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Birazda Afron lşile eş- fitap e z ın a anları 
C ma Günü Büy··k inti
habat Şenlikleri Yapıldı 

gul Olamaz ,, 7 Adi k. E-1· · ·ı 
o.um piy••••m• düşü•m•k İyece ll . 1 er • Halkımızm Yüksek Al&kası 

ıçin yapılan teşebbüslerden do ------------1-----------
ğan fırtına ve asabivet henüz Elli Altı yolcudan Yalnız 23 Kişi Kurtuldu Cidden Takdirlere Şayan Bir 
unutulmuş değildir Reko'tenin 
azlığı ve bir ihracat grubunun lrtcmbul 6 (Hususi) - Hey- Heyecan ifade Eoiyor 
vası mikyasta alahos spekülas. beli Ada açıklarında, gece kor· 

Y Cuma günü belediye intiha 
yona girmesi fiat l arın düşmesine kunç deniz facı ası oldu. alo• 
mani oldu. Resm·ı makamat bu 1 vadan kalkan motörlü Afitap batı dolayısiy\e yine muazzam 

1 d 56 tezahürat yapılmış ve on oto 
hadisenin tahkiki ile u - ra ırkcn nam. ın~aki kayık yedeğ n e 
-
1 

• f· ti g 
1 

şk d. yo cu ıle gelırken Heybelı açık mobille halktan bir çokları, 
ncır ıa arının nası en ı kt t I b 1 • "k "h . . . . Jarında Furuzan ile çarpıştı . me ep • e e erı, muzı a ve 

ı r~~at tacırlerımız veya ıhracat Müsademe çok şiddetli oldu Ka- davul zurnalarla bütün semtler· 
tacırı namı altındaki sergüzeştrü k 1 d · k deki intihap sandıklarını gez 
ada 1 ...... , ~- yı parça an ı ve gecenm ovu 
_ .. m ar. tarafından ~uşuruıdu karanlığı ıçinde Sü yolcu mişler ve hepsinin önünde çok 
gune doıır ortaya vesıkalar atıl feryat ederek denize devrildi- candan samimi tezahürat ya 
dı· Bu mevzu etrafında Topçu Jer Yo'cu'ardan bir çoğu •yüz pdmışbr 
oğlu Nazmı ve Şerif Remzi bey mck bılmiyordu • Tezahürat alaymı hamil otobüs-
efendiler arasında münaka~alar Kazaya sebebiyet verea Fü · ler cuma sabahı tam saat dokuz 
devam ediyor ruzan vapuru ile etraftan ye da konaktan muzikanın çaldığı 

Biz münakaşanın hitamını tişen kayıklar kazazedeleri cumhuriyet onuncu yıldönümü 
müteakip şahsi düşüncelerimizi kurtarmağa çalıştılar. Yalnız marşıle hareket etti. Öndeki 
yazacağız Şimdilik alakadarla· 23 kişi kurtarıldı Ş1midye ka otobüste tertip heyeti ve gaze 
rm fikrlerini neşretmekle iktifa dar 3:l kişinin boğulduğu tesbıt 1 ·ı .. d • " .. .. 1 Hey~eı;ada henu·· z tesbit edHmiş teciler vardı . 
eyliyoruz edilmiştır. Polis mo örte• i tah ıF: musa emenın onuknu a mı yan o duğu Onu, muzıkayı ve mektep 

A k f
. . .. lisiye iandalları bütün occe uruzan vapurunun aptanı tcv değıldir Füruzan kaptanı ve I . . . .. . 

nca ıatlerı duşen ve dü ., k f d ld"l b f t.. .. .. ta ebelerını hamıl otobuılcr takıp 
ürülen memleket mab 11 • denizde araştırma.far yapmışlar- 1 e ı ı er. mürette atı A ıtap mo orunun eyliyordu. \1eclisı Umumi Azası Aıukat 

Ekrem Bey . . .. d su erı dır Zabıta ve adlıyc tahkıkata Kurtulan yo 'culardan bazıla· fenersiz olarak seyrettiğini iddia - Sonu 6 ıncı Sahitede -
ıncır ve uzüm en ibaret degw il ' . 
d. T d. . vazıyet etm ştır. Kurtuıarı ar rının ve mürettebatın ifadeleri edıyorlar Facıa haberi şehırde ------•• .. .,_. • ., •• , ...... ~•••-------

ır. • ıye muvazenemızde mü d b lstanbulun ._.urtulua Günü h. b" k" arasın a ulunan Afıtap kaptanı ahndı. Mes'uliyetin hangi taraHa dehşetle karşı landı. .a.. -: 
ım ır mey ı alan afyon da •••••••••••••••••••••• .. - ....................... . 

Yardır. Hatta afyon ihraca •.,. • • • • c: 

bmız temam n durmuş bir hal. lsveç Vetı·ahtı Bur,caa'da 
dedir. Bunun sebebini araş O 
brmak kimsenin hatırına gel-
miyor mu? Nasıl fertlerin 
yaptığı hatalardan, memleket 
mahsulü zarar gördügü ıç.ın 
hassasiyet gösteriyor müstahsil
lerin menfaati namına asabiyet 
izhar ediyorsak ayni hata bir 
devlet müessesesi tarafından 
işlendiği takdirde ona karşı da 
alika ve hassasiyetimizi göster· 
meğc, tenkitlerimizi tevcih ey
lemiye mecburuz. 

Prens t iista v A o f Bursa'nın Bin 
Şiir Kadar Güzel OlduğunuSöyledi 

$enlik Alayı Sultanah
mette Toplandın 

lstanbul, 6 (A.A) -
Bugün lstanbulun kurtuluş 
günüdür. lstanbul halkı bu 
büyük gUnü candan kutlu
lamaktadır. Gazetelerin say 
faları bütiin vatanla bera· 
ber Iıdanbulu kurtaran Türk 
Ordusuna, onun büyük baş 
kumandanına, kumandanla· 
rıoa sükran ve minnet sunan 
resimlerle dolu 

lstanbula giren kolordu 
kumandanının Sirkecide ka 
raya ayak bastığı dakika 
olan tam saat 10 da yirmi 
bir top ah •mış ve limanda-

Uvuşturucu maddeler inhisarı 
teşekkülü anından itibaren afyon 
ihracahmız çok noksanlaşmıştır 
Avrupada fiatların bır misli yük 
selmesine rağmen memlelet da. 
hilınde fiatlar yarı yarıya düş· 
müştür. Bu iş çok garip safhalar 
arzeder 

lnhısar idaresi, harice karşı 
yaptığı bazı anlaşmalarla fıat 
ları yükse ltmiştır Fakat bu 
yükseltiş Türkıye için nominal· 
dir, şekle aıttir. Avrupada cari 
fiatlarla inhısar mal satama
maktadır Bilakis el altından iş 
gören diğu bazı devletler bun 

. ki bütün vapurlar düdük 
çalmağa başlamışlardır Bu 
anda halk iki dakika du 
rarak şehttlcrimizin hatı
rasım kutlulamıştır Kurtu 

dan istıfade eylemektedir Afyon Buısamn Umumt Manzalllsı 
yetiştiren dığer memleketler mü Bursa 6 ( A A ) - Ünlü ko ıında yollan dolduran halk lsveç ve Türk bayraklarile süı 
temadiven satış yaparlarken Türk nuklarımız Isveç veliahtı Güstav kendilerini sevgi ve saygı il~ lenmiş olan takın önünde duran 
mahsulleri Avrupada. Türkiyede Adolf Hazretlerile Prensesler aUuılamışlardır Prens Hazretleri halkın selim 
depolerda bek~iyor. hazeratı .. sa~~ 1 ~ 30 da refakatlR Yarın Utudağa çıkacaklar ve ve muhabbetluine çok samimi 

Avrupadakı kartel ile uyuş· rnıda Husnu Rıza Paşa ve bele yol üzerindeki Karabelen imdat ifadelerle mukabele etmıı ve 
tur ucu maddeler inhisarı arasın diye reisi olduğu halde açık bir evinde kalmıyarak otele kadar teşekkürlerinin halka bildirilme 
daki anlaşamamazlığı burada otomobille gezintiye çıktılar ilk çıkacaklard1r. Kendilerini otelde sini emretmişlerdir. 
talsil v teşrıh eylemek lüzum· o 'arak uğradıkları yeşil camiinde dağ sporlan kulübü idare he- Kaymakam Haşim bey tara
suz.dur. Bunu biz alakadarlarına verılen izahatı >&laka ile dinledi- yeti karşıhyacaktır. Dağ Ye kış fından muhterem misafirlerin 
bırakarak yalnız neticeyi ele ler. Ve ellerindeki rehberden sporları hakkında izahat vere ihtisasları halka iblağ edilmiş, 
alabıhrız. t kibettiler. Burada gördük- cek kendilerıne dağcılıklann şiddetli alkışlarla karşılanmıı 

Uyuşturucu maddeler inhisarı leri güzellik ve san'at ince hazırladığı kış sporları albümü ve halk taratından teşekkür 
harıce satış yapamadığı için, tiklerini takdir eden Veliaht ~rmağan edilecektir. Müşarün- olunmuştur Bundan .sonra büyük 
memleket dahilinden de yeni· hazret erinin tetkikatı tam bir ıleyh her fırsatta Bursa halkı misafirlerimiz Borsaya doğru 
den mübayeatta bulunamamakta buçuk saat sürdü. Bilhassa çini nın gösterdıği samimiyetten ve şehrimizden ayrılmışlardır. 
ve ufak mikyasta mübayeah da tezyinaWe oyma tahta işlerinin Bursanın güzelliğınden memnu Bursa, 5 (AA) - Şehrimizi 
memleket ihti acatına cevap ve camiin dıştan muhtelif reisim- niyetle bahsetmişlerdir. ziyaret eden lsveç vclihtı prenı 

luş gunu münasebetiyle 
saat 10 da Sultanahmet 

(Sonu 6 ıncı sahifede) Tal.swı Cumlıunyct Abıdesı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şarap Nasıl Yapılır ? 

verememektedi: ferini aldılar Ondan sonra yeıil lnegöl 5 (A.A)- Bugün aaat Adolf Güstav hazretlerile pren 
Bu hareketin tabii neticesi türbesinde gezdiler Müzede 11,30 da şehrimizi ziyaret eden ıesler hazeratı refakatlarında 

olarak afyon .. t h ·ı1 · ı . tetkiklerine devam ettiler. Sonra lsveç. veliahtı Hazretlerile Pren· mihmandarları Hilsnü Riza pap 
mus a sı en ma U . h Ik • ı· 30 d K 

- Sonu 8 ıncı Sahi/epe_ Ju cimıi ve türbeleri ıezdiler. Hıler hazerah a ın aevınç ı olduju halde aaat 10, a a· 
i-.uıaı.ı e.a.kk..ı Müşaritevhin bu tetkikleri eana tezabilratlaril• kanılUUD11br. -BQIU:ıtatı 6 na ıc/ılJıdı~ 

Üç Kız - Ne aptal ,egler •. Şarap na11l yapılır hl9 
116rmmatıı.r mı1 



rem anr 

Anketi mir, 

F. Şevket B. Diyor Ki: Türk ofis -·-
Gazetenizin Başmakalesinde Tek 
lif Edilen Fikir Çok Muvafıktır 

mrazdı AfJOD ı,iıa Mas· 
incir. ~~selesi 1~urnova Hayvan Sergi-, _}.~~,~~~!~.~!.!_ 

Sa şuketindtn ıstildat tdılectk sek- ııJame "tıuek nazari bir Topçu Og"' lu sıne 185 hayv· n getı·rı·ıdı· farını inhisar idaresine salama 
un bm lüanın bir vtıtm lu:ısJahantsi arzudan ibaret kalır. Bunun el yınca yarı fiyatla spekOllsyon• 
tesisint sarı tdilmesi için açtı~ımız i9in -Onrna giüıkü Yeni Aı•rın Nazn 

1
• B. culara vermeğe mecbur kalmak 

an'ktlt O/Jflalöı Ftıtdun Şevket bey bat makaleain.-e teklıf edile• S • • V 1• K"' p G•• 1 t d Af - f 
ŞU cevabı VtlmışierdİI: ergıyı a J azım aşa uze a lr fODUD resmi lJ&h se 

So ••rketınden Alınacak para fıkir çek lllUYafıktır. Yarınki nüshamızda ce- e· N ki A kiz lira ile on bir küsur lir• 
1il• bir nrem butanHİ teıiı Me•cat bir bıuıahanenin her vabını neşredecek ır utu . a çtı arasındadır Amma memleket 
ıt1ilmHi bakkmda fık:rimi ıora· türlü organisatynrıa müt1&1a. 0

.
1- Topçu oilu Nazmi Beyin 

3070 
L• Jtl D dahilinde beı liraya alıcısı yok• 

H t 1 . . d d•ıtu içın hona ilAve edıl•o•k hır t w • • 1 • ıra. •La," fat anaı ... ıı.a- tur Bundan daha gayrı tabı'1 7onunnz. u a arım ıçenın • " or aya athgı ıncır mese esı ma •• l!i " 1&& • 

d 1 · 1 mıktar yatak •eıya köçök bir f" lzınir bay•anat •erırısı Hur-ırn•fttr lira miikıitafı, Yiisbaıa İd· ne olabiJir? ın zıya e acu ııtım ıoaan ar 'Yfl· • . 
1 

• lümdur. Mumaileyh ıatların dü· "' 
remftl•rdır. Qftoki bunlara ma· pa•yoa aynı orgamaaıyon a ı,... - -ı · d Şerı'f R · B no•a ssıraat m•kteblndı mHa• riı •• Galip Pata, Manlah Fıy• Uyutluıucu maddeler iaaiaa 

ı. d ıuru mesın en emzı ey- k . . . . 
al'eaet çok az yardı•da halana- mHi mümaün ör. I F k B 1 d f d" . , 1 11mle, nli Kazım pata tarafın· zi Lütfü u A bbH beylerin tay· endısıne teycıh olunan tenkıt· 
b·ı 8 h ld Bu ıet>.ptın bıo de başmn· c rakn da aldud~ e en 1~ meı ~ dan açılmıttır. V;ıli pata bo ınii lara, ikinoili"'i ve elli•er lira mü• lcre cevap vena11' olmak düıün· 

J ıyoraz . en oerra • otum b . . . l ·ı H kk b . tutma ta ır. ıasını bır vesı . . Fi , ·ı 
lçan hsnR gelen •erımliler de cer- arrırmıa •maı • 1 •_rıo . . . naa.ıbetle bır nntok ıradederek kAfatı almıtlardır. ccsı e geçen Hn• ıonlarmda 
ra~I nremlilerdır. Bunların te. fikri•• tamam•• i'tırAk edıyo- ka ıle teyıt eyle~ek~edır. Bu hayvan cinıinin ı•lahı için ••· &lalar Japonyaya satılan bin tandak 
4aYiıi nzun miid•.-t ıürec•~i için ram. Şimdiye kAdar büyük tiar- yazılara ~uma ı~ku nüaba- rimll bamrehtrin her tarafta ~ö- M.-ııımenri KHım •e Adagö- afyonu ikide birde lalm&se 

hk: içeriainde -yfik•k it me1dana mızda Şerıf Remzı bey Ce\'ap rülmekt., oldnıtonn Te honan meli Btıkir eftındilerin Rotaları ıürüyor. Biz bu satıım nasal 
butahaaıl•rımıse kabul edip a- B 1 d f d. · 

ko1an Verem miioadel• oımiyıU •ermiı. iti a • ur •en ının çok faidf'li n•tioelerinin yakında hirincili1ti .,. 60 •ar lira mükıl.fltı yapıldığım biliyoruz Bund 
•an müddet yatakları onlara tah- ki · ı· '"' v f 

hi"' ,ttpheaiz bngön '-n i• it11- üzerine yü emıf ı. göriilece~ini ıöylemi• •• korde- Mıbmet ""YOf Hezdı .. öme köyii sar ınazar henüz dört yilz sandı" atı etmek maddıtın mömkön .. "' "' 
olamıJor. Borılaran ayak tıda•i riade ti• faa14ir. Nazmi bey Cuma günü Rem · 1A11 kPHrek ıerıiyi açmıttlr· nün bottaları ıkinciligi vı kırkar teslim edilen bin ıandıkhk ıab• 
ıi i" malll"dı temi• edem•. Rontkıaci Dr. Oıman Nuri zi beyin ce•abını Aydında oku Sergi zıtirler tarafından ba•- lira müklfah ka11&nmışlardır. şın afyon rekolteıini kufalıya• 

bey de fD mektubu gönder- muı Ye bize atideki mektubu tan bata geaılrni(lllr. Ba 11oe inekler mıyacağı ve stoklan hafiflet 
Ruıönkti nziy•ti•lsdı "'.akıa ml,tir! ıöndermittir: 11rgiyı ra~bet faıladır. Muhtelif Ali 

0
,.,

0 
Rekir vı Mtır· miyeceği aıiklrdır. 

Terem olmıyan hatalara da ıhtl- Et d" •Şe ·f R · L • L ü k• · 101:. b . .., 1 t b l Af ti rlaı en ım; rı em:ıı aeyın aug n u oınıtın ov ay Yan ittlrak et mı, ılnli A bm•t TeYfik efendtlerln s an u yon cca 
7aoa taa cınp YftHıt dıtilHk· lsmir 111 'irlretinden alınacak gazetenizde intipr eden ceya •• iyi derecede nldulrları hakem hı•kleri birincill~i vı M ter lira merkezle ufak tefek itler yap· 
t• .JIH •iimki• olaltlln herttlr- olan paranın lsmir emrası ıa- bmı ıatırap içinde baluaan Ay be7etl tarafandaa 1apılan mua- müklfatı, Veli o~lo lımail, İı· tıklan için ıeılerini çıkaramı· 
ltl kolaybtı 1htereblU7onL riy1• haıtan .. tndıkt Terem ya- dın h••aliıi mllstabailleri ara 1••• nıtlce1ind• anlatdan 85 k d R ki o· •tıi tb h. yorlar. Fakat llfyon mahsulün 
i• YUlyete ••ran ol4den •• 8 en •r • r Ye ıra ra ım :t d b . b kik" k b: . . . tat adedini arttırmak öHre ıh- ıında okudum. Yana alqam laaynnın aablplerinı 89 hin yet- efındilırtn ıntııklerl iklnoili i .,.8 v e an . erı a. ı mer e 

tl.Jflk llat•789 ••••iller içındır. biye vekllıtl emrine hırakdma11 avdet edeceğim. Pazar flnl mit Ura mükAfat t•••i olonmot . .. ı olan lzmırde yazıyet bayle de• 
Yalan "••• aa aı,iinmeUy\a taraftarıyım efındim. . ... . tnr. kırker hra mnkatah kauomıt· ğildir. 6eçen pn U)'Ufturu 

ki bi ı bl ·1cıa H . cenbını takdim edecegımın ı d dd 1 . L• 1 . 1 • r • 1 r para • Rontken miıtaha11111 h t . . b" ki iyi dereceyi Jraaana11 bayYao· ar ır. ma e er ınuısanmn zmır ıube• 
1••14• Terem hutahaa•l aç- Doktor ~u terem gaze eaızı~ ır . , ... lar ,onla d • Runlardırn batk• tergide bir sinde toplanan İzmir tllccar 

L. d J 11a•ı 0 Nu 1 ııne 11kııtınlma11m nca ederım r ır. L L d' i ı. L t • . ma .. •• 0 ••• •••mı • yaoını • r " Kı1raklararaıında birinci mii ÇOIL ... ııı. ay~ırı, 1f et•a, •• " ları ıdareaın hareket tarzını• 
Topçu Oğlu t&aim Tabıln •• binbatı Şükrü n .,ek '9paları tethir aditmit afyon mabıulüoO darbeJedijia 

Neşren Hakaret DavaA SJ Yeni Allr _ Na:..-:mlbeyin beylerin K11raklan birincıliıtı, "~ çok güzel yetiştiril~lkleri gö· bütlln delilleri ile ortaya koy• 

Ce .. abını k. a. b d B HHyln Htl•nii Pap ile Yözha· rulırek bunlara da mnk&fat .,... muşlardır. Gerek tüccar ve re ,, yarın ı bul amız a . . 

