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istenilen 2,000 Doların 
Mukabil Hizmeti Nedir? 

tazamHn devamı ve ders yokla
malarıom muttarit bir şekilde 

icrası lizımdır. Bu ıene dersin 
bir saate çıkarılması talebe 
nin müzakeresıne daha çok im· 
kin vermek içindır. Bu itıbar1a 
talebe sık sık müzakere edil · 
melidir. Müdürler bilhassa bu 

- Sonu ycdmcı sahifede -
~r7..7.z77--7..717JJJJJ.Z'(/JJ.Z77ZZ. 

Battal Gazi -----... -Yazan: Nizamettln Nazif 

Baıtan baıa /tahra· 
manlıklarla dolu hege 
canlı bir roman. 

Yakında &atlıyoruz 

Körü Körüne Yapılan Bir 
Rekabetin Feci Neticele.-i 

lleflıur PollB - Raçanın elmaslarını buldum.Yedi öl/1111' 
tlbuf'Ulnl hallettim. fakat fU g1Jzl1l4ama bulamıgorum. 

- lla6'Jan karllıatlJrll. -ı..,.-.... 



, Anketimiz 

Verem Hastanesi 
Ortaya Attığımız FH<iı· Okurlarımız 
Arasın<JR Memnunivetle Karşılandı -·-·-·· Meoıleketı ııı u ll tt hıl h as:1a ı~ ISe ıı '""ılı lıtıHbıııı ll henci11n fazla 

mir mubıtınıleı muha~kah lii · olarak geçmiş giinlerde tabııl 

ınmlu olan tur aanatoryoml\ 'id- e\lılen hır ikı lıııuıırı hu f'leı ~ 

btle ilıtıyıu~ nrdır. Sn tirketi· 11arf~dılrut11ine ınemmın i yetle ta· 
nin ahon-.lertııft ıade tıdf'Ct!J?ini n•ftarım . Ve henım gıhi ınilli

kaydethgınız 6 bin !ıranın böyle yetim dııter ın e ıı vatandaşların 

bir iştı sarfedılmııııine Onm. da buna muhalefet etmıytcekle 
bnrıyet l'tirkiyeııode her Yatan. rinden emınım. 
a., memnunı1•tl• HYI iH'ft ta Hergün hır kötıı batında ak 
raftardır. ""an öbüren bi9ar• vatan.ta,. 
lzmir muhitinin kundi emek ve ı aran' bö,ıe iıtirAhat yuvalarında 
kndi ahn terılı kazandıtı pa 

d k d. 1 1 k b . tedaYileri tahta tem • ııe alınına, ya an en ı ma ı o ara 19 
JOktan vücnde g•tırecegi b6yl• mımleket•n biiyiik yıualaran<lan 
lnaaolık ı9ia faydalı bir •erin bir tanNiae çare temin edılmi' 
m•1dana konuıuı iftiharlı' kar· olur. 
tılanacaktır. hmail Hakkı bıyin genç n 

Jlemlekıtm her gön daha Yerinde dötö•oıleri millıyet n 
rahat yapmuını teminde pek io1anhk 11am1na tıbrike ••yandır. 
gok ••yretler, tedaklrlıklar göı- AIAkadarların naaara dıkka 
teren belıdıyenin bu hoıOAlA da tini ehemmiyetle celbedtorim. 
öncti olaoatına Te derhal faali - Aeaneörde daimi karileriniz· 
yıtı cıçıoeaine töpbemiz yoktur. dP11 İmam zade A. Hikmet 

A.dliye Binasındaki 
Cinayetin Muhakemesi 

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

Endişeye Mahal Olmadığı Anlaşıldı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aln.anya 
Asla 

Hükumeti Türk Mallarının ithaline 
Göstera iemektedir Miiş , ü at 

Birkaç g iiııd t- ıı lıt• ı ı ~u,, ı ııu ı z 

de endışe oya nılıt an hazı şRyıala r 
<l overnn ed yordu . A l mıtnyarıın 
.aldı~ı yeııi kararlar do l ayısile 

Üzüm Ye Iııcirlerın konteııjana 
tabi tuıulacıcgı hıttta ha yiizden 
Hamburg hoıaaunrn ruıt ı ô9 bir 
hal &ldıgı iddıa olunuyordu. Uu 
mi ~nakaınatın ttı1minalın" ra~werı 
bu haberler dolayıaile iiıüm pl · 
yuuı hAf ıf hır durgoolok g• 
çirdi. l>iin aabah lit1rlin ticıu•t 

miimeasılJıRınJen ahnan maili 

Yeni Teşkilat ...... 
Çok iyi Neticeler Yeriyor 

------ -
ın ıt l.l atfen ~elıı ıuıız J ıır k cı l ı s lllf' ll •ıu ıer ed ıl t le rı ızR l e eylemi~ 

mii&liirliiRiine gelen hır telgraftR ho rsada he' bın kiisnr ç rı val iiziiın 

Alman hiikfimetınııı yl'[? t karar- 11at1 l mıştı . 

namet1en ıonra 1'ürk ıntnşeli Diiıı gelen ıon ka t'i malô. 
malla,. ıçıu vukubolan ithal mat iizer ine durgunlak tamamen 
talebleriııi hila miişkiilat ka- ıail olma~ hu balıerlerin ita11in 
bul eylemıge ruiieaade vndi'2ı den bnıole gelen gayri fabiilık 

blldirılmi,tir. Bo hahtır derlıA 1 ka I mamıehr. Dünkü ha,maka
alAkadarlara bildırilmıt ve hor ltımizde <le izah ettıgırn ı z gihi 
ıRda ılan olunmn,lor. EııtHrı Tiirkıy• . Almanya iktiıadi mü· 
eYYelln giin rle A rıkıuadırn alınarı nat•batı ku,ılıkla ınenfeatler 

hAberlerl• şehrim z Alıııaıı Oene iizf!rlllclft dilim" inkitaf etmekte 
ral kon11olo~nman tem1n:1tı kıa- dır aa!a tereddiide mahal yoktur. 

'Belediye intihabatı Ha
raretle Devam Ediyor 
Halkımızın alakası çok büyüktür 

Rozetler Veriliyor 

3 T•trl nfH 'Y•I 1U34 

Notertertn Tettt,ı 

Miiddeinmnmi moAYİnı Zıib 

bey ta raf ın<lan Noterlerin teft 
şine devırnı ed ilmek tedı r. t "i n 
ve iiç ii neli .S oterm tıfti ,ıeri lıi 

mi, tir. 
Z ii lıt ii hey hu giinlerdı 1 in 

Koterın t~flı tıne haehyacaktı 

MDhendlaler Ara .. nda 
~ l'hnmızdekı bazı znata g 

Jen husu•i balıer lere göre hın 
nafıa başmübeod iı i Nuri bey 1 
tan bo 1 nıtfia batmübudiıhgi 

lamlr naha batmllb•n•iıllglne 
Samıon b"tmühıodiı1i Mıbm 

beyin tayinleri tnkarrar eyi 
mıştlr. Fakat ba huınıta YilA1• 
beriii7. hir i~'ar yoktur. 

Lllznmu Mullalleme Karan 
::)ef erı b ıur b•leılı 1• reııı A 

Maabıu, belecli7• mabaMbıol 
ve mutemedi Hftınll, enoöm 
encümın adları Akif H Feb 
beyler haklarında lbmald•n dol 
yı Ti &Ayet idare lıııy•tl tarafa 
dan lilzmnu mnhak.,mı kara 
Terilm ı.,u r. 

TalaMctezlnBlerl 
A leanoak Ga•t mektebi l9ü 

oü 11mf talebeleri dft• biiktm 
gılerek 'YilAyet dairelerıal g• 
mitl•rdir. 

Ocretlı YtHiyıt idare heyeti 
İfe hatladıJı 20 Atnıtoı 93t 
tarihinden şimdıy .. kadar den•• 
ke1tdiııntt havale atiil•n enakı 
tamRmın ikmal ederek karara 

Battal ölüm CeL&SIDB Di~erlerİ bağlamıştır. Azadan Rami heyin Oama GAatl l9la Baaırlıklar Y &D"1D 

Agv ır Ha~A MabkuA m Oldu rııalılli altında memorin muhil· Şeların mubteht mıntak:ala ı Do/!'an, hel.,d171 re111 doktor Kereste l'anla41-· 
~ kemali enakandan 126 adıdi randa ki intihap eandıklarında H•bçet a l ıh beylerle fırka Tİ· 

Bir müddet eni adliye ne- ım•k üaer• adhye nttzaretbane- tetkik •dıl~r•k kararları veril- dün tlfl ıabahtMn aktıun gıç ,.,. , lsyet ıdare he11ti a~aaı beyler Ketlea Taaı~Ortl• 
O mittir. idari nraktan 354 adı kite kadar humaU fuli .. et rr{;. tliin Hıtlecleıı eTTel ve ö ... ledın Dilo Alıanoakta 1Hik1&1 k 

zerıthaneeindı \ir cinayet olmnı ılodı bulunmakta olan Ye u- ı ""' ,.. ır. 
di11 mnAmeleai hitırilmittir. Sa- rülmii9 ve binlere• Yaland•t .. orıra muhtelit intihap mrntalra· r•t• fahrika1tnda yan.ıan çıkm 

T• mobakemı edilmek it.ere nı- mao'l'Hında Hü11yin ilminde bir . iMd• derhal ıöodörillmöttür. 
b k 1 1 bık idare heyeti yedi ay İQindı 1andıklar ha,ına gelerek reylr. laranı otomobıllerle gHerek 1n· 

ıarethaoede ıklemı t• o aa ar- ı•noin vöooduou kurşunla dılik .,7n. mabak•mat e•rakı •e 890 k 11 1 d D "I d t•h 1 1. . . t tk·L 1 . Yangın lokomobil makin a H I i 1 d bl . f O 1o 1' "' " " rtnı u anmıt ar ar. ı n en ı ap aa ıyıtını • ı .. ey eualf• . t i 1 UI 1 I d 
an atta ım n • rıı ıman tefik etmek ve kulaklarını k11· idari evrak hakkında kararlar i ih 1 i 1 k l d E iL d. nau ım z • mem t o maam 

Pıhli'Y&Dı bıc~alda katletmittl. mekle nıa•nun kibt A.bmedin t aren rey er n ollaıuın Tl\bh· er ir. ~vve a.i giin YI iın atı· buıole gıhaittir. 
BAdlHyi bahrlatahm: (}etme nrnıitti. reni idare heyetinin dıtlara g<iıtiiılerine talık etmek lan r•ylerio adıdi on binı ya· Fabrıka etli bin liraya ılg 

' ' 

tedarik ettıgi bir bu;akla HAttı&l, elinde tetkik edilecek enak kal· için Oamh rı· .. ıt H lk F k ı. d 
YOiunda Battal, Oamao PehliTao u ~ • ır 811 ~•tJ "· talı balnnmakta idi. 
J Oımao pıblhanı gö.ııünden ya· mamıtlır n b" t• · ı ı o ·· ·· I• k t M • · i ~ YI Halil namıada ü9 kiti ismi· • an ırer roze ı Terı mf'~• )a~· oma ıunu yapı .. ca eza• Uddelumomı maavın v•Y 

19 
gılın otomoblllırin önfioe 91• rahyarak ölclörmtiş ve Halil d• Yalmz ~i>7.den geçirilm11i lanmıştır. DHn, blllıaı-aa ak~ıem hürat i9i11 ayukat )<~krem ve Ti kt1mi adli rıiıi Holftıl hl 

karak '°förlerin Y• yolcuların PıhleYanın kıllarını tutmothı. icap eden 12 iptal danıı ur üzeri Tilkilik, dolaplıknyo Te Kınat H Ahali hanka11 1dare ıer bldhıe mahallin• gider 
para ve •ıyaları•ı fHpetmiılerdf. .Mahkemece bUtiin ha maz- dar ki onlarrn da bir iki gön A l11nc1tk mıntakalar ın<laki aan- m~cliıi rıiıi Hamdı beylerle tahkikata batlamıtlardır. 

M uhakımeleri ıuruı•da 01- ••tılarıa daTllara blrlettirilmit içinde ılimal olunaoaıı Omtı dık ba,ıarı reylerini k allıı nmaAa dı~er bazı zeyattan mtirnkop MakintH tt• yaıenn11 thmı 
man pehl•Yan oHrmU ink&l' et- ı•t. ıdili1or. gelın Tatandatlarla hıncahınç bir koıniıyon laalıyetı geçıni~- ferinden dolayı mahkemeye ın 
•it Y• bir kaç oelM dıyaua •••• Dön mabakeme hitmit Ye dolu i~I. tir. Teaabüratıu çok muazzam lerlnı karar verUmlttir. 
muhakemede dalma: Battal idama, Halil on lflD• aaır Arazi Tevzii C)omboriyttt Halk ~'ırkuı Yİ· o l acağı ıimdidı9o tahmin olana· e· y 1 1 k 

- Ben yapmadı• Battalla llapH Y• kürt Ahmet idama be· ... ırlılllal' ı ..... ı IA1et idare he1eti rei11i "Tni yor. ır an ., 1 
- •••• 1 •••• 

Halil 1aptılar, demioti. del n HD• aıır bapH Dlabkftm .'Edilmek ......... ı.. Ma. VekaA leti' nı' D Tamı' m.ı· Polis Ve Komiserler 
.&yol gttnd• raubak••• ~dt!~ 1°~·:;•••rdır. Dahiliye TekAl•tin4ıo Yila• Mahkemeye Verilecek 

1 • M b' 1 1 fi v k letı• yet• gönderilen bat ve meyYelik ....................... _........................ Yol borc•ndan dohayı bak 
zmır 111e us arı aııa e a •ra~I tevzii talimatnameıinlo Memurlar Kanununun Tatbikinde kındo tnkif münkkentl keıll 

tatbikatrna bir iki güne kadar • • • • lzmirli Haun oglu Süleyman 

Tıtkiklıriıı lllııı Tılıhı 'irkatiıı Yırindı batlanacakhr. yapılan Hataların Tashıhı Istenıyor yerin• Konyalı Hasan otla s Y lmar içlu arazi talıp e••o· leymaoı Oomhariyet Müddei 

Ed. ı. e· s 1 T 'L tt' lerlıa miiraoaatını kaydı mabaaı Memurin mubakematl ve in verilerek bir taraftan adli taki- mnmilitinı HTkederek 11 g 
ıyır11r " uı IVCIH 8 1 bir defterin ha11rlanruH1D• Y• zibati cezalar hakkında Maarif batta bulunuJmalda beraber bir m••lıuf kalmuına ıebıbiyıt T 

lzmir Meb'usları Klmil, Htı.- Nafia 'YıkA.eti telefon 'irk•· Yerilecek mütaade naıkalarmm veklletinden Villyete gelen bir taraftan da suçluların izleri kay rtın Alaan o~k Poliı merkezi Ko 
nü ve Saadettin beyler intihap tine telefon kablolarının moka tab'ına başl"nmıetar. tamimde memurim kanununun bolmadan bu evrakın çıkarılacak miıer n pollılerlnin Tillyet ld• 
dairelerinde ki tetkiklerine de- Tılename mncıbincıe toprak al- 34 iincü maddesi mucibince (bir suretleri üzerine inzibati mua- re bı!elince lüzumu mnbakım• 
vam eylemektedirler. Meb'uıla tından gı9irilmHi H\zmı geldiıti lstı.kla" 1 Harbı memurun kanunen cezayı müs· melenin yapılması lazımdır lerin• karar Yerilmi ştir. 
rımız enelki gün Bergamn, Di· halde nıdın baYai bat He yapıl· telzim bir cürmil tahakkuk et· Memurin kanununun elli be · • • •nuı-
kili ye Menemende Miintebip- dığını 1&rmu9tur. Şırkıt verditi tiği takdirde hakkında ahkamı tinci maddesi mucibince ithamı Hayvan Sermsi 
lerle hasbehal yaptıktan sonra ceYabında filbakıka mukavele fı'lllB AllDIJOF umumiye cari olmakla beraber mucip maddeler memura tebliğ ~· 
ıebrimize avdet etmitlertir. Meb· b Bu•ta Baıaaowad ualanmız Bergamada orta mek mucibince batlarrnı toprak al· u··kA t 1 t kı•ı 1_ b ayrıca inzi ati cezalarla da tec edilerek heyetçe tayin edilen • 

d l )i ld u · umı Çfl, ı ı ıı uar IDID • • • d )D ·ıd·-· b l dd d . .a 1 -•~ 
tebin vaziyetini, Dikilidı genç tan an g84)irm11 zım o ntonn tamamilı tıbaıiiz ettirilmeal için zıyesı ıcap e er. enı ıgı. a . ~ü ette cevap ahnm~ an ın· .-.91 AO--.•ll' 
ler birliiin n faalivetini tetkik ıtiraf ıtmit Ye bunda bir mah· (Bir latiklAI Darbı) hlml 

9
ek- de bazı. yerlerde evr~kın ıdare zıbat komiıyonlannca bır karar Eb lt baıvan ıerğlıl yara 

eylemitler ve halk arasında • ., görmediğini .,. katt kabulde tirilm11i tekarrftr etmi,tir. beyetlerıoe veya adlıyeye tev• Yerilmeme•İ ve aksi takdirde o Bnrno•a Ziraat mekt~hlncle • 
aamimi ıörilfmeler yapm11Jardır de mHeleoln bi9 hiT ltlraaa lıtiklll barblndı lıımir kah· dii ile iktifa olunduiu ve inzibati kararın nakzı icap ettiği halde laoa.kttr. Dfin akflm• ka•ar ba 

Ziya .., marna ka1madıfını cH·aben bil· ramaolarınıo 0 Yakıtkl kıyafet· bir karar ittihaz edilmemek ıu batı yerlerde mllclafaaname mu tar miidllrlfttünı kaydııtlrll 
Qeıme j"ndarma kamandan- dirmittlr. İtin• ı•lditl ıaman ferli• rol almaları allka•arlara retile b- riayet ofunmaclı;ı ve hakkak tarafından alınmak Yeya hıyYlln miktarı 120 •ır. Bnala 

htıoa O•mancık ka•Hı ~andar- mubYelıyl ileri ıüreo tlrkıtin emredihntttir. inzibati ceu i~ia adli takibatın biç ahnmamak ıuretile buna ria · daı 19 za kaarat, 49 ıu ta 
ma kumandanı yti•batı Zıya bey ha oeYabı Nafia YekAletinl tatmin Ba maiaatla bagfln tamire tektmmlllD bekleadiii ınlaıd· yet edilmecllii de Veklletin na 19 ıo .,..~ YI katır, 14 tl 
&ayin eJılmiııtir. etminyeoetlnd• ttipbı yoktar. bir h•1•t ıelerek faaliyete 199 .. maktadır. . zarı diltbtiai celbetmiıtir. Itha· Ye ylrml11 inıktir. Ka7t m 

ELBAllBA ı. 
411lLJ KlJ1lJPHANE SiNEMASI 

Bu Haftanın Zengin Programı: 

1 - Viyana Hasreti 
'""•9.IE •a&l'l'Z.& ve 

--EBBEB'l' Bl.&BO•ALL 

2 - Solmuş Güller 

" 

GBET.& G&BBO- LEWIS STOKE 

oektir. · · Halltuld kaaaaen-= :.adlt· ceza· mı mucip madclelerin " bunlara melul l•uıll• •• aqama il 
lardan baablttla . ayrı bir mahi· kar11 werilecell m&dafaa içi • de•am edeoetUr. 
yet anedft iaıdban muamele· -zamgelen mGddetin inzibat mee- Yarıa 1ergtye ptlrlleoek ol 
IUia tatbiki içia muhakeme veya Haince tayini kanunun 11rlla hll· ha1Yanlar lalr hakem ı..,.ti t 

B• Seae iki Kotu idare he1etleri kararuıı beki~ kDmleriaden oldaiundaa buna raflada11 tetkik Mllwlk birin 
Yapılacalr. •ete mabal yoktur Bu ıibi bal riayet eclilmui Ye işlerin uzabl- ikbıoi Y• ü9ilaoll d•noed• 01 

At Koşuları 

Sonbahar at knaaJsTıaıo 16 Jerde ıYralrın aııllan Mlddeiu masana meydan bıralınlmamuı Jlari a1rıl~koak Yit b•alarlaal ıa~.'ı-
-T "iti ·a b 1 . . er ne ı ram 1• Ter eoeıu • ' 

ikinci T .. riodı yapılıoakhr mumı •veya ı are eyet enne ıcap eder. S . O ti .. h-•L . · ergı uma g nu uaıa ııyar 

Ba HDI programa yahu• iki K A p ti•• açık halanclarulaoak :Y• ık: 
kota konuımu,ınr. azım aşa Adli Bey , ... a k•ra•••ktır. 

MahaMbei Huıuıi1• kotnaa Şelarlaln &w4et . .&akare•a Gitti J 
da yapılmıyaoaktır. Etti • Ll.L Allan ~.ı.a: 

Ü 9 baf&aclan berı mesunın 1101 il" -
aa.a,a Altın lktiaat Vf'kili Oelil J>.yle t•himlsd• bolan••kta olıo .A.a. Hilll •ol&haneelnin 1lor99iy 

Yapmı, birlikte lıpartaya gitmit olan kara beletlıyı reı~ muaYial M.a~ d&o ıiparlt ettiği hıllı Moria 

8. n. ü Ç ... Al Vali K&•ım pata dön aktam tala Adli bey 4un Afyon tara· balık yıt1arı ••Yıltt ıttn Alma 
ar gum f eyregı tın ıu· k"J t . b d.. u il 

yuna babrırak baıkalannı do· Dınlzll poılatllt t•hrimlıe döa· ı ı vuı 111 •tına onmuft r. ltaodı'rah Serez yapnrtl• Ji 
4 bırlncı tefrln PERŞEMBE gllnDnden itibaren: !andırmakla maznun ve Sulh hı· milttür. Beledlye EncDmena nıoıııı gılmlftlr. Yakt•fatı m• 
Pırn, EMBE n PAZARTE8I gönleri proıram doğit-l I kimliğince l••kif edilmit olan T.,ın Belediye daimi eafime.i d&a almhulo ba -•ala •t ft 

tirilecektir. Bursalı Cafer oj't. lbralıim bak· Kadaıtre mübıotliılerioaın öğleden sonra doktor Bebçet Ke•al KAmll balık yatını Hl 
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Bize Bir Casus ihbar Edin ... 25000 

Fran Mükafat Veririz ... 

• ef . .,. 
. Alaylarını nihayet tehakkuk 

e~ıyordu Dostumun tezviratı yü 
::r.unden Kontr espiyon j dairesi· 
ne sevkedilmiştim Bir suçlu 
C?larak yüzbaşı Ladunun karşı· 

,, 

ne cevap vereceğini bilemiyerek 
sualinin mecrasını değiştirdi: 

- Askeri merkezleri dolaş· 

makta devam ediyorsunuz Bu 
ralarda ne işiniz var? 

- Madam ki haberdarsınız, 
Bilmeniz lazım. 

- Topladığım haberler doğru 
iıe biliyorum. 

- Ne gibi haberler kapiten? 
Bu düello adet beni eylen· 

diriyordu 
- Almanl rJa münasebetle 

riniz? 
Sabırsızlık göstermiyerek: 
- Acaba hangileri. .. 
itham ederken s mimi miydi? 

