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e zi Bey 
Veriyor 

Su şirketinin haktan fazla Köylü, .aüstahsil iÜteva .... s t e 
olarak tahsil ey'edi~i seksen altı k S • 
bin küsur ıiranrn abona'ara ıa Elinden K urtarı aca - anayı 

Üra a acının Baladur Efendi Gibi Sergüzeştciler 
Piyasayı Nasıl Düşürüyorlar? J üteha§sısları 

desine karar verıidıği malumdur. Ankara, 4 (Hususi) - Güm-
lmparatorluk devrinden jnti rük komisyoncu arının vazıyet 

kal eden imtiyazlı şirketlerden ferini tanzim için gümrükler 
bu miıletin çektiği ıstırabı. ma ve inhu1ar ar vekalebnce bır 
nevi üzüntüyü bir vicdan huzu- proje hazırlanmaktadır. Bu pro
rile karşı!a~tırabilmek için .. bu je etrafında Izmir ve İstanbul 
paranın bır Verem haı;ıtanes1 ın · gümrüklerinden de ma .fımat 
şasma tahsısınt teklif eylemiştik. ıstendi. 

ünün mahsullerini değerile sa Efendim, cevap vermediğim gibi şimdi 
tabılmes ni temın iç n ziraat Ben tabiatım doloyısıyJa hiç de susmağı tercih ederdim. 
vekaıetınce bır kanun liyıbası bir zaman, hele bu aralık, İfi· Fakat mademki ılk içtimada bu
hnyırlamyor. Bu liyihaya göre min ve tasamın iç nde, bir mü· Junamamasına kendileri gibi 
z ı rai satış kooperatıfi teşkil . . . benim de müteessir olduğum 

t nakaşaya ~ırdırıJmek ıstemez T • 1 N B f d" o unacak, l<öylüler mutevassı • . B k'I p H opçu og u azmı eye en ı 
d k dım. Ayrıca aşve ı aşa az· Al h' d " b" " 'k b ı farndan, mürabbahacı ar an ur- ,, ey ım e ır vesı a,, u -

tutacaktır retlerinin huzurlarında başlıyan muşlar. ve Yeni Asrın tabirince iradeleri hnricinde umumi Sanagl Miitehassısları 
sıhhatı zehirliyen babtsız:ann Ankara, 4 (Hususi) - Sü A t Tı Alacaklar. bir mevzuun o huzurdan dl,arı "hayrete degw er ifşaat,, yapmıı· ı ı ay11are • 

lstanbuı, 4 (Husu~i) - Rum, çıkarılmasını doğru bula~azdım; lar, mecburen birkaç satır yaz-bir bımaye ve tedavi yuvası bu mer bank sanayı şubelerinde 
labiJmclerini istemiştik mütehassıs yetışmek ü~.ere ~~- Ermen, Mu5evi tayyare der onun icin bundan evvelkı velve mağa yelteniyorum. 

nel<lerı busene ordumuıa ikışer, leli propa~anda ve neşriyata - sonu beşınci sahifede --T kl.f h" d t b · · · manyaya on talebe gonderılı e ı ım ı z şe ır e a mınımı 
yor. 

zin çok fevkınde alaka uyandır 
tayyare hediye etmeğe karar .... •• • •• "4a 

d k "IU'öbet incire Geldi 
mışhr. Yazı ve telef onla yüz erce 
karnmiz bu fıkir üzerinde ısrarla 
tevakkufumuzu istem;şler, kalp 

Satış lwoperal//lt>rl 
Ankara, 4 (Hususi) - Köyl 

verdııer. Ermeniler şim ıye a .&.~ 

ten gelen bir heyecanla muva 

•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• Z;ıaat Vekilı /ıfulılıs H. dar 7000 lira verdiler. M 1 k t• • 1 • e· 
• .. · · .. • cm e e ımız Çın ır Biyaseticumhu:r Sarayında 

fakatlarını bildirmişlerdir Şu D •• 
halde çok olgun bir vaziyette U l 
bulunım fıkrin derhal fili sahada 1 

~~ .................... ç .. ·:y~ .. ·~·~ht~ .... Şerefine incir Me~eles~ V_ar Mı ~ 
ı k B• z· f t V . ·ıd• Muhittin B. Ilıyor Kı: Incır Meselesı 

canlandırılması lazımdır 
Mesela Verem mücadele 

t:emıyeti derhal harekete geç 
melidir Cemiyetin en büyük ga 

8 r 8 Va e eı 1 1 En Hat Bir Mesele Şeklinde Mevcuttur 

Hazeratı Hacı 
Eserlerini Ziyaret 

yesi lzmirde bir Verem hasta· Prens Ve Pre.-ıses 
nesi vücuda getirmek olduğuna Deö-er)ı• Etı• 

Bayramdaki 
göre eline en eyi bir fırsat geç --. Ettiler 
mış bulunuyor. Ankara 4 (Hususi) - elçisi ve refıkaları ve ve· 

Cemiyetin bugünkü mali vazi Gazi Hazretleri gece, Ri· Jiabt Hazretlerinin mib· 
yeti bir Prevantoryum yaşat· yaseticümhur sarayında mandarları hazır bulun-
mağa bile müsaıt değildir. Ne· lsveç veliahtı Prens Güs muşlardır 
tekim bu maksatla attığı ham- tav Adolf Hz. ile refıka . Yemeği müteakip ve 
leyi muvaffakıyete erdirememiş· 1 P L . k . liaht HazretJerile Prenses . . . arı renses uız ve erı · 
tır. Amma kabahat ne cemıyetın l . f b" . f ler Hazeratı, beraberle· 

d h ık d Z. .k . d" me en şere ıne ır zıya et 
ve ne e a ın ır. ıra ı tısa ı rinde maiyetleri, mihman-
tartlar cemiyetin aelir memba verdiler. Ziyaf.eti bir. k.a · 

• b 1 • t k t t darları ve teşrifatçıları Jarı buna ·· 't b ı u resmı a ıp e mış ır. 
musaı u unmıyor olduğu halde Etno~rafya Fakat sıhhiye vekaletinin Te· Ankara 3 <AA)- Ha· 

pecikte bir emrazi sar ıye has riciye vekiJi Tevfik Rüştü müzesini, Hacı Bayramda· 
t B f d. b u" saat 14 kı' deıYerli Eti kabartma· •nesi vardır. Binası kafi olma· eye en ı ug n h 

dığından ancak yirmi, otuz has te İsveç veliahtı Hazret• ~ )arını içine alan eski eser· 
ta kabul edebilmekte, yüzlerce lerile Prensesler Hczeratı x Jer deposunu ziyaret et· 
müracaatı, kapısı önünde inliyen şerefine Anadolu kulü· mişlerdır. Veliaht Hazret· 
ve öksürenleri redde mecbur bünde hususi bir öğle ye Jeri Anadolunun eski sa· 
kalmaktadır. Yurdun vıcdan meği vermişlerdır. nayi eserlerile pek çok 
azabını, ıstırabını 0 doktorlara Yemekte veliaht Haz· alakadar olmuşlardır. Ve· 

sormalıdır retlerile P.rensesler Ha liaht Hazretlerine Maarif 
Eğer <:emiy.ct bir hastane zerah, maiyetleri, Harici vekaleti müzeler müdürü 

vücuda gerirse onun daimi mas· ye vekili Tevfik Rüştü tarafmdan izahat veril· 
r~fını karşııayamıyacaktır La· Beyefendi ve refrkaları miştir 
kın şu su kumpanyasının iadeye Hanımefendi, Hariciye ve Veliaht Hazretleri bun· 
mecbur bulunduğu sekc;en alh kaleti umuoıi kfıtibi Nu· dan sonra ııbhat enstitü-

bin lirayJ a!ır ve emrazı sarıye man Rifat Be,· ve İsv~ç ısveç veliahli Hz. ve zevceleri ıünü gezmişlerdir. 
hastanesinin bahçesinde elli, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••n••••••••• 

altmış yataklı bır pavyon inşa ve-nı· zelo~un Beyan atı 
ettirirse s•hhiye vekaleti ayni ~ e ' 
kadroya yapacağı küçük ilave 

lerle vere.m hastanesıni kolay- M ç ld e 1 ef ftl" Ed kt• ? 
lıkla ıdare edebilir. Bu itibarla • a arıs stı a lJ~) ece . ır • 
cemiyete düşen vazife seksen 
altı bin lira üzerinde hakları Atina, 4 (Hususi) - M. 
olanların teberrularını temin ey· VenizeJos "Anaksartitas,, gaze· 
lemek, maksat ve gayesine tesine beyanatında Resıcümhur 
tamamen uygun olan müesseseyi intihabı meı'elesinde Başvekil, 
vücuda getırmeğe yardım et· Çaldarisin M.Papanastasiyo tara · 
mektır Bunun da şekli şu ola- fından yapılan teklifi kabul et· 
caktır: tiğini ileri sürmüş v demiş· 

Verem mücadele cemiyeti tir kı: 
su şırketinden, veya komiserlik· " Yalnız mahal fet, M. Çal · 
ten seksen altı bin lira üzerinde darisin istifası halinde yerine 
hakları bulunanların abone nu· gelecek yeni hükumetin de an
maraları ile isimlerini ele alacak, laşmağa riayet cd ceği hakkın
bunlara mürecaat•a h'!k)arını bir da M. Zaimisten teminat iste• 
verem hastanesi inşa edilmek mck tedir. M. Çaldariı intiha· 
kaydile cemiyete teberrü eyle batın nispi usulle yapılmaıını 

- Sonu ıl.mcı sahi/ede - da kabul etmişti. Fakat M. Kon· 
i:•nıail. ~akk.-. diliıio tazyjkı altında fikriai 

rafından nispi usUlün kabulü 

hükumete tariz olduğunu ve 

hükumet fırka! rına daha mü
sait olan bu şeklin tatbikinde 

menfaatları olacağını söylemiş 
ve bu anlaşmanın karar altıoa 

alınan noktaları daima inkar 
eden M. Çaldaris tarafından 

torpillendiğinini ilave eyJemiı· 

tir. Girdli devlet adamı bu iti· 
IAfa taraftar olmakla beraber 
ileride yeniden mea' ele çıkma 

maıı i~in atlaımanın kat'ı ol· 
muma iatemıldedir. • 

Topçu oğlu Nazmi Beyin ga· 
zetelerle neşredilen bir mektubu 
üzerine fikirler hep incir işleri· 
mız üzerine teveccüh etti. iki 
sründenberi hemen her tarafta 
incirden ve piyasasından bahse~ 
diliyor. Üzüm etrafındaki müna• 
kaşadan sonra şimdi de nöbet 
lncıre geJmış, demektir. 

Bu hususta Hnelerden beri 
incir işlerıie meşgul olmuş bulu~ 
nan Muhiddin Beyin de mütalea .. 
ıını öğrenmek istiyen bir mu• 
harririmiz dün kendisine müra• 
ca11tla bazı sualler sormuş ve aşa· 
ğıdaki cevapları almıştır : 

incir Pıyasasmm buqünkiJ 
vazıyetl hakkındaki miltatO,a• 
mzı sorablllr miyim? 

Muhittin bt}' - Sonu 8 ıncı Snhıtede -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir itleı•ci Gazete e Göre 
- Fransız - Rus dostluf!u -
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Sabite 2 

Anketimiz: 

Dr~ Apti Muhtar Bey Diyor Ki: 
························---························ 

«Bir Hakkın Sahibine Iadesi 
Yüz Verem Hastanesi Açmak 
Kadar Sevdirici Bir .Jesttir» 

• 

Jl[uhterem Dr. un Endişesine Cevabımız 
Su şııketınden ıs111dat edilecek bıoaeını oi71n baatahanenıt.ı şıuı

seksen bin /11a ile bu veıem hastanei diden hediye edıyorııın. 
ınşosını teklif etmış ve bu hurnsta Sızın fıkrınizi Jiik,rk holmı-
münevveıle11mızın tik11/trini soımuşluk yor de~ılım. Fakat onılıuı çok 
Doktoı Apdi Mulıtaı bey bu müna-
sebetle biuşu ceı•abı f!Öndeım4ltrdiı: daha yüksek bildıJ::iıu vı lıiç lıir 

Sa şırketınııı lzınır ı al kından f•ye, lıattft caınıy•te ve cemiya 
1tn,.Jerılenberı lıakaız yer• aldı- tin ııbbatıııı& hile deı;-ı,ınedıgı:n 
gı paıaları, Oaınboriyet bükft- adalet bi11inin her ş~yiu fe'I' · 
metıııin şırkettan iıtırdat ed•O•· kinde totoldnguno giirıuek '1'6 

cagını ye iıtirdat edilecek bn çok ındigiııı h!ikftınetimin lın 
yalda, müebet olan gidişıııi, hır 

defa daha tekrar görmüş olmak 
saadetini tatmak ııtadıp;imi "c 
tatmak iıtıyornm. 

Yaııi Aaır 

Doktor 
Aptl Muhtar 

Muhterem 

:renı asır 

' \ ' ! '· ·~ 

Afyon inhisarı 
Bir Müddet için 
Mü~ayeatı Kesmiştir 
Uyııştuı ııcıı ıııaddelor ınlıiıar 

idaresı pıya•aılaıı afyoıı ırıiiha 

yeatını kıl:\ hir ıııiiılılat iç rı 

keııııışlır. InbıeHr idaıeıi ~imdılk 

ne tiiC!'llı dan Y• ne do nıiiıtah. 

ıildın afyoıı alııııy•caktır . Aııcak 

elindeki afyııııunn ~atm•k mec· 
buriyetinde ol1tnlardaıı ciiz'ı bir 
mıktard" ıııiibayealla lııılıınnla 

oaktır. 

DABEBL 
B•lediye intihabatı 

Bugün Büyük Halk 
Tezahi~ratı Vardır 

Otobüslerle intihap Mın
takaları Gezilecektir 

························~························ Beleılıye warku ıntı tıaı• ~ıı· kotho ıJogı ıı Kahramanlar aao-
ciiınani reıai doktor Hebçet Salılı dcgı, tıınzıfat hanı, 1'ılkilık park 
bey diiıı iigladen ıonra ~arşıyaka aanılıkları ba~larıııda dııralıcak 

ve Bayraklıda belediye ıntıhabat "• miitukıheıı Karantina aandı
işlarini t81tiş atıuiştır. ıtı ha,ına gidılecek oradan Gü· 

lntıbahat her tarafta bam- zelyalıya geçilecektir. 

Bo&ünlerd• tiicoardan Ya retle denm eylımektadır. Halk GiizelyRlı<l:ı alaya iştirak edan. 

müıtııbıilden afyon mühayeuıua 
başlanmak için talimatın galmt
ıina ıntıur olonıuakhdır. Tali· 
matl11 blr!ıkt• tabıiar.t ta bık· 

da Yal Ye zarnalıırla IPZahilrııt leı a fırkll tarafından hır iiğle 

yupaıak aandık başlarına giderek yamegi •~rilroıktir. 

reylerıııi kollanmaktadır. Sut 13,30 da alay Güzelya· 
lntihı<lıat ıniinauhetil• hn lıd•n hareketi• Kar.lotina aan-

paraların ubılııni lınlmak mötkıl 

oldngıından dolayı, bn para ıla 

lıımirrle derııı hır ihtiyaca o•· 
11"•P yerecek bır Verem lıutanaıi 
knrnlmaaına tahaıs tdılmeai tik
~iot, ittirıok edıp etmedı&inıi 
ıoroyorıonuz! 

Samimi olmaklıgıma razı oln

roraanı11, ban bn fikre taraftar 
plmadı&ımı ıliyliyeoep;inı. Bir 
Verem butanaıinin İzmir için 
)ı. katlar lilzomln lıir müe11eıe 
'•ldıguuo benim kadar kimıa 
takıJir edtmH. Bana rap;man bu 
~lkrin aleyhinde bnlonoyornm. 
Ve batta bu takliftea içim• fe 
~alık geliyor. Ben bir millet için 
ııbhattau Ya aaglıktan ayni Ye 
ondan çok daha öıtiln olarak 
adaletin liizomona kani olma~ 

bir adamım. 

doktorun enJit• Ye itirazını ınii· ı .. ııwekt .. dır. ---- giin hiiyiilı: bıılk nömayi~ı YH· ılıgına gelaoek bnr .. da da tazıı.· 

dır. Bütün l:ı:ınır balkı kendı biirııt yapılacaktır. 
mıntakalarında en co,kun hir A IRJ lmraılan Köprüye aYdatle 
beyeoanl11 intıbaha o(,. 11 büyük Mıaırlıoıtlu c .. ddeaini takip IU· 

a lı\kaaını 'gölteraceı. tir. reti le Degi rmendagı, Etref pı&fa, 

Ban, çok 11ydigim bükdme
tlmiıı, adaleti bar şeyin üıtiiade 
tnttugonon an ııfak bir delilini 
ıördiigöm zam:ıın, b•t yüz haı
ıabane açmıt olma11ndan müta
Tellit ltYincimin biıı kat fazla11nı 
cluyan hir adamım. 

bal•galı ltır hılleasıyete atfede-
biliriz. Zira biz ıo şirkBtiuden 

lıtirdat eılil•cek para ıhı yıne 

halka ait bir halk ıniieaıHi ya
pılmuını i•lifunı. Hak111; yere 
alınan paranın tabiplerine birer 
birer tenii il• onan urıım 

gibi bütün bir ••hır halkını d•· 
gıl, hütüa oemir•tl alakadar edı>n 
mülhit bir atatlıı miicad•l•J• 
tabıiıi ara11nda ancak balkın 

l•bioı bir fark Yardır. Horada 
adalet mefbnınıınu ıniicerret 

olarak kullanmıya ımkiin yok· 

tur. Qönkü de-rltıt "" millet 
mefbomları birbırinden •yrı 

Bornova 
Ehlt Ba,.van 

Sergisi 
Kbli b11yun aargıai diin öıt 

leden nvel Hornova ııiraat m•k· 
tebindı açılmıştır. Hakem heye
ti tamfından ittırak eden b,.y. 
vanların puuntojluı yapılınıttır. 

Sergıy" 182 bıtynn ittirak 
atmıştir. Bngüıı 8•rgı lıalka •çık 

holundnrulacak ve akşaın k><pa· 
nJıcaktır. 

Selıze Hanları 
Sıhhat müdiirü doktor Oe• 

<let '•ey aehze hım.arından bazı 

)arını teltış 11tını.~tır. 0 ..... 1.t bey 
hanlarda giirılü,ı:ü rıokıaalıuııı 

ıslahını teınhıb 11tnııeıır. 

---·-~· 
Zararlı 

Hayvanlarla l\1ücac!ele 
Mahsulat ve meuuata mühim 

Tanzim adilen programa ı.ıö- Dolaplıkııyu asııdılı:larını :ııya-
rr, 10 otohiiı konıgın öniinden ret edecektir. Soara llıiç••ın•lik, 
bando mo1ıka ıla•ul .,. zoına· P•zı<ıyarı, Tilkilık aandıklarııı. 
lıı.rla, IQinde mektep çncnkları dan tekrar geçilecektir. ICeza 
u halk oldogn halde ıaat 9 da tekrar tanzilat hanı, l(abra-

ruanlar n Alsancak giirülıcek 
b a rekatle bı rinoi Korılıııı yol ı 1 e 

KarRntınıı, Gözelyalı aanıiikları-
A l111noağa ridileoak orad" ınti "" ugrırnılarak Kiiprü Ye .Mııılı 
hap eandıgı batında tezıbiirattK o~lıı yoluyla Degırmendagı, Et· 
lıalondnktauıoıırıı k11file Hayuklı nfpa,, Dolaplıkuyo, lkiçetrnalık 
undıgi başına gidacektır. Ora- PMzaryeri ve tilkiliga urılacak 

<landa Kar,ıyı<kaya gaçıle•~Pl<Lır. u meraaim burada hitam bnla· 
Saat on bııçnğa kadar l{ar4ıya· caktır. 

kada tezahürat yapılacaktır. Tezahürat alayını aYokat 

10,5 da Kr,ıyakadıtn hnre- ICkrem h~y idare edecektir. 

Japonya ile Takas 
Sandık Afyon Satıldı 

Sandık Gönderildi 
Bin 

400 

Verem Hastanes; 
- Baş 1 at atı 811nıcı Sahılede -

diklerine dair birer taahhütna 
me imzalatacaktır. Bir nevi ve· 
kaletname veya itimatname ma· 
hiyetini haız olacak bulunan bu 
imzalı kağltlarla su şirketinden 
parayı almağa hak kazanacaktır. 
Verem Mücadele Cem;yetinin 
şekle ait bu muameleyi üzerine 
lmafrı bir şeref bir vazife saya· 

cağında şüphemiz yoktur 
Bu şek:ın ikmali için birçok 

münevver ' er cemiyete yardıın 

etm eğe amadedirler. Bizce fi· 
kir hararetli alkışlarla tasvip 
edilmiı. muhitimizde dtrin l>ir 
memnuniyet uyandırmıştır Bu 
hassasiyetten zamanında ve sür
atle istifadeyi bilmek cemiyetin 
uhdesine düşen bir borçtur. 

İe:r:ıııa:l.ı ~akk.ı 

Pınar başında 
Nar Kesimi 

Her aenı oldu~n :ıbl l•ogü• 
Pınulıaşında nar keıimina bııt· 

lanacllktır. Kaıtm beş Onma d ... 
uoı adecekl.ir. Şabriınizd•n YI 
Bornondan halk otebüıltri 20 
kurut fiatle Pınarbı,ına yoloıı 

taşıyacaklardır. 

lzoıir önsafta 
Ergı<ni iılikraz tabYillari O 

tertibinin lzmire ıniirettep olaD 
k11mı, yüde 33 fazlasile aatıl· 

mı,tır. Bu itıbarla r ııuılr yine 
önaaflardan birini alwı.tır. 

Türkiye 
Holanda 
Klinng Anlaşnıası 

Türkiye n Holanda bükt1 
metleri aruında aktı<lılen kliring 
ıııukanlHi Markaz cıımbnriy al 
baııkaaı 1 zınir şub11in• tabliA 
etlılmiş va tatbikine ba,ıaawı•· 

tır. 

Hu mokaule ıaaoibince ib· 

Bıtlkın oabinden hakaıa olarak 
ılınan bir parayı bükdmetln 
idil eli iıti rd:ıı t •diyorH, o para, 
miktarı •• k•dar aa olar•• ol
ıon hilk1\ııııtin del&Jatil• 1abip• 
jeriıin elin• iade edilmiı olma11 
' o kader yütHk, o kadın ıı!Yi, 

• katlar HYindirloi bir cJeah tir 
.ki bı jııtin uyandırdıgı maneYf 

olmıyan Ya biriblrlariııi tamam· 
lıyan mefhumlardır. Koro b r fer
diyetçilik balkihu mütaleayı hak
lı göstarelıil•r. Fakat Yıışaılıjtımız 
aerın ınıanları a<laletın camıyat 

baHbıııa itl•nmit olmııaını kendı 
basaplarına ltl•nnıiş lıı r ndalet 
ten farklı aayamazlar. Bo iti
bıula iıtanbol telefon şirkwti da
nıında oldajto gibi fzmir ııı 
tirlı:atlnden iatirdat edıl•"•k pa
ranın da bl r yarem baıtaııeıirıe 

earh hım adaleti teınıil edecek 
bir Her, hım dt t•hrııı ye cemi
yetin bayatı namına kalplere fe. 
ralalılı: Yaran iftiharla kartılana 

bilıoak bir &bide olar. 

zararlar veren hayvanlarla ve Uyu4tıırnca maddeler inb11ar 
bilhassa yaban clomuzlarile ilıin idaraail11 Japonya araiında ak· 
ci teşrinden itıbaren mücadele taılilan afyon takaaı mııaıue aain• 
edilmesi ve mücade'enio ehem· harareti• deuoı edilmekte oldu 

miyetle takip olunması Zıraat jtn habu alınmıotır. Malum ol-

TeşrııııevTel ıonlarına dogrn racattıın mütevellit olıon olma• 
mütebaki altı yii:ı1 aandıgın <lRha 110 .. ıki borçlar da kliring mn• 
ıki yüıoı aandıgı günderilmui kaulesi muoibinct ödaneotktlr. 

!
h eyecan T• delAlat ettiti 4eria 
m&ıa YI iıpa t edeoagi yültlak 

(doğrnlnk, açılaoak yüa nram 
lıaıtahaneıiııin y•pabilaoegl tt· 
ılrden bin kat fazla olar. 

Bana aıt olau bir parayı,lıana 
jiadtı etmak, hanim elim• gaıir
teblltctk kadar, baıi dütüıın, 

/benim hakkıma nikbibaa ela• 
bir bükdmetin nrlıp;ını doymak 
onu aaapla bi11etmek kadar, bü
kdmetlmi bana sndiracek biç 

bir ••Y yektor. 
Benim ıoi11tim:ıl edifdigi ı<iy. 

ltn•n hakkımı, ıuıııtimal edenin 
elind•• almak, l>eni aıla alaka-
dar atmaz. ~niiıtimal adilen 
lıakkımı, ııııiatimal edenin elin 
aen alıp ı., bana ıormadan hir 
b ••kil yere nrmiş olmak, onu 
flrketıen alıp memleket• hediye 
ıtmak olor ki, bea farkında ol· 
madııtım bir ıuiiıtlma14en ~iya . 

de, farkınds oldognm bn foınli 
ta1arrnfa ıayan ederim. 

lıtanbul; taleloı tirlı:etindın 
1 ı.tirdat edilen parı ile açılan 
)bir eanıtaryomun lı.alkın rnlıon· 
da na iz bıraktıjtını bitant bir 

ıı:iirütl• ıırattırını:ıı. 

Şono da yöııde 7ü• bir kanaatle 
iddia adablliriıı. So şirketinın 

aboıımanları araaında bir ple· 
biıt yapılaa içlerinden bir kiti 
bilı çıkıp ta cŞirktttH alınacak 
ba para bir nrtm haataııeaina 

1arfadilmHin• demiyaoaktir. Bi· 

lakis bapıi bu iti alkışlayacak, 

bundan 8arinç doyacaktır. Nete· 

kim mulıtare111 Apti Mabtar hıy 

da yaz11ınııı ıononda kendi h•· 
ıabına 'irkatten diişMek parayı 

bir nrenı lıaatanHi na tarlı:e 

mamnııniyetla taraftar oldnğn· 

ou ıöylüyor. 

Bizim temennimi• teklifimi• 
ıııio 11liblyattarlaroa kabulünde• 
ibarattir. 