U•• •• y•• I B k M••d•• neşredeceğiz '' Halit beyin kınaklara ikinci rilmiştir. Serci bn ıene gıçın r~k mk~ıtahııbn b~ mesele. üzek· zum uccar 8ft 80 8 U ur• - 11111 ı illi almıtlar Ye HkHner, altmı Hnere nazaran dah• fasla mo rınde l yaraları, flkiyetlerı ÇO 

t 3 Alb•• ••r lira miikAfat kazanınışludır. Yatlak olmoıtlnr. derındir. Likia lıartılarında r ... 
leri Şahit Olarak Dinlenilecek ı~m 1aglar Strgı dün akpm ka11anm•• mi bir müessese gördükleri içi• 

•• • • -·• Yüzba'ı Sa it Te Hat12: Kadri tar. Bugün Ziraat •ekaletin• bir seslerini liyik olduğu kuvetle yük .. 
Şerit Bin halıtlırı namına At.nan••• Münır beye hitApla: Kimlere Takdim beylerin ,,.,ıarı hirinoilıı?i, yıt· rıpor "iinderileoektir. seltemiyorlar. Bizim ka•aatımıza 

'ellhlttıa .-e Kırkata9h Kazım - Ha razılan yazıların mü· • • göre bu müessese kime v• neye 
... ,ıer tarattn•ao cfsmir Ticaret ıkkillerinhı• ait oJdntn mutlak Edılecektır? Daimi Sakatlar Dai~i Serj[İ menıup olursa olsun hükümeti· 
Poataıı> aleybiaı agılY• DlfHll mıdu:, jıhat edinıa, dedi. ı /\ r·k b" ı · miz hidiıeye muttali olduirrll 

zmır ıarıa ı a ma ıp •rı ..-0 1 .. er•l•I B&L• 'eJarlml•d•a X• •"7 laakaret da~ilu~a <\Un ö&ledun .Huıtafa M.önir lıey - Hu· · ı· t d k "k a •' • a -.- sün asla müs....-ha aöstermi• 
QIUJllJ• f tara ın ao ço mu em. L d JDa1&eler JsteDİld.i a-· • 

••Y•I aali1• oHa mabk•m•hıcl• aoa iabati pek kO aydır. Çüokii mttl ıareue vtt marokın k .. plı ala a Bir 'l'amlm yecektir. 
-.ıum .. lır. bu J••ıda kaattdilen dört töocarı öç albiim buurlanmıttar. Bo !ol mftkelJıtıyıtlnden lıliı· Türk?fis An~ara. ~~rk~~n· . lnh~sar !darui i~e kendi aleJ• 

Mahkeme ıalonono, Tüccar- •nAmum bor1a ıimHrları, tlca- albümlerden biriıl yakında teh nayı ioap ettirecek: daimi bir den lzmır ,ube•ıne bıldırıldı'1n• bındekı ııklyetlerı hllk6met• 
lar Üsitm ılmurları Te bir ıınk nt olliHı erkloı, ihracat tacir · rı'mı·zı· d '- illıte mnup olanların b•r ıene ~öre ~anover ve Köln t~h~rle akıettiremez. Ba itibarla a~o• 

r- tetrıf e ıce11. olan . rındeln komoloıhanelerımızde b lü dek" d ı · 
•••katl"r •oıdarmakta idi. leri billrJır Qabitlerimi~ dı fO G l H tl . . b"'ya··11: mi m11ayen•1• tAhı. tntalmak ıurelllı d . - 1 k b. Tii k L ma ıu D 1 urrun utu te ,,. • .., az azre eranao u ıa· aımı o ara ırer r maa• · d ft · 1 HAkim Halim beydi, İddia zeyattır. G maltliyı&l .. rinin tınikına JUznm il . .. . . • eli uvazeaesın e men te11r ere 
~--Lamıaı h .._·maa·ı·aı aıı tirleri Jn99 •tllabt~ UıtaT 61terilm11tudıo ltn ibilerin sa en. numune aerf.111 teı11 e •. ıebeltl1et veren afyoa inhi88:' 
..... -. " a. Bor1a almıarlarından Namık Adol ba.zretlerioe takdım Mil•· g . . g lecekbr. Bu sergılerde tqlıır . a.:-...· •-!k 1 .. 
BI L- ı ı t ı ti O M ıt u·ı · k ı. yıdı •k•• uı&& mıaafedeo villyıt dil k - ı · ·L acat rwa nzıyeuuı t.t111 ey em sa .,.7 fC& e m f • mır, ao ı mı, otaa91 cek diğer . ikiıinden biriıi Sof' e me uzere zmır ıar "Tlrk fi. . 1 1 cai' 

1lttttekiler na•ına aYakat Bllttii özöm atıcı tüooarrndan d Hya kaza merkeslertn• gelm•k tacirlwrinden Türk maldulleıinin ° " 1 • ••1111 ° • 
Mutafa M.ftair b97 b•l•n•1or· maıh~r .Nornllab M•oemınli yet ortioları ~a,kum~n a•ı Vo- Ye bir çok ma1raf ihtiyar eylemek nümuneleri iatenmittir. •e•zulanlaadu. 

. ' ro'ilof yoldat• biriıı d• •ıki meobqriyıtindı kaldıkları D•hi· ım- • • "Tlrkofi1t. tetkillbmn tek: 
ia. Jılunan mı•kiind• ıaaıt.aia Rıfıı Jıblebioı B-.aı. ihraoat F b kıı· .M H i t F • Be · · " ·u · b" - ·'-·-' . ranııs ••H l • err O Jiye Jık&Jetinc• anlatılmtfllf. eyzı y ramız mumeua erı 1r 1un ,..,_ 
•hlW T• D9fri7at •tidllril Ham &ftcoa~ıada~ Snpbı Emin ·~ Ab oe11aplaraoa gönderllttaektir. Vık&let Yi1Ayt1l• ..-tırdiJi bir p il ••••...a-b tüccarlarını içtimaa daver edll 
Bafit M1 •artlı. dftllatıf Dıbas beyleri• &ıoaret n • •• 11 • emrinde •iyor kı: Yol mükellefi. O 8 1& ,...-._ afyoa ahm satımı ile ibracaba 

Gautınin müdafaa. ••kill•rı oda11 reiıi Balcı sa~• Hakkı Burnovad& yetinden m•Yakkat •eya daimi Geltll n• için durgun olduiuau sor 
Baro reıai M.oıtafa Narı, Kadı •• boraa reiıi oe•ahırci ude . muaf iyetl ioap ettiren baatahk Yirmi ıöa müddeti• m11zo iktisat vekaletini tenvir edecek 
otla Bedri, Halit Na,ık Tı Ömer Şökrii beylerdir. Bele4lJ'8 latlka- ve maldli1etıeri moayyıo olup aen htaobalda bulana• emniyet bir çok hakikatleri. elde edece 
Ji'oat beyler dı gel mitlerdi. His lto D8'riyatın ticari iti- batı B._•latlı lora vekilleri be1•tioln 16 Mart •üdöriirnüz. Feyzi . b~y aydet ğinde hiç şüphemiz yoktur. 

iddianame il• bası ga11tı hart de möhil neşriyat oldu~o11n D b -:"'. B 927 tarihli t9tr•aanda taıdik etmit •• dün nzıfeııoı batla· :i:amai.1 ~kk.ı 
lin H ahtan ıtkbarın ar- . mıttır 

parçaiarı okunda. Boularda arzedıriz. Bonon da t,1 ~.-larıik d b I d ' 
1
. . . 'b ~oyurolırn vı tahmatoameoin ' 

00.-a a ı e ıyı mıo 111 ıntı a· • - L J • R • matbuat kaounoann 56 ınoı Ye Dayçe Oryınt Bank mödfir. b 1 H lk f k ikinci maddııindı ıayıh hattrlık MGcadel• Devam Ediyor ey el eg&lp 
T• Türk ceza kaoananun 8'4ftncö lırinin t•hit ııfattle iltiını ınr•· tına at ~nmı'~'~: ~ ' ır • •e ıakatlıkla mahil holooan n Villyıtimizin baytarı bolu· 

. . . oa••.-tlcrıne böyuk bır HYiaçl• )Al ti ı d · t · ı· · · l · d 1 Önümüzdeki Per,embı gü maddHıne t•maa ettırıleret tile meydana nıkıaoatını arzed•· . .. ma u ı1tt er aım ıı 11n•1ı ıcıp nan kaza arınllla ream miıca e e· 
a 1 • t . . ~ rıylerinı vermektedir. Dun •ktam ettiren mükılJıt lerin bn laoaoıta ıint deY•m edilmektedir. Bey· nü ak11amı yani Oama ı•oeai 
urntmanıo yapı muı ıa •••yor• rır. L 1 • R · ld ,. t · 

i B ·ı H l"I be l d u b b . 18 de fabrikalarda 9ahtan am• lbras edıoekltri raporların kaaa Kirlere •alJeiD tatbiki ınretile ıy ıı ıgaıp o •,,,n zoıır 
o. •tı • ı 1 ga•• ~·~ • .aıa kem& IJ& itJırın dinlın· lelerden ~ .. JÜ• ki•• rerlerlııl f'e Tiliyet merkHlerind• muba. reamh olup olmaıkları arattırıJ. müftülügü tarafından tamim 

9ıkao yunl•r llakkıada duı kı: ••i için Qarff'mba güaüoı lnra- kallanmıtlardır. ra ... ı l&aımdır. Aooak bn cihi. maktadır. vn•1•t merk11indı .. A·d·iJ·m·i·•·ti·r·-------· 
- .AHatlolu •Ja•ıının lsmlrde kılmıthr. 111 • 111 • l•rin fakr ve sar•retlerinin d•Y•m r•aı mftoadel•i•• Jlrlnoi Tetri. 

ilrı üaöm ttiaoenaıa bir •Yd• • • •• • ••• 1 • d edl' etmtdill ._er Hne maabata. ata ilk gttnöaden itibaren batla. 
am1m , i•tl•rioi dilftlrm•k m•t· y ANLIŞ . zmır _e . . ••rıa t•blt ...... kur. naoaktır. 
mu• içtıma ettiklerini •• ba y & telül Terf ı Eden HAkimlenn11z 
huıularm yiikıek makamlar s.:Sr.:.a:-n.zı. BAtl•l•re ait terfi Ulllll .. 
tualrndaa tabkık Mil4iilini .,. llk ... r makaınata teblit ola• 
ltildnmlttir. hmi~ IOD ı•I•• !'~kat pa• muftar. 

Bia Bır memleke& guetui 11• t•l .. • bır haber gortilmlfttlr. Şehrfmis .Atnoesa makk.....-
fatıle ha 1asıları yasdat. 8 • haberde 1••ir .. baıi ec••hl ıl relıi ~•at be1, Tiearet mah• 

Hakim Bey - Ba yuılara Yapar kampaa1alarınıa 1899& mım•i relıl Neoatl be ully. 
. . .. e lttiut ••kili Oelal bey• 7, 

kımı kaatettinıat Rakın dört Ulo- l 
1 

d • ... 
1 

. 1tlrlnci hakut Behl fJllHtl MJ, 
. . .. r e Ytr lll erı IÖ&• • 

car ıalıyhınıze dA.-a 19mıttır. 1 ı-..1 • " . ltlriaol aınıf h&kimUlrtan lldnoı 
er ..... armıyarak hı tılin• ı 

Halil Ratit Bıy - Bn ltınD• ı.ı-.:ıı LI 1 1 bhö '-J 1 11nıf hlktmliı• terft •t•1' •r· 
aaa ... ece& er D taa t ıttl il er di u .... u 1 1 B ı i 

.:Ajanıla da taar1h edilmemi,tlr. mallan l8 tili•• nakletmek&• r. .ıa~uu• umum af8'11•T n 
Orhtda böyle bir ••'•I• Tar~ır oldukları yaııulmaktadır. A.11 Rııa ."1, Mtiddelam~_mt 
bız hanların faillerini kHdetttk:. Törkofiı D•ü•ürli .&itli Em· moaYinl ZölatU,, Şı•ld, aı ıye 

Bu ıöslırdın aonrı Müddei•- ra11ah be1 ba haı•ıta aı1or kf: h•kuk iza mUllshai lllıan, Saib 
. . . . - V apor kampaa1aıan ıöz- ceza blkimi .Kımal tıe71u1e ağır 

maml Başmoa•ını Ah Rızıa bey /1. ··ı · · z··h d h 
. leri•d• darmntlardır fnoir Tı cııa aZA mu aaımı o •"! • • a1ata katıarak memlekıt ıkti· • · d · · ı 

özüm ••h••lüaü Kontinautalı nım bırır ırec• terfı etmıf •r· 
aadıyatını çok yakından alAka· . . . . 

aöz Yerdtklerl gibı 18 ,mnı oak dır. Tebrık . edarız. 
dar ede11 bo m ... ıenin efkArı letmıktedirler. Vapnr naYlaola· • • • 
umumiye muncıh11indı göril rıod• t•be.tdöl yokt•r. Yalancı 'ahit 
,uım11i11i tımin i9ln iddianame. Yeni .A.ıır - Oel&I ~eyjı Bir katil bAdiMıinin muha 
mi•de de kayd•ttitimis H9hll• ıörütm•lerd• yapılan anlatma kemesinde yalan yere ıabadette 
raahkemenis huzuruna 9ik•uını 12 Şili• d•lil ıg Şilindi. Vakıt bulunan Veli namındaki pb11 
liizumln haldok. refikimiz hu bidi11Ji 7anbt hakkında llçünctl mlatantildikte 

Re11 be1. müddeiler Tekili l"·tdelmifti~. · tillakikala bqla .. 1atll'. 

ELHA.BBA I. 
lllUJ KV1UPBANE SiNEMASI 

Yelli IHftimia açılma.. terefiae, 
uYimll çifti : 
nl&S B&BLOW ve 

OL&BK 

beyaz 

8.&BL1J 
Tar•fıadan temıil edilen meHimia ilk ıüzel filmi 

8ayco• Gtızell 
Frauızca. tözlü büyiik aşk ve bit romanı 

• 

Bu tlaflan•n Zengin llAVel•rl : 
1 - KARANFİL, muıiki sanatkirımız MÜNİR NU · 

RETTiN beyin bir prk111. 
2 - MIKl YAMYAMLAR ARASINDA (Canlı resimler) 

1 eullt!tlı Pl11atlar : 3D - 45 - fj() - fJO lturuf 

Seaıaalar : 15 - 17 - 19 vn 21.15 te, Perıembe gtbıtl 
13 ve 15 te talebe seansı. Cuma günü 13 te ilave seans. 

- Puarteal Gana Yeni Prograın -

Huk·uki Kelilel 
iı. , ......... 

""" Adliye veklltıti liOO il 
aatılahı um.. .... Wr ......... 
pbtjmiz m.W.iu .. miliı•11 u' ... 
pndenaittir. 

Bu ilim 11talataatlliıa iz T 
çe kaqıhklanm l:nılmalc 1 
Aiırceza reisi Saat beyİD 
6ii altmda mak••• nit ....... 
mtlddeiumami bqmuarini 
••ukat beylerclea mlirekk•p 
heyet teıkil edilmit •• faalir 
batlanaa1ıtır. 

=t::-t':aa:"I:•~= 
Sanayii LlmMet tırl&etl Tur Y 
lzntlr "9b•alnder. 

Tahsildar Y apr ef•diaia 
T .. rinievv•l 93' tarihlaclu iti 
ren fabrikamim alikua kat 
mit.tir- Keyfiyet muht ..... 
terilerimida haberi olmak 
illa oluaur. ı~s ~ 



r: 
•• 

YALMI 
iKiMiZ 

Y-az:an..; Rebia A.rif 

-10-

Yeni Ta,;yareler, ~ehrin 

Ustünde Siyah 
Bulutiariara Karışmış Geçiyorlar 

f enl As<. • ' Sahife :3 -
SONTELGRAF HABERLER/ 

iktisat Vekili Celal BeyYugaslav Kral Ve Kra
Adana dan 
Yoluna 

Elazize Doğru 
Devam Edecektir 

!ıleraın, (i (1,,A)-lktıaat y.,. 
kili Oelfıl bey bugün Baat 14,30 
da Adanaya hareket edıyor, Ak· 

liçesi PEtrİ e Gittiler 
Yugoslav başvekili hu Ziyaretin 

Ehemmiyetinden bahsediyor 
Belgrat 5 (AA)- Kral A!ek· -

sandr ile kra'içe Mari dün gece ~ 
saat 23 te Fransaya gitmek üzere ---...___Ar:.ıı....-

şanı iizeri Adanadan ayrılacak 

- Of anam 1 \ayyen birer şekil vuemediği u Alalatyıula kaldıktan ıonr" 

'.:ıçkına u:ı mı, a:~ç k:i:ül.-ıy :: z.u .: ~çehreler arasında yalnız o El:hıze dogrıı yolııııa dövaııı 
!eri gibi bu kolları ve bacakları diyor, dığerleri arasında hep onu edecılıtır. 

Vekilı Oetrıı bey yanl:ırındaki 

znatla bıılikte dün ıant 5 le 
~lrrRıııılen •ebrıınize gelıııı,ıerdir. 

1 st:ıMyoıııla Tali vfl helıdiyı, C. 
li ~' . Tl'IRleı i u lıir çok zeval 
tarafınıhn kar~ılaıııııışlardır. Diin 
al<~aııı saat 19 da O H F. 1'iiı\ 
yet idare h yelı taralıudan fırka 

binasında nkıl bey ,er&fine bir 
akşam zıyale1i nrilmıttir. Zıya 

!ette ordu miifettiti Fahreltin 

paşa hazretlcrı ve yanlarındaki 

ıiıuera ve zabitan YH dı~er arka
datları, yalı vokılı tııı, .. erkdoı, 
lıaııLalar miiıliir:erı tıcaret odası 

çıltçı hirlıgı ve zır:ıal odası 
reiıleri Anadolu A jaıısı miiıneH

sıli gneteler vo dıger teşekkül

leı ıııiinıe.sıllerı baıır bulaııınu;• 

tn r 

Belgrattan ayrılmışlardır Yugos· 
lavya hükümdarları Pariste 
Fransa Reisicumburunu resmen 

,z:Yaret edeceklerdir Kral ve 
kra!içe Zelinkeye gidecekler ve 
oradan Dubrovnik kruvazörüne 

parçalanmış. gögüs:eri delinmiş, nutamadığına şaşıyordu! Neden .Alanya, 5 ( A.A ) - lktisaı 
kaburga kemikleri kırılmış insan onu ayırt ediyordu? itte birbi· nkilıwız Oelal bey, maiyetı~rı 
yıgınları arasında dolaşan hem rine karışını, hızla geçen bır erkfwı, Antalya vall~i .Nazıt fe 
tire, Tomris, makineleşmiş eli sürü hayal. yürüyen. birden ka meb'uılarımızdan Ha•ıb, Haydar 
nin becerikli hareketleri e kah panan yine açılan kanlı birer 

• 

doktorun durduğu bir yatak fılim gibi kafasında acı izler bı • 
önünde sargı bağlıyor kab bır sar· rakmı,lardı Fakat o emir et· 
gıyı açıyor,pansumanları tazeliyor miye alı,kın kara göz:erinden 
hu askerin başı ucunda doktora fır:ıyan iki sivri oku ayrılırken 
hararet dereceierini, növbet:eri niçin Tomrisin yüreğine sapla 
anlatıyordu Böyle ne kadar do· mış, sargısız, bağsız gittikçe 
!aştılar bilmiyorum.Mecrulılar ara kaynayan açık bir yara bırakmıştı. 
ıında birinden diğerine koşmak, Tomris birden uyanır gibi 
ber sese kulak vermek, her ara silkindi .. 

Galip, ~uman b~ylerle bir:iktı 

dün uat on ıekızde Alanya)'& 
gelmişlPrclir. Halkı.Tinde H•lkla 
t~maı ıderök meıııleketın ıkıısadi 

dertJ.,rini samimıyetle dinlemie 
lerılır. Scat 21 de Mersıne hare 
ket etmişler vali v., ıneb'oMları 

ınız Alan yada kalmışlardır. 

Adana, G (A.A) - lktiaal 

bineceklerdir 
Kralın yanında Har:ciye na· 

zırı M Y evtiç ile saray erkanı 
bulunmaktadır. 

M. Yevtiç Belgrattan hare. 
ketinden evvel Havas ajansına 

şu beyanatta bulunmuştur: 
Bu ziyaret Yugoslavyanın 

Fransaya kıışı olan muhabbe 

Vul)oslaı'}"a Kıal vt Kıalıçe~ı 
nin anlaşma usullerini takip 
tiklerine ve her iki milletin 

et• 
de yanın yanında bulunmak genç Bu düşüncelere isyan ederek 1 \Y. ı • I • t• · 'k" ·11 t d k. ·· "I 

ht H t ının ı ı mı e arasın a ı çozu mevcut meselelerin sureti hal-
kı:ı:ın artık alıştığı ve benimse· söylendi: sveç e ıa 1 azre crı d l k 
d mez ost u bağlarının parlak lini ve gerek sulhun tarıini ve iii bir hizmetti . - Hayır, hayır, ııe o, ne bu ... 

Doktor işini bitirip çoldan hepsi bir. onlar kurtuluş yo· ı t b 1 D •• d •• ı bir nişanesidir Sofya ziyaretin gerek kendi nıenfaatlarının hi· 
k s an u a er den sonra kralın bu seyahatı mayesi için teşriki mesaıde bu-

çe ilmiıti. O Hala çocuklarının luna giden Türk yiğitleri. Ben on U YuR"oslav ve Fransız milletleri lunacaklarına bariz bir delildir. 