- Beni iyice dinleyin Madam 
sındn bulunuyordum 

Ve h d v. Rişar. . Çok kuvvetli olduğ'!!"U. 
nsan en eaınde her s b"I" P . k" Al d • a- zu ı ıyorum arıste ı man· 

am ar vukubuldui-unu ları Alm -c suılar Ql tanıyor 

.. 
SONTELGRAF HABERLERi 

Macar Ba ve ilinin eyanatı e e 
acaristan Milli Emeller;ni 

üçü tilafa 
Feda Etmek Pa- Beled·ye 

1 ti abatı 
asına Y anaşaw az'' 

Rize 1 (A.A) - Bugün mer· 
kez ve kazalarda belediye itiha· 
bına baş'anmış. şehrimizin her 

tarafı bayraklarla donatılmıştır 
Kadın ve erkek müntehipler 
neşe ve slirurla kütle halinde 
belediyeye akın etmektedırler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sunuz? Onları ihbar ederseniz zılmak için teşebbüsatımz neti· 
hiç bir şekilde rihatlız edilmi· ceaiz kalacaktır. Zekisiniz ve 
yceğinizi vaadederi m. bana yardım edebilecek vaziyet 

Ciddi. ~örüştüğünü a~l~- tesiniz ihbar edeceğiniz her 
dım Bu ıttıhamı uzatmamak ıçın casus için size 25000 bin frank 
açık ve e~ iişcıiz .bir tarzda verecegım. Temaslarınızda el· 
cevap v~rdım: . bette bu casusları bulabilirsi· 

- Sıze çok fena ıhbaratta · 
nız 

bulunmuşlar kapitcn, Buna te 
f T maslarım .• 

essü ederim. Memleketime fay· K . 
dalı olmak istiyenlerdenim. Bir apı.ten Ladu şüphel rini 
yıldanberi tecrübemi ve hayatı· terketmıyordu. 
mı memleketime teklif ediyo· - Kapiten paraya 
rum. Eğer bir c sus tanımış yok .. Zenginim. Bunu 
olsaydım, kim olursa olsun, onu lazımdı. 
ilk önce siz haber verecek Bu defa bütün bütün ha re 
olan ben olacaktım te düşmüştü. 

Kapiten Ladu bir d ._.,_ - Sıze şunu tem"n etmeli 
aKIKn • k . F 

düşündü . Sonra beni fazla dil yf ıml ·apl ıten n rııngızım \ e 
· k I . aza o arn ı !iyim 

gır etmeme rzusuy a taktı. Bunun m. s1111 bilirsiniz el· 
ğini değiştirdi: 

- Benim hizmetimde b tte. Şayet b"r şüpheli adama, 
ço bir casusa rast g lirsem bunu 

hşmak ister misiniz madam? hab~r verm k için hizmetinize 
Hang; h'z'Dette? girmeğe muhtaç değilim. 

- A•ker• tazyarecili,2c y • -.- Sonu vaı -

:ı 

>t~· ... · .•. ', ·~·~ 

Telefon 3151 

Sıtma M ca.delesi 
Aksaray 1 (A A) - Sıtma 

mücadele heyetince kurutulma· 
sına karar verilen beş bin bek· 
tarı geçen Karasöz bataklığını 

keşfetmekte olan Sıhhat veka· 
leti mühendisi iş.ini bitirmiş ve 
dönmüştür. Kurutlacak yerden 
elli bin dönümden fazla ekine 

ve dıkime yarar tarla çıkacaktır. 
Yakında kurutulma işine başla· 
nacaktır. 

B rinci Unıunıi i\lüf ettiş 
Knrakösede 

Karakösc 1 ( A A) - Birinci 
umumi müfettiş Hilmi bey bugün 
buraya iclmiştir. 

Tekirdağın 
ihracatı 

Telefon 3151 

TAYYARE SiNEMASI 
BUG 

Bii iik sıneınıı yıldızı FRAY nrRAY ve LJONEL 
A7WJLL'in tem il ettiklerı, me~bnr reji ör MlCHAIL 
CUR7 JZ'ln şahe eri. 

ar 
'J.1amarnı-ıı renklı ve Frnnsııca sdzlıi llll v ıınııı ••ıı hiiyiık fılıni 

Ayrıca FO Dünya Ha \'ad isleri Filnıi -SEANS SAA TLA : 
H~ı ün: Ij 17, 19, ~l,15 
Oıımıı ı.p n erı : 13 te ıl:lvo ııeaıı ı 
Pt'ı"'flmh<' giinlorı : ı:~ . 15, 17 do 

JUümesstlest : CLARA 

ıncıktf'plıler eırn , 

BOW 



Sülf•' 

, • • 1 

Y~l.:MIZ 
iKiMIZ 

~ 

Inelr Piyasasını DO~ftrenler 
: istenilen iki Biıı 
Hizmeti Nedir ? 

Hayrete Değer ifşaat 
Dolnrın Mukabil 

Yazan.; Ftebf.a .A..rt~ ....................................................................................................................................... 

incirlerinin Piyasasını Tanzim KuvSenin Için De Anlatacak Birşey Var Türkiye 
·Anam .. Oğlun ' 1uruldu Fakat Ölmedi.. veti Bariçt Değil Kendi Eliıni~ edir .. 

Ş. Ren zi Bey Ve Frank Ba ad ur Efendi Bu Yazıya Ne Buyururlar? 
· Hali gözlerini oğuşturuyor, BağJarımzı kaydırdınrr:, o kadar ~ Baş taıaTt btrıncı suhıteat aııkca rena glai}'Or,· fakat madem la kandırıp Remzi bey hesabına al !aleyhinde bulunur. lstcdığimiı 
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gördüklerini iyiye yormağa uğ· kan kavbett!n z ki ... E linin etime yoktur. ine rin bütün dünyada aıtık başka çaıtm yok vt Gresca'nın makhr. Bunun iç n kendisine şey de bunun anlaşılmasıdır. 
raşıyordu: Huta mı idı? Vurul- yavıışca ıürünüşünü duydum O ne münh:şır rcko tesi, ne de ışmi <ie atmış br;/unuyoll,m, ışlm daha 2000 Dolarlık peşin bir lrnmis S - Kooperatif hususi bir 
IDUŞ muydu? Yoksa .. Kalbi şid- ioda öıümün benden kaçtağına münteşir bır pıyasası vardır. bu bat ,hır ha/Rt koy~c~eım.,fhünk~ b?I~ yon da teklif edilmiıtir. Barker menfaat temsil etmez. Bunun 

d . . . . r d v yapmaz( l (tfl emzı nın sa u ıyet nt aı · d b f d . f . 
detle çarpıyor u beynını gemıren ınan ge ır •m akıa, bütun dün yada mevcut um ~. tuıtl ıncl!itt bm bııradaıı avrıl- efen i u t'!kli i kabul e erse içın umumun men aatını ıster, 
bir kuruntuya cevap verir gibi: işte yeniden _kaıanılmış bu muhtelif plvua ,art arından bi ma~an evvtl 6 sençe ınccek ve A.F.D. eder, e tmeue piyasa berbat edi· bu da müst hsıhn menfaatıdır. Şu 

- Ah Oz senin kanınla bo hayat anında sena yıoe andım. zım ınc r. er ım ı zin de do avısıle Ji ae 1,5 stnçe mdırmtk ıçuı bu 111sat· Jıp koop ı tifin iti bozulacaktır ticaret müb;ırezesinde daima 
yanmış bu kara toprağın üstün Bana kalsa daba çok yazacağım müteessır olması tabıi ISf: de ıan lstlltıat edu~tım. Nevyorkta beş parasız dola okkanın altına giden müstahsil. 
de olmaktansa, altında o' mak fakat o, bırakmıyor, "yeter " bilhassa Türk incirlerıo ın bir - . . tan büyük ihracatçı Baladur e terdir Kooperatif ve koopeıabf· 

. k d' w d ' d d' . d 1 k r ı K 1 • • b' k b BtJna çok tee.'IStil edecegım . Çllnka • k. . l k b d benim de ıl ve son ı egım r. e ı mı ın eme azım a e kısıoı ıçin rakıp o a ı ece aş· da1ıa ıotılladan sıze benden bin 2000 fendi, Remıı beye yaranma ıç ın çi ı t o işte u unsurun mll a• 
Artık bunalmıştı, düşünmemek mi elimden a.dı ·· ka bır ine r bu unmadığı çin <toıarıık cuşm komısyon temin etmenız tehdidini ika' da etmiş, piyasayı faası için çahşan bir mübadelı 
iç.ıo çekmesine koştu Mini Numara: 3 ıncırlcrim z ıçıo ne umumi b11 ınıka111ı 1 balışeoeetk bu matekabıl ym· berbat eylıyerek dönüp gelmiı· unsurudur. Nasıl Remzi bey, 
mini gümüı bir kutuya sıra Anacığım .. pıyasa tasavvur etm ye. ne de orm tekı11 ttmıştım. Sııse bunu reddet· tir Vesikadan sarih surette çıkan menfaatlerinden mü hem olarak. 
ıua dizilmiş oğlunun eski mek· Sabah südüınü uzadırken, bu pıyasa010 brz m piya-amıı tırııı. Sıznerı ?ı' haber e.eım~si Omrdlle mana i ş te buodıan ibarettir. piyasayı vururıa kooperatif t• 
toplarını çıkardı. elini tuttum Artık yeter, merak üzerine te5ır ni duşünmıye ımkao )'at ın lıi!te}'t ı.ııaar .Mıssu tn yanında Çıkan neticeler: müstahsıhn menfaatlerinden mül· 

- Oh btAnlarda olmasa... tan çathyacağım Ben bilmek yoktur. Buna mukabıJ, biz ım ih bekın·ecegım. imza Bundan çıkarılacak neticeler hem o lar k piyasnyı tutmıya ça · 
Zebranın ba•ı ııkıhnca yüz istiyorum siz sfiküt edivorsunuz, racatçılarımızıo körkörüne bir ıudur. lı•ır. Neticede kim muvaffak "' Bu mektubun mdndıı "' 'ıürdüğü bu mektuplar, bu içli anneme notlarımı açmak ben de birlerıne karşı yaptıkları reka k b .e. 

1 
1- Ne•yorkta satılan bu olur? Onu hAdiseler ve iıtikbll 

b. • ül ib"d . "d' b"t dı· kı . ı· o"g-re mek ı'ıtı 1. o 'J k b Bu me tu un mloaıını an a . • . 1 . . dil . .. k . B .. k d hl ananın ırer gun ı eaı ı ı . ı me erım o ı bctlerın ve bı baHa re a et 'h . nevı ınc·r er JÇlD oya pıyasası gosterece tır. ugune a ar · 
mak için ıu tafsillta ı tayaç '- N k b d 'k f k Gözleri takvime iliıti: rum. etmeksizın dahi ratıatça ça ı~a yoKlur ete im en ora a ı eo diseJer kooperati in ve oope· 

H~r günkü alışkanlıkla bir Burası neresi? Burnya na•ıl bı t>cekleri piyasa.arda sırf bir yardtr: B d f d' bugünkil satış fiatlarına nazaı ratifçiliğin lehindedir. 
ld ' ? All h . . l •• 1 1 Y azan:Frank ala ur e en ı d 25 f 1 ·ı A 'k 6 S k vaprak daha koparırken: ge ım a ıç 0 0 sun soy eyın. b•r er ı oi ezme~i ıstıbdaf eden . . . . .. . . ' ran yüz e az ası e merı a - on söz olara iki ıey 

1 B b k ınız a gerçekten w b ıncır ış erı uzerınde Amerıka ü .1 . 1 . . h "d ı -• 1 k • . - Yirmi dört Temmuz .. işte u perı a 11 ar gayretler n yaphgı ır pıyasa d k "f . 
1 

• m şterı era ma ıçın azır ı ı er. avy eme ısterım: 
. t d ~ . D e " pıyasaın a spe ii Atı ·~ erı B"lih B 1 d f d" . h" v 

günler ayları kovalayarak geçı perı o ma ıgana ınınayım '> 1 şartları vardır. Luzumsuz, ma· . . d ı are a a ur e en ıoın ım ı erinde bir davet 
. 1 d • d yapmak netıceaıo e bahp çık · .1 il d 25 k •w• f . . d . yor. Onu bır kerre daha görmek ya var ım.. o asız oldugu ka ar, hat· 

1 
b d f, b k meti ı e y z e e sıgıoe ncır pıyasası ilnya pıya:.a· 

llmidi ol~asa yaşamak neye ya - Acı bir gülüşte dudakları ti ticaret ahlakına •e mı ya a .ıı:-ıı ke ~~ e • attı satıldı ıına doğrudan doğruya bağla 
rar Diyordu büküldü bilhaS!la, Remıi bevio iktisad ça yel nı ır 0

.mh ınetzon ykatpmtı· 2- ihracatçılardan Remzi deg·iJdir. Bu piyasayı bir dere 
'' . . B d k b' b'l . . . . ya a ı,nuş ve nı aye me up a . . .. .. 
Belki bngün, belkı hıç bek- . - en. e 5° •r şev 1 alndeJerının esuını te,kal eden yazdığı vaziyete düşmQs bir bey jırolar ve kooperatıften ceye kadar tutmak ve bugunku 

lemediği bir gün yine bir söz, ~ı~orum kt dedı ~nlatacaklarım serbest mübade 'e rejimınin dü zattır Halen Şerif beyin ada başka belli başlı ~imse yoktu. feci hale düşürmemek bizim eli 
bir haber Herdi. O Yakta kadar aızı ıaydın eder mı bılmem ·· rüsti umdeJerioe mulıaıif o an mıdır Bunların mO~terilerı de malüm· mizdedir. Remzi bey bunu yan· 
da bu klğıtlar hiç eskimeden Ne tatlı aöylüyo~ • 00• 0 s~y bu rekabet tarzıdır ki piyuavı Mulıat11p: Barkey efendi, du. hı söylemiıtir Yun nistanın b 
ellerinde dolaıacak hergün oku lerken be~ bu ıesın ahen~ın.e yı:pıyor ve pıyasanın bugünkü Kooperatifin müme.ssilidir. 3- Demek oluyor ki p~ya.sa ıene aldığı bir tedbir bunu iı· 
yacakh.. Yeni ıelmiş bir mek sarılıyor, hıç susmamasın~ ~sh düşüklüğüne sebep oluyor. Kresko: Ötedenberi Baladur sırf Remzi beyin gayretı ıle pata kafidir. 
tup gibi merakla ilk numaradan yordum Neler anlattı?. B~lmıyo· Glizel Bir Misal efendiııin elinde tuttuğu yegane bozulmuştur. . Remzi bey kooperatif ve ko 
okumagw a batladı· rum ben yaınız onu dınhyorum 1 t · ı A 'k · · müıteridir 4 - Remzi bey bu bılvuıta operatifçilik aleyhinde bulunu· · ş e mısP. : merı aya ınc•r 

"Anne: 0 kadar. k b 1 k .. kUI bir ·1 0 duwu A. F. D. teşekkülüniln bida teklifi ile kooperati(e bir darbe yor. Bu da gayet tabiidir ve fU S . . • d , t k 1 so a ı me muş ş g . . 'f 
"Ayrılık rünlerini aaymıya . enın ıçrn e v ana aca . zamandaobera bu memleket içın yetınden beri kooperatiften ve vurmak iatemııtir. Kendısıne vesikaya nazara da kooperatı • 

ürküyorum O kadar ae•digwin bır şey var anam. ogluoun vu· · · .. t d ·b t berkeıın yapamıyacağı muayyen bunun için bir py ıöyliyectk Jer, sırf Remzi beylere karfı va· · . w " ıncırın muş er1•1 e, J raca çısı I .. . . _. . w . . . .. 
Demirden, biber.sız geçen za· rulmuş, oldurunu fakat oJme- d 1 t O kada k " b. vsatta gayet guzel ıncırler al dcıılız Onun anladıgı tarzda zıyet almak ıçın lazımdır. 
man bu ayrılık kadar acı ve diğini, yaıadığQıi öğrenmek • ka aza mdış ıbr. ,· bı"r kra 

1 1
: mayı itiyat edinmiş bir müşte· bir ticaret sistemi ve bu siste Mahsullerimizin piyasa vazi· 

O l k . . bi 4 dü aç 11ene en e ı ç mu . 
11zundur bilirim. ayrı 1 gecesına • · - t · sı:t d b · k ridir min Remzi beye göre ahllkt yetlerinin ıslahı ehemmıyetle · - b·ı· · E t ayyen muş erı, u e en crı en . 

Bütiin candan dileklerime rağ şUnuyorsun 1 ınm ve sana an d 1 · ı 1 d b • Maksat : Bal ad ur efendınin um deleri bu darbeyi meşru gö mevzuubahs olduğu şu sualarda 
l w .b. G l"b k ı erı e muame e e u un .f. R . b f 

men niçin yazmadım? Bak bu· atttıgım gı 1 e 1 o u ıyısına I d ki b 1 ü "b t bu mektubundan anlaşı'acağı r i.Jr. Köoperatı ı emzı ey sır fU izahatın efkarı umumiyece 
Uf k . u arı aş ıca ç ı raca 1 • • • • 

..ri~n bu "Nirın i dü•ünebiliyo. sallarla çıktıktı ak uvveh· " b .. te ı'sı· halı"ne veçbile mumaileyh, Remzi beyin kendisine rakıp oldugwu ıçın mal6m olması için müna11p g5 · ... ... " ., . .. " k çıoan mun asar nıuş r 

1 

.. . . . . . . . . . 
rum. Demek yaııyorum Ye tat· mız hep gürbuz güçlu ar a · gelmiıtir. Amerikaya gıden Türk verdıgı. selAhıyete utınaden. Nev aevmez; ~e bunun ıç.ın kah pı· rür~e~ız lütfe~ gazcte~ıze der· 
kın. ıaıkın etrafıma bakıyorum. daılardı. . . . incirleri, dünyanın hıçbir mem· york pıyasasında kooperatıf be- yasada tıcaret feklınde. kih cina rıca ederım, efend1m. 
Neredeyim? Karşımda et ve ke· Hamdı beyle ılerıye, cephane• 1 k t d · 1 d w ·ı b • sabına çahıan Barkey efendiyi propagandada manen onun Topçu oııu Nazmi 

1.• d v 1 d" ld'k d'I w. . e e ın e mısa egı , enzerı 
mikten oldugw u inanalamıyacak ıge ogru yo a uıe 1 1 eııımız 1 b"J t' b·ı· · t d • · ıd· .. k ı e ye ışe ı ır cıns en egı ır. 
ince billur ıııklı bir yüz var bugu.o Akbası depo arma oo Ş h ld d"' . ·ı ' • · • f k b u a e uoya pıyasası ı e 

Üstüme eaileo bu baı ne mak sılah tü e ' arut, ne ı·k kt A •- d Tü k • d.. b k a a ası yo ur. merıKa a r 
«ilzel anne! varsa el de etmek, u~mao e · . 1 . . .b t 1 w d b Aleminde •• Sanat 
• ·· . . . . k . ınctr erının ı raca çı ıgı a e· 

Yeşil zümrüt gözleri kansız, çılerını pusuya diişürme tı . h n. • h" t 
K .. -ıüJü k b b 1 men emen uç eve an ısar e 

ıogw uk tenime iki kor ateı bıra opru a raman u ıa · · ld w d w b "h t 
d b. ··k f d · · "d' mıı o ugun an eger u ı raca 

kıyor. Bu genç ve çok güzel kız ırışın en üyu e aısı ı ı . 1 b ' b" 1 · ı k b t' d" .. 
N 1 · ı· b. hll çı ar ır ır erı e re a e ı u~uo 

Gerçek Schubert Ve Taklitleri 
k. b'J · Z t b e can ı ne verım ı ır · ım, ı mıyorum. a ıen en ne .. menler bugünküne niıbetle da-
biliyorum ki Yanımdakiler bana cumdu o . Duşman kımıldama h .. fi 1 1 . . t b·ı· · ı w w 1 d a ıyı at ar a ıncır ıa a ı ır 
hep ahretten yeni dönmü• gibi 1 tlan, neye ugradıgmı an.ama an 1 d. B . . l d b' 

7 • • B .. " er ı unun ıçın ara orıo a ır-
saygılı sevgili.. Fakat sahiden çevremız.ın tçınde kaldı. utun 1 • d 1- k S d 
döndüğüme ;0anamıyarak bili bu ailahlan bizimkilere götür· ~şmıyt e ;z~m yo tu. 

1 
a ~:f~ 

acıyarak bakıyorlar.. Par~akla· mek için ne güçlükJerle karşıla· 'd~sapHarıl nbı k'ogrbu yapma arıN ~ 
f k h' f .. t t d ı ı. a u ı u ıene ey 

rım uyuşuyor, of! Ne takatsızim şıyor, a at ıç u ur e me en k b 1 d w !ırada . . . . b 1 d k yor ta u un ugum 
yazamıyorum artık. . ışımızı aşarmıya ça ışıyor u • Ş •f R . b . Ne•york 

E w b' t ı · h d.. erı emzı eyın .. 
Nunıara lkl n son ugu ıuz ır a ı un . . . 

1
• 

·· d k d - · b' Pıyasaunı bozmak ıçın e ın. 
Güzel peri yüzlü kız, üstüme ya a ço •ev ıgım ır d 1 • bb .. 

d t k b tt. d b U .• en ge enı yapmıya teşe uo 
düşen kagw ıtları topladı. Kalemi os u ay e ırmesey ug nun .• · · " k k - · 

h t d b kJ . d' H ettıgını gorere ço muteessır 
1 k k a ıraıı a a zev ı o ur ı am• " · . 

yastığ1m a tına oyar en müte d . k t _ d- ü k olmuştum. Nıbayet otedtnberı 
b . ıyı ara opraga uş ren ur · . . .. . f . 
eJSım: . . bızım olan muoteralere ncuz ıat-

- Hep birden olmaz yüzbaşı .. şun benam de kaburga kemık· ferle incir satmakta mustar kal 
Dem ·r beyın annesıne yazacaklar terimi parçalamıı göğsümde hali dık . Satttğımız fiatlar, Amerika· 
o kadar çok ki! Yaran alt tara· acısını duyduğnm koca yarayı ya gönderilecek 1ncirterin evsaf 
fım tamamlarsuıaz olmaz mı? açmıştı ve şeraitine göre cidden ucuzdu 

- S esi yumşak, ruha sinen - Sonu Vra - Bunun sebebi d• Şerif Remzi 
••• acı l arı dindiren bir eksirdi Ha bey idi. Bu ucuzlugun ne gibi 

Kumarbazlar h td yat gibi benliğime yayılıyor.. bir gayret ma sulü o uğnnu 
Polisin Ellnden Kaçtılar ı k · · R · b Yanıma girenlerden, Mehmedi an ama ıçın emzı ey namına 

tanıdım Ona sormak istedim '.rıı,çılar 9ar,uuuda Hü1tyhı hareket eden Frank Baladur 

Franı Sobubınt tahhio n1t11l 
blr oilnıi olarak ıinema kahra
manı oldut c Hol dea anlenı • 
v• c Bihrılmımiş S1mfeniler> in 

O , bırakmıyor. Mehmet te ben· ogıu Oemalin kabl'tban11inde efendinin kooperatifan Nevyork 
den çok onu dinliyor. iıkambil ktl~ıdile komar oynıyan acentesi olan Barkey efendinin 

Ewilip karşılık vermeden çıkh. Mehmıt oğla Re,at ~l.1atar Şahin, yazıhanesine gidip ken~isini Rlclıard 1 aaber " Chanson 
g .. .. bnlamayınca yazıp bıraktıgı ıu D'A s h b t ıa de 

Askerlik damarım kabardı Kaş· arabacı Ahmet .._ ıatou Moıtafa mektubu okumak kifıdir. mour,. ,. u er ro n 

Schubert 

yük kompöıitörü gen~ bır ıttl· 

lıktür gıbl yaşatmıttır. 

