deıı Aaını bey Urla Gülbab9e 
mektıbıoe. Kiıtabya maallıml•· 

riodao Halıda H. Kamalpafa 
merkez ınektabıue tayın 11dilmit· 
!erdir. 

Hakkı bey Her!!amA Cıııualı köy ... · 1 t "U 
1
· • 11·1118 1 ' uıuru L"ı ıtCI l~yea1 " a 

ınııellıınırı , aynı mektepten mem· 
nb y Ur! ılı:ırıcı mektebin11, 

tabkıkeıı nıülk•ye ~e ıııalıye uıii· 

ıettı lerınce ılunal dılıni tiı. 

Miifatıi~ler tahkikat tu'eke
ıini hazırlamaktadırlar, Bugün 
lerıle do ya Yilavet idare meolı-
ıine tevdi olun .. caktır. 

Diiıı ıuiilkıytt müfeltişlıgınce 

liizum göılerilarak mnlıuıbei 

bıııueıye miidtir vekilı va batkA 
tip Hılmi beyın de eli itl•n çek· 
tiı iluııtıır. 

Mahmut Esat Bey 
Dün lstanbula Gitti Ismir vıJAyııti dabilindaki 

mua.llimlerdıın na.kil n tabYil 
ıiilanler: 

Öıl"miş Ouıııbuı ıyet ınektebinılen 
.MiişYike hanım Ödemi~ lnönü 
m~lı:tebina, Emı ralem mektebin· 
den UIYıya lıanıııı Urla birınoi 

mektebınıı, lzmir l\ti@l\kı Mılli 

mektabınıl•n F11dıl hey KAr9ıya
lı:a Fevaipıtşa mektelıine, ll•rga 
ma Gazıpa9a mektebı muallınıi 

Kerime banıın lzmir Şebıtfatbi 

bey mektebin•, Bayraklı moalli 
mı Miinıre b .. nım İzmir Şat.it 

fatbi h~y ıoektebın•, M ueHı Y • 
tim mektebi muallimı Ü•man 
bey Menemen Helncı mek· 
tabin•, Üdıııııo Kııyınakçı 

Şebrımızde bnlunınakta olan 
mekttılıi muallıınlerinden Selçuk 
Bey Oı!emit Otiınburıyet nıek- etıbak Adlıya Vekili meb'oınmnz 

Bergaruanın Reşadi7a mekte- tebinıı, lzmir 'ebıt Fazıl Bay Mahmut E~" 1 b~y dün Sakarya 
iti muallimi Llltfl ba7 Qandı.rlı mektebinden, Şarıfe Hanım Kalı- upnrıla letnnlınla gıtmi' hır çok 
ı. .. maallı'mlı· ,.1·ne , Kemal pa•a 1 kt b Od . . doıt ları tarafından hararetle .. ..., ,.. , man ar me e ıne, eını,ın 

• ı L b" ıı · h•fYI adilmı9tır, Mahmut Keat .-rmat n me..te ı mua. ımı kaymaiı.çı muallimi .AYni B~y 

Nıha.1 hanım Bayraklı mektebine, Lutuflar mektebine, Keerıı mek bey lıtanlııılda on, on be' 
T L ll"İİn kadıor kalac"k tekrar irauln blaarlı .. ö7ü mna.llımi tehi mnallimi H.ii'tü Bey Ku 

Hilmi bay Tirenin Telı:eköy ma- şebrıınıze gelerek inkılı;p kür•ii~ii 
9ada'ı Tırba köy ınııallıınlıgıne 1 1 H lk . 

il . ı- · 01 lı: b <ere erıne a evı ıaloııların<la a ım ı~ıne, tı mır ta i mual- Kearo uaşmnallıını lınlAtl Hey d 
1 

k 
11 1 !ıl b · K k e.-aru ey ıyece ıır. m aazuıı anım. ar91ya a Torbalı Karakı:ı:lar m~kıel11119 _ 
Tfirlı:birllgi malı:tabiae, Üdemi9 
!ıtı lı:lll mektebi mııa.llimlerin-
elan .Aalııe hanım hmir Yıldı-
rımkamal mektebine, .Armatlu 

Çandarlı ba,muAllimi Zıyaeııııı 

bty Menemerıııı Ayuoık kiiyii 
melı:tebina, Qandarlı muallimi 

Vilayetlerin 
tıali Vaı.iyeti 

Mükerrem hanım Emirl\l~ın ınekmektebindea Şükrüya hanım Iır- H n•nıi ıdarelııı ce Dabı liy• 
mir Tına.ırtilpa maktııbin•, Narlı- tıbıne, l'ıleııem~ııın Inkıliıp ıuek - Vek:'.il~tıne gönderılmakte olan 
elan maktabi maa.llimi Turban tıbi mua.llınıı ll•crp bey lııoır iiç aylık Yıliiyetler nıa.li Yaziyet 
bey hmır Sakarya. mektebine, Narlıdere IUHklebıno, lnkıliıp cetrnllerinın tef'bbura ugratıl
hmir 'J.'opaltı Moalllmi Karual melı:tehi ruuııllımi H•c"p hey ınıyarak ılerlrnl gönderılm~ıi 
bay -11oati be7 maktabine, Ber· lzwir Narlıdere ınrkıebınl', Ke Dabılıy., Yekf•l~tinden vılayete 
ca.ma.1110 Yayaköy maallimi Ha- malpatanın Kerdema lıiôyU bıldırılmitur. 

llt be7 Url" Zaytına.lau m.ekta- muallimi Sıulık Bay TKbtalı ---
bina, tamir Dut•p• mektebi köy mektebi uına lımli!?i· Hayvan Sergisi 
maalllmi Kıymet hanım lnönü ne, Kotadı<'ı Şırioce mu - Ayın dördüncü günü ıki giin 
mattabina, Dikili mark•• malı:- allimi Fetbibay Karalınruıt d enm •imek üzer• BurrıılYft Zi-
tebladan 'faırı•I Nüoaml bt7 Barbaroı maktebııw, 'l'ır .. nın Su uat mektebınde açılacak olan 
Tire ilı:inoi mektebine, Tınaır batı moa.llımi Şahap bey Kuş ahlı baynn aerı:iıine şimdiye 
tape mılttabindan Nihal ha· adaaı Belevi mekt•bıııe, Keııılll · kadıtr 83 baynn kaydettirilmi,. 

Bunların •lliıi kıarak n 
ta.y, 12 ıaı eşek, 6 111 boj!a Ye 
ooba91 de ıoaktir. Kayıt mna.
meleıina <laum edılmektedir. 

HA. EBL 
Ya gın ara Karşı-

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

Belediyeler Y an~ın Söndürme 
Aietleri Tedarik Etmelidirler 
Dahiliye Ve aletinin Bir Ta.mimi 

1 '.l'atrıaıaYYel ili~{ 

86 Bin Lira 
Birçok Cani r Koruyabilir 

-Ba,ıaıaıı bıııncı sahi/ede -
Vekaletinin Tepecikte Emrazı 
Sariye hastahanesi ancak yirmi 
otuz hasta kabul edebilıyor. Hiç 
~ir gün bir yatağı boş değildir. 
Oksüre öksüre her gün Tepeci
ğe gıdeıı e öbet beklıyen 
hasta arın mevcudu yüzlercedir. 
Bu bahtsızlar yalnız kana}'an 

Vaı ı<latıarı fazla b ledıyeler kalpler.nin acuıını çekmek, ba 
ete •elen bir tamimde lstanlınl uıotorlo yan~ın aöndürme aletle 

Dahıliye Vekaletııııl<-ıı vıl:ı· 

ımsız'ığın e minı duymakla 
Adlıya Sarayııııu yangını ı al rı kııllan•csldArdır. 

kalmıyorlar. Hergün buıuoduk
Aııcılk 1.nnlar da düz 1'8 arı-

/ 

gii•l~rilerek Heladivelerin yangın ları muhite, iradeleri haricinde 
ıöndürme aleti temin n tedarık

lerını iıtemittir. 

zalı arnzı üzerinde ın nakletmek b ze irlerini saçmanın teessürü 

Hu tamim• göre Y ekaleı yan
gın ıöndiirme aletları etralında 

tetkıkat yaptırmıt n bAled .yeler 

ıuecburıyatında olanlar içın ayrı 

bazı şartl.ırı ıhtı.-a atmakt•dir. 
Diiıı arazi iizerınde soyu bol, 
büyükçe heladi1aler ayni zaman· 

için tayanı t.ıuıye •öndiirnıe ıla ıokAklarıııı da ını .. yacak it

Aletltrinin şu lertıpte olma.luını 
te•ıı•t eylemı,tır. 

Varidatlan nokun nlan be· 
ledıyeler için •I ile ı'lıycn ya.n· 

faiye techi?.atına malık olacak
lardır. Hunlarda efrat Ya dıger 
eöndiirma lenzıminin nakline 
mahwııı bır nakil arabııeı, bir 
arazoz, eıhrın lıöyöklöl!üne ki

altında sürükleniyorlar Cemiyet 
kend ,ferine karşı vazifesini ya• 
pamadığından onlar da cemiyete 
zarar vermekten kurtulamıyorlar. 
Şu halde kabahat kimin? 

Şüpbesiz cemiyetin. Eğer ce· 
miyet lizımgelen hastahaneleri 
hazırlamış bulunsa, onlar hem 
etrafı zehirlemekten kurtanlmıt 
hem de sıhhatları korunmuş ola

motopn m p caktır Bugün bir Verem hasta· 
A ra:>ozlar nesi vücuda getirmek için iane 

üç hın kılo hamule ıa,ıyacak cemine kalkışılsa eminiz ki, yirmi 

gın eöııdörm• tnlombaları b.r fıtyat edecek kııdar 
kaç al tnlumbuı kütük yerlMde bulnndnrmAlıdırla.r. 
yangına lı"rfi kili bır tıtbır H · 

yılabılir. kudreltn olmalıdır. Moıör araııo· b b. ı· k 
Ru tnlnmbalar bam an amme- .. , eş ın ıra toplama güçtür. 

z" aaall• kırk kilo metre ıur at Belki de imkinsızdır. Hazır 
li, b~m da aa nrmalı, ya.na a.la· vauıcalı: Ye 120 derece meyilli elde toplu seksen altı bin lira 
Yirali olmalıdır. lı: ı k b' I L k d tt 

Hn tnlumbaların ıu bıısinıııi, 

ıki dane hortum •j!zı bnlnnma
lıdır. 

10 n, aıa çı a 1 •oe.. 11 re • gibi mühim bir para vardır . 
olma!Jdır. Bir heyet teıkil edilm•J bu· 

Vlliyııt bn tamimi biitün ka.- !unsa su aboneleri liaklannı se•e 
za va nQhıyeler• giindermı~tir• seve böyle hayırlı bir maksada 

Kar(!-ıy-a-ka-v~e-E-sr-ef-pa-sada !:~:i~e!~~dü!mz;!:;~::ne:::~"~: 
~ parayı çarçur etmek çok yazık-

iki Mektep Daha açılmasından 
Niçin Vazgeçildi 

Vilayet daimi encümeni dün müh<!ndislerce yapılan keşfte 
mutat toplantısını yapmış ve mektebe yaramıyacakları ve 
bazı kararlar almııtır tehlikeli bulundukları tesbit 

Tehacüm dolayısıyle talebesi edildiğinden bu mek tepi erin 
en çok olan Karşıyaka ile Eş açılmasından saarfınazar edil-

miştır. 
refpap semtlerine birer ilk Karşıyaka ve Eşrefpaşada 
mektebin yeniden açılması mü- mevcut mekteplerin sınıflarına 
naıip görülmüştü fazla talebe teksif edilmiş ve 

Mc:ı:kiır semtlerde mektebe ihtiyaç ta bu suretle temin 
elverişli bulunan iki binada edilmiştir. 

Dış :Pi~asalard.a 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ihracat MallarımızHak
kında Gelen Haberler 

tır ve çok hazindir. Emrazı sa
rıye hastahanesi yanında bu 
para miktarınca elli . eltmıı ya· 
taktı bir pavyon vücuda getir
mek Jİmdiye kadar bu şirketten 
çekilen manevi üzüntülerin ye• 
rine derin bir vicdan huzuru 
yaratacağı gibi cemiyete karşı 

ifasına mecbur bulunduğumuz 
bir vazife de yerine getirilmiş 
olur. Alakadarlardan hasasiyet 
ve hareket bekliyoruz. Bu fır· 
sattan istifade etmeği bilmeliyiz. 

Xan:ıall ı3'.ak.k:o. 

Belediye intihabatı 
- Baş 7 ara/ı Birincı Sahi/ede -

Her mıntakadaki sandık oım Oltı malı:tabiae Ödemi' pa~a Merkez mektebi muallımi tır 
.Adacide mnalliml•rinden , Ke:ıı· Hatıoe hanım Ç19ma ıkınci roek
zlbaa hanım Armutlu mektebine, tebina, Kemalpata Merkf'ıı ın"k 

Birci malı:iıbindan Fatma. Gii- tebindan N 1 hat t.ey Manaman 
ıida hanım Kemalp•t• Gerdalİ Halncı köy mektebine, Kemal
malı:tablne, Giizelyalı ••ktebln- P•t• yıılı:arı kızılca batııınallimi 

Otomobil kazası Almanyada Kuru Uzüm Piyasası den Saime hanım Dnatepe mek- Şükrli bey l\ııralıurun Eglenlıo

bayrağımıza sarılmış bir halde 
bulunacak ve ondan eYvel mın
taka intihap heyeti tarafından 
açılıp ıııuayene edilecek ve san
dığın bof olduğuna dair bir za· 
bıt varal,as ı tanzim olarak kapa
tılacak ve ondım sonra reyler 
atılacaktır. 

tıblaa, Adagüme ma.lı:tebinden 

Ra.,ıt lıey Topa.Ilı mektebin•, 
Kara.boran Ej?lttnho!>& mektehin-

dın V ebhi lıey Oılemi~ Kay· 
makçı ıııektelıine, Geuııköy 

mektebinden Torban bey lzmı r 
İnkılap mektelııue, Seferihiur 
Zaferi Mili! mektebinden Keınal 
bay İzmir Gii~cl1alı mektebine, 
Yani Foc~ haşınuallımi Şa.kir 

ca mektebi ınualliınliltıııe ııakıl 

ve tayın Pdılıııiılerdır. 

At Koşuları 
Sonbahar al koşularına ıkiıı 

ci Teşrinın on alııncı !!İinii lıaş· 

!anması lekarrrır etmi,tır. 

EYelkı akşam Bııbriba.ba par · Daha Ziyade Sa~lamlaşmıştır 
kı ününde lıir otomobil kazuı !f'Jt Her akşam yine heyet mu• 
olnın~tur. 94. nunıuAlı takai oto 
mobılı 9olürii Bilal efenılı ida-

reaıııdl'lıi otomf>bılı polıı memuru 
Oemal•e Hılat dendılerıo 9arp 
tırmı,, memarlMr ı'iicntlıırınm 

ınuhtelıl 1erlerınden yarala.nmı, 

!ardır. 

Muhtelif mahsullerımızin dış ı rinden kote edılmiştir. vacehesinde sandıklar açılacak 
piyasalardaki vaziyete dair şeb· Golden bleaşetlerin peşin sa- reyler sayılacak ve tekrar za• 
rimiz Türkofis müdürlüğüne şu tışları 28-40 şilin, b:r ay vade· bıt varakaları tutulacacaktır 
malumat gelmiştir: !ileri 38 45 şilindir. Mıntakalarda intihap ıfıoe 

Almanyada kuru üzüm piya Girit üzümleri peşin olarak mıntakadaki intıbap heyetinden 
ıaaı 22,24 Eylul haftasında ev· 38 47 şilin, bir ay vadeliler midi şehir meclisi iziaıodaa da 
vclki haftaya nisbetle daha sağ· 40 60 şilindir. Korent üzümleri birer zat nezaret edecekitr. 

, b17 Buca bırınci maktabioe, 
Koaak mekt•bi ba,mnaHlmi 

Bu ko,uların 1akı11tla f•lab 
encümeni i\l•idırn galmui bek
lenıyor. 

Abdi Bey 

lamlaşmıı, muhtelif numara nin peşin satış,arı J2 50, bir ay işçiler ve intihap hakkını ha· 
Fırında yangın üzümlerin fiatlerinde yüz kilo vadeliler 52. 10 şilindir iz talebeler kafileler halinde 

l 
başına takriben 1 florin kadar Avusturalya üzümlerinin eski sandık başlarina giderek reyleri-

Fahri bey iPni Fo9a. batmaal
limllgin•,M•nemınin Dııgan Y •· 
ulrköy muallimi l\lita.t be7 Me. 
oımenin Haaanlarköy muallim-

Gazetı.mt~ ıdare ınüıliiı ii Ab · 
di bey dıiıı Saka.ıyA \·apnrile 
Iatanlıula ~ilmiflır. 

.. 
ELDAllBA I. 

MllLı KlJ1UPHANE SJJı;EMASJ 

Bu Haf tanın Zengın Progran11 : 

1 - Viyana Hasreti 
SA.BIE JKA.Bl'l'ZA. ve 

BEBBEBT :DIA.BCBA.LL 

2 - Solmuş Güller 
GBETA. GA.BBO - LEWiS STOJrE 

ti rilPcak tır. 
Ttnzildllı fiyatlar: Birlor.i 45, 

_EY ralkl gece. lı:i99fmelık ca.d- yükıdiş kaydedilmiştir. 19 ve20 seneler mahsuslü 34-52, yeııi ni kullanacaklardır. 
dııaıııde 789 :Samarah fırında Eylül tarihlerinde eif Hamburg mahıulü 36.(j() tilin araıında Karşıyakada da bu~ün İnti 
yaııgın çıkmıt iıda derhal aöa- 1.._ak u-zer- y- k·ı ı..... I la ö - t- K mal babata başlanacak ve bir sandak o., • uı: ı o _,oa z - muame g rmuş ur ap -
dilrülmüıtür. Yangın fırın•a mir ihracat tacirleri Eyliıl ayı farı ü:ı:iimlar 33-37 fİIİD• satıh. kon_ulaca~~d Bd sdn~:k 3 gii.<J 
bnlnnaıa Hacer baaıaıın teııgilıı- tahmili prtile 7 ııumara lzmir yor a~~ı ma e ~ - u an s~nra 
t k L -, ı ı t- Jrlı:ın L • • • • dıger semtlere aoturülekcetır. 
• • ma .. •r 1eı •• ır ;raL. ii:ı:üıalenne 21, 8 numaraya 22, locır: Türkolis Berlıa ,ube- ....... - ........ ~.! ........... ,.,_ ... . 
tıgı ko.rplt lamba.aındaıı çıkmıt 9 nuıııaraya :!3, 10 numaraya •indeıı gelen malumata göre kiye malı ıif Triyute kum•• 46 
tır. Fırın aigortuıs lınlanmakta. 25,5 -..e 11 numaraya 29 flori• 17 22 Eyini baftaeında lııcir pi· ve kamea 70 Mark ü:ı:eriadea 
idL fiat teklif etmiılerdir yuuı bir az daha sağlllllllatmıf sabl1D1ftır. 

Almanyada ıon ithallt karar- ve fia.tleri yükıelmiştir. Kilosu 68 Halbuki ayıai sınıf mallar bir 
Mal Almak •ameainia çıkmuı piyasayı bir tanelik ekıtrisma nevileri için hafta ev•el 58 Mark üzeriadeo 

1 • az ı:evptmiştir. Fakat Türkiyede Eylül tahmili yü:r; kilo batına muamela görmüştü. Bulgar ve 
stıyorlar gelen •e gelecek olan mallnra 9,S 10 florindir. YugoılaY Yumurtaları Almu pi· 
Yumurta, Zabuot va bam kartı me•cut kolaylıkların de Londrada peşin 24 2 ', bir ay yaıalarında daimi surette mua· 

madde almak i tiren 2 A.lman vam edeceği anlaıılır anlaıılmaz vadeli olanlar 26 34 şilin üzerin- mele görmektedir 
ithalat firmaaı TürlroliH miira- h:mir üzümleri piyaıası derhal den muamele görıııüştiir . Bade111: Alman piyöıalarında 
caatla hu işi yap 8nlarııı edreı sabit v• emin bir vaziyet al- l•keletunlann pe4inleri 30 45, Badem fiatlari geçen haftaya 
leriııi iıtomitlerdır. mı,tır bir ay vadeliler 56 95 şilindir. niabetle yükselmi,tir. Tatlı nevi 

Londra: lzmir üzümleri peşin Yumurta: Bertin Türkofis fU Bademler için lzmirden yüz ki 
ff ) • t 8 satışlar 35 40 ıilin, bir ay vadeli beıinden Yumurta piyasaeı hak· losu ıif Hamburg olmak üzer• 

a ı ey satışlar iıe 36 55 şilin üzerinden kında şu malumat verilmektedir. 62, acı Bademler için florin isten· 
Bitlise Başn1lıdür Oldu muamele görmüıtür Iran kuru Son hafta içinde Alman piyaaa· miftir. Geçen haftaya nazaraJI 

lnlıioarlar ıdare i Alaancak üzümleri peşin olarak 31 şilıne la{ında Yumurtalarımız fiatlerini fiatlerin vasati olarak bCf florio 
uıcara !alırıkuı müdürü Halit satılmııfır. Kalifomira .,. 'la· de yüzde 10·15kadar bir yükseliş yükseliş vardır Piyasa aağlaııt 
9ay .Bitlıa vilayeti ııabi arlar tureller peJİn olaral- kaydedilrnİJtir. ve emindir. Türkiye mallarıd 
bqmüdilrlü&ÜJıe ta.yı •dılıııi•tir bit' RY. ~ad<tlil11 c~oıfından 700 saadtk Tür raibet Eazlaciır. 
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Hariciye 
Rüştü 

T 'I k• ve ı 

Beyin 
·miz Tevfik 

Beyanatı 
Bir Askerin Yeri Sevda Yuvası 
De~il Cenk, Ateş Meydanıdır Konse · Intihabımız Gazi Türkiyesinin Kazandığı 
Şimdi bu kadarını dinledikten !urdun. Fakat unutma ki benim BÜ}· • Itiınat Ve Seı.npatiye Delalet Eder 

ıonra, madem ki babası veri pişirecek ve kurtarılacak daha -
yor ve beğenıyormuş. biz m önlü iş:erim var.. İltanbııl. 30 ( A.A) - Oe- karde,ııniz Aruavutluk bizimlelaylar içinde müzakerel~re mo•-
nemize gerek diyebilecek misin? Dün emir aldım. Yarın da nevreden hogiiııkü ekspre1le dö· I birliklerıni lzhıır •ttiler, Polon· zo olmakta denm etmesi 
Cevap ver bakayım Gülere ne gidiyorum anne .. Gidecek olduk- ııın Haricıye Veki.i Tevfık Rü, ya baricıye nazırı M. B•k ce- muhtemeldir Söziiınü bitirmeden 
~iyeceksin? O, gene gelecek tan sonra, genç bir kı7.a ümit ttt beyefendi .Aasdolo Ajaneınıu naplarinıu göıterdil!;İ •"ıaımı eıze fDDU arzedeyiın ki, içeride 
Oz.. vermek, istikbalini bilinmez bir bir muhabirine şu beyırn:ıtta bu· doetlaga müte,ekkirim. Dıyebi· ku .. Yeti hır ~ün daha fazla artan 

Özdemir düşünüyordu. Bir yarına bağlamak yazık o'ur değil lunmnşlaJ"dır: inim ki hu münaa~betle ,ark A ... o hrı ko .. utini yaluız ınlhun 
an genç kızın sarışın yuzu gü mi? Doğrıı Oenevreden Milletler rnpaBI tam bir vahdd manzarını de .. amıııa vuıta olarak knllan 
neş renğini andıran kıvrık saç Zehra hanım acı acı inledi: O~miyeti heyıti içtiınarndan ıe göıterdi. Garp Avropuı do .. ııt• mağa a:ı:meden Türkiyı cumhn· 
ları, beyaz alnı, karakalem le _ Yine mi ayrılık? Mütareke liyornru. Ha toplautıdıı. iki ü~ l~rinio dı hemen hepııi bizı rey rıyetirıin dı,arıdaki itibarı milli 
çekilmiş gibi ince kaşla oldu. Kavga bitti, sanıyorduk, gıı· mühim bı\dıse oldu. Biri bildi verdıler. Konseye intilıabımız vahdet ve kadretle mütenasip 
rı ıık uzun kirpiklerle örtül- ne barut kokusu, gene silahların giniz gibi '.l'ürkiyenin meclis Gazi 'rürkiyes : nın nmd11i olan olarak her gün al'tıyor. Bir mil
müş büyük· yeşil gözleri, göz- çarpışması durmadı. içimde din· azalığına intihap edilmuidır. 52 sulh siyasetine daha fiili şekilde Jetin Gazi " gilıi şefe hmet paşa 
lerinde canlandı Yumuşak se miyen bir sızı var Demir •. Baban de .. ıetin bir iki rey nokaan itti- 1ardıın etmemiz içi.ıı lılze yeni gibi l;ııı· deYlet adamına rualık 

Maarif Vekili 
An karaya Avdet Etti 
Ankara 30 (Hususi) - Yoz · 

gat ve havalisinde tetkikat icra 
etmekte olan Maarif vekili Zey· 

nelabidin bey bugün şehrimize 

avdet etmiş ve Iran şiiri Firdev 

sinin birinci yıldönümü merasi· 
minde hazır bulunmuştur. 

Maliye Vekili 
latan bula. Gidiyor 

Ankara 30 (Hususi) -Maliye 
Tekili Fuat bey 15 gün mezuni

yet almıştır. Vekil bey mezuni
yetini lstanbulda geçirecektir. 

Bir Ayda Doğan 
Ve ölenler •İ şimdi biras şikayetle, biraz gibi seni de bir gün kaybeder· fak ıayılacak a~bıle Mılletler ve faydalı fırsatlar veı·e . olmuıııdaki ender tarihi bahti 

ıokulan, biraz yalvaran halile sem eğer... Oemiyııtine girdil!;imizin henüz oektir. Millııtltıı· oeınıyeti kür· ysrlııı;ı Aoropa ort&1ına ber Ankara 30 (Hususi)_ Eylül 
genç adamım kalp yollarını arı• _ Sen kuvvetli ~e becerik ıkinci ıeııesi konoeye ntıhabımız •iisüude ıöylediğim gibi biz giditımıle b ı n bir i' ve lıin bir iptidasından bugüne kadar bü· 
yor gibiydi. tisin anne .. Babamın yokluğunu Gazi 'Iü ı kiyeıiuin medeni Dün- şımdıye kadar yaptıklarımızın ınsıın l9inde eldı etıigiıniz müe tün Türkiyede 34044 doğum ve 

Güler yava, yavaş perde benimle avuttun benim de yok yllda kazandığı büyök itimat ve garuru ile ıktifa eden lıir millet pet netıcıılerde dahil fazla anlı- 19410 ölüm vakası kaydedilmiş 
geriıinden ileriye ~eçiyor, elle luğumu •. sempatiye clelalıt ıder. Ve lıil· deyiliz. Şımdiden ıonrıı daha faz. yarak ve nvioerek konatnrorum. tir 
rini uzatıyor: - Of sus! O nasıl söz .. Şimdi haaaa ıolb ıiyuetinde elde ettigi la yapaoagımızdan emin ve kn ... 