~~
1

~r;;~ş:.;':;;ı7aa!:~0r:n:ö:~:! ~ç~n y:~7zşi~~r he~:~:'.sb k:::r~'. bazr!:::~~eu';e~i~:ı~_:ıu~~ k·z.,!:_vı eEçrtvueg!irauhltıyatpı r~ı,nes ge~:.· s.~:d~:yo~f ........ A .. ·r···u··a·· v· .. u ... t .. l.u .. k ... t .. a .................. T .... a .. r ... 1 .. f .. e ..... G .... e .. l .. d .. 1: ...... . 
değiştirmeği dütünmiyordu. Genç kız başını doİrultu, par-

Arkasınpan bir ses: maklarıntn ucile yürüyen kalemin dan İstanbula geldıler Şehrımızde Bırinciteşr nin onbırıne kadar • 

- Hemşire Tomris, siz daha çizdiği satırlara baktı: kalacaklard•r Ayın on ikisinde lzmiri şereflendirtceklerdir Rum Esraf Ve Muallimleri Hulusi Bey Ankaıaya 
yatmGadınız mi? Kafasının yürüttüğü itirafı M a th ua t Dolandırıcısı Altı Aya T ~·ı Ed'I' o t Ol d 

enç bir neferin elinden ıu dudakları söylemeden kalemi ev 1 ı ıyor ave un u 
bardağını alarak yanına koydu ve kağıda sıraıamıştıı. Mahkum Oldu 
cn·ap verdi: Beyaz bir yaprak baştan aşa I k Atina, 6 t A.A ) - Atiııı lıiıııan v~ KörfPz şırketinin 

G Ö 
slanbul G (Husu i)- Matbuat dolandırıcısı Saimin muha e 

- örüyorsunuz ki hayır ... ğı (Öz, zdemiı) isminden dızi, ay hapsa ve 300 Ajaneınılan: 'l'iraııdan burayıı altı aylık tarırnı lkliaat nk:\· 
S t k ? mesi b:tti. Bu sabıkalı do!andıı ıcı üç sene altı lı: 

aa aç dizi incisiyallerle bo•kag"ıtaişlen gelen b3 berlere ."ör• Arnavutluk lıtiııce bazı tadılıllla tadı 
D k • lira para cezasına mahlıüm oldu " 

o tor: mitti!. makarnalı Yonan<·.anın ~iiretil edilıniştır. 
- On iki .. artık rahat ede· Tomriı, bu hakikatı redde- T •• k • y H il d meaini hemen hımın taınaıuile Eıki tarifıdı hış toııa kadH 

bilirsiniz Tomris hanım .. Sabah demedi Şiddetle kalemi fır"attı, ur 1 e - an a kaldırınışlar,.. Yanan akalliveti· olan ı:ıhıp i ulapnryalar ""'a 
yine size ihtiyacımız olacalı:.. yüzU kızardı. Ki • A nın mılletler ceıoıyetını tıkılyeti 'iikl•nı• itinı nporlarııı Vlllliti 

Tomris gülerek: Bu da delilik! Sanki bir daha eri O~ nfaşmasiJe ihracatımız üzerine \"nnan •tralı 0 mual· ıle ikmal eylemekte ıdıler Yenı 
- Öyle ise yerime buyuru- onu nereden göreceğim. Yum den lstanbul, 6 (Hususi)- Hükümetim'zle Hollanda arasında imza lınıl eri a ra11nd" hir çok tuki fal tarifede bu oı iitaade yalnız ıtbzı 

ouz. kalktı.Pençeredenbaşını çıkardı, edilen k'ering itiliifoamesine göre Tıirkiyeden mezkür memlekete yapmı,lardır. Bıı haberler Yn ınıyve vı hoıtan tahmil v• 
Biraz ötedeki yatağı işa gene tayyareleri Şehrin üstün· incir, üzüm, tütün, afyon gülyağı ve sair birçok mcvat lıonten naıı elkiirı uıuoıııiyuı!"ldtt şlddrtlı talıliy'8iııe inhisar ettirilmi,tır, 

retle: hır heyecan uyandırmıftır. 
. • . de siyah bulutlara karışmış jana tabi olmaksızın ithal edilecektir k l Bıı ıurellı 'ırkelin ,inıtlıkiııo 

nıunren dalı!\ lazl~ iıtifadı et.ıne• 

aının ıııiiıuküıı olacagı ıöyten

ınek teıl ı r. 

-Ta~ s~at yarımda ılacı •ırı· geçiyorlar, şiddetli çatırdılar Döı•t Bııtkim A 1 -

lece:~v~'ı7ıd~o::=:t~~; 1 yaptım, ... 

9 
....... 

1 
.......... :-. .-:?.~~.~~:.1........ Fabrettin Paşa \ Maıiy_e _u_· te_haSSISl ~1~~~01r~ o <~~~iıe~aııp-

- Bu alakanızı gördükçe u ~arıstan a - - nıauı yoklamış olan beş akıl bH· 

ben de yaralanmadığıma teessüf T k y 1 k Ad d G fi T k'I. s h t' ç k kıminden dördU oiıun tam akılıı l\lalıye ve),fıletiııin Tokulıalan 
.. 

* • 

ediyorum!· a :: ddap}l aca ana an eç 1 er et il e~a a ıne 1 ıyor olılııı?nııu ii_vleıııı~lerdir, Kaçık ılavetı iizerıne tulııııil lııııan 
Genç kız alay eder gibi.. .ua.a e er ADANA6 

r İstanbul, 6 (Hususi)- Maliye lıjtını •iiyleınit olan tek bekim ve köıfez tirketi mecliıi idue 
-Aman sakın ha doktor! Saba- Türk · Bulgar takaa moka. (AA) O d . ı 

• - r u vekaleti tarafından celbedilen kendince ıeçılıııiş olıuıuır. reuı doktor Hulıl•i her diin 
ha kadar sabrediniz Sonra növbet Telaıindııı iaıifadı ıdilerık Bol- müfettişi Fab· 
d I mütehassıs Alfan yakında tetkik egiştrmekaklıma gelmez. Sizi ba ~ariıtandan zmire mühım milı- rettin Paşa 
kayım derken ben de bakımınıza tardK odun kömürü gelecek ,.. hazretleri ve seyahatine devamla Anadolu 
nıuhtaç olurum!. mulıabiliııde de buradan Hulga içinde muhtelif vilayetlerin mali 

yanlarında bu · kf 
- İşin doğrusude bu, kuv- riıtanl\ Tnılıı balık ihraç edile- lunan zevatla teşk.ilatıuı gözden geçırece ır. 

vetinizi israf etmeyin z. oektir. birlikte dün Afgan da 
- O halde allah rahatlık ve dü· f'ranııız Konten;anı tehrimize gel· 

tenlik venin.. Frauız hiikfıınetinın nışuttıgi Kralın Bir Erkek 
mişlerdir, 

Tomris ıı-ece yarısi oda· ıou üç aylık kontınjı.n liıteainde Çocuğu Oldu .. 
ıına gırınce yatmak aklına Türkiye hiaaeıinı ayrılın miktar Sıvas Meb' USU 
bile gelmedı Hemen tahta ma Ankara '.l.'ürkof iı reiıligindın 
tasının önüne geçti Eline kalemi lzmir müdürlüğün11 bildirilmı• · 
aldı Orada açık duran bir def· tir. 
tere için için kendini yoran dü· 
tüncelırini açmak istiyordu : 

Her akşam bu istekle şu ma· 
ıaya otuı ur fakat e.inde kalem 

Düştü Denize 
Çabuk K. urtarıldı 

Birınci Kordonda Alaaucak aaatlerce düşünürdü Halbuki ya 
:ıış tarzı o kadar kuvvetli idi ki Maliye ~olıui memnru Hamdi 
k 1 • ıfendi arkadaşı F.,ridon efendinin a eınınin ucundan süzülen her 
kelıme en içlı, derin duygulara denizb düten biaıklıtini çıkarmak 
ayna o'.ab:lirdi. için nğra,ırkeu ayaıtı kayarak 

Y. 1 deniz• dütmü~ Te derhal knrta· 
ıne öy e iken yazamıyor, 

düşünüyordu.. Ona ne olmuıtu rılmı,tır. 
•ankı? Umumhanelerde 

Bu et, kemik, kan pıhtıları Blrblrlerlne Girenler 
içinde uyuşmuş dimağı artık Kemerde Sürmeli ıokaiında 
birşey söyliyeıniyordu. Galip oğlu Zeki ve Kahraman 
. Bütün varlığı kırılmış, bütün oğlu Nüsret efendilerle şoför 
ın,anlık duyguları sönmüştü. Bu Hasan, Mehmet oğln Yusuf, 
birb:rioi yiyen, birbirini parça Hüseyin, oğlu Talat, Ali oğlu 
lıyan vahşet dünyasında kendi· Ragıp ve Ahmet oğlu Kenan 
Din de yaşadığına , sapa efendiler. arasında kavga çık 
ıağlam olduğuna inanamıyordu mış, Zeki ve Nüsret efendiler 

Bir eli başında, gözleri ka · taşla başlarından yaralknmışlar
palı, sağ elinin parmakları ara· dır. Diğerleri yakalanmışlardır. 
•ı.nda tuttuğu kalem kurulmuı Nlracl Bafı 
hır makine gibi defter üstüne Kım.r cadduiadı aarho' olırn 
mut a~ı işaretler yapıyordu Hü11yin oglıı Sıtkı Nara attı-

0 hild gözleri kapalı mu ıtından tutolmu,tur. 

BahmiB. VefatEtti 

lstanbul 6 (Husuıi) - Büyük 
Adada vefat eden SiYas meb'usu 
Rahmi beyin cenazesi Eyübe 
nakledilerek merasimle defne· 
dildi. Cenazede bir çok zevat 
hazır bulundu. 

Çin Heyeti 
An karada 

Ankara, 6 (Hususi) - Avru• 
pada vzun bir tetkik seyahatına 
çıkan Çin askeri heyeti latan· 
ubldan geldi. 

Fransız 
torpitoları 
lıtanbul, 6 (Hususi) - Ya 

rın (Bugün) limanımıza iki Fran 
ıız torpitosu geliyor, 

üniversite'de 
yangın 
lstanbul, 6 (Hususi) - Üni 

versitenin rektörlük da;resınde 

yangın çıktı Derhal ~cııdiııül 

müıtür. 

Atttan Kı alı Zahir Şalı 
Kabil, 6 (A.A) - Kral alii 

hazreti hümayun Mehme· Zahir 
şahın 23171934 te bır erkek 
çocuğu dünyava gelmış ve ismi 
Ahmet şah J,o muştur. 

AlmD, yadan Oniki 

Profesör GeliyOr 
Is tan bul 6 (Hususi) - Zird at 

ınıtitüleri için Almanyadan 1:3 
Profuör ıı:eliyor. 

Hamburga 
Buğday 
Sevkedilmiştir 

Adana, 6 (AA) - ~ehrioıiz 

ziraat Bankası ~imtliy;, kadar 
iki parti olarak !Uereinden Ham· 
hurga bir buçuk milyon kilo 
bugdny ınkıtmıştir. Bogiin yJ. · 
rın iki yüz elli hin kılo daha 
npura yiiklenectktir. 

Anka raya gitıııi~tır Hıılıhi lıeyııı 

Ankara ~eyabatı şirketin yeni 

al:ıca~ı şekil bakkıııd;ı lıazırla

uaıı laiiınatırnıne ile alakadardır, 
ıı:'•'ll 1 • 1 -

Taarruza Uğrayan Kadın 

Kemerde lif•ı!ıtlıaııe catlıle
~inde !Uehııwt kızı Oelile hanım, 

zab taya nıiıracaatla kenılı&ine 

Herir oı?'o Alı taralııı.lan tıı:uıuz 
~ . 

edıldıı!ıni bildırıuı~ u ~ikfıJııt 

atıııişlır. 

. - ' ·, ;:_ ~ -~-. . ' ' , ..... •. '- ' 

•• 
:S"'C.1'0.-"CJ~ 

Büyiik sıneınıı yıldızı .FRAY ll'RAY ve LJONEL 
A7WJLL'in temıil ettiklerı, me~bıır rejisör MJCHAIL 
CUR1 JZ'in ~aheıeri. 

um yalar •• • 
uzesı 

Tamaru~n ıenk!i ve Frsıısızca sözlü mevsimin tın hüyük filmi 

Ayrıca FOX Dünya Havadisleri Filnıi -SEANS SAA TLARI : 
Her giin: li>, 17, 19, 21,15 
Oııwa giinleri : 13 tı ilfı.n ıean11 
Perşembe giinlerı : 13, 15, 17 ıle mektepliler nanı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Gi~eı, Fatma. 1 
Mümessllest : CLARA BOW J 
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Fransız Mısınız? Oh, Ne Güzel 
Ne Cana Yakın Şeysiniz ••• 

Diğer sayılarıu hDl i- aası : ni teshir• çalıtan yo'cu 
Maıtht Richard, casus oldugunaan ların vaziyetlerine içimden gü• 
şüphe tdtn eski /Jiı aıkadaşının stv· lüyordum 
kile Fransız Kontr espiyonai daırtsi _ Fransız mısınız? Güzrl, 
şt/ı Kapıttn Lada ilt tanışı)lıJı. 

Bayak haıbın ilk g0110nden beıi çok güzelsiniz. 
ta yya1tci olaıak memleketine hizmet Yapılan davetleri kabulden 
etmek istıyen genç kadın bır çok içtinap ediyordum Benim ye· 
gammazlık ve ıs11atla11n ceıasına rınde olan bir kadıo kendini 
katlanmışfl!, Cephede Oltn kocasını çok ağır aatmalıdır 
bQsbOton kaybedince, MaTtht Rışard Atlantikten Manşa · d'k 
K apıten Laaunun ltk/ı/iıd kabul ede- gır 1 

• 
uk ısveçe gitmege haz1Tlanıyor. Uzun boylu, ince, zarif, bir Is 

Yolda... paoyol delikanlısı dakikalardan 
Yeni bir akıbetle karşı kar beri yanımdan ayrılmıyor, lspan 

'ııyayım. Şimal denizin esrarına yolcayı Franıızcaya karıştı 
doğru yol alao bu lspanyol va- rarak manasız bır çok ıeyler 
purunda yeoi, bambaşka hır ka- söylüyordu. 

rflM Allf 'İ T-frlnfen·eı 193' 

HARiCi TELGRAF HABERLhRi 
---- . . . . . . . .· .. . ; 

lark nısakı ıJaponyada Diktatörlük 
Sovyet Ha. Komiseri M. Litvinof Japon Hariciye Nazırı Bu Dikta
Cenevreden Mosk ovaya döndü törlüğün Basına Geçecekmiş •• 

Londra, 6 (H.R) - Şark ı 
misakı etrafında müzakerelere 
akim kalmış nazarıyle bakılamaz . 
Quai d'Orsay, mebafifı Leh , s t anı 
A lmanvanın peyk · ndenkurtarmak 
iç ı n büyük gayret sar .e tmek 
tedir 

Moskova 5 (A.A) - Sov 
yet Rusyanın İogiıtere bRoka 

smdan istikraz ta lebinde bu 
luoduğuoa dair Deylı Ekspres 
gazetesinin verd ğı baber ta· 
mamıy e esassızdır 

Moskova, 5 (AA) - Hari· 
ciye komıserı M L tvınof döo· 

Moskova, 6 (A.A) - Sovyet bu d ıktatörıüğıio ba~ına Japon 
matbuatı Japon harbiye oeza · harioiye na zırı geçecektir. Ayni 
retioin neşretmiı olduğu risale gaz te bu risalenin neırının 
hakkında uzun uıun mütalealar buhrandan fevkalade müteessir 
ileri ıürmektedir. Pravda gaze olan ye belki de aıkeri masraf· 
tesi diyor ki: !arın tenkisini talep etmek mt'f· 

Bu risale Japon harbiye ne kiinde buluoao efkarı umumi 
zaretinin bir diktatörlük ha:ı:ır· yeyi ıkandal etmek için yapılmıt 
lamakta olduğunu iıbat ediyor olduğunu ilive eylemektedir. 

Deniz Konferansına 
Hazırlık Y aPılacaktır 

························----.. •••···•····••·•······•·· dıo değil miyim? Mazi son nefe. Şezıokga u:ı:anmış bun'arı 
ıini vermeden kamyonunu yolun dinler görünüyordum. Elini göğ' müş,ür. 
ıaİ{lna çekeo Hanri Riteyle bir· ıüne vurarak aşkıodao bahsedi 
likte ölmilftür. yor. lsveçe kadar beni takip 

M Lt~·inoı M•llelleı Ctmiyeı iKüısll5ünde lngiltere - Amerika Ve Japonya 
ihtilaf Büyüktür .•• 3 Deniz Kazası Aıasındaki 

istikbale gelince, buou hayatı• edeceğını ve kaçıracağını aöyıü 
mı kendisine Yakfettığım mem yordu 
leketimin mukadderatı ta~in Güle"k tekrar ediyordum: 
edecek , O emredecek •. Ben ita - lsveçte niıaolım Yar. Onun 
ıt edeceğim. yanma gıdiyorum. 

Kapiten Ladu; 1 - Nışanlını z mı? Onunla 
- Geoç ye güzelsioız, diyor- düello edeceğim. Sizi ooa bı 

du rakmıyacajım. 

Bir kaç yıl eYVel, Nancy'de Atetli bir lıpanyol 
sempatik sarıtın 'fe hassas lısıoın palavraları beni 

deli kan· 
eğlendi· 

bir İsveçli doktorla tanışmıştım. riyordu, 
Bana adeta tutulmuştu. Göz· kaptan gece ışık yakmamızı 
!eri gözlerimle karıılaısa yüzü yasak etmiıtti Orkestra susmuı, 
kızarırdı. Ben bu delikanlıyı daos meraklıları birer kenara 
yolum üzerinde bulmu,tum. Ta· çekilmitlerdi. Gece karanlığında 
nııtığımız günden sonra birlikte denizin simsiyah suları üzerinde 
gezdiğim zamanlar da olmuıtu bir hayalet gemisi gibi kayıyor 
Fakat ne kadar sıkılgandı. Ya- duk. Yemek salonunda perde er 
oımda iken ayaklarının birbirine çekilmışti. Harp... Neşeyi ö!dü 
dolandığını hiHederdim. Mavi ren harp burada da kendini hiı 
ırözlerinde aeYda ateıi yanıyordu. ettiriyordu. lapanyol delikanlısı· 
lıtokholm'de oturduğunu, ismi· oın harareti sönmüştü. Bir kaç 
nio Kari Matber olduğunu söy Hat evvel şampanya gibi kabına 
lemişti. Kimbilir, belki onu geoe sığamazken timdi ayran gibi sa 
yolumun üzerinde bulabilirim. kindi. Çehresinden korktuğn an 

Ci•i Of Cambriç Batıyor - Bir 
Danimarka Vapuru Delindi 

Hongkong, 6 ( A.A ) - Hun 
kongon iki yli:ı: mıl •Qıj?ında 

Prataa ada1ına yakın ııjtlığa otu

ran 7058 toolnk Oity Ot Oam 

beriç adlı lngilız gemıei 11gır 

bır tehlike kar•ı•ındadır. Adaya 
dojtru zorln hır telefon gelıyor, 

Gııtfork lngılııı krnnzıiıü yar 
dıma lı:otmaktadır. 

Hongkong, 6 ( A A } - Hir 
Amerıkan c•mıeın• menıop 11n

dıka harıoi bazı tayfalar 11nc11 

k11va dahıl bazı tayfelarıo ikı 

defıı hüonoııını ugrıımı~lartlır. 

tkinoi ııhıfaaında kıTgaoıları ayır· 
malı: için tam 1ekın poliı ne; 

Isoaııyol 

ı a~ıuı~tır, 1 Kyıaıardan ılördö 

agır, hır 9olı:ları da hafif yara
lır.mı,ıardır. 

Londra, 6 (A.A) - Aluıterby 

•aporonon ıahiplerl geminin yar• 
ılıma mühta9 olmayıp yirmi mil 
ıüratle Briıtol kanılı•• doıtrn 

ılerlewekte oldııgona dair yeni 
bır ttıl almıtlardır. 

.Adıl ait, (A Yuıturalya) 6 (A. 
A) - 4500 tonluk V ıktorya adlı 
Danim"rka npuru z~rlu ha~ıra 
kapılarak kayalııra Tormn,ıur. 

Ü~mınin proTftll dıJiaınıştır, 30 
kışılılı: mürettebat aajtdır. iki 
romorkllr kaza yerine yetı,ınıt 
IMdır. 

Ihtiiaii 

Va~lngton, rı (A.A) - Bey· 
nelmilel hanoılık konteran11, 
yum borada preH RilbHkonnn 
rıya11tınde 191lacaktır Kongreye 
81 deTlete meHup 60 mıırahhu 
ıştırak tdeoıktlr. 

Va,ıgton, 5 { A.A. ) - 1935 
Lonra d•niz konferırnııııa hazır· 

tık olmak üzere iptıdat mttaa
kerelerı dtTam elmk için M. 
norman Dnlı ,., amiral Stanley 
ley yakında lnıtıtı;re gidao•k· 
lerdir. 

Bükt'ımııt mabafili Amerika 

lundııl• 35 bia tonluk bandın 

ıoara kolay kolay yıpamıyaoak· 
tır. Çünkü ln~itore n Japonya 
daha küçük tonluk gemileri n 
bınaenal•;rh daha çok gemi ya· 
pabllıoakltri halde Amerika 85 
bin toaluk gemileri oima11nı iı 

tene donanmHının mıktarın 

aııaltaoaktır. 