.Aşk şı.rk111> oda Ri,ar Ta.-beı 

tarafından temeıl edilen Frana 

Nlls Asther "Serenade" de 
Schubert,, rolilnde larımı çattım. zabıtaca tutulmuşlardır. Banlar Bi ~ ika ölm z beıt ekarı bi9 te bir Jon 

M h d. • k . r e8 l . 
. ~ me~ ıye ~agarma ~ate karakola ttöUirli l diiklıri 11rada Azizim Cak: Promiye olıoak yaratlılıtfa eh· Sohubert'ın e tız güzellıkte m 

dım..' ofke ıle yat~gımda dogrul Şahin, .A.bmıt Ti M.uıtafa kaç· Anlaşılıyor ki Cumarltsi azimetıme gildi. Ş ışınırn; oldukça 9irkin, Hıi, Bnrjıın tanı Tardır. 
maga çalıştım, Bır Anda dudak· mı,ıanlır. kadaı sızi ~lJımek 111sastmı tide tdt· . . • • u S h t Fakttt bi~ clıuhut'• c ~ere-
laram kıvrıldı, Sargılı göğsümn mıyeeeJ!im. Eger Myle olU1sa çok ca· çekıng•n ·n beotrıkaızctı. Kal· uanı Jara11, "La gmp on e 

}(,. d k · · b ·a.· /na h e de Schubert oat , fılnıinde de giirecegız. Ba· kızgın bir demir dağlar iİbi ol· GGnderllmlttlr: mm sıkılacak. 11amı (j emt ıçm eı binden eotın ıtk yalnıı mu11aı· ne eve ,, 
du. Dlinden itlbart• operatör Dr param yok. Genç Maynettidtn btş do- • · y · fi bl h 1 ro/and~ radaNil .. stbtr Schnhert olnyor •.• 

· · . lor lJdllnç aldım ve hep Dmlt tdiyordum 1• aıttı. 11ana • ,.. an• trı . . . 
Gözlerimin yaşını silen serin .Adıl bıym baatınınln h•yetı ki avdet biletimin biı kısmı fçm sız yat· gider bira içer Ti Hnlı yapı• gHmHı F.r••• 8ch•hert harnlu••· J[ıkat tubır ıdıoı hır olıobert., 

eli alnımda dolqb Çoc:uüunu tıbbi1eıint dahil olmadığım ltal· k l /; · ı ·•~ , t ' . . . ç· k ' J'k L d t , • • . • , • . dım tdtU I n/z. Zmlft mcu mUVOSQıO I kızlarla kortiaanhk 1apau11. l!.a bır tabtiyettır. cbitfrılmımj' Jf llt 1 ten O :ıı.J\ ar 11 Hap Ç .. 
azarhyau ıçh bır ana gıbı: yan Sınt .Anto T&n haetaDNI gtltetk ayın on befint dotıu baı/ıya. 

- Ne cocukluk Demir bey 1 blldirır. 8 ' , caktu. Butada ı•ltf buıünkü haldı. 111· J'ak.M ~., ~r4t41• ıördii· s,mıouiltr> de Hana Jara1 bil· k•D aıualh Sclıubert ••. 
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Can giltıl<çe arfan lıayreHe önünde dolaşıyordu 
Matyayn baktı Şima esatirı gü Matya kafasını çevirdi Omuz· 
zellikleri üzer nde toplıyan bu farı düştü Hmçkırıklarını tutamı · 
kadının söyledıklerinı anlamıyor- yordu. Ansızın tekrar doğru du. 
du. Matya ne demek istiyordu Yürek sız atan bir sesle sordu: 
bunu an amıyordu işte. - Kalbimi n e yaptın? 

- Ne demek istıyorsun? Can tıtre di 
Matya hak m gıbi cevap Matyanm sesi o kadar acıklı 

verdi: idi ki, itk defa o larak Ca n ı ç nin 
- Bunu a nlatmak istiyorum' burkulduğunu duydu. 

ki, st!n İ g örünce onlara benze - Ma lya, Matya diye s es len· 
mediğini hıssett m di. 

Gözle rin açık ve samimivdi Oenç kadı~ bir del'a daha 
r tlı bakışların, hürmet telkin zaafıoa hakim olmuştu : 
eden saygıh b r t avrın vardı. Ben - Beni birl ı kle götürmeyi 
dudaklarımı uzatmadan bana aklına bile getirmeksız ın kaçtı· 
el sürmemişt in Sana itimadım ğın zaman.. Bana hıçbır haber 
vardı ilk defa olarak ko farın göndermek lüzumunu duy· 
arasına kendimi terkettiğim gün madığın zaman, ben senin kuv 
kalbinin heyecanı hudutsuzdu ve tinden ve aşkından mahrum 
Sevinçten vt sevgiden kabaran yapaya n z ka mıştım . Hayatta 
kalbinüstünde ben emniyet!e yatır bu kadar kimsesızlığimi, ya.naz· 

evz yo 
....... 

Konur · A~trni istiyorlar 
NHynrk, l (A A ) - Mım ile. 

tı ınt o llllJ'<'f l .'izn ındnn elti u9 
ıktı atç ı A menim bal.kını yalnız 

1a1?lam p rn fnr:ılt rlarından nııi · 

rekkep hır (,oııgro yapın ağa da· 
T t etmoktflclırler. 

A m rıl n fı lkı bır enfla yo· 
non clogunrcn~ı f lakeU n kortu• 
la hı li r 

u t u 
l\eq oık, l ( A . A ) - M alt 

mahafıl rcıs ı cllmharun nutkaııa 

karşı i b tı ya t knr bi r Yllziyet a l. 
mı tır . Sa lfı b ıyetta r bi r m ınha• 

darı ahııan m:ılfı mRta n zarsa 
reı h.•u mhuran, hül,ft net ı n oay • 

leri hnkk ı nda a ç ık hı r i fade imi• 
l auılıııadı14 ıoı Te hü tç m ihnze
n 1 içm tenı ı nat Terınedığıal 

öylemı ştir. 

Şidde'li Bir 
Fırtına 

ken sen sadece''Ben!m mini min Jığımı hiç duymamıştım Beni da· M. lltTTiot M. Satauı M. lebıun J.t. 7 aıdıeu M. Boıthou :ve Madam Dumeıg 
yavrum,, diyordun. Kollarınla vet etseydin sana asla hiyanet Karkasaon . 1 (AA) - Da· ı Muntebipler, arzımevcutun lfakahna müracaat etmeden 

V ıllinglon ( Y ıni Zeland ) 1 
(A .A) - Qo ••ddetli bir fırtına 
Vairarapa nahiyeııni ıilip ıüpör
müotür. Demiryoll r müaakalatı 

dormot telıfon telgraf hatları 

hozolm~,, yoll"r yıkılan •R•94 
larlR kapaııını~tır. 

beni öyle sıkmıştm ki en kuv· etmeden hemen koşardım. biliye nazırı M. lber Saro, mün· atdatıçı hayalini gösteren sözde uıeb'usanı dağıtmak hakkına ma. 
vctJi bir himaye buldu~umdan Bunu anlamamış olmakhğın im· teh·p 'erine söyledıği nutukta islibatçılarla kıyaset ve sulh likiyetine ve memurların •az.i

emin olarak kuvvetlenmiştim kansızdır Beni en murdar bir müşterek cephe koalisyonuna siyaseti _ıstiy~n tccrü~e •. edilmiş yetlerine mütealJik bulunacaktır. 
Ana ıevgisini, ana şefkatını hiç muhitte yalnız bırakmıştın. Bil· şiddetle it'razla, kendi haline Cümhu~ıy~tçılerden buı~ı tercıh Kanunuesaside tadilat icra.sanı 
t ı b tb bt b" k t- - b.. .. h ı - · b • dmelerı lazım gelecektır. . Sos ammamış o an e a ır ızın un goz er. utun us ar uzerım ırakılsa memleketı ve cüm P . 

2 
( H R ) _ Başvekil ıcap ethrecek otan ıs lahata 

coşkun bir sevgı kuşağı içinde de topıanmıştı Ve ben buoıara hurı yeti barabiye sürüklhecek Mösv~rıs Doumcrgue meb'usan yali stler ve Komünistleri.o ıid 
ndelkerk duyabileceğini düşün O kar~' yalnız. başıma mücadel.ey~, olan bu ko isyonu gayri ablaki mec isıne tevdi edilecek olan detle muhalefet edeceklerı mu 

a i ada kalbimde hayat Ç\çek- senın aşkın a tutuşan kalbımın olarak tats ·ıf t • . ti b kk k R d 'k ı S 1' 1 ı · f . . ı e mış ve ın uyoa yem 15tahat kanunlarını ha%ırla a a hr a ı a osya ıst e 

Prenses Marina 
Pa.riste 

Londra, l (A A) - · f ngilter• 
prenıi J orjan ni,anlı ı prınııı erı açmışı ı. Kadın aş\unın mu sUa ıyetını korumağa mecburdum. ve içt ı mai tabr p proaramında mak adır. En köklü ıslahat bat rin vaz ıyetleri henüz anlaşılmış 

azzam ülku""su·· k'" .. k k 1 ü J J ~ o uçu a pte zun zaman, g n er. av ar, takbib ederek demişti r ki· vekilın hinibacette ayanın muva. değildir. Marfna Pariıe gitmi,tir. 
doğmuş1tu . s~nelerce kalbimi ve vücudum~ il • •, .... 

Can m çebresı tekallüs etti . kırlenmekteıı koruyarak senı M •• 
1 

A s 
Bu küçük jest Matyan_ın gözün ~~~!edim Bir gün .gene .g~lec~· . U akattan n nra 
den kaçmadı. Bu dakıkada di- gını umdum. Zencırln kırlı ıuı · U f •• 

ierini, Rezan'ı dü ündüğünü an- kastlarına elimi bula.Şhrmamak 
ladı: Vahıi bir kahkaha salıver içın bin bir hıleye başv\Jrd1ım. 
di: Nıhayet bir gun geldi ki ümit 

Bul~aristan Balkan Antantına 
Sayılabilir Dahil Olmuş 

ııfifnnlar <lolatıu yazılar tahıiı 

tmPkte VA hn 1Py11luttın BAlkıın· 

lıuan 1ıtıkhali içın fızami ebem· 
mıntı baız tuıhi hır bıdı11 ol 
dnğnnn kavdP.tm.-kt•<lırler. Oıa· 
zet~hır kral A lf'kflıtndrın Sotya 

- Ha, Haha. Bu hayale ka· terimi kaybettim. Yeisten duv 

pılma sakın . . Benim coşkun aş· gusuz hır ceset haline ge'd •m 

kım kadar bir aşk besliyebilmck Beni terkettiğini, bır daha gel
için benim yerimde bulunmak miy~cegını anladım. Sen ki 
aynı ıstırapları çekmek lazım. beni kendi şeklinde, kendi vic 
Can. düşün bir kerre.. Bazan danında karın yapmıştın. Beni 
karşımda dakikalarca dald•ğın öyle yetiştirmiştin. Yeryüzünde 
olurdu Kuvvetle seviıııen bir çift istinatsız bır zavallı, çamurlarda aeyabıttınden ıonra, Holgariıt& 

'll' nın artık BRlkan antantın1\ df\ 
~ocak böyle dalardı Biz ora- sürünmeğe mabkum bir betbatıt bıl oldo4tonµ "• ruıaakı resmen 
da cinayetten, hırsızlıktan . in· o larak bıraktın, O zaman ımza etmem ış olmakla berabeı 
unhğın tanıdığı adiliklerden erkekİerden ve aşktan nefret hn antant aza;ıı nddedııeceıt ' "' 
~ak küçük bir yuva kurmayı, ettim Kıoimi besledim Yıllarca ıtiylıyen le•fık Hii~tü heyın Sof· 
içı çocuk neşesile taşan bir saa meleklere layık bir ruh ta~ıyan yadnk' lıf"yHnatıuı bı.ba11sa ka1-
d t k dfllmekt dırl or. e yuvası urmayı düşünüyor· bu kadının şeytan ruhuna gir· 
duk. mesi için çok zaman geçmedi Bwgar Ba,veklllnln B~ganatı 

Matya maziyi gözlerinde da Sözterıni .daha iyi işıttirmek H ıu .. u ltA L\ 1 ( A.A) - 'Y 0 • 

h · goııla Y kral Te kı aliçe1ınıo ha 
a ıyi canlandırmak için gözle· için bıraz daha Cana sokuldu: 
· · reketindt111 ıonra ha•nkil Ya· rını yumdu: - Heni diıılc Can • Söyle v 

S J!Oııılav ~RZf!f t' cılMine yaptı~ı be-
- en söylerken ben ken· diklerimi iyice dinle . Ve bak vıtnRtta ıkı kautf!O memleketi 

d imi ~öklere yükselmış , bol ıenın yüzünden ne bale geldım. Bu/f!aı başvikilı Ooıgiytl a) ıran felAk,.llı ıh tılAt zamanı· 
şığa kavuşmuş sanırdım. Beni Bütün düşkünlüklerimden, vic B~.LU HA 1, ~ {A A) - Ha nın aı tık ehf!dı olar•" ortadan 

daha iyi anla Can.. Çamuriar daoımı boğarak yaptığım fena "11 ajansı hıld rıyo:-: kalktıttım •• h•ndan höyJe biç 
'çinde bulduğun kızı orada bı · hklardan hep seni mes'ul tutu ICral ve kralıçe clön ake"m hir tt11ın hunların anlatmaaıııa 
rakman Jizımdı Yoksa göğe yorum. Evet ümitlerim kaybol horaya uıoTaaalat etmişlerdir. mani olmaıhj?ını b.-yan &Jl&

~ıkarmak deg· il.. Bana niçın bu duktan sonra yalnız zincirin suç l\htho..t 8oha (?Örii9m.-lerin• mı.ti r. 
1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·uhu verdin? O günden sonra ortağı olmakla kalmadım. Duı · yük rü t beıı zabı t erı, sehrı er z•ra fımdiye kadar muka•emet 
:enin yüzünden ıyıliği ve fena tüm.. Düştüm • Bundan şüphe neıdine gönderiyorlar. Cebimde edene rastlamadım, daha kolay 
ı f d C ve daha kat'i vasıtalara müra ığı arketmıye başladım. Senın e emezsın asuı oldum Can •. bir tabanca olduau balde gıt- K 6 caat ettiiim de 0 111r andan 
ıevgıne. inanarak bu sefil mu Memleketime biyanet ettim. miyorum Sadec• pudra kutumu, nefret ettığım için zeh:re mü· 
bitten eb~d•veo uzaklaştığımı Utancım ıenin utancındır Evet dudak boyamı ihtiva eden çan racaat eduım. Bandaa daha te· 
dığer kad nıar gibi sadık bir doğru ıöylüyorum, memleketime tamla gidıyorum. En büyUk 11rli, daba temiz bir va•ıta ta 
zevce ıetkatJı bir ana vaz.ıfesini biyand ettim. silahım güzeilığim oiuyor. Şim· aav•ur oluoama:r:. Günlerce ted· 
~örebılecegimi umuyordum An Seaın n itham eden kuvvetini di anladın mı 1 rici dozlarla kaybolması iıtenen 
cak buna ınandıkt d k" arttırarak iJAve etti· Vücudunun heyecanlar yara adam hayata gözlerini yumar. 

an ıonra ır ı, • v B b · d R · 
Sormıyo'da den·ız.· b d - Beni yanında alkoy1aydın tan güzellığioı, oyoakhgını artı a rıye zabitlerın en emontıye, 

ın ıtır ıyan . B k V ' h d T daıgaıarı ka d ld bugün bu halde bulunmayacak, rarak tahrik edıci söz.terle Cana üyü elçi a et, mü en ıs O• 
rşısın a , yı ız arın . . v k ff b b.. 1 f tt' • . 

altında iştıyakfa ve imanla ken· be~ı ılk kokladıgın günde ol- yak~aııyor por o ep oy ece sar e ıgım 
dtmı sana vermişh dugu kadar saf, temı z bula· - Bir çokları güzel, baş dön· ibtımamlarla ö düler 

, m. caktın dürecek derecede güzel olduğumu Can Varol izahatımdan deb-
Can ıo bu dakikadaki duygu· Bır dakika sustuktan sonra söyıüyorlar Sen ne dersin? şet duyuyor un değıl mı? Biltün 

ları ı rbırınden o kaclar farklı devam cttı: Yapmacık bir tebeHümle bun ları sen mi yaptın diye bay-
id ı kı kendıs ı de bu haline hay· _ Benı· hang·ı 1·.ıerd .. kulla ne 1 " .. v 1 F rettc:1in. Evet ben yaptım V c 

Y .. şe ı gorunmege ça ışıyor a d b k b . t ? 
d d K d k" k d 1 b"J" 1 H k .. . cen e a enı ııe yap ID ret e ıyor u arşısın a ı a ın nıyor ar ı ıyor maunun iz· at tebessumlerı. dudaklarında Yanyana, hayaller imizde kurdu 

t:aadet inın düşmanı ke!lilmişti . metime müracaat edenler ben- so uyordu Bu neşe. bu tebessüm ğumuz açık, temız ve bol ışık 1 

Vahşi bir kınle varhğına, şere den daha çalışkan, daha girgin, uydurmadır. Bu kadının içinde evıode sen ba ~kasıle mes'ut 
fıne s uikastlar haz ı rlamıştı. Buna daha müthiş bir Ajan görme· cehennemi bir istırabın al evlerı yaşarken benim burada sürün 
Tağm n Can, hükümlerinde es· dıklerini söylüyorlar. En müıkül vardır. meklığim . doğru mudur? 
kisi kadar sert değı1di Matya- vaziteleri verıyorlar. Fotograf· - Vaı.ıfem önce teshir.. S

1
en. zıncı1rden kurtudalarak nfa· 

· b" 1 k A k S muı u ınsan ar arasın ıere ıe 
nın sözlerinde ısyaokir ır ha· lar a ma , planlar kopye etme , onra .. yaprken ben yalnız .• UnutuJmuş. 
kikat vardı. Sıkılarak tekrar ağız araştırmak iibi baıit iıler· Yırtıcı bir lehçeyle sözünü Sefil kalm1ftım. lıte bunun 
başını eğdi. Bir özür bulmağa le uğraşmıyorum. tamamladı: içiadir ki ıeni kendime çekiyo· 
aıı h On yıl anceki hayah, Beni neuret'erin b&yllk m•· - Sonra mahYetmek .. Baıan rum .• 
~a:yawa 0 günkü hali sröz!eı imurları, Erkinı bubi1eaia bDl mukaYemeü kırmak i,ia d9iil, 

. ....... 
lspanya'da Buhran 

Yeni intihabat Olursa 
ihtilalden korkuluyor 

Madrit, 2 (H R) - Başvekil 

Mösyö Sander fırkası tarafından 

gösterilen itimatsızlık üzerine 

lcabinen:n istifasını vermiştir. 

Reiıicümbur M. Zamora İ!tif•yı 

kabul ederek M. Lerut'yu yeni 

kabineyi 
mittir. 

teıkile memur et· 

M. Zamma 
M Lerout henüz kat'i ceva• 

bını vermemiştir. Şayet muma• 
1 ileyh kabineyi teşkilden çeki · 

lirse M. Zamora Korter mecli· 

sını dağıtacaktır. Bu ihtimal 

endişeler uyandırmaktan hali 

değildi r Zira bu günkü vaziyette 
intibabat çok vahim karışılık~ 
lara, ihtilillere sebebiyet vere• 

M. Ltıoat Cf'.ktir 

Ittiham Ediyorlar 
......................................................... 

Japon malını Ingiliz Ma
lı Olarak Satıyorlarmış 

Loııdra, 1 (AA) - Deylı He
ralt gazıttHı LırnıbırdAk:i buı 

t irmaılarıo bir miiddettenberı 
miihiuı mıktarda ,Japon malı 
ıthal ederek bnnları bat ıf tadı 
tattan eoara 1 n .. iliz malı gı lıı 
u.ttıklarını ifta etm.,ktedır. Hif. 
ba11aa .J ııponyada pek ncaz olan 
ıtltmwewıt SBQ 1 nı:ılterooe ho .. 

Pal'iste Bir Bomba 
Patladı 

Pari1, 1 (.A..A) - Raki Baı 
mnbariplerine ait 11inada 

1aat 20,SO ela bir bombll 

mıthr. Ö.ın Joktar. 

dön 

patla• 

yandıktan onra lngilız malla•, 
rma nıahıoı ola.o tercihli teri• 
leden ıııtıfadı ıoretılı Langıhır• 

ı uma1arı oıarka11lt1 doınınyon· 

lıuı ıevkedilmekted i r. 1eçi ga• 

zetui hu sureti kıadi k n<lın• 

ın ,om hir rekabet yapan Lan· 
Rlbırenın bu hareketiııi prohslo 
fltın f' kted i r. 

lngilterede ı,qi 
Kongresi 

Londra, 1 (A.A) - İngili• 

't9l fırkaeıaın koogreai bu ıabah 

ıki milyon azayı ıemıil ecleo 809 

uıurahha11n huıurilı açılmııtıCL 



s ıhiftıı 6 Y.enl Anr 

1<1\ .. ıerde Gezınu: 

Banaz Ovası iktisadı Haberler .. 
························~························ 

Değiınen Alemi De Bu 
Bambaşka 

Dün Borsada Yaoılan Satışlar 
.............................................. 

Bir Zevktir. 
ıo -

•• •• uzum 
Çu. Alıcı Fiyat 

J:l 62 14 

1 W )) Ardıtı 

ll:J B Alau:tki 

91 P Paoi 

6!J ,J Kohen 
Azi7.lerd~n; Hekim Ali ber rımdan birııinde vatletti$?im y.,r-

190 'rrifonidıs 
117 ~ Rem7.İ 

d 1 1 3 .\ k oı ıu a n 
ıı 50 13 r:..o 

" 32 Ş H.iza ha 
13 50 16 50 11rar1lf'; köyiin i leriıinde, dere- en · lu•,. lıyor Afyon• kadar uıı- ~ 

nin l;füff'Z bir yerinde (Mazan) gin Tolkanik hır topuk, dag ftİI- 97 Oevahırci z 
21 ~-- Pakeu 

l:l 25 13 25 
18 50 

20 Oınhiroı z 
o~lu pınarrna gittik• Tahta olnk- eelelHi uzayan ha aeınt her ye- 89 D Ardıti 14 

dd 1 8~ Eınnf Han H 25 16 )arpa ~ıkıışıp kout Te tı et • rınde gUzlerfl• gfiniitlertı znk ,.. 
61 Y Heııcuys 15 50 
82 M J Tarndto 12 3~ 

47 E Hoıtiti 14 50 

1H 
1 ;~ 

17 'l'rifonidiıı 

lO B Frarıko 

ıo l\ırk Kazım 

6 A I.ıafont 

5 75 
5 50 
5 50 
(j ı ~ 

5 

7 50 
8 :!5 
ll 

ll 
7 50 

5 ~5 
45 .J l\ohen li 75 

3.! H z" A lımet 12 75 

ı~ 50 
13 75 
12 75 

2 Hamız Sitko 12 

1905 Yektin 
31 Ş H.ıu Ha 15 75 1 50 
15 S Emin 11 50 ı~ 

l:l Ş z Oalıp )2 50 
8 Kırk l\Rzıııı 18 19 50 

l~ 75 19u,100 kılo in idıı 7t 

Muhtelif ll 25 15 

6 25 
9 50 

ı·~ 50 
11 35 
5 25 
'l 75 
8 25 

ll 

11 
7 50 

5 25 
12 

7l 

Son Dakika: 
imtihan Meselesi 

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

Vekalet Yazılan Yanlış Haber
leri Tavzih Ediyor 

Ankara, 2 (A A) - Maarıt lerı ıç o verumış hiçbir karar 
Vekaletinden: yoktur. 