-Ah sen, sen niçin anlamıyor, yüreğime indireceksin. Başımın fiili nıuTaffakıyetler için bütiin utli olarak ı,e atılıyoruz. Mil 
kafa tutuyorsun Demir Bey? onu kara günlerini bir bakışla aydın dnl~tlerin haktanır bir ınııkab6- Jetler cemiyetinin bu ıeııııki top· 
ıenin için istemiyor, bir ötekisi· eden özüm, benim b'ricik ışığım, luıdir. Bu intihap ayni zamaıı lantuına bir nıühiın hadiH de 
ni senin içın reddediyorum. Ba· bu ışığın söndüğünü ben gör da büyük şeflerinin anlayışlı büyiik komşıımoz dost de .. ıet 
bamın beni sıkıştırdığını söyle · miyeyim artık. ,.e ozan giirüşlü idare ir,atları SoTyetlerın cemiyete girnıeleri
melde yalnız ıeni, her ,eyden - Bugün gene cok sinirlisin Rltında 'Iürkiyeye dış politika· dır . .Avrupa ve .Aıyadaki mnaz
evel seni harekete getirmek is· fakat beni dinle anne Bbana her da if•sı ınukadddr nzılenin tabii Mil! mevkii a,ıkli.r n ınlh .. a 
tiyorum, diyordu. zaman vazifen için yaşa diyen lıir neticP•iılır. Hu 11\yedttdir ki, dı11ndeki :ıt•yr•t .. e eHrleri ci 

Bilmiyor musun bugün bu, ya· sendin . her eeyalıatıında. beyne ' milel Bİ banca ıııaluın olan Sovyet Raı-
rın yine bir başkası.. Ben tek Vazifem beni çağırırken be yaMet fıl•nıiııde Muıtaln Kemal yanın mıllııtler cemiyetine !{İrıne
baııma bu ağları koparıp gön ni geri çevirebilirmisin? En son TiirkiyRııınin mevkıi • o lo:ıyıne sı orada kaTvet .-e hararetle ıöy
liime varılmaz siperler ürüyorum. lzmirin de yadel!ere geçtiği, t ı n n daııııa <lolıa (l\zla aıttıjtını leodii!;i gibi Oenene mü.,.se1eıi
Orada yalnız senin için bir geçit gök gürlemesi, bir yıldırım ate· muhtelif veıılelerle mü~abeıle ııe ancak yeni bir nuluz Tı kııd 
Tar. Bir aöz, bir işaret yeter .. şi gibi yüreğimizi yaktığı gün, ediyoruz. Bu hakika f ı ıon inli· ret ı:etincek amildir. TiirWıye 
Yo~sa, bu ağn beni öldürür. yine burada içinin acısını gö~· h3 p mür.aaehetile tokrar gör hem lııından dolayı diger bütün 

Özdemir titredi. Evet bu dert !erinden çıkaran sendin. O yaş· nıekle mül IPbir olduk. Bılbaasa dostları gılıi memnundur. Hem de 
yanışlarını kaç kereler ıtülerin ları kurutmağa babamın alınmı bizıınle mii~terek hareket eden lıüyiik koııİfil m•mlıketin değer· 
Y•til gözlerinde okumuıtu Anne· y ,. ü ü t _ . d hizıın intılıabımız içın çalı~aa fi lıaricıy• komiııeri do•tom M. 

·ı b b k ıın ve n a maga, ant ıçen e 
ile ış aşa onuşurlarken birden b d" B doulaı ıınızııı kıyıııetlı yardım· Litvinotla milletler cemiyetinde 
• . . . en ım anne . en o yaşları ı ı ıçerı gırse; genç kız ı n o baharçı· .. . . arını zı <relmek l:l zımılır. Bili · kon&eyde daha ıık tt,rıki meni 

Isvec Veliahtı Hz. 
························~························ 

Salı Günü Saat Dörtte Istanbula 
Muvasalat Etmiş Bulunacak 
lstanbul 30 (Hususi) - Ce· lerile Tevfik Rüştü, Dahiliye ve

nevrede Milletler cemiyeti top kili Şükrü Kaya ve Sıhhiye v•· 
lantısında bulunmuş olan Hari kili Refik beyler Ankar:ıya ha· 
ciye vekili Tevfik Rüştü bey reket etmişlerdir . 

yanlarında Pariı sefirimiz Münir Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
bey olduğu halde bugün şehri· bey Salı günü saat dörtte şehri

mize gelmişlerdir. mize gelecek olan lsveç Veliahtı 
Akşam üzeri Ankaraya hare· Prens Güstav Adolf hazretlerini 

ket eden tren ile Büyük M'llet karşılamak. üzere tekrar Istan 
Mecliıi reisi Kazım paşa ha:ı:ret bula geleceklerdir. 

Yunanistan da 
çeğini a!ldıran yüzü bir anda pem· henuz sılemedım, sen de o ant· yonunuz ki, İran devleti Qam· edecejtimden dolayı ayrıca bizzat 
be bir tülle örtülmüş gibi olurdu. ları daha unutmadın sanırım. zellı~ini koymatken lııziın ııam balıtıyıırım. Millet ler cemıyeti 

Sözlerinde, bakışlarında lıep Zehra içini çekti, ağır ağır zetlıgımi~ üzerin& \ ıu teşebbiiıü nın bn aenekl içtimaı ba,ıa ııze Ceneral Kondilis Ve Metaksas 
ı:aptedilemiyen bir heyecan, bir yerinden kalktı. OğlunuD kolun Türkıye lehıne teveccüh etti. ıöyledigim gibi mühim bli.dın· } f yakınlık sezerdi d t t k .. .. . d" Kom~u ve doıt devletlerin bn !erle ınalamaldır. t.tı bn me- muha e etle anlaşmak aleyhı•nde 

B
. d k" an u ara ayna onune getır ı , 
ır a ıka kendini düşünme· .. banketi bizi çok mütelıa11lH et· yanda büyük dostlarımızdan Atina, 30 (Hustsi) _ Mu 

ae vakti olsa k .. - Bak buraya bak, ne go· y o •• genç ızın goz· .. Ö miştir. uıı,ınisıanın muralıha.ı Afganiıtau cemiyete girdi. Ba hnlefet fırkaları reisleri dün 
!erinde okudug-uuu d-udakların· ruyorsun z? u kı1metli barıciye nazırı aziz hadise bizi çok ıe .. ıııdırdı·. Af· A d H ı yan meclisi reııini ziyaret • e· 
dan da işideceg"ine emindi. ayrel e: dostum M. Maksimoı bizim ganiıtanııı cemiyete ıtırmeei mu- B k 1 d " rek aşve i in parlamento a 

Fakat şimdi? dört yanı du··,. - Seni. Orada, yanımda ve mııuffakiyetimiz için ad•· amelatıoı nsıılen tetkik edeıı d k h kk d irat e eceği nutu a ın a 
mania sarılmış bir ülkede bir gönlümdesin anne .. Beyaz başın, ta Yaııarıiıtatı~ın intiha_ bı komisyonun niıliı>ini ve umumi 1 M f k "' ma ümat almışlardır . uhale et 
~~ erin yeri, sevda yuvası de· tılsımlı gözlerin, özlü sözlerinle me•zuu bahsimiş gibi candan heyet nezdınıle bu işin mazbata reisleri aynı zamanda hususi 
aıl cenk t • .. ı·· k • 1 tı· S k d ti k b t 1 ·ı h 1 T " • a eşı, o um veya ur· yine vazifen için yaşa diyorsun ça ış • 1 1 cıs u ra 1 8 arı e mu arrir ııı;ıni ürkiye • Alga• bir toplantıda bir proje ha:ı:ır· 
tuluı meydanıdır. Bu karanlık değil mi? bir hirinı bağlı olan bıı iki kom niıtanın miinueb•tl•rinin ııkılı· lamışlardır. Bu proje hükumetle 

ıtavgada, kendi karanlık iıtik · - Evet onun için ülkümüze şu milletlerirr be.vnelmilel ıiya1et ~ını ... bu dnletin Milletlır anlaşma şekline aittir M. Ve-
oaline genç b. k h t 

1 
• . ' aahaainda güıterdik eri bıı 1ami· cemiyetin• ıtirm11ındı •ahun ne ni:ı:elos cevabını vermittir . Gi· 

k 
_ ır ızın aya ını u aımak, topragımızı yeşertmek ' arıttı•- ga ·· - t d" . mi birhk ve berab.ırlik hötün dır•o• çalııtıgımı bildılderi için ritli devlet adamı intihabat ka 

Dudakları:;::~~ mez ı. ıçin yaşa· Fakat senin için ya- ı\loımı eıı güzel örnık ol111or. bana te .. eccüh ettilar. Bıı Tazi· nunu üzerindeki ihtilafın Reisi· 
K· · şıyan bu kır saçlı kadının da Bonon içindir ki, Y nnan matbu· teyi ıeTinçl• yaptım. Bu ıuretl• cumhur intihabından önce hal 

ımbilir, belki yarın, evet ayrılık tasasını bir kavuşma um· atıua ıon heyanatiuda Türkiye· Milletler cemiyeti orta .Aıyada lini is.temektedir. Diğer taraftan! Cemal Mondilis 
yarın bir hiç veya herşey ola- · k d ı y H b N C 1 K h 1 f k b k guıile giderdiğini ve yaşamadan nın oaıey ı bn uııma11 una· kıymetli bir unnr dah!l ,.e bl~ ar ıye azırı enera on a e etin projesini a ım ıra · 
caktı. Hem on altı . on yedi ya• beklediğıni hiç unutma.. niıtanın bi:r.zat kendiıinin orada de Oıneued• bizimle birlikte diliı ile Ceneral Metaksaı mu· mağa azmetmiştir. 
ııııda görgüsüz, körpe kızcağı· Seni en k b .. d' k" rey aahıbi demek oldoğnnıı ıöy- 1 k iti d t d b k -.,.. 

zın duygularına pek te olmuı n· 1 k .çot d" ununH ıçın ı 1 

liyen M, Makıimoı cenahları ::k~'~: bAd~ıeı:
1

r ba~o:nd~
8

=1~: TAYYARE SiNEMASI 9' • ı 
d 1 

ışan ama ıs e ım. arp ge· t h k · k t · f d 
uygu ar nazarile bakılamazdı. ris" d b" , .. d k amamarnen a 1 ı. ı ı a • eımıt· Jetler oemıyetindı her uneki 

Ş F lı ın e ır ana sevgısın en ço tır. İki devlet arnındabariot ıi- mutat. ı,ı.rıe nıuhtelif komiı 
u a ri bey de kızını bu bi .. .. 1 b • h t k d" . k d k r gonu agı aya a, en ını yaaeti teınıildı bi9 fark gözıtml- yonlarıla çalı,mıştık. Ba mt1aiy• 

a ar 51 arlayıp neden bu kadar korumıya daha çok değer ver- yoruz, .Aynı memnuniyıti aynı her zamıın olduıtu gibi yakından 
tez davranıyordu? d' . 

S
.. .. ırır sanıyordum . Yanımda ol· noktai nazarla izhar ve ifad•eden alakadar olduk. Oınevreden 

- oyıe O · · Y J ? sana z nıçın suıu· duğun zamanı fırsat biliyor hep agoı a .. yanın kı .. metli hariciyı avdıt edinceye kti,dar hafi ve 
yorsu~ Yoksa Gülerin ne de· bu zamanı gözlüyordum. nazırına Ye Yııgoslavya matbu aleni kou111 içtimalarına ittirak 
mek ıstedig" · · 1 y k k. t d t kk"' t k · t · ını an amadın mı? azı ı yaşayışın dadını sa a ma a •t• ur e me il erım. ettım. 

Haydi anlamışım ne ola · na, güler gibi bir kızın temiz Türkiye. Yagoııa .. ya RrHındakl Orada bnlıınan doıt de .. ıetıer 
calc? sevgisile doyuramadan ayrılıyor- rabıtanın canlı ne derece aae- harioiyı nazırlarile ftık ıık tıı· 

Ne mi olacalc7 Hemen sun. lam vı knvntli olduğunu ıize maalarda boluaıırak gerek ken 
Nihal hanımlara gide~ bu iıi 

11
• Yanık kadının gözlerinden tekrar bıyan etmeye hacet gör- dimizi yakından alıikadar eden 

cağı sıcağına pişirir, Güleri de süzülen iki sıcak damlacak ya· ın•m.Bn hakikat artık bütün Tür- m1111hıl1r gerek diğer beynelmi. 
güldürürüz.. naklarından iz bırakıp kayboldu. kiyenin malumudur. Balkanlarda lıl ıiyul meaail hakkınd" fıki r 

Özdemir bu çıkmaz yolda Cenç adam lıir anda sert ve müttetıkimiz Romanyanın nam· teati ettık. Balkan misakıııa <J :ı • 

b h d d 1 
dimdik durutile annesine baktı. dar bariciyı nazırı M. Tituleı· bil devletler barıch11 n a 7.1r/3Trnın j 

ey u e yere ura amayı iste- - Sanki hayat dediğin hep konan bu işte bizim içiu bütiiıı içtimaından ıonra n«•. rı •, l ılı n ıo ı. 
miyuek kat'i bir ses! e cevap bu mu anne? Hepsi sevmek, se gayretıni sufeltil!;iııi teşekkür- Jııti AJ'anılar nrdiler. Uelı· c el, 
verdi: " vilmekten nıi ibaret •. Fakat en lerimlı kaydetınekteyiın Y al nız ıçtiına 27 TP~ r i :oiı vrnltle olaca k 

- Anne, içeri gırınce sana çetin çıkmazlarda bile tecrübe- Be.ikan miıınkrna dahil devletl11· tır. Millet) ,. ,. (' • ııı ı yetı mecli .ı -
v~recek başka başka haberler siz başları döndüren bir muam- rin d•i!;il bütün doıtlarıınızın niıı Klin ıııı ıı """ toplaotısıııua 
ı!rluğunu söylemiştim. d b d -·ı ·7 A ki bakkırnızdakı' iyı' duygalarına 1111 • l"k b · h d A S ma a u egı mı ş ,. ren ı ız" ı e ~ "co ıı e ıyor. v-

en çoçukları oyalıyan cici insanları sarar düıündürür münaaebetle parlak tezahüriine ropa deTletlerinı me•gal e<ll'n 
bır oyunc - .. t . "b" b . ' ' bir agı gos erır gı 1 enı tasa ve acı verir ancak tadı bil· •ahit olduk. Kendiıile daima ıyi Şarki A napa miaakı A .. u8 

kaç dakika aTutmak istedin tün bu acıya değer mi bilmem •• Te doıtane münaıebetler idaaıoı turyanın lltiklali gibi 

• • 
::S-cJG--'l:J:N9 

HALK QÜNÜDUR 
Fiyatlar : 40 :ıo 25 1\ u ro~to r 

2 fı·ım bı'rden· HULYALI DUDAKLAR (Melo) 
• KADJN POllS OLU/\ICA 

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

HULYALI DUDAKLAR (MELO) 

Tamamen Fransızca sözlüdür 
Bu fılmde Par' sın en yüksek muz syen 'erinin 

enfes bir konser c!e dınliyeceksi niz. 
verdikleri 

KADIN POLiS OLUNCA 
Şar k ılı danslı, tevlcalade bır komedı 

SEANS SAATLARi: --------
Her gi\n: 15, 17, 19, 21,15 
Ouma giinü: 13 te ılave ııeanu 
Perşembe günü: 13 ve 15 te mflktepliler seanıı 
Gecelerı Güze/yalıya otobiieler tenıın ııdılını,tir. 

' 
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1 Bi Casusun l ayalı 1 
- -

HARiCi TELGRA.f HABhRLbR"f't 
5 Marte Rttar n ratan E 
= -lllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:: 

- f> -

S6ylediklerine &6re Boşlar (Almanlar) 
c,,;ocukla.rı B'.fl>siyorlarmış 

&rtn sayılotın hüllsası : 1-ran· ı - Geberhn kahpeyi .. 
sa hakamttinct Uiyan Dönör ni a- Küçük çocuklarına kadar 
nıla taltıf edı/en büyük harp casu- h · d b d" I k d 
su hayatını anlatıyat: f;skr bir tay- epslD e u 1 e var ı. . 
yarıcı olan Mart/rl'. Ru:hard şüahe- Karakol ça.vu•anon tevkıf ka 
y/e bakılan "Bannd Rou{?t. ;00• rarıodan sonra karan ık b•r de· 
ıehatıtsıne davet tdiliyoı. Bn htJ.. fiğe tıkıldım. Bır ot mınder. 
dıse 1915 ıe vuku buıuyot. Oıauya Zıya ve ha•a o amıyao boiuçu 
tayyartcı o/orak yazıımak ıçın fıu bır yer •. Köpeğimle birlikte ge 
kapıya UaJ 11111an ıakai bütün te- · b d k. ~büst · . k 

1 
ceyı ura a oeçıece tım 

şev en Mtıcesız a an Mar/he B . 
c &nntt RoılJ?t • a ıtıao1ıktn yolda . . en. ıcerde göz yaılarımı 
Zozo namını taşıyan eskı bır arka- ıçıme smdırırken yukar ta evra 
aoşına rast ttelıy.11: Bu aaam art- kım üzerinde tetkik er devam 
hmın aü.şman cası.sn olauğunaan etmış. Tayyarecılık ıdatım jan 
1llphtlenmek/ed11. Bir çok vesı/eler darma•arın nazarı dıkkatıoı 
ihdas edtıek Maıthe'yı Casuslııkla ıb t · • C'' e mış. .• 
mucaaele eae-ı Fraırsız ftşkıllitı bil· .• 
ro5una getuıyoı. Meş.luır tayyareci Karanlık hocreden çıkarıl· 
haflyeleıin ırtuala1tna ılk aeıa ola- f dım. Jandaruıalar yanında, umu 
rak uf!ıamış ael!ıldu Haıbın b~· mi salonda oturmaklığıma mü 
aıgı t?ünltrae köylüler taıamıahn saade edı l di Huzurumda sıkı 
ıttıham tdılmı1, janııaımaım ı.ııa· dıı<ça sıkıldılar ilk nare>iet e ı 

fırıaan tevkif edilmiştı ·· oın şıddetıoden üzü,düklerı be•li 
Gidemem idi. Sakın, gü:ı:el bır kadının 
Niçin? genç ik kudreti, had se'erıo va 
Benzinim yo.: 
Burada lSOOO kilo benzin baroetine rağn;eng üıroesıoi bi.en, 

ber şeyden eğ.ence vesıles çı 
•ar. Kumandanlıktan mevcut karan coşkun ruhu haber.m o i · 
benzinleri yakmak emrini aldım d k- .. k k · k. · • . . . ına an uçu araka.un 'a ın 
lıtedıgıoız kadar benzın alınız. 1 b"' - · l. G"" ·· ı. ht 

M k
. . . . l erını uyu emış ı unıu .. ı t 

- a •namı ta.mır ıçıo ma-
k" · t" · · d b" • . yaç.arımı tem•n ıçıo ç rpınnor 

- - - - - . - ) .. ' . 

l\ankin Hazırlanıqor 
..................................................................... 

Çin Havn Or usunu Amerikalı 
Mütehassıslar Islah Ediyor ... ~~~~~~~~~~~ 

Çin Altın Para Esar·ını Mı Kabul Edecek? 

Seylanda 
&~üthiş Kuraklık 

Kotoınbo, 29 (A A}-Mütb.ıt 

hir knroklık 8eylan aduını mille· 
e11ır etmış Hınd11111n o•1' zı 
pırın9 •• çay m•heuliin• cıddi 

zararlar nrmiştır.Sıryırır yoklnıtu 
lııtbua adanın şımalıı•de au~oz

loklan ı•tır•p çeken maymunla
rın 1'abşet tıalınıle ahalıye hii 
cıım etınelerıne aebehıyet ,.,,. 
mekte n geyıkteri su bulmak 
iimidıl• şehırJ .. re lrnşturmaklııdır. 

Tren Kazasının 
Ta.f silatı 

Loodr&, ;/l) (A.A)- Var1'ık-

ııayırde Vervık iltıaalı: rıoktaıııı 

da bır ıiir'at trenile adi bir yolcu 
trani çarpışmı~lardır, On. h ı r 

kıtı ölmüş, yirmi bir ki•i '"' a 

la.mmıştır. Ö!entarin riçfi kRuıu 
ılır. 

Ingiltere-Alm.a.aya. 
Anlaşması 

Londra, 29 ( AA) - Berlııı. 

.ıon dörıen !ı.l. Loit Heıt1 tlıın 

;ıkşam buraya golmi~tır. ln~ıl 

ten ile Atınanya a ra11 ndtıl.ı 

mali -... tiııari ıniiz•kerelue ıle-ınıı ıo_ız_ı e ıdr . saat ıçın !ardı Mes ek el'ının ve üoıforma 
•ermı•ızı rıca e eıım. _ . 

lş b 
. k" k H ları ıo verdıgı cıddıyet ıç noe 1'am i"in ne vıalut Beri in• dön•· 

- te uoa ım an yo e· . . " 
b 

_,_ b hızmetımde bu.uooıak ı;ın teba , ceıtı betli dl'jtıldır 
men ar ... ete mec uruz _ _ . 1 luk gostenyor. "Sana sor erım <Jin ProteatoEdiy r 

Çal'esi.:ı oDar kilo uk on bidon kızım ~en_ an.a _g~tioım,. k~bilın 1 
• /lıar.kinden Bir Manzara V•tıngt.on. 2\1 ( A. A.) - Qıa 

ırmın ""' zın a ını ve oa. um. • v • ,,. a>1ye nnırı ••zıp • - hükftmeti maden giimiir batk11>• k 
L. ld d- d" den kopegıme rltıfatlar yaı?dıra· I LO~ DRA, 30 (H.Rı - In- rmiitebauıslara te1'dl etmi•tı"r h•L.rı" rn •• t L ' dt 

Pikinyi ye yaklaşırken lıö- rak göoıümü almal!"a çaıı~ıyOT ardı giliz gsz"t"l~rının To.~ 1'11<fa11 al Aynı z11manda Qın'de bir tay- yor. Royter ajanıı mubabiırin d t k" . . . • l 

P
•g'im havlama·a b ı d f Kaf>afr/Uarı Erımıştl ~dıktarı ı.,.ı,,.,fMft gore, Jııprın 1""' fabrıkllPI inşan için hazır· hey11natla bnlnn•n na:ııır Çinin & 

11 
.
1
p attı~ı 1ıya~e:t•n tıo ayı 

g aşa ı. ena K·· ı- t ·· · k • ı t ı Q A k h '·" t ı t bir vaziyetle karıılaıacağımı oy ulerın everanı u:ıerıne Ri erı me ıa ı ı ının Lıı~a kn1' tık far y•pılmakfR<lır. Hiitün bu Kambiyo kararaııı!ıgiııılan Ye merı a ıv•um• ıııı pro" • 

anladım Filhakika öyle oldu. sert v~ kaba muameeerı k_ız~ 1 nıl.•r•n 1 tak"'Y" . .'çın dormıııfan bazırlıklarQının J.poııyaya kar- giimii~ para ibraor.tındın ııanaI etmrştır. 
Makioamın bulunduğu yerde gı~ ?~ete. tu lan kar gıbı 1 yeııı yenı ıe·ebhuıl"re !Cırı~ıne ,, da .. aıını ııaybolmıı~ oayınadı gördüğünü aad•o• Am•rikaya Ita.lya.n Trenleri 
yürlerfe kadm ye çocuk top· erımıştı: _ Bır suçlu.' ~·~ caıın sındeo endışededır. Çın Amerı j!;ını göat~rmekıedır. J°»pon me- haber T•rip naz9 n ılifı:lı:ati cel- Rom.., 2.9 (A.A.) - Geı .. oek 
Janmı,tı. Beni srörünce: olarak ıttıha~ edıldıgı~ hakde j lud~n olılugu kadar A nupaılıtn haf ıh bn hazırlıkları daha ziya h•ttıj!;ini ai>ylamı~Ur. M.nmaıl•yb •1 bafııtd& ıürat tHnlıriııio ... 

- lıte ca9Uı geliyor, 1C Ji. b~ -~da~lar uzerınde nüfuumu l'e eızoiimle fıatya, lngıtterff 1'11 da Amerıkanın te,vıkatınl\ at· ıoap ederııe hlilı.tlmatin 'idde&li 1,., milddetl•ri ahemmiyetli ıu-
yor. Diye bağırdılar. yu~utmege ba.Jıamı~tı°'.' Aldır Frıı.n.adan bır çok J~nı eısl•m IPtmektedır. tetblrler alaca.gmı Y• alcst Qinlll ratı:. ten ki• 9dileeektiır. Bôrlee• 

Bu dü,maoca oümayışten dıgım konsenelen 1andaama- baıp IKJ}'&rf!itırı utın a·mıtlır. Şanghay 30 (AA) - Qinin giimü, ihracatın& ,.aziyet wece- Ro ıuiıln Pıuir• 2i ıaaU•n illi 

lrktüm. larl&bpaytqıyordum Par •len ge !iııııkıu bnı.O.ıııetı Qıo han or altın para eoaaını kabul edeoej?i- ııı ~ayıaunın uılua old.ağan• bır miiddett. gitmılr. aiimllü• 
Geri d6neme:ıdim.Arabamın len ir telefonla. hürrıyetım I dcuuıınn ı~n11k ı ı~ını Am~l'ıkalı rı• d"ır Vaşıngtondan ışa" edıleıı ıti,.• etmi•tır. olaoalı:lır. 

iade edildi. Otomobilımle Pa· ' 
yanına geldim. 