Cani 
Mahkum Oldu 

Gac;a•larda Torbalınıa 

K•noa kö71indı iki liralık 

Do 
!.ir 

Va bn paranın bir aanator- alacak yilziindtn bir cinayet 

1""'" nrilmtyip te, elin• &idin · itlenmi,; Hüae7ln iımindı biri 
aey• kadar ••hibiol ıuıyan !lir .Mutafa iı111inde bir şahtı bi911kla 

biikfııııet .i•~tı oluydı, bınon öldörmüttü. 
daha nı kadar derin bir minnet Dün bn cinayetin kararı •ıtır 
Ye mııh .. hbet uyaııdıracajtı ha- oaza mabkemHinde Tarilmiotir. 
kikatıı. bir mokayeaa adioiz. Hüaeyinin ıoçn eabit görül•· 

Heıı, •.;; kftmetlo hn ankete rtk on ba' HD• agır bapıina 

Vekaletinden vilayete bildiri!- dojta üzere uyoşturuoıı maddaler 
miştir. inbiaarı J "ponyaya takaa ıoreti 

Muhtelif yerlerde mücadele ile bin 1andık afyon aatmıttı. 
komisyonları tarafından aürek Bu ııfyonan dört y iiz aandıgı 
avları tertıp edilecek ve memle tinıdiye kadar lbraç edilnıittlr. 
ketimiz mabsüllerine zarar ika Bu ıaiktıır JRponyada aarfedil
edın yaban domuz'arının verdiği dıkten ~oora dıgar müttıbaki 600 
zararların önüne geçilecektir. 1Rodıgın gönderilmtaıııe batla· 

Vilayet keyfıyeti kaza kay· nacaktır. 
makamlarına tebliğ eylemiştir-

Şika~o Piyasası Listjk 
Buğday Fiatleri Ayakkapları 

Sağlam Son hır bnfta zarfında fzmir 
ŞikagR pıyauıında balnıbııt piyaeaaına mühim miktarda J:l,. 

fiatlari 11\~lanıdır. Fiatler daima tık ayakkabı &•lınittir. 
yükıeklik i~tidaılını kazanmak Gelen lıiatik ayıkkapları, Ilaı, 
tadır. Hllba11a hogday, arpa .,. Franıız .,. Japon ye AYaıturya 
çavdar fiatlarinda göze çarpacak mallarıdır. Fıatları ucıı:r. olduııu 
kadar bariz lıir yükHlma kayde- için memleketimizde imal edilen 

ıiilmittir. l&ıLlk ayakkaplarına rekabet ede 

oıği eaditHini uyandırmaktadır. 

molıtemeıdir. 

;raponyı il• yllpılan •f:rcın 

taku mukaYal111i umnmt takaa 
mokant .. inin aynidir. Memleke
timiz~ afyon •o kıılıili nde .T llpon 
aaııayi ııt1a11 giraoaktir. 

.Memleket• girecek olan ,J •· 
poo emtiuı tahdit edilmit u 
manılakette herhangi bir teair 
yapwa~ıu• meydan vermemek 
için tadabiri lfızıma alınmıştır. 

!Çorakkapıda 
Yangın 

Qorakkapıda Elrnnlar aeka
gında fsruail kızı Sıdıka hanı· 
mın nında yangın çıkmı' u 
bazı eşya yandıl<lan Mnra aön· 
<lürlmüştür. Yangın; eTde kiıjlıl 

parç'<larile oynıyan iki yatında 
Ruhi adındaki çocnğon kagıtları 
atetleıaa11 yüııünden çıkmıştır. 

Zabıtaca tahkikat yapımak
tadır. 

~ 

Bul2aristanda 
Kontenjan 

Bolgarlıtanda kontanjaa 111ık
tarları hakkıu~a yeıi bir karar 
ıamıt çıkmıştır. Yeni kararname 
930 - 931 • 932 aenelari Yaaatiıi· 

ELHA.llBA ı. 

oin yiıa<l• elliıi fiııarinden bızır 
fllnmıttır. 

Bn karar ila,11nloa yalnız 932 
aenHinin yüzde alliıi iizerindarı 
bt1ap edilen mıktar defl,tiril
makla iktifa olunmamış, aynı 

umanda taku ifa muamele far~ 
farı arllırılmıt .,. bo mnamılı 

MlLLJ KU1UPHANE Sl/VEMASJ 

Yeni mevsimin 
ıeTimli çifti : 

açılması ,erefine, beyaz perdenın 

JE.&JI' B.&RLOW ve 
CLAB.K GABL'E 

Tarafındın temsil edilen mevsimin ilk güzel filmi 

8aygon Gözeli 
ler üHrind•n alınan primi kon 

iatirak ao ., ,.ili altını• ki,ioin hükmolonoıottnr. d"I ' • trol atmak gayuı tı<k ıp a ı miş 
reyile, Hl• \"•kmıyan bir tak ki- ... T8•r1ıl!lfjy~e~Y~allglm!Vl!'e~l!M~a~m~u•ıa!lt!l'ıl Primler 'imdıkı halde yüzde 
tinin bakkıııı fn•ııli ılaralı: ta· Sanayii Llmttet Şlrk•tl Tur Yat :!5 - 45 ııruındapır. 

Franıızca sözlü büyjik aşk ve his romanı 
~-=~ ............. ~~~-- . 

Bu Hattanın Zengin ııaveıerı : 

aarrnf ııtmemuıııı, lzmire ha- lzmlr Şubesinden; -·-
ai1• edilecek olan oıı hReta•• Tahıildar Ya,ar efendinin 3 A.J'&r işlerini Tefti, 
yapılmuına teı cı h ederim. Teırinievvel 934 tarihinden itiba 1 k tısat Velıalatı ölçiiler "' 

'u 'irketincien bi11ema iaabet ren fabrilıamizle alakası katedil- ayarlar müdürii Htkir Sılkı bey 
ailen on krn~un hatırı için bot· miıtir. Keyfiyet muhterem milt dün. tebrimize ı•lmitlir. Bekir 
binlik ettig. m zannına kapılın terilerimizin haberi olmak üzer• Sıtkı hay marku n mülba 
mamuını r.ca edeı im; lıtn kendi ilin· oluour. 2-3 (588) kat aur ıtlerini tıttit edecektir. 

1 KARANFiL, musiki' sanatkarımız MÜNİR NU
RETTiN beyin bir şarkısı. 

2 MIK! YAMYAMLAR ARASINDA (Canlı resimler) 
1 enzlldtlı Ft11atlar : 35 - 45 - 50 - 60 kuruş ______ ,_ 

Seanalar: 15 - 17 - 19 vn 21,15 te, Perşembe günü 
13 ve 15 te talebe seansı. Cuma günü 13 te ilave seans. 

- Pamrteıl GIJ.nü Yenl Program -

Fuhu,ıa MOcadele 
Kadınları foh~a. te4Yik •• 

ka<lın ıimıarlıgı etmekle ıu9l• 
İlya vğlıı Oako bı&klcındaki tab· 
kilı:at bitmit n ıoçlo aıliyt oı· 

za mabkeme1in• Yarilmi,tir. 
Osman Nuri B. 

lzmird• ıcr~yı tababet ad••1 

rootkıın mntaba11111 Oıman Nntİ 
bey Sıhhat Y~ içtimai muaun•' 
V ekiilatiııce Denizli mamlekıl 
hastanesi rontken mutaha111ılı 

gına tayın olunıuo,tur, 

Adli Takibat 
iki oolpnaweyı ba,kalarıo• 

tablig ettıginden dolayi miibati1 

Oemal oğlıı Remzi efendi balı· 
kıadıı adıl takibata hatlaıınıttır· 

Kanuna Muhallf 
Sokak ortawıuda okka ila tat' 

tar bir kııntarla kömiir çnTalt•· 
rını tartan M.abmet oı:ın lbrahi!ll 
iıminde bir adam ölçüler kıınıı· 

nuna mnbalif baraliet ettijtin4•' 
dolayı adliyeye "'9rilmiştir, 

ŞDkrG Bey 
Aydın Tılı\yıti M.üddeiumııdl1 

mnaTini u Hhık l:ıımir miiddeİ' 
umumi moaYinlarindan Şükr• 
llıy diln aabıb ••hrimlııe gelmit 
öjtled•• .ıoara lzmir Yaparll' 
lıtanbnla ııeçmittir, Şükrü bl! 
bir aylık mezoniyet ıııüddıti• 

latanbulda geçiracaktir. 
Tayin 

lz•ir 11yyar atıbbaaından o•· 
llll bey Bayramiç ka:ıa11 Bel• 
diy• doktorlagona tayin etlilmif 

lir. 
ceıaı Bey 

Villyet Jandarınıı kum•~ 

lıf.?ı mülbnklıRına Oelal bay tar' 
edilmit ... mnmailoyh dön :ıl' 
rek YıııifHin• bııtlamı~tır. 

Menemen NUfus Memurıuf 
Menemen nüfus memurluğu_, 

naklen tayin olunAn nüfua b~ 
kitibi Avni bıy tıkailtlüğiiP 

talep etmittir. 
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-9-
Ben Bütün Dileğimi Onu Kurtaranla

ra Bağlamış Akdenizin öz kızıyım 

Fakat sizi tanımak, :;İzi ö~ yakJarı ucunda hınçkıra hınçkıra 
renmek için bu kadarı yetmez ağladım mı? 
Şimdi ben de sızı siz nkilerı No. - 6 _ 

bilmek istiyorum Ben de onlara, . Bugün yatağımdan kalktım. 
zizin b'r (anama) yaptığınız bü· D"z'er:m bir avuç kölçe .Sa!'an 
yük in~anlığın bin ve bir şülua- dım. titredim. Tomrisin kollarına 
nını ödemek istersem çok bul asılarak pençereye kadar geldim. 
mayınız Tomris hanım!· Altıma bir iskemle sürdü, arka 

Gözlerini önüne eğdi, bir an ma yastıklar 1'oydu .. 
!birbirimize bakmaktan içımizin Fakat ben lzmir kızının karşı· 
heyecanını göz'erimizle ~ıöster sında bu kadar takatsız oldu · 
mekten çekinir gibiydin. ğuma sıkılıyor, utanıyorum. O 

Anne, anne, işte şimdi bu yü içli bakımiyle üstüme düşdükç~ 
ce dakikaların dokunulmaz zev ben her nefeste, Izmir, lzmir 
kine senin anne gözünün ortak diye haykırmak istiyordum .. Bo 
olmasını ne kadar isterdim. Aca- ğucu bir Haziran sıcağı var, 
ba ~i~. an ~ç·~ o şaşmaz, anlayış fazla yazamıyeceğım .. 
h S[Or~ş~crı~ ılc. b.ana Tomrisin Bir haftadır sana yazmadım 
n~ ~uıundukJerını de aça bilir yazamadım anne, Buna rağmen 
mıydın?.. t k .. w •• 

O .. .. .. . . . ar 1 gogsum sargısız, sağlı-
nu? duşundu~lerını mı?. Fa- ğım yerinde, lımir yolu gözü 

ka! benım ya, benım düşündük- mün önündedir . F k t · t 
lerım? a a ış c 

Ö . . . yo'a atılmadan evvel, yahut 

Çin Heyetine 
İstanbul Kuman~anllgı 

Ziyafet ver~i 
İstadbul 4 (Hususi ) - Şehri· 

mizde bulunmakta olan Çin 
askeri heyeti şerefine lstanbul 
kumandanlığı büyük b:r ziyafet 
vermiştir Ziyafette iki mem!eket 
dostluğu tebarüz ettirilmiştir. 

Muğlada 
Muğla, 4 (A.A) - Son onhe' 

giin içıııde Muğla ibtisaı mnh
kııneai o• yirmi ait ı kı,çu kçı da-
nıı g•lıni~ti r. 

Muf:?la, 4 (A.A) - Totta~a 

kaçakçıyı serl>ut bırakmıık n 
yaııaya aykırı i~ yapmaktan 
ıuçlu l!"'etbıyt nin lzzıttın kHyü 
muhtarı Hılıui efendi hir ıeve 

hapis c11zıuıına çarpilınıştır. 

Tifo Aşısı 
J{ıuınmono, 3 ( A.A) - Ş" 

lıi rtle giirillen tHo vakaları üzo

rinf', ınıkteplne vı halka tifo 
. v. zdemı.rı~, ~ehk kalbine, o yola düzül ene kadar önümüz 

çelıgı su gıbı erıtcn bu kızgın dek' I' . k aşı"ı yftpılnıuına başlanmlştır. 
1 ı enge .erı ırıp geçmek, U k r J 

a ey nereden dü,üyor?. Harp Jazım · Ş8 ta ~· OSe er 
ieriıinde oğlunu bağlamak iı Bunun k 'J 
t -· (A k) o·· ıçın artı mek- U~ak, 3 (AA) - z,raat ve 
egın ş zden sevgi bumu · tup almazsan üzülme aıınc .. 

dur yoksa?. y ı, baııkıalarına. gelen Ercırni O. 
n· J üce ülkümize bizi çeken kuvet, tıutihi tah•ilatı 1" .• \r11·1ıeo ıatıl· 

ın e anne T omrisin söz d d k ' 1 ' sana a ayanı lı b:r teselli su 
erini sen de dinle. Beni ona çe- nar elbet.. 

ken sihrin asıl tılısımını seze· ,,.~ 
bilesin. • z h • 

mışlır 

Uşak, 3 (A A) - Şeku fah. 
rikatının, ~ehirdıa ha~lıyarak 

Tokat-Turhal Yolu 
....................................................... 