Bazı gazetelerde İmtihan 
meseleleri hakkında doğru olm~-

3 - Orta mekteplerin ve 
liselerin son smıflarında yalnız 

bir dersten ipka talebe bulun· 

duklan tahsil derecesini bitirme · 

mit o'dukları için bir derece 

yan havadisler neşredilmektedir. 

1 - Orta mektep ve lise 
mezuniyet imtihanlarında mu 
vaffak olamıyan talebenin İmli· yüksek tahsil müesseselerine 
han evrakı yeniden ve baştan ahnmıyacaklardır Bu kararların 
tetkik edilecektir deniyor Ve dışında neşredilen havadisler 

kaletçe böyJe bir karar verilmiş 

değildir Ancak şikayet mevzuu 

o 'an evrak yine mektep mual 

limleri tarafmdan tetkik edilerek 

doğru değildir. Maarif Vekile 

tinin bilgiye vermekte olduğu 
değeri elde etmek için usul ve 
talimatların tam tatbiki muvafık 

akan suynn ~ürül• giiröl dUndii- merak Teren tabiatın ıiiıleriyle 

Stii bir on de~irıneıJinin; ezilmit ıüılenmif .. Giderken aagda Hol 

bu~d"Y Ye toz kokan ıerın "'' g1tz dagınıo nzıın Te mor 
harıltılı damıuda biraz eJtlendik. şekli, (iade .Murat dagı ıilıilHi 

Sfizii duyurmak için Hkisinden görünüyor. Rir an ıçin bo d"S?
fazlııca eeAli konoomak, dalıa ların araaına T• ıiizülı ıii~iile 

do~ruau hağırınak icabedıyorrlo. ıırtlluna dalını gfüıleriın balya 
De~ırmen taşlıuı; aankı claimR limdı neler uyandırdı: füra gün· 

gök giirlıyoTnını, gıbi hir ı.ııa çı in içinde dü,mana eair YRf&l'ıtn 

kararak diiııiiyor, <löniiyor. Taş ba tapraklarda ıliibi hır rınr ~ıhı 

tiılünde tabradnn hir ~ak,ak ta parlayan "'' hir yıldırım gıhi 

bu giiriiltilniln a raaında k iistah diişmanrn beyninde patlıynn 1 iirk 

bir SH çıkarıyor Te dıağirmeu şehameti bu da~lardan dogmuştu. 
•litemadiyen tahal ü~iitiiyo~do. Hn dağlardan; yükıek irıuleainın 

7 N 1 K A p l llll 
5 l\l l\: ıha r" 1t 
6 Hoıauııi z 20 50 ~~ 

(,'n . Oıı.:oı lfıynt mütalealarınm vekalete bildiri! görü .müştür Bunlardan herhangi 
76ıt Hıı~ılay 4 05 4 40 mesi emredılmiştir. b:r şekilde yapılacak inhiraflar 

4 ~' 7. A hJ u llA h 11 il 25» A ı ııa 3 j 1,25 ~ 4:~ 1i5 2 - Baka!oryaya tabi o'm bu gayeden uzaklaşmayı ir.ap 
18 ~ IJıiUl m H 9 ı 2 6 9 1 o h l l yan , 7, ve uncu sınıflardan ettireceği ci ete ta imata uygun 

3 B ı Alazııtkı 11 50 

1043 Yektin 
15 50 

Dı2irmene zahir111ni Ö$?iit derin imanının meft uno n o 

me~e gel•n kU1lü ken<lıiirıden imanla memin olırn 1'lirk mille

•Ytl g•l•ııi beklıyor Te araların· tinin öııiinde Gazi, 111rın ulo 

f>UO 1\ 11 nıda rı 4 "15 5 25 dönen talebenin bir dersten ka olarak verilen hiçbir emır değiş· 
19 .Mııırdarı :l 2.j 3 37 d k ı k · lan'anoıo yeni en imtihana sev tiri miyece tar. 

Fıurnlva 7 l"! 7 12 •• M • •• ıtl& incir 20 • 
dR bir hak ibdu ederek c hak adamı gHkten ıner gıbi inmif, Qu. Alıcı 

değirmende > rııe,~or ıöziinön yollarında - sırtındaki kıymetli 1027 ,Jıro n şii 

dojtru oldo~unu göıtuiyorlar. yükünii tatımaktan magrnr - 2J 1 Ş R"nı~ı 
Oaların bu dıgir•en Alemi de atının izlerini hrllkmı,tı. O ge. l:!i l!' :ıı ln:ı 

.lfıyat 4 1J <ıı& nlar ~ 8i 2 87 
5 12 300 P çekirdek 2 f1J 2 62 

5 50 5 50 571 ken Palamut 24.:l .JUU 

7 fıO 131 H Pamuk 37 j' 

bamba,ka bir zevk... Hele har- çi,in btli ilı hiirrıyttt u 1stık!Al -------.. ~...,. ... ______ _ 

man m•niminde, günlere• nöbet rıefeai alıp co,ıtrı Tiirk k<•ylii8ii U«1:ak Fabrı·kası 
bekliy•n köylüleri• hıncahınç •nan geçti~ı da~ ıırllarında Tt ~ 
clolmnt değirmende uaaktan ya- hıayalıne onn alarak fen ~Ar · 

kından gılınln birlı,ip geoılıri kılar ıöyHiyor, şakuyor, hır 
meydanda çalı çırpı il• atet ya zaman Huıf oıaz bir imanın 

karlar. HaTaya daman, kıYılım, göğıündın çıkan miibip Hıtlerle 
kttl Ti kızıllık HYorao at•t• ko- inliyen bn da.1tlar hııgiin de o 
oaman bir CHTe ıtiröp kabnlı- imanm daimt Tt - batka mana 

rini pi,irirler. Kitap kadar btt- 11ilı. kendine ibadet eeıınden, 
1ök töttln tabakalarını açarlar. türküıüoden çınlıyor •. 

Dolma gibi ıtigara yapıp klH Tren Hanaz iıtaayonund11 du 

-·-·-·-
Şeker Kampanasına Birinci T eş

r" nin Başında Başlıyacaktır 
U~A K, 1 (A.A) - \'Aptı~ı şato lı11lkevı lt&lorıunda Kiiıatıya 

biiyiik teşkilat dolay11ile l>o &ene ıoeh'ııırn t hrnhim hev O. H ~"'. 
tflluır fahrıkuı ka1apanıu1ına 5 h11k1<1n<la miihim hir lrnnferanı 

Ergani istikrazı 
4:t,OOO Lira Fazlasile 
Kapatılmış Bulunuyor 

Ankara, 1 (A.A) - Ergani mecmuunun 41,000 Jiralık fazlı 
istikraz tahvi terinin C tertibi talep1e kapandığı anlaşılmııtır. 
için ilan edılen kayıt müddeti Biiyük milletimizin bu vesile ilt. 
dün akşam bitmit ve hertaraftan de milli işe karıı gösterdiği alika 
alınan malümata nazaran tertip şükranla kaydedilmeğe liyıkhr. 

••••• 
Kafkas Dailıları Gazeteleri 

Memlekete Giremez •• 
kadar fincandan; 1ıldıslara baka ronca ındık. Bütün y•>lcııluk 

baka kabT11tni l91rı... müddıtınee şen rühnnan tatkın 

hıriııcı teşıırıtlc haşlıy"oaktır. 

Diiııde ılk de(a olarak dallarla 
Ankara. 2 (AA)- Memleket haricinde ne~redilmekte olan 

siiMlenmı' hir treıHle pıuıoı&r ~el· fırka ıı.amzetle.rirıin ka~.:rnmıuı · Kafkas Dağlıları mecmuasının matbuat kanununun 51 inci m.ad· 
dı. Ve lf>OO ımeı .. hu treni me- nı ıetedı. Şıındı Aybt1v mlllı,.Jle· desine tevtikan memlekete sokulması icra Yekilleri heyetince 

ver ıu ı ş tir. 1{011 f era ıııtt ırn ıwn ra 

belediye intıhRbatını Anlattı n 

Detirmenin gürltlttiıiinden hgile ort•l!Jı oenri~e bıukeden 
11zakçahlryerd• on kiti derıdın Arap Ali ıılı2ını bir fla.-nta 

tıp"dın görütiir, Bir yanda d•· gibi mıharetle idare ederek oen 
tirmea ıörüftllıtinfi a,nni llJ•p p'fkılarla Ban•~ 9ay1111n kıyı 
uyuyanlar olur. Bı1• o; ıoynn ları•İia baflara dofru yiirüyor. 

flrlltı•ını, dıtirmıuin gtirültti Bnraaı bir nahiye merkezi, 

ıttnö makam içine alıp ıeain• güzel bir mektebi, tkl camii hır 
ahenk 1ayarak türkü ıôfiyeoler •.• ka9 dükkaoi nr, en <:ok yetiş· 

ratıiınlft karşılıulı. ilk paocıu ••· ıunde intıhap hı.,l3ılı. Hiitiin k d'l . t" 
yasa e ı mıı ır. 

hıplerinden Rltı ki~i1e fıahrıkaoa f&hrıknlar intıhap ıaaıınde aü- • ff • d ff v k•t• 
ıkraıo1ye YtırıJdı rekli clüdükl .. rıle intıbap &Aktını Vekıller evetın e a. e 1 1 

Bit:: Kon/eran11 ışaret ettiler. Halk ~ııııdı 86f1Jl9 lza.bat Verdı· 
UŞAK, 1 (A.A} - Bu 11k- rçıncle reylerını atıyor. 

••••• 
8Hi koTTttli hir ••likınhnıu: tirdiıi mahıol pançar Te en çok Ruzveltin Teklifi 

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

A nk:trl\1 2 ( Baaoıi) - Vekiller beyetı batnkil patannı ri· 
yatetiod• toplandı. Hu toplantlda haricıye nkıli Tnfik Rüttü 

tıey.,fendıniıı O•ntıH• temaalan hakkında izahat yerdikleri tahmin 

Gide ıidt kundwama kum doldu zeııgin menhaı ormanlar; ki ke· 
Kum da dttil htı yamma kan doldu reıte yapıyorlar. Su ile ışlıyen CODSOD 
Törkiiıiirıh hekim Ali ilı kerHtı <lejtirmenlari n bırfabrika 

edıliyor: 

Nezaretten Çekilirken Üniversitede iki Sene Kalanın 
Silinecek koya dinledik, "enoin seıin•a Banaz çayının iki kıyı11nda hırer Heyecanından 

yanık bir ahenk Tardı. Ve de- 2ışer aaat ııra ilekurohnnş. Alaşe Vaşington 2 (AA) - Heye 

reınin h• Sıg yerini dört taraf- birden aşağılarda ni .. ayet bulan candan adeta boğuluyormuı gibi 
taraftan kapataıı ft'ptler•• uzun Te geçen de arılattıgım lıii1iik M Conson milli kalkınma idaresi 

uııma akiıler lıı rakıyordo• De· derenin başlangıcı borıtda... memurlarına veda ve halefine 

ğirmenin, ıe.-imli pınarın ze~- Arkaıta,ım Mercimah denilıo sidikane hizmet etmelerini tav
]derin•, rob b111iyen ferahlık- bir neTı balık zehiri bolmuş, siye etmiştir. M.Conson bundan 

)arına kandiktarı sonra kiiye .-ügüt yapraklarından çıkardığı fazla bir söz söylememiştir Sesi 

döndiik Te oradırn <la ben yola ... ıu ve onunla hamur halıoe ge hanceresinde tıkanmış ve göz:eri 
~ * tirerek küçiik yuvarlacıklar lıa · yaşla dolmuştur. 

,. Bir karincerı~n yonıınını lınd• çayın soya "eııış ve derın Ncvyork 2 (AA) - M Ruz 
bnlmak i9in ıkı tarafa koşarak bir yerine atıyor. Aradan bi· veltin bir sanayi mütarekesi akti 

S hakkındaki teklifi amelenin mu-&öıterdiği t•lllşla ista11onda raz geçti. uya n y iiziinde lıu 

'oraya, boray ke,arak elle- aj?ıh bapları yiyerek Hrsemlı vafık olmakla beraber teenni 
cevabile karşılanmıştır. Serma 

rindeki a~ıTlıklarm zorıy- mi' balıkların beyaz karınları 
yt!darlar ise mukabil bir teklif 

Bo~uluyordu Kaydı 
Ankara, 2 (Ho80111) -· OniTtırsıte nktörlü~üoce yeni hazır

lanan talimatnameye gi)re ÜniYenittdt} ayni ıırıılta ıki HD• ka· 

lan talebenin kRydı terkin olunacaktır. 

Çin Heyetinin Tetkikleri 
letanbul 2 ( lJ uıu&i) - Qıu heyeti, Harbiye n Polıı nııklıp

leri ııi gezdi. H@yet OnmB giinii Ankauya gidecektir. 

Avusturyalı Tayyareci 
1 -·-·· Mis Toınpson A tina Ci

varında Yere Düştü 
uçları ufııl~ lanla kayholma9 iki lerdi. Sayno akırıtıRılı akan bu Atina, 1 (A 
le omozlrı rı çiiken yolculu görüııüyordu, ıırt üıtü gel mit· ıerdetm şlerdir Fithakika Ame l M. Rozvtlt 

l i 1 1 ki 
.. 

1 
b rika fabrikatörler birliği aktolu ıartlarının değiımesine bağ!ı A) _ Avustur· 

ııyah ıleıuirın filtiinde bir mild- Hnem •m' •a ı arı muaa t ır k k · · d' ı 1 · · · 
k d t 

' 
d 1 B d Ö 

• naca mütare emn ı;m ı ça ışma o masını ıstemıştır. yalı genç kadın 
det ııefeı nlan trene cloluyorlar ınıu a op a ı ar. ag • zbm • • • • • • 

1 d b d b - - tayyareci Miss 
'Ye aanki mafııallı, şl~kin ,.. kii· omça arınııı i in • llhkları .. k Jt • 1 • f Jkt • t 
bik, ıiy"b Lır eHrdir. Orıuındırn kızartıp egleniyoraz. Günümüz küçu 1 8 158 Tompson Attik-

b b k d '- b ı de yere dllt · bııraeıııdan ınuo yutuyor "' aaıt Y• 0 • aroı.. ir görfl• • • Ji • D.. T J d 
baıınaıar gıbı 11:"ıaaından ıoıoror. ıeçti. ec Si UD Op an 1 ~~!!t~~~ ,~;n:i: 
Tren yolcm•una aldıktan yani '.Mobterım okoyocnm. aana B•lgrat, 2 ( A.A ) - Küçük &rHında ııkı iktiudi te,riki • m mamıı fakat 
bu &iyah •.ı·ıter karnını doyor- bu yazıyı yasarken hatırıma g•· itilaf iktieıat mto1iıi dün öıtlıd•ıı ıai tartlarını taarih etmek iizere t ' . • ayyaresı par· 
doktan ıonra topraklara 'iddıtli len u 11yabat yüzünden ba,ım- ıonra At. Yntlçin reiıli,ıtinde hir keD1iıyon te9kilinı karar çalanmıştır. Ka 

hır ıolap •Aır ağır yerınden ıu .. dan i•Ç•n çok tobaf bir hikA· tophınmı,tır. Mnmailıyh ıöyle· nrmit~ir. KonHy .. ayrıı zamaııd~ za yere inerken 
ınıldayor u d•mlrleri.11 üıttiadı yeyi 11 inci yazımda anlfttaca- diil bir notokta eıoüml• demi•· •imendıfer, Tnna uzerınde "'1ru olmuıtur. Mega 

ııcırJıyuak, f'lnıyer"k 'kayıyor. ıım. tir ki: ••fıio haya hatlari ışlımHi hak· rada akıam üze· 

1'eluırlıklerin d~mir ray üıtöndı Tok Dil .l'aaliyıtiııis. ııayeıind• bnriio kıo(laki itilltlarla üç tlnlet P. ri karanlıkta ö -
b .. ··k ı · k · ı h M k d 1 ı L • t .b. bi T. T. idareleri araeındakı nnlaf- il " ö d .... uyu >ır laıyı H liırat İ ir os ova a m aODHyıa anı Jnl r mn D DU g rme ıgı açın 
uçutla kAyrnaaından doaao mot· kayılı t•klındı arzettigieiz iir mayı Tt turizm bftkkındakl iti- Tompıon parçalanan 

El • • llfı da ka~nl •tmittiT. k d. 
tarit bir aeı Tiio•dnman her ta· ÇlmlZ çok m~Hleler iiaeriodı anıa,bil -

0 1 
._ 

1 
K me te ır 

e eoıa top antı 18 ıhuoo-
raf ını ıarmış rıbi aa11ki ... Ko- M k ~ ( A. M l diğimiıt btiyiik bir mımau•iyetle 1anı 1935 tı PrAg'da olacaktır. 
Jaklarımda tlaim! ye hafif bir dö .ı: ;: ~~·· bH A.~k) ;-

1 
. ;.oto~ ıörtiyorom. M. !ıYtiç bonelan N J' • • 

harıltıtı .... tırk! Tark! Hlltri b 
0

• k rb .,. .Y~ • çil Hl eTHlki Ti bu Hferki toplantı apo 1 Sergısı 
ıyı a •I etmı,tır. . . 

Niğde,de 
Hafriyat 

1 ayyartci Miss 1 ompsaTZ 
Mist Tompson bir ağaca çarpmııtır. Mia 
tayyaresinin tamir edilebileceğini zanaet• 

ı 

• ' ••• 1 • 

Bir Felaket 
Olacaktı ·ur. &ltıa . dınıltrı eıııaaında eldı ıdılıo NApoll, 2 ( A.A) _ .Müıtım· 

Yolumuı Utakta• Afyoak:a· neticeleri• küçük itilfıf Herini tekit nasırı M. J>ı Bono kralın 
ralı1eaıı111& doğra akıp gidiyor. •adenleriade bir hayal addınlere kartı kat't Piyımont• "' Spoleta preoılı-

Niğde, 2 (A.A) - Niğdenin Kaharonk, 2 (A..A) - Qin 

Hı1., Arap Ali, bın Tt Hüınö MoıkoYa 2 (A.A) - Taı A bir tekzip olcloğonn il~u ıtmı, . rinin ayan u meb'uaan reiıle· 
Banu oTaaıoda kalacaıız. Köy- janıı Baıkırı altın madf'nlerind• tir. lktıaat koneeyi borıdaa ıoora rinin n reımi, ~uıuıt miibim 
lerde gezinti irıtibaları•da ayrı 8 kiloıram atırlıgında bir altıa bası 'iaru Hretreri n hilAflar phııyıtlerin hoaıırun~a müı
bir yaprak açan bu ba9lang19 kölç11I boluodoJ?ono bll•irmık· tanip ıtmit Te •zcümfe küçük tımlıkat Hnıyii ikinci urgiıini 
Baau otaııadaa - ırecıa yuıJa- ı.dlr. ili\&t ~ deYlıder1 rnemlıkeUeri açmıttar. 

çiftlik nabiyeeindeki Hititlere Şark timındlferlerioin bir yol 
ait asaiaJika tetkike memur memuru bazı raylarıo kalldırıl 
olan heyet faaliyete baılamıı . .. 
ve iç kalenin ıol kapısında mı, oldnfnna •aktandı tönrel 

yapılan hafriyatta timdilik bir trt•I dardnrmuı "' bu ıoretl< 
aralan bası cıkaralmıthr. bir fel&keıta öaönö alaı,ıır. 
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'Heriflerin Hepsi de 
ile Başlarını 

Büyük Bir Korku 
Salladılar 
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iktisat Vekilimiz Ke9iburluda. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vekil Bey Madenlerimiz Hakkın 
Mühim Bir Nutuk Irat Etti _____________________ ... __________________ __ 

a 

Yeraltı Servetimiz Ser~üzeştç·ıer Elin e Sipekü
lasyon Mevzuu Olmaktan Kurtarılmış Bulunuyor ______________________ ... 

Bordur, 1 (A.A) - EJ?ir«lir
dın Keçıbnrluya gelın İktiut 

Vekili Oılftl lııy maden ocağını 

zırarftt e«lerek kükürt şirketi 
I•' :ıl;ır .Siil:ir oı 11 da urkada~ · Haynnın hn korkulRrınA H· miidiirii Şahap beydın ,.6 dRba 

dılmi,tir. Şımdı ouların yerıne 

hildigirıiz lıa eaaslı n kuntli 
ff1şekkiil kaim olmoştur. Bu mü 
ııauhetle madenlerimız hakkında 

bır ka~ ıöz ıöylemık iıterim. 

7.tŞt arasıada ko,an kimıel..,rin 

elinde hır ıpıkiilHyon mnznu 
ıdi. Senede bir iki ~ün hir kaç 
omıle c.;aıı,tırıp kanon kar91sında 
zenbiri kartaraalar madınltri 

l 1 t hep o ci•ardA pek çok ~lan vah•I THI (itr.ıburloya gı'ı-
1 arı tı iz I P rı ıı ı ın c 

11 
• " Y ı-..111111111•••lllllllllllJl .. ~!!!l~!!~~l!m.!!!!~~!!!'!• 

Hıııılar J>atna yolunu tutma· carıanrluılı. mi' olan teıkik lııya. 
k§.rh bir ınnttı der-

retmek için fıraat kol. 

larnı,1ar n i' görmek 

kııhiliyıti olanları dıt 

sahadan nz.ıklaştırıl· 

Hir az daha i lerleyino• J oıe tinden izahat almıştır. ımştılor . 

1 ki Oli ilziirı n:lı:ırıı giiriir:ce l<açaklıuın ızl11rinı tekrar buldu. Bnradırn tuiaatının ku · 

~aııhur .lozl": 
_ O, cledı. Hı?.•tn do tıtlAnn 

açlıkınrı (İIC"C•·l!lllA ıhlımf•I VAf• 

ıncuıel ı. H u1.di n lii k yarı rı ıı k y ı 
yeceldeıi rnr domek . 