Oteci- 14 1> yaıında b' riıe ha.raket edecektim Bu se· ' 

0 
ulı ba"ırdı: "ferde benzin yoktu Von Papenı 

ç ç Ca~·• öl-"'- li Beni Parise götürecek trene ' lngiliz Lehistahda Liberalleri 17den60YatınaK• 

Müca- da.r Herkes Asker.-
- ~n uuc• m, caıusu . . B parçalıyalım atlamak' _ ıç.•n AmyenS<!' kadar udap şteyi Ziya.-
Halk bu teşvil&.ata kapılmıı •yalıJa gıttım. ret Etti Silah Ticareti Aleyhı·nde 

"b" d" lk" J _.ı. · .d Muhacır Koflletert 
gı ıy ı. ı aauarma • mu a . . . 
hale ettiler. Be dea hüriyyet Yolda muhacir Wilelenuın deleye Girişmeg" e Karar 
Ve.ı.kal • ~ dil ç ta akıaL ıle'l'am ediyordu. Ylkılan 

arımı rı.e v. an mı L d 30 (A A) L b a ak 1r· tfa k d ocaklaıııı.ı.ıı enku•oı da bixlikt:e on ra, - i eral 

Ve
çardr. aaV _rkıroıı çı ar ım, taşıyorlardı. Toztoptak içinde fırka bütün meuıleket dahilinde. 

ım . esı a arıma nıa iJ"L tı · 1 h d 
D

.d b '·t 
1 

Ot d b" yüzen piyade lı:ollarıle topçuw s an careti a ey in e mücade 
ı ar a& ı ar. e en ır ses J · • k "lk daha yükseldi: da sık sılı: geçiyorlardı. Baıao eye guı me auretile ı siyasi 

C t V 
,_ L • bu iman l<afilelerınin ceb.ennuni planuıd•n acaba •azgeçecek 

- aaııa ar. urun .. a .. peyı.. .. • . .. .. .. _ d 1 B 
O 
.. ld"" .. k b . sukutunu bı.1 tayyare gurültmu mı ır ir kaç gün evvel fırka. 

urun a peyı... k 
H t d ilk d f 1 k 

yarıyor ve endifeli dudaklardan n•n ıcra oınitesi Amerika ayin 
aya ım a e a o ara 

çok korkmuttum. Jandarmalar şu sözler cluyo~uyorda: • mectisındeki ifşaat dolayısile bir 
arabayı arayınca beıuioleri mey· - Aman dıkkat bır Alman tabkikat icıasıuı taleb etmişti. 
dana çıkardılar . Bunlar aleyhim Ta.,besL Bugün Sundey gazetesi bu tah• 
de bir delil daha teşkil edıyor· Amyeos fe•erao halindeydi. kıkatın Sir Herber Samuel grubu 

d D d 1 Halk her İ!ltikamelte lıo•u u. ayanama ım ağ amıya baş- • • tarafından avam kamaraııoa te•· 
)adım. Şimdı de gözya•lanmı yordu Her taıaftao akın d" k ., ı olunacağını yazıtıa tadır. 
suçumun ıtirafı sandılar. Jandu· eden muhacir kafileleri •et· Vorı Paoen 

B d te 30 (A Al - Ev Yeni Bir T'ırlta 
malar tarahndan karakola sevke- !erini yıkmış dalgalar gibi kaba- u apeş · 

Va-r,o,.q, 30 (A.A)- li•tr•· 
Verdi dilen. bir kararol\m• 17 ita 60 

yatında olan kim1eler içiıı harp 
n1a ıeferberlilı: hAlinde nya 
de,.Jetin miidafaa11 icabeylediği 

takdirde ıolh zamanında mııa

Yın a•k•ri hizmet meclı11riyttiııi 

't'ezotm11kt .. ı ı r. 

Kiiçiik ItilA.t 
K.onfernsı 

Belgrat, :ıo ( A.A >- Küçöt 
itilafın iiçüocil ıkti1at konferaun 
tarafıııdan tayin eılilmı' olan 
mutabaluaıılar koınıteııi meaaı-

ıini ık mat •tmi~tı r 

ltalya.n-Alma.n T -
ca.ret ItilA.f ı 

dildim. Dıprda balkın nümayişi rıyordu. velki gündenberi burada bulun Loııdra, 30 (A.A) - logil· 
devam edıyordu. _ Almanlar geliyorlar ..• Al· makta o'an M.Von Papen bir ga terede yeni bir fırka teşekkül Loil Coır. H.oına, 29 C A.A. ) - Ayın 

Karakol kumandanı üzerim · manfar gelıyorlar. zete muhabirine heyanatfa bulu efmiıtir. Müstakil sosyalist na· Liberallerin ıeisi 26 11oda Berlinde iruzalanau 
deki tabancayı ala.ak sordu: Ba yığın yığın betbaht in narak, Budapeşteye dostlarını mıoı afan bu fırka doktorin nolt- mek hususunda daha büyük bir ltalran · Alman ticari tediyeler 

- Tabanca taşımak için ruh sanlann ümitsizliği, yeis içinde görmiıe gelmiş olduğunu ıöyle- tai nazarından amele fırkasındaır salabet ve itilafgirizlik göstere- mnkan18iıııın metni dünkii er•· 
ıataamenız yok. Bu tabancayı kınanışı mc?mleketime hizmet miş ve Almanya ile macarisfao ve yahut müstakil amele fll'ka· cektir. Harici siyasette yeni fırka zetelud .. ıotişar etmi~tir. 
niçin taşıyorsunuz? etmek azmıım lcovvetlendiriyor arasındaki münasebatın gayet ımdan pek az farklıdır. Fakat ~ k~ ld • k d St kh ı d 

d 
• . . • . mum UD 0 ugu a ar UZUn 0 O m e 

- Yatnız seyahat ediyordum du. Nerede olursam olayım bu eyi ol uğuna ilave etmiştir. sosvalıst akıdeferını tafbık et· · 
da ondan f k h" ti y . J k •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••·••••••••••••ır•••••••••••••••••••••••••Tm;••••• .. •• müddet sulhu muhafazaya çalı- E 

• ı re sa rp m. aoı mem e e k ahb . .• .. .. · d lıı eza L • 
- Ya çaotauı.zda bulunan bu . . . 

1 
d d arşı r erlerm duşunuşlaruı e arşılaşhm. şacaktır . 01~ IS8M 

timıu emrı aıbn ay ım. b" d • · ·ı.ı,ı. • d"" - iki • ı -3000 fra.nk nedir? .. ır egışıllilll< yapacagmı uşu- - og an çocuğum .,., 

Tanenberg 
abidesine 

Ayda 150 frank alan bir jan· k ~my~nı gan onünde halk~n 11üyordum. Memleket felaket madam dedi. Ne kadar korkuyo· 
darma için 3000 frank ancak b~yuk bır ~ıımı t~planıı:ııştı. Bıt- içinde yüzerken kadıolu · rum bilıeniı: Sövlediklerine gör• 
cas11slukta elde edilebilecek mu- ~n :u~arh'7 kkl~elu~ bnnf~ .• dan istifade etmemek kabil Boı'la (Almanlar) erkek çocuk· 
anam bir ıervetti. re elırıo .• ar~ e saa an~ıd~g- miydi? Hiç şüphesiz. pek lnı kesiyorlarmlf. 

reome ıçm utasyooa ırır ım . k d L-tü· h"" ·· · ti 
Jandarma çavuşu beni kara Memur yüzüme baktı: ya ın a uu n ıısnu nı:yc er Gö:ıyaşluı arasında bana ne 

kolda alıkoymağa, yani tevkife _ Trenler mi? Gar kapan· vazifeye çağrılacaklardı. işte o kiralanacak ne de satılacak ara· 
karar verdi. Bunlar Tayyareci mıştır. Memurlar dahile çekil- kadar hararetle beklediğim böyle bası olmadığını, yafnız iki bisik-
Maıthe Richard'ıo ismini duy- mişlerdir. bir dakikada orada bulunıoama.k lefi kaldığını söyledi. 
mamış insanlardı. Bu kadarı fazlaydı Ne beni çıldirtıyordu Bir kaç dairi- Küçücükken karde,imio bi· 

Blslkh!t".. olursa o!suo Parite dönmeli ka dolaştım, durılum. Bu aralık sikletine binerdim. Bisikletler 
Karakolun dışında nümayiJ idim- Müstevliler tarafından ya- gözüme açık bir garaj ilişti. Ne den birini satın aldım. Cıı.ddeye 

yapan halk beni bırakmak iste kalıuıarak harbm &Onuna kadar kadar pahalı olursa otsun bellı:i çıkınca tecriibelerime başladım. 
~nyordu. Allah bilir, belki de hareketsizliğe mahlııüaı. edilmek bir araba satın alabilirdim. Halim cidden gü ünçtü. Mtıft· 
ı<bm ~~hpasıaa kador takip ede istemiyordum. Aynı zamanda Garaja girince fıınçlurıkları• zeoemi tutmıyarak dü,üy0rdam. 
celıl r • ric'at eri aırrı- oın kadınlara oı zaptedemiyen bir kadıııla - S.,nu var -

Bir Çelenk Konulacak 
Berlın 30 ( A.A ) - .Müte· 

nffs Rei•ioıımhur Mateşal Hin· 
denbnrgun doğdaj?u l{ÜD olan 2 

birinci teşrinıle bir ınüfıezt'I aı 

kar tanen bHg ı\bideainde nöbet 

hakliyecektir. Bundan ba'ka Hin 

dın buıgıuı Ja.lıh iiz.eriade Aılolf 
Bitleri uıinuet ,.. aadalu.t ni· 
... nuı. i btHHiAi ba.,.i bu çeL 

"'-••-ktır. 

Stokbolm, :ıo (AA) - Oııldl 

bir •tnbaılan Öi!'reı:ıılılıjtın• göre 

111'eç biilı.ilıneti P"k yakındı~ 

ıpı·ap T9 lspırlo iuhiıarlan gibi 

tıbbi ecza toptan •atışını ılıı. ın

biaua til.hi ıotaolttı r 

lagilteredo Ma. • 
Ameleleri 

Kardif, 29 (A.A) - Cenubi 

Gal maden amelesi murahhas· 

!arı Perşembe günü Loadıada 

elde edilen hal sw:ıtiıı.i kabul 

• gf*'t üeretiJııi gesi 
karar ycrmişlıadiı. 



fenl Aııır 

Askeri ,, 
• Dl Dl k 

Almanya ile Italya Arasında 
Bir Harp Zuhuru Muhtemelmiş 
Daıly Mail gazetesi Fransa FrıınH, Ro ya, Qekoılonkya Aıkttri ıoütehaseıslara ııöre 

•- 1; ale•bınde ukerı bir blokonlıınıuanya Te ltalyıı. o. ••.cak .. tır. Yogoıla1'ya tek hatlll.a . İtalya Turkçeye C::e'Vi:re:n.: .A.11 Şev-e , 
·.:,..:;.:,.:;.:;,;;;~.;;;;,..;;;;.;;..;._, ________ - teş•k kül etmek üzne oldal!ona Hnnlardan Fran.a kenılını mu da· ile harp etm•j?• moktedırdır. 

- ;J - iddia t1dtrek şu un a1yonel neş· faaılaıı başka hır harbı ıstemi· /ngllJere ne dü.fünügor 
On yıl önce, Nısanın on ikin tu Konuşabilir, istediklerini rıyaıta hıılonuy:ır: yecektir. .A.nopanın Taziyeti işte ba-

c ı gecesi Marsilyada başından söyliyebilirdi. Bu sesle bir kar· - A nnpa lcıtuında ı.~ynel- dur. lngiltPrft böyle bir harpta 
geçen bel:1yı anlatacak, üzerine deş sesının okşıyan yardımı :nilel n:ııyd ıür'atle uhımleş mücoıleleııin dışınd kalabilmek 
alçakca saldıran bir şabsa karşı vardı Yalvarırcasına seslendi. ın ktfltl r, Yeni hir bnlıraııın çin hir lıRrtkAt plAoı hAZırla-
uefsini meşru suretle müdafaa - Allo, rica ederim bana znhnro yakın henzıyor Hüyiik mı~ mıılıı1 
.halindeyken b 'rbirini müleakıp derhal imdat polisini verioız dnlet ı.r ,ı mdi y•nı hır 11 ra A nopada hi r giin hi r bar. 
iki korkunç ha disenin nasıl baş Çok çabuk o'unuz matmazel• knrıeıklıklaııı. karşı koymajta ha ıüriiklPnmemiz için Hariciye 
gösterdığini •za:ı edecekti. Hele - l:limdi efe.adim. ın•chorılnrlar. rıazırı Sir Jobn Sımone'on ~im-
gümrük memurunun avağı kaya · U:ıak bir çan sesı •• Sonra L•hı tan Almanya ile mn- diden sa rıh heyanatta buloo-
rak denize yuvarlanınasında hiç tok bir ses: k~ddeutını ortak etmiştir. Al 1 ıouı lfızımdır. 
mi hiç dahali yoktu Meş'um bir - Allo, burası imdat polisi ... manyırnın ihba kn .. utli oldojtu Almanya ~imıtiye kadar gö· 
tesadüfle birleşen bu iki hadise, Can Varol nefes nefese ko· zeh'lhife Fronu ile Htıfakını rülmımit bir eiir'atle ıilflhlanı· 
hayatında fenalık yapmamış o an şuyor: hınkmıetır. L•hi•lılD o~nAnede yor. Ra memleketin mtiH1'at 
bir adamı elbette ki menfaya - Ben Can Varo'um. Maruf akRlliyAtlAre miitellllık biiknmleri hakkı In~iltere T• Italya tara-
ıiirükleyemezdi. Şerefi• ve n:\ fabrikatör Can Varol.. Dünden r•dıletmek .,.., Mılletler c•mı,e- fındao tanındıJtınıı. gör• boan 
muslu bir insan sıfatıyla sö ıleye beri ortadan kaybo'an ve sızce 1 tıne kıtr,ı mevdan oknmakl" tabi ı giirmek icap eder, 
ceği sözlerden şüphe edemez· aranan adam.· Ortada bıçbir ya Almllnyanın mu .. alRk&•ı n batta Almanganın gizli atld.hları 
lerdi. iane.ılık yoktur Her sözüme ina teşTıkatıle hnr~kAt etmı,tir. Alm&nya hariçten alabildij?ı 

Sonra, en mühimmmi bu idi nınız. Evet Can Varoooool Ça Yagoalau11a Da bütün kredileri teılıbata aarfe-
Cemiyet için bir afet olan 2'.en• bık gelini:ı Çok çabık Azılı Ynıı:o•IRTY"' .,,. Almırny" ta- dıyor. Ooümüzdeki kı' .Almao-
cirın mevcudiyetini, onun nasıl b:r çelenin elinde esır m. On beş rsfına geçını~ hnlnnnvor A 1'08 
çalıttığını, ne kadar kiYli e~leYin kişi kadardır'.ar Siıa:ı.lı olarak ve tanRnın ietıklAll m•s~ı,,.inde liiiii 

h k d 1 1 L d b ı ı S b h d 1 Alflfa11yayı idaıe tdt11ltı : Hıtltr 
ya için çok ağır Ye 99tin bir 
kıt olacaktır. Fakat A.lıııaa 

:Sahife ~ -
nkaraya 

-
Dönüş 

lotınbul, 30 (A .A) - B. M. 
Mıoliti reiıi K:1zı oı pata hazret. 

rile Lu 1alıab Avrupadan dönen 

Hariciy• \' f'ki li doktor Te .. fık 

Rü,ıu .. e ık i günden beri •ehri

mizde balonwnkta olAn DabılİJ• 

Vekili ,'ıikrü Kaya beyleoılıler 

ha aktaınki ekapre le Anlrnraya 
hareket etıııışlArd ı r. 

Macar Hariciye 
K a.zırı Sanremoda 

Sanremo, 29 (AA) - Maca· 

ristan hariciye nazırı M. Dekanya 

bir iki hafta kalmak üzere bu· 
raya geldi. 

Udinden Roma.ya. 
Roma, 29 ( A.A ) - Udine 

hareket eden 30 adet takip tay· 

yaresi muntazam uçuşla 1 aaat 
35 dakikada 520 kilometre kat· 

ederek Romada yere inmitlerdir. 

Lindberg ı,iıe Ala
ka.dar Tevkifler 
Şıkago, 20 (A.A) - Burada 

bir kadınla bir erkek tevkif en üyü san aya ara ı<a ar der a ge iniz. ıı i nere e o· A lınRnyll ile ltalyA arHında hir 
Goebels vt Blombtı I! bir ar atla uzanarak ıervet ve şeref top'a duğumu söylemeyi unuttum bup o;ıkRcıııtını l•lımın edıYor. t>n.-yet Ru '" Japonların Si-

dıklarını ifşa edecekti Koca bir Marnın sol sahilinde üçiincü Yne:oılaTlar btç bir zıunın Ttal. beryaclan bir taarruzda bolun· 
memleketi korkunç kamıeTle sokaktaki viUadayım. Kapı önün TB'f" ıoınınRmıtlıudır. İtalyanın ıoalRrınılan endıte ettiği cihetle 

milleti ..-ııtenpernrlilı: dnyflı olunmuştur. Zabıta memurları bu 
ıarıle !tona mnkaTemet edecek erkejin Lindberg işile alakadar 

rinden kurtaracaktL Staviski de bir kamyonet duruyor. Ko ay a•kArf kıvın"ti hiıviik olm11dı!?ı kımılrl:ıınıyacaktır. 
tir. olup polisçe aranılan mahut 

Almanya aııbA ,ımdlden Cona pek ziyade benzemekte 

Mafyalarından ıonraRuk zenciri· !ıkla bulacaksınız Arabauın için fikrındeıl•rlM, Hnnıın için hiivle Çeklerin Vaziyeti 
Matbuab belki .aylarca işgal de boş çuvallar var. Sözlerime hır hır harpta ıt"lipl11r tnratınılıL Qıkoılonkya üç mılyona ya-

dünyanın en mütbi~ n en kaT- olduğunu •öyliyorlar. 
ntli ıtizli ıilft.bları~a ~atıktir. NeYyork, 29 (AA) - Lind• 
D .. ba az ebemmıyetı haız mım· bergin çocuğunun kaçırılma me1· edecek geniş b'r iskanda! mev inanız ve çabık gelin'z Çabık ça halnnınllk ı.ıı,.orlu ftal"" • Yo lı:ın Alman nalümla dahıli 

zuu daha.. bık . İmdat . go•lnyR BrR•ınd" g-erııınlık o bır bar hı ıı;iiziioe alma.ksı?.ın 
Hakikatta birbirine ııkı su Muhabere kesildi. Can ahize klldıtr fRzladır ki M. Monolioi Alınıııya ıle harp edeınıyecektır. 

leketleri de kendi peyki olarak 1 • d 'k'd b. dı C 
e esm e ı ı e ır a ıeçen oa çekmektedir. ). ıni ıeneTe dog-

retı e bağlı olan, ayni hileler ve 
deaiaelerle çalıfan, tetbiş, ıuiis 
timal, dolandırıa.lılc, kalpa:ıanlık 
gibi yığın yığın suçlua mevzu 
olan bu letkilat nihayet Can 
Varol'un yolu üzerinde can ve 
recekti. Can bir fimşek süratile 
kafa11nda yanıp sönen bu fikir 
lere, d•ba do;lrusu bu hayallere 
kendini vermişti. 

yi gene ılişlerile yerine koyarak heynelınil"I PRrlamı;ntolar kon• Romauy.a orc10111na gelınce büyük 
yere yıkıldı. Avni gayretle e9ki 1,.rAnRınn hır miirnhhııs h'yeti bHqıta Auopa ordularının en 

'.. dil · bir Jobn ismindeki adamın doktor rn m•ıt•up e mez • 
ıttifak ıi.temi karmak emelin· Kondondau 50,000 dolarlık fid
dedir. Büyük Biritanya bu Ta yeyi tesellüm eden şahıs oldup Ye rine geçti. Fakat bu son o-ay knılretsızı oldağunu 11pat et ' gönılMın~k ıat"m"mıştır. 

rctiydi Bo~a-z:t kurumuş, vücu Macarlatanın Vaztııetl ziyete kıırşı koyacak mıdırt anlaştlmıştır. mı,tır. 

dunun ıstırabı dayanılmaz bir crhoarı1tan da Atmanunın 
hal almıştı yanında Tflf almı,tır. ş~yet Al 

Tamam bu sırada Matya oda m&nya Annpava blikıın oloraa Dünyanın 
ya döndü. l\tRcarııtana Trıyanon mnAhA<l ... 

Saat On biri 20 sre~iyordu. 11 te kayh~tıiıti toprakları ıaile 
On 1lçftncfi. Fasıl ettırPe~ktır Fransızlar Birinciliğin Kendilerinde Olduğunu 

Kalbimi Ne Yaptın'T... Miı81Hkh•I Alnııın L 0 h Yu 
Kalın urganlarla sıkılan vü· Mat ya soluyarak sordu: gı11 ıa,. ... M ooa r ıttı IR k ı !'\ a pol iddia Ed yorlar • Normandi "534,,e Faik 

cudunon acılannı duymıyordu - Can söyle bakalım ne ka · yo1ı Zllmanınılanhnı A nupaııın 
bile ... Kafası başka bir ilemde rar verdin? giirdiiı?ü ask,.ri ıttılakların •n 
uçuyordu. içindeki sızı sükunet Can cevap vermiyordu. Mat biivıigli olac.ıktır. Anupanın 
bulmuştu. Vaziyetini daha iyi ya yaklaştı Can Varo'un yüzüne biitün miihıın nıarkeılerını elle
muhakeme deıyordu. Dün ak· baktı lshrabm konjestiyonlarını rınıltı tutan dört mılıtar11t robla 
şam hakkındaki tevkif müzek· gördü. Kan kafasına hücum et ıaewlaktot movııuuhRbııır 
keresinden kaçmakla tamir ka· mişti. Genç adam bavi1n yatı /kmct Grup 
bul etmiyen bir rezaletten kur· yordu. Matya elındeki kağıtları Ro ukeri blokun karşıaında 
tulmuştu. Ve iyi yapmıştı. Bu masa üzerıne attı. dij?er hır grop .-ardır. Hanlar 
günse sefil bir kadın, bir cina· p F d' 

- o.o, ransis.. ıye ses · "" : 
yet zenciri elinde sürünmekten lendi •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
se polisin eline düşmesi mü rec Esirin bağlarını çözmiye ça- sadece sen yarsın Yer yüzünün 

cahtı !ışıyordu. Bu vaziyetten çok mü bütün se vet er ne, bütün depde 
Gece korktuğu, ellerınden teessir olduğunu an atan se~i e : be ve b.aşmetine senı değışmı.m 

fırar ettiği zabıta kuvvetleri _ lnsaf11zca sıkmı~~ınız. Ça Can . 1 
timdi halaskar gibi görünüyor- buk olunuz Bana yardım edıniz. Bu ani cevap o kadar içlı bir 
!ardı. Can Va ol bağlarından kur samım yet taşıyordu ki Can a'11 

Polis... tulunc.a rahat nefes almağa baş bu kem ren sevgıdeo korktu u 
du. işte ondan himaya bekliyor ladı Az sonra kendıne gelerek ne vabşi bır aşk ve ne söomi 

Kalbi. doğruldu Matyanın işaretıle iki yen bır kındı. 
gayrışuuri olarak atı- adam dışarı çıktılar Kadına dönerek imzaladığı 

yordu Yaz.yetinin fec.aatına bak 1 • • • bir kaç mukaveleyi uzattı: 
Aşağıya iodiri menı ıstı 

mıyarak dudaklarında tebessüm , k _ Şimdilik bunları ~ölürsün· yorlar O kadar kudurmuı ar ı ·r 
lder bKelirdi. Yana doğru doğrul onları teskın için mukavele eri ter. Dığerleri devam edecek ... 

u emiklerının çatırdarcasına Saat kaçtır? 
iıtirabıııa aldırmadı. Bir kaç de- imza'atacağımı vadettım. - On bıri 25 geç yor. 

fa daba dönerek Matyanın tele Masa üzerine bıraktığı kağıt _ All gece yarısından e•· İngilizler •Oonarder 53h 
fonu koyduiı"u küçük masaya ları gösterdı: vel hepsini imzalamıı bulunu· npuınou d•nize indırdikleri 
vakla•tı Heyce.anı huduts .. ·du. - Çok az vaktımız var. On . 1 1 tb t d 
' Y - d rum. gıinılenherı n~ı ız mıı ua ın ,. 
Bu dakıkada hürriyetine kavuş ların şüphesıni uyandırma an - Ya biz, ne olacağız? bu gemının diinyanııı en biiyülı: 
aa ancalı; bu kadar tatlı bir he kaçmak içın acele edetım Mu- - Bız mi? Zencirden kurlu· aehneeı oltlojta hrkkında yazılar 
Yec.an duyabılırdı· kaveleleri yırtarız. 

1 
. b 

Can Varol . lunca korkusuzca giderıL çıktı. Paanııs ıtıızete erı 11• n 
- Ab Polıs d h l ı· e k b dd k 1·ddıa•ı t"eddedıyor Tfl dünyanın er a ge ırs - Hayır onları yırtmıyaca - Beni ta ı e cı en arar ' 

h
1 
ütüıı düşündüklerim yerini bu- ğız dedi. Yerdin mi? e• höyük Tapnru 1931 ..,ne ın-

ur. Çet~nı~ elebaşılarını ele ge· - Kadın hayretle sevğilisi - Tamamen karar Yerdim. ien beri ın.- edılınekte oı .. u •La 
çır erek ıddıalarımın, itşaatımın 1 nin yüzüne baktı: _On yıidanberi ı,erefli bir ?!lormıınıli .. oldugonu yıızıyorlar. 
t~.hakkukuna yardım edebııir tlen Nıçın'? insan olarak yaşadın? Namus I>iiuyllnın "n büyiik aehn•· 
hurrıı· et b d k k d h • · • •ın• nıalıkıyet buıasondakı mü. ımı "e ır a i a ıçın Can taktiğini H a ıyı ı,. sözü ver baka1ım. • 
hhdıde · f · d "'"lele Almanların Hr.m•ıı'ı ıle .. ugrıyan şere ımı an temek emelılıle göz'erını yum u. - Samımıyetimin delili ola "'•k bo"ıe ı. t b'lı · k ba•lanıı•tır, Banu yıne A lınnn • ' Kur ara ı rım: _ Bunları imzalamama zen ak onu da vereyım ' " 

Gayret Can... llıraz daha cirin babasetlerine maruz kal 1 Masa üzerınde dağınık mu larııı Ot<ipa tran1aıalanti!!ı ta 
K•yret. Bu emri veren, bu teş maktır Onları benden daha kaveleleri göi•ererek: kıp etıuı,tır. ltalyaalar Rcx' c 
•n 1 M h M t Alınırnluı geçtılH. '" yapan vicdanıydı. şte tele- iyi tanırsın er am1;:tsizce pe - Mahvımı imzalıyorm, a · 
t Biiyiik h1"ptan e..-nl en lıö· onun Yl\nında bulunuyordu şimize takı'acak, ~İlerind·e· n ge: ya... V 
' .. , 1 H kk D - oy yük TaporlRr lmpıHator, atu "Y•,. arını ipek kumaşiarla ör leni 1apaçakla;; .. sonra goz erını - a ın var. ogru 5 • land, Hı1mark hep Alman bay 
ılil ol11n divana tutturarak otu ı açarak illve etti: lüyorsu Can· ra"ını ı.tıyorlardı Mötuekeden 
11bilmi9l! Ditleriyle ahizeyi al _ Servetimin ıence ehem Odanın sessizliği içinde yal: " 

k ki · · ·ı· d toura bn Yapnrlar Berengarta, ı, •~zının biıasına aötürdü miyeti Yar mı? . nız ıaatın ti ta arı ıııtı ıyor u 
..,. d .. f 1 d Tık Tak .. Tık Tak •. Tik Tak •. Le•yatan, }bjeetik namlulle 

.lvoımandi 

nideo a)eYlendı. Fakat balen de 
oise indırilmif olan Yapurlıu 

ıçıııde b. ormandiı'yi geçeni roll· 
tur. Zıra bn yüzen t•hir 76 bın 
tonılato bacmındadır . D~nı 71 vü 

zündtın ıtıberen Tapnrno yülı:ı•lı:·' 
lııtı 44. mıtrf'yi bulmaktadır. Ka 
ııuyölı: buıueıyetı ete muazzam 
cü .... ıne göre fnkalad• hatif· 

it !!•dır. 