Şeker Fabrikasının Faaliyete 
Geçmesile Ehem 

~~~~-----~~~--~~~~ 

İyeti Arttı 
~l'okat, 3 (A. A) - Şeker 1ab- 1'okat, 3 ( A. A ) - Tokat. 

rika ına pancar taşımakta gtil;· 'l'orhnl yola muntazam bir 'c 
liik veron dar Tarha( köprüeii kilde yapılmıştır. Bu yol in'a 
muvakkat lıır şekilile g nitletil- atana soıı z~mnnlarda çok ehem . 
mı~tır. Yunclnki korknlar yıkıl miyet verilıyordu ~ ıındi 1'okat
ını~, y ııııe alı~ap de teki r illi- ~iT".u yolanurı tamiratına l>nş

ve eclılerek pıanonr nakliyatı ko lanmı~tır. VWiytit yollarırıclaki 

laylıtştırılmı tır. İlericle munta faaliyet her Luıusta takdire de· 
zam hır kiipıii ynpıfacaktır. fter hir yiiriiyüş takip etmektedr. 

-· •• e ..... 

Silah Satışları Artıyor 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Londrada Da Tahkik Komisyonu 
isteniyor. 8 Ayda 3,5 Milyon Lira 

htnnhul, 4 ( Husotıi) - ~ıllUı aatı,ıarınııı artınuı biitiiu 
ıliinya deTl11tlerirıirı naZArı dıkkatinı celbeden Mr hadiıe halini al
mı,tır. .Arntıikadan ııınra Ingilterede dı ıil~h eatı~larıoııı artmuı 
biiyük bir ıd!i.ka oyııııdırınıttır. Son Hkiz ay zarfrnda yalnız ln. 
~ıltereden iiç buçuk milyon liralık sahş yapılmı,tır. Gazetelu ve 
onıumi etldlr l..ondracla bir tahkik heyetinin te,kil olunıııaıını iı

temekteilir. 

Nurullah Esat Bey Geldi 

Rusya intihabatı .. ...• 
90 Milyon Müntehip Pan· 
sovyet azalanm Seçecektir 

Stalin 

l\I oık ova, 4 ( H uım ıi) - Mer. 

ktz icra komite.inin nırdi~i •miu 
tnfikan bütün So,.yet ara?.iıinde 
şehir 1·e kl>yler<le So•yıt. azala-

rının intihabı için irıtılıabat lıa

zırlıkları batlamı,tır. l utibabat 
bir Tefriniıanideu 1 Kanuan 

nTele kadar ılirec·ektir. Hana ... 
noeTul içinde Ti K:1nuna1anf 

iptidalarında Sov1et azaları 

Kayseri Fabrikasının Bütün Ma- 7 l10İ ParlloT"yet kongruınin azu. 

k
• d S d larını 11çeceklerdır. Bu kongr• 
ıneleri Haıırlan ı, evkolun u 15 KAnanuaaaide toplanacakrır. 

B . e ra elinin tersiJe gözyasını 
en ona. o yere bakarak ) k 0 B 

böyle sessiz ne kadar kaldık? sı er en . en bu teseJliyı seni 
Zaman denilen mefhum o ka· bir gün görebilme~ w ümidile bu 

htanbul, 4 (Husmi) - Sovyet Rusya ve Almanyada sanayi 18 ya.anı bitirmış hiitüıı -.atan. 

hareketleri üzerine tetkikat yapan Sümer Bank umumi müdürü da~lar intılıalJato ıştırak ıdecl'lk~ 
fohrikAfk kl\ılar gttlf'cıtk olan to•• lııtııı k ,·· .ı ..::- Af Nurul'ah Eut bey akşam şehrimize avdet eylemiştir Gazetelere lerdır. Banlar YU milyon kiı:ıdır. 

O IZtll euır. nt>Ulllll yon 
ıstıkl\rn•ı • . . h .beyanatında "Kayseri mensucat fabrikasına ait teçhizatın hazır- Çinin Protaatosu 

dar kısalmıştı ki Bıraz 1 luyorum Öz! ,, Kagıtları tekrar 
.., ıııe uzanrual\ ıçın azı r l v 

ilki 1 kt l 
andığını ve tamamen sevk\!dildiğini ıöyledi ıH YRpı ma RC ır. Vaşırı rtoıı, 3 (A.A) - Çın 

T···r··e···n· .. ··G···u::·Z··e···r··g· .. a .. h···ı·n· .. d .. ; Yumurta llıraca tı .. fiı'i :ıı. s •. k•ııdi bükQm•ti•İ• 
O Amerikanın gumu~ eıyaıetiai 

Bir laka Zuhuruna manı· yeni Ni za~na111 e ,.~ asdik. Edildi •• :;;~:i~~:1°ü·,~iir~trafın<ln M. Holle 

t 
_ •· an a· sıraladı, bagv ladı çek · 

amıyacagım tasalı bir bakı•la le t• d. mesıne yer· 
ba . d" "' ş ır ı .. 

şanı çevır ı, kısık bir ıesle D 
ceHp verdi: udakları arasında .söyleni· 

s· . b yordu: 
- ızın ana, beni111 size, E . 

borçtan, şükrandan bahsetme t - vet hcpsı bu kadar, ya Ankara, 4 {Hususı) - Yumurta ıbracatına aıt hazırlanan .................................... , 1111, 

Olacak TBtb'·rıer nizamname ili tasdıka iktiran eylemiştir. Bundan sonra ihraç Macarı·stin 
edilecek yumurtalar kontro e tabi tutulacaktır. O 

i h k 
' ra anması eyiJeşme · t k 

ne a kımız var Demir bey? cephey , . d" . A sı ve e rar 
Biz baştan başa yabancı çiz· ten e gı '.~• .: ra .sıra Tomris. 

melule sarılmış yurdun b gelen kuçuk bır ses de ol-

d 
. . aş ucun · masa.. Son zamanlar<b. ııiınendiff!r 

a bırleşmıı yoldaşlarıs v 
Farzediniz ki be:n de. bu inli- bak Onun hayatına karışan, onu ~iizerg:1lılarınıla bir kaç Taka 

yen güzel lzmirden bir parçayım dan, ve bana kuş kanadıle olmuş Te ho Tl\klllar yedincı 
Onun yanık, viran bağrında tü- ;~. ~nk hab.~r uç~~an bu asil i~ll'lıue miifeltişliı?inin nazarı dık
ten alevleri, can evinde d ur ı~ını oyle gormek isti katı.na c•lbetmiş olduttandan mü. 
bir yangın varJ w r~~a~ yorum kı... Fakat Gülere de fettışlık lllllkl\llll Tİlayet Tallta
doğu ufukiarı d ıgını .. ~~inç ıgkını, acıyorum. Zavallı kız, hep ayak ııle kaz" ,.., nahiyelere mühim 

n an suzu en ızıl di ı k b' t güneşlerle a d 1 d reyor anıyorum i o da bü· ır •mim göodermı,tir. Bo ta 
Y ın o an yur umun tiin ·· 'tJ · d·ı k ·· · d b Yetil tepelerinde b k b' kl umı erını, ı e lerini, Oze mıın e azı geçitlerde treoın 

hiç F k ? ıra mıı ır sa ıyor Dün de babasiyJe çar· i>nünden geçmek ietiyen bir Ta 

Ve 
.... a at yarın Onu kazanan P•fhğını' agvladıgvını annesı· an t d Y şattıra f b- · an aşın hu iıticall ve ihtiyat-

dileklerini bn ~ra utıin. yasas.ın~, latıy~rdu. Ve bana Öyle ser- ıızhğı hayahlt) öıle<Jiıti .,.. hat 

Akd . . aglamış hır lzmırlı, zenşlı bir bakı~Je baktı k" .. .. enızın ·· k b " ı yure- guzergahiııda bazı köy çocukla-
Ke d' ~z ızıyım en.. gım burkuldu. Fakat neden t 

d 
n ımı tutamıyarak haykır· k1zlarının evlenmek istem . . rının rene ta, atwagı itiyat ha 

ım. . ayışıne line getirmelerinin de yoloıılara 
benı suçlu tuyorlar?.. Artık ev iıl\betle yaralamaları muhtemel 
lerine gitmiyecegw im ..• ) Ben de, ben de o yasaya bağ · 

•nmııım bı·n k "I · • erre · o sem yıne 
?1~zarımda kemiklerim onun 
•çın bı"rl · d · · eşıp ırılecek, lzmiri 
kurtarmak · . b .. 
1
.. • ıçın u savaşta 

? u~c~ye kadar çarpışmağa ant 
ıçrnışım , lzmir krzı . . 

. Gözleri parladı tebessüm· 
lerı tatlılaştı, el:eri cennetten 

u~unan Havvanın elini andıran 
b.ır !.ezzette alnımdado'aştı, nefe-
11 yu .. .. 

. zumu yaktı, göklerden 
erışen hafif bir ses: 

- Evet bu borç, bizim bor
cu~uz ..• Bu toprak bizim top· 
ragımız .. Bu vatan bizim va 
tanımızdır 

_ Artık a~nen, ve anneler hiç 
nglamasın Üz bey ... Dallarından 
ba~. sızan incir bahçeleri, 
üzunı ~ağları iç ınde dolaşan por· 
takal çıçekleriyle süslenmiş gelin 
~uvaklı genç kızlar ıizi bekliyor 
ar. Bu döküle'b yapraklar, bu yı
kılan yuvalar, bu kurutulan bag-
1 .. d ar ıçın e onların da ezilen bo· 
ğulan umguları sizinle diril~cek 
llleri yalnız sizin ellerinizle bir~ 
eıecck .• 

Anne, anne ne oldu bilmiyo 
r~m, bu inda ben de onun elle 
rıne mi sarıldım ·· t•· - k , op um mu, yo · 
sa "T . d omrıs ,, eye bu kızın a-

* olda~u, gene hat güzergabrna 
..,. * ba,ı bo braluhm haynnfarın 

Doktor Tomrisin u tt v ·ı ·ı za ıgı ezı m .. eı e trenin teabhara agra· 
şişeyi aldı yeni gelen bir ntfe- maaı Te giinün blriode bir ka
rin burnuna götürdü . 

Acı bir inılti: 

- SonuVıa 

zannı Tokun ihtimaline binaen 
ha gibi hallerin öntine ge9ılmeıi 
•hemmiyetle btldiriımektedir. 

iktisadi Ha herler 11 

Dün .~?.rsada Yapılan Satışlar 
UZUm 447 Ş Remzi 5 12 

Qa. .A lıoı Fi at 
328 Kırk Kaıı:ıru 13 25 
2ô5 Y I Talat 12 75 
124. D A rdıti 14 

98 S Siif~yııı 11 50 

67 Alyoti bira 11 
4.1 Y }J Benoaya 14 25 
23 H z Ahmet 12 50 
2:3 Koop ittihat 12 25 
21 B OeTdet 1~ 50 
13 Şerif Hiza 17 75 
10 Kaptan Niyazi 16 50 

6 M z Hulftıi 13 
6 Z 1 lırabiııı 12 50 

1035 Yekun 

incir 

64.9 N A Haydar 5 62 

15 50 L84. H Şeşlıet 5 
14 25 115 D Ardıti 6 
16 50 99 B S Alazraki 6 
11 60 5ıt M Sadullah 7 25 
21 60 4.6 B Jfrl\nko 6 50 
15 50 36 P Paoi 7 25 
12 60 10 Kırk KAzım 6 
12 25 2935 Y ektin 
18 25 
11 75 Muhtelif 
16 50 Q 
14 a. Oinsı :mat 
12 60 60 Bttj?dny 4 25 

23 Susam 9 12 

216 Knmdarı ti 12 
250 Akdarı 8 26 

Qa. Alıcı 
1286 J ıro n tli 5 

Fi at 
18 

5227 ken Pıı hm nt 18ts 
151 H Pamuk ~7 

7 

" 25 
9 12 
d 12 

87 

Büyük Şiirin Günü Yapa~. Taranmıs Yün ltha· 
Ü~iversite Salonunda Kutlulandı latm~a~i Ta~yidatı Kal~udı 

lstanbul, 4 (Hususi) -Büyük şiir Firdevsinin bininci yıldönü B d 
mü münasebetiyle bugün şehrimizde Üniversite salonunda canlı .. uM apeş~eden Bildirildigint 
tezahür.t yapılmış Docent Halil bey şairin hayatını anlatmıştır g~r~ acar;stan mensucat sana. 
kutlulama çok samimi oldu. yıın e son zamanlarda şiddetini 

arttıran ham madde buhranı do 
Jayısile bazı fabrikalar faaliyet. Hava 

Müsabakaları 
Sidnıy, 3 (A.A) - Tayyar11i 

baaara ıığradı~ı n az zamanda 

1\ endircilik 
Tetkikleri 

Kaataınoni, 3 (A.A) Au 

. ferini tatil etmğe ve amelesine 

yol vermeğe mecbur kalmışlar
dır. Macar mensucat sanayiinin 

tamiri ınümkiin olmadığı cihetle 

tayyareci Kıııgafört lngilter~ 

A Taıtrt.11" moıabakalarıudan 9e· 
kilmiştir. Mamafih kazanılacak 

rokoro kırmak için moıabaka . 

lardırn ıoora gine kendi kendin• 
uçmak nıyetindedir. 

kara yiikıek ziraat eustitüıü pro 

feaörleriodın .M. Gleyıber~, Ak
deniz n Kıuadeniz ruıntakala 

rında Ziral\t Vekôleti namına 

yaptığı tetkik nyabatinıleıı dil 

oerken Tilayetimize de agramıt, 

borada keodiroiJik, meyvecilik 
hakkında tetkikler yaparak An 
lrı.raya hareket etmıştir. 

TAYYARE SINEMASi. 
• • 

BUGUN9 
Büyiik sıoemıı yıJdızı FRAY \VRAY -.e LJONEL 

A1WJLL'ln fen11il ettikleri, meşhur rejiıör MJCHAJL 
CUR1JZ'ln şabeaeri. 

Mumyalar 
1.'amarnttn renklı n Fransızoa ıüzlii menimin •HI büyük filmi 

Müzesi 

vaziyeti yalnız bu sebeplerden 
değil, ayni zamanda ham madde 
ferin mübayea ve tedarik mas· 

raflarının ve mensucat eıvası 
fiatlarımn artmasından dolayı 
müşkülleşmektedir. 

iptidai madde tedarikine tah• 
sis edilmiş döviz miktarları pek 

mahduttur Vakia Macaristanın 
elinde mark olarak mühim dövi1 
var ise de bunlarm mevaddı ipti, 

daiye mübayaasında kulluniıması 
mümkün değildir Zuhur eden 
zorluklarm başlıca üç sebebi var· 

dır. Evvela Macar zirai mahsul · 
ferinin ihracından döviz o!arak 
hiçbir şey elde edememiştir. 

ikinci tediye m uvazenelerinin 
de Macaristan aleyhine olan pa. 
siflerin yükselmesi için kliring 

muamelitınm durdurulması la. 
zım gelmiştir. Üçüncüsü ise 
Almanya ya yapılmakta olan ihraca 

Ayrıca FOX J)iinv:1 Havadisleri Filnıi 
SEANS SAATLARI: 
Her gUn: 15, 17, 1!1, 21,1;> 
Cuma giinleri : 1:l to ıliı,ı · 
Perşemhe gfinloı ı : 13, ı :ı. 

eansı 

1 i (lo 

- 1 
tın a~tn_ıa.sı klıring işlerinde döviz 
tedarıkını temamcn imkansız kı· 
lacak bir vaziyet tevlit etmiştir. 

Bu vaziyeti takdir ede" Ma 
car hükumeti 22/8/934 tari.. · re~ 

G 1 J, 1 <' l'.. l\. HA ~,TA 

G. zel Fatma 
Miimessllesl : CLARA BOW 

gazete ile bir kararı , me 
neşrederek 31/51934 tar·h 11de 
yün, yapak ithali h" 1 wıd 
müsaade istihsal mecbu vt 1 ini 
kaldırmıştır. Bundan ~o u a bu 

!maddeler Macaristana Sl:!tb stçt 
girecektir, 
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Siperlercle Darp en saer en a • 
Bt;ril Tehlikeyle Ka.rsılasJtca.kaınız cadelesi Çok Şiddetli M. Çemherlayn Böyle Bir Esasın 

Bir Para 

ôncebarpsalibinişaoıamek - Büvuk brzor ıukkarş•sındebufu O ........ K ........... :···· . ·· .. :;· .. •••••••••••••
0
• •• KahulÜniİ Is iyor 

tubu yere attım. Kocası cephede nuyormuş gıbıydi: 1 umer2 a esı Duşerse unya I.ıondrn, s (A.A) - I.ıondra 
ISlen bir kadın. fcliketındca böy - Bazı tcdbir'cr a ln·a'lc mec S "b 8• I T • D •• k ftı •? ~ankrırlerın un elik zıyRhtind• 
ie mi haberdar edilirdi? Postay· buriyet ndeyım. Sizı derhal tav U U 1 e e 1 eye UŞeCe ll J M. ~ .. yıl Qenuırfıayo Şii ıözlıri 
Ja ale 'ade bır mektup. Hepsi z f edemem Obür gün Q'CI n z.

1 
" , • ıöylNnıştiı: 

bu kadar .•• Bu alikasız'ık beni böylece sun de düşünmek ıç n DY. Dumerg M1lJi Ittıhadın Bozulması Geçen yıl tahakkuku IMyneı. 
•on tes~llimden de mahrum edı· daha lurk saa ı. k b r zamanınız F rau sanıu Fel akfl't1 Olaca tır,, DiJOr milel ticaret üznını müeHlr 
yordu Bir Be ediye reıı ınm veya o .ur ol enle bazı gayılerdto babaettl-
bir zabitin elem duyarak vere - Heışeyi düşüudüm lrnpi- ' Pıtr 11, 4 ( H.R ) - HıtşÇ'ı· kı ı l\ı ı k ~ .. n ~'rannnın yükltık i? mı hatırlıyorum. Ezcümle bü· 
ceği haber cemiyetin efradına ten... l\I Uıımng J.t"r.-rurn ıımıııııi rıı • o ıu~ıılıtntları he.ahın" '(>1lıştık . rün diinyamn itimadını haiz ola-
kar51 l~kayt oloıadımnı göstere - Gizli harp. cephedeki hıe 111 1 tuıtı!ltı ,1t,'ayı~ıı., ık•ncı 'ıyaın ay•tta .. n yüksek mA 1 1 1 ~ - 6" cacRk heynılmı • '" para •H• 
bırdi. Belki de ölüler sayııınm hırptan daha teh ike' id r nııt k ıııııı lııı 1tktıtın rnch-oclıt ıııö, kamlRrı iegal eyledım. Daımıa ıanın kabulüne\• nrar •tmtttim. 
~ok luğu ihbarm medeoi ve insa 011un. Yaşadığımı 11n a lt• ıı11~ııı. Oıç•n h ııf hı olılr(!n eılıı ~·h .. i lllflnf,.atlnrclRn oı"k Fran· Hu gayeye bn 1tn• de yakl-.mıt 
Di bır fekalde yı.pı lmasına ımkin 1 rım. hu !! ii •ı ,, ,. mııtr•lıır ıım:y" ""tfnP -arıııı ~"rnlın11, n a nın•ona SRdık <l•Qıli:ıc. Rana mukabil lnarili• 
bırakmıyordu Mateme dü~en an Aıa . Fakat bu seyahat lı• ı <' nı• ı ı · •I ı rk l• nuııu?. tın ı • !! '"" ı, ,.ııtını ll ıuı •n h ııl ft ı n111t Tarclır ki par .. ı 100 ·~tarda iıtikrarını 
neler veya zevcelerle harp çın etrafsnda düJLDmc2e mecburum. ılii~hriilııı,.,. ıı • n tM·lıt "' ' r ~ hPllll7. ıu """ o ı n ~ .. tııf'ılf\n T•şri · ınUkemmelen mohıfasa etmittir. 
de bulunan b r cemiyetin uğraş Beni tekrar göraıeğe geliniz. lt> IÜ k•flnı çok 1ı .. , • ''" " ı ı. ı r ıı. "'' '"'"''' 11 Tırıcl11 lıiıt iin 11tıb11!1atanı Oeçenlerde Sterim hruı bır az 

mağa vaktı yaktp. Bu haşin mü Kalkacaktım Rnn la ttnlatını,ıır . Mılli ıtııhAt .. 1111111.ı ... 19:35 • · iitç,.ıun l şım ı · zAaf g()sterdı, tı.kat bu mttnimdı 
liba%ayla kalbimin yarasını sar - Bır dakika müsaade .• Bu kah ı n .. ırn11 r<'y •eraım,.ıı lözn· dtın t .. mın "'! Pmış hnhınınn. her &l\marı görülen g99ıol bir 

dım. rada bu uşacak değıı•ız Bundan nınııu ızıtb eylıyt1n hoşnkil clıt nann millf ittıb•t hfikftmeti keylly•ıtır. 

M. Nevi Ç~mbulayn 

rindt:ylm. Şımdıye kadar mlit .. 
addit defalar ıöylıdiRım ıiM, 

bükftmetin para iyAHli timdikl 

bald• lıterlln liraaıoın tnikr .. Acıları dindiren iÖzyaşlarım sonra beni Jakop !Oka~ında 26 ıuı tır k ı: hafarm1.ıtır • Bouunla beraber, lıtHllni• 
Ja akmıyordu Sır kurt kafamı numarada bu ab1lcccksin'Z Ve •\' ı:dn:z Frsrnı.ıı:ının ,1 ,.l?ıl •lim Mösyö J>amer~, hflktimetin muayyen bir hAdde tutuhaaaına rını muhafaza ıtmeıiııdın ...... 
oyuyordu Manen bitkindim. Ha M De oım o arak arayacaksınız. hırçolc monttaJnyfltferint intl. fa,.la •hımmi•ıt ·•rı'lm .. ei f ilr rettir. Y" ton lı "'"' .-.. ıı'tıııoı ı nı tf•ıııın , . .ı.. • , .. ... 
yatı o kadar ıeveo, o kadar eyi • * * ha''" tın m "tia net ıoe Ttrmf'li 11 

n k kH•Hn0 lı u,.!•ll ı ıktıdar ıneY 
kalpli olan Hanrı artık yokta 1 - M De!orm burada mı otu kıııı ı t1lıııd• ıutıuı hiıld\m,.ffır. cl .. n doaacalc t•hlıkelf'ri anlatrık 
Sergllzesı,tci olmıyan bir kadınm ruyorlar? '"" 11011ra şn ciimJı ile ıözlMıne 

Z · ıa htr kahıııe bnhrarıı o uuıt lnymettar hazinesini kaybetmiş - Sol tarafta madam. ııılıay,.t nrmıttır: 
tim. Hanri benim için kocadan Lüks bir apartmana girdim. I! ran1atla d•hıli Lııup ha:;;lı.Y• c Hır E'ra°'n gihl h8ni din. J I 

B f caktır. DRbtli harıl, omnrni l'fl 1 . · ı t h apon ar fazla birıeydi. Tam manasıyla ir az loş , akat kıymettar balı· eme~11f!m~ mı 1 ıerveı mı vo, 

DenizTeslihatı Meselesi 
Yeni Bir Plin 

1 1 d hiı~ıik bar b rlıı ırıtac~ e.' lı•• ı k ı b" ~· k ı kt bi~ hayat arkada,ıydı. Bir koca ara ü~enmıştı , y ./ RC• ya nız ır gd3 a aoa ır. T kt•f• • o·· .. .. l 
Teya dostun ölümü kalbi e~bctte M Detorm beni tebe~süm 1e c"kııı. o da ııgtamak içın •• Bo hakıkatı e 1 iDi uşunuyor ar •• 
yakar Fakat kendisiyle kolayca karııladı. Elini uza h S vil ge Ho hıiyiik trh'ık,.nin öııiiııt> ~· rıtııa z mılletmio takdır t1de~•. f Seattle [lngiltın] 8 (A.A.)- Amerika ite İngiltere. tt~ 
anİaıılan bir arkadaş. kanımı yinmişti. Tok sözle konuşuyordu ıııuk Frnıııu~ uııı ı .. ııııırı '"ylerı QınılPn reylerıni bize 't'tırecıa~ın. I.ıondrada ihzari denız müaakı- ft1Lin hakıki ı&beplerinl öırH• 
'- d. d .... U t f•k' t • T 1 ö 1 1 ı· . . geç..,lnlır . Be1u rnylt>rıııır.ı ş11b ıl• n tıınnns. Hu ifiharla şımdıden rılırı'n• ı·,ıı· rak edecek olaa Ja- dikleri zaman, münaH1>atımı .. aen ı •niı, m t e ı ı, or agı a•ny a, ı z erıy • gız ı servısın v 

•ayan. zevklerine. isteklerine merhametsiz olduğunu, ajanları aııu huahnna iıteuııyorum • .Meı l!'ranıl\ tı3rnın" teşekkUrlerımısı poo murabhaaı amiral Yamomoto dak:t ptiriizler ortıulan kalkmakta 
le1~ım RYııkat idı . hildırıyorua. • b 1 "•oikmiyeeıktlr .Japonyanıo ıa" 

hürmet eden bir koca erkekler nın vücutları ve ruhlarıyla kendi matbuata beyanatta n ouank plAm, teoavüz ıilılhlarınm asal· 
araımda nadir buluaur. İçımde sine ait o duklarım anlatmak is •azlfHioin Va,ingtoo Te Londra tılmHı eıuına miiıterııttir. td .. 
onunla birlikte ebediyen ölen ve tiyordu Fılhakika Delorm' hı z Korl-unÇ Bı·r sı·rkat llalnt mu'lhtdtlerinin ftahini bil· alimi•, ınill•lltrirı kendi ... , 
sönen bir19y vardı. Kocam ölün metinde bulunanları yaşatm ık - dırmek ve dünya ıolhu i9io yını metlerini temin edecek kadaf 
ce bütün gurumu terkederek veya ölüme sürüklemek hakluna bir plAn tıklat etmek oldogonu •ilAbl•ra malik olmaları Te bafk• 
memleketime kaytıız ve ıartsız malikti Bı•r A • k Ş h • D b l aöy l emı,tir. Momailıyh demi•- memleketleri tehdit •d•bıleoek 
hizmet edecektim -Kapitep Ladu ( M. De'orm) merl 8 e Fi e Şe tır ki: aılAb bntoadormamahdu. 

M k 1 . _. 81 ••••• Kederimle baıbaıa bulunur- - adem i hizmetime g ir r)Of"'e U UDUyOr •• 
k·n lüzumıuz .azler söylemeden meyi kabul ediyorsunuz •stok ~ Takas rayesı·nde Italyaya 
11tırabımı aahyacak, ıefkath bir holma gide~eksiniz Madam Hrıkport, 3 (A A) _ Ame rıka ıutıerl tayyarHi llltTler ) 

çift göze muhtaçtım Nancy•de- Göteceğim iıı, anlatmağa. tav· rika mübımmat fahr kftlarının ıçerlıind• dağlara düemiiştiir. Almanyının Frınsadan Müba ladei Ziyaret 
ki a1111emi g&rmeğe gittim. An· siyelerde bulunmağa vazifemın 1 hırınden 100 kilo a'2ırh~an<la lçıncleki beş ki.iden yalnız biriıi 
cak ODU g6rünce ağlıyabildim. teferruatını izaha mütemayil Poıuol aşırılmı,ıır. Qok tebli yeatı Gu·ndıngu·na Artmııtır Roma, 3 (A.A.)-ltalJ•• ta 
Butaıımda tıkanan bınçkmkla · benzemiyordu Hali Zozonun keli patlayıcı bir madde olan paraşütle atlı1arak kutulmuştnr. T yarecil.rimn ziyaretini iacle İfl .. 
rıma ••rbeat bir cereyan verebil tasniatından korkulabilir. Fran bu polnoJun Qalınmı, olması, Grevkr Londra, 8 (A.A) _ Boıll•kil buraya on FraHı• ta77ar 
dim. Şefkatb teseJli kucağı olan sız ca•u•luk daireıi reisinin ön ~·hrın 140.000 abaliıine dth!itet Marlıtta(Amerika) 3(~.A)- lçtlmaın•• l•J{Hi• kablnHi ma· gelmittlr. 
anam beni kolları araıanda sık· ce bir tuzak kararak sonra beni aalmıttır. Zira bo nıaddı~io Hom•d• 00 ıki haftalık hır crev hye m•rAhha11 Sir Frederik Laya 0eı•ıı • 
tı, dinmiyen acılarımı uyutmağa içine dütürmek iıtemeıi ihti mnllirlü nakıl THıtaları n. ılin edildigini haber alan bükd· Ro.un .Alma• hüktmeti il• yap- 1 erı 
çalıştı . malini düıündlim Cenevrede naklıdılrneal pek zıyade ttbli- m•t, orAy• 500 Hker .. ,kil· tl&ı ticari Wi1HkH•l•r• ait Kafi Buldular 

Parise dönüıümde karanmı vaktile verilen bir tayyare bay ktyi mıcıptı r. m•~• hunrlanmt,tır. raporu mı okuyacaktır. 1'•ymiı 
Nn1ork, 3 (A.A)-Yeni J vermiı bulunuyorduro. Saatları ramında bıraktığım baYUlu bir Bir Tal/yare A/81Jler Aıkırfer, 16 mitulylS~, 400 gaaeteainl~ 1aıdıgına gör., Al· 

mn seyrini, bayatın hiç değiş- gün evvel bana götürmiiflerdi. lçtnde DüftiJ. tüfek ıüngii, ga:ı bomball ile maoya claımı mablyıtte herhangi Hy Tallıi, Lindbergia çoo•ğll•• 