Snınoine nihl\yet yoktu. rnlaca~ı mabıllle gide-
Geri <Wndii. Sfllnrın yanıaa rek ciTar Til§yetlerden 

g~l(h Glizel -.o ~enı~ç• hır yot- ,.. kaltllıalardan gel
dıuı y ii rfi yer ek l\ltl bir tan rıaıruo m İf olan heyetler ta
ma kamı kapısırıa gt:ldiler. rafından kaışılanınış· 

Kapıd" b.r çan kcırtlonu l'ardı. tır. Vekil beyefendi 
SAlfLr çekti. RoYYetli bir nda merasimi açarak ati
lıaıul oldu. deki nntka irat etmi,

mı,lardır. Bu suretle 
m11denlerimizin kıyme· 

ti ıpaktilatörlerin arzo 
... menfar\tlerin• gör• 

bazen çok yUk11ek ba 
zın de pık ı&Şağı gös· 

Sahife 7 

Iran Ha. Naz1r1 
••••• 

Közımi Han Tahrana 
Dönüyor 

Parıs, l ( A.A ) - Pöti Pari .. 
zien ga?.eteei hıldıriyor: 

l rarı Har ıcıye nazırı Kaııml 
Han iki giirıliik hir %i1aretten 
sonra Londraclan Pariae barektıt 
ıtmiştır. Kazır Par11ten Oınene 
u Mısıra ~ idecek ... ineç Teli. 
ahtı ile preıı eain Iran" rnoTa• 
1alatınuan eT ul Tahranda ola· 
caktır. 

iş Bankası 
l{umbara lkranı "yesi 
Ankara, 1 (A.A) - it Han• 

kaıı kumbara tabipleri ara11oda 
9ekilGn piyangoda 207 kişiye 01. 

liradan hı n lırıaya kadar ikraml· 
ye 9ıkmı1tır. 

Tokatta (Hiriil"ıı izl~rdtın 11rıl:ışılıy 11 r 
d u k 1 k 9 çan1 a r lı o g il~ ı rı , n r k t 1\ • 

rnlırıı tutmu,ıar, fıdetn çöl ıçırıe 
Derhal kapı nçı t dı. Arafıktl\n lerdır: 

tapmı~ludı. bir kafa r. ıktı ki •iiıüu<le hıtyrot Dün boraya pek 

Beledi veln tiha batı 
-.e buıılara " 

Her ılıtıyatı miikemııu•I olan " .; 

1 "k t alametleri vardı. Zıra ba yarl .. r vnkın olırn lıpartRda Joze cobıııdeıı kiiçii c mı yasa ~ ., ., 
d ()yl~ ınsnn o"'lunun l\•ak baaa Gülyagı fabrik88ının 

bır barıta çıkar ı. ;.; .; 
Baktıktan ıonra •trAfa g<;ı cagı yerler degıldi. Bir Anopa· temelini attık. Bagiin 

d lıt!ın \ıuraya rnısafır ,.,.elmtai ba clo yine hn muhitte gezduenk klanııa ıor o: • 
d ·· ··ı kıklltan ı:aşılacak •eydi. ıkinci bir ıllnayi mii-- Şu karfııoız a goru ın v "' 

'10l{A1', 1 (A.A) - Tokat 
11rmayedarla· 

TilAyetindı hılediye intıbabatı 
rın büyük zararlarını bugün büyük te~ahiiratla başta. 
mucip olma, yahut ta mıttır. 10 bıriooi te~rinı kadar 

hi9 i'lıtilmeden fıoa bütiin intihabat bitecektir. Halk: 

töhut kuırnmı,tar. Bi· ınin9le reylerini nrmege ko•

ınanan 

• J;flkin fakir Sii.lar lıir ka~ Hıtu~ıinin Haaını ku. zım telakkımiz• ıör• 
ağaçlık yer nermıidir: Y B iki t h bayraklnrla donannwıhr. 

h Ja kırdı a(i•l .. r ıu··'-"l'"'nıez kapı der- rnyoru1i. 0 eşe • madenler blrtr miJU ,. _ Orılar mnkaddeı al'ıız· .; "' .; " E • J 
maktadır. E-.ıer Ye dükkanlar 

l {ı"ram'a ukfedil· bnl arkurna kadar açıldıktan bilı bild J ~imiıı gıhi g•lir kayRa~ıdır. BI· rg&Dl Stİkf 8Zl lardır • .M ı.lıut aanayi programımızı _ 
mi,ltrdir. başka berilin yitziincle ı.a~nt•t tı tetkil eden ?.encirın zimle çnlıtıohırın met AınaeyA, 1 (A.A) _ AmRıya• 

Bn ıiızlırı söylerkeıı tiilar güriilerek ıuısıdırı iıtikhal etti. balkAfarıdır. Şımdıye ro Te mnkte11ep bak- ya gönderilen O. tertibi 11;riaol 
1anki içıııdın hir korknya ta· .Makınnd!\ Il'S kadar ruhani kadar meınl~ketin kii · }arına bu bodot daire· ciemıryolo tabrillıri tamamto 
tolmoş gıhi h11nzi uçmuftU. Joze m•ınurlar nrea htıpıi de kıı.,rışll· kiirt ihtıyRoı dıtardarı ıindeki kazanç anala- 11atılını,tır. 
ıttbıbini ıoıuııcıt: rak ıııisafirı ikrama lıaşla.dılar. ~etiriltr6k karşılaıu- rına 41.okanmak 11la ha Çorum, 1 ( A. A ) _ Qornma 

- O ıarara do~ru gitmığe U~aklar da haynnlan ahıra yordu. tırımııdan geçnıeı. Fa· cöndtrilın O. tırtibi Er~aoi d•· 
kimaeııin hakkı yoktur. :)t1 ağll9- çuktilPr. Zengin kiikiirt tllR- kat banun J'l'Dın«la miryolu tahYilleri kAmilea H• 

lığın ba~ladı~ı yerdeki türbe gibi J~an:bu ra, makamda mümkiin den lerirniı dururken iktisat Vtkili Celbi Bty madın Hrntlırhniıi tılmı•tır. 
•eyi göriiyor moıonud Ora11 da olabıJen yemek •e YRta~ın en mıll1 iktiaat bakımından hı· Maden iıtibaalltımız 1928 ılın j "adecı ıpıkülr.tip mabiyıtind~ _..,. ..... ~ .. ~•~• .. • -

Mılhir ıuabajuum maknını'1ır. alfiıı takdim edı idi. rioe mütemadiy1to para Te· 1932 ye kad11r geçen bef Hnıtik •lıt alarak oınomi m~nfllatlerı o t T h 'I y ' 1 

ÜflJ$& kadar gidebiliriz Gttt d• Yemekten ıorıra kahYeler, rilmeıine müKude ed•mıyiz. den• 7.Ufınc1a kıymıt ttıbariylı ıblAI etmek iltiyenlere kar'ı r a a Si anmı 
orada miaafir olara:ıı. turnpllll' içildi~i 11 rada 0 makama Bn itibarla kiikört madenimizi on dört hoçok milyo• lira ile 'iddetlı bolonaoağıs. Madtnlfıri· 

- O makamdaki Hiirtbmen· mahıua bet altı kndar Hayader İfletmek menanoo eLımmiyetle on b•' büçok milyon araaıada mizi itletınlerin de dnl•l• kar'' 
ler (ıaukaddeı ha-.uılar) ıll l>tk· ızlar ti" rakel\ttiler~ ele aldık. KUkUrt yalnız ba~oı- temffYvü9 etmif Ye müıtakar olan taahhütlerini yerine setirip 
çlıi midirJu1 Hindlıtanrn Haya<l•rl•ri A •· hk dolayıııle .1ıraata de~il ayni kalmıthr. Halbuki ayni deTirde getirmediklerini dikkl'tl11 tetkik 

............ 
- Baı tarafı b11mcı sahifede -

cihetleri murakabe ' edecekler 
ve Kinunucvvel Mart Mayıs ay· 

larının ilk günlerinde ııöndere• 

cekleri raporlarda bu cihetleri 
bildireceklerdir. 

3- Muallimlerin muvaffaki· 

- Onun gıbi bir ,ey! Oradan rnpannı rabıbelerı gibidir. Şn zttmnnda unayi programımızda cih•n maden iıUbaalAtı on dört ed•c•tlı. B. M. Meoliıin• takdim 

ileriyı gidilemiyeoıginı onlar <la kadar ki Hayaderler bir IDBkam- mühim yeri olan kimya tana milyar dolarjan yedi milyar etmek üzer• basırlamakta oldu· 
ıize ıiiylerlır. Hem de bakikatfln da trkeklır il• birlikte otururlar. yiinde çok lüzamhı bir maddı dolara dü,mü,tür. Oıhan madtın gumus yeni madın kanununda 

citmemelidir. Z1ra haTuzların l{anbıır Joze zatın Hayader· dir. Ha 1tbtple kükUrt m11den fiyatının wötemadiyen «lü,meıine prensiplır konalaoaktır. Hepiniz 

yanında f<'rkıclilmi' hir Biram lere p•k hen•kardı. Hakıalarını lırimh:in iyilflştirilmeaı bizim raıtmın maden iıtihıalimiz .kıy d• borada bulunmak zahmetini yeti ve talebenin dersleri eyi 

mahı<li rnrdır k~ içi hahia rtıh· biijiik bir znk -.e lllfa ile uyr- 19111 mütezayit ı.ir •hemınıyet met itibarile sRbit kalabilm11i. ihtiyu etti2inizd•• clolayı te,•k· bir surette hazmetmeleri şart· 
larlıa dolndnr, O tı.rat fara yak- edıyor, hu haldı ue Hanriyi dil· arzetmektedır. Memnuniyeti• ıöy Kömfir iltih1alimi2iu muatuam kür ederim, Memleketimiz için farından biri de muallimlerin 

la,mak imıan için kendi ayagı •iini.iyor, kendi kendine: liyıbilirhn ki tetkiltlerimizin n•· bir ıııT~tte artmJ' olınaıınılıdır. olan büyük 11mıre T• feyzini derslerine muntazam bir surette 
ilı Uliim• nrmaktır. - Ey HanrH Dıyordo. Ha- ticHi dahili ibtiyaQ için tama· 1933 11nteinde vaziyet dalıa çok ifade etmi' bolunuyorum.M.adın 

- ~eden iillim• nrınak ol- hnrurıoin earayında Gra1 bütün men müıpet çıkını,, t.,tkiklerim lehimize olmnştor. Kömiir iatih bu muhit igin 9ok faydalı ola 

ınn1 Bunun ulıep Te lıikıneti riayetltı i ııan11. ettiriyordu. Ba- bilmemi' oloıaıınıı ra2men 'im ulAtımız yiikıelmektı 11yrini caktır. Buranın çalı,kan halkını 
nıdi rl rada iae Hayaderlır lıınim, kıp- diye kRdar alman •ıticelere hı· takip etti~i gibi kromlıuım1z ela bu miinı&aebıtl• tebrik ederim. 

l!\,kir omuzlarını öyle lıir Janlar sırtlanlar enin etrafında karak harlct piya1ada mnki al- yüzde yüz niıpetinde artmıştır. Vıkil bıy müteakiben Bardıır 
kaldırı' kaldırdı ki başı Hnki rakudıyorlıul Sen de 'üpbe et- mak noktaaıntlan çok ümit Ta· Yeraltı 11rntimız timdiye kadar yoln ile A•talyaya ltarekıt et
omuzlarına gömiiliiyor zannolu· miyorsuo ya' Bo gece ıon oldu- rız. Bundan yalnız tonajmın büyük bir kı mı itibarile 11rgü- mitlMdir. 
nayordn. ğurın aen de güriiyonan yd Ahi ç•klogu ile değıl onherıuio aaf-

J{1H1 lıur lıayııJtı kızdı: !\e yapayım kı Hni kaplanların Jı~ı ıtıbarilo de kıymett dir. 
- Hayıwdorısni e~egi "" ha- vençesinde paı·çlanırk ıı göremi- Dünyada işletilmekte olan kii· 

dala herıt! Çok z•ki, ımniyotli yeoığim. Bununla beraber k•· kürt madınl-srınin vaeati coYlıH 
bir kla..-uz<lur dıye bono m th· nıiklerini ol an gi)rmek karnı• zenginliklMi yiizde yirmı beş 
•tmiştı! rnıu 'işini ınclirir! raddHindı olduttn halde bi-

Akşaw yaklaftıı?ından geceyi O gec Jozeniıı bu mabette zim ce•herlerirnizın z•rıginliği 

Mezuniyetim tihanlarında 
Muvaffak O lamı yanlara 

devamıdır: Her hııngi bir maze · 

retten ileri gelirse gelsin der· 

sine muntazam bir surette de· 
vam etmemiş olan muallimin 
muvaffak olmuş olmasına imkin 

yoktur. Hangi sebepten olursa 
olsun ders senesinde okutmaya 

mecbur olduğu ders saatlerinde 
8 v ya 7 de birini yapmamıı 
olan muallimler o sene için mu· 
vaffak olmuş sayılmazlar. 

••• 
Ana Kız 

•~•çırwtk için h~r halde hır yer gör üıtü güzıl riiyaları tarif im· yUzdı kırkı rıçmıktedır. Bugün 

tedariki Jazımılı . ' burada kurmakta oldugnınuz Maar·ıf Veka" letı·nı·n Telebeye Teb· Diln Tevkif Olundu 
l:Ialbnki etrafta Mellin ma. kanı .'".ar ını7 Ne txth.T~iya idi ot 

SeYgılı yegeni Hannyı kendi madın t11iaatı ınemlektttin tim- ı· v Ed·ı k u·. e· T . A Kvçıoiltrd• oıaran Rıı,tl İl· 
bndunun makamından batka 11

• .. . :. .• • • dtlr.i iıtihlak kablli••tindın hir ıg 1 me zere ır &mlDT 1 mindı bir muıni kadını ile nl-ı. b" kt gozlerı onunde azım hır Boğa .; 
~uıacak uç tır y:r yo k u.ld d yılanı ıarıror, çatır çatır kemik- mitli tasla iıtihldk kiilliy~tin- • • - • - • tana nnıuındaki kızı Tiirklügü 

Kanbor a ını ırJta a ır ı. • . den bir mi•Iİ fıu:la iıtilıaal kiilli- Bleroilerini Teo&Ytiz Eden Talebeler 1 
lı,akat Mılhir makamına ·deRil. )erini .kırıyor. H~nri, kındhıln- C l d l L} .,. lAhkir ciirmündın ıuç u olarak 
Bir aralık arkada,Jarıu iıleri den lm<lat dil•niyor. Jon de yetin• malik olmaktadır. Rauta- eza AD 1r1 &C&a a.ruır. • düo .Aıliyıoeza malıkıweeiode 

t k ıt·ı· d d · billt• h11aplarında heynelmilel .Ankara, ı (A.A) - .Maarifıtalebılerimizin lüzamıoz tet•b· mubaL..,m• ıdı·ı .... 1·,tı·r. ka,-bolcluı?u için yın• onlarırı iz. ar ı ıeTıı;ı ı ayıza Hını aoıya- ... .... 
• • rak, bn İfk•ncıdon "abuk ktır- piya1ada ıAtıt yapmllk imklnını VekAlıtinin talıh•y• tebliğ edil bilılerl• bot yere ııçirdikleri J> 

1 
S it T"" k 

k mnl olan ta f • ... '"'' Tt o anH, ur Jüıtü luı lıulunına rue ra • ı Yermektedir. llk kfikürtlırimiz mık üzere mektıpler• 'u tamimi Takıtlarını yarım kalan deralı- b doıtro hM•nnını ıürt.lii
1 

ki ora11 to maeı i~in kafaaına bir knrtan tahkir etmediklerini, ken<lilerin• 
"'· .; 11kıyor! öoömüzdıki ılk baharda piyaeaya gönaerdi~ini habır aldık: riııi tamamlamak i9in 11rfetm•· 

da 11\manı (nıakajd11 ba-.•ılar ) E . . h l J k l '-t K "b 1 d . M. . t fi nd b" lerı· d•ba m•kul T• daha yerı"rı• iftira edildij?itıi iddia t•lwmiılır-rtuı ıa a ı ozı uykudan çı arJ aoı.a. ır. •91 ar o ma t!Dl ııooıye ıını arı a ır • • J 

tarafı i~i. 
' A Tcılu gilıi arıulığı izi bnl-

tlaktan ıonra erttııı 1ahıh uk•D· 

dea ~•lip o izler ii11rinje yürü
r•o•k, aTCl tabirince &"fi i•inde 

baıtıracaktıl 
Bo yer her u• kadar oTalık

taıı ibanttiH dı malıını 1nrett• 
dik.ilmit ola• dikealer, çalılar 
iıtenildiA"i ~ibi geçilmı~i mentıt• 
tıtinden yint' mabıaaaıı açılmıt 
olan eğri tıiigrii patika yollar· 

dıuı ~•çmek lbımg44liyordn. 

,Jnzınin l\ltııtdaki .At ı.ık 11ık 
ki~ıııyor kf\h kulaklarını clıki 

~ 1 

yor, k:Uı iirkerek hır <lefaaında 
bir ,oyden korkhıguıı• göıttrı 

yon.lu. 

kal~ınca -."üoodnnda dtlnkii yor- maziıindı Hki madenlerinin ta- graptan muvaffak oJmıyanların 
e-onluktan eatr kalmadı Şu hAlde Jiindın hiHHini almı,tır. Yakın yük11k 11nıtlara dıyamı mÜH· 

Ha•riyi cebennıme kadar takip 111maaa kadar bn madınio idare adeıi kaltluılmıt Te geçın dttra 
edebileceğinden müftebirdi. Bü- .... mukadderatı muhtelif oirket- yılında k•yfiyet talebeye tebliğ 
nhmınlır ya•ına ııldikleri za. lerin eli•de }Hılunmu,tur. B• edil•rek ona göre çahtmaluı 

ınÜHHHler tHhhiitlerioi ifa ıt· bilclirilmi,ıi. Böyle oldaRu halde 
man fakir S&IArın teroünıllnlığı b ı d t 

medikleri ir.ia imti•azları fHbe· mHuDiY,•t imti an arın a ı&m 
ile metdlk ibtulıthanıye Ye mn- v .; l b" 

.......................................... .olarak muYaffak o amıyan ır 
kaddeı haTuzlara kadar 1eitmek ederek tlıdı kı : kısım talebe içinde bulundakları 
mfirnkün Ofop olamıyaca~ıoı - Btf l&at etrafa kadar biç tabMiJ <lftHHiDİD icalıettirdi~İ 

ıorda. bir insan o~ln oraya yaklaşamaz. bütün bil~ileri daha kazanmadan 

Huif !erin h•pıi de büylik Melhir tanrııma Takfolan ara d11ba yi\kuk 1al11il müenuılt· 

bir koı k~ı ılı hıflarını salladılar. ziytı geçmek: ciiml•y• yuaktır. rina girmek iatemektedir. Bo iı · 
Ho ıtaret Lllyır! Demek oldnk· Bu makam i11 hududun ancak teklerini yırine gıtirmı~ için 
tan ba91'a oralarn yaklatmanın bin mıtre kadar içeriılndedir. guetelıre müracaat ederek mub
d" nı kadar teblıkıli oldıu~anu Geldigiwiı yo:dan geçmek 'Rr· tılif makamlara istidalar l'tre· 
"nlatıyor~n. tile jşt• buraya k"dar gelebilir. rek bu lllDY'&ffıkiyetıizliklerini 

Fakir ~Alir m.,eleri izah - S.nu v., - il&n •tmık.tedirhır. Höyle olan . ........ 

de bir barıket olar. Talebıltrin 
mercileri kendi mık:tepltrinin 

miidürJeridir. Hasan mercilerini 
tecaY'üs ederek Vekal•timiz• 
mliracatlar Y'&ki olmaktadır. Bu 

tarsda b~reket ıdın dilek "ahip· 
lerin iıtlda1arı mekteplerin• iade 
edilıoıktir. Veklletimiz mektep 

müdörlügü kanAhndao geçerek 

gelen mttuoaıtları tıtkık etmek-

tedir. Sınıflarında ipkA kalıp 

ıuırciltrini ttCAYiiz ıdenk ınii 

raoaat eden talebenin liıe n orta 

mektepler talimatnameai biiküın· 
leri dahilinde oeza1andırılmaları 

9in ayrıea mık.ttplerine de bil 
4irih•c•kh r. 

tli r. .M iid<lei ıı mnmili k: makamı 

mohakemenhı mnkufın deTamı-

rıı tal•p ıtmi, ,... bu talep m11h
kemece kabul edilerek ana kı• 

l•Tkif olunıuak bapııhanıyı gön
derilıuitlerdir. 

•11111111111111111111111111111111111,\\\\\\ 

Kirahk Ev 
Göztepede tramn1 cadde11iue 

vı vapur iskıl11ine iki dakika 

mflaafedd ~ayet bıı ndar l'e bü • 

yiik babçf'yi hali bir lıane ki· 

ralıkhr. Boraa saraymda .l!.,ehmi 

Siın1aro~lo lııye ıniiracaat. 

1'vlıfoo : 3039 
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Ha11naned• Ahlel. haııımın 

Hadisesi: Ti tanik Nasıl Battı?.. :::1:~ 6 H0:~::nef~:.~:~i:ıt 1 ~,'ze;y;~ 
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ilk Yıldırım: Tita.nik Buz Da.ğına. Çarpıyor .. Bu Ha.berin Atlanta. Gazetesind&ki 
Akisleri... Tita.nik Batıyor: Bu Havadis Cumhur Beisi Ma.k K.inleyin Katlinden, 
Sanfı· a.nsiskaı Zelzelesinden, Hatta. Dünya. Harbının ilanından Da.ha. Müheyyiçti ... 

Sn11ısı y üzlere baliğ olan 
Henrst gazetelerinin en kuıı 
ııefll muhabiri olan Par V. 
S<· nrbrvok qazeteclllk haya . 
tının l'n heyecanlı bir k aç 
h atırasın ı neşretm iştir. Bu 
çok ht'f!ecnnlı hatıraları bu 
g ünden ltlbart n neşl'edlyo 

ru z •. 
•• •••• •• ••••• ••• •••• •• •• 

\ ılclırıııı ! . 
ll iıdı f' S ııııtlı ; y az ı nıa ki nP• İ 

le, ~ i ı n i in b:l v ad i Al ~ rini ve r r n 

trl .ıı; rnf alutı üuı ındf'n ha , ıııı 

uzattı. Hir cıgnrn aldı Ye y oı gu n 

bir kay,ıı;ısızlıklR: 

- Yıldırım! 

ııı bi r yıld ırım dn ı he-. ıııı ycıka.ı 

~111l•c~ Fıcaktttn doı?ıııa ıııiilııın 

ı ık dalgu"ı mı oldıııtıııııı b ik
ıuetıntk lıaş mulıarrı r lerın i~ı 

111 ı. 
Fak •t lııı mektep 

t 

ııı na l lı ml•• 

rini H ı rıl ie Sıuıth ta rnlıııd • ıı ya· 
lrnla ıı a ıı 1'6 hızını nı kaı l aşla r ı l :ı n 

lııri ta rfın ıl a r k r n dılerı n e Yer i
ten ( Fluh) Y ıldı rım lı ıılıkınd a 

11e ıledıkl e rini dı nl.-mek te hı z ı m 

ı~iıııızdı 

Ha~ıııuharrirler n i haı-et bonon 
bir (Fl111h) olduğıııııı bıu haber 
vnrdıler. 

Tıtanik bir buz dagına çarpıyor 

ıunnzarııya vu l.iirle hi r h•y•ca 
fil\ 8:ıhne olına.uıı~tı. \Te zanne· 

ılrrıııı kı l; • ıl ılı ı ıl.ı olınıya· 

caktır_ 

lleıııtıı ş~~kııı lıir halde ve 
cl elıce hı r f aalıye tte hır çok ge· 
co ler vo giin , l iiz l ı r g•çı r d ı k Her 
on ılalıokada h ır bu u i tahlar, 
ye ııı ı l fıv~ l ur ç ı kutlık . J\I üv~zzı

ler sokakla r.la lıag ı rn lrn gıra kı· 

y a ın e tler k opa rıyo rlarıl ı. Ne tra, 
ol uyo r, ne tuvalet y :ıpı y ordok . 