LONDRA 

vıe en bir l.adın sesi: Matya evran a cevap Yer ı: 1 ye .Amerikalılara 
- Allo buyurunuz tl.iyor. Telefonda da ı6y..,.~le=m~iı~t:im:'al __ v::e~•:a:a:t ~o=ı1~b:i:r~i 2~6 ~ıı~e~ç~iy~o~r:d:u'jı_.."g~itl.l-i •llellrı.ıullaD~lllLJ~Üll..ı!:L..AllLfliımlY!L.....!lm~UUal!MH!tl!LJA~kv!:•!!m!!!.!.ı.....!B~O!l!l:!•..;G=O::•.::t•::rl~Vr.;or::... ____ _ 

••----'lll~ikaret h.avali... •---····-···-- R 
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Tetkiklerinden 
Çok Memnun 1 ·· • d G ·· ·· ·· ıd .. Talimatnamesindı Yeni 

er uzerın_._':'_,_ rouşu u Tadilat Yapıldı 

Kooperatif Kuvvetli Bir Teşekküldür 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzıııır Ka1aha ,o .. ıu lizerın
de bulanan (Parsa) köyünü tik 
defa görüyorum. Kii9iik: bir köy 
ol•a11na ragmerı kendı varlııtına 
ıöre tle~erli bir belıdıyeyı nıa· 

Jiktir. Rn köy mıyva yetiştir

mekle çok ~öbret kazanmıttır. 

Köyiin g•niş bir on11 var, ba· 
nun dörtte üçünü bajt tışki 1 
edi1or. Yıtıttırdı~i çok a;üHI 

üaümlı civar muhitin ·n batta 
lzmirln tiiccarl• rmı kend11ile 

alakadar etmeı:?e muvaffak olan 
Partada oııma gıi nlıra hır kay
aatma göze çarpıyor. Oama 

günü Pananm pazarıdır. EL
raflan akın •ulen puarcı la r 
köyı ayrı bir buıu11yet veriyor. 
Paraa etrafında topladığı al8ka 

ile kendiıioe ayrı bir mevki 
· 7apmış ve iktiaadi gidimde •m
ıahnı üıtiin bir mıvki almıştır. 
Bu mevki hngön her zamaa i~'in 

7ükeeltıneye veıile olacak ve köy 
halkrna, eıkidenberi olduğa gibi 
bundan ıonra da yokluk göıter. 

mıyeoektir. 

Birçok nahiye merkHlerine 
bile ftıtunlök kazandıli•ı tered-

4ütıtis kaydedebiliriz Topratı

DJD Yerimlllifinden dogın tıoari 

kaynatmaııoan yardımile hır dı 

19 bıo küıur lirA tahıil edılmiş· 
tir. 

Küçük bir köv için bn luılı" 
deıterli bir teabhütlı işledılrrn 

hn kooperatifin h ı r rıahiyı mer · 
kezine bile geniş rıımunelıli bir 
banka aayıiabilecek dıreoede ha 
tırı ıayılır ruiieeaeaelerd•n halan · 
duğo nazara alınına Pıu8anın 

ticari gıdımde, küçiiklü,ı?iine rağ 

men, iyi h ı r Yarlıga sahip oldu 
go derhal anlatı h r. 

Kooperatif gıinden giine eh11m
ıniyetlenrnektfldir. Zıraılt lu\0-
kaaırıa borçla hulnndaJ?ıı 33 hin 
kfüıur liranm ••o 11ne itfa edi
lece~in• tiipbe edılrniyor. Şim. 

diden yRpılırn tahminlAre j?cire 
bu meblaıtın 25 lıin liraaı H ıle

nıhi lf'cek tir. 
Ortaklarm koopentifo ba~· 

lıftları ıon derece ıat?fRmdır . 

811 1aJtlaml1~1 geç•n sen• •16 
t.m lira nıdıttn 7ap14an ödftyıthı 

1600 köıor çoYal ii:11üm teılioeatı 

p•~ açık ı.pd fldebili r. Hn 
11nede mabıulün bınti:ı 11ono 
ahomamıt olma1ıoa r"gmen 850 
çuval üsüoı teılim ıdilmi• n 
kooperatif kaauanı 3 bin kütor 
lira yahrılmıttar. 

Fuat Bty 
Hirka9 gUotlen l>erı şehrimiz 

de hulunıuaktıt olan HımRyeiıtfal 
cemiyeti umomı ntiaı Kırklarelı 

melı'uıa Fuat H«"y diin Sakarya 
nparıle lıttırnhola gitmiştır. Fu· 
at bıty şelı rimizde kaldıgı miid
detçe cemiyet i~lerile meşgql ol
muf ve bılhaeıa ş,.,., auyaoun 
işletilm~si, aall,rnın cemiyet na 
mma J11pılınuı keylıyetıni tet 
k•k eylernııJtır Dün vapurda ce. 
miyet erkanı •• bir ço" doktor 
arkRdatları fluc1hodan le'1i edil· 
mittır. 

M umaıleyb npurda bi• ma
baırülrnız.: 

c lzınırdek1 t&lk ı kleriınden 

çok ınemnun avdet edıyorom. 
Ankaraya 16Vdetimden ıonra oa 
t•I ıoyonun tevzi Y• utıf itleri 
etrahnda eaaeh kararhir a acı1aın 
deıuiştır. 

Gençliğe Iltif at 

Parlamento Azalarının Hususi 
Hayatları Ifti.-adan Kurtulmalı ··-·-·· lSTANBUL, 29 ( A.A ) - teıııınırıe ç11lışm111 teşkil etmek 
Parlamentolar birli~i konferaıııı tedır . 

ba aabah 18Rt 10,30 ds H ann M iitMkihen 8Ö7! :ılı&n Fran-
beytıteoclinin reiıliginde lopları- ilZ beyetintlen M. Labroo110 
mıştır. Miizakerat roznameaınin dem i ştir ki: 
tesrıi, rejırnin tekanıiilii ile tek- Biıçok defa hilvaaıta tetrii 
ııık mesaılin münakaşa11 teşkil rf'j •me dokonııcak sııretae me._. 
etmtJkle idi. uılarrn hı11usi hayatlara hıkkrn-

1 lk oltuak siyaııi korniıy,m Ja if tıı>t l al'da bolooolmaktadır. 
mazbata rnuhuriri Fnuısız be- r.tıbbıuat Va&Jtalarının ve mat· 
yetinden M. Hoıtan kiirıiıyf' çı- baatrn terakki etmiş bolunma11 
karak hnyetı umuıuiyeyı tnkdim hRlln bo gıbı tılkınlere daha 
ettiği rapor ı l e hundan mostııh ziyade lııuıaa bir vaziyetlere gı-
1.e9 karar proj Pıı hakkıncla ız~ tırmış aynı zamanda mödafaayı 
hr-t verıuit Ye dtımiştir kı: da güçlıştırmiştır. Hatip buna 

SıyRsi komiıyon m4iate:nir bir bir çar• hnlunmuı lüzumundan 
hlı konut'yon t•şkıl eylımıttır. babıederken lıo buıoıta logilt•· 
Te1rii rej\me müteallık biitiin re kanonlaranı it lira e419'ni çok 
teklifler h• tali komısyona La- bıiyiik oezalara dü'ı{ar etmekte 
•altt olonaoakhr. M. Roı1tan ra- oldugnno ifade eylemittar. 
poranun kifayetıizl.i~ini ~akdır M . Lllbrou•ıt1 parl&mentolar 
etmekte oldaguna ıovlemıt Ye asim ekHriyeti itibarile bayat
buooıı yalntz teknik ıoı1elelere larım mınaf il amumlyeye vak
temaa etmek iıtemeeiet.len netel fıtmif namaılo adamlardan mü
ettiğini taerih •yledıkttsn 140rtra tettıkkildir. V1ı parlamento uji· 
,a ıaretle ıözün• dt'Yam etmitlir. 

M orahhaalardao çok rica ede 
rim, komea bir millet ıarafrn

dan bir teııkit gibi hllLfa neza 
keti kıt bir ima gihi telakki edı 

leoık bir fey ıöylemeıinler. Fıl-

minin menfaatı ooktai n~sarın 
dan bunların hoıoıt hayatlarını 

müdafaa etmek ioap eder. d•· 

dikten ıonra birlikten gel.-cık 

konferanıl• parl&m .. oto Azaları
nın haınıi hayatlarıarn mfida· 

faa11 için bir müdl\faa ıiıtenıi· 

nın umumi preosipleriui vazet 

.lfo lıu ";' la ve fuhuş yıızirndı 
hnlaşa n hıutalıklarla mücatlılı oi 
zaıunaıuesının birınoı •ekli fll 
şekle teb<lıl edılmıştir. 

:H yaşını ıkmal etmiş o1-
mRk. 

79 uncu madde de şa ,ıkl• 
çevrıhuıştır. 

Yaşı 21 den atağı olRn ka
dın la rı evını kabal eden Teya 
fubut ıc;in zıyaretçilere çıkaran 

nmami ev aahibioin haaeıi bir 
ay miiddetl• kapatıhr ve kendisi 
hakkında ceza kanonunun 436 
uıcı ınaddHı tatbik edilir. 

Matbuat Davası 
lzmır Tıoaretpoe,aeı .cazete• 

ıinde vorabahya ha~hgı altmda 
çıkan bır yAzıdan dolayı ihr._ 
catçılardao Şerıf R-iza haletleri 
nıunma Sellbittin ve Kırkajtaçlı 
o~lo KiMılll beylerin mezkftr 
gazete hakkında dava ikam• 
•ylediklerioi yazmıttak. 

Bo davanın l'ÖJetin• bagiig 
aıliyı ceza mahk•mniode hat· 
laoacıaktır. 

Liselerde 
'l'etlrlsat Bura. 

Baflı~or 
LiHlerde yarın yeni 11ne titd

rlıatma bıtlanıyor. Bnnon için 
kiz "' erkek li11leri dün a9ılmı~ 
ve hazırhklar yapılmıthr. 

Bu Yıl Mezunları 
tkooperatife malik holunoyor. 
38' ortaklı bal•nan Paraa Jıirat 
kredi kooperatifi, 60 bin 780 li
ralık bir 11rmaye taabhüdönfi 

gs1 11ne1i ortalıuınd" koro 
lan ve Pıarıa ve cıvara müıtah
ıiline iyi bir yardam miieueai 
bolonan bu kooperatif V illi 
Kasım pafanan parlak eaerle 
rinden bırsdır. Ortaklar, hu 

yararlı möıııe11enin aıuıli holonan 
[11mirin dtrik: Yali11 bıekkanda 

beeledikleri mıonettıulaktırn 11k 

eıt babeediyorhr. 

l zzeıttın pa~tulırn Altay ko· 
liihiine aşıaı"tıdakı mekıap ııl 

uıı~ı ır: 

bakllla parlamentolar hirlııti bir 
ileri buekıti bir nıYi ilert ka
rakolador. Fakat hirbirinderı 

ayulmıt ıirendazlardan miitı

.. kkil bir küme de deıtildir. 

Birlik kelim11i y11rinde kulla 
nılmıe ölmak için aramızda abeuk 
bolnnına11 lazımdır. 

mHini iıtiyerek ıöJ1üne nihayet Bn 11011 (amir Muallim mekte~io 
vermiştir. den mesun olanlardan Abdülkadir 

htiYa e•iyor. Bo taahhüdün ba
Jlha•ıa s' bin küıar liraıı tedi-
1• edllmit Ye yü.zae on tabtrne 
k•ıilea di~er bir teYdiattıu• rla M. HultlBI 

Cumhuriyet Bayramı 
için Hazırlık Başladı 

Halk 
··-·-. 

Kürsüleri Talimatı 
yetle ı e Teblii Edildi 

Vili-

Biitün inkilip çocuklannın az yarım metre yük-.ek yapılir 
kendi ıe•gilerile memleket ev- bayraklanır ve üstüne (Cümbu· 
litlarına telkin etmek istedikte- riyet Halk Fırka11 Halk Kürsü· 
ri inkilibı, ıstiklili ve Cümhurı- sü) levhası ve fırka bayrağı ası· 
yeti, taniyıp sevdirecek güzel hr. 
duyguları vardır. Bu güzel duy- 6 - Halk kürsülerinde söy· 

Altay idman Yurdu 
Toplantı Reısuııne 

Namlı Ye kıymeth Altayh
laYı n 21 incı yıldönumii kongre
lerııule arıtlar .. nd~ han" da hır 
ıukaaaşlık y~rf ayırtnak aur•file 
hakkımda ıaev~i ıle kıuar ver
dıkferıııı tl/9/}>3t tarıhli te~ke 

rf'nıztlt'!n <•ıtr~ı.dım. A lt1tyhlarla 
ıyı 11rkıul1ttllk yapınakta ıuuvat 

rak ol1111t~ı dıler ve A raylıların 

bu su vgıltırine tetekkür ederek 
say~ılarımı sunarım effındım . 

l Ferık 

ızzettın 

Antalyada 
Şehirlerin Barlta.
ları Yaptırılacak .. 

Müteakiben ıöz alan Rnmt'"• 
ya ınur.abbufarmdan M. 'Pıllat 
M. Hoıın1tnm raporuna tlltna• 
mıo iltihak etmekte oldugano 
bildirmiş ·n karar proj11ıin• hazı 
ilav.,l•r yRpılma1101 teklif etmış. 
tir. Bo ilavelerin eauını parla
mentolar araarnda y1tpılıan ka
nunlar lıı&kkıuda tesis olunan 
ıstı b hara t s11rviıleri n i Hmerı 

verebihoHı iC)iD her parlamento 
tarafından dflni te9riiye nıba
ytttlerindı o <lene faaliyeti lıak 
kında milletler ceıuıyeti tıuaf ııı· 

da• kabul edilmiş hir liaanla 
n•şriyııt yapılmaıu bunların par
IA.m~ntolar arasında okonmıuı ve 
birliğin aiyaai koıuiıyonunda 

lın kanunlar ıuaımda bir abınk 

Yagoılav1a murablaa11 M. Karalaau, Şerlf ye Oabtt beyler 
Yiva•oYiç M. Rottanıo raporu- fzmir Yll&yetine, Mahmut bey 
nn tamamın k•bol etmekte ol. Gaziantehe, Norittin '".Y Urtaya, 
daltonu ıöylediktın ıoora p•r.· Avni b•y &oo~eli1•, Ali Ulvi 
lımentarizm rejiminin bük6met- her M.a•l•y•, Şakir bey Koay•· 
lerd• iıtikranıabk t'9vUt "tmek" ya, Mustafa bıy Ma1~tyay" 1'•· 
te oldaga hakkında umumiyetle rilmi,lerdir. • 

~~k;.~~:n::bn~aı.;:;t~a r.:~~d~-~
1
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lamınto harici rejimlerir. lle il 
datıa fazla iıtikrar gôıtermeınit ••••••••••••• .. 
hulunduklarını telıaröz ettırmit- Yangın batlangıcı 
tir. Bundan ıonra llatıp itima.t 
n ademi itim"t reyi uıullerioi 

tetkik ıtmit ve nihayetinde Yo
goılı&Y heyetinin teklif olunan 
karar proj11ini kabol• aıniJe 
l>olonduguun bildırmittir. 

Müteakiben Tiirk heyeti mo
rabha1&sıadan Nazım hıt1t bey 
küraiiyı çıkarak bir nutuk ıöy
lemittir. 

Keçecilerde Çerçi ıokagıoda 
kalaycı Mehmet efendinin dök· 
kAoında bakır kalaylanan ocak
ta yakılan Kok kömüründen 
atetlerin 11çra'ma11 üzerine yangın 
çıkmı, i1e de derhal ıöndüriil

müştiir. 

18 Lıra Uçmut 
İkinci kordonda l!.,ııci zade· 

gularm Cümhuriyet bayramı gi lenecek nutukların mevzuu inkı 
bi kutlu bir günde yayılmasını libm, Cümhurıyetin ve istıklilin 
temin için Cümhuriyet halk fır· kıymetini üstünlüğünü ve ehem 

AnlAlyıa, 30 ( A.A)-Antalya 
ve ıniilbıektı buııa birlifli rnec
liıi hagiin 2 ıncı içtımaını yaptı 

J\l eclıaın hiitçeıuni 931 ıneaai 

programını tanzım ve hırltk en. iktisadi Ha herler .. 
)erin iizUm ma~aza1ında ~Alip 

ltalya tebaaaıodan Malino ojtlıı 

Ednrın 18 liraeı ile bir cep 
aaatı çahnmı,hr. Hınız zabıta• 

oa aranmaktadır. ederek 935 kası teşkilatı olan vilayet ve ka miyetini, mefhumlarla ve misal · c iimeııırıı iııtıh " P 
za merkezlerinde Halk kürsüleri lerle aolatmakbr Martanda loplarımak iizere da- Dün Borsada Yaoılan Satışlar 
açslacaktır 7 - Bu kürsüleri mahalli ğıldı. . ........................................... . 

Birlik meclisinin kar.arma •• •• uzum Bayram gününde milli duy fırka idare heyeti tarafından se-
göre, ba Pene 191ntle vıli\yet da

gularımızm ınan verici sesler çilecek üç kişilik bir heyet ida 
halinde bütün memlekette akis- re edecektir bılındıki tohir ve katllhalano Qa. Alacı 
ler yapmasına hızmet için halk 8 - Halk kürsülerine ait bırıtaları yaptarılaoı.ktır. 177 Oevabiroi " 

kürıWerini inkeliba içten bağlı fırkaca tertip edilmiş olan bu Adapazarında 103 M ,J Taranto 
blltün vatandaılara aşağıda ya· talimatın bir suretile nerede ve K k 1 77 D Arditi 
zıh t•rtl~r içinde açık bulundu· hanri meydanda yapılacağına ayma &Dl 8tl'IB 75 F Solari 

Fı1at 

10 50 12 75 
11 25 ı;ı 25 

14 16 
14 75 ~l 

37 Kaaım lalam 
Sa Dınar hubo 

15 Kıth iida ~ 
8 R Jı'ranko 

4290 Yekun 

5 
6 25 

1 25 
s 

Muhtelif 

5 
6 25 

7 25 
9 50 

u ndmaJıdır dahil ol•n maliimatln bayramdan 'l'oplaatı•ı '6 H z Ahmet 13 25 
1 - Fırka teşkiJita bulunan Adapaurı, 80 (A.A) -hmit 29 y Konyo ıa 75 

Qu, Om11 Jfı1at 

16 10712 
11 50 

718 
16 61 u. 

3 

:11 t k k 1 · d dört gün •y•el mahallin en bü 
Yn ye ve aza mer ez erın e " . . . valiıi Haıean Faik h"Y dihı teh- 28 F s Abdallab 11 26 
L lk k t 1 b"I w. yuk hiikümet makamına bıldıl'ıl-
aa ın en ço op ana ı ecegı . li d rimiH gıldi. Henılek, G•yH, Ka. 2( y t 'falit 15 

. h k 1..... k me11 zım ır 
yerlerde bar al llursllsll uru· 9 H lk k" "I . d .. raın vı kasamıa ka1maka•la- 18 ş Risa. Ha ıs 50 
1 - a ursu erın e soz Höriilce 
acakhr.Çok niifW1lu yerlerde " 1 k b d rının ittirakile bir toplaatı ya· 15 s Bayaıit 14 16 
ıemt ve meydanlara göre bu soy eme için ayram an ey pıldı Toplaotıd" vilayet itleri . 311 Kendır T 

•· ı b t b d 13 Dı1amanditi 13 50 13 50 1 N kürsüler arthnlabi!ir. -.e veya u ayram eena11n a ni fıfÖrlitnıötler ve hep birlikte 13 75 290 obut 
2 - Halk kürsilleri eıaı ola k&rsB başında söz iıtemek ve- Yılizet yollarını tat ooaklartnı 28 A Muhtar ~! 75 1 t 7ö 562 Palamut 

rak bayramın sabahından güneı ya almak mümkündür. ,.. -kurotm• ameliyMi yapan gü- 6 T Piy•le 191 B PAmuk 

' ' 35 
3 ' 43 
6 37 5 37 
5 5 

' 50 ' 50 
5 5 

253 (29 
37 38 

Buğday 

Arpa 

Kamdarı 

Demir Çalmı9 
l\lenunlidı Horooya cadtl•· 

ıinde Kemal efendinin babçeıin • 
dın d•mır çalan ıalııkahlardao 
Ali tuta im utlar 

çorap Çalmıt 
H o rtlayatçı lar çar,111ntla ta• 

bafi11cı Maıtata efeadinio dftk· 
klo1nda.n bir çift ÇOJ•P çala• 
Ömer kıza. .N uriyt Jıap1m total· 
WUftOr. 

Zabıta ElltlaHlnl • .,..... 
1'ılkllikt• KabaMtan aoka· 

tıada oturan Ali ogla Nihat 
•fındi aıker olmadıtı halde aa
kert elblıe ı11erek çartıda do· 
lqtığınılan zabıtaaa totalmat· 
tor. 

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

batlnclya kadar .çık bulundu Bavramdan evvel söz almak 1 · 634 Yekun 16 H Pamuk v•rcin 1eö ü batakhklarını t•t-
rulur. Kürsülerde siiü saatleri için mahallin fırka binasında kike gıtmltlerdir . incir 3170 adet koza d 70 60 İzmir Eıoaf ve Ehali kn· 
her yerin icabına göre f rka ida fırka reisine veya bu maksat .................................... ...... kaımın namıma muharrer yü• 

Zayi 

re heyetleri tarafından tesbit için memur edeceği heyete mü den baık• mevzuun mikıada Qa. Alıcı l!,i1at Geceki yangın kırk ttç namaralı yüz liralık Ye 
•e vaktinde ilin olunur. racaat olunur. Kürsüler baımda vygunluğuna ve söz zaman nın L759 N A Haydaı t ;lO 15 1613 numaradan 1617 numaraıa 

3 - Kiiraüler halkın gelip soz almak için de kürsünün ba- bir saaıi geçmemesine, kanun 635 B ı A.lazraki G 10 Gece saat 20,30 da Bornova kadar b"f adet onar Jirahk hi•· 
g•çnıeaıne mini olacak cadde şında flrkanın memur edeceğ Jara yukarda 6 ıncı maddedeki 622 .Tıro "" 9i\ a 1~ sokağındaMadaın Volkerin muta• 18 Hnıtlerine ait olAo mn•ak· 
•e yol üatünde yapılmıyacaktır. üç kişihk heyete müracaat edilir. esaslara uygun olmıyan sözlerin 3'2 Ş R•mıııi o 37 sarraf ve Möıya Liyonsun mtlı· kat makbozlıurnı uyi ettim. 

4 - Kadın ve erkek on se· 10 - Halk kürsülerinde ıöz söylenmemesine dikk~t eder. Ve 120 J Koben 5 75 fi 25 tecir bulunduğu 67 numaralı evde Y•niıioi alacıtımdan nıHk4r 
f lu7. yaııadan yukarı her vatan bir zat için en çok bir saat sürer Türk ceza kanununda ve umumi 58 A Muhtar al 50 G 50 Patates kızartılırken Ta•anıa makbuzların hükttmleri kalma· 

d•t. halk küraüleriade aöz ıöyli 11 - Halk kürsülerinde klir içtima kanununda yazılı ıuçlar 58 P Paci 7 1 ·1 barlamasından yangın çıkmıı iıe dı&ı•ı ilin Nerim. 
yebıhr. ıü batında fırkanın bulun.dura m~hiyetinde ıöz aiyl•meluiae 568 F Paker1ı 7 .1•rdam·(" ele yetiıilerek söqdürülmlift&r. 1 · .Aaır B ... 1da•rrirl 

5 - Her kürsü yeıdea •• cap heyet ıiz •rfam tallZİ• i.U. veımn.. ~O OeYahiroı :ı .. ,.. - ~via ıi.&O(luı meçhuldur. 
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a.retler Dlüna.sebeti~le 
·· ······················~~~························ 

~ 'I'ürk • Yu=-oslav 

i Anlaşrn a ve Birleşme Eserini 

Kuvvetlendi rmek için ••• 

lstanbul, 30 (A A) - Türk ı Belgrat hükılme t: er i nin şarki 
meılekdaşlarile temas etmek ve Avrupada sulh ' o u ile d üzen 
iki yüce Balkan Devletinı birbi ve ileri gidişi sağıam lamak üzere 
rine bağlıyan dostça bağ;arı sağ· kurdukları anlaşma ve birleşme 
lamlaştırmak maksadiyle sureti eserini kuvvetlendirmek için bu
ınahsusada ve reislerile birlikte ırün hep bir arada Türkiye Millet 
Istanbula ~e ! miş o 'an Yugoslav Meclisi . Re isi Kazım paşa haz 
• • b 

1
. 

1 
. . rctlP.rını Dolmabahçe sarayında ayan ve me usan mec ıs erı mu . . 