Hallıuki Amerika Bahr i mııhlt· 

teki hankAtı i9in büyük gemi· 
Itri ıı:a r nT! gfüınaktedir. Binaen
aleyh Amerika höyl• bir plRnı 

kıbal etmıktın1e mnahfldtlerdeo 
ya kar,ı lngiter• Ye Japanyanın fazg•çmiyı razı olacaktır. 
elbirllj?i etmi' olmalarından do- Dlfer taraft,.n .JRpoaya yar
layı açıkçı endişe iöıtermeklt· dımoı gemılerin yapılm ıHın da 
dırlar. Bn •ndişelerin nbtbl, durdurulma11nı iı temektedir. Her 

J "pooyanıo loıilterenin d• yar- dtTlet ,imdiki yardımoı ıemil•· 
yardımll• zırblilara ait mecmu ril• iktifa edecektir. 
tonilatonun ıızaltılmuını teklif Halbuki mefont muahedelere 
edeoııti bakkıodılı:i haberdir. iÖrt Amerikw ı1ah11 115 bin to• 
Bn teklif kabnl edilirH Am.rikı nilatoluk yardıllloı gemi yapbilt 
•imdıki muebedeleriu müıait bu· oektir 

Gizli harpta aık, onu korku· !aşılıyordu. Alay etmek sırası 

•uıca kabuı •debit•nterin müt - benimdi. A ·ı e· s ... h F l. • 1 1 S y t 1 t•h b t 
tefikidir. Kari Mather'in eski - Tehlike var mı dersiniz Si er ır ila allrıkasını şga OV e n 1 a a 1 
aşkını gıcıklıyacak olursam matmazel? E ttİler • 100 Öl Ü Var••• V 
:~~ro!:~;~~ı: oı~::ı;~cım, casus- Ma~~;:ı:n·~. lngiliz mınta- Mıdrit 5 ( A.A) - Mühim melerı bekleniyor. lhtll&loiltr Yabancılar da intihap Etmek e 

:. kaaına girdik lngiliı: bayrağını poliı ko,.ntıerı tebrin başlıo .. Logan11te jıudarını kıtluını ele Edilmek Hakkına Maliktir 
Pariı'i terkederken yerleıti· tıııyao bir harp gemisi yaklaıtı. noktalarını muhafaza ıltıııdan ~e9ırmışlerdir. Kömür haYzHın· NOSKOVA, 6 (A.A.)- So,.. Dünya Rekoru 

ğim kompartimanda, bir adam işaretler teati edildi. Vapuru tutmaga n geleft re9enler arı dalı:i . b~tüo kıtlalara da hilou~ yetin l4Jin yıpılaoık umumi' Moıkon, 6 (A.A) - Pılı· 
karıımda yer almııtı. Bana bir mu:r; durdu. lngili:r; gemiıi uoda 'üpheli iördülderloi arat edıl4ııtı blldırillyor. Fa:ı:lı tıfll· intihabat hakkındı biikftmet bir nöron Sokominot iki kitililı: pi· 
defa bile hitap etmemiı iıe de daha biraz yaklaftı. lıci gemi tırmaktadır. Nezaretler ile poıta l&t yoktur. emiroımt ııe,retmı,ıır. Ba emir- lanörltrt ait band" k"lma düıı . 
gözlerini üzerimden ayırmamıftı. birbirine bititmitti· daireleri polisin ııeaaretl altın- Sen Seba1tiyeo 6 ( Jı...A ) nameye ıöre' intihahıtın eyi ya rtkoroou kırmıştır . Mama. 
Çekingen biri diyordum. Bor· - Acaba İngilizler de casuı tlıclır. Madrltt• grtToiler a'ırı Bılbıodın blldlrillyor: oereyın etmeıi 1910 ••halli ko ilt;rb yanında lıir yolon oltluıt• 
do'da trenden ı·nmeg·e hazırla· mı arıyorlardı ? tatlunlıklarıla bılunmaktan 11 Atiler sorla bir çarpı,mıdın it 1 te,kll 1 oakt J ti haltle handa l!l 1aat 12 dakika 

· O • sonra Eıber ıilAh fıbrikaııaı ele m •er 0 noı ır. n • 
oırken: Bir lngiliz zabiti gü•erteden kınıyorlar. Bana mokabı fi•· . F habıt i9lıı toplıatılar yapılaoık kalmıttır. 

k 1 hı d b .. A te9lrmıtlerdir. akat ıonra aı· 
- Güzel aeyahıtlar madam geçti Kendisini bir aç si a ı odan ı•l•n h& erlere ıtor• 1 .. 1 b 1 d t •• bn namzetler aerek tı•ekküller Gece Ur~'f Yapan • . . •tr er an arı ı,arıy• • mı•· • , r-

Ripr, dedi. lngilız gemicisi takıp edıyoyrd~. ~ari eyılıtıatle Kr•• açık 1 olarak !ardır. Epiyo• ölen Tt yaralılar- tarafından iert:ıı ferdi olarak Taggareltr 
Kıpiten Ladunun adım adım Ciddi bir kontrol yapıldı o - ıhtll&lol 'bir mıhıyıt • mıttır, da Tardır. göıterlltbllto•k •• lotlhllplar ıl Moekon, 6 (A.A) - Oitıdn 

beni takip ettirdiğini anladım. cular gözden geçirildi. Nereye Kömür hı•z~ıındı ı, tı~amile Parlı 6 (A.A) _ Jıpanyadan lcaldır•ak auretile yapılacıftlı:tır. bllcllrildi&ine göre, Gece u9u~u 
Bu adam şüphelerini bırakma· gidecekleri soruldu dnrduga gıbı, trenler d• 1 •l•mı· 8,45 tı gel•• en ıon batıerlerdeo so ... y•t Ruıyatlı 'bulooın lıtt yapao bir So•yet ukerl tayyR• 
mış mıydı? Belki de yaoımda . Danimarkaya gidecek olan mektedir. Üfiedoda ıokılı:lıra ,ımdıy• kadar 100 kişiniıa öl· tüa Bo•y•t ntanda,ıarı •• eone reıl 2fl Eyl(llde Mançuri top· 
ıüpheli bir şabs, bir Alman ca· yolcularıo büyük bir kıımı Al lıttkftmet tarafından mltralyos dtijtü anıa,ılıyor. Sıbahıo üçüne biler .kendi •I emelı:leril• lıayat rıklırıntl• yere inmittir. Man
ıusu buluoacagını sanmıştı. İti· manyaya geçeceklerdi. Fakat lı1r konmu,tıar • .Aıker ko•ntlerı. kadar rHmtn itiraf edilen ölü !arını kı.zanmaları üoretli aclam 9uri makaınatı bu i•I• lıir kaıt 
matsızlık her adımda baoa mey· itiraf etmiyorlardı. nlo Ye tayyare filolarıoıo gıl- .. ,, .. 31, yarılı eay111 da 46 ıdi. kullanmamaları ,., SoYytUtr• 'örmıdıklerindın tayyareyi Hğ· 
d k •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lam olarak 80.iyetl•r• teılim •t· 

an o uyordu Fransada olduğu ilerde ıiıman bir adamın Al ki olacağım. IYoıcuları soydurmadılar. Yatak aadık olmaları ,artiyl• intihap mı,ıer n Roı tayyareoilerinl dı 
gibi Almanlar arasında da ooun manca proteııolarda bulunduğu• izahatım! kAfi gördO. lan alt üst etmediler. Kontrol- etnıek Tt edilmek hakkını halı· Rusyayı döomekt• 11rbeet bırak· 
la yaııyacaktım. Her yerde. her nu işittim İngiliz zabitinin şüp lngilizler uzaklaştılar. Vapu !arını metotla ye acele yapıyordı. dirler. mı,ıardır 
adımda itimatsızlık beni sara helerine ceYap yeriyordu. Ken d · O h b' k d k"k ık d · •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rumuz yoluo a devam attı. a a ır aç a ı a ı enız 

ıacaktı. Bu betbinlikten kurlu dimi tutamıyarak tebessüm et lıpanyol delikaolııınıa gene seyahatinden sonra Teninger'e Cumhurı·yet Bayramı 
mak için bir kaç saatlık müca· tim Araştırma sırası bana gel· çeneleri açıldı. Alevli nutularına çıktım. Oradan trenle Şageo'e 
dele yetti Sonra keoe nikb;n miıti. boıladı. gittim. Danimarkayı gördüm mü? G V G'• d•• Ş ı•kl • 
leştim: Verilen vazifeyi kabul lniiliz zabiti önümde dura Sabah olmuı, vapurumuz stop Hayır .. Hipnotize edilmit gibiy- ece e UD UZ en ı eri 
etmiştim. Tehlikeleri oe kadar rak sordu: etmiıfi. Geyinerek kabinemden dim. Bir dakika ••el lıtokholma Hepimizi• büyük hir 11Tin9 n heyıoanla beklediRI Oombu 
büyük olursa olsun geri dön- - Fransız mısınız ? ditarı çıktım. Hayret .. Her sa- vararak mücadeleye atılmak riyıt bayramımll!l yakla,ıyor. Yapılaoalı: tenliklerin zairler üztrind• 
miyecektim - Evet. bah kabinem önünde bekliyen iıtiyorduın. ilelebet ııontamıyftoaklırı bir ••kild• olabilme11 içi• beş dakika 

Seyahatımız şükünelle geçi - Enakınız.. lıpanyol delikanlı11 orada deiil· Haricen görünütüm sakindi. ıören çanak mehtabı, reııkli, kaadilll denız yıldızlı, orkeetırılı, 
yördu Güzel bir bahar günü Evrakımı verdim. Dikkatla di FeYkallde bir şeyler cereyan Yarından eodiıeai olmıyan genç nırlu haTı boıobaları, yaknt ziimrüt, gömüt yagmnrlo, çadırlı, 
havayı berraklaıtırmııtı. Deniz muayene ediyorlardı. Bütün yol· ettiğini anladım ve serbest bir kadın gibi ıeya- ,ım,ekli ha•• fittkleri, •n•ai Qe,it çarkıfelek n yer top fi,ekleri 
güneşin bol ziyasıyla pırıl pırıl cu~orın ve bilhassa kurtizanlık· Aosızııı tepemden tırnağa hat ediyordum. Ilı iki Boyu baTi ıöndüz ••nllk ti,ıklerinizi tu• olarak ibzıı 
parlıyordu Yolcular birbirlerile ları neticesiz kalan bazı yolcu kadar titredim Gemide Alman - Almanların büyük caıuı- ettirmek üHr• •imtltdın bildirlıls hu ınretl• çok ıııiikemmıl biı 
hususileşmeğe baılamışlardı. ların gözleri üzerime dikildı. bahriye zabitleri vardı. Ruya luk merkulerioi lıtokholmde eylence tertip ,., ayni ıı"maoda harp malt'ıllerimin bir yardım 
Erkekler etrafımda atk sevke!- Saoki intikam alıyorlardı içle· görmiyordum... Düşmanlarımız keşfedecekıini:z. yapını, T• h~m de halkım ısa tam mADHil• bir Oumhoriyet bay· 
ceyşinın çekingen dairelerini rioden hep bu ıüpheoin geçtiği yanımda idiler. Harptanberi ilk Keşfedebilecek miyim? raıuı ıı•ot1i ya,attırılmı' olunur. 
çiziyorlardı . ne eminim. defa olarak Almanları görüyor ilerledikçe yıldızımıu açık Katalotlar:tmızı IıteJ'İDİZ 

Bütün bakıtlara, kurtizanla - Bir caıuı olacak... dum. olacajına inanıyordum Daha az T N 3893 
rın s•caklaıan allkalnrına li lngiliz zabiti tetkiklerini biti· İngilizlerden çok daha yu kederli idim Yenmek, muvaffak elef 00 umar ası: 
kaytım Serbeıt tanım, dudak · rince evrakımı verdi •e sordu: muıak davraııdılar. Bana hiç olmak azmim kederime yer bı· Slp•rltlerlnlzl mektup veya telgr•fl• atatıdakıı adrese blldlrl~ 
!arımdan hiç ayrılmıyan tebes - Niçin yalnız seyahat edi· birı•Y sormıdılar. Biletimi gör rakmıyordu Kalbim i•niılemiı Adreı: Barut Jnhlaarı Acenteaı Poıta Kutusu: (.:142) lzmlr 
ıümlerim içlerinden bazılarını yorsunuz? dü1er. ineç• gideceğimi anla· daha rahat ilerlemeııe baılamııtı. Telgraf; ızmlr Barut Acentesi 
oldukca meraka sokm tu Be· - lnecteki ainala .. mWl· vınca vanımdaa uıaklaıtalar. - S11nıı Vrc - ı;, ') 1-15 
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Biraz da Dedikodu Dıt Pazarlarımız 

Tüccar Zade Mehmet B. Alma~y; .. Piy~5;5·~ Hak
lzmir,de ne yapıyor? kın a Son ff .. 
evhum Prensesle izdivaç Ve K mal

paşa.'da. Su ab ı ı şle i 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

lstanbul gazetelermde, lstan tadır. Okunurken etraftan yük-
bul halkını bir arahk ,,Pazar selen kahkahaların farkında dt• 

erler 
iat arı 
uhunu 

ola Hasan bey,, işgal eylemişti. yildir Artık h rşeyin olup bitti B rlin şuh miz AJ anyada i mkl•nlarclan maaJ, ef H\yıkiyl 
Merdivende, parkelerin üze- niz Dikkatle ateş ediniz. Hal onun bazı hikayeleri ağız· ğine inanarak trafa yüzer bin tatbik dilmege başlanan y 11tıfade edıJrnıomektedir. Banak. 

rinde, odalarda yer yer kan le Bu kumandadan usanan biri dan ğız nakloluour. Yorgun liradan aşağı olmamak şartile knr rn m dın ıo ra. piyaııını ların Almnyn'yn ithalinde bil-
İkeleri görülüyordu Halıların bağırdı : d mağlara biraz da hafif mev· ıhsan vaitleri saçmaktadır. nrnuınt v ziy ti ile mnbt Jif ib- ha a kalite ha a onu ehemmi· 
Üzerleri cam ve tab k kırıkla - Mukavemet beyhudedir zuu ar lazım bulunduğundan lzmire neye geldiğini sor ra9 m llarımızın yHH HOD bat. Y t verilme i lfı.zımdır. 
rıyla dolmuştu. Salonlar odalar Abdalca birer birer vurul cağız nra sıra böyle tipleri halk bu dukları z man: tıtsı piyl\111 vaziyeti bnkkınd8 Buğday : - ert bajtdal • 
'korkunç bir dağınıklık içinde Çıkmağa çalışalım. Beceremez lup çıkarır. Son defa dillerde - Burnavadaki prensesin aşaJ?ıdaki m rn.mı'tı v rmıkt dir: rı.mızn t lep d&nrn 
idi Bu gidış!e nıüsade sek teslim olalım. dolaşan tıplerden birini de meş davetile geldiğini, prensesle ~v- Umnmt Pıynaa vaziyeti : Ma. dır .. Son h fta ıçeriıinde mlite· 
me daha kanlı olmak isti· . . • . . • • • • • bur milyarderi rden tüccar z - feneceğini güzellik kraliçelerini ırıın oloğo üzerz, 24- Ey 111 193..& addıt pnrtilerimız 100 kilo 
dadını taşıyordu Dıvarlarda Tik tak.. Tik tak. .. Tik tak •• de Mehmet bey teşkll ediyor. hizmetçi namı altında alacağını pazarteeidnen itiharı Almanyada ha\lır~ıı. cıf Hamburg 7.20 7.25 
kapılarda, bile kanlı elterın Saat 11 i 53 geçiyor. Bu isim lznıirliler için de ya- itlıalfıtı tanzim ıdım yıni lrarar- Florrn iizeriaden ıatılmıftır. y -
bıraktığılekeler vardı. • • • • • bancı değildir. Geçenlerde mü- namenin tatbikin gıçilmi,tir. mutak n Yi ıu llara ~imdilik bir 

43 yavaş yavaş son nefesini ziplerden biri Mehmet beye Bo mün ıebıtlı dahi luaaoa al k yokt r. 
d. ı k · k t - f h ır. d"l k 1 . '- Çaudar: Türkiytd•n yüka k ver ı. çıp a resım ç• ar maga muva - 0 nH ı ı ıoe o nr a, yeaı .. a . 
Ve bu sırada bir mermi oda· fak olmuştu. Zavallı daima ha- rarnamıyı &ör , h r Dtl'i itha. fiatddtaler. ıdildnt si tdolay

1 
il• bu 

Müsademe ansızın kes;ldi 
Ancak bir iki dakıka istirahat 
edildi Sonra tekrar yaylım ateş 
başladı Bu defa odalara salon· 
lara yağmur halinde mermiler 
dü~üyordu.Binanın divarları delik 
deşik olmuştu. Belli idi ki köşkü 
muhasara eden polisler yeni 
kuvvetle takviye edilmiştir 

k k . .. ma "' U7. rıo aa ıf o amıt· nın büyü aynasını parça parça yatında güzell ı kraliçelerini, lat t9ın ithalnt To hatta muba- tır. 73 kiloluk mabınllerin 
100 

etti . Dünya milyarderlernin, Büyük yaadan eTul alakadar Al~ao kiloıu cıt Hambarg 
4125 4 

SO 
Tik tak. . Tik tak. Tık tak .. ııyasi adamların kızlarını yaşat- maknmının, yınl kontrol dıııre· florıu üzıriudın aatıla ılıoeCi. 

saat 11 i 54 geçıyor · tığı için bunlardan bir kaçını da aıoın hu nıt mü aadılırinl al- tahmin ec.lilmektıdir. 
Daha altı dakika kaldı sev· bu k•bil insanlara göndermişti mak icap etmttktedir Bo oihıtl• Arpa: Alman reımi zahire 

gilim Yalnız altı dakida Keyfıyet zabıtaya haber verilin- 23-29 ıyl{ll 1984. haftası için· daireıının ıon bat ta zarfında 
Can ellerini kaldırmış Tanrıya ce kendısi yakalandı Nıh•yet nıırıt uınaml bir eörü,lı aakin mırnlıkıtimızdeo upa almadJ~ı 
dua ediyordu: Mazhar Osman beyin muayene goçmi• Tt tabiatiyl• mahdat ıüylenwıktedir. Bu ıebıple ı i· 

Drrin .• Drrin .. Drrin .•. 
Telefon çalıyor. 

- Tanrım bana merhamet et .. sinden geç?rilerek serbest bıra wikyaata ı,ıer yaptlmıthr. atlar biraz diitmü~ ve muamı· 
kıldı Bu hadise lstanbul gaze Pıyua eaaeın yllli karar• leler niıbıtın kü9ük partil•r• 

Drrin • Drrin ... 
M tya ve Can 

ıamand titrediler 

- Evet bir huruç hareketi telerinde haylı yer almıstı namvnın nıırındın beri beki•· inhiaar etmittir. 63/64. 
varol aynı yapalım. Dün baştndil melon şapka yici bir T&f.iyıt takınmı~ bolu· kiloluk arpalarıınız cif Hamhorg 

- Tel fon eden kim acaba? 
Endişe 

- Yahut ta teslim olalım. siyle kırıta kırıta bu tüccar Zi noyordn. Yukarda ltildirildigi 52,66 • 67 kiloJuklar iı 68 5 
Sağ kalanların çoğu bu fJkri de Mehmet bey yazıhanenin ka nçbiltt bir çok lôkadarla b nüz Fr nıız frangına ı tılını,tır. 

tasvip ediyorlar. pısını vurmadan içer.ye daldı kararnamenin tathike Tazolon- Almaııyada arp ya pık fazl 
- Çıkalım .• Çıkalım.. uzun kolunu hemen e imi sık- 4oı?o ilk gün nı•nııup dolondok· alli.ka T• ihtiya9 Tardır. Pıyata 

~atya ahizeyi ldı. 
ve muakla sordu: 

B d k 1 k Meşlzuı 1ü""at Bey zade Mehmet Bey · a· n dd 1 d ld 1t · b" - ura a ama neye ya· mak üzere uzattı kimsin nesin """ . . . ları dairel re müracaatta. gecık- ı,.er m" 1 er • 0 0 n° v;ı ı 
B ). K d H · k k k k - 1 d' B ·· bın lıra ıle Ke· k ı ı kl .... b 

- Allo .. 

- uraıı po ıs.. arşınız a rar. eışeyı yı aca , ya aca demeğe mahal bırakmadan an . soy e ı eıyuz memitlırdir. pı uan ı o mama a .era eı 
ki illadan telefon ediyoruz lar. Hiç o!mazsa huruç hareke· Jatmağa koyuldu: mal paşada blr su kon~~rve fab: Al manyadaki yeni Taziyıtten emin Te fimitlıdir. Mühim milr · 
Derhal teslim olunuz. tinde belki şansımız yardım B rikası yapacağını da ılave ettı. k ,_ 

1 
f" ti iodi tarlar tlzerl rindın nıuamel•y ı 

- en meşhur milyarder ora.n mama11 "• ıa ırıo - . 
Aksi taktirde ıon vasıtaya eder de kurtuluruz Biz böyle görüşürken telefon .