H•tta yemek yı · 'led ~ n ve uyo
maılan lıır çok ıı iınler geçiriyor · 
dom 

Rlilı\ hngiin ( Titnnik) i o 
giinler gihi dalgalar ıçınde bı&tıp 
gıderken göriiriiın. Aynıle o gön
lftrde !{iiründügii ve o hayalle 
dolıı gecelerıltt oldoıtu gıhi. •• Ho 
g•colerı ( AtlHnta gaztoteRı ) yazı 

oduınılA hır mubabır 11latile gör
düm geçırdııo . Gazete idarHi o 
günlerde hır akı 1 lı ıı~ı il er ti ma r· 

yat' arırıda 1 dlll et han ı mın aynı 

ev,Je otnraıı lıoy :ıı·ı Oemal tara

fından kir l etil d ıgı id dia eclil ın it· 

tir. Z •hıt•ı·a t~ bkı katA ba,ıan 

ını~tı r. 

E lblse l erı Kim Aşırdı? 
Baunaharıede bat kom11erı 

nezdın·le lıızıu etçi Eyıp efe n d ı

oııı otordugn vagona gıre ıı lı ı u ı ı 

t arafınd an lı• r kat elh11e11 ç11 lı n 

d1 1tı ıdd ı:ı. edılınış ve ı11 L•ı tooa 

tahkikatı>. hn şl anm ıtt ı r. 

Esnaflara Yakışır mı? 

l iı ı ç e~melık caddeeınde lıer ber 
Hasan, terzı Hü seyin ve maran

goz H iiRey ı n urboş olarak tfi ra 
attıkl a rından za bıtaca baklaıında 

tahkikata haelanınıştır , 

Bir iddia 

Meninlıde Şere f ıok11ıtııııla 

A li zevorei Hatice banımıo ço. 

cnp;unu itaç kullanmak sııretllı 

düşürdüğii iddia edıldıgıoılen 

tahkikata ba,lırnmı,tır. 

Hırsızlık 

l>edı. Genış l.ıir aaloııuıı kö
'eıınde, bir bölme arkuında otu
rııyordo. Ho aalon dahR zıyade 
hır hangına lıenzerdı . Kendıaıle 

beralıer d11ba on iki genç nrdı
kı oıılar da ayıı i kıyj{•llZ tavır- a 

Y"zı ınakiııelerin• rğilmıt, çalı

vıyorlardı. 

Onlardan daha yatlı iki üç 
kiti de, mektep muallimleri gibı 
birer yükeelıne künü üzerıne 

oıurıuutlar hem ötekilere oeza. 
ret edıyorlar, lıım de öııleriode 
yıj!'ılı yazı 111hifıleriııden notlar 
ılıyorlıuılı. 

Ilır ıtın l.ıozolmuından gelen 
can tıkıntıaı ilı işınıe diindüın . 

Üç ba,mubarrir de öyle yaptıl11r 
Adam eenılı ! Ba vapur bir deyıl 
bır kaç huz d•j!'ına çarpalıılirdi, 

h.ıo de bıçbır tarafı incınmek· 

aızın. Qiinkü dünyanıo onhüyük 
en ı:üze:, en mükemmel bir lranı· 
aııtlantıj!'ı idı. Ofla ol1a bn ha· 
dıa•den yarım nıbay~t üo Hal 

kaybedebilirdı. 

Merainlıdı Buroan cadd11in· 
bakkal Melıriik efıodınin tı'Ji-de tanetla yapıyordu Sağ kalıp ya-

o• giren hınız tarafıntiaıı ba1t 
Pşyuı çalınmıştır. 

~ektep muallimlerioı, yahut 
hap11hane gardiyanlarına benzi. 
yen bn adamlar, büyük bir Anıe

rıkıuı ynmi ga:ı:etuının muhte
lif kıeımlarıoın ba~ mnbarrirl~ri 
idıl .. · _ •. 

Ho gaaete NeYyorkta deJı:il, 

Atlırntada çıkıyordu. :Atlanta, 
daha büyük ve btitüo biitiin 
ba,kA bir ••kilde oluak FaııH · 

nııı .Manılya veya Lıyonn gıbı· 
dir. 

de hu büyük bal 

Hu kadaıcık bır haber, ı:azo· 

leıuızın havadıelerı rraıııııla &il• 

calı. bır eatırlık lıır yer tuıabı

lı rd ı . AdaıııHnd~ ••• 
Hır lllat ıonra ldı lıı Hırdı•, 

yenıden tiikilrdii, makinuının 

üıtilne vurılu ve CAn eıkıntılı tav
rıle cFlnılı> dedi. Hıı ~d ~ r ~ııııu 
okudum: 

-Titanik BatıyoI"! 
Hırdıe, ••g•ra11nı ajtzıııdaıı 

hiç diltürmez•lı Bu katlarcık 

köçiiı; bır baud11 ıçııı de kılı 

kımıldamadı. 

Qiıııki o telgralı;ı idı ~·z~t•cı 
dfğı 1. Kal pıız, ı'keıu lıo.11 z lıı r 
adaıu, otomatı k ınak ı ne gı hı hır 

dahıı ılogrıı•u Jangıuda toplAD t•ydı. Ej!er c Flub >. hizz.ıt k.-n · 
roış, yazıyorılıık! Spnr, J{Ünlin dl kızının ınaymunlıu tardın

ıorı IBat, cıııaı 'f8 edebi ha'fadıı dan pııralandıı?ı haheri•I •er
ler ilh • ._ uydı Bırdıe ylnı ayııı kaygo 

H.-pımiz borada, büylik bır ıoıılugo göıtarırdl. 
m•ktep •ınıfında ~ıhi çalı,ıyor- Fakat bızım için - ga:ııeta 
do~ lazıf!ı oıur .. bazaıı kendı ımtıyaz aabıpleri, biiyük tahiler, 
ltımızı bırMkır, dııter bir arkA• miitenzı ınuhabırler yabnt Ryak 

daoa 'farılım ed,.rdık, huadıaoıleri - lıiıı mathnat meo-
cl!'la•lu kelırueıınıo 1l.{atta ıupları ıçın Tıtıınık kaıııuı o 

man ... ı yıldırım yabnt t•m,ek ~ün n tıındi, Amtrıka gaz•t•
dej!'ıldır. Ayni Zllmanda da neti oılıj!i tarıbınde en biivük beye. 

CP"ll. ka lan hır yaz lırtına11nın can oldngu gibi profaıyonel fA
b~y"z •·•i!ı 11111n&11na gılır. ıeteoılık baylltımızda da Kyni 

Mı/yaratı Htaıst gazetecileı Kıalı 

baıı•al olııın,tıı . bıraktııııoı -re ıonra denize batıp 
Ssbıp imtiyıızımırı Hiohard boguldnıtnno ogrenırıoı hiinkilr 

D . graz bı\I" .ıı;li:ı:l11rlmin iirıtiade· hHnk6r bınçkırarak kadınlar gi 
dir. Hır çok mılyon aabıhl bır hl 11kılmadan ap;lamıştı. 

zeııgındi. Yatlı, kooa karıolı, LAkın GnnArd L•ne 'l'apnr 
tembel vilcotlıı bir adam. Yarı ı,ıetme 'irketl müdürü Bir Bru· 
banak t•Y, Muh .. bırltııoın adıoı oı lemay'ıo kadınlara ait bir 

batırlıyamıızdı. •andııla atlayıp bayatını kurtar· 
Halhokı Tıtanık gilnleri o da ılığını tell!'raf bıze balın verine• 

kolıındA kocaman hır Hp•t ol- nuıl lıaı?ırarak: 
dojlo bald" yazılrnn•den yazıbıı - Doınoz! Köpek ojtlu kö-
n•ye dolaşıyor, bırer ... nıvıç da peki ınondıır pıçl 

gıtıyoıdu Bıze yıınclı: 11tırbam Diyeıö'fdüj?üınüzü onııtıımam. 
ılıyor, batta yıınılıa,ııoda dura Halbnkı ıonra ögrenildiıtiıı~ 

rak baıııı zorla, r ı c~ ılo yıdırıuık ı:öre berıf o d11reoe alçaklığı 
ıçııı not saıırlaıııoı bıtırnıemı ırtıkap etmeıuışti. Rıınn gören 

b~kl~yurılu . HRtıA 1alıalı11 kar'ı t•hitler aoııradan taıdık ettıler. 
elırıde kırlı bır bavlı lıırde ko- Tıtanık vapurunaıı tırlretı 
caınaıı kahn 011znıi ile gılmlt, müdürü n 11bam aahıbi oldııjtıı 
bepımize keııdi elıle labn nre· ıçın ono kurtKrını,ıardı. 

lınızca yıı,amag devamdan iH 
ıbtıyar kocuıoın kollarında öl. 
mık daha rahat olaoaı?ını ıöyl~· 

mı, ve biiyle ölmüttti ! 
Rötün bu şabAi mabiyıttıkl 

tahılat, oe kRdar acıklı olııraa 

olıon, Tıtınik fellketioin Biri•· 
~ık Amerıkada ve belki dı ln
gilterede modern gazeteoilllr ba
yatınıo muazzam heyecaııını ya
rnııoış lıu l ııodııgnnn anlatmağıı 

y•tmez. 

Alacatınl istemek Kabahat mı 

Güzelyılı tram'fay oadde11n
de kuap ibrabiın ojtlıı İlmall, 
lnııdiAınden oılıcRğı için dlikkl
n••daki etyayı baozetılren kuap 
Hüseyin •fendiyi biçakla kolon· 
dan hafıf ıorett- nralamıştır. 

Bir Bardak için Bir Fırttna 

Habrıbabada ıahil park gazi 
nosunda otıırın Alı oğlu Zeyııel 

efeııdi, kendi81ne getirilen bir 
limonatı< hanlaııının kırılıııaaın

dqn ılolayı ooak~ı Abdullah og
lıı İzzet efendi ile kavga etmiş, 
Zeynel efendi tabakla vnrmıık 

Son y.amanlarda idi, bir gün 
Saııary'de ıoe,bıır roıoanoı A 1-
Joııı Haksleyl Thomae Mann n 
mubahirlerın ibtıyRr kurdu Flo 
r4'nt Felı'le hıı hl\dınyı giirii~Ü· 

yordıik. Felı, Tıtı&nik fellkıtiııırı 
euretile fza.L efendiyi dııdBıtın o kadar hııdııhıız bir heyecnn 

nyandırmuının Hbebi bo,luk dan yaralamış n garaoıı Nuri 

ıçıode Tııkn bulmuş olmasıdır, ilı Kazım da Zeynel efendiyi 
dedı. O zaman gRz1<telar bAlkı ıliiYmiiel11rtlir ...... ······~···· · ······· · ····· · ·········· bıyeoınlaııdıraoak, hayrıttın hay mı:ııde bıç olmazaa hır ıütuıılok 
rete dii,i!reoık, Te hatta eğlendi- yer işgal ıdecektl. Miikemmıl 

recdk möbım hiç bir menoa bir orkeıtrr. eon ılakikayA kadu 
malik d4lğildıler. Ayni nmr.nda vazife1ini gdrmüttii. 
dlinya aeaııızlık ve ıükflııet için- Evet aon dakika yaklaftığı, 
d11 yiiziiyordıı. Saib, refah ve ve vapurun dalgalar arıısındı 
emuıyıt doygulı\11 her tarafta kaylıolmHına helki uyıh aani 
hlkımdı vo boııların -aanılmaz yıler kaldı~ı zamKD ha orluıtra 
uldııgo uoılıyorda. O zamanlıu 

yüzlerce, brnltıroı kı,ınin kiitle 
balınd• ölümü vahım badı11l1r 

deo sayılırdı. Halk felaket deni· 
len 'eyı bııgün gıbi alışmamı~· 

tı. Soıı ra polı tı ltaoı lar ve oene

ra ller biitüıı lıu kanaatı 1ana• 
cak ı,ı.,rı beoerdı ler. Titanı k, 
kendı zamaoıııa gıire bir feh1 
kettır! Harp eonra11 zıhoıyetıoe 

göre bir bad11edır. rek bızmetimizı görınüttiil Hat. 
bakı bııı onun aylıklı bızmıtk4r
ları ıdıkl. 

Sonra telgraf daba başka tal 
ıilAt n rdi. Hunlar bazı ••h ıala Bıı nazariye bakikata uygun-

dur. Fıla ıu fıkri dı ilave etra ait çok lnıHniyıtkaraoı feda-

ruhlara ıükftnet n kahramanlık 

dagıtıın lıir bau çalmaı:a lıa~

lodı. Orkeetrayı iıılare edeıı de 
mutat ••fı d~gil, Archie Bott'tö 
Ej?er bu batma hl\dıaeeı Holly
vvod helllbıııa yapıluydı Aro 
bıe'den daha kudretli bir aaııat· 
kar lıulumımazdı. Hakiki adı 

Ka pi ten A r'ı ba Jd V ı ili og too 
Hutt'tü. O zaınaıı rıusioombıır 

boloııaıı Taft lıo iımln merdı 

nod•n yu'farlanan bir bavııl 

gürültüıünü batırlattıgını ıöy

lerdi • .Elıııclno gdlo.n bıpai bu idi. 
Ouetıoı degıldi. Mıtyonlak bır 

aahıbl imlıyaz idi. Hınaenaleyb 

iktidarıoıo yıııe bildigiııi yapı 
yordıı. 

Haşmubarrlrlmiz Jııbn S 
Oobın yakışıklı oldngo lı:aılar iri 
yarı hır adamdı . Hır aıııemA yıl 

ılızı gıhi tık gıyınırdi. Mamafıb 
nkıırlı ıdı. 

Şıındi onn, yirmi aut uyku 
auzluktaıı ıonra karşımda kaıı•

klrlıklardı. O kadar ki zahirde miftir: 
c Hüyük barlıın ilAııı , btırkıı 

mı\anuız görünüyordu, Fak at 
ıın harp bekledıği bır amandı 

b:tkıkııtta ı:;ok acıklı, çok feoı, 
ha, göetermıştır. 

çok güzeldi, en güzel bir tilr 
b. Hul{iln •I• harp !ilimleri bal-

l{ı ı •• 
MuılA bunlardan ak 18111ı, kı lıoııa atıştırmaktadır. Luveo'-

Gii:ı:el kadıoları peııçHina dö 
•lirmekteo bo,ıanan bovard."\ 
Arıbıre parlak iinıformalar giy
mılrten, kılınç ıa,ımaktan bot
laııırdı. Arobi• bu kıyafıtıla 

orkeatrayı idare etmık için 111 

münuıp adamdı. Bir kahraman 
robu taşımamı, oluydı ın kor 
kıı11ç dakık .. da ork~atraııın ba
~ıoda duramazdı. 

A ııın ı kıı ~xzetPcılıj!ı ıRlıla- 1ı .. yecaııı h :1-ıl etmitti. Hır ha p•y• ozan mı' göriiynrdam. Ba 
hıı·•h •Fl••h• ııı mıınuı gene vadıe kı caıııhur reıeı Mak Kın - tınııı altında y11Rtık olarak bır 
ayı:ı ~'Y" ıı;elıı: Oombur re111 leyııı katlındıın, yahni San Fran tomar ga~Pte vardı. \'ıırım eaat 
katl e dııdıdeıı totoııu:ıı da Ş ı kago aıako zelz e lteındeıı, hatıa ıliinyR ovkn ktAtırelıılıııek l e lıahtıyar 
ıkıbı ~nyorkta hlr Ru~pall barbının ılanıntian daha biiyiik 1 o ı u 1 orılıı! . 

maçı k•z•ndı '.l'•hut Mıı11ıpı ve dalıa ınüb ryyıç i clı. Aptal u dık •ıir adam oiKn 
n~lırı tugyan ettı m•ııa11nadır . . Bu dedıjtıın miilıalaıtıı zan- nıııb :ıı rırımi?. ieP, me~hıır ulon 
Yanı, miılııın, büyük n heye- olnnor. Fııkllt temın ederim kı aılamlRrınclan ıln•lu Arohito Bot 
oaolı ba'f .. d11ler.. hakikat budur. J.şagıda eebuhı- ton • ki ınallıınatçı, kendini hı-

zıyif Madam İRaıl11r Strau&11n in Almı&nlar tarafından yakıl 
kooa11 ile beraber ölmek için g•· muı, Lnzıtanyanın torpilleııme
mide kaldıjtını ve öldüjtiinli ha 11, yeryüzünde bırakmış oıbaya
lıu alınca bu lıareketın ıılYıyeti, taez ietiraplar, lelaketler aoıla 
ınııınıyetldlrlıj!1 htplmızıo kalbı rııı buluııdnğu hır zamııııa te1a
ni at••lere yıktı. Kocuı Möıyö düf ıtıuıetı. Onno ıçindır ki, 
Straıı~ı ını•nıyetpernr, nmamca fıtırnık felôlretı kadar ıımunıi 
<Mı imi~ bır ıbtıyar ınilyoııır ya efkarı heyecana diişürmedı. 
bodı ıdı . Ti•anik, o zaman, rliinyaoın 

Ha karlının gemide kalmak en lıüyiiıı ve eıı liikı vaporo 
ıçin gi;sıerılıjti ı~bep te kalplerı ıdl. İlk •~ferini yapıvordn. Mu
pıı.rçalıyaoak bir mabiyıtte ldı. azzam, p ı toresk hır bıız dağına 

Hôdıae felô.kıtio ıoıılarıoda ge9- çarparak batmı~tır. 

Vapurda bazı çır kin blldiae
lerdı oldu Oeıoıcılerden bir kaçı 
pıınij?e kapıldılar. Vazıyetl ko
rumak içın bunları dnırmek 

ıoıar elti. Kııdınlıır ve çocuklar 
kayıklara hindırılırken onların 

yerıne geçmek iıtiyen bazı 

korkak yolcular yoınrokla nya 
ıopayla yola getir i ldıler. Bu bir 
lraç vaka iıtıına edılirH yolon• 
lar ve mürettebatın ölümü ceaa
retle kar,ıladıkları iddıa edıle

blllr. 

Bırdıı Sıoıtb talgraf~ı idı. nı ıöyliyeoejtiın. j!ıemiş, batır metrep, birazda 
Şu and a mRkınetiaın ~ttratle al ! Hiç bır Amerika gaze!H i komık bir ad>1mdı · vapurda ıon 
••ı• lıır baveclı a ı not edıyonlu ı ld arH ı bu bandı a ın alıııd ı jtı k n rtarıoı aandll la da atlamayıp 

I a k ar ıda w1 Jed ı fıwi ıı tFlaıb . dalukaılak i kaıla r haıUk allda r•rinı bir 1uaioı1• 1tGDlll7l• Dllll 

mi,tı. Vapurda ikiyüze yakin ka· 
Sıındallarda erkıkler içi• da· dm Ta erkek 11natkAr vardı. 

j!ll, yalnııs kadınlar l9in yer lıa Hunlar Amerikanııı ın marol, 
lıııoa Madam Strao11 biamek ı., en bllylik aaoatklrları idi. O 
tıınemlttl. Bu haralıetl laı göı derıoedı k i içle r inden biri tıbli 

&trıtl• ••fil, ta&lılılde faka& m• olarak 7ataıında öln7dl p11t• - uevam Edecek - I 
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Oldu.tu Siyasi§ -sFerra.lin Oyna.makta 

1 Boliin Geaişligini 
• • • -~1-

Zekliclan ıizin anladıgımız 

Bilmi,-ordu r 
• • . . 

Ynl A .. r 

Ocağın Dışında 
Beyaz Perdede Zamanı Yaşat

Kadar Güçtür ırak e 
lllmao • Fleın,ıenar1't• 

ltr içın i'i bır kaynak 
dPırlldır . Zııman denilen 
nııır h 11111 ıı lı~r• z pudtd" 

. Doktor 1 Zayi 

K 1 S ~
I lzmir Eınaf n Ehall bani 

ema ' lr 
kuının namıma muharrer ylia 
kır~ ü9 namaralı yöa liraltlı: ve 
1613 numaradan 1617 num .. raya 

Memleket Hastanesi kadar bet adet onar lıralık hııı.' 
Dahıltye Mütehassısı •e Hnetlerıne ut ol11n mnnk:-

1 

AJ nayPnehane Hırınoı RE1y- kat makbuzlıuını ııayi eUıııı. 

ler snkal!ı numara 36 Tele- Yenhınl alaoagımtlao nıezktlr 
fon 3956 wakbıııalarıu höküwleri kalw~· 

dedi karakol karşısınrla Ko. 696 
Fvi Karantina tramvl\v cad dıgını ilAn ederıw. ·1· 

T11lefon llo. 2&45 Yeni Atır Başrı:ıoharrirl 
A lelnmuın mo7 
ı<:nt. 

F~rnl diltündli 

k"n" ilornın, olan hn toprol!a 01'11•lıııAk ~ok 1cırdor. O 
balı\ akıp durnı•kt" olıııı kan 1 k"ılıır kı 25 rıl, hır ıırt11tı 
dan 111ııki •n e kı kinlMın yıı· l •htıyarlalıııadıın J:'1Çehılır. 
nıd~n ıloı?mıı tını IA7Jımıııı~ ır• ili • A ıle oc•ırı dışınıl•• p ..,,._ 

o yüzrl•n cını erın g ·ıy.ı:ı 0 1, 111111 ıınıl• ololııl!n ırıhı vak'a 
nuyordo hır \·~v rt-ık :•!'ırıfA Cf'lrfllvstn 

(: 63) lsmall Hakkı -------=----- ~=m=ıı;ıı::ıııı::cnmmı:acı:zA::lllmlft. 
- J<;ş,ayı ve ınunları 

mak vuıtlllarını elınde tıılın"k 

J11or hellıbeliraız gülümııııli. 

Bu ıorga k11rş11ıııda kıtlAn mu 
batapları, kını olarsa o l ıonlar, 

hep kendi arzularıııın lladeol olan 
bır onnp 1'erırlerdı. Fııkat Fer
ral'ın bakışları, bırılenbır~, ılaha 
Hrtl•tlı; ıordo: 

Tı<krtlr ıriirlıv•n ıilf•k . .. . ı ., 

rl, hu •~ler, ına•aııın iiıtıınd,.kı 

lıarılRkları ı:.ın>(ırdaıtı. 

Her ghıı Qın ~<1hrınrle ışıti 

l•n lıu arslere ,Jıanr a ı,kaııılı. 

Fı.kat, Kıynnıııı telefon e · ını' 

ohnHı.-ınR rAj?ınen, hn ... ~IPr 01111 

l••ıtlanılırdı. l!'tırrıılııı onıaıııakııı 

.. ttu•·kl .. ı l ı. , .... f\O MZ . ıu 

Tıtlttrı nnkıa "" lındnr \l•·Y 
znnn h .. 1', <~ tr ı •H, ıı&ı.ııhottJe. 

l•ıın çok ıyı ••ı;ılıııı~ hıı 

lonınn"ınM, rollerın 'tok 

ıuh•tlA ıl •!!•lılıııış hnlıııı 

t.ıt'"ll l t'U \~ tJkKtld~ 

k .. .,ı1 .. ııt ı"' 111 /, f'k• ı k ık fı 

Dr. Ali Rıza 
Oogum Ye Cerrahi Kadın ı 
Hastalıkları Mütehassısı 

Hılal t:.czanesın<len 

Tebliğ Ediliyor 
Muhterem Izmırıtler: 
lzm ı rde uzun ııenelerdenberi 

yapmakta olduğumuz kolonya ve 
esaneçıhğı gerek şahsımıza Ye g&
reı.se müessesemıze şeref V•recek 
derec•de nef.a yaplığımızı yıne 
sizlerın kadirşınaslığından işitıyor 

Hıı.şturak Kestelli oadde- ve gOriiyoruz. 