1 
• 

nhhas h ti · y 1 il zıyaret etmış erdır Türkıye par eye erı ugos av mı et 1 f . . _ 
amenlo maha ılın de derın oldugu 

ve parlamentosunun Türk milleti k d · · b. k . b ı b 
U O 

a ar samımı ır a ıs u an u 
ve onun lu nderi Gazi M. resmi ziyaret Yugos lav milletinin 
Kemal hazret eri hakkında bes ıki memleket arasındaki müna· 
le~ıkleri dostluk ve sarsı l maz sebet:ere ba'<ım o an s yasete 
baglılık duyguları resmen teyit sadık bu undu ~ una parlak bır 
etmek ve bu suret.e Ankara j d" ıl savılmak tadır 

Yunanlılarla Bulgarlar 
Arasında Bir Hadise 

Yeni Asır 

1 

Terbiye8i 
I llmT aotunıar; 

·Çoenk Cemiyetinde illetler 
Ç C k U • d D .., ı·k . . Almamya ~illetler Cemiyetin· o u zerın e og-ru ı rımız d ,..... k 

A Y 1 F.k • ·. ç k en ı tı Rusya Girdi ... 
z, an ış ı rımız o tur 

Qocnklar hAkkın ıla sanki n~ 

biliyoruz' Anaıl•n hahadan kı> l-

ıua, basma kalıp fikirler. 
kere şu kullandıttıınız 
fıkirlMe hokın: 

Bır 

kli şe, 

hır va ş ~:rışın taşıyıc11ıdır. Bir 

ını· klrp h••mnollımiıı i n çocuk 
hoftn~ınıl" Y•ni Adamın hastıf.tı 

kn<ıattınıl~ 1:nc111t11 tıı,ıyaıı arıa 

tAh lo•nr•nn oltınıloki h:ı~lıttı: cço 

.ll Coıııeıe de/la Sera• yaııy,ıı: Şu halde bu on iki sene zar· 
So~yet ~usya_'y_anın .~i.lletler I fında fikir!erinı de!i"ıştiren kim-

Konsyıne gırmesını muhım bir diı? Bartouhmu S t'I 
h"d' dd d · B , ovye er mi? 

a ıse a e erız ununla be Bizce her iki taraftan da böyle 
raber Sovvet Rusya'nın Millet b b ir areket göze çarpıyor. Çün-
ler Cemiyetine gırış nının. ci kü on iki sen t lık bir müddet, 
banın mukadderatını değiştire 

bir güzel kadının hayatına yap · 
• Çoıınk gıhi, çocuk ınnsnn, cnklRrı lrnrnvnn • T. azı1ını oka. ceği hakkında bir şey söyle d 

tığı tesir en faz 'a siyasi adam• 
çocıık ol!!nn, çocııkı;ıt ış, h•vdi ynrnk h~h••ıns c hahıt bn Q'RZA· nemez 1 - arın hayatında eserler bırakır. 
s o ııılA çocuk • denı•k ki, kofa . t~yi Al , çocııklnrı koravnn > ıli Milletler Cemi reti, Sovyet 
mı,;ıla c ' ' ocıık • rikri n'-ıl•ı", , Rusya'nın daimi a"za"lıg"a kabulu" Ronra Ropallo meselesi oldu , • " vor ıl ~ d ı ıtin i aiir~nlcr ve işit~n- Al 
davırn•a?., ırnd .. i?. hir urın l•rı! Pn ılııvılnm. ile, cihan sulhüne büyük b;r manya ile Rusya arasında 
fıkrıdir . Hn ''""'"" lrnlıp f ıl<ir /Rfekslz, Dileksiz Varlı'c bızmet götmüştür. Çünkü, Sov mühim bir anlanşma yukua gel-
ı~rin hir •lP~eri •ar ını Y Yok.. Buna Mı Derler, insaf... yet Rusya'nın Akvam Cemiye di Bu anlaşma netıcesi olmak 
Oy ı .. ''" niçin lınllıııııı· orıızt 8ırf <>·cnk f•tekAİ7, ılilPkRİ?, bir tinden uzakta bırakılması bü- üzere Avrupa göklerınde bir 
akılsızlıklon .. A hılgı~ızlıktPn . """ lınnıt ını ıloı l ~r, nrlık ı noaf!, yük tehlike teşkil ediyordu harp zubür edeceği zannedildi. 

""'" bırakan kiınılır l O v•rl•r ki, lıir ;~; h•~armak Bunun içindir ki Sovyet Ra~ya Lakin biç bir hadise vuku 
• Geçıııış z , ınııırı • dPnılPn hir ıçin •ııııllerc<", MPt ıln!!rn Riiy- nın Akvam Cemıyetine girmesi, bulmadı; bilakis Sovyet Rusya 
tsnhpl!. liivoı um, Rutlerc•, h•z•n sa- pek ehemmiyetli bir h~dise ile Almanya m~ttefık iken 

Çocuk Üzerim> Doqru Fikir h• l·t•n R k~• nı• kn ıl• r d ııl ini rler, addo'unyor birbirine düşman oldu Almanya 
/eri Nasıl Ka;zanablllrl:z? tflrln lflr, aç .,e •n•nz k•lırlRr. Sovyet Rusya'nın Milletler Milletler Cemiyetinden çıktı ve 
Ya l rıız ılııııı ... ılnıin nı<"tn hn yapHIR hir ir•ıl• hnnoıi hir Cemiyetine girmesıni biz fev- Sovyet Rusya girdi! 

llarılArı 

ıs 

ılnvla, çncnkları a•r~1•1?C1• ıriir hahnyit!ille vnrılır' Hangimi .. bir kalade bır şey saymıyöruz Çün Hakikati söyliyelim ki, Soy
rıııy<", ıınl 11 ınıya <;•lı~ıtlım, lliı ı;aın kiiliıgiinii •Kndıtl ynpnrnk kü , ltalya, Sovyet Ruı'lar i1e yet Rusya son senelerde çok 

Bul~ar Ta • • y iince hok:ılım çocnlı: lıir nkı'•ız iı;in çakı ile <•yn1•k j?iiçliij?iinü siyaşi ve.resmi münasebetlerde çalışmıştır Sovyet Rusya'nın 
. yyaresının unanlııııılır' Ak.Ilı nılaın kıınılır7 n.; y~nılınio:. Şımdl, hn çaj?da7,. Qo- bulunan ılk ~evletlerden sa~~lır.I A~vam Cemiyetıne girişi, ko 

Toprkları Uzer inde Ne f ... i v rrdı? iileıııırıA "•k•n, l(İİr~n hn nleıııın cııj!ıın gücü ona yeter. Qocok İl· Sovyet Rusya nın hukuk musa munizm prensipleri için bir ka 
"i!! • Yar l •rıııı yold•ıırıı, hirhirlnio .. teklı hir .,ardır . vatını tanıyan ve müdafaa eden bul veya tanıma k f· t' t 

latınbul, 30 (B.H ı - Yunan 
brıdntları cı .. rırınıl• uçan on he, 
Hnlgar tayyarHi, Xenekop clfa · 

rıadaki M<;ık ıtrazır,•• ınıııışlerdır. 
Buna gören Yunan karn ku .... et 

leri, hemen Balgar ıayyar~cıle
rine müracaat ederek Y nnaıı 
topraklarıaı terlı:etm<1lerıııı aiirl•· 
mi,lerdır, · 

k ı . 1 1 1 'd' ["] ey ıye ı anı 
Bal!{•ır t•yyıırACılflrı, havalan . va aşıır .ııı . avır•n, hirl~ştırPrı Ne" atıl, baltl adamlarız, ılk dev et. ta ya 1 1 • lamaz Milletler Cemiyeti, Cemi 
dı ktKn ıoııra llu lıt..-ı•tan ıstı k1&, benzeri ı klerı """7."IDPzlı k lerı se çocukluktan çık mı~ olan Unutmamalıdır k1, 1522 se. yeti Cemiyetten hariç kalan 
ıoNıned11!!rn u~arl\ldarın:ı Yııııan ı çeıı,"n soıı lıırad lakırn c~ııııy .. tlı~ bizler!., .. ,, nesinde Sovyet Rusya nın mü .11 ti . k b 1 • • . • 

h 1 1 ·11 · 'b hh 1 mı e erı a u eımıştır Şımdı ukeri mevakıı ii1.erıno yul ıılmıt ayvıuıın <Arı< ı•ıılır Yalnı~ lııa hahalar, siz analar messı erı, cı an mura as arı y 1 • • _ 
O 1 k ·ı 'lk d f 1 k ı·t 1 'd ugoı avya ve Habeşıstan mu. 

!ardır. ı0cnı:ıı "' ıyorum, lınyların d•gıl, şu mekt<pçıler, terhiy•ci- ı e ı e a o ara aya a ·ıı . . 
" b b ' C 'd t t b 1 1 messı erı' sevınç yanına o turu .ı. ıın•n arbıye ne>ar.,tın~ ıı verı:ı ... rııı tı~p~ını onda Jı 11 • ler miiellıfler de birlikt .. , bizler enova a emas a u unmuş ar- . • 

"erııen ıaporda, llıılgar tayya- lııy•>ıııııı, Oıııın ıçın """hır tiir !ii "" c atlı hatıl• adamlarız ki, ço- dır O esnada halkımız· Çıçe- yoruz. Gerçı bu iki millet ne 
ıecılerınırı, Yıırı:ın lıuıluıları ii;r,e akıllı el yeııııyorırın Çocuk nkıllı can ntdır, hılm~yiz, •onra ıb ri'ni, Litvino'fu, Rak~vvki'yi Tolsto~, ne Dostojenki ve ne 
rınde uçarken hazı foteJ!rafıler hır Vtu<lrr. sanki ana, hAha, boca, ustaufatiy gormek icin bindiklari otomo· de Lenın gibi büyük adamları 
aldıkları lııldırılıııı•rır . Çocut1un aklı bü11ük le onu IMbıyeye kalkışırız. Qo billerin ark~sından koıuyordu ve beşerıyete vermemiştir. Fakat 

Yurıaıı h ı ııı c ır~ ııazırı Malı- adamın aklı deiJildir. cuitt•n eni terbiye edilm•ıi hıç bütün sempatisini heyecan ile Akvam Cemiyetinin vazifesinde 
~ 11110"· 11011!'" lıa' 1 " 1 '' " ııezueııne ('or.ugıııı aklı vor. Fakaı tııı olın"?.sıt cehaletinın ,:riderilıueAi gkstermiş idi. Resmi ziyarette, anlsş:ak ~: um~m sulbü temin 
miirMcaat ttıfernk ı.. .. vııyeıı pro- ııkıl lıiiı· iik nılanıınki dej?ılılır l:lzııngelen hız ckoca bebeklflr. iz Ç çerin, Cenova Kardinanlarının etmDe . tebn.

1
•. ~rekt~ır... .. . 

11 1 1 
198

1
1
1
° detıııe•ım Sııtya Yanan •K"ç tıirlii akıl olahılır k ı ' ,' Oehlıııı hilmek, hılınAmenın snn yanında oturmu• ve kom•u ile ıye ı ırız 1 butun mılletler 

çmn~ uı ır. şe ı ıen erııı~ eııırı•ııııı,tır. j . . .. .. .. .. S R ' M'll l C 
ltn •ş •ı?ı ılo tıırlıı•ıııı tıılıyııru;r,: ~ınırı, hıl~ıııın ilk IUflnfi tartıdır samimi musabade bulunmuş. idi. ovyet usya nın 1 et er e. 

Bulgar tayyarecileri, h:ıuııın 
mıhaleletioden yere inmeve mec
bur oldaklarını ıöylemı~ler .. ~ 
(Ölterilen miiınaneat üzerine tek
rar hıulaııarak 

• Balkan Sla.vla.rı ~ ~ 1 ınsun Rldı, yiiksıık lrnyunluııı Hu ıatırları okurken nynk· Bu konferansta Franıa-'yı miyeyine kabulü ile büyük bir 
aklı, '.\l:ıyııııırı, kiip•k, ı<t ırıhı. lıy:ın e•ki adam! Çocuj?anu artık temsil eden M· Barthou olup kabiliyet göstermişlerdir. Son 

ar Ba . vekilinin Yıik•~k lıayunlı<ra hii•hiiliio terbrye ermekten Yaz geç kendı- Sovyet Rusya heyeti ile şiddetli senelerde cihanda çok tebed 
akıl•ız denoınez llır ıle çocıık ne bak! bir münakaşada bulunmuştu. dülit vuku bulmuştur: Ebedi 
llklı nrılır. Bu akıl, lıiiviik aılaııı Sar.at He_v_a_t_ı _______ ..... ,..._________ zannedilen hurafalar, itikatlar 

See ı • . aklı ı.: ı lı ı çok ı~lı· nıııış •>lıuaınakla zail olmuştur. Bununla beraber oz erı ı hcrnber, }61ll hır alııl, bır ""Y K y I u·· • d bu hadisenin yüksek tesiri 
akıldır .\ Jı ı ; ı Jii ~ İ İ n i i r , hnlnr Vfl a a ar zerın e hakkında fazla bir ümide ka. 

Dikkata Değer 
Bulgar Gazeteleri Zivar~tten veı "· ........................ __ ,,...................... pılmıyalım Çünkü siyaset, astı e·· . ÇorufJun lçlnde ZPngln Bir Bernar Sov'un yeni Piyesi siyaset Cenevre'de değildir, 

uyuk Neticeler Umuyorlar Dıi11gu Atemi Vardır ------------- Cenevre'de ancak hadisatın 
<,1uc uk 8uvıut:ıto1 ı 111, tıkdı"ıııue!i!iını· H k k ı ı b lı · " k ·1 · ·· ·· b ı· K C :ıyanın ı•o •ıca o ıııaoın~ o aa e•ıırııırı gı ı, u edtırın ue a sı erı gorune i ır imse e-

:-\ııfya "'J " ' -• - l. ll ·' O:j l af' h ll• k .. ~ 

uıudarınııı 1-jofya .. ı z ı .,rıreti ııı i i· 
nuebeti l~ Bal~ar Ba~nkili M 
Kımon Ghıorgıo Hel g ratt:ı çı. 
kan (Politika ( gazeıesıne ) 'u 
beyanatta hu l 1111 nın,tıı r: 

- Balg:ır lıiiklııııeıı "e Bııl 
far mılleıi Yıı :oıha lı i iküıııd:ır
a~.ıııı zı _vareLlnıntlen 11011 ıleroc e 
muttelıırdirler D b 1 b · " i\ < oıtrnıu a . 1 ~ 

. zıya etıa iki millet ara11nda-
kı iyi .. 

.. ınıınaıelıetleri hiiebiitiin 
dıızıltmeıt 

"e Y<Arıyacaj!ın" ınan -
cıınız "ldıı .(?ıı gıhı, ıkı hiikfırnet 
zımemdrrları ar~eıııttalfalkan slfıy 
l~rınıo pek yakın lrnkilı.i bir t•t· 
ıkı ın . 
. eeaı aulatınaıı yoluna g-ir-

dıklerine dı kaıııiz. 
(ki h"k" u ·anıetı alakadar eden 

nıuhtılif ıue 1 1 .. 
H 9 er ıızerın<lil teati 

edıeeııi ın · k . 
. ız no taı naıarların iki 

l:nıllet rı1ıı'·· · "• renıtı ne daha çok 
yaray,.cagıııa •ıııinim 

Hlik ·· ' 
unıduların nıtomleketimi-

ızı zıyar~tı k 1 J ' ra •mızın y u rroı. 
•"yada ıkamutı zaıuaııında " 

t 1 giiı 
•rı ea ııınlıal ıuaıa 

izhar minnetimlzı 
t'trn•Qe h•r · ı 

d Htı e f<'Şkl 1 
e ecak tı,. > 

Bır BulQar Üa:teteainln 
Yazısı 

~olya, :Jb - ~ora gazetui 
dıyor kı: 

• Ha ziyaret alelade bir ha. 
dua ıleıtıldır, ~leıut Lir tekilde 
ba.şlanan n komşul•ktan hatka 
ılı lıı:ı., milleti aruındaki ırk! 
ba<>larııı · · " emuttıgı Bıılgar - Yu. 
fOllay Tak 1 . n ıjtını huYvetlendirip 
g•ııişletecek bir Talı:'atiır. 
. Ilı:; milletin müoeY-Y-trlıri Y-e 
ıktıeat ad 1 
1 

aıu arı ara11nd." yapı· 

"
0 kar•ıhlı:lı ııiyaretler, B•iııar-

Yıı '{<JSlaY )' akıııl ıi? ı yolundaki 
en~ellerı k•l•lırnı:ık dıleıtınııı 

ne kaıl:ır kuvve ti • o l ı!nıtıınu iı 

pat etuııktedır. Ya l nız lınnıınla 

ıktıfa Adılın~yıp yapı ırn lııı kar-
1 şılıklı zı yar c ıl e rd ı-, bn ıoani -
alRrın kaldırı l ıua ~ ıııı.la göz () 

niina alına cak o lan ZAruarı ve 

ıwkaulara dıkkat eılıldııtı kıı" 
" utla i'aret edılını ş tır. 

Rizdı. n Y U>;n~la .. ya ıla lıa11 I 
olan lıiiyl• uıüoaıt bir hava i~ınde 
" e biikümdarlı.rın tam hir anlaş· 
ma "e devamlı lıir yaklaşma içın 
ızhar ettıklerı bn pek 1arıh arzu 
karşıaınd" Sof)'a •• Belgratıaki 
hiikôm•t adamların&, yaklaşma 
için meydandaki bu manevi Hal· 
lardan İ8tilade ~ılıp huaları 
tahakkuk eıtırınek gıbı na2ık 
bir uzıfe dütmektedir. Bu hıı
ıiiıt,. huptanherı :ııaoılan bu 
yaklatma için şeraıtin hiç bir 
vakit ba kadar mii•ait olmadı
gini ka1detınek ıneohuriyetinde
yiz.> 

Bir Yugoslavga 
Gazetesinin Yazıaı 

Sof!fa, 28 - Belgratıa çıkan 
( Politika) ı.:azetesı Yu~oılay . 

ya kral Y-e kraliçe.inin Sofyayı 

ziyaretleri münHelıetile yazdıgı 

bir haşmakalede 1apılırn hazır

lıklardan Bulgarların bu ziya
rete ne kadar ehemmiyet ur-
diklerini Y-e hiikümdarlar ara-
11nda yapılan bıı gihi temaılırla 
iyi ınünıuebetlere yol açıldıgını 

ıöylüyerek diyor ki: 
•Bllba19a A nopanın bir çok 

ıneçb•llar aratında booaladıttt 

ba karanız zamanlarda böyle bir 
•i1aret h11 .. et bir elaemmıJ'e* 

lıılır, ben c ı olılu "u ka<lor eler, lıoy " u IJlt t • ki h k t t r "d . F L t " ra..,ıuon oa n ıyaru mera ı· an e ara ı aıgarı ır. a,.a nevre'de, cibanın hastalıklarını 
rat o l tlıı ı: u ka ı l.ır """• tatlar rıcı- ı Ab'-· tıy ı ı ·· ··k .. . Ş b b ıı · h arı ~y a rosnna ıuyn .. ır o.. una rağmen azen ır "' tedavi eden Lourdes gibi bir 
!ara Aar~tııı , k~nılın o yontıuğıı k .. laballk halinde ılevnru etıuek' ne üzerinde topladııt oıı on ' k' 

,.ı • 1 ı müessesenin mevcudiyetini iddia 
kadH iih iirl~rın" •erPn ıçli, sırlı tedirl•r.Bn ~ıtap, Bernarıl Şovun ki,ıye nıuvaffakıyetle mevki ur. etmemı'ştı'r. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

c Kap•lar iizerind•• iımi altında tuekt• ·n teına,a kudretin\ göı. Kurtuluşa kaz•rıııı~ı.ıatlır . ()ıH l!orı• Hz, 
ge~en uııe Beli{radı ;r,ıyaret et 
aıeklı- mtıınleketııuızde eıı kiiçlik 
hır kiiy iin lıılo hesl eılıgı bı•sıyat. 

tan eııııııolwak ııuk:iııını kazandı, 

Bııgüıı de Yngoslıı" kralı ay 
ni h11lerie bu zıyareti iRde için 
gıderken, ıneınl~kctıınız dalıa 

büyiik lıir alaka ıle onun yola. 
nu tnkıp etıuektedır. Qiinl.ü ıki 

:ı:ıılletin ıuazı11 tamamile müoa-
dele "il karar11zlık, booıılaına ve 
ıztırap içinde ılaiın:ı lıakalarına 

alet olmakla u hiç bir zaman 
kendi meufa.tleriııe yakıa,ma

makla geçmittlr, Bızim tarafı

mıadan oldugn gı lıi, Hal~arlar ta
rafından da bu ~iyaretten iki 
milletln istikbali i9in yeni, aag. 
lam u fnydalı neticeler bekleuil· 
mektedır. 

Birçek müıvet alametler bu
nu ı:öıtermelıtedir. Geçen 11ne
nin l~ylülündeıı lıogüne kadar 
Bulgariıtaula YngoılaY-ya ara-
11ndaki müoaHbetlerde lıiın<li

lecek derecede bir degitiklik ol
moştur. 

U.Hmt Y-e buıalf temaelıtrda 
•ıkiden beri kiilıle.miı olup yak
latmagı imkıtosız kılan itiıoat
eılık bert:ıraf eılilıoiştir. Yak
ıa,magı gü~leştiren ba aebepleri 
ortadan kaldırmak için biz bütün 
ka·netimizle çalıfıyoruz . Bu ci
het, Bıılg11r milletinin eııu men· 
faatleria• aygnn bır t•kilde koın
t•m•ıı tarafı11dan da kanan· 

yazını~ oldııga yeni piyeıi gör· termıktedir. Ooııo için biitii n ı'le C 
ınek içiadır. Muharririn ıiyaıi konatmalar ıiyael ınttunlara 

enevreye 

yardım 

bakalım 

edeceii 

ve ciha. 

u içtiıııaf nizama meydan tfmas ettigi balıle tema,a eden 
ol•ııyaıı u içi eıyaşi hıciy· merak Y-e alaka ile oyıııııı takip 
lerle dolıı olaa bn eaeri bun ediyorlar. 
dan birkaç une e"nl yazıl. ReperlaY-arının zenginıigi iti. 
mı~ olan cmına arabaaı> iıılmli hariyle aert tiyatroların en ilATi 

piyeaınılez daha fazla ma .. aıtki gelenlerinden biriıi olaıı Ablııy 

yet "e rıığbet kazanmaktadır tiyatroıa otuz unedın borı Her, 
Tıyatro ınünakitleri, hemen oard Şo.,'un bir çok piJHlerini 
hemen bu nokta üaerinde mütte. temıil etmi~tir. 

fik baluııuyorlar. HAtta ilk zamrnlarda Loo. 
Hu yeni Her bogiiokü içtimt drada 1anıiir bn muharririn pi. 

nizama kıafetle hücum etmekte yHlerinin oynannıuını m•nnetti. 
u Şo .. un dinamltleriod.;n pek gi haldfl bıı tlystro böyiik oHa . 
a:ııı taralı mahıun kl\lmaktaıJır. retle bııoları temıil etmiş u 

Methnr uıaharriria ek111ri iç- müellifi takdirle hoğmatlur. 
timıl u ıiyaıı hici.,Jerle d•ılu - Sonu 9 uncu sahifede -

nin sulb ve ıelametine 
niyetle çalışalım 

hüsnü 

/' / Sev yet Rusyayı 
Ktmalıst 1ilıkıyedu. 

ılk tanıyan 

(Gazetemizin notudur) 
111111111111111111111111111111111111\\\\\\ 

Kirahk Ev 
Giiztepede tram .. ay oıddHine 

ve vapar ıekele11ne iki dakika 

meeafedd gayet lıandar Y-e bü

yük bahç~yi hafi bir banto ki· 

ralıktır. Boru Hrayında Fehml 
Simearoglo beye ıniiraoaat. 

T~lefon : 3039 
9-16 (S 5) 

Iran -Afgan Hu~ut ihtilafı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Merkadı Süleyman Mevkiinden Bir Manzara 

İran • Efganistan arasında 30 
yıldıınberi aürüp gitmekte olan 
hudut ibtilifını hal hususunda 
laükiimetimizin taYassutuna mü 

racaat olunduğu ve Fahrettin ihtilafın halledileceği malümdur• 
Paşa hazretlerinin riyasetinde Kılişemiz Iran • Efgan hududun
bir heyet tarafından Merkadı da çok münazaalara sahne olan 
Süleyman meYkiine ait olan bu bu mevkii sı-östermektedir. 