1 
. b ft '-' raporu başl11nm sı an<'ak yanı karama· 

.. d Ro1veltın. Fordun Damat yap· . . .. .. rı rnımuı gıçen a aa.ı • . .. k 
1 ınuracaat e eceğiz. Matya merdıvt"nin yukarı k t d"kl .. ıt·k K 

1
. zıh çaldı Palavıa kulubu men mozd da taniyı olunmuştu. mınırı tatbik mnkııne onn • 

M t • t ·· k · · b d d R · ma ır; e 1 era, guze 1 ra ı · · b · d • . maıından ve nmumt Taziyetin a ya .. a ı gorme ıçm a· sın a görün ü. eogı sap!arı 1 . . t .k. T.. b suplarından hırı ha er verıyor u. Bnna raıtmın bazı ımteamız fıat· 
tını çeYirdi: di. Haykırdı: çe ;rır;;,n :cr~sbşı adrı. u~card. e_y - Buuün tüccar zade Meh larınıu doğrodıın do~rnya mtm· ta zubundan ıonra kabildir, lhra-

11 i 51 ge,.ı"yordu H H bd ilk za e e me ey ıye en ısı· :. " fildü Ü t .ncıt9ımızın m ameleye hazır bnlu ~ •·· - ayır.. ayır 8 a ı · t kd" tf H 1 met bey kulübu ziyaret etti, leketimizç• dötur ğ " ı va 

Son vaııtadao ne kaıt edi· etmeyinız. Dayanınız Size bir n~ a ım e ı . emen e ını ce- - AI· d d" K I" yeni ıütle görülmöştnr. mal rı v• t kllf ve ıouamılı1•· 
l d ? H bıne sa ldırdı : a, e ım. u up 

yor ar •. . Ucum·· Mitralyöz ve- mü1"dem var. Şımdi telefon çal- b h k Halbııki bu ıoıt hafta sarfında rini vaktinde huırlarnaları s· k d ir aza d • a azanmıJ. 
ya top ııtımali auretile köşkün mıttı Duymadınız mı? Telefon ır yığın a ın resimleri, Alman"'•,..• mal Htılmamıuı bi9 ıhımmı1•tl• tayaiy• olunur. 

k .. h ı· k dii t b · · Tabir caizs~ mecnun gibi J J l en aı yıgını a ıne onması eden Ladiılav, dostumuz Ladı oyanın anınmış şa sıyetlerinın bir saman hir fiat m111 11i de- Geçenlu411ı .Aleniıı6ın yük .. 
? resim! · "bt" et k görünen Mehmet bey ayni za . ,ı d mı ılavdı. erını 1 ıva • en me tup· yildır. Şöyle ki, fiat daha zıyau• lın•n arpalarımız ilmi in fey~ 

A d h . d lar, izdıvaç tekliflerı ve bu tek manda an ayıthdır da . Muhave- bi i • b it ynı ıcs a a imırane C· - Ladiılav Pariste mi? ındırUmi~ olaalar de Taz ye. kindı iyi bulnnma, Te üyii 
ı·fı · k b ın · · ö d reyı seıdi o da ilave ettı: k 1 L 1 maa ~am etti: - Evet .• . Başımıza gelenleri 1

. e~ın a u ıçın peşın g n c- pık: bat • 0 mıyaoaa, yan - bir memnuniyeti• kattılanmı,tır. 
H. d d b" d k. rılmı• çek yıgw mları. yanı insanın - Evet. Kulüpte çok mühim 1 yabılmıyacaktır Zira yıni B Ad k ,Jl:l B dd - ıç urma an, ır a ı- kendisine anlattım. Kendi adam· " m• • • ' U1.1 1 ay 'pe1.1,: a ma e. 

ka bile Yakıt kaybetmeden tes· ı 1 b b boş vakti olsa saatlerce okuyup adamlar tQplanıyor. Ben de içle Tazıyet bi9 blr saman ~lr fiat ye de alaka "' ihtiyaQ Tardır. 
)im olunuz anyza .era ermış •.. I k bil ük bitiremiyeceği mektup harman rine girince tamam olduk. Bun- T•Y• piyaaa muelHi •lmayıp Bn alA.kanın daha da artaca1t1 

· encır namına o ara y • . w . 1ı . t t h 

M tya ıe ine kalın bir ahenk para vaadettım Adamlarıyla bir Jarı masan~n. liıerıne yıgıldı dan sonra oradan ayrılmıyaca· yaloııca sıoı ararnamenın • • tahmin olunmaktadır. Ba cihetle 
K d k d b Y 1 b · 1 d v b" bıkat mnkıine koD•lma11nın ltir vermeğe çalışarak: 1 . ._ 1 ki · · b'ld" d" en ıaının ne a ar meş ur gı· m anız enım ana ıgım ır . . . .. Tiirk Uır cal9ılarının nazara 

11de ae ece erını ı ır ı. d d k k" T- d Mehmet netı'cııidır. Bınae•aley bngünku - Evet eYet teslim olaca· p ı · 1 .• f'I J ki B • am 01 uğunu gösterme için e dikkatini oelb deriz. . ... . ' o ıs en sıa ı av ıyaca ar.. aı- b 1 • • • t• d şey var 1 uccarza . dorgunlnk geçicidir. Pıyraanın 
il~, dedı· Size birkaç dakika kına baskın.. Son d k'k un arın neşrını ıs ıyor u. Be bu gidişle izdıvaç ve mıl . Sou zamanlarda gılen tek. 
muaaade edı"nir;. Yaralılarımız a 

1 
aya Eier bu vesikalar bir haki yl t kl"f" it da tekrar canlanma 1 yttıde yüz llflır e·ır H!lmbna 100 kiloıa k da da anınız yon ar e ı ı yKgmuru a ın , . "d' .., 

var C k k d l a r y • kat o saydı cidden bir gazeteci • .. kal i gı bı 11. 
an çe ışen ar a aı aramız Meyus çehrelerde anıı:ıın "ıçı·n ı'bmal ed J • k b' h • kaldıkça bır gun ya Toptaşının AIAkadarlara döten Tazife, neT'mı göre 8,70 S,90 florin 

ur .. ı mıyece ır azıne M · (H H ) . üı:erin4ıo olmu tar. 
Ayni ıeı en küçük bir zaaf ümit ıııiı parladı. teşkil ederdi. Ne yazık ki bun · veya - a.nıs~n~n acı asan ının fiatları indirm•k dığil, Taııy•· Taze üzüm: - Balkan m•m< 

.. - Şu halde n yapmalı? la h k d" . h t daımı mısafırı olacak. tin Tnınlııuna ümit Te metanetle leketlerı" ndıo ,.. bi)haHa Bol. gostermeden ayni emri tekrar Matya d d _ 1 r ep en ısının eyecanını ar Şeytan 
etti: uy ur ugu ya anın tırmak. bir latıfe mevzuu yarat intinr ıyl•mhtir, gariıtan'dan ithAIAt deTarn 

P kandırıcı kuvvetini arttırmak mak ı"çın b t f Yankesicilik J,ç fındık: Bu hafta i9indı '"'yltmı·, İH de nnoak gır.en - eronun kapısını derhal ıunun unun ara ın· "' -:ı 
açınız. Etleriniz yukarda ola ıçın bir i~i saniye düıüncrek dan uyduruımu~ hikayeler Jın11t Pata H•dutınind•n fındık f ıatJarında lsafıf bir dii haftaya karşı az mal g J. 
rak birer birer çıkınız .• Şüpheli C•Yap verdı: Mamafih. kendisi asla bu İş· geçmekte olan Huan °a111 M•h şiiş görtllmütttir. Gıçen haf ta meıi nıticui•de piyasa bir ete-

k .. ük b - Bir kaç dakikaya kadar bu· lerin litife oldug· una '-an·ı d•gvı"l· mıt efeDdıııin yanın" ıokulaa Gır11oa malları 100 ktloıu aıf r oı bahHımb T• fiatlarda bazı en uç ir jestte bulunan der- B • '"" k " 
hal gebertilecektir racla olacakları muhakkak!. u- dir. Hergelen mektuba inanmakta Abdi oğla Ömır, yankuieılı Hamburg öıtO FraHıs frangına yük11lmel.r kaydolnnmnttnr. 

Yalvararak: nu vaadettiler batta bazan bizim telefonlarla ınretilt bir mık tar paraaını çal ıatılmı• iken bu bat ta Türkıye 29 Eylftl 1984. tarihi od• moh • 
- Evet itaat edeceğiz .• Yal- Harbinli haydutun yiizünden Rozveltin kerimesi ile konuşmak· .. ış 111 de tntnlmu,ıor. dın ikınci tetrln t hmili 500 F. tıJif nni yaş üziimler ılimrük-

nu: bir kaç dakika müıaade edi· kan ıızıyordu. Haykırdı: .................................................... ... k•••••••••••••• .. ••b ............... frangına teklif edilmittir. lınınit oldakları baldı Btrlinde 
nir; - Gecikirlerse hapı yutarız. işitmiyor muıunuz Gaz... . dır Kor akların yay ahne. • Orda ve Trahzon mcıllarına teslim 'artılı 100 kilosa ~· ff-

0 Derhal çıkmak bin kat hayırlı- Korkudan göz bebeklerı dı- Reiı paolonun cesedı Ozeri 
1 - lamaz ... Derhal.. k v•l k b I birinci tıtrln tahmili ,artil• 100 atlar üzerinden maawe e gore 

Matya ahızeyi yerıne koydu. dır. G6rmftyor musunuz poliıfer ıarı fırlamııtı. Hepsi yukan o· ne egı ere ta aocasını a ıyor k.ıfoıona ait Hambnrg '95 F. mü tür. 
H de ate•i kestiler. Yeni yardım"ı ridora çıktılar Polislerin niçin Şargörde daha bir mermi var •yccan!nı teskin edemiyordu. " " k k M d fran'tı hıtınllli•tir. 

D kuvvet istediler. Belki de ateıi esti teri anlaıılmıştı n- dır. Arkada~larına takip e iyor. Bar•a'·· Afman ... a'da ho mad 
- aha dokuz dakika var... d d d k d k F · "' "" " 

l\Iark 
48- 50 
48 - 54. 
(0-45 

Meyusıyetle tekrar etti: kat'i hücum için bunu bekliyor ıa. emhe. eı· evl amd ldetme ktense Aıağı a apı açılıyor. ran11 .tımıae lıöyük bir alAka Tardır. 
- Dokuz dakıka daha mu lar Bundan fena bir alimet eYı ıe ır ı gaz~ o urara çe• dııarıya atıhyor. LAkln bonon ithali bHnınndaki 

Bulgar 
Hı.saki 

Dimyat 
k olamaz te efradını tealım olmağa mec Fakat ağaçların altında pu· •vemet etmek lazım •. Her ne pa b 
h ur etmeyi en tesirli çare 1ay ıu kuran polisler tabancalarının asına o.ursa olsun mukavemet... - Ladislav 2eleceğini temin 

1 
d 

etti. Sabrediniz.. Blltün bu acı mış ar 1
' tehdidi altında baiırıyorlar: 

ları unutacaksınız. 
Matya ayakta duramıyordu. 

Bacakları kıvrıldı Düşercesine 
yere oturdu ve yalvardı: 

- D yanınız . Biraz d h 
dayanınız .• 

• . . . . . . . . . 
Tik Tak T k T k ... 

Çeten.o ihtiyar reısı kudur 
muş gıbıydi Üç cesedi yan ya 
na koydurdu. Bunlar Marsilya 
otelcıler nden bırıle bir Ynnanh 
banker ve Paolo ıdi Yandaki 
odada 43 can çekişiyordu Ka 
fasınd ki derin yaradan çeşme 
~ibi kan sızmıştı 

Yalnız mutbaktan isyan şar- Varol bu ~esınin ahengile 
kı ı ğelıyordu Bu şarkıyı söyli hipnotize olmuştu . Saata bak 
yen de 209 du Belki de kendi h Dabn beş dakt"ka vardı. 

endine cesaret vermek istiyor 
du Biraz önce bir şişe rum bo 
altmıştı. Gözleri kan içındeydi 

ihtiyar hAli kumandayı bı
takmamıştı : 

- Mühimmatı israf etmeyi 

' . . . . . . . . . . . . 
Evin derinliklerinden 

feryat yükseldi: 

Bağıran Fransisti: 

bir 

Canımızı kurtaralam, bo 
2ucu 2az yayıyorlar.. . Gaz . • 

. Zencirin mensupları bu müt Eller yukarı .•• 
hıı ıiliibı hiç düıünmemiılerdi. Polisin bu b~kl nmiyen var· 

Buna karıı ne yapabilirlerdi? lığı kaçakların ileri atılma ce-

H Nbe 1yapalım? d" saretlerrni kırıyor. Kararaız ko· 
ar ın ı cevap ver ı: .. 

B k 8 . kaç rıdora çekılıyo• lar. 

k-:--k en çkı dıyorum1 · dır - EIJer yukarı ... 
d ı aya a ar e ımız e bir 
mermi kalmıyacak. O zaman • · 
k Tik T k .. Tik Tak •• 

apana tutulmuş fareler gibi Saat 1 ı i 57 geciyor •. 
teslim olm ktansa şimdi taliimi Fakat koridora tıkılan çete 
tecrübe edeceğim efradının burun d likleri, bu 

Dığerferi de aynı fıkirdey ğazlara ciğerleri yanıyor. 
diler: _ Gaz .• Gaz. diye ba§'ırı· 

- Harbiolinin hakkı Tar çı 
şıyorlar. • 

kalım. Boğulmaktan kurtulmak ıcin 
- içiniz.den yakayı ele Y• tekrar bahçeye atalayorlar. 

ren olarsa Zencirin ıırrını, aın. Eller yukan •.• 
mil 1>ab1tsıoa da olıa, ıakJamalı. _... - Sonu 

• . . 

ı. ~ 
Bristol Ote ı 

Istanbulun En Temiz En Lü 
Ve Ucuz Otelidir 

Bütün lzmirJiler Burada BuluşurJar 
Sıo k Te oguk akar saya, bırnyola od ları MarmarRya 

Halice nHzır güzel manzarn .. ı il l t nbalun en ı Tımli ot h 
Brietoldnr. lıtirnhnt etm k i tı enler belıemeb 1 ba ot li 
tercih ederler. 

Milsteclrt : Kır een d beri otelcilik ap n tecriibeli 
lzmırın çok iyı tanıdığı bık A rt oteli miiıteoiri Umer 
Ltttfti b ydır. 

Dikkat: ::;~:ıu!::mer• Bristol ~:~~ 
I 

Osmaniye ::!~r~ 



Sabile 8 Yeni Aınr 

j B~! ... ~~.~~~~~~.~ .. ~~edi iktisadi Ha herler 11 

Trakyada Ve .Anadoludd 
························~························ 

intihabat Seçimi Her Cuma Günü Büyük Inti-
Tarafta Devam Ediyor habat Şenlikleri Yapıldı 

Dün Borsada Yaoılan Satışlar 
•• •• uzum b7 .M Sadullah 

74 ]) A rditi 
Bazı Şehirlerde Secim Bitti, c. H. F. - Baştaıa/ı biıinciw sahi!ede - fertçiJik yoktur. Bu memlekette Qa. Alıcı Fiat 66 H ~e.,heş 

Evveli Alsancaga gıden alay hakim sizlersiniz Yaşasın büyük 150 F z A bdnllah 10 50 14 50 37 p Paoi 
Namzetleri Müttefikan Secildi A l sancağı kısmen dolaştıktan Gazimiz yaıasın onun bacında 

• ' "I 137 s s .. ı 13 50 
----------... ---

1
-- . sonra Alsancak pazar yerme bulunduğu Cumhuriyet Halk u eyman · 

.Jfeki,ehir 5 (A A) Bıtlı ra•ı aalonn n,aatı•a faalıyetle ıd· b d h · . . ıı ... , Ş Rı-z1· 16 
~ , • - · y ge ı ve ura a eyetı tertıbı· Fırkası ve sizler yaşayınız. (Sü .... 

14 50 31 H Alazraki 
21 30 A .Muhtar 
15 25 1'rifonid11 iliye ıeçimi dolayııılt dünd•nbtrı dtl'ıun olonmakıadır. ıtpı11 ıkın d b 1 H rt T f k b ki" lk 1 ) 98 Alyoti bira 13 50 . . ye en u unan a ı ev ı ey re ı a ış ar 

'.h riruizirı her tarafı bayraklarla oi t•trın Hononıfa bıtecıktır. f d · h b kk · . ı t"' u -ı.-. B 1 • •>5 17 D tara ın an ıntı ap a ında bır Tepecıkten sonra Tilkiliğe ~ ı .l'.J tnouya • ~ 
21 F Paktın 
19 Y Benooya 
19 ~' z hzl 

aonatılmı,tır. Bir çok llalk kö- /narda nutuk irat edildi ve pazarı ve oradan sonra Kemeraltı cad- 60 Ş Rıza bal 15 50 21 50 
mıleri tıhrin 11okaklarında mu- Dı11ar 5 ( A A ) - Btledıye d ld b" 1 h lk f 59 H O d ı•> 50 o uran ın erce a tara lD desini takiben Güzelyalıya ge n tY tt " 14 

16 J Kobtn ıikalarla tızahürat Yapm1,ıardır. meolııi lizalıj!'ına O. H F. nam- d h ı lk ı d /;.,.. J lo~ 
J an araret e a ış an ı lindi, saat öğleyi bulmuştu. Gü· .- ı • ı ro n şü 17 

Sandıkalar handola.rla mahallı- zetltri müttefikan 1eçilıni,ltrdir. B d d B ki li Kethiitla z ura an oğruca ayra ı ve zelyalıda Şule gazinosonda fır 4:l Vıtel 11 75 ıt 75 

'1 25 
6 25 
5 87 
5 37 
5 25 
ll 
s 

7 5h 
6 25 
5 87 
5 37 
5 26 

:a 

10 50 11 50 
6 75 6 75 
6 6 
7 6 
5 25 5 25 

rine daı?ıtılmış "' bogiin intıba- Rtzede Karşıyakaya geçildi. Buralarda ka tarafından alaya iştirak eden · 22 .J Alıhridiı 14 17 25 2012 Yekıln 
hat bilfiil lıa11lamıttır. Sandık Rize 5 (A.A) - Merkez n b' d ı k h lk M b ı•f ,. ıç uru mıyara a ın yaşasın lere peynir, ekmek ve üzümden 21 'l'rıfoıııdıı d 12 25 13 U te 1 
hatları milntebip kömılerilı do- kazalardı. iatıhRp dün aktam g•ç G · y C k · 

azı aşasın um ur.yet, ya mürekkep bir öğle yemeğı ve 
ndur. Bunlar reylerini hıp Halk ,-akta kRdar ~nam etmit n şasın Halk Fırkası nidaları ara rildi . Burada bol neşe içinde ye 
lırkaaı •amzttlerine nrmektıdir. Artl'io, Pazar, Hopa, Sıtnat, d b" Jd N sın a ır tur yapı ı ve aldö mek yendi ve avukat Ekrem 

Ç nk dd Ror9ka kaularrnda 1andıklar ı. f d n ırı ~en tua mdan av et blundu. bey burada da toplanan yüzler 
Çankırı 5 (A ") Hatlıya anılarak reylerin tı.ııııf leri neti y il d b d 

' · o. - • Y • • • o ar a inlerce vatan •t alayı ce vatandaşa intihap hakkında 
Jak olaa btl•dı" y• at"ımı· ı· ·•ın ouınde Fırka namzetlerının ka- alk 1 b ·r ·ı ld 

~ J ,. Y v ış ıyor ve er vesı.e ı e o u kısa bir nutuk irat eyledi ve 
tehrin hır tarafı bayuklrla zaııdıkları anlaşılm,,ıır. M.ır- - ·b· b · ·ı d h 

. . . gu gı ı u ve5ıte ı e e cum u alkışlandı Muzika onuncu yıl 
aonatılch . Gt>celeri ,ehir nur YJ· kezle Mapanı nahıyuınde ıkle· . t• lk 1 

J rıye ı a ış ıyor ve onun uzun dönümü marşını çaldı ve marşa 
ııuı halındt taraf taraf ttzahü- riyıt haııl olmadıgından rey 0- .. ı·· 1 d d·ı· 

mur u o masını can an ı ıyor orada bulunanların hepsi i,tirak 
rat yapılmaktadır. llo gıoe Halk tıplanma müddeti bir hafta uza du. etti. 

lırkaaı ealonoıda yüzlerce Çan- tılmı,tır. . Karşıyakadan avdet ed~n Saat tam on dördü otuz ge· 
kırılı toplandı. Seçimi n fır· Adana 6 (A.A) - Şehrımız· alay birinci Kordonu takiben çe alay GüzeJyahdan hareketle 

6 A lba.vrak tioa 13 50 
ti O E~li 9 50 

888 Yekun 

incir 

13 ôO Qıı. Oııııı .l!'ıat 
15 25 1065 Bngday 4 4 62,5 

123 Arpa 3 25 3 31,25 
122 Suııun D 12,5 9 25 
17 Bakla 4 30 4 75 

<;u. Alıcı lı"ıtAt 4 .Nohut G 50 6 50 
t:H2 N A Haydu 4 50 l( 119 .lı'aaolya 7 25 7 25 
168 Jtduıoıı 4. 25 5 75 23' kın Pı&lamııt 292 429 
97 M A ~ı 6 25 6 37 273 B Pamuk 38 38 

lsvaç Valiıhtı Borsada lstanbul Kurtulus Günü 
kanın emellıri llakknıda konu- de helediyı intihabına dıin uhab Tep c· · Jd . B rad · t•b e ıge ge ı u a ın ı ap Karantinaya geldi ve oradan • 'ı' • ,. .. '• • 
fDlftu. uat 8 dt beleili.re ıalonuuda baş · sandığı başında binlerce halk Mısırlı caddHine çıkıldı , bura - Baştotall 1 inci salıi!tde - (Başiarafi 1 tnci sahıftdt) 