- Elend11ıne bl\karet f'd•n 
kadınrn ngradııtı oeza, hu ınKın
lekette, ilk ıınpratorlar ?.ama 
nında, ne idı, bılir miııni-.l 

sınde 62 numaralı mııayerıe- Bo deta; zevk, san'at ve beda-
oldn!!n ~ıvı .. i ıo iiıı u~ııı•. lı,.ını i lıııı '" ı "'" •·• 11 n 1 "~il leni JIPf •Pn uıfdızlrırdan 1. '" " v banesınde her gün •aat 3 ten il bir arada toplıynn ve büttln 
hılııııyorrlu , 11nc•k ha ıoı ŞrnkAv ııı .. kı•ıı h•lı k• 1 111 • 1111 • 1 ır. Anrıa Hardwq sonra bastRlarını kıt bal eder. Awnpayı kaplıyan yeni ve fovka-
•e kın lehınde tf'cellı "'"'~k ıii- l!'ılııı • ıı 111~•1.uuııu .. l{"lınc~ııniiıııı~ hır '""""''" '" aıh11hir•1 llıde b·r kokuyu 
v Telefon: 2987 
zımdı 011un yanında hıı ı ııııııı•kln çıil< •••1•·" " : •rr•c>i< "'"" <111.-uıı ıınn, k"lhl S 'l (248) eeG0••0u··ı •• 
olına•1111 tabıi buldu. fakat ııııa 1 ,Jıılın ::;ıulol nıtınınrl11ki A ı ıı n ı:eıçek t11111•yııııırıii g ıılı - Pek çok oeza vardı. Fa

iı:at bunlardan hatlıoaaı bo ka
dınları, Hnırım ki, ellsri keeıl· 
mi,, gözleri orolmnt olarak bir 
Hla hagladtktau Monr"·· 

yardım etm.ık arzu•ıırııı arı ık m.rıkalı, Vırj Wıntera nıımında ınım•k ın•ohnr • r•tındedır. l"a- kolonyası ismıle Izmire takd im 
.. h 1 T••ll'!!!'!!!lf!!!!!"!!'!!~!!I••~ etmiş bulunuyoruz. Izmirde her beıl~m~:ı: oldu. ı:• ııç, qnıf'I h r kızı me•m•kht ııı•ııı vırmı .. ne zengın ~• fO 11 DO ıırTO.B 

- yaptığımız kokuyu ta~ lit etmeğe, 
- !111 oln'l'or! t • ılır I!' ·•~• · " ' ııın " fMkıı dır. r~tıı ,J u bıın fakır VırJ"ıye l ı •jtlı-

.T11or konutnrken Fıırr•l'ın 
gittikçe biiyiiyen dikkatıne 1'11 
kendiıi11i dınledıkç• adat.a fazla 
latan haA duyuşuna ıniın koyu
rordo. 

~ 
1 o ( isimlerine yakın isim'erle 1111tmıya 

- Hılııırvoın111.M••• v• kıııl 1' 1 , , 1 , , ılı• ,., ( ııılM vaş•· v•rı ·~k lıntıin tıddetlı lıey•oan - t W t kalkanlann,nlhayetkokolanmızın 
şefler bırie*tıklertnl rt•111erı 1 :lfl il, , '"'il • · I ·• d l •INl:llH •'<;•k iRiii" l(IZll olarak dP1'Hlll etmıştır. a ıp o. sa kflhtna Varamamaları yil<Qnden 

· ı 1 ı da hıı ı atla oldukları yerde kaldıklarını gorn-et1011, fırt' ı:oı 11 ,.-u,~ >t ı-:n•ı':' 0 :.u ~Mı•iYal '.Rttrıu afllı m,.•~au 

B 
b r· f yoruz. Bu defa yeni ı.Jk .ın (GO"!il) 

,Jıaor, c •n•m kad"r ışt•ıı aıh·•• nl!ıılluıııııı l•kır t.ır kız ı • lop •ıııııı~ıır. Aşk oıa onu o an, LoJ T 
. ı .. ı Dahtlt Hastalıklar " onyamızı •m ırde ynlrıız n ll hıılıerdar oldDı?tı halde, yalırn 1 1 "" J olııı ııualından ev at ı .. 0 8 " e-•n-•-ı·n y•ptıgını ı'şarı t ~ı ,.,,. 

tıY enru~•ınn nıu ıa •lttt etını 1 1"r ....-...."'"" • Ç\,. 

ıöylüyor . > dıre düşiindii. 1·11k kllhul edıl•n ıc•·n9 ıızın Miltehas&Ull taklide yelteneceklerin yı'ne a,· ni 
dır D•lıkaıılı hu tnırler alıın ı l,. 

- ... A•ıklarını da yanlarına Ferral duam •ılıyordu : • 1'lenPc ... ıtı gilne kaılıu korkıue;u Hastalarını Her gün Üjtleden mevkilerde kalacaklıınna emin 
b ıtl b ı.ıiinliiııilıı oudıı?ı kızı alnıakıa t b l A · y· 1·1 G a,. ayıp u eah uçıuz buoak11z - lıter ınavıı 8 r, ı•tt•r kızıl. 11kantl"ulau tüpbelınm•jt• mahal ıonra Bl"yler - Haoı marn- 0 nnnyoruz. zız zmlr ı erin( O· 

nahırlere k k h ı •n"P•t n l m•ılı"ı -.•lı cbınıl••lır. · b " d 11\r sokaıtında nnl) iomile Kemal KAmil i•mini oyııveruıe teni ar•tti ar gel11n, lı:alıler l!•nH kıılı " vnkın. F•knt ı:iinı1n ırın ~ ,.. • 
O•zal ı k "" ı.11 1 111 ••••ııtı kutnk ı d No 12 Şifa Yurdunda yanyana aramalannıtanıhaltısıım 1 ar, ıoyun a ınt111na uyup, kıılaoaklardır, şay .. t lııı nızd•·ıı • ını 1 V ırj ı karıMınd•n bo~anma •v·ıaı • • a·· L kabul ve tedavi eder görnyonız efendim. 

oue .. ıvrıla, daııizlera do~rn gi- ölmıyecek olurlaraa.. u . r tı<k k•·•ıak """1(111 lıır kızlıt P1'1'1n •ı;•Ytlr. M111iıı.ın Juhn nıımını tt•ı 1 E 
d k TFLEFON No. 3331 1 :\ czanesi 
er •n aqlılı:tan, hlrahızlıktao hayalı olan ınıııoın hır lıkır ıııışrır. l•~ıy•ıı hrı kadın lwclllının ınet-

ölli r 1 erdi... F k t 1 1 h J d d : •mııı••••••'•l•O•' --~ •. 7i.ll I Ciw7ZZZl!Z<':Z::Z::ı7.::>z:ıl?:l:İ:I :1:5 zı0z:i1ıiı1 ~.,;:t ııj!;runa o hRyatı kayhıtmesını " • uı •c" nıır an 111nrR rı.~ı Y"""'d" tıuluıı oj?o 11ra a 1, ~ 

- A,ıkları da mı! inııın oj'?lnnıın haıllllalıj?ıııı qii• hn~lıv•c.ak (hııç k•dın hı,Atıoı oııu iildöriiyoı. Betbaht karlın 
Bn onotkaolık, bnnoa dık- tflrt1n .. l 1 fı• t>ı~ ı~ oıııiikııven lı11arları canı olarRlı: te'rkif edılıyor Fakat 

ı.. 
1 

ınom~_t'yız ıır v:ı•ı •ay• 
ate va bn hakı,la naaıl telif mıız ıumnııı' , ~:ı ı. ıık MnlıTK<0 :ı ktır Jııhıı ~ad Yel, kAtıl kaılın öliiın yataj?ında 

olonabilirdı7 J11or, .ll'erralio ıık - ., z•ııı•rıl" Mıv••İ lı•çaııı k•tı~ıııı~- <''""'"tını ıtır11t edıyor 1'11 Verjı 
- oır 1nsanın. ttR11.1 I dıYA -

lıoda i'ık dütüno••ioio bolna- yim, insanlık bal· na lahaııııatil ıır. lln h•<ıH ıc~nılı•ııı" "n J'Mr- kızın" knn:uyor. Bu fılıınJe 
maclıgıuı tahmin edemezdi l"k hır yarııı uılrtnı~kterlır Bu h•• rolü .Auna Haıılıog • •ttijti çok nadırdır • ,. 

- t,ın aaıl aoayip tarafı bu gilzel 1'aat1Rr kuşı•ınıla ınlılfiı.:ı l t"d ı r. 

'rah,ice .kaaonların, dördüncü 

aHa kadar, hep, huı11l hayat
lıırııııu bizoe bilioeo k11ımlarına 

cöre iyi ınaaniy•t p•ntr hl.kim· 
ler tarafından tanııim edilmit 

Kiyounn bir diitürıc,.aı RklınR. 
geldı: ln1anların oj?urlarındı. ı.~ıı 

dılerıni ölılürtmege raııı o l Jıık 

!arı, ıuenfıuıtın ötHınd•kı ıı .. r 
tey, in1anlık halını bauıy81 

haline getırerek onu, az çok 

olonezya Güzeli 
olmaaıdır. Pasifik Okyanosu Adalarının 

- Mnhllkkak ki on la r bi reı· 
hlkimdi. 

müphem lıir ıurett•, haldı ı:iis 

ttrmege matuftur. E11r ı~ıa hı· 

rhtiyanlık, yurtta, için mlllivet

çılik, i~9i için koınlin11tlık gıhı •• 

FakRt Feral ile de Kıyonıın 
dü~ünoelerıni miinakaşa erleoek 
degildı ya.. Ferrııla döndii: 

Güzellik Kraliçesi Oldu 
_ Jiıor, küçük llmlıanın ışıjtı 
ıle atağıdan yukarıya dogro bı. 
:rıklarilan aüııülerek aydınlanan 
kapanık göılii bu ıini 9ehre:r• 
baktı. 

U ııaklarda tüfek ıeıleri ur
dı. Gecenı ıı ııılerı iQ•nde kaQ 
hayat kaybolnp gidiyordu! 

Viicudon n zihnin derinlik
lerinden gelen bir muhakkar 
duyguya kartı, ıı11an kioı deni. 

~ein kgelip geçıci ku1'vetle kundi 
. oruınııjta çabalıyan bn ger 

~ın ·· yuze hır ker11 daha haktı . 

- Tıı1anların kendıleriui ze. 
hirlemaleri Hizıındır. Ha ıneınle 

kette afron, lılıim meoılek•tle

rinde esrar, garpta kadın bn ı,ı 

göröyör. Belki a•k dR, garhın 
kendini inıanlık halinden kar• 
tuınak için bilha11a kullandıgı 
va~ıtadır. 

- Sonu Vaı -

nj\ d:::J:::i=ry=-==~=77,::d-,,-~·'/ .n,..z; ... , .. 11-41sM~-~-ı~-=-. n-2-1,n_A_A..:.S) .:.;.e ~'~ ~a~ 
f.;1Y7; ,'lJ'Ji"7:7:!1!:1V,.ı::aı~lı"7.!l!lllZ:C!!Z:~ - tarnskonnnıHlıfuı hakkı:ıda Ra· 

Soyguoculuk dnr Ajuuıııın ö;trendıgını göre 
A diin Mll~t 16 de. nazırlar ınacli~i 

dlj Tahkikat ba~nkilin nınde toplanmıştır· 
Basladı Haş .. akil pıırleıuentonun açılnıa11 

Curnavas ı c;varında Bulgurca arıte11nde kral• gerek biikftıne -
k" ·· d O tin şımılıve karlar yaptııtı i•lar 

oyun en sman og" lu deveci k b " ' S "" ~erf! anılan aonra balleJı-
Ü l eyınanııı yolunu keserek 11 ı k h 

1 ece · mii inı mflıleler hakkında 
1r11 parxsile bir merkebini alan uıuıııııi vazıyeti tetkik fırsatı 

ve tabanca kurşnile kendisini urıneyi flizınla ııddettıgini arka
Yara : ı yan Aydının Germencik daşlarına siiyleını,tir. .M. Tat" 
nabiyesınde n deveci Akkaş oğul reRko tı n ınüııaubetle bazı tlaire-
lar ından Mehmet hakkında adli lerıle d e ıtı,ıklıkler olacagıuı illtve Güzellik kraliçalarını Hçınek 
ta~ıbata baş l anmıştır. etınıştır. yalnız A vrapay" 1' oya Amerika 
~ Ş h "tli'- Sa.hte Yil b ya ınahıoı bir ıliyat değildır, 

a.la.DCI a l & z aşı Afrlkaurn eo iptida! kabilelerin-
Mustata kızı Meİiha hanım Salahiyeti olmadığı halde d t t p .1 . ._ k en u onuz aaı ıo. o yauoıo 

Su,h hukuk ınahkeınesinde yalan yüzbaşı elbisesi giyerek çarşıda ııou dağnık aılalarımı kadu yer 
Yere . . .. . den istintak dolaşan Nıhat efendi hakkında 
h· . şahıUık ettıgın adliyece tahkikata başlanmıştır: yer güzellik kraliçaları HQilir, 
aktmliğinde iıticvap olunmuş ••••••••••••••••••••1 " 11••••••••••••••11 •• güzele k•rşı inı~nlıgın ezeli olaa 

tur SalJ)lk Ko"pek hayranııgı izhıır olııaur. Son 
Dolandırıoılık gelen Avrnpa gauteleriııde Po 

Develi köyünden Sağır oğlu 09 yaşlarında Kort oinıi bir ıonezya adalarında da Poloue>ı· 
~lııtıet ağayı dolandıran aynı köpek aatilıktır. Taliplerin Ka- ya güııelinıa hMyeoanlı meraaim· 
._ öYdeb Mehmet oğlu Celil hak· rantinada Oaaz ıolı:a4ıoda 12 le ae9lldlli bildirlliyor. Kli, .. lni 
"1ııd, üçüncü mllstantiklikte ••maralı han•y• milraoaatları dero•ttitiml• kıa Polenezya gö 
talık·• (69) 1-S zeller cöselldir. ll'akat .A.naoa 1"•ta basla11mııtır. 

güzellik krali9uı H9ılen Fenlıın 
dıyıı gözelile dünya giizellik kra
liçalıjtı ilçn çıırpı~nıak niyetinde 
değıldir. 

Sami Efendi 
Zimmetine Para 

Geçirmiş 
lzmir Tütün inhiHrı fahri 

kası dahiliye memurlarından 
Sami efendinin zimmetine para 
geçirdiği yapılan tahkikattan an 
laşılmış ve evrakı mllddeiumu 
milikten mü•tantiklii• veril 
ıııiatir. 

Bristol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

Sıoak ve ıojtuk akar ıoyo, banyolu odaları Marmar .. ya 

Halioe nuır güzel manıııra"ı il• htaobolun •o HYimll oteli 
Br11toldıır. latirahat etmek ishyenler behemehal bo ot•li 
tercih ederler. 

MOatectrı : Kırk aeneılenberi otelcilik yapaıı lecriibeli 
İımırın çok iyı tanıdığı 1abık Aılı:ert oteli müıteoiri Umer 
Lütfü beydır. 

Dikkat: Rütün Egeliler• 
Beyoglunda 

O • otelini 
smanıye tıtVSiVfl flderlz . 

Brislol Sirke-
oid• 

(54 l) 
_: ,.-..,, - . . . . . :. 

r Do yçe Or i yan t bank 
DRESDNER BANK ŞURESI 

IZM:iB 
1\IERK.KZ l : BERLI .N 

Almanyada 175 Şubesi Mevcuttur 
8Pı ınaye ve ihtiyat akçesi 

165,000,000 lbylı~ın:uk 
Tiirkıyeı\e ,' ııhelerı: [STA .' BUL ve IZ:\llH . . . 

.l'ılısırda Şııbeleri: KAlllRJı. ve ISKEll'DERlYE 
Her türlü banka moarnelfıtnı ifa .-e kabul eder 
c ALMA.NYAllA stıyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

en ehven ~eraille RROISTRR!UARK ~atılır.> (h-1) 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin , lerke?. ve Fııbrıkaeı: l?.m ı le Halkapıuardadır 
Yerli Pamuğundan At, 1 aygare, KöpekbalJ, DetJlrmen, 

Gegtk ve Leylak Markalarını lıavi her nevi Kabot hrzi 
imal eylıcmekte olup malları A vrapanın ayni tip men · ı 
cntıııa faiktir . 

Telefon lfo. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: BaJ'rak Izmir 



Rnhffe 10 

, "":..... 4 • ~-'· ••• ·+~ . .. ... , . "' 

Makine Ve inşaatı Bahriye Mlltehaısısı 

P UEllAL 

lll iietı!e emin 

mnıııulfLtı 

olarak 

1\1akine Jnıalathanesi 
Halıınn~a Qarşısı Numara 50 

adet makine 

1 zmi rde 
t aliyettccli r. 

A llikaclıırla -

rııı ha makine· 
orın faf\lıyet 

tarzları hakkında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l anhane \le lJn DeİJırmenierl 
lçin hilumnm alr.t vA t>f14'VBI imRI edilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaznzgen 

Her boyc!a ve her kuvvet 

her c'ıı mnlırukat üzerine 

olunur. 

Bilumum Dl'nlz ı,ıerl 
Dorbırıler, tnlombalar Te 

tesisatı mihanikiye asanHÖr Te 
v!nçler Te s:ur ışler dernhte 
ve kahul ~dilir. 

-.· .. . ..,,·,_ ~ 

--~ 
Mefruşat Mağazası 

Fesçi Zade A. Nihat 
Telef on 2254 

Mefruşata müteallik en son moda tlö~E'melik kaclife, 
Gobelen, İngiliz kretonları, file, cibinlik Vt'l perdelik tüller, 
hfuHr stor ve keten pMdeler, broıız korniz, çocuk arl\baları 

Te sandalyeleri, tabnn, otomobil, masa muşamba tarı 

aire bulunur. 

lzmir - Yol Bedesten Ifu. 29 
7 - 26 (323) 

-· . . .. .... . . . 

lrı~natıoıziçin ııtideki ihtiyaçlarınızı puk nr.uz 
temtn etmek isterseniz Halim a~a çarşısın<la 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethan~ inA müracaat edioi~ 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne11l çl9ekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden llivhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngillz künkleri ve bunların te/erruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütan Markalar 

En MOaait Şar•itle 
Mağazamızda Satıllr 

. . ~ ,. 
• . , • . 1 

:····································································· . -- TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C 

~ 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Bıı,.dnrak Bliyiik Salepcio~lo han knrşı ındn 

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

Umum Hastalarm Nazarı Dikkatine 
En on si tem mide, karın, baJ?ırsak, lıöbrek ve dogom 

netıcesi Hizuıu gösterilen pilotla, pilotsuz kauçuk korsnlar, 

l,a ık baJtlnı ı, düıtabnnlar için tnbao korsaları gayri tabii 

do:.!nn çocukların vücotlarındRki iğrilıklcri dogrultmn oi
hnzları, lrnmi k hastalıkları neticesi hu ule gelen kambur. 
Jnkları dograltmak için kor alar Te kondi ihtiraımız olan 

müteharrik el ve ayaklar, talebelerin çalışma esnasında fır

layan l·ürek komiklerinin gayri tnbiiJe~mesine ml\ni olmak 
iç111 kor alar. 

1firklyenln yegfine müessisesl ve eser/erile rağbet ve 
itimat kazanan sun't aza fimtl ve miitehassısı 

Bey tarnfrndan yapılır 

J(al.ıul saatlan : 10 ila 12,30 öğleden soııra 
kadur. 

Adres : lzmlr Kaymakam Nihat bey caddesi No. ~O 
~~---:---,----~~---_,,.,,__~,,......_~6:.--20 (355) s 7 

...,.. ' ~ . . 
' . ~ 

Sahibinin 
Sesi 

Et SON ÇIKAN PLAKLAR LiSTESi 
J\1Ü1\ 1 H ~ UR JtT1' 1 N H l~ Y 

Yıldız 'l'urküsn 

Ay Dogdu Batmndıruı 
l\LAHNH1' , ÜRHÜ REY 

Sazirıak 'j akt;ııu. •~ laruello 

Hiiz"m '!'aksım Klarnetle 

HUHAT HANli\f 

Şen Duthıklardakı Hıuıaoıer 

Hiizıım Şarkı. l\Jızrabı Gezinclır 

8EVY AN H ANTM 

Kelebek. Huwba 

Bahar Qıçe~i 
~fi:Vt!\f HA:\T\f ------------------Kn rcı gar ~arkı. Hayın lfoııı A ltlnttın 

A mnn .Aman Sarı l{ I;!; 
:\lU~l'AFA HRY 

Hüsoyui :;;arkı. Lahımtle A9arkeıı 

Ocigsiimıleıı Kaçıp Oıttin 

~ ElH l\1 li: H ,, S 1 \1 

Ben A~larkeıı 

~o H R v LA HE n H r y I~ H A N l ~ [ 

l:hız11m ~ıırk•. Uürdümdı. St1nt 

Ociniil Aldı Hülbülüm Var 

Haraççızadelerin en lüks 
Ve çok sağlam mobilye ve san

dalyelerini tercih ediniz 
lzmir ikinci Beyler Sokak 102 

TELEFOR 102 

HARAÇÇIZADELER Mobilye 
Ticarethanesi 

~ . . _: .. . : ... ·. ... / . -:- .. ::..;, .. .· 

PI~ATT 
Makıoa Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRiul 

1 llrl.·tye umumi Acentesi 

G. D. GIRAS 
l:ZMIB, ISTANBUL 

Yeni Manifatoracılnr çarşısı Saffet 
sokağı N o. 3 1 ele/on No. 2413 

P. K. No. 234 
~ı:wg,.... 

Asır efondi cadı.lesi 
Baker hanı 

Posta kutusu : 4.16 

Hilaliahmer Merkezi 
sinden: 

Umumi-

l~ kişebır Merkez ambarında iç TA dış otomobil lfı. tikleri, laı;tik 
kılıfları mot(ir ()rtiileri, muhtelıf otomobil ,a el ri ve saire 29 
1\.lbiyon mnrka seyyar tarnir~rıe otonıobıli, et'yyar t"inç ve aıre 

30 .Eylul dl\ Berliye kamyonları 1 f;fltil marka makaralı otomo

biller, perin lrnınisyonlan 2 mıılıtclıf otomohıl vo maldna parça
ları 4 To~rmievnl n:~4 tarihinde satılRcagın<lı\11 talıplerın Eıki-

~ebi r aatıt lrnwiıyonurıa miiracııatları iHiıı olunur. 

2~-1-2-3 4103 (il57) 

Radyo/in mencut diş macunlarınm en mükemmelldrl. 
Çlluki terkibi sıhhf, temiz ve fennldlr. Bir defa tecrübe 
ediniz. 

Bir tecrübe bin naslhattan iyidir. 