Bir Aşk 
Kahraınanı 
Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 
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Kanbnr Joz~, Hazırladığı Darbeyi Vu
racak Zaman Geldiğ'ınt Hükmetti 

.. . .... :-'_ .... , 
Yenı Asır 1 T•trı nıet't'el ı.ı ; 1 

• 

( Horasan ) ın Haıem şehrin istediği gibi boşatacak bir kap j belki böyle olmasına daha fazla yıldırım lar üzerinde ani bir 
Sıcak azalınca hayvana bın Hanrı hakkındaki çıldıras i ve aş dey:z. bu : mu ıtu . memnun oldular Çünki güzel dizgın oldo 

mek kararıle kanbur ka l ktı , Ha kını itıraf demek o an bir tavır I Burası devr!n en işlek bir ti . Delikanlılar bunu bildikleri Sara ihtiyar Misabın evinde Delikan l ılar ellerideki kulplu 
yımdan ayrı l arak " Saray Gülüs ile söylemişti • 

1 

care~ merkez ı dır. için Saranın yetim kaldığı günün ve elinde iken ondan fazla tasları Sara . gibi havaya 
tan ., da Grasın oturduğu dai· Kanbur joze. hazırladığı dar Bugün or la Asvanın mede gecesi kendi aralarında bayram delikanlıların malı demekti. kaldırdılar ve hep bir ağızdan 
reye ~·i tti beyi vuracak zaman geldığini niyetini s 'nesinde top ! amış o an yaptı l ar De~ıl mi ki bu güzel kız, bu haykırdılar : 

Gras ta Patnaya dönmek hükmetti Fakat bu darbeyi ka 1 ( Horasan ) na"<lettiğimiz dev rde Fakat ertesi günü ( Halem ) Horasan afeti kendi topraklarındn - Saranın Güzel Saramızın. 
için eşyasını hazırlatmakta, mü- dının neresine vuracağını tayin . servet ve iht ı şamı ile Mısır hü afakındamüthişhir haber meş'um kalmıştı, bu kadarı şimdilik kafi Göz bebeğimizin ferefine. Sara 
kemmel elbiseler"ni şapkalarını için epiyce diişüoüp baktı, Sonra: kümdar ' arına bile rekabet ede bır baykuş sesi gibi yayıldı: idi . da altın tasını dudaklarına kal· 
ve sair tuvalet takımlarını büyük - Eveti Bu marifet benim cek derecei kemali bu 1muştu Saranın paraya haris olan .* • dırarak mukabele .tti . 
kutulara yerleştirtmekte idi. marifetimdir. Hanri ile arkadaş Bu kadar zengin bir üikede amcası genç kızı Haleme gelen Düğünleri görülmedik bir - Horasan delikanlılarının 

Vakıa şenhk1er henüz bitmiş larını kervansaray içiode derhal maddi serve'e tabiatin de güzel esır tüccarlarına satmağa karar ihtişam içinde yapıldı. terefine. 
değildi. Fakat her neden do!ayı tutup gebertmedilerse bu kaba liği ilave o:unmuş ve ( Halem) vermişi. Güzel Sara, (Hale) nin en Şaraplar içilirğen delikanlıla-
ise bunlar Grası eğıendoremi- hat benim değ.ldir Siların da ver yüzünün cenneti denecek Bır gece eve! bayram yapan güzel adı o'an Misabın ıalonunda rın arasından süzülen bir ıölge 
yordu. Bunun ıçin kendi yerine değildır. Zira bn muvaffakıyetin kadar dıllere destan o'muştu. delıkanlılar şimdi matem tutu. arkasında gelin elbisesi, başındı kulaklara fısıldayordu: 
dönmeği arzu etmişti sebeplerini ben evvelden ~azır ·I ~avası s.ıyu v~ ~anzara • ı güze' yorlardı. Saraları. Bıricik Sara gelin tacı bütün Horasan deli - Sara bugece Misabın .• Fa-

Düşmanları aleylıinde her is lamıştım. Lakın s ze ne o uyor 
1 
o.an bu yer yuzu ceıınetınden ları Müşterek aşklarının sahibi kanlılarınin önünde raksetti. kat ondan sonra hep sizin .. 

tediği şeye muvaffak olurken sevgıli yeğenım? Çehreniz yem allah kadın güzelliğini de esirge ve yurt . arının gözbebeği Sarala. Bülbülleri rak•a getirecek Hepinizindır .. 
aceba Grasın yine kendisini eğ- yeşıl kes ı ldi, Dudaklarınız bem mem ' şti. O ~uret eki (Halem) in rı gidiyor,götürülüyor Satılıyordu kadar tatlı, en uslu ye sakin Bu fısıltı saçağı sarmıt yaa· 
lendırmemesine sebep ne idı? beyaz olılu Vücudunuz titr yor! şü ıretı sadece servet ve tıcare Onu kurtaramıyacaklardı. sinirleri şaha kaldıracak kadar gın üzerine esen serin bir rüzgar 
Hanri idi. Hanrinin gösterdiği Diyeceğım gehyor ki şıddet.ı bır tıode değıldi Daha o zaman Çünkü esir tüccarlarının Mısır sıcak ve kırbaçlayıcı sesi ile gibi ateş(i kalpleri, isyan etmiı 
soğukluktu) ı gazaba kapı dıoız Haori aley 1 larda b;Je Horasırn kızlarının, sar•yına götürmek üzere seneler, şarkılar söyledi. sinirleri biraz yetıştırdı. 

Kanbur Joze, Grasın yanına bine mi böy~e hiddetlisiniz? Horasan kadınlarının güzellik denberi arkasına düştükleri Elinde tuttuğu altın tasla Delikanlıla Saraya baktılar 
gayet neş'e ile girdi: ! Yoksa güzel Hanrinio ke.lesıni ve cazıbeleri (A1<tarı cıban) a (Sara) ıçin para budalası am ıbütün delikanlılara ayrı ayrı şa· Onun çıldırtıcı gözlerinden 

- Aziz Grasl Dedi. Artık huzurunuza ta'<dim edemedi~ım nam vermişti. Dünyan n her casına teklif ettikleri meblağ çok 
1 
rap sundu. fışkıran Yadedici müjde önünd. 

bizde muvaftakıyet muvaffakıyet için mi bana ötkelenıvorsunuz? tarafındaki hükümdar saraylarına büyük. Adeta muazzam bir ser. Bu yakut renkli şarap deli. eğildıler 
üzerine gıdiyor. Her muvalfakı ·, Fakat sızı ıem o ederım. ço'c hep Horasandan. Horasanın vettı. kanlıların deli gibi kaynıyan Ve Sara. 
yet için bir madalya verseler yakın bir zamanda o gü ı eı başı (Ha em) şe,uınden seçme kızıar Haris ihtiyara yalvardılar : damarlarındaki ihbras yılanına Anberli şarap ile ıinirleri 
kaldıramıyacak hale geleceğiz da bir gümüş tabak iç nde hu gönderiıırdi Seçıneyede lıacet - Onu bıze.. Yurdumuza bir kat daha can verdi. Karşı kırbaçlanmış Misabın kolunda o 

Zaten çok sinir halinde o'.an zurunuza getiririm Bır az sabr yo<lu Çünnl<i heps.de birb rin bağış ' a ıarında ve gelin elbisesinin yırt gece gerdeğe gırdi. 
~~a-s, ş~ ~evzekçe sözler üzerine ediniz efendim. . . iden güzel, birbırinden caz_ıp , Dedı er Fakat Saranın amcasının maçıarı arasında bütün ahengi ,.*,. 
butun butun kızdı: Gras beniiz kend sını zaptedı , sıcak kan ı cana yakın mahluk kulak . arı sağırdı. Altın sesinden ile göriinen yarı çıplak vücudun Düğünden bir ay ıonra ..• 

- Rıca ederım, şu adice yordu Kanbur onu çıledco çı l ardı Falnt. başka .ses duymıyordu. körpe harareti Halem gençlerini Mısap hemem hemen ıerve· 
gevezeliği bırakınız da söyliye karmak içın şu söz erıe devam F vet f •l<at bütün bu güzeller - Kim daha fazla para ve. az daha o gece . Düğün gecesi tinın büyük bir kısmını Sarayı 
ceğiniz şeyleri bir az mertçe bir etti: diyarı ç nde güzel 'er güzeli, rirse Sara onun olur. 

1 
çileden çıkaracaktı. satın almak için sarfettiğinden 

doğruluk ile söyleyiniz . Amma - Evet güzel Gra• O kadar inci er incısı birı vardı ki o tek dıyordu Sara bu ateşli kalplerde tıcarete hasrettiği sermayesi bir 
eğer sizde mertlik varea! Bunda 1 acul olmayınız Size söz ver·yo başı:ıa bütün t:la em ve Horasan • *, tutuşturduf!u yangının farkında bayii hafıflemişti. ihtiyar aşıkın 
şüpheliyim y;1! rum ki ifim zin nıb;1yetrndey z dehkan ı arının b r ba-iışta baş. Misap!. idi Fakat biç bir zamaa deli genç karısını memnun edecek 

- Pekilil işte anladık ki Bir kaç saaat sonra Hanrı ya .arını döndürüyo:du. Ha em şehrinin en zengin kanlı gözlerinde bu-rünlti, bu fazla fedakarlığa.. Yani faza 
bugün de keyfinı:ı: yolunda de· açlıktan, ya susuz uktan va.ıuı/ Sara' tüccarı geceki gıbı korkunç bakı~lar paraya ihtiyacı vardı 
ğil. Azıcık şakadan hemen hid· bir vah,i canavarın pe~çes•nde Bu g.ıze ll er güzelin;n ismi Herkes gibi o da için için görmemişti Elinde kalan ufak ıenetini 
~~t edıyorsuou:ı: Lak!n söyliyece lyaralan~aktao . ~lecektir. tie e Sara ıd .... , Saraya yanıyor Bir az daha bu gergın arttırmak için bir ticaret seya. 
gım şeylen anladıgınız zaman o sevgılı Hanrıyı bır ap anın lJa ·ıa kuçJ.c ya1ında iken Fakat ıhtıyar sinirler arasında kalırsa bati yapmak istedi. Saraya: 
güzel gözlerinızde mutlaka bin kahvaltı ettığıni görmek sızın bıle büvüd~ '°Ü zaman ne yaman Damarı:uındaki kan hara re korükıediği yangının bütün dü. - Benim giizel karıcığım, 
ıüneş doğacak içın de benim iç:n de en güzeı, j b r a let o ac.;ğı belli id; tini ço«tan kaybetmiş. Hemen ğün ev ni saracağını anladı. dedi. Ben uzaklara gidıyorum, 

Grasın içıne bir ürperme en zevkli bir temaşa o maz mı? Her sen• Horasana gelmiş 1 hemen donmak üzere. Gönıil Gözlerini kocasına çevirdi. Bır ay, iki ay, beldı daha 
geldi. Jozenin getireceği en eyi Ya he e o giizel o kahraman ve güz~lleri a1ırlıklarıııca aıtına, rizası ile hıç b r vakıt Saranın Mısap, kocamış hali ile bir z:iyade kalırım. Söyle bakayım 
haberin maUaka y.ne Hanrinin Hanriyi böyle b·r faka ba~tıran 1 ınciye, yakuta satın a 'an esırcıler ka 0 bini kazaaamıyaca~ına emin. köşeye çekilmiş, üstüıte içtiği gelirken sana ne getireyim? 
bir felaketi olacağını bıliyordu. ı benım gibi kanbur, iğrenç bir daaa küçük yaşta iken Saraya Fakat ışte Tali ona yardım amberli şarapla o gece .. ilk dü Bu haber Sarayı sevindirdi. 
Dedi ki: Joze olduğunu diişündükçe kendı göz "o ınuı • ardı. f ı.kat Saranın ed .yor. ğün gecesi parası ile satın aldığı Bunak ihtiyarın tenbellik ko. 

- Bana bir müjde mi vere kendimi tebrik edecejim ge 'iyor. , anası, baoası kızlarını satmağa Sara askıya konulmu7.. Horasan dilberine, Halemin göz kan durgun nefesinden ve miskin 
ceksiniz? Niuyd Gras bır boınba ır . bi 1 bır tür.ü razı omıyor ardı Çünki Ortada kap oyunu değil, pa bebeğine karsı mahcup olmamak sınırlerınden ensen şikayetçi 

- Müjde değilse de onun patladı: . j Sa a ya n•z kendı ev.a tl arı değil. ra. servet oyunu var için asabını kU\·vetlendı riyordu . olan Sara kocasının böyle uzun 
gibi bir şeyi Her halde pek eğ · - Seni mel'un! Seni hain! bütün Horasanın göz bebeğı ıdı Keses.ne güvenen Sarayı sa· ,,*,. bır seyanate çıkmasını cana mın. 
lenceli bir haber! B z m Büreh- Seni a çak! Mundar. va3şi herıf liiitün Horaian de.ıkan . ı . arının racak Sara bir bu miskin sinirli ada. net bildi Ye ondan hiç bır şey 
men habisi henü:ı: anlı yamadığım sen ! kalplerınde Sua ıçı n yanan b ı r Servet insana arzusunu yap. ma bir da oturdukları yerde du. istemedi. 
sihir'.i bir tedbırle Hanrının pa Güzel Gras bunları s5y'erken a ev, tatuşan b r a~k vardı tırmıyacak o ursa ne yarar? ramadan kaynıyan delikanlılara Onun. velev muvakkat bir 
aaport!arıoı eline verdıkten sonra gfö;,er ı o kadar hr.a mış, burun Sara. Hep:ı nındı Herkes bu Mdam ki zengm, madam ki baktı zaman için ol~un, yokluğu genç 

1 k k d k ı S d ve oynak Sara için kafi ve vafi ben m de boş durmıyacaii:ımı deli ıeri o a a[ aç~ a_ra rengı güze kıı:a kaqı oen ık eıını ya güzel arayı üzerın en zamanın içini çekti. bir nimet değilmıydi? 
bilırsıniz ya? Hanri ıle arkadaş o derece uçmuş u 111 adeta çır i kan b.r ılıt ra:ı ateşı ııe ya«ıyor. sıtındırı geçmiş kansız damarla Göğsü.. On sekiz ya,ının _ Hiç .• Hiç bir şev istemem. 
!arı büyük bır kervansaraya ırit- kın olmustu. Hele . ~ençe erini bütün de .. Kan ı ar damar arını rının cansız b rsı ile istiyor, O kürpe ve kabarık hatları titriyen Dedi. Eğer iş.erin uzun sürerse 
mişlerdı Oradan da Hintlilere kaı~bura uzatıp lıerı~ı adeta bo{ yakıp kavuran taşkın hırsa: bade ona pel<ali servetinin göğsü kalkıp kalkıp indi. daha fazla kat. Benı merak et. 
tertip ettırdığim bir nümayış ~aga davranması bır k kadın:fan - Sabret He ı e biraz daha kuvveti ile mıılik olabilir. Güzel Bunu delikanlılar da gördüler. me. Sen yaınız para kazanmağa 
üzerıne damdan at;ıyarak Pat ~ıç d~e beklenmıyece şey.er· büyüsün. Bıraz daha serpılsın. Sara y ı yadellera gıtmek'e, ya. Güzel kızın hüsranını onlar ıla bak! 

naya doZ,u Kaçtılar. en K~nbur, Grasın bu hareke Kema•e ge sın. bancı kolar arasında so,maktan anladılar. Artık fazla dayanamı . * *. 
Kanbur bu sözleri ıöylerken tine ıstıbza İle ırü dü, dedı ki: D.mek suretıle kem vuruuor. kurtarabilir. * yacaklardı Misap yola çıktı. Kendi he. 

k ·· G d k du k b 1 d G sabına göre seyaoatı uzun sü. yuvarıa !fOZıerını rasa ı mış, - E ınizi aşaİıya indirin iz * * Arlı u güze vücu u. ü. 
onun üzer.nde ne g;bi teessür güzel Grasl Ka ıbım kıyafetım .*. Mısap, ka . bındeki ihtiyar zeller güzeli Sarayı göz göre recek değildi. Fakat evdeki 
alametıerı göstereceğine dıkkat bir güzel kadının hoşuna ıı-it Sara on sekizıne bastı. aşkının ve küplerındeki küflü aöre bunak, hada, ıinirli Mi hesap çarııya uymadı. 
edıyordu. mezse de gücüme kuvvetime Ve aynı sene de başına iki altınlarının kuvvetı ile ileri :abın koynuna koymıyacaklardı Dört sene· Tam dört ıene 

d işlerı peşinde, para kazanmalıı: 
l•ru ta zekada kanburdan inanım vardır Elınizi aş~Si'ı di büyük felaket birden geldi. atıl ı. Buna imkan yoktu 

G k M 1 d"kl peşinde koştu Dört ıene hem 
aşağı de(ı"ıldi O da gfıya bıç bır yorum özlerımı çı armanıza Evvela ehmm.yets z gıbi gö ısır tüccar rrının ver ı e Delikanlılar birbirlerine ba memleketinden hem de yorgun 

'
ey bissetmiyormu• gibi kanbu bıç te razı oıamam. r:inen bir hastalık bir ay gibi rinden daha zıyade verdi. kıştı'ar. 

• k k b ıinirlerine rağmen bir türlü do. 
run söz erını fütursuzca dinli Bun arı söyhyere an ur kısa bır zaman ıçuıde hem ana Mısırlı ar arttırdılar . . Hepsinin de nazarlarında yaınadıiı ıüzel ıarasından uzak 
yordu Joze devaın etti : ince uzun parmaklı pençesııe sını hem de babasını kara top Misap arttırdı eyni kararın tasdiki, tasvibi vardı. kaldı . 
.. - işte bu kaçışları esnasinda ';r:;~ni;~~ie ~:k~a~~n~a:~:d:ak raklara so'<tu. Horasanın göz Ve nıhayet Hora·anın serveti H1ç •• Hiç birşey düıünmeden Fazla sabredemedi. Hasretini 
onlerıne bır sürü haydut çıktı. G b. k ·ık· . k bebeğı ... Yetim kalmışh. Nıl memleketi tüccar.annın ser Sarayı kaçıracaklardı. çektiği karısına bir an evvel 
H 

_ .. .. . • ras ır erre sı ınıp en- · ı ld 
avvan arını oldurduler Sılalı- disinı kurtardı O da zaif kadın Yalnız ihtiyar bir amcasından vetıne ga ıp ge 1 Bu. Saranın canına minnetti. kavuşmak için işleı ini bile ya . 

larırıı . paraıarını batta ü:ı:erlerin lardan değildi Olur olmaz sar başka kımsesi yoktu. Halemin bütün delıkanlılan Minnetti amma kend sıni Mı rım bıraktı 
dekı PO ıçe erı de hepsini a!dı· sıntı . arla yıkılacak bünyeıo yoktu. Buna Horasan delıkanlı arı göz bebeklerinin Horasan top. sır tüccarlarına satılmaktan kur ve Horasana koştu 
lar Ş mdı o kahraman zatların Sonra o anca hı,mı ile kan çok sevındıler Çünkü artık Sara rak.arında kalmış o 'ma ;ından taran adama kartı da başka bir .* • 
üstler ndeki yol elbııelerinden bura bakarak bağırdı: ıle, yetiımiş Sara ile istedikleri dolavı şen:ik er yaparken güzel minnet borcu vardı. • Mieap baberaızd~n gelmi,ıi. 
~aşKa bır •eyleri yok bizım için - Evet, ınundar herifi Bana gibi bir cümbüş a:emi ya~amağa Sara da bunak amcasının evin O bu vaziıes;, bu borcu hiç K.rı11nı bırdenhıre te'fındir• 
dünyada bundan daha eğlenceli nefret verjyorsun. Nasıl ki ıu mani lıalmamııtı. den zongin Misabin evine gidi. deği se bir gecelık visali ile mek ııtıyordo. 
hır ıey oiur mu? lıte bu komed dakikada kendi kend.mden de Güzel ve körpe kızın ateşli yordu . ödemek istiyordu. Kalbi Saranın Tosl:ıt i•tiyakı 
yayı da ben tertıp ettim Slllr iğreniyorum! rubu da esasen bundan başka Delikanlılar seviniyorlardı.. Delikanlılar tam harekete ıle çarparak nının kapuını 
fakir de icra11nda bulundu! Joze ıeytıin ıibi bir glllüıle bir ıey iıtemiyordu. Çünkü Saraları yurtlarında kal ıeçecekleri kararlarını tatbik 9ıldı. 

Graı, epiy bir "ükütla kan- gllldll: 
8

.
1
. . bil" • 

1 
E ld Senelerce esir kaldığı ana mıth· edecekleri 11rada Sara daha atik Kepıyı Sara açtı. 

b " " b kt·ı·t - ı ırım ınm vve en b b · d · • • · t V k" t k b" k •• d k o t ahldı Elı'ndekı" Fak•• ne •••ı••tt•t WWI yuıunc . a ıa. ~n ıoor~: de biliyordum Yalm&, bunu una a a evın e ~çın ıçın tu nımuş ~ ıa o -~r ı ı~ ~r egın, ananara r aya • • , 
- Bo ınarıfet ıı:wı marıfc- da iti f tti ı. • ..,.. d ye nihayet agı:ı kapalı ve ateı tek bır erkegın malı ıdı. Fakat alhn tası hanya kaldırdı. Knoağıada altı aylık bir ço· 

. • ? ra e ,..,. ı • .ıyor um. • b b Ş dab ı lıl ı 
tınız ~yle mı .lfte .... da Mp.iai ı6yJiyeyia. üatüne oturtulmuş bir kuao fibi Horuan gençlen una i~ - Bir arap a 0 • a 

Dıye ıordu. Gru bu ıöı.üı - s.nıı v~ _ kayoıyu ibtiruh llialerı aibayet ehıııuııiyet •ermediler. Hatta Ba ••• clamarludao botu•• Baaa pri•oe .11.ıablll react 



l'ni Aın ~ııhff~ il 

Insanııtın Hal 11 He~~M,, ~e;,.~ ~·1 Barda Yal'dıaoı 
Polis Kıtaları 

lzmk StctU rıc:ar•t M•mur-,R•l!IH'!lll-,P!hl~lml!cl\llc•za-n•eslll!i•n~<l·nımmıı 
1uıunc1an: 

Oeııaylr Iıanı ıokagında 86 Tebfi.lt Ediliyor 
Londra, 29 ( A.A. ) - Bar namında tioar t yapan mil•~ Mulıter.,,. lzmlrUler: 

Yazan. ; ~dre ~a1ro 5 ıin mezarına bir çelenk koymut 
- ı 

h•Yaaaı yardıut01 pelit lt:ıtaları cel ( Kooperatıf Ödemi, innir hıııınie azna ...,eltrd..,beri 
, _ .. ____ - "' .EC8a;t 

Türk;Qeye Çev'l.re:n. ...... _ _ ~ 5 lardır Bundan sonra Yugosla'l')'a · bil müıtabıllleri ortaLfııtı ıatıt •• yapmakta oldu.....,..oz kolon• :ı ... efradının Almancayı eyıoe •D· .. " • .. - , 
~ 
1 

_ Birinci Kısım - § kral Ye kra!içui bizzat kral Bo 
:.,:: risia delaletile beş tepe Dı:eriaa 
5 bina edilnı • ş olan ,ehri ge:ı:mit· 
:' lerd r. Bulı<ar kral Ye kraliçesi 
E ve büyük misafirleri her tarafta 

k ti 1 I il . it ihracat böroın fzmir mümHail esaosçıhğı gerek phsıınıza ft g&--
lerdın olma 'ar Y • ng •• r 1 ] d N il .Moral& rekse müeesesemize şeref verecek 

şa.,.et v a.leri I9eri Girmf fJ Olsa. 
idi Ona. Şilpheaiz Vuracaktı 

b ·· kt\ t ı Jtı 11 
•n a •• e derecede nef.ı yaptığımızı yioe araaından M9llmuinı 11 m• '--.., 0 çei:llme11 le ... erıne tayin 

.,., • ~ sizlerin kadi~nlll!h~ından işitiyor 

! - 79 -

mnb11letıt ıtıalrıcıktir, kıltoRD Fahri bey :&Rie Hık met I ve gOrtıyoruz. 
Halı:kı lıeytt aıt Yekl\letnam• Bu delı; zevk, san'at ve beda· • • 

B .. jalıika ııonra. Il'erral ka· lnrakmıştı. balkın keadıliğindea yapmış ol 
duqu coşkun tezahüratla kartı· 
!anmışlardır. 

lamir Ahklmı Şabıtye ISnlb ticar•t kaoıınonon m•Taddı mıh .ı:ıı bır arach toplıyan ve bdtQn 
H k .. ff•k · ı ,.,. od en• 2 Anura.rı kaplı yan yeoi ve fevka-o ua H ım ı,. • 1aıa1ına tnlıkan 11oılin l' 73 

fesleri odaya yerl•ştirdı, Riitii •ı 

dejterli eşya dolaplara konulınut· 

JloyR: 
- J{ lı>ıleri 

1 K k Z f ıoka 11\de b.r kokuyu - '"'
1
Y• • a er · numıuaaına ka•t "' t oil •ılı! · 

•9 emrinı nrdi. 
Sofqada 1 ezahllrat to, bnnlardan biri de kıpAlı ~1 iiıliir: 

M 
' ··G·· ··ı ıtında 17 naıoaralı anımen dıjtt illn olnnof. onu ee 

otelı yukarıda 8 oduı bir bııll\ hınir aıcili ticaret memur 
dıe;i idi. Y atajtın üzerını bı rakı· 

Jınrmi, bir lptık pıjamKyı ılo- dedı . 

M. Ferral od .. kı rlen•cek 

!aba kovmak üzere alın• aldı Madam f!lttrj odRVI dtıjtlt 
ve ılık ip•!?• eli Joko- tirir. Hem merak etmerın hu 

lln lllk ı ı"ıo gf'C" d"ıtı ı. H•S"P pnı laoını hani\ nur do unmaz " 1 
. .. .. gönderır11nız. cw•ahını ••r< ı kolond n g•ç•nk bntııo Tııon l\t F 

. . -Qiçekgetırtı lıı ııııı • •er dona sırayııt ettıı?ını ve onıı 11 ra" 

i:an elın bir gö~ıö kanRmtt ol- _ Ko,ıar yeter. 8nnrıı hn 

dugono •Rndı. rara bıç lııw111 gırmıeın, bızındt-
Dolapta 11ılı olan elbiı•ler· 1 b 

1 çı er ı e ... 
de. pij ıımıılıu.Ja ltelki Valerı'nın Ponçerelerde ıineklere kar,ı 

Misafır hükümdar:ar, Bu gar 
kral ve kra ıçesı Sotyava dön 

düklerı zaman avnı trzahürı tla 
karşı ' anmışlardır. Yoldakı şe .ıir 
ve kasaba .ar ahalisi de kral 
Borıs veAıeksandr'ı harareti• 
a kışlamıs ardır Hükümdar ar 
Sotyaya saat 2J de dönmüş er 
d r. 

Bii11fik Bır Z •ynf Pt 

knrıılor ışaj?ıda ıki oda bır ya logo ınilb!irii ıt1m111 vı 
1.ıb:ona hır bııy1'1111 daıuıarı 2118 H. F•hmi ınıueı 
111 .. ıre 76 ıantım üıdrın" b•oa VJ<:KALl~r.SAMg 
eıtılmı, n kıyınıtı ınubamwe Hırı doknzyiiıoto7. diirt Hnıoıi 
n111i 4000 liradır. eylfil ayının yırnıi yedinc i per 

2 - Kartıyskada Zder ıo- tımhe ıriiııii ı:ıat on bir raddele
kaı?ıııd" 11 noınaıalı ıkı katlı rınde Ö ıleıniote yeni çar,ıdRkı 
o lııp ıkı oda lıır de kiiçük oılK <laıre1 ıııde ifsyı vazıfo edı-n 
hır tıalkoıı 11nıı ııııi~t•ınıl ve 78 O . leını, noterı :O.lo•tah Z eki h•r• 

t 50 t D l·ı • . .rıne bina ı 
1111< re ••rı 11 

" ıııratıeten "e •nknhulan c• p "' 
eılılmıt kıyoıetı ıııubaınmen 91 ı da'!'ete hın 11en b~n aşaı?ıdakı imzR 

:.!500 lıradır. eabıtıi Uetık, ~l. 'I'ayyıp, danı 

kolonyası iamıle lzmire takdim 
etmiş boltınuyoruz. lzmirdo her 
yaptıi:ımız kokuyu ts~lit .etme~e, 

•sımlerıne yak ın ı•ııalerle aatmıvı 
kalkanların, ni hayet kokulanmızın 
k&.bına varamamaları yı'ızanden 
oldukları yerde kaldıklarını ~orn
yoruz. Bu dela yenı ~ikan (GuoOI) 
koloııyıımm J-.mirde yalnız Hilll 
eeı:aoeslnln f11plıgını i,aret ediyor 
taklide yelt o ceklerin yine aynı 
me>·kilerde kalacaklarına emin 
bulonuyoroz Atlı lzmirlilerin (GO· 
ntıl) İ•mile Kem •l K&mil ieminı · 
yanyaoa aramalanuı tavzıha )Oznm 
gorQ yoruı eleııd im • 

'fitcndunılAlri 'Pbnltf'n t~:ı.ı,. ~ır knnnıot kafes ı ftller urdı Şn 
• eyler 11nmi,ti. Rıt,ıoı hu pıı•· lı R l<le ko~lar kıtÇKllllYftOaklRrtlı. 
mAnın içina ıoknp koklaınRk O k 1111· 1·,ııı· r k ılıtnın ko ınanııı11 ıc;ıın yıyn yırtmalı: arzolarınıı apı 

lır gibı oldu Pıjam .. rı ,.1ıp e:ii pençerelerı açtı. 