miyen şeklini, takip ederek bu içinde bir tayyareci elbisesi Ritor, 8 (A A) _ Hır Amı- mfto•hhızdır. bir uzlaşma tarzı•• mubahi kıtllnclen dolayı 
suretle Pariate yaşamayı, imkan- vardı. Beni görmeğe gelen doı ........................................................................................ bahınmo,tar. TiOArl borçlar bu '- 1 Jd k 

• x ü d H d z h b k l .. '- . . H•anda hımın bi9 bir netice .. eme • tına " ıraoa 
sız gvr yor um. arp evam tum ozo, ıüp esiz u o iden talııoe mazhar olmıyacadım ı - Burada pro1a ıtımatlızhk· tarda delillere malik buloaaa 
ediyordu. Harbın icapfan tO- de ıühhelenm•ıti Ben evde yo" - Alman casus teşkilatının hr, madam •.. Aşagıdan yukarıya ahnmAmı,tır. Bunun içindir ki, 
kenmiyordu. Beıinci büroya, srt keD hizmetçi kadın eaki bir hizmetine girmek kolay bir iş kadar itimatlızhk.- takaı ıandı~ı taraftarları günden ğOllU ıöylemiotir. 
tim. Haksızlığa tahammül etme doıt aıfatiJe Zozoyu yukarı al midir kapiten? Belki bir yaban Casuı'uğun uu ıartı budur· gfio; artmak1tadl~ı Buğday Piyasa 
ğe, tUphelere göğtla germeğe mıth. Herif Çantayı gorunce cı için daha az uyanık olabilir - Öyle ama Vensan yolu dlyorı~~~ıya yoı ıazetesi 
amadeydim. açmak iatemiı. anaktarı üzerin· Jer Fakat ben bir Fransızım. b im yolum dev ·ıd · Du••şu••y01' Mu ? en gl ır. Bicim ibracat9ılar alacakla· 

Kapiten Ladu beni matem de olmadığından kilid ıni kır· -Evet zor, çok zor olacak· ( Venıan büyllk bupta ca rnan ödınmeıinin bıkliytdnnnn· Vinnipeg 3 (A A)- Anıerl 
elbisesile görünce hayretini sak· mııtır. br Fakat gençsiniz Güzelsiniz. ıuılann kurıuna dizildikleri ma· Jar, "'ranıı• ihracat taoirlerı fin 
lam d M · ta · ti d t b ı b. B ıı • Y bn&day piyaaaaında mühim a • ı. anasız z!ye er. en ışte öy • 1r zamanda e Bu iki vasıta yanılmaz ikna kuY haldir. aydır 11iparit alıyorlar. Takaı 
0 

kadar usanmııtım kı Kapıte- ıinci büroya ana hizmet ediyor vetine maliktirler. - Evli veya dul bir kadın usulünün tatbiki eayeılndedir ki tüklük bal er •eriliyor. V 
nin de ~uallcrine ı;ıeydan bırak- dum. Maamafih hayatın naza Gençtim. Erkekler Uzerinde olarak hareket etmemeniz mil· A·lmanyaoın Frıı.n1adan müba- eatıf piya1aları dlio ılnik bat• madan ızahat verdım: • 

K 't 1 t kh 1 • h nmda kıymetı kafmamııtı. Onun ki kuvvet ve nfifuzumu nasal reccahtır Matmazel Marie Be yeatı bn derece artmıttır. yüsde S,6 diiomü~tür. 

- apı en, s o o m a a· . . h b .. •••••••••••---------------.. k t . 1 kı·f t · t' · Ş t ıçıo er ıey. atta ba tehhke· unotabiıirdim. Kapiteo Ladu bir tenfeld iımine tan%İm ediJmiı re e ımı e ı e mıı ınız . aye 1 b'I Jika tt 
luzum görmekte devam ediyor ere ı 1e t Y ım. psikolog 11fahyla bir casustan bir pasaportu uzatarak: 

b ·f · ı. b ı d. - sveç • ne yapacaj'ım :ıiyade kadın olmamı istiyordu - Bunu alınız, dedi . Paranız samz u vazı eyı aa u e ıyo· K 't ? 
apı en - Sizden ümiharım. Diiı· var mı? rum. 

- Kocanız muvafakat ce· - F ran1tz Kontr Espiyonag mania harp edecekıini% .. Bir ka, - Birkaç bin frangım var. 
vabı verdi mi? dairesinin ajanı sıfatiJe çahıa fa ve zekiYet harbı yapacakıı Kocamın veraset muamelesi de 

- Kocam 180 numaralı te . caksınız. Kendinizi Alman ca· nız Şayet canınıza kıskanıyorsa· ikmal edilince noterim ihtiyacım 
pede maktul düımüıtür. •aıluk teşkilitı_na . s?kacaksınız nız gitmeyin. Zira siper_lerde olan parayı gönderebilir. 

Cumhuriyet Bayramı 
Gece Ve Gündüz Şenlikleri 
Hıpimhıia büyük bir ınin9 't'e beyıcanla bıkledigi Oom 

riyıt bayramımız yakla,ıyor. Yapılacak ,enliklırin zairler öHri 

ll•lebıt •nutamıyftoakları bir ••klldı olabilruHi içı• bet dald Kapı ten Ladu tamamen aı· Orada her şeyı dınhyecek, her harp eden askerlerden zıya de _ Beşinci büro %engin de . 
k B hl'k k k ıftrın çanak mehtabı, reakll, kandilli deniz yıldı~la, orkeetı kcıce olmayan bir teessürü sak· ıeyi görece ıioiz.. aylece düş· te 1 eye maruz alaca aınız. ğildir. Bunu önce size söyle· 

1amak için baııoı eğdi manlar1mızın nasıl çalıştıklarını, - Hayatın bence ne ehem- miıtim. Seyahat masrafı olarak narlu lıa'f'a honıbala11, yakat aiimröt, umut yağmurln, çadı 
Devam ettim: nerelerde faaliyette bulunduk- miyeti var.. Onun ne kadar bin frank av&nı vereceğim : 'imtıkli baya fi•ıklerl, ın't'ai çe,ıt 9arkıfelek n yer top fı,ekl 
- Bana bir projeden bah· larını bize bildirecekainiz kolayhkla ıöndüğüntı rCSrüyoruz Bu parayı almız. Bir de tavsiye. ile İki Boya. ha't'i gündüz t•nlik u,ıklerinızi tazı olarak ill 

setmittiniz Kocamın ölümü içi· Kapiten Ladu anlattıkça kor- Gıriştiiim itin tehlikelerini müd· B k p"t ettirmek Hser• timtleden bildiriniz ha ıoretle çok miikemm•l · . .. . . . . - uyurun a ı en, ~ 
me çölunüıtür. kulu bır serguzeşte atılmak zev· rıkım. Ben tehlıkeyle eskıdenbe Al 

1 
h" • v. ıyJenoe tertip ,.. ayni umaoda harp mali'ılleı iınizı bır yaru 

. . . k" 1 v Ş"hel . . k d B 1 b b - man arın ızmetine gı- d h lk O h . Benım ıcın tamir kabul etmi- ı var ıgımı sarmııtı. u erın rı ar a aşım. ununa era er . 
1 

d k • k. 
1 
1•pmı' •• b"m ı a ımısa tam maoıuıle bır um ar17et 

b k 1 • bü b 1 ·ti· f t 1 . b t d. tt' r1nce on ar an ço , müm Un o 1 yen bir felikettir. Eğer ıize a aız ıgını, ve tün un ara ı ra e me ıyım ana ev ı e ı· • rarnı "ıoNi ya .. ttcrı mı, olonar. 
ve dolayıaile memleketime biz- inzimam edecek otan tehlikeleri ğiniz •azifeyi iç ııkınhS1yla ka- ~ugu kadar çok para koJ>arma- Kat&lotlarımın Iate~iniz 
met edebilirsem... Yalnız faali· unutuyordum. Beşinci büro b4tni bul ediyorum. Zira... ga bakınız. Bu parayı a1anları 
yet halinde bulunmakhğım ke· maDYetmek bile weıe, bltOn bu - Zira.. mıza aarfedeceğiz Aynı uman- Telefon Numarası: 3893 
derimi teskin edebilir. Hiç ol teklifJer bir tuzak bile olsa ne - Şüpheleriniz kapiten .: da Almanlann gizli harp tahai- Slparltlerlnlzl mektup veya telgrafla aıatıdvkll adrese -_.ııı• 
mazıa buradan biraz uzaldqmak- kaybedecektim? Etrafımı alan ŞDpheleri belki bir oyunda. ıatlannı biraı daha çabık tllket• Adru: Barut Jnlalaarı Acenteıt Poıta Kutusu: (242) 11< 
lığıma yardım eder. emniyet•izlikler, ıamaulıklar el· Belki de beai kendi laizmetiae miı olacaiıı. ,,, Telgraf; ızmlr Barut Acentesi 

Kapiten Ladu aakalınıokHdı maaaydı kapiten Ladaya tımJPk.cekmek icia trip ec:lilmiati. - Sou y., - .. .. (S. 4) 1-16 
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redi e Vesikaları et Ve nkir Mar~~~h~~~tç~~!~~dan ş e 1 Fakat 
Turk.çeyc Çevi.re·n. : .A.1i Şe-v= Et ıyor- aıadur E endl·n·n Çevi.rdi.v i D laveralar rif Remzi beyi inc"r piyasasını 

düşürmege teşebbüsle itham 

-42- R . b . 'b' eden Topçuoğlu Nazmi beyin 
- Başta1a11 bilinci SO)'tada - le doğrudan doğruY.a veya bilva• emzı eyın ne gı 1 men. gazetelerde intişar eden mektu-
Evvela söylcmetiyimki neşro · sıla münasebete girişmesine ne faatleri piyaçayı vurması?ı icap bundan sonra a lakadar makam· 

Malya müdafaayi hazırlıyor, edeceksiniz. lunan 11vesikayı" ilk defa görü tüccarlık usulü itibariyle vesile, ettirmiştir,ncredc, hangi pıyaçayı ların dn derhal işe ellerini koy· 
tertibata nezaret ediyordu Onun\ - Polo, sen de vere~eğ m .emre yorum Ve ilk işim failini affet ne de ihtiyaç bırakır Onun için vurmuştur? • 'J_e Naz~i bey ne dukları malumdur. 
gözünde yanız bir şey vardt Ne gore, bahçenın tenvıratını ıda.r e mekt r Frank Bal ad ur efendı , Nazmi bevefendi (Balladur efen· zaman hangı pıyaçayı ış kaybet· Tür kof is lzmir şubesi mü· 
pahasına olursa o!sun ön er nde eden komütatürü çevıreceksın. ki incırde 1924 te mahvo alıdan dınin Remzi beyin verdiği sela· mek ~.abasın~ tutmaya ç hşmıştı~ dürlüğü tarafından Şerif Remzi 
kalan bır çeyreklik vak la kazan· Arkadaş ar ateşe hazır o.unuz. beri belıni bır daha düzelteme h yete ıshnaden Nevyork piya v~. bo~l.e. b~r sebeple h ngı beye yazılan bir mektupta frank 
mak, Canın hf rr ı yetini kurt ar· miştir 1934 senesi için kendıne sasın da Bar ki efendiyi kandırıp muşterısını kıme kaptırmıştır? Bal ad ur efendinin kendisinin 
mak. Bütün hararetli, heyecan l ı Aşağıda harp hazırlıkları bir iş ha21rhyamayınca, medarı Remzi bey hesabına alma~" ~akik~t ş~dur ki ~iyasa Amerika ajanı olu~ olmadığını 
tavırlan, le aş ve end şesi bundan görülürken Malya Can'ın _yanına hayatı o an irtıbatıarı olsun mu bahsine ve ,,20tıo Dolarlık p~şın gayrı mes ullerın hareketlerın~en sormuş ve bu hususta tahriri 
iler, geliyordu Yoksa, Can'ıo, koştu. Korkudan~ meyu!~y~tt~n hafaza edebilme i için, üzerıne bir komisyon teklif edilmesın·e" anc_ak karan~a . kar~rınca mute ızahat verilmesini istemiştir. 
kendı varhğmdan kıymettar şaşkın bir baldeydı. Kendı.nı hıç alabıleceğı işleri, tabıi ben tas ı inanır~a. bu ancak kalemin e~ı~ essır ?lur Buyük pıyaıa hare· Haber aldığımıza göre Şerif 
gaydığı hayatı mevzuubahs olma düşünmiyordu. Endışelerı hl'p dik etmek şartıy 'a, icabında ic den kaçıvernıesine atfo unabılır ketlerı as.len rekolteye v~ ftra~ Remzi bey yarın bu mektuba 
saydı bu müdafaanın nazarında Can'a aitti . .. . . ra edıvereceğimi ve ailesinin Hele gazetede tercümesini gö.r iti umumıyeye Te ~unun ıfade~ı ceYap verecektir. 
ne kıymeti ka ırdı? Bir fesat - Aşkımın guneşı.. Senı mevsime kadar aç ka'mıyacağı du" w.. ktup şahsi iken, peşın ol rak ta yalnız buyük evlerın Yine hususi surette aldıg"ı~ 

· · K ~um me · kk d k · t b · 1 · şebekesinin yer yüzünden kaldı kurtarmak ıstıyorum · urlara· nı kendisine !Öyledim Zannımca 2000 Do'ar teklıfi haline konul- yaııyet ha ın a 1 a mın e~ıne mıı bir habere göre Frank 
rılması onun kaıbıne ancak cağım . bu vat yalnn: bir küçük menfa Ilı kiıgw nda nazaran müstenit olarak tuttukları cıddi Baladur efend, Şerif Remzi be. 

k 1 k kt muı o zava . 1 . b' d' V ferahlık verebilırdi Uzun süren Can w urtu. uş apısının ço an at meselesi değil, bu zatın vazi bıle özürsüs bir müba'iğa olsa satıı .sevıye erıne ta 1 ır .. e yin yalnız Avrupa Ajanlığını 
bir hastalıktan sonra ölümün kapandıgına ınanm•şh. Omuzla yetinde, mes ekdaşhgın eo ipti gerektır Yoksa Nazmi bey de all_ beısse ha~eketlerd~n kım. yapmakta imiş . Bu zatm Am e· 
ıükün veren kucağına atı.ıyor rını kaldır rak sordu: dai vaz felerınden biriydi. Hem düşününce pek güzel bilirki Şe lerın asıl mes ul olabılrc klerı rika seyahatinden de Şerif Rem• 
K'ibi, teslimiyetle kadere boyun Nasıl muvaffak ol~caksın .• de ben Frank efendın n 19 .8 de rıf Remzı Beyin Barki efendiyi aranılırsa hu hareketlere, baı· zi bey maliimattar değilmiş. 
eğebilirdi. Fakat şımdi böyle Kul ağma fıınldar gıbı anlattı: lımir incir ne ettig· i h zmeıi ve h t k t "ıfı'n veya herbın kaıarı yapıyor diye, fena •e • • • • • • • •• 

değildi. Can'ı kurtarmak, felake· - Zıncırın adamlarına yalan benim bundan istifade edenler b' k "b h rhangi bir actn yanlıı gormekle bera ar ıttı a acarıs an a . . ya u oopera .. b . 'b M • t d 
tine sebebiyet verdiği adamı bu ıöyledim. Polisin bahçeyi istila arasında bu!undug· umu unulma gt 

1 ır kra 
1
d 

10 ~ta bir menfaati edenler arasında bulunacakları· .. 
. . 25 30 k' . b lk' d asını an ırma l"d' esirler cebenneminden hürriyete ettiğını, , ııı ve e ı e dım 

1 
t Şerif Remzi B nı kabul etme ı ır. -

ı_ • k d L f 1 ld ki d d o maz, ve za en H 1 b . li b . " y f • 1 • y k ı· ~avuşturmaK gere ti. arıa •.z a o u ·~.mı uy ur u~. Frank Balladur efendi Ame- böyle birşey dUşünmeie de te· e e •• enım ,,a aılle ce· umurta ıat arı u• ·se ıyor 
Gene onun ince sesi duyuldu Halbukı ışık ar sonmcdeo vazı rikaya ne benim tarafımdan gön· _ reyan 6mıh 1ayılmakhtım pek 

M bl 1 . k b k . . . .. .. tü O nezzu etmez k l H' 
- ö e erı so ağa a an yetlerını ıyıce gormuş m. n derildi. ne benden bir salab.ivetj ~ . B efendinin "hayrete baltayı taşa Yorma o ur ıç- Bodape tenen bildirıldigın 

pancerelere dayayalım kışiden fazla doiildırJer Çeteye ne de bana karşı bir taahhüt d w az.~ı tey d " ifşa olunan bir %aman böyle bir ithama göre iç pazarlnra çok ttz mik ... 
Koltuklar. masalar, sandalye· evın sarıldığı zehabını vererek alarak gitfr ve Amerıkada pek eger 

1 şnadınw 8 
nu açıkça gös maruz kalacığıma ibtim l ver- tarda ın 1 geldiği Te ibtıya9 ta 

ı k b "d f d ' 1 . k~ ' şeyın ne o. ugu . k b k 
er birbiri üzerine yığılara arı mu a aa a bu unma arı ım anını az iş görebildiği ve bu sebeple . d·w. t kdirde Sansaayo mezdim. Z ra bır erre er e arzdan fazla oldoğo oibıtle iki k ti k ı B d b 1 d A .. v·ıı d ,terılme ıgı a . •w• k k ki w f" t h 1 a ar onu muştu. ura an on azır a ı~ • z onc~ ı a a_n başka bir şey yapması imkanı ııel 

0 
an bu misal güdü en da sin bıldıgı or a ııım ıa u bıftadan eri yumurta tiat1ar 

beş dakikalık bir müsademe ya kaçmak ıstıyeo 131 ın bır pohs kaımadıö-ı için Fransa ve Ame h t' umumiyesinin ne susunda cesaret giSstermeme mtitemadi1tn yiikHlmektıdir. 1 k k ·ı ı d · 1 6 
• • vnnın eye ı . . . pı aca tı. urşunı e vura ması a ışıme rıkadaki bir iki ufak tefek taa d .. "k o·dug·una ölçü manıdır Ve çok şllkür mal sat- Bıızı ynmnrtRların toptan fı tı Ç b k 1 f d'I d ş· d' k t k • erece çuru d 

- a u o unuz e en ı er. yara ı. ım ı va ı azanacagız hhüdiinü vadim veçbile ,imdi d mak için hiç kimse en ucuz Bndapflflede 9 bıllue kadar 
Çabuk olunuz.. anlıyor musun sevgilim, anlıyor 1 ben ıta ediverıyorum Frank ef o m~ı ırh . bir zavallının teklif ihtiyacında değilim ve çık•••tır. Hatta i9 piyaaalarda 

Dev •Ücutlu dört adam ag· ır ? er angı d ı ·ı · t 1 · i d ı 
musun Nazmı bey~fendının buyurdukla- t b olmuş olan izzeti olmadığim a emsa ı e ıspa 6 be ter üzer o eıı mname e r•· büfeyi sürükliyorlardı. Ansızın M t C .. 1 • za en arap . 

a Y ve . . ~nın goz er~ n gıbi bugtln de beoim adamım nefsiyle oynayarak önünde huşu olunabilir. • pılmaktadır. Fıatlard kı bu te• 
tabaklar şangır şungur ederek fosforlu saate ılıştı. Saat on bırı deg· ıldir ve ba•kalarınada ic h tle susulacak bir Nazmi beyefendi hu "vesıka,, reffiller dolayiıilı ihracat tamal 
yere devrildi ve parçalandı. Ya 46 · d ' " "1 ve mer ame k 

k geçıyor u. teki f ve k bul ünde serbesttir. tecellisinden ibaret olan bir neşri münasebetile benim oo · men do rmnşta r. Yalnız TOl 
ta lar, yorganlar, elbiseler bile - Anlat Malya.. Bu muka Şimdi öğren yorumki bu zat yazıya, her hangi bir davada peratif aleyhinde bu.lunduğumu to ry ya arada 11rada nfak telık 
pencerelerin önüne yığılmıştı vemet neye yarayacak anlat. f t d tıl k d 

Matya çetenin efradına mer• Matya Umitle cevap vcrd: Amer kada iken eJyevm koope· b r başkası aleyhine · "veııka" ve bunun da men aa ım en m avkiyat yapılma ta ır. 
mi. d gwıtıyordu ratıfı temsil eden fakat mfiztde dını vermek. yalnız insaf ka hem olduğunu aöylüyorlar. Bun• •u '" ... __.. 

- On dört dakika muka f ı k ltalwa Alman wa kendis yıe de ahs veri•i o an' 'ıdelerine muhalif olmakla kalmaz. da hem yanlış hem in1a sız ı ., - ., - Acele etmeyiniz Zama· vemet etsinler kurtulursun s v " 1 
d h · k d' Kurtulur·un.. Barki efendıye yazdığı bir mck- Şımdi Nazmi beyin bu "ve· yapıyorlar. Kliring An aşması nın a ve i tıyath olara alete ı · gilim " tupta benim ismimi maalesef s"ıka dan Çakardıgvı neticelerin Yanh41 yapıyorlar, çtink6 ha 1 1 ·ı Al d 

niz Mübimmabnız azdır. ,, ., J' d ta ya ı c manya arasın a 
_ Öyle amma yardımcı kuY • • • • • • • · "Yalan" kehmesıyle tavsıfe mec 1 ispatını istenek net.celerin "ve yatta menfaatten değer ı •• a bir klirinı itilafı aktetmek üzere 

- Çocuklar hazır mıslmz? bur o'duğum bir tarzda kullan sik dan daha çürük olduğunu ha zevkli çolı teyler vardır; yapılmakta olan müzakereleı 
•etler çağırmalarına nkıt bırak· Çete efr_adı. kapılara. . pe_n 1 mıı bir günden bir güne hepi ö ~·üz. onlardan biri doğruyu temyiz neticelenmit vo bu huıuatakl 
mayız. Taliimizi son fişeğe kadar cerelue dagıldıler. Frans•s hız . • • w. . . . ~ rur 

5 
f ı ·ı ı d nJ · a o de doğru ıandı· E Berlinde 

t•cru"be ed•r"ız. l•te 0 kadar. b . . d P d mızın dUfebı ecegımız elım vazı· ı _ Yiizde 2 az ası e ma e e erın n n mukavele 26 ylülde 
"' '" ., enın penceresın eo o.o a b b k - t .. a ı meğe 6z•nmektir. . 

Pelis otomobilleri ışıklarını b k d k . yette bır veıs eıeyanında u için hazır olan Amerı a muş e gını ı ye k ımzalınmışh. 
söndürdüler. mut • ~an ateı e e;e tı, lunmuı olmosını. Y1ziyetini be rileri kimlerdir? Ne aldılar veya lasalaızlık :apıyorl~;· ç~n hü 1 10 934 tarihinde meriyel 

D - aıır mıaınız oim gibi bilen ve takdir eden ne m"ıktar alırlar? Balladur efen biz tüc~a. '.lar ooperat.ı •.ey • mevkine girecek olan bu itiJAf. ışardan bir tabanca seıi E t - K t fi d k 
d v~ ... .. . ler mazur g6rürler; zira söyledi di bu fıyatları yüzde 25 kırmağı tarı degılıx. oopera 1 er ır 1 nameye göre Almanya ile ltalyı uyuldu. Bunu derin bir sessiz- lbtıyar gokredr ı ht d 
lik takip ettı. p 1 k ~t tö - ği şeye kendi de dahil olduğu nasıl becermiıtir? tüccar a ey arı ır . . . d arasında cereyan edecek ticari 

Bahçedeki gölgeler de kay ~ k ao 
0 

om 
8 

ru çevir. halde kimae inamamazdı ve inan·! 2 - Mademki Nevyork pi ya . w ~e~~i bey, Na~mı beyın. e mübadelelerden mütevellit bil. 
boldular. i·~Ab. 1 . t k*b tti B h mamışbr Mevcut bir ticaret evi sasmda üç ihrRcatç1 vardır ve dııı gıbı kooperatıf aleybınde cürule tediyat kliring esaslan 

Harp Mecllsl d 
1 

a ıe~ er~ 8 

1
1

w e • a · namına söz söy emeğe ıelibiye bunl rdan biri de benmişim ve P1 opagaodada bulunmaz, yal~~z dahilinde yapılacak ve her iki 
Birinci katın merdiveninde ~ek~ gecc~ınd ara~.•i~~ı yaran ti olan bir iosanm avdet bileti müştHiler de muayy~ndir. pi ıorulu1' veya böyle mecbur edı~ır memleketin ithalat ve ihracat 

, ihtiyar reis arkadaşlarını etrafına ışı ;rr Pt' a ıh ~le ~on u. 1 d 1 için başkasına yalvarmağa ibti yasayı kırmakta benim menfa iıe. prop~gandaya ce~ap vermege ışleri bu esaslara tibi tutula· 
toplamış müsademede takip Ik" ? ıs erd f ı edyı ani aktı· ~rk yacı olmiyacaQ-ını taktir için bir atim mi vardır zararım mı var• çalııır Bız, kooperatıfler fenadır caktır . 

' ıncı e asın a e e 1rı k d'I · d d'k d · z edilecek t kf • · 1 t d kuş beyni kafıdir d ? yasa e ısın eme ı , emıyoru 
• ıgı an a ıyor u. lambalarını bedef ittihaz ettiler • ır d · .. · F k t tü l 

Eldeki mühim t · ft k • . · Şerıf Remzi beye gelince, 3 _ Remzi beyin hangi gay ve emıyecegız. a a ccar ar ma 1 ısra an a Fasılasız ateş edıyorlardı. V k tif b " 
çınmakla beraber zaman zaman T k T k T k ışı bilen ber kes bilirki onuo retiyle piyaça bozulmuştur. ~ fenadır, oopera mec urı 
müessir bir ateş açmak lazımdı C 

8 'j· 8 
... 1

8 

• D Nevyorktaki mümessil ve müş Remzi bey kooperatıfin bangı yapılarak tüccarlık kaldırılmalı 
Polisin takip edeceği taktik is~ 1 d a~k ard ~krçal anıydor ıvar- terilerı kendisinın Barki efendıv · müşteri ini almıştır? Yahut hangi dır diyenlere kartı koyuyorw:. 
k .. kü k ar e 

1 cşı 0 
uyor 

0
• •••••
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••••••••••••••

1111 
.. 

111111
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111111 
- • • • ı k · · fi at kır· Yahutt ta " mahsullerimizin oş sı ı sıkıya sardıktan H b · d 1 . . . . . muşterısını a ma ıçın · 

sonra hüc k · ar 
10 

en tayyarey • ge gıbı şışırıyordu. t ? piyasa vaziyetınin ııl hı" diyerek uma geçme ıçın yar len haydut· M . v d mış ır . • 
dımcı k ti · · · · a!ya mermı yagmurun an 4 _ Frank Baladurun meyus fılen mecburı kooperatıfe, yanı uvve erın ge uıesıuı - Uf vuruldum dedi Er k k 
beklemek olacaktı. Şu halde d k k d • ın· or muştu: . . bir tehdit yahut istirhamını iobiaar neticesine vaııl olmak 