Bılıdiye rıiıi Omır hey lanmıştır. Di:in geoııt şehır 1ahaha t h.. t T ·k . ra köy yo'u ile Buraya gelmi•ler meydanında toplanan kıta · . . . . eza ura yapıyor ve epecı dakı sandık bııtında da samimi ., 
ıöz alarak', aaltanat ,.. met· kadar •lıktrık zıya11 ıçınde ıdı. t" k t f ·ı 1 d h dir Şehir Türk ve fsveç bayrak at ve mekteplilerın jaodar· . sem ı a ış u anı ı e çın ıyor u. teza ürat yapıldı.Burada Avukat 
rutiyıttı belediye oı•ağonn Sabah halk çotkun bır halde n Avukat Ek em be b d H . b f d b" lariyle donatılmı•ti Fe•kalide ma ve polis müfrezelerinin . . r Y ura a ayatt ey tara ın an ır nu ., • 
fakat batıların it görmediklırini hır mah,er kalabaJıgı ılı sokak- binlerce halk tarafından 'iddetle k . d'ld" lk I d ıünlere mahıuı bir kaynaıma ve milli tetekküllerin iıti· 
b 1 c)i l. . ı d ld d b t tu ırat e ı ı ve a ış an ı. k. l b.. .. k b' •t e ı Y• taa ıyetiaia oamhuıyet arı o nrmoo a a rey a ma alkışlanan tU veciz nutku irat C d •e kalabalık vardı Güstav ra ıy e uyu ır geçı res· 
dıninde hatlad1ğını ıö1Jıdi. Ve nah ~atlamada• heledıyenin etti ve aJkıt dakikalarca devam an 8.,~ tezahürat. arasında Mı Adolf Hazretleri caddeleri mi yapılmış ve alay Sul· 
fU dört ıtmı i9hıd• yapıla• T• öntt rıçılımiyeodk bir ha1e gıl . eyledi ıırlı og u cadd .. ınden ayrılan dolduran on Binlerce hal- tanebmetten takıime kadar 
handan ıonra .rapılaoak it1er mişti. Şehrin mobtelif yırlerinı Aziz Arkadaşlarım ala~ . dotruca Dolaplıkuyuya kın şüreklı alkııları içinde geçtiği bütün yollarda alkıı· 
nıler oldognnu ıöyl•di. Son•nda kurulan klir1ül1rd11 hatipler canlı Hepimizin yetiıt;aim'z i'ehndı. . . ismet paıa caddesinin Jarla , yaşalarla karıılanmıı· 
b" H 11.. t k b ti' t ki .. 1 . • • ' on Burada da aynı samımıyet . T k . d Cü h • t ız a • ır a11 namzetlırl 9a- l'I arare ı nu o ar soy ıyor, ıkı yı l evvelki umumi harp ni· h . . başına kadar otomobıllerle gel- tır • a sım • m urıye 
1 k bu Ök G . . hır t ft Ul o · avaıı ıçınde karıılanan alay . . b"d · b 1 d. t f ••ma Te 1 asının ı&9tı1ı ua a ya~Hın n azı,ya • hayetinde Türkün sıllbları . . . dılu. Ve burada otomobılden a ı Hı ne e e ıye ara ın • 
yenilik yol•nla Herlımek iıtiy• t•11n Türk millıti ıHlırı yükH· eıı· d 1 ·d· K tt bıraz ıshrahatıan sonra Eşref· . k . t• •1 b. l"kt dan bir çelenk konulmuş • · . n en a ınmış ı ı. uvve en . E ınere maıye ı ı e ır ı e yaya 
rnz. ltlerimizdıa h•mt•hrileri- lıyordu. R•1 atma işinin 9abok düşmüş sayılan arslan dört ta P~şaya geçtı. frefpaşa bele· olarak Cümhuriyet meydanına tur • Bundan sonra nutuklar 
misin ınım•on olmedıklarını olmuı .,.. rey atanlarııı çok hflk- rafta h h d- t k dıye mıntakası önünde kala k d .... diil Ş h . ti söylenerek Istanbulun or-a un ar uşmının e rar b k b' b k k . . . a ar yuru er. e rın sır an 
ıördiigHmüzde "•kilıoefis dıdi Jımımeıı için 1alona iki rey bu"cu - t A k . alı ır al titlesı alayı ıs · .. . d "k 1 b b" 1 duya şUkranı bir kere da· 

~ · muna ugramış ı. s erın uzerın e yu ıe en azı ına ar 
Te alkı,ıaniı. Hndıtı ,-e bir çok yazı mauluı silibı yok mevcut toplınn ka tikbal etti Muzika muhtelif h '-k d . h t ld 1 T k ha ifade oluomuttur. 

. . ' · a" ın a ıza a a ı ar. e rar . . 
Toplantıda Tali Ti meb'ae konulmottu. Rıy aıma ışı çok ması yok para yok hi,. bı"r marşlar çaldı ve Avukat Ekrem t b"ll . b" k .. kt· Saat 16 · da vah ve be· 

• • 1 "' t•Y b 1 • o omo ı erıne ınere sure ı . . . 
bıyler bük1\mıı erklın, raaete- mootaaam hır ıorette ve lııua- yoktu. Dütmaa çok zalim bir ey.bura da çok heyecanlı bır lk 1 . . d 'k ti . t b Jedıye reısı Muhıttın bey , 

• J ti a d. s ' k . t tf v b. 1 l a lf ar ıçın e ı ame erıne a - f " d h. r . f k 
oı ır haıır bnlnnmut1ardu. r•lt"•. :•ınn ı '.'kor. kabdabıu Hat taraftan gençlerimiz !doğranır· nkutut ılrad e ı. be k ın ercel a sis edilen Ctimhuriyet kötküne re a ~tllı~ at şkek~~IJ mec ıı.ı ır a 

Adanada 11 uuo •n on ı ıy• a ar atılan ken, diğer taraftan Türkün en ış op a ı, zey e oyun arı . . . _ ve mı ı eşe u er reıı ve 
• l d ti" .. b" . . . l ındıler Prensın ko,ke muvala- .. ·ıı · d .. kk b . .Aiaaa 6 (A.A) - Bılıdiyı r 1 •rm a ı ı u9 ını gıçmıştır. aziz namusuna tecavüz olundu. oynandı ve alay kiçeşmeliğe . .. . v. mumeası erın en mure ep ır 

~ntill"bı i9hı bugünden 90t m&- B• 1 akam feYkalid• miibimdir. Fakat bir şey vardı. Q da Tiir· doğru yol aldı yollarda muzika hnda_n ıonra köıku~ . dıreiıne heyet olduduğu halde Istanbul 
E,- lkl · t" h t bi k ü d kendı bayrakları çekıldı. k d 1 - ·d k ••· ıılh, canlı "" nnkli lHahürler •• ıo 1 •P a r a9 g n e kün yılmaz iman, bu imanı yü· mütemadiyen litif parçalar ça· .. . uman an ıgına gı ue ., 

batlamıttır. Ba Hhab erkınden atılan re1 adıdi ancak ha kadar rütmek için bir it lazımdı. Ne lıyor ve halk muttusil alkıılı .. ~.uıtav Ad~lf hazret.len!1~ hir halkı namına orduya şük· 
ftltrio 9artı Ti ıokaklırı rHmt idi. Halkın bn içten gelen •tıiz mutlu bizlere k; dünyanın en yordu. kotkun bahçesı~de ~~ndıJer~nı ran hislerini arzetmiştir Gece 

binalar .,., ı,-Jer tamamın bayrak tın hür~ ~o~ . şa•anı ~ıkkat v• büyük batr, batımıza geçti. biitün lkiçeşmelikte kale kürsüsü. ka~şı~ayan beledıye reı~ı takd.ım şehirde donanma ~apılacık vı 
,. yı,illiklerle clonatılmıt,.. hır ç~k .aevındi.~ıoıdı.r. Şımdıyı kadar benizler sarı, başlar aıajıda, boy· nün etrafı binlerce vatandaş ta· edıldı. Prens bızreHerı beledı:~ n:ıuhtelıf yerlerde eılenceler ter· 
mahallı tırka ooAıtın" mınıop bütün munttıbıpler reylerinı nu bükük analar kızlar ag-Jarkeu f d k t 1 b 1 reisine Buna halkının kend11ı tıp olunacaktır. Gece 20 30·da a .. . ' ra ın an uşa ı mış u unuyor . . 
1öslırcıı kiti ıllerinfiı b!ıyrak.Jar tamamın vı mnrtıfıkan 0 .H.F. birden iman canlandı. Türk d A k t Ek b b d hakkında gösterdiği ıaygılı •e Maksımde beledıye tarafından 

t] . . 1 a· u vu a rem ey ura a d d f" b" .k b' . 
önlerinde davalJarJa ••hrja her nam11 trıne •ernıı, er ır. kudretıni bütün cihana tanıttı. da çok heyecanlı bir nutuk irat muhabbetli te~ahürden . olayi or u şe.re ıne. uyiı ır zı. 
kötHini dolatmıtlardır. 1 ,I Galiplerin bile darmadağın ol etti ve alay ikiçetmelikten ha çok mütehassıs ve bahtıyar ol- yafet verılecektır. • 

O. H. J;'. Ye htik6ınet bina11 ZABIJA VUIUATI 1ı dukları bir sırada Türkler kütle reketle öğleden evvel gezilen duklarını teşekkürlerinin halka hta~.b~·'' ~. (H.~11uıı)-~ort•· 
bılıdi1e "• diJlır ~ir çok hi••· _ halinde dlitmanı denize attı. mıntakalardan Tilkilik, Pazar· iblağını emrettiler Vft mem· laş yıldo~uınu m~ııaeebetılı ya· 
lar elıktriklerle ıüılınmit gıoe 111 Arkadatlar, bu iman sizin . Al k K t' leketimizin güzellikleri arftsında pılan gt çıt resmı çok parlak 

kt l · ı ._.abahat wrımı·n? b yerı, ıanca ' aran ına ve ld O dd le ok k lalıahktır 
n~ı ıp ı erin dı iştirakilı büyük -., -.. enli~i~.iz, sizin_ ~ud~~ti~iz "idi. Güzelyalıya tekrar gidilmiı ve Bunanın bilhassa bir şii~ kadar o a. a e r ç a • 
hır fHtr alayı yapllmıttır. So- Bir Çocuk Yaralandı Buyuk ıef du,undu kı ben ondan sonra merasime nihayet güzel olduğunu ve kendılerinde 
kakları HYin9 <laJgalarilı doldu. Şehitler cadcleeınde kiremit milleti başıma taç yaparsam mu- ·ı · t' b t · · t aın b. k t 

verı mıı ır. u csırı yap ı~. ı, ır aç saa 
rnn halkımız yarınki çok yükHk fabrıkuı öniiııden geçmekte elan vaffak o 'aca~ım.,, Ve miHeti ha· Pazartesi günü tekrar işçi sonra onu daha yakından göre· 

Gümrük 
Tarifeleri •. manllı çok biiyilk nıtioıli ınti- 37 namarnlı kırnıyoııuna arkasına k im sertaç Kıldı, muvaffak ol- b' l"kl . . . f ki .

1 
ceklerini söylediler 

baba tamamen huırlanmı,tır. du. Jr 
1 erının 11 ıra erı e muaz B .. t 15 · h · Kudüs konsoloslug-undan ah. O . . a11lao l'I yerı dii,t-n llyatlarınia . . . zam tezahürat yapılacağı haber ugun saa te şe rın ta · 

H. F. ılıln ıdılen belıdıye Fettah o~hı Enıın ba,ından ya. Arkadaşlar, mıllet hikımıye. 1 t ihi eserlerini ezecekler yarın nan malumata nazaran Filiı . 
' a ti . . . k h kk k il a ınmı, ır. r g 25 1 

1 namae erı mımlıtette çok ralaomıttır. YıHalı hıutaneyı tını, anca rey a ını u an .,, ooVJ d 1 uı d v l •• tin hükumeti 1 numara ı yeni 
iyi kar,ıluııaıt n bı~ınilmittir. makla isbat eder. .,,. * 0

.g ~ en e
2
v
2
ve . ku.

1
ag yto u ubze· bir gümrük kanunu ile bazı 

t . . . . . kahrılmış .,.. ,oför lt min yAka- . b H lk . • k il rınae ve ncı ı ome rece u-
nlıbap IAm hır ıntızam 19inde lanmıttır. Bugün ayram yapıyorsan a ın reyını u anması 1 d w 

1 
k 1 .. b.. .. K maddelerin 11 birinci teşrin 934 

:ıı d kt d.. .. ı· k. b' b f b hararetle devam etmektedir. unan agspor arı u u unun a- f aınm • ece · ı r. Kabakll Eırarkefler uşune ım ı ıze u ınatı ü- . tarihinden itibaren Ya a lima . 
.:dl .. n•J• t•• d'. bü k d Salahiyettar bir zatın söyledigv in• rabelen ımdat evine çıkacaklar· d 1 k t k 1 «;,ı , . u, A ıunoa k ta y>lngııı yermdı ka. un un yanın en yü a amı, .. .. . nın an mem e e e sev o unma. 

Edirne 5 ( A.A ) - Edirne. ltakla Hrar i9tikl1ri görülın A.rit bllyük Gazi ve onun fırkaıı goro dune kadar mubtehf semt· dar. Burada dağkulübü tarafından sım menetmiştir. Bu maddeler 
de Belediye uçimi bagiin haşla· oglo Ba1ırn •e Burhan tat•I- Yeımiıtir. lerde ablan reylerin adedi otuz kendilerine UJudağın kıt sporla· arasında memleketimizi alikadır 
mıttır. eçiın hararıtlı dıl'am ıdi. mo,ıar,]ı. Biz buraya size heyecan bine baliğ olmuı bufunuyordu. rı bakımından ıüzelliklerini ta eden kömür çimento ve tahtalık 
yor. U ~on kcirrada yarın, Kı,an- § Pe,tımaloılar ba,ı11 da yan· Termeğ• relmedik, sizden he· Üç bin rey daha atılınca rey nıtan bir albüm armağan edile kereste v1rdır. Yalnız portakal 
ila Pazar giinü, lp1alı "' Ka- gıo 1erindı aabıkalılardan Reoıp yecan almıya geldik. En bllyük · adedi 33 bini ıeçecek kanunun cektir. Öğleden sonra da Mudan· ve benzeri meyvalara mahıuı 
l'aklıda. Qar,aııba giiati ha,lıya- ojtln Yoırıf, Mıhmet oııu Ahmet lerimiz ıizden kuYvet alıyor ve ıart kottuğu miktarı bulacaktır. yaya l'e oradan da Ertuğrul ya· sandık imalinde kullanılan tah• 
c•ktır. ,.e Şülı1man oııo Bil1tyin ıınr ıize dayanıyor Tahminlere göre reylerin yekunu tile Iıtanbula döneceklerdir. talar bu memnuiyetten muaf 

Kaıtamonude içerlerkın tntnlmoelarllır. Biz ne kadar kuvvetli bir elli bine yakıa,acaktır. tutulacaktır. 
l{astı.mono, 5 (A.A) - Vi- seyyar sartak tarzda reyimizi isbat ede!"sek G'l.mrilkten nJlıtı Mukabele 

IAyıt içındı beledi.rı 1•9imt yok- Gaai bulvarındırn g•Qmıkte dost ve düımanımıza kartı o V · h 1 
Jamalıuı yRpılmıt Vt fırka nam- olan 11yyar ılirtüklırdtn Naoiy.ı kadar kuvvetli bir tarzda reyi- Hıçınltrd6 gümriığt gtldııti- Arjantin it a atına 
setleri bu~ün ilaa ıdilmi,tir. hanıma karanlıkta bir araba mizi iıbat edersek dost ve ni yazdığımız .Noneçyanın ilk Para Verilnıiyecek 
Merkı?. rıaınzıtlerinı, bir hanım tarafından 9arpılmıt ,.. nıızbnn dütmanımıza kartı o kadar ha, mahıulii balıkyağı Hılal Arj"ntırı biikfımetının ıhra-
bir <loktor bir hoknk90 iki ıcaaoı belinden yaralau•ıttar. Arabacı kuvvetli olduğumuzu iıbat etmit eczahanıtıi uhihi l\ıtmal Kamil catçılarımıza paralal'llll nrm"-
lkı dişçi iiç Aıkeri mütekait ar- zabıtac" aranmıtktadır. oluruz bttyıa depoauııda yır almıştır. dıgi vt bılmul.abelt Arjaatin 
tanı ela tioantlı ugra,anlar tıt Haneye TecavOz · Ben kendi reyime iki yüz Belediye EncDmenl itbal!i · ı içın para yuihııımeai, 
kil ıtm•ktedir. Namazgatı cadJe11ndc Beıim reyle -meb'us olmaktansa 40 bin Bıltdıye dRıml euciiıutııl ıliin kambıyo karaınaıueainin 3:.1 iaci 

Ka1tamon• 5 ( A. A) - O. oğl• Rifat, Sıytıttin karııı reyle şehir meclisi azası olmayı (i.~ledın ıoara doktor Behçet maddeıinin tRtblki Malt1• l'I· 
H. F. \in111 iiıtflnde yapılmAkta lh1an hanımın evine taaranz tercih ederim. Salilı beyin riyMttı altıuda top- kalıtindeD ştıhrimızdeki alaka· 
olan Halkni ıintm• n konfı· ettijtindın tutulmtıtlor. Cumhuriyet Halk Fırkasında lanmıttır. darlara hild..,.ılmişıir. 

Ilkmekteplerde 
Belediye intihabatı Dersi 

Dün ,ehrimizdeki biitün lJk 
mekteplerde bıiediye intihat•atı 

mıvzuo ıtrafında dınler takrir 
edilmi' l'I bazı mektıpler talı· 
bHi muallimleri tarafından inti. 
h"P Hndıkları ba.ına ıötüıüle. 
rek roy kollanma nıulii göıteril. 
•iştir. 
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Sümerbank Yerli Mallar Pazar1 Memurin istihlak Kooperatifi 
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• Q?l ip lJ'!"!IC 

@ 

Muğlalı Koıkunç ;ı Seığüz 
Harplarda En Meş'u Rolü Oyniyan dam - - -- o 

• Elli 
Zaharof Bugün Sekse Bes Yaşına Bastı 

Altmış Yıl Evvel Muğladan Çıkarak Dünyanın Başına 
Bel&. Kesilen Bu Adam Nasıl Millyarder Oldu ? 

en elik 
Basil 

Dü iiniiyornm, Rnlkıınlar'ıa, 
Jerıulıi Alrıka'nnı, Grnn Ş:ıko'· 
Dnıı, Frırnsn.'nın, Qın'in, Aııado 
1U1 ll il 11 \" ~ \' 1\ l\1okS1 k A 

1
O111 J İİ Z • 

binlı rco ınez~r doldnıan ceaet 
!erinden lııı i ime; a .. Fııkııt lın 
&ayıya ıw lüzum ''1\1 ~ Piişiınii· 
yorum, son allı yılclırnheııı lıınp 

yiiziinıl ıı (iloıı htıı lrnııgı hır 

ezar k ıu:l<ıııı Halıııcouı t şalo· 

ıunıırı kupı · ını \'U TSl'l V6 ı ı u .. vın 
•f ndıaıııe ıuc~' uıu fanlıy.,ıırıı 

hatırlatan uir ııııtnk siiyle tı cSır 
Baıil ZAlınrofı .ı, ,. ı ç lnrııı · ı lı • ıı· 

Ölüm Dansı kı hu ellı aeııe ıçındtı pptl!\n kaaten yRyılan yalan haberler 
hıuplardl\ Sıl Bıu ı : ZııL:ırof'unlbu yarıtı körhkl•mi~tır. Alman 
oynadıgı rol miithu~tır. Hır ya dokuz açık deniı ıremıei, ın· 
giin g eldi kı Nordeııfılrlt fahri şıtsıııa karar Vt'rınce Zalıarol'nn 
kaları :unansız rakıhı olan ~hk· adamları rliiııyayı vttlveley• ve 
simle bırletti. l\lııkıiın rıııtıalyii· rerelr lııgılız lıiikfıın tıııe Al 
zii ke.f ttden atl ırnıılır. Fakat bıı şit• mttnlarııı hRkılrntta 20 harp ııe· 
ket çok iirnı otlı . ~ılır.yet iki roii· tint'fıı irışl\ tıtnıuk förnn bn lnn
fl!llle&fl ayntmıı~a nıeclıur kaldılar. dnkları zılrnbını Ttrdıler in 
Zaharof Noıdcııfeldl'ı terkederek gıltt\Je d" o nıalıette deniz tulı 
Maksıııılt} lıorahıl r yiiriiıne,rı ter · lıattnı ıutırılı Hıııın ı\lınaıılar 

~ ay e t hi r memleket öliim 
daıııııın gn mekt•n çokiniru Sir 
Batıl Zaharot d rlıal faaliyet• 

g Çllr. Biiyiik baıpte Yananıata· 

ııın ha~ıııa g e len akıbet gıbi .•. 