Dün ak,ı.m başvekil Yu,,.os 
lavya harıc ı ve nazırı M Yevt ç 
şerefine büyük bır ziyafet ver· 
mış ve bunrla bükümet er.<aıııyle 
sefır l er, kra lla rın maivet eri ve 
d•!ler b ı r çiık zevat hazır bu un 
muştur 

3 - K .. r,ırakada Zafer ıo · olondnjtum ö l • nıı,ıe utnyon 
kıı(!ında ı :J nuııııırnlı marangoz cıvarınd& Inoır h.nnptratıfi bina 
ıliikki.nı otelırİ allın ıiadır. Kır 1tnd" neıılııue ~elen ve r.at •e 15 • 9 

800 1 1 VZ'//.czz:J:7..L///////a7'. ıııntı mııt ı amm•n••1 ıra< ır. bii'fıyetlerı tiico11r Karagö;r, ıade • ., der.,cıHındtı ıııuddeı ıııiıılıl .. ı · 

Hilal Eczanesi 

tünbil1eydi oon da yapardı. Do Şııııdi, Ad• kutlorı tı •" ve 
]aba attı ve boy da dolabın ka perd.,ler üzerıade, tn.ınııı kiişe
pmnı kapııdı. Pıjama elinden terınd _yarı karanlık içınde Qırı 
kortalıırken aklına da Herkiil OresklPri gılıi oçoşovorlar ı lı 
ile Omlal'in efıımui i•ldı. llıır V R l •rıye verehilf'ce!!ı en e: ii1.AI 
giil böyle ılık kanıaolardRn ~I herlıvevi, bıdd•t yiiz iinıl•n nr 
bheler giyerek hakarete nj?ramış ını~tı u nkı. Lllmlıan siiı.ıliirııp 
vı bo hareketten de memoan faktı, yaktı gene ılindöıdii.Hunıı 
olmaşta, <lR y .. t .. ıtıo vanındlllı.t el•ktrık 

Dostluk Hn11ası içinde 
Sofva, 3J (AA) - iki sı-ün· 

denlıerı Yu1os avva kr 1 ve kra· 
liçes inin zivaret erı münuebetivle 
Bu ,.ar ve Yugos avva bükiloı 
du arı ve ı kı men eketin bari 
cıye naz ı r arı aras n..fa yapı 'mak 

ta o an mü'<ii eme er büyük bir 
dostu c hava•ı içınde devam et 
mektedir. 

4 - K•r~ıyllkııda Zafer 
80 Hü•~yi bey mabılumu .N • cBtı aleyh ve nıli<IAl.ıl n ııair bütün 

kııgıııda Meııemeıı otelı altında be• n 1alıık lhriilırtKn müdiirii ııhtlarla ık•ıne ve takibi da'!' 
it numaralı kıb'febamının kıy- Mehmet Kut b .. y nanı t•lııdet .-e 
ıuetı ınobammeneaı 800 lıradır. lerl mAkbul tabitlerin şehAdetile 

Biraz önce onu b111kıları aJ. diiJııueoıle yap yordu V!ll~rı ıle 

5 - KaroıyakaJa Zafer 10 · ıarıt oluıı o n Kooperatıf Oılemit 
k'\ıtınd" Ahnemeıı otelı altında lrıoır miiıtabıilleri or • aklıjtı 
H nnıırnralı ahçı diikk'lnı kiy- uaıuırıa daıreı•e mahfuz sirküler 
ıuMi ıııuhamnıeu e~ı 750 lıradır. ıuuoılıınoı akdi muaıueleytı mo-

6 - Kartıyakada Zafer 10 zııo nıeollli ıdan re11i •CZACI 
k•l!ınd" ılhnımen otelı altında Mehmet To•lık ve ınüdiir Hamil 
18 nJmaralı berber diikkanı kıy beyler mezkfir ortaklıga izafetle 
ıuotı mrıbammeoııııı 800 liradır. takrır edtcekleri nçbile umumi Kayalar Uzerinde 

tına almı• olan 1adikı;e 11hneleri 
bo• yere aklına getırm•ıt• nj?· 
rattı. Omtal'ia Dejan'ın llö•dölı:
Jerl adamın batır111 •110 bakir 
bir zeylı:: içinde bırakıyordu. 

Bir ayıtk IHİ yıılr ıa,tı. v. 
Ferral c•hındıki ıiivelnrioi yok 
!adı. Şayet V aleri içeri gi rml' 

olaa idi oou •lipbıiz Tnra
caktı . .tralı: HIİ ıtnkla,tı Tt 
Ferral öteki cııblae elini eokarak 

geçırdıgi ıon geoe aklın .. geldı. 

Kıminle olor11 olıon, hu elllk 
trık dügma•ıni l.ol11tnııııuu1111 

1910 0110 yerıuden ıökeoek l(ı hı 

oldo, FRk11l odad•, bııldet ı 111 

lıılll edecek: bı9 bı r ••Y bırak· 
mıımak 11tıyord11. 

lloy'" diinenk 

- Buştrııatı bıııncı sahııtde -
Şo" c hava ar iiz fl ıınrtA c 

hiın ı hıı v e nı pıvMınıle eTv•lltı 
~~Prl•rınıl A de az çok ı<nr •ttıı?ı 

sıvui n • 7.•r · v•lerı t•m"f" ""n 
atının en yüksık kndretıne kıdı" 
yükıelterek tAımııl vı ifadeye 

7 - Kar~ıyakada Zafer ıo bir vekaletname yazılmıuını ta· 

kRjtıııda Men•m•n oteli altıoda lep eylemelerine bınaen mızkil.r 
~3 numaralı kahnhanıı kıymetı ıahitler muTaoıbeıiodı auo ~ arı 

ıuuhaıumen111i 800 lıradır. ıoroldukta takrirı kelllıua bat· 

Götür lın kR!e~leri 

d•dı. 
yaktır, Yukarıda cını Ya mevkileri lıyarak: Merk•ai Öılemişt• kilin 

"' tıbrrııa edılon kıymetleri ya (KooperRtıf Ödıııııt incir mii .. 
tabıılleri ort•klıjtı) nın lzmird• 
t"111i tıkarriir edın ( aatıt ve 
ıbr~cıt büroıu ) ııo illareye, ve 
ı ı a 11fatla tirketi temıile ve 
şirketin menooııa dahil olan 
lıer türlli moamelltı loray11, mal 
aatın ıılmağa ve aatmaga, bede). 
lerıni tabıil ve tedıyeye, a•aos 
verm•&• "' almaga, alım ve 11 
tım mukaveleleri aklin•, depo 
T• msgıza ve ya:nbana icar ve 

iıticarına, 'irkıte mllteallllr 
umor Ye mnamıll\t için mımor 

möıtabdem ve amalı tayin "' 
iıtılıdam vı bunlarla mukanle 
aktın• n booların ı,ıerine nlba
yet vermegı, tirketı ait em'fal 
özeriadı ıig-orta aittin• . 'itkeı 
namına rehin "' anoı mokave
leleri aktine, rehinli ve nbiıııiz 
para iltlkr11zın11 ve al11oaltlı n 
lıono i arın vı çeklerin imzuına, 
bankalarla ve 11ir mtleuesatı 

maliye il• bu türlü lıanka moa, 
mıllltının ifa~ına gtrek ticari 
11netler n çekler Ye makbuz 
farla para nlmAj?ı& ve •irket nam 
ye hesabına t11'dı11t ve tevzıat 

Fenala 

ıinirli ıinirll mendilini 9ık1rdı. makta olan miidü r: Bn pıv,.11 ı?"lirdiiktın ~onrs 
Bo baldan knrtalmalı: için n• _ Madam, bn kuolRrı kıının A hher tıy 8 tro•nno terked"n Dol• 
biçim olar•& olınn, harelcet•g•ç gHnderdı~ıoı ö~uoıııek ıatıyeoek lınlı t•nııtş•~erler ho,ıriin ıçtı. melr l&aımdı. Papagaaların ıp 

olana aiiyliyılım mı' dedı. nıRi hllVMlııı b~kıkRten gay~ı gii 

hayran hayran halt· 
nıuutı .. k olmu,ınr 

!erini çöıiiverdi , fakat korkak 

zılı gayri meokollerin var11leri 

arnıında ta~ıimi kabil olmadı· 

lı:a,ıar köşelere, pardaltrin ÜH• - So r ınıyllcak İ ınZl\yı gö re· lünç esıu ~ ar üaerıne ı•tınat ııııco Salı giinii 1aat 14 te Ja. 
ıttiıı;inı kanut buıl etmış hulo I 

8 1 
k ,. b rina 11gındılar. cıktir. . . . mirde kinci ey er ıo a,.ı a 

ııınJ~n mabk•m•o• 1atılmuına 

kant '!'erılmlf oldo~a oıbetlı 

9 4 ~ııani birinci ı .. şrlnin 30 

K 1 B b. k d 1 nıyorlıırdı, K'flerıne döndüklerı lı angoro üıti\ne çıkmı' o· Çıktı. o gece ır a ın" b ıh h k k mı 
tema,a moharrirının '" kAmı şa 11ye ııı il o • claga yatakta dorııyorıln. F .. rral yatmalı idi. Bnnunla hMRher 18111 " 9 

büyük llmbayı töodürerelı. yalaıa d b 1 Q 
1 

k k ratmı• oldıı2a gRyrıvuıh, nıiip lı.em .. ınde açık •rttırma ınretile 
or ı ıo o antuına gıtıııe d d tt tnawe gece kandi lini bıraktı. Pembe . d d E b"ın ütopının tuırı altın a ı ı, •atılacaj?ı n ar ırma şar • 

. nıyetın • • df'ıtıldı. mrıne . 
beyu pllpakanlar kıvrık ye Rüılü d .. t b ld ,. d ıer. 

11
nio berk11in görıbilmHI i9ın 

ama e TDCD o o,.un an ıımın lı k ı k nıflı kanat bareketlerilı, kaba olmak ona • mnuki:at ınnttı !in pıyeıte ir ta ım n ı ılAnllan ltıbııren mahkeme di· 
Ya korkak bir •9•şa başladılar, yetiyordu. Qok lı.erreler,bir k~buı llipçı lıkırlere ubıp olılnıtn vanhane1ln• y11pı,tırıldı&ı v• mıı· 

Bütün mobilya iiHriııdı, yer ono ııçratarnk uyandırdıgı za- halde bunları lıir türıü ortays ayyıo olan o glirıdı ilk arttırma 
d ·· · d k " ı · · d ceuretını göıtermıy"ıı mohRta. 

•, •0mıoe '• •ıee er ı9ın e maa, tekrar kAbns geçireoeıtını bedeli muhammen kıymıtlırın uçoşop duran kuşcağızlar onu bılı bıle tekrar gözlerıoi ynm · zakAr bvı\vıkil rolünü Mak kor, 
rahahız ediyorlardı . Bo rahat. mak ve ayni zamanda ondan mı oynaııııt ve ıouna ı erın ., k .. kk ti riizdı yıtmı, bı•lni batmadığı 

ııalıgin 11babini aradı, bulama. lıiiıhiitün kurtnlmak İQIO de ta- bır çojtn tarııf111dan tai:dır olun lı•kdırde en çok arltıranlarln 
dı, dıtarı çıktı, tekrar l9erel gir. ınaıoıuuile oyanınak ııtordi.Uyku muştur. ıaabhütleri baki kalmak üzere 

dı; odada yagmadan knrtolmo' kllıustu fakat kendııi ıdı oya· A bhey ıiyatroıonnn me,bor ko arttırmanın oa bı, gün daha 
bir bal vardı. Iıtemiye iıtıımıyı nıklık ~ük~ndn, fakat aİıındi. nij! ı Hııraı l!'ıç Ü•rahl da mallar temdit edilecejti ,,. o haldı ikin• 
horad" bidıl~tioin parlak tlaalini - Sonu Vat - rlrin ileride dıktatör olaoa"ını v · t 
'"'"'"'"'"'""'"'""'"'""""""""""""'"""""""""""""""""""'"' tnAvvıır ettiıtı İfÇI rolünde wo• ' "' ci satı•ıo 93t aeneıi io.ınoı et 
Har 1 n ·· • k ı, .. ·· (H ı ) ı H ttA r•nı· n 15 inci Per•enıbı günü "" ı uozlerı lırıayao" mı• >Utun a em ı eıı.. a vaftak olınvftor . v 

gıbı büyüdü, Hiddetten ıoloyarak bütün Horaallndan şüphe 8dı· Büıün bu pıyPs göıtermiştir ıırui uatta mahkeme BAlanunda 

lıaiırdı; yordu. ki, Uernard Şo" p ye•I yazmak y:ı.pılacaj?ı pey p11ra11nı ve gayri 
- Bo •.. ne' Bütün delik11olıl11rın gözleri buıuııondakl ıııkl atetının ve mınkullerın her hanglıinlo art· 
Sara gayet tabii ,,. IAkayt Sarada ıdi. e•ki koılretinl ula kaybetmi~ dı tırmHııu İftiralı: edecek olanla· 

cıvap Terdı: Bunıı biliyordu. gıl, hilAkiı 11rttırmıtlır Ye rın ınobammen kıymetin yüzde 
- Ne olacak .. çocuk!.. Şimdi ne yapmalı idı' bAIA dünyırnı~ en ileri gelen te. yedi bo

9
nk niıbıtlnda pey ak· 

- Kımin çocuğa' Bu uzıyet kartmoda iki maşa mobarrırleri ar11ıocia bo. eıi nya mlllf bir bankanın 
"e · ı d B. · S d b ı lonmaktadır. ç . 

- o ııım. yo Tar ı . ırı arayı ar a 1:1 t .
1 

d Abb y teminat mektobıınn t•Tdı etme• B k ·ıı b u oyunu em11 e en e 
ona ı tlyıu a:ıı daha çildı. öldlirmek.. Diğeri in emen tiyıtroıo elin jtüzel Herler oyna. lerl tart oldo~u Ya daha faıla 

rıcaktı. Karııı •. O kadar Mevdlgı kapı dıtarı ıtınık.. mıık mezıyıtioi ınobataıoa •ltiğı. malftmat almalı. illiyeıılerin mab· 
ve tam dört Hne b111r11tini oaktigi Mi1&p !ıuoların ikiıini de ni göıtermittir. keme kalımioe müracaat ıtıne• 
karısı kuca~ında altı aylık hir yapamadı. ('vilyam D. Sirs Jr. _ Litewi Baycest) teri iJAo olonıır. 4.151 (565) 
çooukl" hem de bic,ı ukılmıdan Qünkii uvolA k1<hpeligioe ı••• 
karş11ına çıkmış ve• ragweo Sua'yı ıeviyordo. " 

·- Quk c ıık lıtni~ .. demişti. Sonra ona karşı yapacağı her Brı· fiiiii1.tol Oteıı· 'iuıuroklıırını 11ktı. Artık bnngı bir hareketle k11ndi:ıi bil· ~ 
••kıuı, baırelini nııotınu,tu . tün halem delikıtnlılarıoın luti• 

-Kimden' Bo çocuk kimdın7 kamına marnz bırakacaktı. 
Bıı pı ç kiıııın pi9ıt Çare yoktn •. 

Diye ııürledi, Sarıı aynı il. Saranın ırüoabıoa 
k111<li ile ooap nri: çekecekti. 

- Bilmiyorum. V 8 öyle yııpti. 

lstanbulun En Temiz En Lüks 
Ve Ucuz Otelidir 

Bütün lzmir1iler Burada BuluşurJar 
Sıcak ve ıoğulı: akar eoy11, baoyolo odaları MarmarRya 

ıora.ına n Türkiye oombnriy•. 

tinin biloiiml• dav11irinde ve 
mobaklmln her dırect1iddı her 
türltt kanon! aılaUarla ,ı rk•tl 

tımılle Te dava ikamosine, para 
vı ıalr emYal •ıı e'yayı ahım 

kabza ve tHelllime, tırkıt ııa 

mına uttıgı "e aatın Rldıjtı em 
tlai tioariyenin nakil ve tabnıili, 

ıerelc memleket dahilinde ve 
gerek ecnebi memleketlere ınki 
için muktezi her tlirlü kanuni 
ve tıoui mnarnelatı ifaya, şir

ket namına her tiirlii teabbii 
datıtioariyeri akt •e imzllya nl 
ba•ıl •irketin ınnzounda ilahi! 
olan bilcümle muamelatı kano · 
nlyeyı v hanlara ıutitıfırri her 

\'9 

müılafaa 

konkordato 
Te müdafaaya 

aktıoe nhzıı 

kRb~a •e IDlbo ibraya < l (t• 

ragati danya kanuni ., • ;ı lee 

ıstınaden Lakımin redllin ı ı al•p 

ve eahalıını tttbli~ n ıbbar.\ ve 
ıcabı bale göre lfıııUlgel•olır R· 

leybine ıo111'oliyet vı tazmınat 

danıını ikameye h•cız "• ibti. 
ylltl tetbir ve iorai bııoız talep 

va ret "' tııbdil "' itıraza, 1111. 
da "' liyibaları imuya, protu· 
to keelde Ya cııYap itaya, bakım 
moh11ip1 ebli vokof, ıindıkltr 

tayin va a:ail Y• telıdillerini t11 · 
lıbe, hakemin nudlndı her tür. 
lü kanont ııfatla haklarını kora· 
w&ga, tıblif ve tebellnga, ,ahit. 
ter lkaıu• uya kabule, yomio 
teklif, yemini iadeye zabıtname 
"' ltetlfnımıferl imzaya, Luküın 
va karular kat'iyet kHp•dloce. 
yı kadar lllıımg~l•n mnamılı va 
takıpleri y•pmaıta ve hıikmiln 
ıcraaını iıtımıga ıora mukarre
rat ve mütaleatına karşı her 
türlü cevabı vermegı, ica hı ha· 
tinde bo vekıllıtnawede yazıh 
olan aalihiyetlerin bepıi Yeya 
bır kıımı ile başkalarını nkil 
tayin Y• azletm•ıt• munn olmalı: 
llzerı 1ıınlrde Gazi bulvarında 
Arpaoı zade haıııada Ahmet Ü•· 

'fat tütün ticıtretbADHi wl.idürü 
Fahri bey zaılt Hikmet Hakkı 

beyi teTkıi ve kendiıine omumt 
nkilet iktidarını tndi eyledık
lerlni b yRD eylemeleri üzerin• 

i~bn umomt vıkl\letoamı olveç· 
btlı tıınzlm ve ,uııot ve mii· 

nkkili ınnınaileyhlma buzııruıi• 
da okanduktan vı maal ve mün · 

dereoatı talep ve ifadRtı 

meşru baya montakatı ta~· 

tik olunduktan 11nra ziri oiiml1t· 
miz canibinden imz11 n talıtim 

kılındı. Hin doi:oz yü>ı otu" dlirt 

••nHİ Eylii ayının yirmi redırıcı 

p_,rşembe giinii. M. Tay~ip 
Ho veklletnaını ıo rttini n 

dairt,de 1rklı 1 12 umumi .s'o . lu 

ulı gibi oldııgunu tasdik etlerim. 

Bin doknz otıız dört Hnell lı:yliil 

ayının yirmi yıdirıol Per,eıub 

güuii. 27.9 9:H ~I. T11yyıp 

Y. O. Ödem i ş .No•eri 11. 
Zeki rHınİ mübrli u 

nanıın11 ınız11 okaıııııuadı. 

Umumi No . ıısın 
H uıuıl ~ rı. 3 ILO 
Bo Ttık" letoaıue ~ur t i n ııı 

- ~ie zaman dogardon' t~te hıı çocuk .. Artık Bora-
- Oiirilyonon ya.. Çocuk 1an oroıpuııı olan güzel Sara'nın 

•lıı :aylık ya nr ya yok. Sorma. bu piçi 1111 ıler ve 1enelerdea 

ifa n• bR<ı•t' ıoon Mıııra biikiimdar olacaktı. 

Halice nazır güzel manzuR•ı ile htaobolun •n ıevlmll oteli 
Briıloldnr. Iıti rahat etmek 1 liyeoler bebemeb&I bn oteli 
tercih ederler. 

MUsleclrt : Kıri: ıeoed•uberi otelcilik yapaıt teoriibe\i 
lzınirın çok iyı tanıdığı aabık Aıker! oteli ıııflıteelri Umer 

ttırlü hnsusatı yapmağa "' hıı- daireye gilıteıilen ııüıba• a n 

ın11t "' oıbatı aalredııı dolayı d11yıııu.ıda ~ai:lı eurat •ı•· ' ıof"\. 
ve len u ılıybinı ik mı olun-

bıkatı tudik kılındı. I> " ,,>rnz 11111, n olunl\cak "' kendi tara· ı·: Ht; l<•rma!'ıa biç de lüzum (Halem) 'ehrindı güzel Sa• 
yokııı . \hl meydanda idi. Mieap radao dogan bu pic;ıkaroıo tart· 
karıeırıa lulı bir t•Y ıormadan bin JAııı-tle yadettlgi me,bar 
•duıııa liapan.ıı. Qocuk piçti.. (Fir'avıın )., i\loıanın ba,belhı 
Jla uıohak kai: tı. 

(Fı'ano) idi •. 
l-',.kat kimin piı;ıt Kemalettın $0kr0 

Liitfü beydır. 

Dikkat: 
Osmani 

Bütün Egelitere 
Beyo~lon a 

otelini e taniyı ıderi:ı. 
Bristol sırı.:. •. 

cidı 

tından başkaları aleyhlerine ika· yth ota:ı dört ""~~i Eyıu ' 1 11 ''.1 

me edilmış "' edılecek her ne'fi 1ırmi dokıııoncu Onıııarl ıı gh· 

da.,w. umnw aı:ır ce.r.a malı tnü. - lzıuir iiçünoii ./oterl· 
kemeleri ve ınlbiye ve aıliye vı ııin re11ııl miibrii ve 
t•m1iı m h lırllı rumi dai· H. Tabıio iıu1.111 
u YI roeoliıltrın her bir k111aı ( U7 (51>6) . 



"'fthlf6 10 
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Makine Ve lntaalı Bahriye Mlltehauısı 

ETUP UEllAL 
Hamur 
Makineleri 
M iieıJJesemin 
manıu ltLtı 

n •.ıı ak 

:1.4 

1\1akine imalathanesi 
Halimaga Qarşısı Numara 50 

adet makine 
lzmirde 

faaliyettedir. 

A lakadarl• -
rın ha makine-

f a alı yet 
tuzları b"kkındR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} a/}hane Ve lJn Def1ırmentert 

için hilnmnm AIAt ve f'dPvAf """' edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazozgen Buıımum [)(Jnlz Jılerl 

Her boyrla ve her kuvvet 

te her cfue mRbrnkıtt iizerine 

Do rbınler, 1 ulumbalar ve 
tesisatı mihRnikiye asan14ör Te 
v!nçler •e sair ışler Jernhte 
ve kalıol f'dilir. 

~
Mefruşat Mağazası 

Fesçi Zade A. Nihat 
Telefon 2264 

Mefrueata mötealJık en son mou" cW-<E'melik kadife . ' 
GobeJen, İngiliz kretonJan, file, cibinlik vo perdelik tiiller, 
bR111r ıtor ve keten perdeler, broıız koruız, çocuk arabaları 
·n ıaodalyeJeri, tahı\D, otomobil, masa ınu.,am'1alıuı 

saire bulunur. 

lmir - Yol Bedesten Ku. 29 
5 - :lö ( :i~=~ ' 

çarşısı mla 

Nuri 
ticaretbaneRintt müracaat edinız 

ÇIME•TO 
Çull~k de111IP ve her neı•l çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden ldvhalar ve bunların 
tete11üatı envaı banyolar ve teımosıtonlar ve her cins 
maslaklaı ve kanalizasyon için demir dökme borular 
w Jngiliz künkleti ve bunla11n te/e11uatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
YePll Çl111antoı ... , Batan •••k•l•P 

En ••••it ŞeP•ltle 
••l•z•1111zd• S•tlhP 

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

• 
IL.A.C . .... 
•••dl •auet • 

Sıhhat Eczanesi 
Raşdorak Büyiik Satepoiotla ban kRrşunnda 

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

~ . 
Umum Hastalarm Nazarı Dikkatine 

.Kn ıon ıistem mide, kllrın, ba~ırsak, böbrek ye doğum 

netıcesi lüzow gösttırilen pilotlu, pilotsuz kauçuk konalar, 

kıtsık baglara, düıtabanlar için taban koreaları gayri tabii 

doJıan çocukların viicutlarındRki iğrilikleri doJtroltma ci
hazları, kemik hastalıkları neticeıd hasole gelen kambur
lnkları doğrultmak içın konalar ve kendi ibtirıumız olan 

miiteharrik el ve ayaklar, talebelerin çalışma earıRsında fır

layaıı kiirek kemiklerinin gayri tabiile~mesine mırni olmak 
içrn kor alar. 

1 ürkiyenin yegdne mllesslResl ve eser/erile ra#bet ve 
itimat kazanan sun 't aza dmll ve mlltehassısı 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul 1aatıarı : 10 ila 12,80 öğleden ıonra 

kadar. 