en ana ıyor u. - Se•gılım yere yatalım kl'f' · · ı · k d silk6t çete bu manevraya vakıt bırak T k T k T k . " . A •• • "Remzi beyin bilvasıta te ı ı ,. ısbyen erın arıııın a 
madan harekete geçmeliydi. Aa t k a b~ s~lih. . SözuDü anca~ ıkmal. etmıştı dive efkirı umumiye anUnde ikrardan ileri gelir denmesin dıye 

T k. • r ı seslerinin kı kafaları üzerınden bır kurşun . h .. N · b d •ı .· c; ıs r 
e, ıl tın en nütuzlu azala- arkası gelmiyordu. . B · - tavsıf veç ını a%mı ey nere • ıaı • z ı y ıyoruz. . 

d geçti ır dıgerı ta•ana saplandı. ? V • · h d · M k t · aliçin ıka olu rın an bırı o n Atman taban• Reis tekrar seslendi· p . . . . bulmuştur e ıstır am e erım a ama ı ııi . 
c ını elinde tutuyor.· D kk t d' · .p olıslerın yaylım ateşı ııddet buna kendisi inanmış mıdır?Hem nan muhayyel '"Dertlerın v• 

- ı a e ınız encere ı · r A b d k t · t 
- Karan ıg· a kurşun sıkı • .. · · enmış 1 ca 8 yar ımcı uvve bu "bilvasıta teklifle,, koopera· efsanelerin boıluğuna •ıare 

Jer önunde ayakta durmayın mi almuşlardı? l ? O b d ' B lar jıoin ortaya 
lamaz ya dıyordu Ateş etmek A k d ı k ı ö u d tıfe nasıl darbe vuru ur ar e c ıyoruz un 7 

•••••••• 
"Kültür,, 

r a aş ar, apı ar n n en sa Aşağıda homurdanmalar mu. . . • 
1 

1 · k ı "D l'J lere "Vesika · 
içm du" şmam gö k J ~ • B d Frank efendı gıbı alet er e mı onu an • 1 ,, " 

· . rme aıım kın geçmeyın u yer e sürünen kavemetin beyhude olduğu hak. k . . Bi ki lara bazan cevap veriyoruz Halbukı koyu karanlık bir gece. bir adam birınci kata çıktı. Ren kında görüşmeler başlamıştı. vurul~r? S~tış yahpma lıçın ? ~ e "Umumun menfaatini istemek,, calarımıza taTeı e ederiz. 
Ay ışığı da yok . Polisi • A • • • M . . efendıye mı mu taç o uour ......................................... . 
h er mu gi sapsarı ke ılmışh. Reıs heye atya bunları asabıyetle takıp d kt 

1 
kooperatiflere, kendi menfa~tl~· nıyetıe telekkı edilmesmi ıcap 

c23> üncü un bau çıkmıştı1', 

t9iode Dr. Nrcati Kemal btıyin 

cBir tacrüb den Rlınan netice>, 
Aum t m•t bflyia cKlmin için 

yazıyoroZ>, Orhaa Rahmi "'i 
cDıl birliği>, Manıor Tekin be~ 
yın clıtanbolda Gorki Ilı mü A• 
kah, Sıtkı Şükrü b•yın cNor· 
malızasyon>, EflAtonon c Vatan . 
daşın TazıfHi>, lımet .Ayte in 
beyın c Adolf Ferip», ve d•Aeı 
cQoc•k kampları>, c~oTyetlerdc 

edebıyah makat lerıl• 1 rlan he .. 
yın cYalnız inıiyaklan ıh 

adlı bır hıh!yeıi T rdır. Okuya• 

Nakk k ki iyice saklanmışlardır. canla sordu: edıyordu. yın~ ~e ~be vur~• 8~ ~e hçe~ rıni aramak tüccar ara has ımış eder ve öyle biliriz ve kooperat~ 
asıl ateş edeceğız Bize ışık - Paolo ne oldun? Tık Tak .. Tik Tak .. Tik Tak .. kar eu oopera 1 .e ya u gibi dualara amin diyemeyiz fin _çok. defa o1duğu gibi,_ bizdeıı. lazım V 1 Saat l 1 . 50 . d hangi başka bir tıcarethaneye - f k d b 

u ru l aeçıyor u 1 "A dın Zı' r Aı Kooperatif aşagı ıat yapma sayesm e ıı - D • - · C 0 A · ne diye darbe vurmağa ça ışa Y 
ogru Sözünü ikmal edemeden yı . an, gayrışuurı olarak hep ? y k b d b" d ki İttihadı ve onun ıon dokuz sene ç~k !11üşterilcrimizi te~rar tekraı 

Bu sözü tasdik eden reıs kıldı... bunu tekrarlıyordu yım 0 sa en e ır on ında erek dahilde ve ehmızden almasına hıç kırılın 
fenı bir plan daha kurdu: iki adam Paolonun yanına - Ah busonuncu dakikalar. şol mu1um? esnas g 

1 
b dık ve kırılmayız 

- o· J d d' B' . S d 5 _ Bilhas Nazmi beyi gerek hariçte oynadığı ro ,, atta A k K t ' f' d ' b' 
1 . m eyınız e ı Hepiniz yaklaştılar Mum ışığı altında ıtmıyen : onu gelmıyen a l'k 

1 
h kk d ne oopera ı ız ıye, ız 

dıkkatle dinleyiniz. Bahçenin onu ayağa kaldJrmak istediler kikalar... şu sözü izaha davet eclerim: yirmi sene 1 ro a ınh'' zait ve mızır görmesine, ve öyle. 
n 'b d B p l ü "N L Remzl bey menfa · ticaret sah sında k ldıkça, ıç .. t v 

1 •
1 

ay tın e ve garajın metha eyhude zahmet.. ao onun Y · Matya cesaret vermek isti ası gos ermege ça ışmasına. ve mese• 
lındeki peronda lambalara ansı zünden kan çekilmişti. O artık yordu: atlerlnden mlllhem olarak •özümüz yoktur. la şu bir k ç günlük incir mev, 
zın yakmak suretıle köşkün duymayan bir cesetti. - Gece yarısına kadar da plyaçayt vurursa koopera· . " Şe~if. Remı.i Beyin iktisat iminde, incirlikle meşıul ol ca. 
etekleri ışıklandırılacak. Ancak Tak •. Takk •• Tak. y nsıolar... On ıkiyi bulalım ti/ te mll11tahsıUn menfaatle· akıdelerının esasını teıkil den ğına makale yazmasına, ve işte 
bir kaç saniye sürec~k olan bu Birinci katın boy camları Can ••.• Baıka bir ıey iıtemi· rinden mUlhem olarak plga dUrüst1 ,~mdeleri" tıbkı bazıları böyle, akibet bize bile yazdırma. 
ışıktan iıtifadt- ederek derhal tuzbuz olarak denildi. Hava yorum. ça11ı tutmıga ,aııızr. diyor. nın "raıdp,, dedikleri arkadatla• ıına tutuluruz. 

ı i elken beı.leri Bu ı6z hir bnhtaııdani barettir. rımız sribi kooperatifi de biilall Şerit Rem:rl 



Sahife 6 Yeni Asır 

B;r ı;kalı 

• • 
rı 

Si da 
anın Eı u retli 

1 ö Üşt··m? Kendi 

~Pvyork'ıın en sert •e erı 

\biiyiık l!nzetrsınin en eert v" eıı 
biiyiık rniidnrii ınasnma yaklaşa· 

rnk kulegınıa lıır şeyler fı ılda· 

clı. Eıııııltt hir tolgraf vardı. 

,J 1ck J; ıyt l\iilt.1 bekçileri gıbi 

bat?11 dı(!ı .-orn lıuınurd:rndıgı 

Tf\l.:ıt ışl r yo'nnıle ~ıJiyor d 
ktır. Bıliıkıs fıeılönr ~ıhı im 

nuşıırsa şuııu ııınhukkak bilınız 

ki, bir fırtııııı kopncılktır. 

1\1 iidüriin elındokı tfllyazı ın 

aa şn kı [\ lıtlher ..ardı: 

c Kt1ıik eaçlı Gcın · Girl y 
'kalandı > 

Saygılı okurlarım, iinct ize 
'u Gun • Girl nıılir anlatııyırn . 

Ba (iz Ameriluhların kadın 

aydnthua nrclikleri bir tabir 

1
air. Diger dillere çeniJmeıi 

•ordor. Atıl rullna11 cTabanoalı 

kadın, öldüren kaclın> demektir. 
Bandan anlıyorııoıs ki yakala 

••n dtğtniz bir ,abıiyıt dı~il
aır. 

Uatamın Emirleri 
U tam fı111tılarına ı.leTam 

etti: 
- BiH, dedi. Bn kRdıaı hu· 

laoak, yalnız bizim i9in, yıılnız 
• u.,arst müe s11e11int menınp olan 
ı zetıler i9in mülılkat fstlye 
oek in •. Bayatı hakkında kendi 
fmzaıını taşıya• yazılar kopa 
racakıın •• 

Aylardanberi Amırika ıabı · 

taıını baştan çıkaran bir ka. 
aınıa o kadar ııkı tıkayyiidata 

ragnıeıı yalnız k ndi gaıetımız 

l9in ıniilakıt koparmak tahmin 
eaildi1?inc1 n '.!iiç hir , ydi. Hii-

da becerirsen haflelı~ını ıki mi i 
yaparım. lt\ıkat h.-klf\ılıı?inı idi 
•ıtları getirmiyecek oluraan soııı 

kapı dışarı ederim. 

- Peki asta •• 

.Taok f;ayt ilflYe etti: 

~ınıdı nld ığım t IEıfon ha he 

rine tı;öre, 1 lıaııcah kndııı Flo 

ridada t vklf dılmi,,tir. Yarın 

ö1?leden sonra treııle buraya g · 

tıriLeoektir. l\Uioadel huzulı~ını 

yapma~a yetecek knclnr vnktın 

var., Hepimiz arkandl'lyız Yıkıl

mana inıkftn Yoktnr. 

Latt .T<tmalr? 
Jaok Laıt miidür olrnndnn 

unl hüytik hir nportn<li. :\1 n 
uffakiyetli hır hahflr almak içiu 
ınohahirlerindın, cinayet miie . 

tcınK olmak ii1ere, her ,.-yi, hır 

fıdııkarh~ı yapmalarını isterdi. 

Şn ıözlerı ilAn etti: 

- lıtedi~in kadar para ur
ftdebilir in. Hftydut kadın, im· 
zaaı altında olarAk hayRtına ait 

tafıilatı Termeğe nzı nlıırMI\ 

kındlıiııe 5000 dolar nrehılır.-.ırı 
Mamafi bo işi 3000 dolarn \,i

tirını~ı çalıf ... 

* 
Kesık saçlı kadın tnmnm nltı 

ay, partiiııeril., hırlıkte, Brook

lyn ,ebrrni altii t tımşti. O ka· 
dar ki, kendıııni meşhur lıaydut 

Grener'e btınzetııuık ,y:ın!ıt olın"ı· 
Bir hayalwt gıbi h r ~ırtlı~ı 

yerclın ıyrılır, elo geçmezdi. 

Gnzetıl r, hakkın<la yü~leı cı sii

tua yazt yazdılar Polısler, polis 
hafiyıleri bn sazılnrı okudukça 

hiddet ., n ahiyetlerinılen sıtçla• 

Oon Gir/ ve kocası 

1 tiin ıııaıııalıu ı ııllıuıtıu hilı A- rıoı yoldnlar. Halka geline o, k•
ınerik:rnırı yiizluce c Şahlanmış 11ik taçlı ha1dodau bir masal el

Fok > u lın movaffakıyeti yal. doğnnu, eayıaı günden gün• ar
nız ha ııııa bana bıraklllaılardı. 

Dii~iincHinı, tı~ındıaı cnnp 
Yerılını: 

- J nck aen <1• imknnsız bir 
fO,f aradığını biliyonurı. 

- Onan ıçin he nzif11i H· 

na tHdı fldiyorum ... GazeteoiJik 
hayatında lıir iki dtfn 2ayrıka 
bil ~ör iineıı suvi yaptın. lfoou 

tan ıoy~nrıculukların, taarruzla

rın gtniş bir 4ıhıke tarafındı&n 

yapıltlıiını iddia ıdiyordo. Bn· 

nanla beraber biitiin ltn taarruz 

larda garip bir heıızıyif Tarih. 
'l1aarrnza ağrıyanlar nka fıtıi 

hakkınua hep a1rıi i'ıuıtltri Y•· 
rirorlardı. 

y 

20 aşı 

o 
ç z 

ş u ahirini Atlata . ak 
Yazan a ıraları Nasıl 

ayd 
Aldı 

adı la 
? • • • • 

20 Yaşmda Bir Kız 
Haydut, :.W yaşırıdıı oldukça 

ı{iiııl cazilıeli bır kızdı. ((oııdı 

ıı11 daımn uzun bovlu hir ııdom 

refakat 61tnekt idı. Faknt tanr
rnzn yapan, tnhaııcıı ını hayrote 

ş aya 11 b ı r ç vık 1 i ld e im il n ıı il ı ak 
lrbclıdi nllında kalanları mut 

eden ht<p hu een~ kızdı. 

ilk f aallgetlllrl 
l lk fnaliyet leri ha kkalıye diik

knnlarım oymak la ~f"Çli. BnnkR · 

lara, elmaRçı mıı!?nınlnrına hıç 

u~raınıyor<ln• 'l'nlıaııc:dı lrn<lııı 

knsaT!luz kıyAleti, miitebe~ im 
tuvrıJle, ak nm vnktı hak 

kl\I diikknrılnrındnn birıne 

gırer ist~dıpi Zl\hırcyi hazırla 

tır, yarıuıdaki udıuna t Ydi ede· 

uk ı.;•iııderırdı. ha ı\hı gcirınek 

zamanı gelıııcu puı tliiy yerıııo 

kai!ırıııı gerçek iımi Qpsılin Ooo
nt>y ol ıhı (!11 1 pa T IÖııeı inin de k O• 

c11 ı eılıuası mubtemeJ lıulııııdu~tı 

bıl<liriliror<ln. 

Pansllvanya Garmda 
Tıt• ıı iigl.,ye clogru P •Hl ıı l v11 na 

gn rı ıın ~ı rıl ı 1 ın .ııyoııa vardı-

~ıııula ııuıınklı, lıf\yccanlı muAz 
zam hır kiıthı Botleriı:i yıkmı 

hı r ne h ı r g ı hı lı e r t ıır n f ı k n p 1 a 
ını..,rı. Oazutrcılıgını hıç hır işe 

)'araınııılı. Biiriik hir geçit rcs· 

mı yapacaklıHını!f gılıı, Oarın 

iiııiinıle 111ralanan pulıs kordorı

larıııdırn l{tÇ modim. Bn (farda 
hır çok Amerıka UıiıJıcumhur

larının g lişino şnhıt olmuştum. 

IJiQ hiriııinıle hıtydııt kıı

drnı giirmek iıtiy•ıın lıalkrn t şkil 
ettiğı ıtlcıllııra dur•rnnlıık vuren 

l<alahnlık kadar coşkun, nlnlıli 

/l.evyoı k Anımke11 gazefssinin mOdüı il 
ııbanesıne ~ütüriildii. Brook yn ya t•f l>biiı •dıcek kacfar buda· 
tn lııyhatli gökyaranl:\rından la de~ilim. 11"akat arzumu yap· 

hirini logal ıdın bu tırmırnin 

nTnkatl rı mü kkillerilt göriiş 

tüler. Bu i' hitıncı Oon - Gril 
lıapiıoıbaneyo sevkolon<ln. 

mak Jiltfünde balnııunanız, Hı· 
arat matbuatı tnraf ıod n iz• gii· 
l'-tl bir bediy T rilecejtıni n 
iııtılıabatta müzah ret lıahşolo-

nacağını temin ıdebili ri ın. 
A•ııkntları k ndı:;ine dılıiz Giizel bir tali 08 ri olarak 

olmayı, gazet muhabirlerine bir Olifford littrast matbuatının men, 

tek öz bile ıöylem meyi tınhib up oldukları siyaai kttrargfihın 
t-tmişler(li. Haydut höores•no adamıydı. Halbuki Gon-Gırl'in 

tıkılınca llağıldık. müdafaasını deruhte e<l n büyük 

Gon Git/ yumi yaşında lıaydutken 

t l•ar.cneı ıneJllaıın çılrnr, diik- hır c ııı'ıg fir gömıomı-;tım. Ko· Asli Vazifem Başlamıştı 

kan sahiplerile miişterıh•n bu sık ıınçh haydat garın ınerdıven- 1 Şıoıdi henim vazift1m ha in 
tabancanın tehdıdı altırıd.ı kımıl !erine.len inerken Hnlk bir knh- ıuıştı. URtnnın bnna tevdi ~tti~i 

dnyamı acak hnlcı kocluktırn eonrn ranıanı ıştıyakln l'!eyredıyormuş· iş kolaylıkla yapılaoaklMa h n

maaada "' ya çekmecede olaıı caeıtuı: z mıyordu. Şiiphe yok ki lıir ıki 

paraları da otbine indirerek oak - l te, i"to geliyor, dıye ba- soıırl\ a•akatJp.1· fikirlerini de. 
kanlılıkla uıı.:aklaşırdı. Bo taar gayordu. gı tir rek haydut kl.ldının beya· 
rozların n b11yall gUl'iinen cıbeti Hakıkntta bu hnlkıu Gun - natta hıılunınaııına miieaade od.,. 
hazan tık başına 10 - 15 kifiyi Gırl'dın alınaeRk hıııcı nrıh. ceklerdi • .Amma o ıanıana kadllr 

arzaıuna inkıyat ettirmit ohn • Güzergdhta... işin lıuıu ıyeti de knylıolacaktı. 
ındır. Dıger raporter aı kadailarla Pllt1mnu Kurdum 

Cinayetler Başlayınca bi rlı k t• gii:l:trgahtA bul an nyor· Hatta eöy lıwe11i icap ed ıı 
Önce biraz nış'~h, biraı ko dom. Haydat güzel gıyinm:e, (izleri de ınukwt hıyler tanzim 

mik geçen taarruzlarn cinayetin zarif ıveltti. Ancak :!O yat11uh edeceklerdi. Yemek ı.aınauı gel

k:atma~a hatlatlıgı giin, Brook· görlinüyorcln. Parlak 11yıb ~frı- mı~ti. Yalnızbatıma bir lokanta

lyn Kiil,finıtini k•ybedeuk pani lerile etrafına lakaytl:ın• l·akı ya gittım. nı yapacllıtımi düşii . 
ğı tutuldu, Gaztteler poliıi.11 ac· yordu. Şöhreti biliifırıa oll\ral:. nüyor, diı?er guıttcilflrı atlata 
zı, mtakeneti aleyhiudı yıldı- eaçları k11ik değildı. .Arıcak cak plılnımı turhyordum. Ak

rınılar yağdırıyorlardt. şıpkuı içindı topl1trımıştı. Un şam 1aat 9 da, Brooklyn'ııt ıü• 
Son cinayıttııı Ü~ hıft~ ıou· hakikat" TRğoıen O~>n - Gırl ld1n•t• avd11t ettiği hır aaatta 

ra, Gun . Girl Ti partoaert i''lo- Amerikanın pol•ı .... adliye tı. hJ\pİ~baneyı crnndüm. Hapieb&nt 
ridanın uzak: bir telırindt yaka rihiadı cK11ik u9lı kad>n> · adı. miidiirii Jeh Olitfaord'a k:iiçük 
landılar. Bo tabancalı kadının nı ınnhafua ıdecıktir · bir te;.:kere gönderdım. M.Heant 
arkaeında Amerikanın ın maröf Oeoilia kendiıiııi yakalaınık. tarnfından ınııuuren geldiğimi, 
yüzlere• poliı bafıy11i Te btlki tıuı gurur duyan iki poli• hafi. lrnıoıi hir nıeulı hakkında gö· 

bi•leroe poliMi tlolatnııştı. Tukit ytııı ilı birlikt• bir takıiye bin . riişnıık: ilteıiiCimi biltlirdim 
haberi yıy•lınca htrke lıayrflttı diril.ii. Yiizlerct foto~ıaf n L\liidür, birinci kaftA hazı Arka. 
idi. Kirnu hıma iııanmak iıte rtportır dı kendi otoıuobil!criııı da,ıarılı g(iı ii9iiyorda. Derhal 

wiyordu. ~"akat tntulan .kaılınııı bindiler. O auıettı ki, lıalkın aşaf!ıya indi. Hearal'in iaıni kaT· 
•tkllı, BJ'Ooklyn taarruzlarına önünden bir c'nidııı ziyade bir utli idi. Babuııu ki Aınerik:a<l• 
ugrıyanların Ttrdikleri etkAlı kahraman geçtıgi ıAntlılardı. bir lıapiılıan• mii<liirii mnkiiai 
u7gondo. Mnknf btr ••Yi itiraf Şaka dtğil, O•llia'nın 1011 •e· ancak ıiyaıt ııufuzJarla eldı ıdır. 
ıttiii•• gön, artık Gan Girl'in ut 11atı bu idi. Snçlu ilkiıı ınü· MakıRdımı kıaaca anl"ttım: 

ele i•9tiğindın tiipbt ıdilemu· dafaa11nı kabul etMtıyi tekltf - M. Oiifford ıizin gibi bir 
di, Gılın haberlerde Tabancalı ıdvu aT1ıkatlar firwuın111 .Y•· centılmenin ıuuclRrrnı yaQ-laıııı· 

aYulrntl r basım karargfıha men. 
eaptnlar. Olifford n oonbı nr, 
di: 

- Size ne yspabilecej:timl 
ı;öyleyim. Şayet avukatları kı. 

z rst\ umurumda do~ildir. Onla 
ıa kar'ı hiQ bir miik llefiy tin. 
yoktur. Haydntnn bu saatta ay. 
kuya yattıgını zannetnıi) orıun. 

Mamahlı uyumu hile ol n ny a, 

dırınz. Miilfıkatınızcla hazır bn. 
lauaonk V6 size beyanatta bulun. 
ma ını tn,·sı) o ed oegım. Hatta 
ioap eıl rı •, bunn eınr dt"c ıtım. 

Yalnız lınna mukabil sizden şunu 

ı ıca ederım, arnmızda geçen hu 

ınab vered n l.ınıseuin haberi 
olmamnlıdır. 

Haydutla Karşı Karşıya 
Üldüren geuç kız,n biioresinc 

gittık. Yatağının ucuna oturma' 
bulunuyorıla. Kır sn9lı, evımli 

yiizlii olan hapi lıane ıuüc.liirü 

ş lkatlı bir lisanla blr eyo ih
tıyncı olup oldadığıoı ıordu: 

- Getirilen yeıııekl r hOfU• 
aııza gitti wı' Bır şikfıyıtiuu 

Tar mıY 

Sonra boni göıt rer k i lhc 
ctt i: 

- A rkatll\şım 1\1. Starbrook'o 

takdıw ıdnim, SizinJı hörü,wek 
iıtiyor. Helki size yardımı dı 

dok14nır. 

Gun Girl ıözltrimi Jikkatla 
hatta eabınızlıkla dinliyordu. 
Hoıuat bayatı T• maceraları 

hakkında bana iwza11 altında 
bıyınatta bnlunmaıa muTafakat 
ıdınt kendiıinı 30ı>O dolar ••· 
rec•ğimi anlattım. Zatın boo• 
aul"tmaktan bir zarar göreoık 

değilim. Bilakiı umum! ılkılrda 

ıeınpati kazanmaeı ihtimal Tardı. 

Rılki dt Jürinin bile daha 
ynmaşak dananma11nı temin 
tdtbilirdı. 

- A Tukatlarıw tek hi r afü 

bile ıüJlflmıkten aeni mennetti• 
- tızdeıı alelfı.da bir ınül!\· 

kıt iıtiyornm. Ha fl\mamlll bi, 
zim için yazılmı~ bir hayat ta 

Sonu 9 uncu sah/Je<it -
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Bizde Sine ıa e H ygo 
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f iyatlan Pah eh l~lf 7 
Bir Sinema MUdOrD Ne Diyor? 

H enıırn hır çok n~ızdan ı, ı 

tiriz. Bızim mtııu lek ı le ıne 

ma dııhulıv lerınııı halı••ı oldu-

ğunduıı ı;ııld'ıvet .. dılır. ll tıii ge· Hollywııod'nıı 

çen ı ne hel dıyo rcısııuız Brh eıı kııılrotlı yıldız 

çet Salılı b~y hızzat bu ınesole lnrı nr.lSırıılıı ismi 
iJA alı"ılrndıır oltlıı vo ışı·hrııııız !.!"fl~~on l{ı:ıtlınrıııo 
ııneıııa ıuııdıırlerıle teınıu "" Heplıurıı dalı!\ kii
llliizakMu!t•rde bulundu Bazım çiik hır kızkon he
okaynculnı-ımız lıızıı ıııektııp cHıı- yrcanh bir arti t 
der rck lllf)llll\ f ıutlıtrllllll unda rııhıle ıki Ame} 

fazla uoıızlaınaıı ııııimkiin olnp beslerdı: Pıve 
olam1yacat?ını onı orlın. Hız yazmak. y.nzllı~ı 

bir moharrırımı?. ~ lırııuız ıııııe- piy<ıslerı teınsıl rt· 
ma m1ldiirltır11ıden bırıle görıif- nıck •. Bryn 1\hıır 
müştür. Bn znt dıyor ki: kollojiııe gıtmok .• 

.Aınerıka g6UÇ· - Bizim memleketimızd kı 

ıin malnr hem pahalıdır, htııncle 
nc-uzdur. J~Yet pahalıdır; çiioki 
her şeyın finti hayli rlii,mii,tiir 
Kazanmak daha zorlaşmıştır. Bı 1-

farz dört niifu•lo miitnauıt bir 
ali ~elırirı lyt hl r 11nımaaına 

idıoek Ye müten11ıt hir mtY• 
kide otnrRcaktır. Boraya ılhter 
koro,tan ıki lira " rtc•k. Gelip 
ği tmı trAmTay yab ut ntohüı 

mauafile beraber ba dört ntifoı 
Ja ail ikı 1ıtatlik bir ainema 
ıyretmek ~evki için iki buçuk 

liu gıl>i bngiia kazanılmHı 
oldal\ça kiilfıtli bir parayı göz 
<len çı karaca!< tı r. 

1 ki huçuk lira mütttnsııt 

ligı 19111 kollcjcl., 
g-ı•çttıı hııyat, ha

yatıııııı eıı gıizol, 

oıı tatlı, en ııYıınli 

z" ıu a il ı dır. B iit ii rı 
ömriiniizde hJ'tı-

raltıı ıııızı zen~ın

ltıştı ren bt r lrnyat.. 
1ngt1 tırtdP. old o J!u 
gı bi A mert kad>ı dı' 
kollf'jler <lıt:ter mıl• 
!etlerin mekteple-
rıne benzımnler. 

Bnnlar ea hı\ra

retli bir hayatı 

içinde kaynatan 

kiiçük cıtAler 111&

yı la bı lir. G ıınç l t !?" 
Rit olıuı htıı ~tıy 
gençlıgın harareti, 
h yeoanı, ınHca

dele aşkı, spor t
m n, •nlellektiıul 

ı e 
" aga Göz oy 

• 

v an'at'kar robu 
<Hada kmıdini göı

terı r. Ve k ndine 
miisnit lıir mnhtt 
bulur. Bryn MRur 
kollPjı biitiin /\
mPı ıkaııın en il ri 
oıı l llel· ı iiel ocnğı 

ıuıyılır<lt. Hala da 

hüylcdır. 

f .. te bu güzel . 
iı f 11 mii ~eea ein· 

dcu l{nth rine il • 

mı nltıncla ismi 
hiitiin AınerikayA 

Y"yılnn dahi aa
natknr yetişti. 

.M ek it ptık i .tem· 
harıkalı ıillerde 

ınııvaflakıy*'ti hu 
kızııı ietıkhalini 

göıteriyorıla. Dört 
yıl ıonra Hryo 
Ahur'Jan oııu Ho 
ıı1 ,0od'a gıtwiş 

yo yerleşmiş gö

rüyoruz. c The 

Jjittle Miniıter > 

.l{ilçiik TIRZIT w fll· 

mirıtle liatharine 
çok lıf!gen1lon ~e 

umıunı bavranlıgı 

luındi üztırindtı 

toplıyan bir mo
vaffnkıyet kAz D· 

mıştır. 

evsi in Çok 
Eserlerin 

Bu hafta El-
hamra eınemn ın

da gö ferilen(Say
gon Güzeli) leımli 
filım hiz şehır
lerden nznk iş 

bnyntı ya ıyan fea 
adam} rının ıuıı· 

ıııda ıki snatımızı 
geçirtiyor Kııaçnk 
ıetıb al edılen yii· 
oeormanlnr içındn 
a udı bir bayat 
g çirınekte olan bir fen adıımının 
iki taraf h kalp macerasım hi
kaye rlcn tın filim eş iz bir 
ifade kndretine maliktir. 

J{edın k lbi.. Bir muıtnıma 
diye tanif edılen lı.adın kalbinin 

aıılaşı mnz ternayüllerı üzerindti 

kalem yiiriitmö' olan ( Saygon 
Oti;.-.eli) ıenaryosanon mııhHrrirı 

kadar o senaryoya fılime çeken· 
ler dt bu et Z> üzerinde ınoyaf· 

fakıJttli bir o er yaratoıı,ıardır. 

Hikaye araıında kauçugau 
naaıl ııtılıı!IKI ıdildiğıni anlatı· 

nren hliııı o ıklimlerden uzakta 
yaşıyan bızlere dimagımızı yor· 
ma<l n kiiçiik bir den t nrıniş 

ola yor. 

aygon giizeli, bu iyi kalpli 
rı ın tehlike ... Jean Harlov'on 

rilme h!ım olnll harekfltll rolii. • 