Propa ganda ekıpltrİnl\ yiiz hin· 
leı ce lıı a dat?ıtıln r. Zabarot'nn 
lıir mathul\t hiiıoıu da vardır. 
Bu hiirorınn vazil 11 her tarafa 

cıh cttı. ve dıı"?er ıleYl .. tlN tak ip eti ı lu 
Jlk Aşkı "' tamırnıı rı Sır Basil Zalırot'nıı 

1 ~IA hu 111rnda gt•ıı ç Vasılaki alfilrndar 1'nluınlnp;11 büyiik ın~I\ 
atı bahrıye teıgf•blarırıın ıııeıı

ft\at ına o l aı ak .. 

Komblne2onlar 
J{om \ıirı~zoıı l aı hıı lııı ıııı la k ı p 

tcınokte ıf.i. Avu ı ury n l ılarııı 

Skoda, Frnns ız l arııı :)na) ıleı 

l\ı(i1.e fnlırıktılarılıı ll:ııııhurg 

A l nııuı llNıız ıezgfılılan, putılot 

Huı fnhrılrnlnrı, Vıckcıs ıniies

sc cle.ri, l\lııksım'ııı y .. ııı trşohlıii -

atı \i;ı: rıııe ekılı~erırı e ıkrnıat 

la bııl1ırıııroıl11rdı 

Zaharof Artık Zengindi 
Hıı tnrılıı o Z ıhnrol ıııfık z 11· 

~İntlı. Şiihı~tı di1t1yRn111 dilıt yl\ 

ııı:ıı tııımu .. ııı. PıııRlo )f\rlt> ~ tı 

'1'1ılı n J!ııııp lıır cı l vrRİ cı ' arak 

c ın ıııııyetp ı \"Ar > o l cin . l\l ıl 

yorıla fııl~ııın f Pl :"ıkeıınlle ınetı'u 

lıyı• t pılyı o l aıı atlanıın iııeaııı 

nıqH ı v ıı r l ıj!ı ı"ırı c ı olnı:ıkta.n 

lrnı ıulıınıazılı. Pıtrifl Ünıvtır11t~-

ıııdcı hır c Aeınd • nnınHJlll'! > 

kiireii ii tt' ıs eıtı. Hu adam (\a 

ha o g ii ndcıı lıavsı lıRThırıırı el<' 
g rinı lıı 1>1lıvoı ıhı. 

lki Yıldönilnıll Birden 

ya lan, uyclurına hııhoı I r &aÇınılk· 
t ı r . IHı y ıi k lı [\ ı p ı ç in d" ha b ü

ro 11 1111 gi> ~t o rdıg ı fıuılıyet çok 
•onıştı . llaıp hıtı:ı Ct\ lııgiliz 
ırnparnıorlıı{!uıııııı lniyiik salip 
111 .. anıııı ın n•an Bn ıl Zaharot 

' . 
'ı r ii n "a ıı ı ıı ı ıı 1 d ı. l n g ılı z R rı ı · 
tokrn ıtı ı nıh ııa karıştı. Bn 
b{ıd ıso uvnııı kıuuoruında at11şli 
ıniiırnlrn a lar talııikıııe sebep ol· 

ıl il. 

lı'llkat lıa miinaknşalar, cıh~
uın 011 kudretli ılf'ln<lıleriııclen 

t ıriııe t a ıtrı uz ciir'ttini giistereıı 
lıatılıııı tl\kbıbıııden başka nt1tıce 

" ~ ımcdı . 
YnrıRıd tanıla hır Yunanlı, 

1 ı • gıltered hır lngılız, Frnn. nda 

lıı r ll'ran ,,., ay ılım hu sdnnı 

keııılıııi honlmeeyen lıiild\ınetltır
ı·e t'ev ıl ın~k tf!!li r. PariİıtA hi r 

~lııı<•~nl IJ11!!IRl'l H:ıv~. JJnndrR· 
ı\a <ln hir l\lnrt·şal Foş ldini.iıii 

ılıdas etıni,tir. 
Sıl' Buıl Zaharof liniTcrsi-

taclen fabrS bnlrnk doktoru ün

va 111111 lıa n•;d ı r. Hangi hu kn k 
dı <'Ot lounı~d lhrbaldo milletlere 

:\it ohrn Ju,klıırın dPl?il •. 

Modern Sergllzeştlerl 

31 Temmuz HH4 te ılo yıhHi· Zalınrol'un yarnttı~ı modern 
81\Jgiizo tleri <le var<lır. Qın 

ın t tı tlı!ıııeııııı •ıHenıekten bal'lka • 
ıhtılf~li, Hrau Şako harbı, 

CeTap hnlabilt1cık mı' 

Zi rn cO ra n Ot ı si ye LHi la 

Zubarol Dtl~oıı tlii Vı 1 11llr:ıka 

namını ta~ıyan !\\ıuıo Uel PılRr 

il• tanıştı . Hnrlıon hatııılanına 

men up hir prenses olan hu gii
zel kndın a sevı~ti. .Marie Del 

Pılar, Vaaıl Z ıharof'un hayatıııdl\ 
en büyiik a!fkı olmuştnr. Atk 

yolunda gıderk'tn işle de geni•li· 
g ini kayhetınedi. Burbon hanı· 

dan ına ın mınp olan seygiliıi ea
yeıiııde ergiizıştçi Zah rot lı
panyol ordnt<n lıes lıına hiiyiik 
yıp ıı rışler :ılclı. Vnsıl Znharof'un 

ııiiruii Tl\rdı: ~nlh 19111 ıniicade· 

le ul e ıı .T eıuı .l a n r f'8 (il tl ii ı ii 1 nı ii f 
tii. 1908 tltm lıerı J .... jyoıı .loıı<>r 

ııieanınııı Ş<ivalye riithesıni ta
~ıyıtn Zaharcıf 1!)12 Ralkarı lacı 

a1111clan eonrn Olısiye riithuinı 

almış, 191! te tle Komırndör dö 

la IJrjyoıı Doniir, 1918 de i 

hüy ük hnrpte oynadıgı role ınii 

kliıaten Gran 01 i ye olmuı:tu 

Japon teılıhatı ..• Kınıli idauıi 

ıtltında bir tıankaaı nrdır. Mil· 
(etleri har ha sokahi lfcek hRdİ· 
s.-lero büyiik alAka göııermekt• 

aen• ıonra ölnıü~tiir. Ballıncurt'uıı hır l,üteıındı 
Ballncourt Şatosunda Ellilik hiT kadın ynşiyor, bazı· 

Bir zamcrnlaT Bef9ika krnlı ları kızı, bl\zıları da yegenidir, 

iltinoi IJeopoldun metreei Bııron diyorlar. Bandın ba~ka yolon 
bekliyen öliiııı aıabaeı gibi, ko-

duam ediyor. 
Petrol <lanıi ba meyanda 

zıkrodıtebilir. Diin sekıen 111, Vogıuıın ıçinde ömiir siirdügü 

JJ Jytın Donıiı, ııiş :rnile. 1 ngilız 
lerin cBiiyiik salip> niş r.ınını 
hamil hulunan S ı r Bası 1 Zaharof 
1 49 nesi Teı;rıniovel i nin altın
c ı gHnii M u~ l a'dıı clol';muştnr. 
Ve in anlını tahribe harba 
l f; ' 
ıaı-r ttıt?i hayatının eksım b•· 

'·iııcı yıldönii miinii kntlnlamak 
nzero<lır. 

1914 ton 1018 e kadar siirerı 

dcirt faoıalar aen sinde no kadar 

yn~ını dolduran ihtiyar heş aene IHalincourt ~ tosunda ~imdi feci 
ruiitemadi1en Mont_, Oarlo gazi- bir ihtiyar yıışıyor. Amerika 

no uno da iclarfı etmiştir. koııgr si tahkikat komi yonunon 

ridorlarda dolaşım bir araba T r. 
85 ııenelik böyl hir ömrün ce
za ını giitm ıi ·ve çekm si i9in ... 

c •.• Onun tıırnfından 1,ıeııın 

cinayetlerin ıııiiıtahak oldnğu 

c zayı kim e ()iç mı eo ktir. l\1. !Jevinıoh1 nnn sraren !;° İZ 
A vrııpa l 1 ntlını verılia-i hn arlam 

1877 <le, ancr..k 28 yuşınrla ıkon 
N ordenfold oslılı l T " ıniihimmat 
fabri kasının Balkanlar :ıjanı ıı · 
latil nrn uıu karycrine haşla · 
lllıştı. v nıılaki z.\lı ,rofon geuç

liı?i ka ranlık "eçınışt ı r. Anonk 
bn tarıhten s ~ıra yıltl11.ı pnrla.· 
ınaga ha,ıaıuı tır. :Uılle tlcriu 
ba,ına llln .al!nt. olırn bir felAket 

gibi... Nordenfeldt hir hYeQ · 

İngiliz fırınaEııydı. Zaharof işa 
ba,ıadıgı zamRn hflllıaoler bn 

1amaıı er~iize.ı;ı y6 hol bol yar· 

iıuı •ı.liyorıln. B:ılKanla.r ranar 

s ıl lıaş dıiııdiirerı servetine ka
vuştngu tarılı hu tarihtır. Al'tık 

tık d li ayauın snyılı zaugilerı 

.ılag balında lcın·nırorılu. Bı\lkan 
.. illetler: hirblrl~ril• boJ?azlaşı· 
Yor, çeteler... Patlayan Bom· 
haı,r çok karanlık bir yarını 
batı rlatıyordu. O uman kiiQiik 
'!ananı tan ~O mılyon tlrnh ·ıııyı 
g•çınıyeıı hiitç• 111111 16 mılyo 
llnını orduya enrfecliyordu. Buıl 1 

Zabıuot \"'uwaııiıt,~~a _ilk harp ı 
& nıı•ıııi satmı•, lurkıyeye dP 
başk" ı kı gırnıı satınal?a ıııu Yaf. 
fak olnıattur. 

Maa ı pek ıniihirn fleğıltlı 
aınıııa s111l' tin yolunu H\tnın,ta . 
Sarışmdı, giizeldı. l~trafında clo

ıa,an kadınları teıbir etme.ini 

\ili nl ı . 
Onun karytrini takip •tnıek 

•çiu, bir taraftan tnlihat fabri
kalarının mali tarihlerini di!!tır 
taraf·•n biitiiıı lıarl'lı&rın taıihçe 
tini takıp etmek lazıın<lır. <)ün 

il\ isuıi k~rışmıştı. 
araeıııda oıınn < Y 

Korkllnç arıf 

b t inısnhk ta· 
Gon• hu tarı " . 

. rıkabttı, t11 
rıhınin en korkunç d 

tır Şunu a 
1 ihat yarıtı bafl:llll 1f • ki •trata 
ıyi lıılınok J:izııudır · 

çok kan di;k iildli, ne kadar çok 
mermi ve obüı aarfedildi. B" 
obiiıl•r<len n mermilerden her 

biri diiuyanın en hiiyük tf'lılihat 

~jırnını ıuiittmaai1•n 11eu~ioltf· 

tiriyordu. 

1924 Egltlliinde 
Büyiik Hrgiiztftçı, 22 .Eylfil 

1924. t• nihayet a~kınrn zaferini 

~örınüt ve })iitH Villa Franka 
ile -'.ronTil köyiind• nlenmiştir. 

Düet• lt11 iıdiTaçtan bir ~•9nk 

Robert Desnos - Voıl 
~··· ...•...•...................•.......• 

Sarho luk mu Kadın 
M eıesı ml? ~ 

R çPc ııercla earlıo bnld TeT• 
fık paş o t lin giden v N ciye 
ııminde hır kQdının orada olnp 
olmadıgını soran kabv oi Hakkı 
oglıı Ahıneıt, keıırlısın• ten o•- j 
vnp l'erılmesıudea otel katıbi 
Siil yman oghı lamet T• o~lo 
MehınıHli <lövmiif, tntnlma~ta r 

tetkikleri Ctnuhi Amerikanın 

askeri ihtilalleril• umumi hnrpta 
Aasil Zaharof tarafından o,yna 

n"n me,nm rotu bütün çıplak-
1ı11, :yiiz kızartaa enttikalaril• 
meyjana koymu,tur. 

Evin Kapısı Açllmaymca 1 
Sılimıye mahall ıindan Oı· 

mırn o~lu ali cfendının eviııe ıtar·i 
lıot hal<l• giden akrabaaından 
ganon Uecep, kapının kendıııne 
açıhuamaaındıın muğlı r olmat 
ve taşla camları kırmı,tir. Rı
oop zabıtncı\ tutolına.,.tur. j 

MDsadere edilen sllAhlar l 
Kemerde Hasan o~lu Mus· 

tafa ve Hüseyin oğlu Alide bi· 
rer tabanca, Emin oğlu Kerim 
ve arkadaşları Hasan, Ahmet 
ve Firuzdan birer biçak, Çorak· 
kapıda Mekmet oğlu Rizada bir 
tabanca, Halil oğlu Ömcrde bir 
kama ve Kartıyakada Hasan 
oğlu lsmailde bir kama, Ömer 
oğlu Hasanda bir biçak bulun• 
muş ve müsadere edilmiştir. 

Çirkin Bir Teklif 
Kemerde Y •ni waballed• otn· 

ran Hamit iıınindı bir şahı" Qin. 

gan.ı Emin•y• çirkin teklifte bu· 

lnndnCuadan tatolmottur. 
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ohemyen ,.f kımı Heyecanlı Bir 
ıldığ"ı ta eneri 2- O en • 

1 
t tırnbul, f> (A A) - <.;ekeslo- devreeı r, Bu miiddet 

:;;ıınılllık kaııhuru ~urada, ka• ıuAk 111tı1ordo. Zıra 

p1ldıı?ı im} ret ıçınde ))ırak Jım gılıp to Jngılizl ri 

hir zamRn Tnkynrıın bırıorı profesyonel 
H ındı tan hkirıe ltlf'n ·op ol:ın Bohemyene 

jçinde <;•ki rin çok mliıuir tRz 

yıklerini göriiyornz 11 noi da· 

kikad .Ifen rJiler Bobomy nsirı 

tllzyıkını ·ırmı' ız:amırn zaman 

hüooma geoınek fırutını bnl· 

mu~tur. Müdafaanın M ru ıer

h11tledit?i hu ııralarda ıoldan 

d:a <liirt nrlrntlnşm bura lam kotlnr elan koı?mnk m f kOr aile yaşı· 

nn ıl ı: ldıklerını anlamak ıçın yan b r adam ıçın iıtikbaltn 

iııı ıız g rıye dHrıel1m. ne gıhı lüzuwlar, ılıtıyaçlar gih•-

- 13 - terce gı v iden t yın cdılem zdı. 

~'nşlı bog zd Yıunhonun tnkat ililtıkbal ne gıbi ıhliyaçlar 

011 d clıgı lıRtıı ımızdadır. dt· giilterM k olou olıon bunların 

aııştı kı: .,n ba9ınd mutlaka para ıhtıya-

- Ent, n yapac f?ıınızı ornın bolunıo gı liphesızdi. 
ıöyliytcı4im. Amma hınim na· lşte hu lü~nınu dü•iinerık 
11hatlarımı dınl neniz öyhy•· Bayımdar nı U1le bir k rar nr-

Hğıml 1 mi ti kl lıakıkatın takdire tn· 

Banan üzeriao Dalaruba, Fe- yandı. 
rıL h y• barad kı mukadde8 ha liir J:ÜO Hayimdnr ni, Bium 

Yozları t raf tmitti. Hakikat mahndana mttnıup olan bu ibft · 
halde b b Tnzlarrn e1rarını olar dethantyl gezdıftı ıırada dikkat 

olmaz fakirler de bllmA1.lerdı. nazarını httyiik hınnz çıkrni~ti. 

Hıl• taktr SaUlrın tıunamile Hu büyilk havıızun bır çok 

me9bnlüydli. kü9Uk havuzlar Tıısıtasile iı1t•-
Fakat Yambo öyle değildi, nıldıgi zaınaıı doldıırulaonjtı, il· 

orıun möıtetına \ir mnkii Tardi, ttmıldiı;ti r.amRn dıa mabıu ka
no oa Hn•lerdenberi bat Btireh p ldardan ıuları dışarıya akıdı 

m•ıı onn tarı inci üzerine nazır larnk baYozun bo ~ıt~lm ıı miim 

tayin etmiş, Dalreymp &ileai kin oldognno ~füünco dıkkat 
nezdinde büyük lıizm•tl•rd• bo• nRzarlnra hır knt dahıa aQılrnıttı. 

lonmnt, bılı Fraanll\da Banri "' Mukadd11 haTazların ytllnı7. 
Ferit bey aleyhine yapılan hii- bu dereo111 bile mak8ııdıııa lıiz · 

camlarda 9ok gayret,., uaakati mıt için kAfi iıll. 

görülmUttü. ltt• bu teorübtler Bununla b•rabM haf Hrelırnen 

takımı hu ahalıkı lrnııvan ıyo 

inen çekler orta nıohaoimlerinin 

bir TUrafo ile ıkinol gollerini 

kazandılar. Bo "ol Fınerbabçe· 

nttllft .,ehrırıııze gelclı Te ılk 

maçını ıızarı hir st>ynlıat ı n bıri

ıiııden altı f!Bnt sonra Kachkö 

yUnde ~\·ııeıhalıç hirıucı takımı 

ile yaptı, Feııerlıalıçc ııtadı ka

r1<lA hflıl:\\'IU~llıı r İÇİll ~İİllteriltn 

tnkyidn IA rttt?1111•n çok kalaha· 

hktı. l111r ikı ırihi,ncl~ utoracak 
y r knlnıııınıştı. f kf takım tam !ilerin hızını tazeledi. Çok ga • 
uat oıı altıda ııhaya çıktılar. retli bticnmlar yapmıya batladı 
Kil rın<le 1'Urk lınyrn(?ı olarak lar, ]fakat lın hiicnmlar hi9 bir 

~födıktııı Qek fntlıolouları hnlkıtı 11mere nrmıdi. Qok 1trt Ti ka-

demeli bir ılıt-.m takip eJttn 

Qek müdafileri fınat Ttrmiyor

lardı. Mamat ib Fınerlilu buna 

ıtldetli l\lkışlıuı ilfl kurtılAndılar. 
\'fi ıl formaları ile atlet ynpıh 

•iioutlıuı çok giiz"l l{ÖrÖnflıı 

ÇtıkltHIJl lınfkfa hırnktıl!ı tHır 

p k miisp .. t olmn~tıı. Jftnerhah- rngmen iki giia~l ftnat yakalı-
ç.elıler mnça ~u kadro ile ha•· dılar. Ba f ıraatlardan biri Şa
ladılar : bllnın htri dı Niyazının ayaiında 

B dii, faı:nr, ~~a:.ı:ıl, Rtflt 1 kayboldu. Oynn bn ıurttl• 2 ·O 
Alı Hııs, fümt, ~ıyazı,Muzafter, Çeklerin lehin• •ıtlcelındi. Fı

Nnıııık, E'ıkn•t, Şnhıtıı, ııerbahçınin kındiıınden daha 
Hılkem Aılıl Oıray hay. 

koTT tli bir takım kar,111ndA 
l!'*'ıısr Hobemyerı ın ilk biicn 

n~radığı mai111hıyıt bi9 bir nok-
nııırıu riiz!!ılrı nrka ına almıı hır 
halde karşıladı Hu nkın Fenırin tadan '"yanı hayret uyılftmaz. 

ıunnın lıl\ttıncla kırılılı V• mn- Bu.g'ft.n. Maç Vardır 
katııl hir Ff'ııM hiioıımu QekJ.,. htaobul, 5 (A.A) - Çekler 

1 
.S. Bucayı 2-

sporu 1- O 

ba 
, Gözte e zmir· 
a_vlôp Etti 

Halkevı Lilderine Halk Sahasında Devan1 Edıldi 
]futbol h4f tınm ıkinci teş 1 hu sikınııyet v tazyıki 20 ınoi 

rınde lik maçların ba~lanılma ı dakikaılan onr Bncalılar ge,. .. 

hakkındaki kararı kulüpleri hıı- felnıeJ?e moTaffak oldular hatta 

rekflto getirmiv cuma gunu bir 9ok zamnnlar bile K.S 1(. 