ZAYi 
Bu g ii ıı A llllrı cak civarı n<l il 

yanııud:ı lınlunan ıki sarf deru 

ııunda lııı;ıtizc• yazılı bir nka 
lelnaıne Te hir Hıdit •fenı.1.i 111\· 

mına mektup Te iki mnıunıleli 

evrakı zayi ettim. Bu lan Arap 
bnnında B"nzirıci Ömer eteodiye 

te lim edeııuı be~1ıra verılecektır. 
Halit 

4177 (f> i ) 

........ mııillllllll~~-... 

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 
Memleket hasta.nesi göz 

hastalıkları mütehassısı: 

ikinci Beyler okn!!ı Xo. 65 

'l'elefon: !3055 

~ 7 746 

'(ZL/.7//~ 1 L A N ~,qx~ 
hmir Sent Anca un hat·~ 

taneei ( ltalyırn) operatörlii ~ 

ğiindfln iltifa etti~iınden moz 

klır haatane ile hiç hir ala

kam k lmaım,tır. Haetaları- ~ 

mı lkinei Beyler ıokagında !'\ 

79 nuoı"rlı ınuayenehaneınd 
ıabalıtan ak,ama kadar kabul 

T. C. D. D. 7inci 
işletme Müfet-
tişliğinden: 

l/10/93! tarılııııtl n itibaren 

tathık edılen hl\Yali katarların· 

dan Hllcıhii e inler· lzmir Te 
Htırout'n . hınir arasındaki 20 n 
60 ııuınaralı k tarlar eyrüHter
leri atide gösterihliftı To9lıile 

5/l0/93i tarihinden itıbaren tadil 

etlılmi,tir: 

20 Numarala katar 
BaoıhüHyıuler k~lkışl:J,42 telaki 

Bostıuılı 

l\ar,ıyaka 

c 

A laylıcy 
l'uran 

1 
Bayraklı 

Salhane 
'Mer ınli 

Halkapınar 

Hılfil 

l:wıı r 

1201 
kalkış 13,16 
Vll rı 1:3,49' 

katkı~ 14 
c 14,02 
< 14,07 
c ıı,ıo 

< ı :l,13 
c 14,16 
< li,19 
c 14,23 

Tarış 14,17 
60 Numarah katar 

Barııot'a katkı~ 13,55 
M ı·ıinli c 14,03 
Halkapınar c lıl,07 

Hııaı c 14,11 
İımır VcHJŞ 14 15 

41 7 3-4.-5 

Türkrye Ziraat Bankası 
Şubesinden: 

lzmir etti~ııni ilan ederim. 
:-..; Telefon KiraltK Veya Satlhk Hane 

24/9/93! tarihinde ilınleleri yapılaoaftı 19/9/93i de Anadolu 
20/9/934 de Yeni .Asır 21/9/934. 1'ioaret n 22/9/93i tarihinde 
MilU Birlik guet lerindo ilan edilııı Ynnnnlı eruTaliuin müza
yede} ri bir ay miiddetlı pazarlığa bır k•lmı~tır. Malın 1atıldığı 

ı n•y• ait D vlet ve Belediye nrgl ve ueimlerile 1air ma1rafları 

miişteriy aittir. Kıymeti muhamme eli iki bin lirad n tazla ohrn 

emvalin ihaleleri latizana tabidir. lhnle 24/10/934 Qar4amba günü· 
dür. Taliplerin kıyın ti muhammen nin yiizde yedi buçuğa niıpe

tirıd temin tlariı birlikt mezkftr günde 111at 14/80 da Bankaya 
mür on tl n. 4067 (577) 

Yenı çıknn yazhk ve mM·simlik l..ıor çeşit kRzmirleti 
toptan Sf\lışn aı zedi1miştir. Gnyet sağlam, ~ık ve zariftir. 
Satış Deposu : 

Y n ni tur c 1 r • 3 numar 
T 1 fon 

3046 
2!)18 

.lll.oayenehane 
}i~ t"i 

Dr. Operatör 
ADIL 

(5 1) 

Çocuk Hestalıkları 
~1 ü tehassısı 

o tor 

r 
lkaıııotgfıhlarını Birinci 

Kordonda 1'uyyare HinemKsı 

civarında 222 Numaralı eve 
nal·letmiştir. HastalRrını es
kisi gibi İkinci Beyler soka
gında 84 ~ umnralı muaye
nehanesinde knbnl eder. 

Evin i'elefono: 3053 
Muayenehane Telefonu: 6842 

H: S (25) 

Burnovatla A ı m bey sok -

gında 2 nuınınalı hane kiralık 

veyahut satılıktır. Tlllip olanla· 
rın Y eııi Asır mnthaasımla Ziih
tii ef cııd iye m ii rnona tin. rı. 

3-3 s 7 

lzmlr Beledlyeslnd n: 
1 - Pıkuayı lıalk içın 3G 

bin kilo ıııe~e kömiirii ınüu y · 
aaı 27 /10/934 te ıı at 16 da kn· 
palı zarfla hal edılm k tlzın 

uı ti nakımıya çı ks rı l m ışı ı r. 

2 - Degırmenda~ı ıoshallt· 

inin poıtacı Ali efendi sohagında 
yapılacak mecra ı i 27/10/931 t 

~t 16 da kapalı zartla ihnle 

e ılmek liz "ro miiııakaenya çıkn· 
rıl ıştır. 

T lıpl rin iz hılt almak için 

ba,k:Atıpliıt "Ye ıştirak i9io söy-

1 nen giio Te aatte yüzde yedı 
ba9ok teminat makbuzil bır

likt teklifn moltrini b lecliy en
oli e ine T rm lerı il!\n olunur. 

3, 14 1 i) (579 
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3 rejriniıvul 19:!1 
·Yenl A11r 

Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandala 
Kumpanyası 

SA TURNUS npurn öç 
t.-erinıcvvelden sekiz te~rinieT• 
rrle kndnr A ııverıı, Hotterdaın 

A msterdnm ve Haınburf.{ için 

r ii k ıd n c fi İ\ t 1 r. 
HI• H J\UlıF• vnpurn 5 teş· 

riı l('nPldo heklf'ıımekte olop 

lınıı ıılı,.ırıi tnlılıy" t>dt>rf'k Hotır· 

.rıır; \ ' n ı na ve J{(i lence için 

1'. V. V APUROULUK ~l'ÜRK 
W. F. B. Van Der Anonim Şirketi 

Zee&Oo. MERSiN 
Deutache Levante Llnle 
.AMMON vpurn 2( birinci Str'at Postası 

t.-~rlnde bekleniyor. 28 birinci lNÖ~Ü vaporo <mma &"il· 
teşrin~ lrndu ANVERS, R01'- nii limanımıza gelip 6 teşrini 
TRRD A !\I, HA i\1 BUHÖ ve ev Yel cumartesi günii aaıd 
BREl\lE~'e yfik alncaktır. on sekiz'1e limanınıızdnn ht. 

.FR1 ESiıA N D vapıırn 9 1 ei reketle do~ru Antalya Mer 

teerınde beklenıyor. Hi 1 inci sıııe ~ıd.-cektır. 
teşrine kadar A~VEH~, HOT- Fazln tnltiihh için Birinci 

EHDAl\l lJ A '\1 BU HG ve BHE lrnrdonda uceııtcmıze ınüra 

M KN li m n n b r ııı n lı a ın n 1 o a 1 a- ,c•Rlla•t mıı:m~smm;lll'l:mıll:ll•-~li 
fit!. nlacnktır. " 

H L· ~l ' cıktır. Olivıer Ve Şü. r.H h J1g8 vapnrıı yirmi 
lrşrırııHn~ldf'n ırıııi iiç· tE>şri- .NJEOEW.Af1D vapıııu halen 
111f'n ı•lf' ı.:ıda r do~rıı Al\ V EHH lıııurnımızda olııp i bı rınci t.-, rıne 
HO 'J J· HD.A.M Al\L 'l'EHDA:\I kndar A1'VERS HOTTEHD.-\~J 
'"" HA!\1Hl'HO i~, 111 Jınııııılc H.Al\1HUHG BHIUJEN ıçın yiik 

LJMJ1E1 

Vapur Acentesi 

JARDANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
lımlr, Pire 1 rlyeate ve Saıak 

için muntazam haftalık Poataıı 
Seyahatın müddeti lzmir 

Triyeste 5,112 gündür 
Her pazartesi günii muTal'a 

1.t ederek çarşamha günleri ö~

leyin harAket edecoktır. 
llk hRreketler: 

26 Eylftl : SitRIN 
3 1'eşrinievveldo Beogrnt 

10 Tcşriaievvelde : Bltıd 

Garbi Akdeniz Hattı 
Ol l'1'A Dl Bl~HH A llO va 

pnrıı :W evlOI f;Rat 18 de l\Jaltn, 
~lnrsılyn, Oeııova, .NRpoli, Lıvor
no,Mc:ı ına, Ontnne ve Palerınoya 
hareket edecokfır. 

Pır~ ve 1'rıyeste yolcıılar için 

lzmlrde Eyi Su Yokmu Diyorlar T 

Hay~r? ! 
Koç Taş Suyu Vardır 

lstanbutun Çnçır Suyu Ayarındadır 

Satış merkezi: Başolurak camı altında No. 20 
1 ele/on 2967 

idrar Verlcl Mltie Düzeltici 

t;. .L ""I • ~ • \ t • ...1 -:._ ...-:. .:·. ." .. . • ..: . • • :· • .. • ' 

ıllac11 k r ı r aln.C'ak 1 ı r. 
l'LYS8Jj: vnpnru yirmi Al\GOH.A vnpnru llnmlııırg 

Cendell han Birinci Kordon 
1eJ. 2443 

fiyatlarda tenzılAt yapılmıştır. 
Yolcu vo nnvlnn ıçin tafRilat cila. tozu oınealine faık 

iol.ıı~ teşriıııevvoldo iiç tflşri - vo Beremenılen yiik çıkarınnk 
r.ıPv\·ele kndıır do~ro • .\~VEHS iizere 25 birıııci teşrıııdo hel, 

vı• r\M"'TEHDAl\l içırı yiik leıııyor. 
alacaktır. Armemenl H. Schuldt 

Suenska Orlent Llnlen .NOHBUHG vapura yirını 
HE.l\H~A~ I> nJOtöril 2 terini bırıııcı tr.şrınc.le bekleniyor. 

e Tvelo bek lenmPkto olup HO'l' H anınlt.sıni çıkarıp A 1' VEH~ 
1.'EHDAM, HA1\1RURO, I\O. HOT'l'EHDA~l •e BAMBU HU 
PE1'HAO:J1~, DANTZIO, GDY lımanlarına bllmnle alacnktır. 
.K J A f~OTEBOHG ve 8KA~ Dl ARMEMEN1 DEPPE 
~.AV~· A limanları için yiik G 1 HU~ J) it vapıırıı Halen 
alacaktır. limaııımııtla olııp Hırınci t~şrırıfl 

VASlıAND vapuru on ıekiz kl\dar A.NVEHS DIHEl\'l' içın 
te~rırııo•veldo iiekleııruekte olup 

do~ru Dankerk,Rotterdam, Ham 

bnrg- Cop&nbnge, Dnntzig, Gote 

borl? ve lıkandinıuya Jimanlan 
için hıunu le alncaktır. 

G01'LAND moti>rii 3 teş· 

rinisanid~ HO'l'TEHDAM,HAM 

yiik alncıık ı ı r 
1HEEXPOR1 S1EAMSHJP 

lURPURA 1 JON 
EXI LO~ A rnpuru 6 1 incı 

te, rincle hc>kloııiyor . N K V Y OH 1{ 

~O,'l'ON "" FlLADEJ;f;'ffA 

BUHG OOPENHAOE DANT ıçın yiik nlı•uakıır. 

ZIG GDY~lA GOTEBERO Te EX:\10U'l'H Vapnrn 21 l cı 

1 SOA .. ' D f NA\" YA limanları teşrırH1e helrnnıyor.1' EV Y OH 1{. 
için yiikalaoaktır. 1 ı u BOSTO~ ve F l1A D ELF ı A 

Nolional Steam Navlqatlon için yiik alnc:ık tı r. 
Co. ltd. 0/. Greece. 

PiRE cNRP1'lJN• ~EA~A VIOATl-

Dhe Ellerman Lines Ltd. 
1 ahmll için bek,enilen 

11apurlar 
Lonttrt.ı Hattı 

rvo~· ~E ,·ııpnru :!f> Eylfılde 

I10~ D HA ve Ll~ITH 'e. 

OBOIJ~O 6 'l'. evvol LO~

DHA ve HULI/o. 

AJ>.JUTA~ l' vapıırn 16 l>ı 

rıııcı tctrınılo LO~DHA'ya 

Lt11erpool Hattı 

J. PUSSIOH aceııtesıne miirn "ft) daha ucuz olmasına 

caat eıiiniz . I ragınen iki türHi hizmet 
Kordonda Oeınal Oendelı han ıfl\ eder. Rutaıu yirmi 

~o. l:J/14 kuruştur. Satış merkezi 
(18!)) TPl~fon : 254 8 

A lmarıyarıın Tiirhıngtm darül 
Hiııuııu Tıp fakültesi 

nıtrn '"111 ler ınden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve tenasül 
hastalıklara mütehassısı 

.M nay~ııetrnneıHnı Hırınci 

Bf'ırlttr ııoknt?ı ( Elhllmra si 
rıNnıısı nı kasında ) 55 numa
raya nnldotmıştır. (1 U5) b 3 

depomuzdur.Toptnn alan· 

tara iskonto yapılır. 

Asker markalı hakiki 
flit, Fayda, Kıleekt, Ati
m, Rla k Flag, Flayozen 
sinek ilaçlarının her boy-

da kapnlı kotaları Tar. 
dır. Dcikmosınio litresi 

yalnız 100 kuroştar. Son 
parti naftnlin geldi benii~ 

tedarik eclemiycnler biraz 

aoeJe etsinler • 

ART •I kumaş hoya1Rrımı7.ın tecrüb~sini yapm1yırn k 
madı 15 kuruşla r~ngini atmış ipekli pamu 

• 
••ı 

OITY OF LA~OAASTER 

VApuıu 27 Evl(ıl~ kaılar JJiVt•r· 

pool ve hnclolııı :.rn eyliil& kadar 

Dnhlın v~ GlaMcow ıçırı. 

EOYl'IA~ vapaııı 11 hirıncı 

lf'şrı ııde Lı verpool vA O lasgow ı. 

Brlstol Hallı 1 
PEXTU~t\ı•:n v1tpııru 20 

T. Boven Rees 
ve Şu Lımitf'ıd 

Vapur Acentesi 

yünlü elhisalarinbd istediğiniz renkte boyarsınız. , 

H.eemi rnhımtnameyt haiz LEYLEK markalı rastık sa9 hı'~: 
sıoı ihtiyacı olanlara tavsiye ec.lerız. J~ naf i9in toptno satış ın n 

kezi depomuzdur. z 

Toran tuTalet sabana ECE vim toza, Kaol Brasso, pire tol d 

karpit, çay, kına, ıakız, diş maconlRrı, kllkao, kolonya, kola, to 
1 

o 

E\•lfılıltı HHISl'Olı va AVA~ 

~tUUTll'n. 

1 nhJıue için bck/(lnl/en 
vapurlar 

EO\'PTIA~ Vflpnrn 2·ı ev 

1 he lu nard Steam Shıp 

lompan11 ltd. 
kal, 11emir hindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten maşamı11• . z 
mustarda, çiçek boy•ları, zamkı arahi, çamaşır İQin ıoda, for9• ON OOM PA ~· Y Ltd Huıhpe~t 

DUNA vapnrıı '.H e\"lfile ltıde LlVIUtPOOL vo SVA.N· 
:-;EA 'ılaıı 

Şirnafi AmerikayR 
muntazam sefer ıçıu yiik aacıtktır. l~e toza, sahan tozu, lüks ~abanıı, fare zehiri v.e. k 

HO~.N t ı\ TPşrıniAvvfll bae- Depomnz,la aatılmakta olan MereinJl kola fabrikıuının ho~ ki d 

BAOTHIA 28 ey • fılden dfüt 
•~erıuıeTvelA kadar 111V11:RPO
OI-' vo 01.JASHOV lımauları 

TANSATI.,A.N1'1K RYRON 
vapuru 30/9/984 te beklenmekte 

doı?ro lıoldenıyor. DOO HU (). 

LARAK VAHNA, OALATZ 

BELGRAD, MOHAO~. BUDA-

H HOD~ 11: vapptıı vır mi hPŞ 

ı~~vlfıldo r\ 1' V gH.8, HU LL ve 

lnngıoındA LI V EHPOOL Te la paketlerınden on adet getirene bir dola paket 1 
HLA~<H>W <lan ızelıp tablıyede &attan ietıfl\de ediniz. olup 1 reşrinil'lvyelde dol?rn NEV 

YORKA hareket edecektir. 
Pm$1E ve ViYA.NA ıçırı yiik 
alıtOA k tı r. 

LO~ PHA 'tlırn. 

THUHsO upııııi ff'ı:rin haş-
20 teşrinınnldeNEVORKta 

bulanacaktır. 

\:olca Te yiik kahul ol onur. 
Service Mnrltlm Roumain 

JOHNS10N LlNE llMJ1 ED 11111 t! 1 cıııtla 1' ~ V EH~, HU LL ve 

QEH~~IORE Vnpıırıı A~- LU~l>HA'claıı 

lıalnrrncnk ve aynı zamanda 
VAH~ı\ 1 HOURUAS ve KUS· 
f El\Qg içııı yiik al!'caktır. 
~OT : Vnrat tarıhleri ve 

vapıı rla r ın ısım lf'ıri iizerınde mea 
ulıyet kaıınl edılmez 

.~LHA JULIA Vapura 011 VELU~ ve LlVEHPUJ/ılırn yiik ~01': Viırııt lal'lhlNı ve va T. HO WKN H.KES ve Şii. 
tekiz te~rıni66vYlede gelecek 
Te aym günde MAL'lA 

Lttl. Bıı ıııcı Kordon TeJ.,tou 
.No. 2353 

çıkarmllk ıçın ı:~ e} liilde lu~k- purlıuın ısııuleri iiınrıııe mes'u· 

lenıyor. Yiikiinii çıkart\ıktan e<lılınoz 
RAROELOXJ\ .MARSlLYA, ve 

OE.NOV A'ya barJiket edecektir. 
Yolca ve hamule knbal eder 

sonra Brgas, Var na .... Kli!~tcoc~ 

GalaQ, Sulina Te brnile içın yiik 

alacaktır. SUOEA VA vapura bir 
~'eşrınıe•nlde PJRE MALTA OA~Df A~ PAOfl!,10 STEAM 
OKZAIR VALJ1~~81YA MAR SHIP A~D HAILwAY Oll~S 

1 • 

SILYA, n OE~OVAYA har~- JJıveıpnl, 1\torıtrtıal, 8t. John 
ket edecektir. Yolcu ve hamule ve Haltfnks t1trılole KANA DA 
kabul f'der. 1110 tekmil şelııı lerı ve traııflat-

llandaki hareket tarihlerinde lırntık Tapnrluı 11\ şiınendıferlcr 
ki deAışıklıklerden acenta me8'a aıasıuda miirettt•p seferler. 
liyet kabul etmez. Vurut ıurılılerı ve val'urlarııı 

Pazla tafsıliit ıçin ikinci Kor- ısimlerı üzerıno mesalıyet kahal 

donda 'l nhm1I 1 ahlıye Şı rketı eJılınez 
bınası arka ında FRA1'EL1~1 N V W • .l!,. Hanrı Van Der 

SP .ERCO acenteli,?ıne müracaat Zee & Oo. 
edilmcsı rıca olunur. Bırıncı I\orclon ~I.'elefon No. 

Tololon: t004.-2005 2007 - 2008 

Ht!r yıt .• takııııı~ ıçın kıymetlı 

.açlar kı•pP-klenır, d<ikülür. Kt'pflk 
çıplak knlıtcık dıye iiziilmıyıuız. 

FEN 

bir zıııettır. Jyi bakılmamı~ 
zail olmaz ıırnnetıneyiz, ba~ım 

Bu gılH arızaları ~ıdermık ça· 

rE>lnını bolmoştar. 

Ferit Saç Suyu 
t ştc fennın yega11 harıkaeı bu 

ilaçta toplarımı,tır. 

lfaşka ı taçtan mt1mnun ol mı · 

yanlııra tanıyen FERL.r SAÇ sayıı 
lrnllansınlar. 

1 lk gtindcı kepık gider. Saçlar 

kn•utlenır. 

M. DEPO 
S. FERiT 

ŞiFA ECZANESi 

Yaz 
Geldi Oiy e T e
la~ Etmeyiniz 

Aııık ısıudı· 

l!'llll?. lrndnr j!e· 

zebtlir ve dttııs11-

l
debllırsınız Bo 
rosallna Kan· 
zak ıuıyesı ıııle en 
kadar gez~cnzt 

yrne cu ~ık elhı-
ıurnızi Te en çok 

ırnvdıgırıız ço· 

raplarınızı uzıın 

miidc.let mulıafl\
ZI\ ed .. lıılırııınız. 

Borosaltna 

BOIM!JALİNA JqlNZllı 

l\ltt ve ayAk ter
lerıne karşı en 
mükemmel bir podradır. Kokuyu alır Te tere mani olar. 

Her .lfozanec.len 

~ 
Devlet Demiryolları Ve Limanları 
7 inci işletme müfettişliğinden: 

(LAN 
J(iremit, hoya toprnı?ı, çımento lıarda halinde mııdent mamu

IAt, alçı, flnşlı.at, "Bdi nohati toprak, kam, balut, çakıltatı, yapı 
ve kireç taşları, toR"la n topra~ı, manyezit, ıomaki mermer Te 
kaalker parçaları n kirecin ptr"kındı nakliyatıoa d" 1 Te,rini 
ıTTıl 1984 taribindın itıbartn 7 inci •tl•tm• iıta11onluıoda 
ucoz tarif• tatbik dilecektir. 

Fazla maltımaı i9io iıtHyonlara mtiracaat 
ohınur. 1-2-S 'lö~ 

Uln 

TELEFON: 3882 

B.A..K ~ELE 
Kemal Kamil Beye 

Erkık - Size ıczacı Kerual KAmıl beyın (Gönül) kolonya•~ 
takdim edıhilir miyim" 

KHçük hanım - Çok meni, Kemal Kamil bn Hilal eoz•h' 
n11inde Bahar 9içı~i. Altın roya, Y:ııemın, Fnlya kokal; 
ıçindtıo hanımlara (Gönül) dı T•rlyormu~. 

Erkık - Şu yeni yaptıgı GHniil kolonyas1m mı!! 
- Küçük hanım - Eut OHniildı ne ıelıbar ne kokn, 

faeun ne bayat ne zeYk .... ztrafat var vellııuıl bısai gaoıklıf' 
rıeler Tar bir bilıenız •.• 
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Devlet Demiryolları 7 nci lşletrrl ~ 
Müfettişliğinden: 

Zıytin Küıb11i c Piriuı& > Ay 9i91ıti küıb11i, Pançar kii•"' 
c Y •t Te kuru > Suıam Küıbeıi, Pamak çıkirdıgi vı kiiıb11i 'JJJ 
liyatına 1 T•triain·yel 193( taribindın lti.J.?arın tınzilfi.th t~ 
tatbik edilecektir. Faıla malt\•at i9in iıtaıyonlara mür• 

Htlm14i Uln olunur. 3_,_5 4.186 (580) 