Ie~ız orman lnrda çalı an fen 
adamı Olıırk Gable k dar bütün 

eyirnilerıni <le teıhir 

Fılımde diğer artiıtler 
ler lıep bılerekten 

yHiııd tiplerdir. 

ediyor. 
" yerli, 
1:1e9ilmif, 

Frarıaızoa konn an filimclı 

masıki azdır. JJ,akat bu noksanı 
telf\fi içıo olacak ki Elhamr 
müdürleri, güzıde mnıiki ü ta-
dlmlz .Münir Nur ttin beyia 
güul hir lıalk arh ıııni pıogra· 
ma i!Rvo etınelti unntınnmı~lıırdır. 

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

\)ir aile iç\ll az bir şıy degiluir. 
Diişhniiniiz ki b ınaarnfı her 

bnfta yapmak i tiyeoektir. Ba 
noktada bizde ıinamal rın t iat-
1era h lkın lce!eaıne nygnn •1 • 
Rildir. Halbuki 11ınema f intlannı 
dil?er ınemlek ti rirı fı tlarıle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mu aye E\ edersek btzim dnbuli- u" zeı 1tm1 • 
yo f ı tlarıınızırı onlardan çok O O 
ucuz oldııı?unu göriirüz. Bu nok- ,. _., .. •• 

tai nnzından '1A hizd" 11inema Cla ra B 
ucazdnr. 

zes 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

un u ızların En GH-
Hn pabnlılık 'o ııouzluk 1 

Jruunıi noktni nazardırn<lır. Bu· 
o • o na ak a r e 1 ze ı r y ay n s 

Jlll hır ıınemacı gozıl görtc k r 
olar a - ış lıa a reni· alır Şoh
rınıız~ı rece bfl)ntı yoktur. 

Qıırşamlın ~ııııti tııyyaro ıııe- rılon tın lılnıın, :!!evzuoııo şu 

ma ıııın lıaşlnınış olcln~u J oııı uretle hülii a odebilirız: 

Hafta ıc;i gunl rındo de her
i, o •-:- "re giieü ıle uıc.,guldiir. 
ınanı lcı dıılıohye fiatıar1111 nıt 

kadar kırar kın111 sıneınaıın1 
yını yalnız lnr cııuıa güaii ve 

l,iJ'nz d ~ paz ır guuıi <lolduru.bi· 

leoektıı Hu ikı giinlin gelıri 
He • Y likı k ıııaeraflı bir ış 
olan - ıınum ıırn idar aınc im. 
kno Joktar. 

lıır pro~ranı tıakıl,nten şımtlıye 1 van lgor İ8İınli hir nnat. 

kadar rzmır<le gorıılınE'lllt~ dere lr.1r, tnrılıle ıno,bor (ilan SİWll• 
cede knvvP.tlı hır fılmi ıhtırn et- lamı tahıi hiiyükliikte, tabıt 
maktodıı·. r~ııkte \"6 kendı znmnııJarına att 

Bunnııla berahor şehrimiz 
deki birinci ııııf sıııemalar ıoo 
bet ıen denherı runntazamau 

fi tlarını ıııutrınışl rdir. l!,akat 

bu iodirit her eııo lıış - on 
knı·a,ıa yapıldığı için bAlkın gö 

j 
G•çen lıaftR Olara Bov tara

fıntlan çnrileo Y cO iiztl .IJ"atma> 

iımi nrileıı hir fılıntu Tıtan-

•iinı çarpmRını, ve yahut az gö· bul da g(;ıteı ildij?'ıni n ~ok 
rünıniiştnr. Haldlcatta lın bet btienildığıni yazıııı,tık-. 
ltııı 7.arfındıı ıiııamaoının hi9bir Dünya ıin ına meraklılurnoa 
maer:ıiı •kıılmedı~i halde şılıri- çek: HTJlen un şen Te hoppa Boyala mimarlıkla atılarak 
mizdıki hirinoi ıınır ıinAml\lar kızın bn filmi öniimiizdıki hafta bilAlıara 11nıma artı.ti olan Li

hu oıt ıneYki tiatlarıııı 120 ku- lzmirdo de göıterilecektir. Fil- noıl Ahit ile einema yıldızları· 
ro tan 60 kurn,ıa, birincı mnki om en güzeli olan Fray Wray'ın 
f" ti min &111 iımı cHopla> dır. ıa rını 75 karuttan 45 kurn'a temıil ettikleri ha film mı,hor 
kadar aü,ürıniitltrdir' Bugün Filimde Olara BoY Glizel rejiıör Micbael Ourtiz'ıo bir ,ah 
fraolııltla bir uytiye ıinamaaının Yatına iııni il• oynnmaktadır. H~ridir. 
flatları inle hiztm •n ltüyök ıi- Borada hi r kadının aşk yü?.itn~ Teohnio ılor oıollle renklenen 
nawnlar11uızdaa bahahdır. 4lea yaptıtı tedakarlıkJarla bir film aarıat noktai •azarında• bir 

. Huıal!la olarak tekrar edeyim; br.banı• ııtınpl"rı çok oanlı bir harika atldıdilmektedir. \Varmır 
hızdı 1tnıuua fıatları kendi ha- ınrett• ra~atılmılktadır. Braa şirketi bu filmi yapmtlk için 
.YAtıınıza Tt kteii muhitimize · bir baruk: milyon <lolar aarfı it• ..•........••••.••..................•..... ~ 

)~Ö..t belki ba&halıdır. Fakat ••b· de ııncmaoılara hiraz teuzillt muazzam <lekorlu Yücuua g•· 
rin •ece lıayntı hin7ı canlanır yapılmuını ~öz önünden uzak tirmi,, filmde gayritablilik ol· 

'Te hafta arHında ıinemalar mü,. tntmaınalJJır. Sinemacı 120 k•· maınaaını tıminın ıinemh hil•
hırı huluua hngiinkü t iatlarrn !erine ıııiiraoaat ıtmiyerıJt ha· 
da <lii.,.dii~iinli göuoığiz. Sine rota bilet aatarkeo verdi~i rt1mi kiki yanj(ınlarl• b11 bir buçuk 
ınaları 11cuzlntma2ı düşiiniir.keR bugiin de urmığt ınıcbnr •laraa milyon dolarlık dekorları oayır 
hiikftnıet n lıelediye vırgı Te daha fAzla f iat Jcıı ıuak imkanım oRyıY" yakmakta• 9tkfnmımlttlr. 
reeııuhırınıu n11petlerı ıızennden tabatlle lmlamaz. cMumyalar mitaHİ• ilmi Ti• 

ko,omlarmı Jahh olarak hıykel
lırioi yapmıf T• bunlardan mti• 

" Moskova Geceleri Filmının dılbu ylldızı Spınelly ......................................................................................... 
ra iç si e aş uganniye 

· çük Hamiyet H. 
Bahri1'aba Sahil Park Gazino

sunda Konserlerine Başlamıştır 
Birinci Seans 9,30 
ikinci Seans 10,30 

1-!l (59i) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• b. ·· B •••••••••••••••••' ••••••••• ••••••••••••••••• d k te,ıkkiJ ır mazı a9m1,tır. u yor. Fakat tul.ıat bir teaadüf gıtırdı~ıoı mey ana Ql arıyor. 

büyük Jı"ykıJtratın bir d4ıl ortagı olaoalr, mfizede beykıllır yoğ I· T ynn Jgornn elinden arkıada'ı 
nrdı r. Bu adam müzenin kendi dıkça bir çok ın1anlar da ena· güıel Oharlotte'ı da knrtarıuıya 
ümit ılti'2 i Taridatı getirmıdi- rengLı bir ıorelte ortadan kay- ınunffak oluyor. 
gini göriinoe sigortadan parM boluyorlar. Morgtao bA11 oHet Ba,tan~~va he!ecan dolo 
ç•kmek İQin miizeye At•• nr· ler çalınıyı. FJorence ıaraind• olan bu fıhmde hır . gazeteol 

bir gazeteoi kıs müzıye giri· kızın muıırraoı tıı.lupltri bil· 
mittir. lnu Igor HYgili hıykeJ. B d .. d"&ü b' bey· bıusa '"yam dıkkattır. 
1 i · k t n-a u1tra,1rkı11 yer• ura " gor u., 1 r F.;\· J • • k ı· '· f • ı · · · er n1 ar arma.., 6 k 1. b' k 0 .. n ı••ıl öldiiriilen . ı ım ••r e ı, un ı ım ı 91 a ( · b' tt Yt'ı'•ö e 1 ır a9 g • • · ı· d'tt b"u· ··k b" 1 b •cı ır ınre • yaıııyor, D ,.. oeaedi morgtao çıalıaan l>ir ınşa et ır 1151 yn lf a ra-
korkuoç hir •ekıl alıyor. clanıözı benzetiyor. tua~la en m.eşlı.ur ~.eykeltrMtla• 

O, e.Ti olduktan ıonra nnle .M 1 · · · t• itibarile rı& HURi •ltırdıgi yUzleroı hey. 
ıs ej:?ı n oıuaıyı ı k I' f"l . ı.:·· .. k . 

Yüzün• Hki ıimaııı gib; bir mak- ok nıütect11'• olan bo !!'az t .. ci • ı ı mın ·uçu bır aahnui 9 
'·ib 

1 
b " ıôio akmaktan çıkinm .. mittır. yaj yapıyor. Sonra da tekrar k t b t ı 0 N'b t 

t ız at 8
, • a•.•bY rk .. JC 

1 aye Her y ri bir aa'at euri olın 
mumyalarını yapmağa başlıyor. Ta• gor an tarı te l uıeşhar mum heykellerin ateş iç1ncle eri-
Yıni bir mtize hazırJiyor. khnaelere bın:ııeyen insanları dikleri iııaa 1 acındırmaktadır. 

Sı•eleroı meaai nıtloeatndt öldürerek bunların cHetlerinı Dıyebilirız ki, mnmyalar mii-
müzede yealden tarihin mıthur kHdlnoe malfün bir uııul dnhi· zui hır dAha •ti gfüiilemiyecek 
ıiaalarının hırkılltri toolaoı· tinde mnmlarıo hırkıl halıne dıno~clı ciizel filmlerden biradır. 
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irAşk 
Memleket için incir Meselesi Var Mı? 

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

uhittin 8. Yüzde Dörtyüz Nisbetin e Düşkün 
Memleket Efkarı Umumiyesini 
eş~ul Etme~e Değer Diyor 

ZABITA VUKUATI 
Gece Bekçisine Taarruz Etmlt 

ahrama Bir Piyasa 
Cidden 

Gec bek9ısını bıçak çokerek 
yaralamakla maznun lkinoi Oı
maniye mabı:ılleainin Hecep aga 
ı.okngrnda otar n O mal o,ıtln 

1 tnl\il hakhndn iiçönoii miiı· 

.. tü 

o 

Bir 
eyeca 

- 274 

- Oolnr dıı hnradaıı gcçtı

ler. B<'lllın içm teblıke yok de· 
J11PI<. l\) tıl ıp cfibıl • alilr ın 

kork fn~u habıe rulı lnrı bı.m ta· 
uııoRııı ki ürkeyıııı! 

llaıta kanlmr, S;\ların k n 

aı ıud ıı memnun olınu ıu. Zıra 

Hnnrıyı öldiirmek lfumngelır e 

Sal:lrın decat?ı miimaneatlan 
kurlnlınu oluyordu· 1\ adı ken· 
dıne: 

- A llıtmıın ela üzerind" hir 
ıHfıh yok. u orınnmn iizerındtıı 

fırlayıp ta Atın dızgınınd eara

lacek ol11lar bile altısının da 
beyııı lerini patlatabllirinı! Dedi. 

- 12 -
l{an bnr. i btıyat la ilerliyordu. 

Rii ı iin d ıkkatrnı gözlerine Ter
wiıti. Kalbi daha tiıııdıden, irı· 

tıkaın znkile çarpıyordo. Emelı, 
kendini göıt•rm kııızin, düşrnaıı· 
]arını ol doklara yerdt gaf leteu 
b.l&t ırmaktı. 

Parmagı tüfeğin teti~i nde, 

ıpi1 yiirüdii. Ha arahk önüne 
bir meydan çıktı. Hn meydanın 
bir tarafında fı.tftf yakılmı~tı. 

At ış henüz ge9m•mit1 bir yı~m 
ldi 1 içınde korları yllnıyord a 

Ağ•Qların yerıodın d• bir kaç 
dal k11ılmi91 bonhula ajtacın 

iri çatalları araeınd~ çaı dağım•• 
bir tfY yapılmııştı. 

Kanbur memnnniy•tle batını 
.alladı . .Anlatıhyordo ki firariler 
~ece borada ate, yakmı,ıar, kın
tlilerhıi Tabşi lıayTanlarm ter
rintlen muhafaza i9in de bo çar
dakta yatm19lardı. Kaııbnr kendi 
kendine: 

- Eyi amma bnnlar bora7a 
nt demete ge1dil•rt Patna oad· 
desi ta nered .. ! Bn harabeler 
i9i•do itleri ne idı7 

Di1 .. ıöyl•odi. Horada attan 
indi. HayYanı bir bliyük agaca 
ıım11kı balladı Yaya oluak iz 
]eri takibe batladı. 

Zaten harap ibadethan•ler• 
gtlmit demekti. cBiram mabedi> 
denılen bo barebeler, bir çok bi
naların bır araya c:•lm11indın t•· 
••kkül etmı, hır 9eydi. 

Etrahnda 1Uh"k kuleltr, 
arslarından da büyük dairaler 
Tardı. Bn binalardan bir takımı 

ıerçekten barabiye yüz totmoş· 

tular. Fakat en çoRn henüz ba

r p olmamıetı. daha da hayli za
man daynııacnk cleucedı sağlam 

idilftr. 
Bo Hııam mah di de Hindin 

uir ihadt-tharı6leri e-ıbiydı. Yerin 
altındı. kaç dıaır11ye tabım edıl
mı~ae yerın iiııarnnde de o kadu 
daır~dtırı ıtınrı· ı ı?ayet mnazzam 
'T• wetııı hır hırıll ıcJi. 

Hoı d' en zıyade hayrete çu
parı hıuıızhtr<lı. Bunlardan bır 

tanE\ ı ~ay•t hiiyüktü, duTarları 
m•ı merle kaplı ıclı. Bu LaToY.an 

hır kapuıı ~ardı kı içindeki ıoyn 

büyhlı göle çıkarmaga bıznıet 

ederdı. 

Hıı hiıviık lıavnınn iiat tarn· 
rnlınılR dnlıR hır çok baTazlar 
IUM'o tın Ht>p11111ın kapıları bü

tık hıunı-," ac;ılıyor, içlerindeki 

Gencinin 
acera arı 

n Altın, 
tava. şu 

------------------------------P ig asam zın Bugünkü Bozguncu Ruhı /rinde ta'.ıtıklikçe tahkikatı i.kuıaı eclıl 
Y ını Ye ıneYkufen aılıye cezaya 

ükumetin Müdahalesi Zaruri Hale Gelmiştir evkıntt knrRr verilmı\tır. 
Yen kesicilik 

- Mütalaam çok d işkün ol- Remzı B. ve Remzi bey vaz'yetinde 
-Ba~tmatı brrrnci saıuıede - loJamyıyacagı kanaatindeyim 

ınıııış ı e d" tuıvuzıarııı kapılın duğu vazıyetındedir ve buna bir bu'unanlar içınhakikaten birinci. 
gayet mnntnzıun ıdı, fazla olnrnk çare bu mak mutlaka lazımdır. mes test bel i yoktur "Belki,, 

ıa tomır giirıniişlerdı. J{auhur, 1 Bu sene mahsulün, t bıi senele· d yoru~,. çüok~ ~en b tta tü~ 
höyl~ çoktıtıı t rk cltlmı hır ye- re nispetle hayli noksan olması ~ar~ r ıçıo d ~1 btr d~receye bır 
rın en ışl rıne bn knclar ebf'rnmı • na rağmen bugün incir b ~ ku ıncır .mcst:lcıı oldugu k naa 

1 1 ~ H k k tındeyım. 

miyeHc ismet pa a hazretleine 
arzını istilzam ederdi, zanned • 
yorum Hakkı beyefendi benden 
dah eyi bilirler ki bugün incir 
cıler rasında borçsuz insan binde 
bir, ipoteksiz mal ve mülk te 
ancak yüzde yirmi bulunabilir. 

Kuzu ollu çarşısında Ali oğlu 
Mustafa efendinin 25 lir sını 
Y nkes cilık suretilc çal n Kürt 
Yusuf ve arkadaşı hakkında 
zabıtaca tahkikata başlanmıştır. 

Sarkıntılık 

Hükfiınet Postanesin sarho~ 
bir haldegıd ıı lllabır ef ndı Poı• 
tahane meınurlarınıtan E ret ba• 

yet v rm k rıedeıı liizımgtı ece- ruş a azamı on uç ur ş ara!ın F k "h .. I . 
· ı ·· .. d ·· d t 1 A · f ti t 1 a at, nı ayet tuccar ar, m 

Bu Vaziyete Karıı Ne Gibi 
1 edblrler Alınabilir? gını c u9un 11 a sa ıyor ıamı ıa a sa ı an . . k "I k k 1 

1 1 1 d M d cırm ı osunu ır paraya a ıp - Tedbı'rferı·n zı'krl· uzun bı'r nıma urkıııtı lıkta bulıınınnt • Bır "z daha ilerıy• van ı. ncır erımız e en res ovvası b" b k k t b ' ld' kl · 
.. •• 1• ır uçu uruşa ıa a ı ı erı I d ' F k b d tntulınu~tur • 

.A ıl buyuk bavnzu tamaınıyle nm ve ovanın şıma ıni süıleyen müddetçe onlar için bir meı'ele mes.e e ır. a at, ura a mem- · 
bo alrnıf göriinc Uıtccühü bır dağların binlerce seneferdenberi 0 mıyabilir. nunıyetle ve hatta müstahsiJJer Bnnnn füı:erinde bir miktar 
kat rlııba arttı.Ha mua7.zıun ha- yer yüzünde büyük bir şöhret Fakat mes'eleve bir de bütün hesabına minnet ve şükranla ela Hrar bnlunmu9, hakkındı 
Yoz, böyiik oldaı!u kadar <1" de sahibi bu:unan en güzel c nsten hayatlarmm temelleri. bu mahsul kaydedilmek lazımdır ki baıve· kanuni muameleJO batlaomı@tır. 
r ın idi. Dov rları en aı:.aıtı a1tı ve emsalsiz ve rakıpsz mahsülle H k ı ı ı t kil pa•a hazretleri her nedense DGvOşma,ıer 

" "" uzerıne U!U muş 0 an arın 8 " ' Kemer caddesinde lbrahim 
metre irtıfaında idi. Dıb ne de rid r ki bunların 927 928 ve 929 rafından baktığımız zaman ne kendilerine yanhı malümat ve YJ M f y b h • 

d kk ' l k . . w •• l og u usta a aganın a çesını ye.,ılımsi r nkte bır çok çnmnr· senesin e o a arı atmış uru müthiş bir vazıyet karşısında rılmes•oe ragmen mustace en V . y 

12 
d 

k 1 d B b ı A ı db. · d h 1 taş atan elı oglu yaşın ı lar yı~ılmıttı. Ba çamorlnrııı şa adar sah ıyor u. u gün bulunduğumuz görülür Dokuz ıttı azı az m~e en te ırı er a H.. . . M f y 

k . . · h ·d · · h useym ıle usta a aıa arasın· ıçinde bep11 bir yolılll mnnraz"m lıu derece düş ün olan ftatlarla sene ıncır işi ve incircıluin ık · almıflar ve ın ısar ı aresını a- d k k H- . .. 
( 1 b b. b ı k · · , d* B d a avga çı mış. useyın attıgı kf'lı11lmı, bir çok kfitiikler ( n- sah.ma arı ıtta ı u iner eri tısadı işleriyle . meşgul ol~um. rde ete geçırmıkş. er ır. 1 k un han ta~larla Mustafa ağayı yaralamıf 

ı uyordu. Ho dn •hemruıy"t na yetıştıtenlerın bayatları ve ikti Her senen•n bırkaç ayını mc r a şu anlaşılır ı mem e et a M f y d H" .. 
k k b d d• · · · il · · d . . . . b , d b · ve utta a aga a useymı zarını ç• eoe ayrı ir ~~y ı. sa ı ış!erının teme erı üzerın e babçelerı arasında ve ıncırcı yatının na zını sene.er en erı d'. .. .. Z hk'k 

1 k · ı T k . . . ı· d d ı d ... ovmuıtur. abıtaca ta ı ata Hepıi bir boy(.h1, bir kil ıptn pe e lim tesır er yapar a ri Jer ıçınde geçırdim Incır müı e ın e tutan ev et a amı, ın· b 
1 k d 1 b d d · ·· d d ı · d. b' ı aşlanmııtır. o .uı hu iitiiklcrıu bura a ış Mı en vüz c ort yuz erccesin e tabııılarınin keslerindc kar me- cır mese esı ıye ır mese • __ ,... 

'I' ··-DO ulı7 Horası gfif" tamamen duşkün bır pıynsa mem eket ef tetik bulunduğunu biJecek ka yoktur!., dıyeolerin sözlerini din 
terk <lıJmış, habıı ruhlar tıırnfııı karı umumıyesım cidden meş dar onların hayatlarıyle alaka Jedikten sonra ameli zekisıom 
elan kaJlhuımış hır yAr olda,ı?o gul etmeğe değer Bereket ver dar oıdum Bu aıfatJa söyıü seri kararile derhal inhisar ida· 

Kız Sao'at 
Enstitüsü halde in an elının hııradırn Akaık sn ki inbısar idaresi aşağı cıns yorum ki Türkiy•nıo rakıpsız resini harekete geçirmekle mu· 

olmadı,ıını g<i tttren hu nlfımetın incirleri mübayaa ctmeğe baş mahsulü olan incır için büyük kabele etmişlerdır. Ben bu işa Uüo .Malant V ıkaletinden 
ne mnnaaı Tardı! Jıtdı da onun yaptı~ı fazla mık bir mes'ele vardır. reti çok manalı gördüm. Ve, vilayete kız 1an'at •nıtitüıü m•· 

Kan hor, havuzun f.tuf ını clo tardn mübayaat sayesınde pi· Bunun için Başvekil paşa müstahsil hesabına sarf edilmiş zanları hakk111da bir emir g•l-
laşınaıta ba~laılı. Bır elet ne gıir· yasa dana fazla düşmekten hanetıer ne yanlış malümat dokuz aeoelik bir emekten sonra miştir. Rn tmire göre kız aan'at 
eüıı7 Hır tıuKft n bavozun ıç ne kurtuldu. E~er o da o'mauydı verılmış •olduğunu görerek 0 içimde ferah ve memnuniyet .-nııtitüıü mezunları orta mek· 
bir merdıY.,n uz"tılmıştı. Tam bugün vazıyet çok fec o urdu. zaman hayret etmiştim Hayre duydum. Size tekrar edeyim. top mezuna hRkkını haizdırler. 
lı"'vııııın d11rınlııt1 ıf,. miit1Jrı-t14ıp Ve bır kı ı n incırin bugün çar tımın eu büvük, bır sebebi de 0 Tüccar için bir incir meselesi lcRhında enıtıtü meznnları H.e· 
çamnrların ıçııı.- kad.H ""ran hır şıda hatta alıcısı bile bu'unmaz içtimada Balcı zade Hakkı bey olmıyab!Jir, fakat müstahsıl için leıiıı ikmoi dnr11ine imtihınııı 
merdıurı! Kanlıuroıı J!İi7.ltıri fııl dı . gibi bütün ömrü ıncır işleri çok bfıyük ve çok canlı bir olarak kahnl edileceklerdır. Bu 
tatı gibi açıldı. H ıç ~iiphe y •k - Demek o1uvor ki bugün ve müstahsiller arasıoda geç mesele yardır. O kadar mühim den aeneıi ba,ında Ankarada 
kı hu menlıveıı yn fırsrılerııı bir inrir meselc..ıi vardır. mış bir zat bulunduğu ha de bır meıele ki ben ötedenberi açılacak olau Mealek moallim 
baToza inna•k ıeıne nr tn•ftu; - H ç şüphe yok. Hem de kendısınjo bu noktada müdaba bu gibi itlere hükumetin müda· mekt•biae yalnız kız •~ıtitültri 
yahut bara ı, öyle tAvarır ed1I- eıı had bir mese e şeklinde. te ~derek vazıyetı bakıki şekli bafesıne taraftar olmıyan birik mezonları kahol edilecektiT. Kıı 
dı~ı gıbi ınıan oglurıuo uy f, Dundan dolayHlır kı. geçenlerde i e göstermeğe teşebbüi etme t 11adi mesleğe mensup bulun orta mekteplerinden Tt h.-elard•D 
baımadıı?ı bir yer det?ıltlı. BılAki ismet paşa Hazret'er:nin lzmirı mesidir duğum halde dünyanın bugünkü enıtıtilye k•yt için müracaat 
yeni, mnntuam o an şn ınerdı teşrifleri münasebetile yapı 'an Hiç değilse Hakkı bey efen ~artları arasında •e piyasamızın eden talebeler, enıtitönön dör• 
Ten; her Yakıt harn?.I\ ınmegı içtimada Şerif Remzi Beyin bir dinin lzmir ticaretinde İfgal bugünkü bozguncu ruhu içinde düncü ııaıfına kabul edılN)Oklır 

mabıııı hir Alettır. incir mesc esı yoktur tarzındaki etmekte o!duğu yan resmi bu müdahalenin artık z~ruri bale Tt ilıCi 11ue yalnız meslek der• 
Fakat \anhnr, fırarıl-rın hu beyanatının halukata terceman mevki, mevcut mnlümahnın aami· gelmiş bulunduğuna kaniim leri cöreceklerdir. 

ha Tas ıçıoe ınnıekt .. ıı makı1nt· • • • 

lan ne oldogonu bır türlfi ktı 8. z D ı· M d F k K Tezkı·ye'II 
:~.::!;:::\~~~",:~~·~~:~.·ç~: ır ır e ı ısır h. ır a avgası · 
1•ptıkı ...... •n••m•k ıazımd• Mısır Kralına Suihst Mı Böyle Adalılı (q Ne Oenir71 

Ka.n••ur meıdıTeni yokladı. Kabinede Geçimsizlik - Vaf t Sevgilisini ~Jdürdiiğünd;~ 
Qok aaıtlamdı, konrJo~o yere d• Yapacaktı ? Fırka§J M.. d 1 Ed. dolalayi ölüm cezasına mahkum 
p•k güzel konmottn. Onc• ilk • uca e e ıyor edilen bir in~iliz müdafaası 
bıuamaı?a bir a?. ıbtıyatııoa haa· Kelıir A vukatlarındao hirı •• - • - • • esnasında 1919 senesinde Mı ır 
tıktan &onra ()f ki ayakları Hr• r ıkencJerıyede ~ırnıııtefnno otelıne Kahire 1 (Hususi)-Son gün- ltbhat hrkaaı reıs vekili Hilmi milli mücadelesinde 4 Mısırlı 
beıt 11rhut ıntlı. ırııııı, ve .Miınltzf'h aarayına gı Jerde Mısır siyasi farkalarmdallsa paşa Vıotsor otalinde ıiyasi öldürdüğünü söylemiş. Vatan 

HaYozoıı dıhinclekı çamur derPk h nfat deflerin• iınıını göze çarpacak bir faaliyet gö nutuk ıöylemiıtir. müdafaa5mda binbir güçlüğ• 
knmı 1 oldnt?u iQın ayak bar mı kaydetmış ~o f{ralla ıniilakat rülmektedır Şöy'eki: Başvekil ve Halk fırkası reisi göğüs gerdiğini ııöyliyerek ifti· 

Yordı .. rle ya1th hır kora oltlu - ı Aptülfettab Yahya paıa 8 birin- har eden kahramanlar gibi!· ,.. tıtyıoı i~ııı ) ~ ıeşrıfatçı11 gör 
1t d ilk d d A1t k · T · d f ı. h 1 k Hakim esbabi mucibeyi söy-.._on an s ım a ay .,ı •ra mek 1111 mı I{ ralta nıçin gö. cı eşruı e ır11aca azır anaca 

1 
k k .

1
. ..1d .. d" ... M r 

rak ıendeleuı . er en atı m o ur ugu ısı • 
1 iişmek iftedıgı eıor..:osuna da bir toplantıda aiyaıt bir nutuk hlar iç'n kanun nazarında bir 

Altı ark ad ,ın izlerı bnaz h 
- Ba,nki 1 tayıa edıldı~imi söyliyerek ükümetin ıiyasi suç teşekkül etmemiş olduğunu 

içinde de göriiumekte idi. Kan 1 d 