Adre• : l•mlr Kaymakam Nihat Mg eadde•l No. !O 
il-20 (Söö) S 7 

I; 

Sahibinin 
Sesi 

EN SON ÇIKAN 

Yent Asır 

PLAKLAR 
l\l Ü~ 11{, .SU H lt 'l"l'I N lH~Y 

Y ı I d ı z 'l ü r k füı iJ 

Ay Doğdn P ltnrndııuı 
l\LARNln' ŞÜKHÜ 1-H:\' 

Suzinak 'lakıurn. h. Jarnetla 

H Uzıun 'l'Rkımu Klaroetlo 
RUHA 'l' HA ~I \1 

Şen Duda.klarclakı Hırndeler 

Hiiırnııı Şıukı. .Mızrabı Guindır 

Rii:YYAN HANIM 

J{elehek. Homba 

Bil har Qiçeıti 
s11:vrM HANI\I 

LiSTESi 

l\.1Hc1~1\r ~arkı. Hayın Henı A lclattın 

Aman Aman Sıuı Kız 
M UR 1' A FA H 11: V 

Biiaoyııi :;ıukı. J. .. ebımde Açarlil'ıı 

o;;~ı4iiıntleıı Kaçıp Oıttın 

N fi: O 1 M 11; H f\ ~· J\J 

l•:•velctt Hesııııu 

Ben A ı?larkeu 
~OH EVLA HEDRIVE HANI \1 

Hilaliahmer Merkezi Umumı
sinden: 

:Eıkitebir Merkez ambarında i9 Yit llış otomobil Jllslikleri, taıı tık 
kıht ları motör örtiileri, mnlıtelıf otomobil ~aselwri ve saire 29 
Albiyon marka Hyyar tamirhrıe otomobili, ıt1yyar TlnQ •11aıre 

30 :Eylfıl de Berlıye kamyonları 1 IJatil marka makuah otomu · 
bıller, perlee koınhıyonları 2 mnbtelıt otomobıl ve makina parça

ları 4 Tc~rıninvel 934. tarihinde aatılacagından talıplerin E11ki

şıbir satı, komiıyonuna miiracılalları ilfw olunur. 
:!8-1-2-3 4103 (ü57) 

.Hnı& .. rn ~arkı. Oürdiimd• ~11nı ft 1 

Giinill Al<l• -~·• r 1 

Haraççızadelerin en lüks 
Ve çok sağlam mobilye ve san-

dalyelerini tercih ediniz 
lzmir ikinci Beyler Sokak 102 

'l'ELEl'OJI 102 
HARAÇÇIZAD~LER Mobilye 

Ticarethanesi 

PI~A.TT 
!\lak 111" Fllhrikıtımıııı 

NAMDAR ÇIKRltrl 

1 Qrkıge l.Jmuml Aunteıl 

G. D. GIRAS 
IZM IR 

Yeni Manifaturacılar çarşun Saffet 
MOkagı N o. 3 1 elefıın No. 2413 

P. K. No. 234 

lSTANBUL 
Aeır ehıodi oadde1i 

Baker hanı 
Poıta kutuıu : 416 

Radgolin mlmcut dlf macunlarınuı en mDltemmelldrL 

çaukl terkibi sıhhi, temız ve /ennldlr. Bir de/a tecralH 
ediniz. 

Bir tecrübe bin ntıılhattan iyidir. 

Doktorlarımıza. 
Ademi iktidar, erkeldırdekl umumt zaf lgele 

Karfı mllenlr bir lld{: 

HOBJIOBIN 
Tllhlıtlerı l•nuın tın ıon nazan1•l•rin• 'eYhk"n itizar 

•dilen bo ~ok faydalı mHıtabzar hakkında fazla i••hat .,. 

meccanen nüıuune almak iltıyeo doktor ~eyler lıtaabtıJda 
Karaköydı Zi\lfaruı ıokağında ( 17 ) aumaratla 

Hayri Rif at ve Münir Şahin 
Tıbbi wüetahurat tirketıoe :m.ktopla lütfe,ı müraoaat 

edebılirler. 1-26 (673) H 3 -
ızmır Beledlyeslnden: J t• h 1 

ıının satışı ac;ık müzayede ile Sel&nik Rüfai '9Yhi mer~aııı 
87 adanın 89 nnmarah ana I r 1 a 

13/10/931 de 1Ral 16 dııdır. Şıyh Marof efıodinrn HfikHı 

85 adanin 4-6 nnıu.~rah ar~I\· ve doktor Ali Riza Maruf bıyin 
eımn aatıeı açık muzayttde ıle ld · 8 hi lı d.. k 
13/10/934. de Hat 16 dadır. va Hı e ye anım un • şanı 

8 ~ d 
28 1 

irtihali dariibıka ıylemi,tir. 
ıt. a anın nnmara ı ar&!\· 

ıımn ıafl'' a9ık müzıtyede ile Oınuni bogitokü Pasart.eai 
13/10/93' dıaaat 16dadır. (ÖDÜ aaat 11 d• T..,.oikte .K.-

1'ahplerın •artoameyi göre refpa,a h1Htan11inde11 kaldtrıla-

mek üzere h~'kitipliı::e ve mü- rak aut kabriıtaoa det•e4il•· 
aayedeye ı,ıırak edeceklerin d· lr . 
depoaıto makbuzlarile birlikttı oe tır. Allah rahmet •JIMln • 
ıöyleoen giin •• aaatta beledıye '168 (688) 

encümenine müracaatları. 
ıs-1 (t89) Mıntaka Etıbba o•-••d•: 
1 - 1 - Belediye akarından Doktor Ali Bıaa Mar6t B•· 

Başdorakta 110 numaralı dük- yla Yalideıd Yefat etmiftir. Ya• 

Almanyamn Türbiogen darill· ------İIİilıl k&nıo aen~lik icarı açık milza- rın 1aat 11 de Tıpıolk .Efrefpa,a 
fünona ~'1p fakülteıl Doktor yede ile ı.3/10/93' te saat 16 da· baıtahan~ıinden kaldırılarak m•· 

-.,~ 

O 
ınuavınlerindeo K 

1 
s ~I dır. . . 

O 
1 Al' 2 B 1 d. k d 8 1 ra•ımı tıtfıoiyeıioio lora kıl1Da• 

r. emir 1 1 ema a lr cılar Piyaı: 
8

0;r: •h:::0Y:~·ıodaa~ 0•11 molderem arkad .. lara u•11 

ki 17111 numaralı dükkAmn ae olunur. ( 572 ) 

nelik icarı açık müznyede ile ·--~11!!!!!1-!!I 
18/10/93( de ıaat 16 dadır. DO& & 

Cilt, Saç, Frengi ve 
BeJsoukluğu ve tenasül 
hastalıkları mütehassısı 

Mnayeııebaoesini Birınoi 
Heyler sokaıtı ( Elbamra si 
nema11 arkasındl\ ) 55 numa· 

raya nakletmiftir. (1145) h S -Göz Tabibi 

Memleket Hastanesi 
Dahiliye MlltehanıBı 

Mnayenebane Birinci Bey
ler ıoka.l?ı numara 36 Tele· 
fon 3956 

Evi Karantina tramTav oad 
desi karakol karşısında No. 696 

1'elefon N o. 2545 
(363) 

Aydın demlryoln Umum 

3 - Beledıye akarından kil H t' o ( t 
çük demir hanı karşıf'ındaki 8 a ıp g"'. sa 
numaralı dökkAnıo aenelık icarı 

açık müzayede ile 13/10/934 te 
ıaat 16 dadtr. 

4 - Belediye akarından Mem 
lekıt haataırnsi kar,ıMıntlaki 8 

numaralı dlikkAnın ıenelik icarı 

açık müzayede ile 13/10/93( de 

Dahtlt Hastalıklar 

Mlltehassısı 
Hastalarını Her gön Ottledcn 
eoo ra Beyler - H aoı l mam . 

lar sokagında 
MUdDrlDgOnden: 

3/10/934. tarıbinı kadar oa •. aaat 16 dadır. 
'l'aliplerın vartnam.,yi ~örmek Lütfü K1r~ar 

No. 12 • Şita Yurdunda 
kabul ve tedavi eder 

TFLEFON No. 3331 mişten lzınire nakledilecek yat 

ıiziimün heber tenundan 800 ku 

Memleket has~anesı g6z rot ttcret alınacaktır. 
haatalıkları mlltehaasısı: (/10/93.t taribınden 81/7/935 
İkinci Beyler ıokagı .No. 65 tarihine kadar Deoialidea lsmi-

Telefoo: 8055 re ıa,ınaoak Anaaoooa beh.r to-
s. 

7 746 
oundan 1486 kuruş ttoret alına· '•---------•1111 oaktır. ..... ,,. o 

10 " .. . ı üzere başkatıplıge ve müzayede 

ye iştirak edeceklerin de söyle 
nen gün ye saatta depozito mak· rın bırıoci nevı ekmıgın kı l o· 

bozlarile birlikte Beledıye ıncü- ım 9 kuroe 10 paradan "" 

menine müracaatları. 20 • ı ıkinoi neTi ekmeıtin kiloaanuo 

3983 ( 512 ) 7 kurottaa 1aıılaoaıı il&n olu• 

- 1110/8' tarihinden itiba- nur. (671) 



Yeni A111r Sabite tf 

• 

Irgat Pazarında Azizler Sokağında 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

il 



• ~ "~nnie,.nl 19 H 

Fratelli Sperco 
Acentası 

• . v . 
W . F . B . Van Der 

Zee & Co. 
Royaie NeerlandaiB Deutsche Levante Ltnte 

Kumpanyası Al\11\fON vpurn 24 birinci 
ORESTE~ Tapum 20 eylülden teşr\nde bekleniyor, 28 birinci 

?5 eylüle kadar dol!rn A?\VRRS . 
teşrıne ka<lar Al'VERS, H.01'-

ıOTERDA.M Al\1STERDAl\I TEHDAM HA:\1BUR0 ve 
re HA .l\JBUHO için hamule f>RL'l\tL'V; ··k 1 ı t 

ılac11ktır 

8TELLA vapuru 20 eylulderı 

'5 "Y l 111~ kadar <1012ru A ~ V .ERS 
rn A :\1 STEHDA l\l için yiik 
alacal\tır. 

> .[',ru ... ~.o.'I e yn a aca { ır. 

FH.IIJ:SLAND vapnru 9 1 ci 
teşrınde bel{leniyor. 15 1 ınci 

teşri ne kadar AN V ERS, ROT· 

ERDA.hl HA'\lBURG va BHE 

~A'l UR~U8 npuru üç MEN limanlarına haınnle ala-
caktır. 

l•şrırııe-çvelden stıkiz teşrınit-V• 
yele kad~u Anven, Rotterdam NlEDKWA LD vapnru h:llen 

. . 
Yeni Aıır ' 

Olivier Ve Şü. 
LJM11E1 

Vapur Acentesi 
Cendelt han Birine/ Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Lines Ltd. 
1 ahmll için bek4enllen 

uaf)uriar 
Lontıru Hattı 

\' VO~ ~ E vapuru 25 Eylftlde 

LO}ı' DRA ve LltlTH'e. 
HROD~O ü T. evvel LON

DH A vo HULL'e. 
AI>.JUTA~l' upurn 16 bi 

ı iııcı te~rınJe LOX DH.d 'ya 

Lıverpooı Hattı 

CITY OF LA).()A ARTER 

JARDANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
lzmlr, Pire 1 rlgeate ve Susak 

için muntazam haftalık Postası 
Seyabatın müddeti İzmir 

Triyeıte 6,112 gündür 

Her pazartesi gönü mnTaıta · 

laı.t ederek çarşamba günleri ö~
leyin hareket edecektı r. 

İlk hareketler : 

26 Eyh11 : SRRlN 
3 Teşrinievvelde Beograt 

10 TeşrıoieYvelde : Rl~d 

Garbl Akdeniz Hattı 
Ol LTA Dl HKltGA~lO 

Anı ı;ı Pi dam -vo H aın bu rg- jçi n li nıanı nı ızda ol np 2 hırı nci teı:"rıne 
yiik alacaktır. kadar AN V ERS ROTTEH DA :\1 vapuıu :!7 Evlfıltı kadar Lıvtır· 

HA1\1HUHG BREME~ 1 çın yük pool ve lıado!ııı ~9 ~ylulo kn<lal' 

va

pnru :lO evlul saat 18 de .Malta, 

Mart-'ılya, Oeuova, ~apoli, Livor

no, ~1 esı>ına, Oatant'I ve Palernıoya 

hareket e<lecektır. 

ızmır Ne Memlekettir ı Suyu Eyi Delildir Detnmı 7 

Jl&YIB ?! 

Ko.; Taş Suyu 
Cumaovası Yayla Çamı Mevklintn (l,a) Derecelik 

Suyunu Yeniml Duyuyorsunuz 

~-•.... ' '41•· • ı· ·.• 1 • • • 

H J·.H K U LES Tap uru 5 teş· 

rinıevvelda heklenmekte olop 

bamıılPsirıi tabliye ederek Honr · 

,;aı;ı, Varna VA JGisfenre için 

alarakıır. 

A~OORA vapnrn Haınhmg

•e Beremenden yiik çılrn.rınsık 

iizero 25 birinci teşriııcl., he.k · 

Dn hl ı n vıı (i ln~.:nw ıçııı. 

EOYTIA.S vapuııı 1l hirincı 
tflŞı ı rH.le l .. ı verpool ve O lasgowa. 

~şıldak ~:·:: 
Pıre n Trıyeste yolcular için cila tozu emsalıoe faık 

yii !i alacaktır. 

Svenska Ortent Ltnlen lenıyor. 
HEM LAN l) motörii 2 terim Armemenl H. Schuidt 

Brl.doı Hattı 
P KS 1' US 1{ Jı: H va I' ıı r a 20 

gylfilıle HJ<.ISTOL ve AVAN
:\lOUTll'a. 

fiyatları.la tenzllat yapllını~tır. Ye dalıa ucuz olmaaına 
Yolcu ve navlun için tafl!lilat ragmen iki türlü hizmet 

J. PU::;SlOH acentesıne mürn· it" eder. KntaBU yirmi 

caat edınız 1 kornştor. Satış merkezi 
Kordonda. Üf'ınal Oenlleli han depomuzdnr.Toptan alan-

b 
NOHBUH.O vapurn yirmi 

nYele eı, len ırıekte oıup HOT-
T.EHDA .M, HAr\IRUHO, J(O- hırıııcı tPşrınde beklenıvor . 1 ahliue için hck/Pnılen 

1'anurlar 
EOYPff;\~ vapnrn 22 ev

l41ctf\ LI V lOU'OOL ve R VA N-1 
8EA 'darı 1 

OHOJ)~J{ vapnrn yırmi beşi 
Evlfıldt' r\~Vlül~, HULL ve 
LO~ t ı ){ A 'ılım. 

~ o. lj/U lara iskonto yapılır. 

PEl' H AGE, D A.STZlG. G DY . Hanıuıe-sıni çıkarıp A ~ V EH.~ 
NIA 001.'.EROHG ve SKA~Dl HOTTEH.DA~l ve HA ı\1 BUl{O 

( lM') Telefon : 2548 Asker markalı hakiki 

l\A V YA limanları içın yUk limanlarına harnnle alacaktır. 
ARMEMEN1 DEPPE alacaktıl'. 

V A~LAND Yapuro on sekiz 
leşrınıovveldt' iieklenmekte olup 

dogrn Donkerk 1 Rotterdao1
1 
Ham · 

bur~ Oopenhage, Dantzig, Gote

bol'g Ye Iıkandına•ra. limanları 
için hamule alacaktır. 

O 1 HON D J·~ vaparıı Hnlfln 
Jımnıııınıııla olııp Hırıncı t~şrıne 

kadar ANVHH~ Df KEKT ıçın 

yiik alRcal< ı 11 

1 HE EXPOR1 S1 EAMSHJP 
CURPURA 1 JON 

TH U H80 vapuru teşrin hae~ 
laıı!,!'ıcında A ~ V EH~, HU LL ve 
LO:-.. DHA'ı\aıı 

Ç<lCuk Hestahklan 
Mütehassısı 

Doktor 

Ali Aga~ 
/tılotwnal Steam Nav/natıon • hXlLO~ A vapuru 6 1 incı ~OT: Vii rıı t t:nı l.J leıı ve VI\ 

'Y hametgahlanuı Hırinoi 
r~ Ltd Of G teıo:rıncleht>klcrıİ"Or ~fi:V YOHK purıarııı ı~ıınlıı rı iizP!'ırıe mc>R'U· 
!VU. • • reece. · ·' 1 k 1 l 1 Kordoııcla Tayyare Kineması 

PiRE J»Oı.J'}'~-:"' Vt' F r LA J) u,ıJ 'i' t y A ı · vııl 'a lG 1 et 1 illi'~ -') o 4 '1 ... c cı "" ında 222 ~o maralı eve 
Şimalı Amerıkay.t 1 1 k T R 19ın yu { a :~0a tıı • Boven ees ı rıakltHıuıştır. Hastal::nını es-

muntazam sefer EX:'ılOUTH Vaporu 21 ı cı f kıRı gıhı lkıncı Beyler soka-
'l'AXSATI"A.NTlK RYRON "., ~n Lımıı .. <1 • ı 84 ıı. ı teşrın<le belrnnıyor . .'.\11:VYOH.l{, Vantır A>--entesı· ~ın• a . .ı.'loıuıHa. ı nıoaye-

'aporu 30/9/934 te beklenmekte ~ rtf'h:rnt>"ırıde kahal eder. 
n.Jo l 1 ld d "-!EV BOSTON vo FllıADltLFI YA 1 .... 1 reşrınuıvye e ottrn l.'I he (Auwrd Slf;am Shıp Evın Telefonu: 30ô3 
YORJL.\ hareket edecektır. içın yük a lncaktı r. lompan11 Lt<i. .l\l ııayenebane Telefonu: 534.2 

flit, Fayda, Kılsekt, Ati· li la, Rlak Flag, Flayozen 
sinek ilaçlarının her boy· 

da kapalı kotaları Yar
dır. Dökmesinin litresi 
y:ıloız 100 kuroştor. Son 
parti naftalin geldi henüz 

tedarik ectemiyenler biraz 

acele etsınler. 

ARTI• kumaş hoya.Jarımızrn teoröbasini yapmıyan ki' 
madı 15 knrnşla r~ngini atmış ip~kli pamnkl 

yünlü elbıselerini1.i istediğiniz renkte boyarsınız, 

Ueerni rnhdatoameyi haiz LEYLEK markalı rastık aaç hor• 

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. .Ksoaf için toptnn satış mel 

kezi depoınnzdnr. 

Turan tn..-alet aabanu ECE ..-im toza, Kaol Brasso, pire tozdı 

karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, kolonya, kol , tuC 
kal, demir bindi, limon tozu, bel' nevi asit, rn.etikteo mnşamrn• 

20 teşrinıeTıveldeNEVORKta c~EPTUJ\> ~EA~A\'IOA :l't- • H,\OAHIA :!8 ey fı l dtın diiır. H: 8 (:l5) 
bulunacaktır. o~ OOMl'A~Y Lt<l Hutlapflııt t~şruııtıvv••lt1 ı.adın LIVERPO ..gc•m • mustıuda, çiçek boy"ları, zamkı arBhi, çamaşır için soda, farçııı 

~olen Ye yük kabul olunur. DUNA vapuru 2t erıuıe OL l'e OLA~OOV lımaııları G lıeke tozu, sabun tozu, lüks 11abonn, fa.re zehiri v.s. 

Seruıce Maritlm Roum ain <lottro lıek lt>nıyor. DOO HU O 1<:- 111 Y 11 !i . :meal< 111 • 8 VI p 1 Depomnzda satılmakta olan Mersinli kola fabrikasının hoo k~ 
ALBA JULIA Vapura 011 BO.,.~JA lı·~rı ıııevvt>I baş-ı lO:rn Serıftıtınllu l\lRvıa- Te"rİ· LA HA [{ VA H :\' A, O A LATZ ı 

1 
'i la paketlerındeo on adet getirene bir dolu paket ycıriyornz. Fıt 

ıekız tel\irıniuvYlede gelecek aıı1.4ıcııııııı L \ EBPOOL vı> ııiev•el avluınıla 176 net ala 
BEl.J(HtAD, .'.\tOHAU~. BUDA - Bl.ıA80UW darı geııp ıatıııyeda ' 

1 

y satt,.n istıfade ediniz. 
ve ayııı günde MAL'l A 2 ın<·ı lıiilıi~iinde hflclfllci olarak TELEFON: 3882 
BAI'O','LO,.. J P_Eı-.q}ı~ VA Vl\ AXA ıçın riik lıuıuuHCl\k 't'-' avııı zaııll\nda 

"\ ..,~ ~'I E M A RS L Y A va "' \' l' '' t lı ı h l • 1 ki 1 t\ l.:\ A nou illi AS VA h.u .... YAP ıı?ıın ızmete lllll \l\ ıl veri- · 

OE ıı.· a aoa ır ' ~OVA'ya har~ket edecektır. JO~~SlO~ Ll~~ LJMJ1~~ı lh~~J~ ıçııı rıık aıKcaktır . leıı a-k~ri tf\rlııs t•zkArPnıı kay- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Yolca ve hamule kabul eder ~Ol': Vuıut tar ı lılt>rı ve K ı K" QltHNi\IOHE Vap11111 A~-ı . hPttım Yf'nısıni çıl<:ııacaııınıılan Eczacı ema amı·ı 
SUOEAVA vapuru bır vapurıııı ııı H;ıınıtorı lllll'll'lrı<lo mes- . .. 

TeşrinıeYnlde Pİ RE MALTA V g({,8 ve 1.J 1 V EH PU Vefan yii k ulıytH im hn 1 eti ı I ııırı eMkıtunın bıık n.ın lrnlınaJıgı ılao K 1 1 
OEZAIH, VALENSIYA,MAR~ çıkarmak ıçın ı:~ eyıuld~ hek-ı T. HOlVlt~' H.hES VA Şıi.,oıarıur a 
SlLY At ve OENOV AYA lıarEı· leıııyor. Yıil<iinii - çılrn.ı .. t\ıktarı Ltcl, Bıı ıııcı l\on~orı' .~~lt1loıı' 3:H Uogumln Hasan oğlo o onya ve esans rı 
ket edecektir. Yolcn ve hamule Aonra Brgaı;, Varua ve Kosterıc· ~o. 2:fo3 llayılar 
kalıul ~der. Galaç, Sulına ve hraıle ıç. ın yiik ~ 

IJ a 1 a ca k t ı r. ft.:t '"' 1 
ollana Austalla Ltno OA~DlA:S PAOlFIO STEAI\l ,... 

ALı\lh~ERK Vapura:l4 ev ~HlP A~D HAILwA\' OIJi:S LCZahaııesi 
lçııı 1zınıro, İzmirlilere reklam yapwagı 

fazlf\hk telakki ediyoruz. 

lültle beklonmekte olap HOBAY Lıveıpnl, ı\lorıtrı·al, St. John Bu·· tün Türkiyede 
AVUS1..ALYA ve YENi ZE ve lblıfak~ tttrıkıle l{A.SADA Mu .. stahzeratı . 
LA~DA içıo yiik alacaktır. nın tekınıl ı:ı~hırlerı vt, traııı;ıat- lfl 

Handaki harektıt tarihlerinde. lontık vapurlfarla ~1111P111lıforlor 

ki deı:!ışıklıklerdon acenta meH'o arnriınıla nııirtıttPp ı:wferlPr 
liyet kabol etmez. Vurul tardılt1rı ve vapul'iarııı 

.Fazla taf~ıl:1t ıçın lkınci Kor- ısımlerı iızerıno nıo:-ıulıyet kahul 

donda 1'a bmıl 1ahlıye Şirketı eJılınez 

brnası arl..aı;ında FRATELLI N V W. l!'. Hanrı Van Der 

SP .EHOO acenteliı?ıne müracaat Zco & Oo. 
edilme: f rıca olunur. Bırıncı Kordon 'l'Alefon ~o. 

j 

'J olelon! ~OO.t-2005 2007 •• iOOS 

H"r yı1.ştakııuız ıçın kıymetli 

.-açlar l<ı p.-kl11111r, dükülür. Kt<p~k 

çıplak ı. ıı •;(' k 'l · v~ iiziılmf'VIUIZ. 

11~ E N 

bir 1,ıuetıır. lyı bakılıunmı<;1 

zail olıııaır. ;.rnıınetmeyız, lı3~ım 

Hu ~ı bı aı ızaıarı ğıdumek ça
relerın t lrn lınuşıu r. 

Ferit Saç Suyu 
J~ıc tf-lıırıın yegaH harıkaeı lıu 

ilAçıu topbııımı~tır. 

(faska ı ıflı;tttn memnon olmı· 

yarıbııa ıanıyen .l!'ERll' SA() 11uyıı 
kollan111nıar. 

ilk ~iındfı kepek: gider. Saçlnr 
kuvvetlenır 

M. DEPO 
S. FERiT 

SIFA ECZANESi 

Yaz 
Geldi Oi,eTE
las Etmey1nız 

BOR,.O.SALİNA l(ANZ!lı 

aınız Jrnclnr ı..:-e

ztıhılır ve claıı~o· 
d1>hl lırı11nız Bo 
rosalına Kan · 
il.UIC !!il yt•tH "ıl e e il 
katlal' ~tızıoıenzı 

yıııe en ~ık el111-
t1eıı ı zı ve tııı çok 

tıevdıgırıız ço· 

raplarınııı uznn 
ıııiıddtıt ıuıılıafa. 

za cd hilırı-ıını,,;, 

Borosallna 

altı ve ayak tAr 
lerıne kar~t en 
mükemmel bir podradır f{okuru 

Her Eczaneden 
alır Te tere wanı otar. 
A Plyınız. 

' . ~ .. 
t. .... ;~ıV."'f•"" .. 

. .... ·: . ........-:- , 

Mıntaka San'at 
dürlüğünden: 

. ' 

Mektebi Mü-

.MektEıbunıza lazım olan (45) rnfltre mikabı muhtelif kerHtınin 
mnhayaıuı (20). gün müddetle miiuakHRya kooulma, tnr. htekli 
olanlar münalrnsa 'era itin i anlamak ü:ıere her ıün mektebe Tİ 
yüzde yedi huçok mn Y"akkat temıaatı yatırmak Ö.Hre de M.uh•-
11ebıi hu•oıtiye m iid örlü klerio• Tt ihale gönü olan 17 TetrinieYTel 
93( tarih in• mdıadtf çar,amba gönü ııaat (11) de Vilayet Encö.-
meıu•• müracaatları ilin olanar. 1-12 '110 (610) 

Şehı-imize şel'ef veren bu 

biiyiik eserleri 

Yeni Zait Şişeleı" 
içinde Göreceksiniz 

Bahar çiç(·~i, Altınrnya, 

Falya, Leylak, Yasemin, 

Aınbert Menekşe, Ak-

şamgüneşi Göniil 

kokular• 

TakHde esasen imkan yokta, 

l olamıyordu, ve olamıyaoaktır da 

/ 

7 ~ 

!Devlet Demiryolları VeLimanlat 
7 inci lşletn1e müfettişliğinden: 

lLAN 
Kiremit, boya topraıt1, çımento harda h~linde madeni maaı' 

13.t, alçı, flnşhat, adi aebati toprak, kum, balast, çakllta,1, y•f 
ve kire9 taşları, t•ğla Te toprağı, manyezit, ıomaki mermer i 

kalker parçaları T• kirecin p trllkend• naklıyatına da 1 '.re,riaV 

•YT•l 1934 tari binden Uı bar en '1 inoi i•l• tme htaıyoıalıuuı4 
uca s tarife tatbik eiileoektir. 

~ 

F asla maltmat i9ia iıtaıyoıtlara müracaat eclilmt1i 

olanar. 1-2-3 '162 (669) 