ha >M aldım, tt,ekkür e Of'ğıml proğramını an'atacakhr. söylüyor! 

bar, hu ızler hoynnoa ilerli1erek ı d 8 ı Al 
yo nn a cev p nrmı, Kabinede geçtmalzllk Taymis gatesi ~oo man 

demın yukarıdan gördiiğö kii· D,.rbal tftvl.ıf edtlen &Tokat, "ht'l~' d H'tl ,. bır kaç yüı 
El Siyase gızete~inin haber 1 1 31 •ll e 1 er 10 

. tiiklerdın hırıom yanına Yardı. dehlık deıeceai tayin edılm•k . kiıiyi öldürmesi müoasebetıle 
Hayretten agzı açık kaldı! Uzer• tıbbı adli daıruıııe (lÖnd•. verdiğine ıöre kabıoe azaları azdığı bir makalede Almanları 

Zıra hıı J.!firdiiı'?ii kiiliij?iin nlıııı,rır. ara11nda ibtilif vardır v~ öteden ~ugünkii medeniyete layık. bi.r 
içı oynlttu, a~ı.ına kıt pak olarak O zeri ararııhnıt 176 lira P"· beri birlikte çalışamıyacakları mıllet o'arak kabul etmemıştı. 
konulınaş katrıtnlı hır •l!aQ ta rl\ Yfl bokıorlırın kollan. anlaşılmıf olan Bışvekillc Ma- Halbuki ihtilallerde yapılan işler 
heniiz tHze çıt.ıuılınıt oldn~n dıl• demir bir k1ıpza baluoıno,. ıstisoai denilecek şeylerdir. Bir 

liye nazırı arasındaki anlaşama d · d 
lıalclı klitü~üaı yam batında Ju tor. aşıkın sevgıliıini öl ürmesı • 
ıuyordn! A vnkntın kalıp kıyafeti zın mazlık ıon dereceyi bulmuştur. adi sebeplerden neı'et etmiye 

Kanhur, ıon <lertce hir me· gin tabakaya mensnp oldoğanu Mısu k1Tcılı fuat Hz. Maliye nazırının istifa ettiği söy bilir 

rakla, tetkıklerını dnba ilerıy "" tnın•kte ımi ! lskenderiye avukatları geçen itmiyorsa da doğru değildir Ma lngiliz hakiminin. görüş ve 
...... .................................... f düşünüş tarzını çekıştırecek de •. 

..... d'' O k •·"t ''k l · ı t ı p t · k h · bn tiye nazırı istı a etmiyecektir go ur u. ıe ı ıitı n en eıe ıp ·ı hıç fllf>h yokrıı kı tırarııer tıaııo azar esı a şamı şe rın en • ğiliz. Bu işte en ziyade b~yr~tı 
hırıııoı kütiik bnlındtı görer•k YMnhodan (;greıımışler, barays yük bir otelinde -Vinsor oteli- acaba başvekil istifaya mecbur mucip olan şey 4 Mısırlı ~ldut• 
hayreti artlıkça arttı. kadar g imişler, cepl rıni Al- bir toplantı tertip etmişler, belli olarak mı çekilecek ve yaht va meği davası esasında yuksek 

Lakın bır az ıonra gfüdügfi tın la doldnrınutJlu, k.ındlııle, başlı vukatlar burada nutuklar zıyetin inkişafına kadar bekli esle, çık alınla (?!) söylı~en bu 
•ul aı 11

11 huvıık b Tuzn doldura. alamet üz .. rıne hayreti cınnet h . k '? ln~ilizın Mısırlılar yanında ış bul 
uımrntttt dev m ıçin ııtmış- ıöylcı:mişlerdır V ft katibi umu yece mı masıdır 

yurlnrdı dorem• ınti vardı. Kütüklerden ı d 1 11111--·•ı+ı~ııı ... 1-• 
f.ı ı.· • 1 b t r 

1 
misi Mekram Öbeyit avukatla • V ııııııuuınuıu11uuru111111uı111111 

"161' KUÇ { RYOZOn mun 8 hirı11oın ynnıtıda yarı çnmnrn ~11 hir tek A !tının mnyclanR v f Bır apur 
d 1 rın duygularını anlatmış, a t K• 1 k E znuı ını ttc mt!Tnı r en :rapı mı' batmıu tf\k rlek hır ••y gözükfi k ı l nazar ı ıra 1 V 

" v 91 maeı, rnıı •uran ' ınc" resi Mustafa Nahas paşa siyasi 
kannllnrı " rdı ki ileridtki bir TOrdn l~ıt ılı"p aldı. Bır de tenıı?. d b b' 1 h k'k ti · ı Bat -1 

J -E> a ır ço' a .ı n erı • e k ıyor Göztepode tnmvay cadue ıııe 
~ayııı •ol rıııı hnvazlara g•tı·r· 1 .. .. k . 1 1 ıJıe"d 0 ,. çıkarmıı;tı. Jln .. TTel bir nutuk söyliyerek avu atların k' d k kıı ) "' " eyıno ne gor ıın ı par1 parı J .. ,, 11 H t vo vapur 1 kel sıııe ı ı a ı 
weJ.te mnhın to. hır lngilız liraaı dıgil mitlır' fUraıı tahakkuk ediyordu ki bo milJi harekette yaptıkları biz lıfakı ( Yeni Bkoçya ) 3 me afed" ~ayet buvadar vo bö 

Şeyt o kaııbur, burada bir Demek olayor ki ö:>tir kii · bavozlarm mukaddes olmalı.rı, metleri sayarak, kabinenin hare (A.A) - Benrhilt Tapuro Ter· yük babçflyi haTi bir lıane ki· 
eik kat etti. lbad•tbanede, hA- tüklerın de bepıinln içl Altın buraya hi9 bir kımıeyi yana,- kellerini çekiıtirmİfı buna karşı OÖT ada11nın 700 mi_I açığında ralıktır. Borsa iarayıııda l!'ebınl 
vuzlarda çoktauberi tnun oli dela idi bal Buna artık tiiph• tırmamaları anc k 'o azfm bu• milletin tuttuğu yolu bildirmiı· futıuaya kap lıp tffhlıked• olan Sım1aro~lo beye miiracaat. 

r•l?m•m•kten haraba yftz tutmut yokt•. Şu hATU•, Afl•t& blr karan •i1&e1i muhafaza i9indir1 Jtir. M.ılpot Bt•ket ?aplUllUQ kutar 'IttJe(on : 3039 
•• r taraf larıoı ?abşt otlar kap- haZIDlll aıbl bır aaaıa• ldıli.ıae - S<Jnll v. - Kabinede Maarif aaaın Y• ma a iuai Ur 10 46 8 6 
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ema a , ır ka11oın n m1ma mubarr r 1ü 
ITk U9 oamarah yü• liralık ... 

1613 numaradan 161'1 ıınml\r ya 

_ İzmir Be t Aatan.a baı· -5 taoeai (İtalya ) operatörl · -= 2ondfllo hıtıta ettlıtlmclen mf's -T:u.rk.ç ye Çe'Vt.:reıı:ı: rı.r uJ:>ı EC&a'C E= {ir baıtao ile hi9 bir al& 

O Vı rra t Kı~ı 
Hastalıkları Mütehassısı 
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Memleket Ha ta 8 1 kad r b"f det onar lıralık h ı s. - Birinci Kısım_____ § kam kalmamıthr. Oaıtaları· ---- Dahtllye Mü,.__,.a••••ı e • n•tl•rın• ait ol•n mnYalr4 
l\aştora Kestelli cadde· ı.eıı --

Muayenebıınt Rırınoi Rey kıt lllAk uzluını ıı yi ettım. 
::- mı lkioıl Btyl r eokaamda --· -· -- - ~2 - = '10 nnmuh muav ••baoemd• --:: Kr . . lın iktidarı Sa.it u t S 

sindedir, Defril Dit? .. 
sinde 62 uomaralı muayene· 

3 ler ısokaaı numara 36 Tele· Y •niıınl •lacağırndan mezkftr b n inde her gün saat ten fon 
8956 

rme- :- , 
: ıtalıabtan ak .. m" kadar kabnl 
• • • . : "ttı!•nıı it.An ederim • 

Bnnlnn öyl rk n de gözle·ıı:r•hi göriindlie?ü z " we ııa,.fıulır. 
rinin <iniindcrı bir tRkı1m aimalar ~ralh~ lktlJ.arı aalt nat ıiirr~e
birel' hırer g çiyor~o. Qso n ımdedır, değıl mıf Halbuki ın 

hntıl, J(I pık .,.. dıYan li~I, Ka. o aa.U nat tirme'k b Y~•inde 

tof ve ihtilAI, Mar we •tk, bi~~at de~il. d m dedııtiniz ~ıhı, tu. 
kendıei c fTon .• Y alt111 lıyo yı etmek ar&oıoodadır. l nunlr 

onun uazarrnda bunların dı,anda ilemınd• rnaandan fl\zla hır H1 

sonr baBtalnrı1nı kRbol der. mık uzlarau hiikHoıleri katwa-
Tfll~fon Teıet•>n: 2987 dı • ı it o dt1rim. 
3U46 
2918 : 

1\1 aayıoeban 
}j~v i 

S 'l (248) f •ni ıır H •rnoh rrirl 
,,,,.._~ 

s•cım Ticaret M murlU• ı•.1•-•••---•ıimllliıı1r;;1ıiu~~o.~zz;ı:z.ı:z laman Hakkı 
unaan: 1zw1r akuwı ıora 

Dr. Op11rnför 
ADIL 

lzmırde Birinci kordonda 
·l-ı-fi rnRl ~ood n: 

..,.,..,_..,..,.79"""~rz7JILYJ..T.orrc/Z7- mıuuuele yapan mfüııcc•I [Doy~• Ahmıı br • 

knhyordn. olmak btomeaın<lıdır. Sızt lzmır lkıııoı Hu"uk. Malıke Oı y•nt H .. nk Dreıdner Hank ı d A ., 1
1 u . 

. SJ pa a rt o u o 11 yin •f n 
me1trıden: ~uh 11 J?.mır] 1nhe11a ı n 19 !il. il· d h d 1 1 b :Fer~ 1 ceT.ap Ttriyorda: dı1ordom ıya: f nHnlık halin· Jzmırde makim f hrahim l<ı~ı '"'"'il aıt ıırkültri t oarflt kano· ının orcuıı an ' 0 •1ı a c z 

ub1a9 oldukları - Ti dıa kortlmak mıylindedir. Mn 

yataı?ı iıtilzam eden - hayran• ıbayyel Laatahk, ki müntYYerlır 

Jık ıözlerin:i yak üıtU elde et honu ıktıdar an•ıile ibdı eder
mıleri kabil o1ı ydı kad1nlarıo ler, ılAblık arı:o•odar; hır erkek 

hnlanan Q y1rlu m Tkıiinde 5 di)o 
Fatma ban1m tarafırulan A itan• llun11n meYadı mttblD8HIDa tn·· nüm kara ha ın 556 ebmin4iın 

kt 1\1 .. •dan ıok111tında "'o ,.n tıkan ııoilı'n 1275 namara11nı 
oa a .... 7 "' L' oha· ~8( aehmi :H9 lırn 20 kurnt Te 
hır hanıd• mnkım lhrıt f'f ndı kııyt Ye tHoil dıldıgi il!n Otıyaka mnkiindı 8 döoiim ç•-
alttyhın• Açtıı?ı telıllcın ınkıırn ııar. ılurdekıız ha~ '• ,dört dönüm daha a~ı yatarlardı. bır ilii olmak mehndrıdır. 
danırntlıtn clolAn b.rayı tehlıJt S l R ({ U L E R tarlanın 656 ıhmındın 284 - Erkekler için dt h<iyl• J ısor'an eöylediRi şe1ler Fer· 
gönd•rılen tlaveııre ıkanuııe-aln ı 1'._,mıno HJ~~ ıarıttli imza 1 bmı 668 firs 99 koru,a miil 

d•lil mi! ral'ı beyeoanlırndırıyor.. fakat 
- F k t erkek hım kAdını m•çhal hnlnnıhıj?nnılan hahıfllt ıirkillermız~ :ıeyldıı: ıyetl rı çık at"lttrma ınutile 

iaklr eiebilir, beoı dt etmı· 

lidi.ı: bey z erkeıtl tatmin ıd.,n 

Te bayati msnalı göıter11n 

7alnız c fiil • dir. Reaim yap 
mıyan biiyiik bir reHamdaa bah 

••T i • düfünftrdftkt Bir erklik 
fiillerinin, 1aptıttı ••ylırl•, ya• 
pa\ilıoııti ••rlırin yıktlnwdur. 
Baıka hir,ı:r ae~n. 

Sonra, gene f'IBkl tayriyle a .. 
Ta tttı: 

zıbnl bütün buaları aolıyordo, bılA tebli~ ıade •dıhnit oldn. ~hnu~de holurıan ynkarıda n hırinoi ar t tırrpa 
1 

f>/J 1/931 
ihtiyar onu haklı görtermekle ı?urıdan miiddel:rınin talehi1e bo yazıtı imza irlıülerand ap~ıda· p zart ıl g ·nö aat ı l d• yapıl 
berrber btt1oini kemıren dötüo- !baptaki tıbliıtatın Whıtn icr"atna kı dıgıtıklıkl.rıo 7apıldıaıoı 01 k üzen ntıhga onda. Uo 
cıdeo de kortaramıyordn. •• nrzrıbal ıoretının mahkftme kaydetm•oizl rica ederiz. arhrmada atı~ bedeli temin 

ızoe; illhlar bnı kedııtla- dıvı\rıbanuını talı'-ıne "• t.abkl- Sal hattın Feni Şabitt Rey :>I nau kıymetin 1üzde 75 i 1 

ra n deo ralnız ın an •dy~ bAJ• !karının da f> 11 9:~( .!"rıbırao mfi ıkinoı müdür olorRk latao'-nl a· bntona n ço'ı artırıaoa ibal ı 
b . d ll"k d 1 ., aadıf p1tııutuı gtuıune . h1rRkıl h11ler1ne naLledılm111tır. M•m•İ· 1 Lt k . ~a· d van l9ımıo e t m• ıı • er ~rı .. v ' pı aoR .. ır, a ıı ta .. ır e •n 

maıırıa kRrar nrıhnıa old11aond"n lerbin J mıaaı hmir tubemız arhranın tnahb dü baki k fma 
JıECor, Hnki görmüt gıbi, mamaıleyb lh•a .. tend•n•n m•z d 

' ıçın de m rl !kalmakta ır. artıle aatıt 15 gön dahi\ ozatı 
kendııi ile Ferral'ın araıma bir k1\r ~ünde aaat on raıldelerı11dft JŞımd•y• kadar htanba.l 'obı tarak ikinoi uhrma 20/UfôSJ 
gölgeni• yerle,ti~ınl hi111tti; aultl•n nya v k f t tahkıltat ı ri namuıa ıikirci deucıde imza alı tlnU uat ltd• yaptlaoak· 

- Ben fiil• lkadınıo ınya E'trral ay1tğa kalkmıtfl. hfıkımı n .. zdirıdı hazır bnlonına11 ltoymaea ı labıyıtli O. Urbıcb tar. Ho Krtırm de •atıf lb dıli o 

filin erk.,~in rastlanma1ı ile ya· Jıaor ona bakmaclan : akil t kdmlı le7hi d ~ıyap e1tndı ayni aatlbty<ett• la tr fU olorta ol un •a'Zo2uoan lıaozrn 
S 1 kararı •t11haz f'dlt•oe~ı H U. !. h-mıze n•k1 ... dııını•tı·r. M.nmal· t rıbi 2280 "'o.I kannnnn '"D'"'r· ıayı,imm bi~imial değiıtinoı - ız Yar ıeınızın 111urnı ... .. "' • " .ı., , " 

d O t k iL d kıuınnnnon teblıt?at fıuıhn tey ı .. ybın aıtıdakJ tw7 ıınıa .ka1 · d 1 b " am değilim; 'ben yaptığım r ıya oy.ara .. onun m11Tco ,,. • &I ıy te gır ıg tarı tın ıonraya 

il t d b likan te'hhjt makamına kaıuı dım Tıca ederiz. d" ..ıı_ b J arim, hın.. tin a a •lddıtte daymalt ıhti. teaa ur ettııtınu.11n ıymetın a• 

kolony 
tmış yunır.. bmirde lh r 

yaptlı';ırnız kokuyu t lrlit etmeğe, 

i 'mlerine yakm i ·mıerle tmıyıı 
kalkanların, nJhay t !k u1 ızm 
ktlbın varamamalan ynznnden 
olduklan yerde kaldıklarını qOrO
yoruz. Bu def yeni ~~arı (Görıi\I) 
kolonyaaıw Izmirde yalnız J 1 lcıt 
........u .. ,.,.nin yaptıgam işa1 qt e ıf.,·or 

taklide Jtenecekler.iu .rint ı yni 
mevkilerde kalacakl nna enıin 
bulunuyoruz. Aziz lzmirlilerln (Gö· 
nOl) İ!<mile Kemal Ktımll ismini 
ynnynnn aramıilnnoı tnvziha ]Qrom 
görüyoruz eienaitn. 

Hilal Eczanesi 
- Yolların yapılmaıı "arori d ;ı di olwak Hzere il n olonnr. Bundan ba ka ikinci mildii· kılmıyarak n çok artırAna ihale 

&, yacın aııoır., uı • 4~:U (ö90) 
HJ, zaten., riiınUa Dr. S. Hoggt1nbuck efen nlnoıo. kttr. ı,t.n gayri menkul ro~zz:zzzz;zz;zzız;ı~zz:zz:>fZzz:~ 

Fırral tahmin etmiyordu ki 
.Jiı r, ıon tüfek Maleriodtn· lımır lkınoı lora .M:emarlo d ınıa "f'tt ıkinoi der ce h.nza H ler iizerlBdı Ilı rbangi ir kild 

.Jiıor'on anlayıoı anoakmu'batıap b o z y b · 
beri, mobfttabını daima. haklı guntl ıuı: ıbi aman ya azmıcı eyın bak tal binde lmlunanlar ellarin 

larında kendi ;1:absıyetinio par. •• 1t d ki hı'• drrtiıen imza 90 göeter n adam rolilnfi oynama· ... Roıçoklo Hafız Ahmet efen- v8 ,; 1 a • ç ' fi - deki resmi v nıkle lılrlıkte ... 
mak .kararını .-ermit lmlo.na7or· çalarma görm inde ıdı• dının Strvet hanrnıa olan hor ... tarının dabt kaydedı1m ıini rıca ~ün zarfında ikınoi ıor ya mii· 
d ıht. · t ı 1 f'der ve bilv.ıilı bürınıtlırımızı d b u. DeT1\m etti: ıyar, '' en an ıyan ara oundan dolayı tahtı hacze ıı. ıraoatları 1 zım ır. k i side 

S b bl 1 1 taktım ederiz fındım. h ki ı tı. - ise• d~.ğil11 bile bir ma ıtıı r ıü \imn1i' deTam uıp tamamma y mınll bli To. ı arı tapu ııoi ince maluw ol 

DOK 

Hatip ğ. sa 
Dahllf Hastalıklar batkaaı tl\rafındaa ••. Bu tıpkı ediyordu: kuf tar tarafıni n 8800 Ura kıy Doyç Oryent Ran madıkça paylntnıadan barı9 ıka· 

DHalio: •.A.ıkerlerJmle ••hri uı il b il k I met takdır eau.. hmirde S•- DrıUdDer B1ı•k Şnb Iİ hrlar. atıı bedeli pefİD para flo Mütelıassısı 
b _,1 d "' - r a teme ü eilebilır, 1 fzmir Ha t 1annı Her gfin Öı!! cJen 
om ruıman e erim,• d mHi fakat tHhir edemez. llahırn ülkü. ımıyı mabail .. ırıin Nncıp efen- olup müşteria,.o yiizde iki buç k 

ıi idir eğer keudi .k ndiae ••h- di ıokaıtında e kı ı ı yeni 9 nu O Uuacb •fendınin irnzi1ı. ~ılllliye a~1nır. 15/10/98.t tar:İ oDra Beyi r • H cı im ın 
ıii, iktidannı .t krar bal1ca1tanı D S Jloıg••buok efendiolo l r soka1tmd 

ri bomhordıman ıitbilıdydi 111 mar"lı " ıağı lff•t iıanımın r. • lımden at.ibaren oartnam• rkeu ~ 
L'l ıb ' I · 1 L • No. t2 - Şifa Yurdunda 

o ra1 lmudı. toaaıa anoak • 1 e '• ıoaan ° ma.tır; in 4a. müfrez ban111, ıoln Kl\ınıl efen- ımzRtı. açık bulundoroJaoaktıır· Talip!• tcabul ve tedaV1 eder 
harbiyeden cııkmakla oıne· nmki iH şahıiyetini kaybıtmek. di baneai, önU Neoıp efendi o- O•m•• Z:ır• Yaımacı beyin rın yüJd• yedı buçnk teminat TFL.EFON 0 ,. 3 t 

~al olabılir. Bun onla bera. ılsln ilah olmaktır ka~ı, ar katı Halıl Rıfat paıa tmzaıı. akçeai veya hıulm Hib T mek· ' 1 O ' ~.'i 
ber, ilııaolar belki Udtdara J'nr Pin her bald• bir ka. ı.eadd11il• .mıhdut bir b v ha • Umum! To. Buıoıf No. tubu .ile 21 8/33 doıya nnmara· ____________ _. 

k Tft kayıtıızdırlal' •• OnlaTtn dınta yatmaaı ı zım ı; k•lkı tarihi ilAnından itibaren otas lllJ!>il lflO~ ııtı ikinci 1crava mür oaaUarı Zayi 
oözler· . L p Ü fi !ld ti k t lfbo thki\ler altındaki ımH- ılAn olouar 4220 (591) 
e ını .. ama,tnaa 'ey hakiki çıkb. g n m u • • çı u· tırmaya · 
iktidar 'tletn, bo temin eder -Sonu _ 'Var çıkarıımıotır. T•Up laolaTı1 larm ı. .,.. th·ır•tl•rl maruf @llzmlml!l!~,!!!lmla•e•le-d•l,•e•s~ml-•e~n~:!!l!!!l!!ıı.11• 

moh mmenın ffiıd 1 di bu90- Ye tr; lrdı klın Do79 Oryent - Idat1ooe me.-oat iki adet 
ID niıpeti de •1 akç i Y•J• Ba ka - Drudnır Bank şubı- uki hakır tulumba kannı ile 

illi ankanın teminat • tnbu ıine tsaf•t•• birin i ••reo de piıton ve teferruatı 15·10 934 t• 
Y•r• lerl Te arttırma '111U984 lmsa ı1alAbiyıtinl baia Dr. s. taat 15 to açık müzayede · .ılfl 

yazıları l.Jıyecaala okuyor Tt tarihine tet düf dın Çar mba Ro"i'nbock ~• ikinci derea. ıatılaoaktır. T Uplırin söyJen n 

oinrrnaa 
f"DI z rf r • 

Amerikalı Muhabirin Hatıraları 
· -Baştaratı 6 na stlrlf~• -

n• a lnglliz zıh ltiır "" 
letnam ve bir Halit eff'lıdi n • 

mın m•klnp Te iki mu mel Ji 
eYiakı zayi ettim. B lan Arap 

rih9 · i ot cak Tt imzanııı i•••· 
yaoa'ktır. Hatta 1>una ıi7. ıöyleT 
.. ıtanY.tm aderim, niba1•t im. 

zalanınız. 

yaptıklıırından goror duror()r. nli ıaat U. de dairede fora Ah h (J U b b güo Yt Hatta itfaiye miidiirlH 
1 L. ... iloııa ••' t1•tinf al• . r ao .. .. •u. 8earat'1n 10 kudretli fotoğ· o nnaca•·ıır. w. tler1lı1e a1t 19311- gunı muraoetları. 4055(53•) 

h mnd b•nzinci Ö r ıfendiy• 
te1Jim tdf\rse beş lıra verilecıktır. 

4471 !578) Hl\lit 

Oıoillia hodala d•ğildi. Bir 
az dü§iindiikttıı ıonra ı• ceTahı 
Ytrdi.: 

rat9ılarını tıapiıban 1• oelbede- :6888 namarah duıyB lir• olu " ıre Oıma Zır Y1a~mıoı beyi•· 
rek 0 gıct magnezyumla mü- bılıc•Ri c~~t fasla ~zabatı Hl.zımo Tın olnp bızzat yas olunmakla , 
k mmtl ıfoto~raUar atmı tı . aabl " rıhr. Talıpler 'hu lıoıo uıultu taatllr: kılıadı. Bia dokuz 

,· ı-: ~ . .. : .~ . ~~ . ·i . \ t • i. ı.-: : .' '? ~. ·,. 

Brı to 
- 3000 <lolar pefin 't'.treoek. 

ıiııiz dıt?iJ mi'I 

- RT t derhal SOOO bin 
dolar T reo ~im. Eıter yazı btt. 
Jti alnk :uyandırıu daha ha. 

<El ~· r ıd iHlt' dırim. 
- R: camla göriiımed n hiç 

•ir şey inı:ralam~ın. Ona bofllya 
titiniz. Giirii lim. OtYabıını 

Biiyllk Muvaffakıyet ıon aireye talik <0ln •• :açık yüı otos dört 1ene1i TerinieTnli 

Hütiin Am rika matbuatını arttırma ş rtnaıueıini 22110193' ayının iiçtincü Qar,amba güail. 
atlatmak ınr tile rı şrettiğim t ribindın itib r 0 pkoyabıhr. l!Znnr Oçünott "oteri Hatan • 
yaıı:ılar büıük, taun·nran 1,.,. Hakları tapu siciUle aabıt o1mı· 
kind büy.tik IDD'f'affaki,•t k • yan ipotekli al caklıhır ile dıJ?er Tebıin n mi mührü Tt n mına 

muavin Ali Raif imzaıı. 

Umomt No. 11952 Umnmt N. 
a11dı. lki haydutlar mahkemede alAkadarların T irtifak bak ta• 

biitöo ci ar u rini ıitfr.at •ttik· hiplerioln bu hıklarını •• bo 
leriodH ınahl dm oldolal'. F11.kat hHıula laiz "• maerafa atr olan qba ıirküter na buınıa da· 
idama d ıti1... Ed ımiiahbet iCli!ialarını •!rakı ruüıbltelerlle ire doaya11nda uklı 11952 umumi 
kaln.htntiig ' Oeoillia ela JAlnız 7~r~l gün i~iade icra (Jai.r111ne No.1n aahna mutabakatı taktik 
ou ene hapsa •.• Muhakeme bit bıldırmıleri akai takdirdo bak-

•er:ıTi n. tiği zamıı .bizim ele Ne,.rork ları tapu ıicilinoı tahit olma- k111ındı. B1n dokaz1üz otnzdört 
O cı! ia 1 JI~ Ooo J d • T 1 c ı 

lN ney Amerikan da ıoo 'te'frikamıs 'bi ıkça Htıf b a,Hnin paybşma ı neıı e r n,eyn aymın i19ün-
getirıltlı. Da bir a<lawd1. fiyordu. Tnb noah kadın mah· •ı••an hariç k lacnkları Tt ta- oü Qar,amba günü. 
T, kJifh i ügr i.nc : k a b yia •dilen zam .. nda arttırma 

l eme en rnp11 ane1• .. vk ilir· beda11• ....,
11

• lmlr üçüaoU uoteri 
- ılDZ l 'iY p r J 1'J .cebim; en eordum: •J m okufüo yftzde 

ıiııdir, d dı. yetmit be,inl 'ıoimadı~ ta'kdrr Baıım Tahıin nıübril 
o~cıJi kocasını kucakladı: - OeciUa artı bffr şey bitti. dı e• IOD ar.ttaranıo ıtaabbüdü ,.. namına .Ali Raif 
_ Yansını saoa Yeririm. Her Şimdi b na eöyle .• Bütün oioa. baki kalma iizere ınltırma 00 imı:a11 

~ tleri nir.in Ttptm7 b ırün da.Ilı t dıt ılme 4209 (592) 
z ıu11n o1d tu 'bi ne p yJa J ~ " - " 

- &k'irdım. BiT 9ama•ırcn- ıoratile 22/ıll/93.& tarihine mil- ml!'ıddıtle v u arttır•aya çıkarılır, 
... nin yanında çaht1.rorclnm. Bo aaait Per,embı ~'ilnü ıaat 11 de 

* • · bu arttırmayı all\kadarlara teh· 
Yazıyı oebiuıı yerıe,tirinc• ioten n frıt ıdiy•rdnm. FakRt gayrı mınkal ıa çok arttıraoa 

ih 1 d'l k · o lljt• hacet clmayıp ya1nu~ ıbatı 

şır ız. 

Oteı· 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşudar 

Sıcak Te o ok akar D)·u, ınyolo odaları l\l rm 
Balio nazır ~üz 1 anunaı ile 1 tanbnlun en 11 Tirnli 
Briltoltlnr. lıtirahnt etmek i tıytınler l.ıelıeıoebaJ bo 
tercih d•rJ r. 

Mün elrl: Kıırk necl aberı otılcHı:k y.apıuı tecriibelı 
lzmirirı çok iyı tanıdığı Rhılc .Aıker1 otelı miistElciri Uoıor 
Lütfü beydır. 

D•kk t• nütü11 Egeliler Brı•stol Sirke 1 8 • Be ogloncta cıtlo 

O • otelinı 
smanıye rnnıve deriz. 

Yunan1standa Mah Olup G yri
mübadillik 
zevata: 

iddiasında Bulunan 
~hıck JJayt'A telefon ettim. batk" 11tı bolamıyordnm. Çama- a e • 1 •c tır. oıht P•tin pa· 

- V •, "ı'•• 11- ır·-21. Hafta- ı kta b '-t ,. .. d' ki ra il d11', ma1 hıaeli alınmadan il• iktıfa olunarak ın çok art 1\1uhteUt ıl\lübadele Kömi . onu ""fürk He'·"'t "1u· 
u J • .,. u t•raı ı. n ıa. ı,,ım ıçı• ır t111im eilHmez. mal hıdth nril- tırana ihale ıdiluek her iki - ~ n 

h m ıki miıil ol~oak.. baydnt olaum. Şimdt t llkıtı mezat ihale kar1an ft1hıdilir "' haldı biriooi ihale eclilen kim· rahhasa ından: . 
Oecilia'mn macerasını Y ha'lnnız. Hapiıbanede ~aktilı kendlaiadın nnl ın yüklık ıe iki ihale araaında'ki farktan M uht lit rniilıııdele komiıyonu 19 'l' rmieYve lıl• kapaıı .ıt> ı I. -"• 

ız en ço egleniyornm. Zira çamaşıroılık: ıttiiimi ögrenlr. teklifte olanan kimM arzetmlt ·u diğer zararıaraan mHıl ol• G yf'i mübıdıllik iddııaaında lop ta b eti rabhu rnızd~ do , 
Oioılianın ciddea anlatılma " 11r111 gene bHdilim bu birioik olduğu beaılle almaga nsı olur. c1oğo ,., tapa harcının belediye J•ları hulonan alak darların muamelelırini bitırmtık Uz r Hizı 
dı,ıır bir maouaaı .-ardı. N n 1,te deTamA bıni meol>•r ea .. 1& ona lbalı edilir. O da ruı T• •akıt ioarınm n yfü.:de iki l•le11 T• tiki 10 'Ietrinien·el 934 t ribine lkad r h•J•li murabba, 
york A ınerıkan g nteaincle bıı c 'titr. oJmam T•J • boianmazta icra baçuk dellAUyenin mti,teri::r• ait 1amıza ıön er e'ltri •on defa olmak fö~•r• ilan oluııur. 
ıuülika· ı.,, cıknıo" lıütiill bu ..... Sonu v• - 4alreıino• ltımın on bet &iin olduta itln o1an•r. fi28 (689) 4· 00 (59t) 

j 



Makine Ve inşaatı Bahriye Mütehassısı 

UP fJ :rtlAL 

Miies:;e emin 
mnnınlatı 

olarnk 

1\1akine Jnıalathanesi 
Halima~a Qarşısı ~umara 50 

makine 
lzmirde 

fanliyottodir. 

A lakadarla -
rın bu ma,kine· 
lerırı faaliyet. 
tarzları hakkında malftmaı "lmnlarrnı tnvı:ıiyA ederiz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} at}hane Ye Un DetJirmenleri 

lçin hi lurnnın alM v~ edflv::ıt imal edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaznzyen Bilumum Deniz lş lerl 
Dorbinler, tnlumbalar ve Her hovcla ve her kuvvet 

J te&isatı nıibırnikiye aeamı<>r ve 
her c! ıı mahrukat üzerine v!nçler ve satr işler dernbte 

ve kahol .-clilir. 

Fesçi Zade 
Telefon 2254 

- Mefrosata müteallik en son moda döşeıneJik kaclife, 
Gobelen,' lngiJiz kretonları, file, cibinlik vo perdelik tüller, 
haMır stor ve keten perdeler, broıız korniz, çocuk arRbaları 
1'6 ıandalyeleri, tabnn, otomobil, ' ma a mu.,ambaları Te 

ımire hulonor. 

lzmir - Yol Bedesten Ku. 29 
9 - 26 (323) 

Kavalah Hasan 
ticaretlıanesinA müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden llıvhalar ve bunların 
te/eTTüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve heı cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların tef ef!uatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BUtDn Markalar 

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

En MDsalt Şaraitle 
Mağ•zamızda Satıhr 

·····································································: . 
TAZE TEMiZ UCUZ ~ 

• 
IL.A..C ..... 
Hamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Bn.,dorak Biiyiik Salepoio~lo ban karşısında 

. .. 

: ...................•......................................•.......... 

·• . ' • • 1 • ~. • 

. . . -. ' . "" ---- I 

G 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En on si tem mide, kaıın, bağırsak, lıöbrek 'Ye doğum 

netıce i lüzaın gösterilen pilotlu, pilotsuz knaçok konalar, 

kasık bağları, diiztabanlar için taban korsaları gayri tabii 

dot?an çocukların vücutlarnıdRki iğriJikleri dojtroltma ci
hazları, kemik hastalıklara neticesi husule gelen kambur· 
loklara doğrultmak için korsalar ve kendi ibtirıumız olan 

miiteharrik el ve nyaklnr, talebelerin çalışma esnasında fır· 

laynn kürek keıniklerioin gayri tabiile~mesine mımi olmak 
içın korsalar. 

1 iirklyenln yegOne müesslsesl ve eser/erile rat]bet ve 
itimat kazanan sun 't aza fimll ve miltehassısı 

r 
Bey tarafından yapılır 

.Kabul a tları : 10 illi 12.so öğleden Eoııra 
kadar. 

Adres : fzmlr Kaymakam Nihat bey caddesi No. 20 
8-20 (855) s 7 

fem Asır 

Sahibinin 
Sesi 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
l\I ÜNl H ~ TJRJt1."I'f N H r~v 

Y 1 ld iZ '! 'ürk Ül:Hi 

Ay Doğdn Ratmadımı 
1\J,AR~J.:1' ~ÜKHÜ HEY 

Sazinak l aksıuı . ı~ Jaruello 

H üznm 'l'Rksim R larnetle 
RUHA'I' HANTl\f 

Ren Dudı.klardakı Hau<loler • 
Hiizaın Şnrkı. l\fızrahı Gezindir 

~EYVAN HANI:\l 

KeJehek. Haıuua 

Jfalııır Qiçeı!i 
~EVf\r RANI\f ----------------

LiSTESi 

Ka rcı~ar ~arkı . Hayın Hcııı A lllallın 

Amnn Aman Sarı Kız 
"llJ~TAFA Rl~Y 

Hil c.yni =:;arkı. J .. ehıwde .d.c;arkeıı 

Oi>j?ı'liimcleıı Kaçıp Gıttin 

~E01Mtı: HA~" T\f 

E•velctt lhmııu 

Hen A ~lark~ıı 
~OH '1:VLA REOH1 VE HA ~I\1 

HUzıtw ~arkı. Uürdüw<lu ti11nı 

Oiiniil Aldı Rölhiilüm Var 

Haraççızadelerin en lüks 
Ve çok sağlam mobilye ve san

dalyelerini tercih ediniz 
lzmir ikinci Beyler Sokak 102 

TELEFON 102 

HARAÇÇIZADELER Mobilye 
Ticarethanesi 

• .. • • J • ,':_ .- • • .. 

PI~ATT 
.Makına ~"alırikasınııı 

NAMDAR ÇIKRiul 

1 lirkıge l.Jmuml Acentest 

G. D. GIRAS 
1ZMIR 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet 

Hokağı N o. 3 1 ele/tın No. 2413 
P. K. No. 234 

İSTANBUL 
.Aeır efendi caddesi 

Baker hanı 
Posta kutusu : 4.16 

--""'c"''" .... " .. · ·· -·· . . -- . : · . 

Radyolin me11cut diş macunlormm en mükemmeltdrl 
Çüukl terkibi sıhhl, temiz ve f ennldlr. Blr defa tecrilbe 
ediniz. 

Bir tecrübe bin ııaslhattan iyidir. 

O o y ç e Or i y a n t b an k 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZDliB 
.MEHK.KZI : BERT.11~ 

Almangada 175 Şubesi Mevcuttur 
8131 ınay6 ve ihtiyat akçe i 

165,000,000 Rnyhsmark 
Tiirkiyede Şnheleri: tSTANBUT.ı vo lZi\ftR 

:Mıı;ır.Ja Şuholeri: KAHiRE ve ISKENDERlYE 
Her tii rlii banka maaıoe1:1tnı ifa ve kabul eder 
c AL:\1A~Y AJ>.\ seynhat, ikamot, tahsil ve saire için 

l'Hl ehH•n t;:AıaitlA HI:OJS'l'EH.:\JAHK satılır.> (h-1) 

lzmir Defteraarlığından : 
Snhıhinin vergı boronnun temini tahıili için tahsili ,ın;-;ı 

kı.ıınnurın hı1'fıkarı bıtc1:tllilmiş oları ınesııdiye mahallesinde Mt· 
aı11lıye sokaJ'.?ını.la kftin 190 nuınarnlı depo tMihi ill'lntlan itibaren 

21 giirı miidc]etle müzayedeye çıkarıldı~ından almak n müzaye
de ,artlarını giirnı~k iıtiyenlerin dıtterdarlik tahsilat idaresine 

:!S . 5 10 -4105 (556) 

Hi,aliahmer Merkezi Umumı
sinden: 

Eskl,ehir Hlllöliahmer ambartndan: 
Jıl•ıhtolıt ' rı•, keten parılalon, t~l'lık, çnntalar1 terzi ınalzt-· 

oıe!Iİ, 't'6 ll\lrA c6 'ft!Şl"İtlİevvel<lf'> 

1 ı fai ye, \"O Fı yet marka otomobiller ve ınıA 1 zenıe i, deıni r Ta· 
riller c7 'fo~rinievvelde• 

Pres tez~nhı, ttınektcı kordon makina~ı, elektrik ınalzeıuHi 
cH Tetrinien·elde• 

Bnkır kazan, ot ve l\ıl fırçalıır, Halat, ba~lıklı eğer tflkım

ları ı L 'l'e~l'İnievul 9:3t turlbinıle aatılacngınılau talıplerin mü-
f>, 7, S, n 4.207 (593) 

lzmir Emrazı Sariye 
Baştababetinden: 

Hastanesi 

Haıtaney• utın alınacak 937 lira lahıniııi kıymetli lahoratu· 
var n röntken malzemHi miio::ıka a ı lıir hafta müddetle temdit 

erlilrni tır. hteklı :erin 9artları görmek üzere her gün tıtan bul Te 
lzmir aabil mtrkezltrine "'ft ihale günü olan 10 Birinci Tetrin 
93J tarihinde saat· 15 tt lzmirdt Pasaportta ahi! ııbhiye mırke . 
ııoıle toplanan koıuiıyona mürı\Caatlnrı. 4~02 (5flG) 

lstanbul Sı~hi Müess~s~~~r Sa- T. c. o. o. 7inci 

tı~!1t~: s~~~!~Y~.~1~ !!~~i~~1~!~ı~!:!! işletme Müf et-

......... 11111!!~~~!111 ... 

Göz Tabibi 

ara paTİ10nU inşaatı ol baptaki proje, şartname Te ketifltri muci• tişl ig'°' inden: . 
hince Te 23 Ttşrininnl 934 Sah günü uRt 1( te kapalı zarf 
oınlilı muamele yapılmak üzere münakaaaya konmuttar: Projı l/10/93t tarılıin.dtn itibaren 
rn tartnameltri görmek, me.ballen tetkikat yapmak Tt fa~la iza- tatbik edilen hanlı kata~ların· 
hat almak iatiyanlerın mtzk~r müesee11ye T~ miinaka1aya gire dan Hııcıbü1eyinler - lzmır ve 

cıklorin d belli giin vo aatte komiıyonumaza müracaatları. BurnoTn • lzwir arasındaki 20 ve 

2 • 6 - 10. lJ 4141 ( 575) 60 numaralı katarlar 11yrüsefer-

lzmir Muhasebei Hususiye Mü
dürlüğunden: 

No. 

34 Eeki 
4.0 Y ni 

1~ d'11i .Muhamıntrıi 
Lira 

Jrar~ıyak~ Nuh bey !okaaı hane 978 
• 

ld r i Ha nıiy i vilAycte ait yukarıda yeri göıt riltn haneni 
btdtli dört une 'Ye ört müaavi ta sitte öde mek üzer• mülkıyeti 

aatılıga çıkarılmıttır. 

Taliplerin 21/10/934 Pazıu giinü u&t 9 dan 12 ye kadar 
vilAyttt 61tlmeleri. (191 

ltri atide göıteri!Uigi veçbile 
5/10/934. tarihinden itibaren tadil 

edılıni9ti r: 
20 Numaralı katar 

Haoıhü11yınler kalkışl3,42 tt!Aki 
1201 

Bostan 1ı kalkış 13,46 
Kaı,ıyalrn varı' 13,49 

c kalkı 14 
Alaylıey ( 14,02 
Toran c 14,07 
Bayrak it ( 14,10 
Snlh ne ( lıt,13 
M.tuiııli c 14.,16 

lütfü Ku~ar 
Memleket hastanesi göz 

hastalıkları miitehassısı: 

l kinci Beyler okngı X o, u5 
Telefon: :3055 
8. 7 74G 

....................... u 

Hnlkapıııar ( JJ,19 

Hı lal c 14 ,23 

lzıııir varı 14,27 

60 Numarah katar 

Bnrnova knıkı~ 13,55 

M ninli c 14,03 

Balkapınaı· C' 14,07 

HiHH c 14 ,1 t 
lz~ir varış 14. l 

418i 3-4-5 



V:eıit Asır 

. 

Ircat Pazarında Azizler Sokai'ında 

Eqe mıntaktisın~n en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

• ' t r 
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5 1'eşrinltT'ftl 1 H:~ l 

~--milliiiililiiii-::-------iililla------~~~---iiiiiiiiii~=================~~~~--~~----.-.--------------------.-..----~~!:..t Fratelli Sperco •· v. VAPu&ouLuK TÜRK JARDANSKA 

Yeni A11r 

A 
W. F. B. Van Der .Anonim Şirketi 

centası Zee & Co. M E R s 1 N PLOVIDBA D. D. Susak 
Royale Neerlandals DeutBche Levante Unle lzmir, Pire 1 rlyeate ve Susak 

Kumpanyası AMMON Ypurn 21 bir.inci Sür'at Postası tçtn muntazam haftalık Postası 
lJ Ji.H RUI.JES •upııru 5 te,- . O Seyahatm müddeti İzmir 

rinienelde beklenmekte olop tfl,rınde bekleniyor. 28 birinoi l.N NÜ Taporu c:nma (Ü Triyeete 5,112 gündür 
bamulesı·nı· tabıı·ye e·1erek Bonr· teşrine kadaıır ANVERS, ROT- nii limanımıza gelip 6 teşrini B u r. er pazartesi günü mn'fa11a 
~afi, Varna ve Kösteuce için TERDAl\I, HAl\lRURu ve nnl cumartesi gönü ıaıtt 
yii!. alacaktır. BRE.MEN'a yii.k alacaktır. on sekizde liınammızrlan ha · l•t ederek çuşamba günleri 

6~· 
leyin hareket edecek tir. 

H EH 1\ u JJE8 Taparn yirmi FHl ESLA N D vapurıı 9 1 ci reketle 4'o,ı?rn Antalya Mer İlk bareketler : 
ttşı ııııt vveld(ln yirmi iiç teşri- teşrın<le bekleniyor. 15 1 incı Rıne gHhcektır. 26 Eyh'll : SHBlN 
ıı iMH le im dar do~rn A .SV lı:"HS teşri ne ka(lı\r AN V EHS, HOT- Fazla tafl'Iİ lfit için Birinci 3 'l'eşrinievvelde Beogrnt 

HU J LH DA.l\1 A MSTEH.DA M ERDA M HA \l BU RO ve BBE kordonda acentemize müra 10 TeşrinieYvelde : Rltıd 

ve JIAMBUHG içın banıııle MEN limaııl:ırına lıamnlo ala- cnat Garbi Akdeniz Hntlı 
a I a ca k t ı r. mı k t ı r. a:?Ezu~~:::::ıc:::::!!!l:!'lllııc:::::mllli.Zlı:gtl O 1 l 1' A D l B E R G A M O va . 

ULY.SSES vapuru yirmi ANOOHA vnpnru 28 hırınci Olivıer Ve Şü. puru 10 evlftl tıaat 18 de :\lalta, 
tlol,uz te~rııııevvcldo iiç teşri · teşrine \ıoklcnıyor. A~V EHS ve ;\lar ılya, Oeııova, Napoli,Livor-
ıırnv\'Cle kadnr <loj'.!ru .A~Vı:ns ı 

1 
k L1Ml1E1 no1 11es ına, Oataneve Palerınoya 

Inm ııırgtarı yiil< çıkı1raca ıır. v 
ve i.\l\JSTHHD.AM için yiik Ar"ıem"nl H. Sclıuldt apur Acentesi lıarekot edl'cektır. 
alacal\tır. c- ! Pıl'6 vo 1'rıyeste yolcular için 

NOHBURG vapuıu yirmi r dil h B K Suenska Ortent Linien \.;en e an irinci ordon tlyatlarda tenzilat yapılını~tır. 
hiriııcı teşrın<le hekleniyor. 1 2 y ı ı HE~lLA.KD ruoti)rii 2 terini el. 443 o en ve nav nn ıçin tahilat 

evvele heli lerınıckto o:ııp HOT

~, EH DA 1\1, HA 1\1 BUR O, f\ 0-
P E~ HA G E, DANTZJO, GDY
:KlA GOTEBORO ve SKAXDf. 

Hanıulesıni çıkal'ıp Al\VER8 Dhe Ellerman ltnes Lld. J. PUSSlOH acentesıne mürn 
HOT'.r.EHDA:\l ve HAMHUHO .1· • 1ahmll Jçm bekıenllen cnat euınız 
limanlanna bamnle alacaktır. Kordonda c~rual Oendeli han 

ARMEMEN1 DEPPE vapurlar ~o. 1:3/H 
Ly ..:ı , 0 b . . Lonttru Hattı rı "n. ) 'J'All'fnO : 25/t.8 

~AV YA limnnları için yiik 
.;, Tapurıı :... ırıncı rı:1 

DE:-;T({O vapuru 4. hirinci 

tPşriııdo lıondıa TO H ulı'e a 1 acaktı r. 

V ASLAND ·nporo on sekiz 
teşrınıoTveld fl iieklenmekte olnp 

doıtrn Donkerk,Rotterdam, Ham
bnrg Oopenbage, Dantzig, Gote-

borf! ve lakandinaTya limaolan 
için hamule alacaktır. 

tt>trintle bekll'nıyor. A~VEH8 

için yiik alacaktır. 

1 HE EXPOR1 S1 EAMSHJP 
CURPURA1JON 

. EX ILO~ A vapuru 6 l incı 

'l'H URSU npurn 12 birincı 
toşrıode Hull'e 

PA ULISE vıtpurn lt birıncı 
teşrinde beklerıiyoı· NRV YOR[{ tt>-~rındA Londraya. 

NOSTON vo J?II.JA DEIJFTY A ~TORK vapuıu 21 birincı 
GOTLA.N D ınotörü 3 teş· 

rinisanide RUTTERDAM,H A M 
BURGCOPE.NHAGE DAKT 
ZIO GDY K 1 A GOTEBEHG v~ 
lSOA.NDl.NAVYA limanları 

için yük alacaktır. te~rıntle IJonıtraya. 

EX:\IOUTIJ Vaparu 17 l ci Ltverpool Hattı 
teşrınde bekenıyor.~EVYORI{, EG ı P JlAN Yapurn 11 birinci 

için yükalacaktır. 
HOSTON ve FlLADELFlf A jf'şrınıle L:vMpol vo OiaıkoTa 

Service Marlttm Roumaln için yük alacaktır. Lm;;Bf AS vapuru 25 hırincı 
JOHNS10N LJNE LJM11 ED tı>şrınıle Lıvl•rpot ve Gıa~lrnva ALBA JULlA Vapnrn 011 

ıekiz te~rınievvlede gelecek QERNl\lORE Vapuru A~-
'fe aynı günde MAL'lA V. ~ LIV f > , ·· 
BARO.ELO~E MARSILYA ve ERS ve LHI UL dan yııl, 
O.K~OV A'ya har..,ket edecektir. çıkarmak için 13 eyliiltltt hek-

l'oJco ve hamule kabol eder. lenıyor. Yükünii çıkardıktan 
ltan<laki barek~t tarihlerinde- sonra Brgas, Varna ve J{ö~teocA 

ki dettişildiklerden aoenta mes'a· Gala,, Solina ve brnıle ı<;-ın yiik 

liyflt kaba] etmez. alacaktır. 

1 ahllue için bcklenllen 
vapurlar 

TllUJ<~O vaparıı 11n hirinoi 

teşrinde Anvertı, Hnll ve Lonı 

<l radan. 

Tı [ı:~ H r A x Vfl pu 1'11 on hi ri ncı 

tf'şııııdo Lıvljrpoul 

darı. 

DAGO vapnrn 

vo S van&ea-

ay nihar~ 

.Fazla tafsiUitiçin ikinci Kor- OA.NDIA~ PAOIFIO STEAl\1 
donda Tahmil Tahliye Şirketi SlllP AND RAlLwAY OIES 
binası arkasında FRATELLl Lıverpal, J\lontrt·al, 8t. John 
SP .EROO acentelietine müracaat ve Hslıfaks farıkılo J{ A~ ADA tınde A rıvers, Hali n TJondra 

edilmesi rica olanur. nın tekmil ı;:P.lıırlerı v"' rraıı11at- dan 
TAlefon: 2004-2005 !antik Taparlarla ~im.ırıdıterler Deuiche Levanle Linle 

.......................................... arasında miirettt•p ~elerler. THO.J ,\ v~puro yedı b rincı 

Satılık Ko"pek Vurut tariblerı vo vapurlarm teşrırıde Breıııı>n, Maıısharg .,.6 

ısimleri üzerıno ruesuliyot kahnl Aııversten. 

Üç yaşlarmda Kart cinai bir eılilmez. ~OT: Viirut tarihleri ve va· 
kö k ık N. V \V . .b'. Hanrı Van Der 

pe Hti ı tır. Talıplırin Ka- purların ısımleri üz.,rine mes'u· 
rantirıada O~oz ıoka~ında 12 Zee & Oo. 

b Bı·rıncı Kord(>n 'l'""leron "'o. lıyet kabul edilmez 
•omaralı aoey• müracaatları u ..ı.' 
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Her yllştakimiz ıçın kıymetlı 

uçlar kepeklenir, dükülür. KE'pek 
çıplak kalacıık dıye iiziilmeyıuız. 

bir zıııeıtır. 

zail olmaz 
İyi bakılmamış 

Alwaııyanın Tütbıngen darül
füııuna Tıp fakölteai 

muavınlerinden 

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

Mnay~ııehaneııini Birinoi 
Heyler eokagı ( Elbamra si 
nemıuı arkasındll) 55 nnına
raya nakletmıştır. (1U5) h 3 

1 T. Boven Re es 
ve Şa. Limited 

Vapur Acentesi 
1 he ~unard Steam Shıp 

lompan11 Ltd. 
RA01'ltl A. 28 eyıfil<len dört 

tf'şrinıeTvele kadar Ll V ERPO
OL ve GJ..ıASGOV limau!arı 

ıçın yiik aacaktır. 
HOSN t A Tf'şrinievvel ba~

langıcındıı LI V EHPOOL .,.e 
UI..ıA800W dan gelıp tahlıyede 
tıuıunııcak ve aynı zamanda 
VAR1'A, ROURUAS ve KU:3• 
TE.NOE için yük alırnaktır. 

~OT : Vurot tarıbleri ve 
vapurların isımlflri üzerıode mes 
uhyet kahn 1 edilmez. 

T. BO WKN REES ve Şii. 
Ltd. Hınucı Kordon Teı.~ton 

~o. 2353 

FEN Yaz B · 
G id

i o· T O~OSALINA l(ANZa 
Bu gibı arızaları ğıdel'mek ça· 

rt-lerıni lın !muştur. 

Ferit Saç Suyu 
I,tc ft>nrıın yegaee lınrıkaeı bu 

illlçtn toplıınnııştır. 

Başka ıHiçcan memnnn ol mı -
yan la rn tanıyen FERi'!' SAÇ ıoyn 
knllan~ınlar. 

l 1 k girnd~ kepek gider. Saçlar 

knfntlenır 

M. DEPO 
S. FERiT 

ŞiFA ECZANESi .... H FMAQ Q ihff* -izmir itha.at gümrüğü müdüJ -
lüğünden: 

.. Zırde miifr.~datı muharrer e~va eııtılocıığından taliploriuın 
gun Baaı orı clol tte ntış korniıyonuna würacaaı ları. 

her 

Kılo Eşyanın Oının 
6760 Ağa9 Yarıl 

ô:l88 Demir Taril 
5:388 Agaç aanılık 

4.9 Qıngo iç ;;ı;uruf 
5388 Mukavva knta 
öl 1 -Ozüm ıepeti 
140 Al!aç kundura çh'iıi 
21 Bitümın 
60 Köhne batur 
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e ı ıye e-
laş Etmeyiniz 

Artık ıstodı 

ı?ınız kadar ge
ıebilir ve danı;ıa. 
dı:ıhllıreınız Bo 
rosallna Kan
zuk ımy1.•ı:ıı nde eu 
lrndar gAz~enzı 

yiııe en ŞJk elhi· 
senızi Te en çok 
'sevdıgıniz ço
raplarınızı uzan 
müddet muhafa
za ed ... hilırsınız. 

Borosaltna 
Kanzuk lrnltnk 
Rltı ve ayak ter
lerıne lotr~ı en 
ıni.ikemwel bir podradır. Kokuyu alır Te tere mani olur. 

Auyınız. Her Jfozaneden 

lzmir ithalat 
lüğünden: 

iJ1 
Gümruğü Müdür-

lzmır giimrükleri başmiiıHirlü~ii ile ithalat giimrügüniin kış· 

lık ıhtıyacı olan 10 t•>n yerlı kok kömiirü ile 10000 kilo mıee vo 

yahnt pırnar mangal kUmörüntin Eylftlün 19 ncu çar~amba gü

niindt-n itiharen 20 gün müddetle münakaaaya konnlnp Teşriuin
Telio 8 nci pazartesi gilnti ıaat 15 te ibaleai icra kılınacağından 

taliplerin pey akçelerile birlikte itba1At gümrügii muhaaebt1iaı 
: müracaatları iJAn olnonr. 19-2,.30 6 8930 ('96) 

lzmlrln Eyi Suları Yokmu 

VAR 
Koç Taş Suyu Var 
lstanbul memba suları ayarında derecesi ( ı.a) 
Satış merkezi : Başturak camii altında 

No. 20 Telef on [ 2967 ] 

m!~!uı (Ihlamur) 
çiçetı;i geleli. Geçım ıen• çok ra~
oet görmesinden ötürü meToudu 
kalmıyan hasas] paketlerimizin 

ihzarıua başlanmışhr.Diikl...Anın
dıı Htmak fizeu bizden paket 
alan Hnaf ihtiyaçlarını temin 
etıınler. Qünkü rekolte geçen 
Hoeye nRzaran azdır. Paketler 
5, 10 knrn,tnr. Karadenız malı 

S 1 tozunun zarif ku· a ep taları yalJuz 15 

karnttar. 'foptan alanlara \ı . 
konto yapılır. 

lşıldak Bulaşık Te 

cila toza 
em1111ine faik "~ daha. ocaz 
olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 

Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, At ilfı., Blak FJag 
Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kntnları Yardır. 

Dökmoeinin litresi yalnız 100 kııraştnr. 

ARTI• kamaş boyalarımızın tecrübijsini yapmıyan kal, 
madı 15 knrnşla r~ngioi atını~ ipekli pamuklu 

yünlü elbiselerinh'ıi istediğiniz renkte boyarsınız. 

Resmt ruhı1atoameyi haiz LEYLEK markalı rastlk sa9 boya 

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptım satı~ mer 

kezi depomuzdnr. 

Taran ton.Jet ısabnno ECE Tim tozu, Kaol Brasso, pire toza 
karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, kolonya, kola, tut• 

kal, demiı· hindi, limon tozu, heı· nevi asit, lastikten ma~amma 

mastarda, çiçek boyaları, zamkı aı:flhi, çamaşır için soda, farça., 

leke tozu, saban tozu, lüks ı:ıRhnnn, fare zehiri v.ıı. 

TELEFOR : 3882 

B.A.~ ~ELE 

Kemal Kamil Beye 

Erkek - Size eczacı Kerual KAwil beyin (Uöni.il) kolon1aa1nı 

takdim edebilir miyim'1 

1 .Küçük hamm - Çok menlt Kemal Kıtmil bey Hi!A.l eczaba• 

nHınde Babar 9içe~i, Altın rnya, Y:uerııin, Falya kokaları 

içiodon hanımlara (Gönül) de T~riyormo'. 

Erkek - Şu yeni yaptıRı Gön ili kolonyaınm mı'! 

- Küçük hanım - Evet Göniil<le nı nbhar ne koka, oı 

fnaun ne hayal ne zefk Te zerafat TıH Telbaınl hissi gıcıklıyan 

ııeler Tar bir bilıeniz •.. 

11 an 
Devlet Demiryolları 7 nci işletme 
Müfettişliğinden: 

Zeytin Küıbeıi < Piritıa > .Ay çiç•lti • ıe1i, Pançar küıbul 

c Yat Te kura> Suaam KüıbHi, Pam•k çıkirdegi ye küıb11i oat• 

liyatına 1 TıtriaiıTTel 1934. taribindın itibaren tenzilAtlı tarJft 

tatbik edilecektir. Fasla malt\aat i9in iıta1yonlara müracaa• 

Hilm11i UAn olnnnr. S-t-6 •186 (580) 