ınuhtAlif: abalarda Jik ma9larına kaleci ıne tehlikeli dakikal r 1a· 
hazırlık miisabakaları yapıJmı•- tattılar. Oyun btir ikı tarafı 
tar. Ocıına giioii Gfüıtepı - İzmir yaptığı nıticııiz akınlarla 0-2 

ıporla Efrefpa,adaki Talebe ça- K..u,ıyakahlar lehin• netıoılındi. 

yırınıfa Huca da Kar,ıyaka ilı Jzmlrspor - Göztepe 
Alıanc1'k •tadyomıında kar,ı- Lik nıa9larm~an toura bir 

la~mtfllr. ~~•den knlüplır m•h · daha birbirhırile kar,ıl tmıyaa 
telif aahalardn liklere hazırlanır- btı iki kulüp ilk rnaçlarıoa tal•· 

ktn Halk tabasında da gayri be çayırmda yaptı. Daha ziyade 
fedeıelerin ilkleri dn·am •tmit· ekzerıiz olan ba maçta lımir

tir. Billıa11a bu ma9larda Demir ıporlalar ceza müddetlerini biti· 
yolu - Kurultay takımlarının mil · ren oyoncolarının mühim bir 

aahakıuı 9ok h yaoanlı n ZIYkli kıımına da bo takı da yer ur· 
o\muşlar. mitlerdır. Oyuu 90k aıy canlı 

Alsancak ıahaaıuda: oıuyau etmış .... oıtlcede Göz· 

K. S. K. - Buca tıpe l - O galip gelmittir. 
G•9•n lik ma9ları netioıl•n • Gagrl rederelerln Llklerl 

dikten onra kendi muhitinde HaTalarrn fazla ıcaklıgı do• 

aayeıinde bat Blirehmın bu adi\• maY&ftllkıyetın hı9 hir ~iipbc "''; 
ma itimat peyda etml~, Mecusi törıuıyeoek "al'i hır em11tte tının 

mezhebinin ta '-u hınuzlara a'it •• mfik ınınel nlnın1101 ı•tıyordn. 

rın kıd .. 11ıne lcıaılnr tılrınc1ı. l{ar 

şılıldı df'neıııl"lerl• goçtın ilk hıt 
clı.kikıuım en şıtranı <lıkkRt hart· 

k•ti çeklerin 4 iirıcii 4lnkikıu1A 

kRçırdıkları hır gol fır Rtı ohiu 

Sol içın nttıl!'• ~ntu Riirıe ten gfü .. 
mıyen Rf!tlii topu hlokn eılflm•· 
dı. V.-tılp go}poetA <·aıpip Qek
aa f? iÇi 11 ft 'A 1?1111\ f! İl '1f İi. Çtk fot 

holcıı tapa lınkitn Tfl <lnii ıserbutti 

Fakllt Hetlıı t•.rRnı hayret ıert 

hır Mıtlıt topn Y"kall'ldı Te mu· 
bakk"k gole ınl\ni oldo. 7 inoi 
dnkıkı"la.11 ıonra Fen.,rlileı·l 

'fıtzıytte hAkım ~öriiyoruı. Ho 

h.-m y rııın k a ini ii•tüıte tıh likıli 
ııvaretlerc ınarnz kıt lıyor. Fakat 

Ftınor mulrncımleri yo aceltt yü• 
yUzündeıı ynhut ge9 kaldıkları 

ıeuiz, aaduız muntazaman 9alı· Jayıaile yarım bırakılan Halk•Ti 

şan Bucalılar Ouma glinü Kartı· ilk mıQlarının S noil batta mü
yakalıJara kareı da daha tTYtl l1'hakalarına Onma günö dıTaDl 
Altay maçında oidotu gibi mu• edılmi,tir. llk ma9 ıut U de 
kawemıt göatererık çalıttılar. Kıhraman1ar. YükHlme takıoı

Hooalıların bn oanla bati• çalıt- ları araaında yapılm•• T• ıtice· 
maaı ytizündın Kartıyaklılu de ı 8 gibi htlyöit bir farkla 
birinci deneyi hiç bir ••Y yapa- Kahramanlar Yüluılmı tllkımınt 
m}Ldan 11ıtır - ııfırı beraberlikle maglfıp etmiştir. Saat 13 t• ha•· 

ikinci maçını 7/10/9:14 giinö aaat bitirdiler. lıyaa ikiııol •Ü lo\haka Burnon-
4 tı yine .l!~enerbalıç• ıtadındı hinci dene hatlangıoıncJa Ril~l takımları araaında ,.apıl· 

Hrarrna yarınoaya kadar ondan lhyıınduraui, Hındın <lııter 

taklam"mıttı. Yirnyetlerlnden bsbnıne N11pol 

Hint, Siyarn T• Bindü Çin e1 letind.-n bir takıııı anıelıln 

taraflarında blzo• gerelr oıaldm gıtırterık unları gtoe karanlı 

ger k meçhul bir çok kU9ük laü. ~ında mabede götürdü. 

yük dıYlıtler, emaretler, prenı• H biı ruhlar tıuafını1ırn 1o· 

ilkler nloe yıllarJ•n batta aıır- tulmoo böyle hlı· ihRd•thane1• 
Jardanberi k&h birbirleri kAh Hint halkından kimunın, ölüm 

eonebt dtitmanlar Tt babn1nı ln· baba11na da olaa kf'ndılil:!ınden 

(İlhılar tarafından öyle bÜCOm• fılrIDHl milmklin Olmamaaına 

)ara airarlar kı bu karı•tahk· u~mın hu ıunıltler oraya gu
lar i9ind• hasıneleriaı kaybeder· diler. Zira öııde hış Hiirehınerı 

ltr, ynaut. bo hazineler dötm•D· balandoktıuı ıonra hı.bıı rnhla· 

lar tarafında• yağma olunur. rın onlu" hiç bir zarar Te kı· 

lşte bo fıl ketler• kartı umnmf dtr erittirmek ihtimali yoktu! 

bır tedbir olmak üzer• b6r prenı Bu adamlar, Rlram mabı· 
n hükümdar kendi baziotlerıni dln<l• Hayımduraninin ~dıterdi~i 

yu altına gömmeğtt, nerede ol- ıoleri tamaıııtlc yaptılar. Orayı 
daklarını kımı ye ltildlrmım•ğ• gece karanlıj?ında lr:endılerıni 

meobar kalır. lr:imıtt gC>rmek ızın, kındılerı de 

HuldH debrin hlf\ket Ye H• lııç hır kımııe ıl• giirUşmeklızın 

at1nıtlerındeo b ııınelerini ruoha· getırılnıı,ıerrlı. r,ıer hıtınc•, yıne 
1•z" l9in her keı bır tUrlii çare karllnlıkt, geldıklttrı gıbi '!lttıler. 

düşünüp hulduao ~ibi bazıları Fakat bn ufer gıttıkleri yttr 

da en ıyı çan olarak, halkrn abirettıl Zıra yapılan i lerın eu 

hatıl itlkatlarınllıın TH nh•t hay· gıiçük bır ıtrrına bıle bu hangi 
nularrn 9ıddetinden iıtıfade oi· bir yabancının Takıf olml\lı hır 

betlerini döşünyorlar. cıRayettıl Hamın içın bat HU· 

ltte haş Biirebm•n de bu ıoıı rebmen, o zavallı masam, fokir 
re en mırı çar ya tatbik etmit ameleyi .rıoıleyl Tim111b çukuru 
•, şeytanlara tat 9ıllartan d11111 

zek6&ıle lıu a•oltı bir kat daha 

•kmid etmenın yolunu hulmottn. 
Kvulfi nıetrt1k mabetlerin hir 

takıru hah11 ruhlar tarafıudan 

iıtıla 11clıldı~ı yoıondaki batıl 

itıkallıuı ı .. tıfnd• etti. 

H ındıatan halkı bu a:ibi yer• 
. lerd ıı ~ok korkar, icbar tdilH

Jer hıle ölümü .ıözt alırlar da 

babıe ruhi rın bolundogu bı;, it 

malı ller• gırmezler! Y•lmz h lk
taki hu ıtıkat, bı9 hır imHııın 

o taraf 1 rn okulam maaıııa kn 
iıdı r. 

Hııııanla beraber bilekAr Bü. 
r .. hıueı•, muhal z sını diitiindligıi 
bıızırıeleri aıtyar gözünden knt'i 
ar tt ıaklaınAk ıçin dalı hır 

yol hulmo ta kı hakik t o dflbı

'1 ne ıdı. 
Bu hazin yi oüml den ziyad 

l ngilizl rden aa lama Hizımdı 

Meael nin içindeki mii.killerın 

en bliyli~H de bu oihetti. 
Hayımdorani, her •• Talut 

iktıza •d•n• hemen iıtifıde ede 

bılıcej?ı büyük tur para11 ıakla 

ıçın• yanrlamıf, Timublar ha 

bıçarelert ayRkkaplarına Tarı•· 

oay" kadar yiyip yntmnttnlarl 

HaTnz ifled nıhayetbulunoa 

Hay11udurani hüri:ik nıhlr· 

lerl• göllerden, kımıenln föphı· 

ııai cılbetmedeo, bıo müşkülatla 

Tim1ablar aYlatmıt, büyüte lla-
yoznn ıçın.- koydorrnu ıu. 

Sonra bu Tımaabl•r çifll•t
ıne e ha,hyarak çoıtalmıtlardı. 

-Sonu Var-
•••••••• 

atalonyada 

Va 
Bnreelon 5 

J'Daşma 

dır 
( A) - Knfa· 

lon n hiikftmetı d Tamlı toplnntı 

halindedir. Hiikftmet reı&i l\1 
Kompaniı rncl o ile balkı ıUkfi 

n te davet tmlş n demokrathı?ı 

daha mliuit bir ıınrett• muuıffta 

19io halkın göıtereo•fi ioıibatı 

gö nod igin i bildi rmitt~r. 
Parlırnento bogün öğleden 

ıoura toolaut11a jant ıdılmiıUr. 

i9ın ha firaı.tlara t.açırdılar. O 

ynn çok 1tıi bir cereyan takıp 

t<lıyor. Top iki tarafın ınkını 

tahı olarak kaleden kaleye dola-

9ıyor. 13 iinoli dakika 

Bir çek lıhoumunu şutla nt

tiOl'll~ndıun il\~ için Tnro•tı ba

ndın 4:?ıttı. 15 ı,i dakik , Fenır
babçe alıyhme bir fırı kik nril-

cH. Sa~ oınınlnın çektltl •uı 
karıtıklıkta kimin baeına 9arp

tJgı belli olmadan bir fRlıo ala· 

r"k feneri• a~larına t•kıldı. 

Çeklerin ku;andıklıuı bn gol 

fonerliltrln maotTıyatını kırma. 

da. Oıttiıt• birekAQ talihıis hli
com yaptılar, fakat çeklerin 

ılıteml yan' ya"'' tee!'ıtlı edt. 

yor Ye •R&r ha1mıy~ baf lıyorda. 

Keteldm ~5 nol dakikada• ıonra 

müı ilet paelarla muraabbalarla 

01nıyan 9eklır f•neri nıaıt ıabı-

11nı bapBtttiJer. .A.rhk fenerin 

kar,ıaında istopla oynımaıuna 

ranmen 9ok 11 ri depl jmanları 

mlikemmıl iltıl ulıllıi bar takı
mın oyn dı ı aeıkdr olarak gö

rUIUyorda. Den 9 klorlrı üıttil · 

tek 9ırdıklaıı fırdatlnrdan sonra 
1 O ll' nerın lıyhuıe bıtti. 

Qeklerın ikırıoı deney ay· 

nı ncrjı Te sürııtıe haşladılar, 

Ririnoi devrP.nin t~criibe&ia• iı

tinadın dahi\ ziynde muyatfak 
olan ıol açıklarını kollanarak 

böoam edıyorlu4ı. .E'•ner mu•· 
TID Tt müdafj aatlarl btt dakika 
kaclar dtTam ıdın bir bıoalama 

F h bAkimıyıti ellırinı alan Kartı· mı• Horneva ı o galip gelmiı;tir. 
ener ah9e ile oyoıyacıklardır. b' 1 · k' · d " 

yakalılar ır ııoı .,.. H ısınoı a· Bildi takımmda oızıt.h oyuncu· 
Bu mR9ta Fener takımının tak- kikalarda attıkları tkl golle ta- ft 
Tiyeli çılunoı knVYflltle maht•- kıınlarıDl ıallp Tuiyıte ı•tirdi· lar olduğu l9in bUkmtSn mal?l P 
m•ltiir ler. 20 dakika kadu d nm eden addedilmiş " 6 oyon hnıuıi WA· 

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

:Dlefh11r Kal'aoı 
ltalyanlann Polonya takımı Viyanadan btş 

yıytıtk d~ndü. - Gazeteleı -

- Ayol bu aırtındakller ne? 
- Atılan golleri topladım ... 

- ita/yan k111 ikatlü ü -... 

bıyettı oynattuılmıthr. 

S at o• bıtt• giinün bey•· 
canlı maçı olan Domiryolu - Ka· 
rnltay maçı hBtlamı~tır. Komi• 
tılylılar eyunun ba~lama1ll• 
hakimiyeti ellerine alarak httcu· 
ma batlaml~ll\r T• DımtryelO 
kal11in• tehlikeli akınlar yap

maga baş1amı,ıarılır. Nt1ticealz 
kalan bn akınları k111n Dımir 

yotn müdafaa11 oyann aç ı' 
hundan ıoora da mukabil büea· 

ma baelamıftt. Dnunin ortala· 
rına do~ru 18 hafı zaitl nen 

Kurultay takımı ou kioi oynl· 
yor.ta, Bono fırsat bilen Demir 

yolu forlari aıağdan fazla tazytk• 

başladılar Tt buonn nıtıo11i 
olalrak ta Uk golleriui yaptılar. 

lkinol d•nıde daha canlı 
oynıyırn Demiryollulua hakemin 
Terdıği bir penaltı Turu,an ç•· 
kın Kurnltaylılar beraberlik 

golünü yapınca oyunnn harareti 

daha zıyade arttı . .Artık her iki 
taraf ta büttin gayretlerile çahtı· 

yorlar. Dtıne ortaaında bir gol 

daha atım Demiry•llular 1 ·2 ga

Jip Taaıyet• geçtiler. Bir az ıonra 

yın• bir penaltı Koraltayhlar 

ç•kiyor. Goll Şimdi 2-2 borabere. 

Muhakkak galip gelmek i9iu 

i•hnık çalı~an Aydın D.-miryoln 

takımı ıımdi daha ziyan• gayret· 
lendi. Bütün kuYvetıle çıılı ıyor. 

Ve adeta K rnltaylılar k lt1i 
boınbardam oda. Bu t zyıklerin 

bırındo ü9iinoü golüuii de atan 

Demıryolo takımı 2-3 alıp 

oyunu bıtiriyor. 

])ördiinoü son m ç n!lln 

Baoıhii eyınlerlo Altınordıı eo· 
Dbbı tııkımları mtiHntı kıı ı dn 
her ıkı takımrn yaptığı bırer 

golle bertı.berJılde netıcel nıniştır. 
oyıınlarrn miitehaki kısmıo 

haftaya devanı dılec ktir. 

Habtır nldJgıoıızl\ gör Oııma 

giınü Alaanoak ıtadyomnndB 

1-zminpor - ~öztepe takımları 
araaında bn On rua gii nü yapı lrtD 

ma9ın rnau•ı 7abılacakhr. 
KApTAN 
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5 Yazµ-n : A...uc:l.,-e tv.1.aıro E mına ıpohık olan t"panuı kA.nn· .,.. .... 
:§ T'.irk.çeye ÇeV'i.re.u.. ~ ~·nhi_ .E:: a't §= nosanl gs2 tarıh T• 18 19 ııra-
5 ~ - _::'Birinci Kısım - E eıoda bamidiye namı iiaer 
=§ _ 82 S- mem4ahlre maballeıl makara 

= Kralın iktidarı Saltanat Stlrme- = .cırıth ıoka~mda T• u. nunıru 
1 E tajlı teıuarıu 600 lira, Juymeth 
E sindedir, Değil Dli?.. : banttnrn mül&•y•ti , 9,. arttum• 
• 

. T ı or lcen<lı kendan• diişiinii uz4u111dekı ıgm.ıtıri ııuıtı. ıurtı1tıle T• hıranoı arttırıoaıı 

yordu: c~e acayip bir aldanı~: - Şıarkı 11<>ylıyeyıın mı' 8/ll/93t perşenbe günü aaat 11 
dınıbılır ki lıu aktam kendını, - Şımdi olmaz. de yapılmak lizer• Htıhı?a ko 
'ehvnnılik bakımından, tıpk• 1'"'erral kadınrn giyinmiş ol· nuldn. Hu arttırmsda HtlŞ bı-
lıayalpere t bl1' ld\~lik Rnıjrın tln2n etıutuo ıp6kttın dar •ntnrı- deh tabının olnnan kıymıtın 
gı bi tellikki ~dıyor • rını hem b.,lfi fldıp h@m ıakladıı?ı yiızdtt veımış be~ını halursa •n 

.l uıor, bfiyiik barptan sonra TÜoudunR dıkkRt edıyor ve bay- 9ok ıullırırna ıhRltısı yapılacak 
Şnııgtıayrn ıktıaadi tımn1a ge ret ı6ınde oiduttnon bılıyordu: ak11, tRkdııd• t:n çok artraranın 
çın cfl, kapıtahıt hakkındaki tlii Qın'lle •arkı ıöylııuaeden, konu•- teabbiidü hRkı kalmak 'ıutıle 
, ii ııcelerınırı 1119 bır şeye t11kaltiil madarı, yem•k muuında bızmd eauş 15 ~ün dııha uzatılarak 
ctınetlı~ıni ı:örmıklfl hayrete e1tm11dın, yatınt af1on pıpota ha- ikmcı arltınnaaı t4 / ll/9:H cu 
düştu ıuiştı . o ırnınanlıu rut ıa zırlıuuRdırn hır ıgleno• kadını marıt11u ~iiııii uat, 11 de yapı
ıııış oldut?u Mdıımlaran htmıen ıl• )•tnıak adtıt dettıldi. H<irl• l taoıtktır. Boıoıın füt .. nrnfllı tıui
bep11, hıui lıayfttlıurnı şu Y.-ya hanktıt etıneJıktfln ıunrıı, neehn bı :l-SU ıııııııaıalı, kamıının ın•· 
bu ekılde ve habuıuı eYl•ıııne hır orıuıpuy" blf.t vurınıuııall ıd .4/ rıyettı ~ırdıı?ı tRrılıtın ımııra 

eldimle te•pıt ~tmışlerdi. Büy\ik - A tyon Ç knıek de mt il müudıt ol ııııut lıa11~tu•• ıkuıcı 
ı, adamlarım m ydnna getıren temıyouunaz! arttırmada llltış lıedelı ne o ı or· 
inhimak • ~ yet o beıhangt bir - Hayır. Soyoo. u olsun kıymet100 hakılmaya-
'enginın var11i dıj?il11 - ~h•Ta· Onun hayııyetini inkar eJi- rak, en çok arttıraıın ıbaleıı ra-
niliğin inaf ohmmaeıoa tabam- yor Tf\ o da buna bihyorda. Tama- pılacaktar. lştıu gayrı mınkal 
mül edttnıez. Bann afi,iinerek ml'D ııoyunma1ını iıtıy oek: ka· tiz11rın~ her han~i hır miik:elletın 
Jıaor da talıbe1ir.ı: c Modern dar ılerı g1dıyorda, fakat bnna bak talebıııdı bulnnanl11r yeti• · 
k.apıtalıltlik ik:tidan•itan zıyade razı olmıyaoai:ı da m•hakkakta. rrndflki, u.-ını veo11aıki ile bırlııt• 
ta•zim iradHini ifade "der •. > Yanan yalnıs hır kanJıl hırak- tı ~U giin zarfında ıkıuoı 1ora 

. . 1 kati tesirli ASPİR\N, E_B marka• 
Hakıkı, sa ' buk ve emniyetle gider· 
!.ını taşır. A~rı\arı ça ,.. z deva dünyada 

. . başvuraca!jını ' 
m~ ıçın "müs1ahzarı olmalıdır. 
meşhur,,.~ 

ıaretiodı derı Ttrirdi. nııftı . cŞıhY'aJilık kındındı nya ya nıürıaoutlart liımudır. Ak•i ı 98 t 
Btlıdıyı intıbabı içm 10 Ye 11 Ye 13 - H TeşrhıieTY• l . . il· 

Perral i11 otomobilinde, ka- karlJıımdu kınde Yıy"ba.t her takdırdı baklRrı tapu ııoillinde h' ı 

Manisa B~lediyesinden: 
d i bL d '- rihinde re.,lerın kabul ıdileof'ğt n her md.allı miintc ıp erımn 

dan1arla olan müaa11betlerinio ıki tarafta a ıtı a.ar ormaa.· mftluın, olruıulıkça payl"•madan ,, 18 '-
"' meY.ktlr tarihlerdı bu gün aaat 8 (len 12 yrı n 18 ten e ..... 

hep aynı T• manaeı• olduğuna tır. Göriinil•• bakalıru ha da barı9 kalırlar. Mii~terıdın ayrı- ı d ki 
b. k d "' 1· dar beled1• ... dalı .,ındıki intihap ulonuna g lerek aa on a tan-

dötöaiiyoria. ır fı ir 111 iuarettır. • < 1"• c" yiizcte iki hoçnk tetlatıye ,, ı 
dn. ö d z k d b d dı!a re• nrakalarıoı atmaları n 14110/0~4 tınibin• raat ıy"n 

Belki Taktii• o aa ınmi~ti. ut ~ li. J&t•n a m ll ara- alrnır &allf ptıfln pıua lledır. ./ k b \ d 1 . 
112 L •• d Q ı .. p"zar o"nu" ıaat 18 den aonra rey •arakalarının a u e ı mıye-
yimdi onan bayatını zebirliyen oıa, Tucn a yapıtan ın 1 roın Şartname 23/1 t/P:H tarıbınd•n r.u 

7
• S. lO. ( 60f ) 

duyguya aoa~ hangi kendiai J•ai ile daka çok cariptı. Fakat ıtıhar~n berk~ " açık lıuıu ndu· c;~~ı~ı~ıl;A;n~o~ln~n~1~ar;·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zayi 
İzmir Eıoat Ye Ehali 9 D• 

knıımn nam1ma muburer yüa 
kırk ti9 namaralı yila liralık ve 
1618 numaradan 16l'l nn.m:ıraya 
kadar b~ ad•t onar hralık bıs. 

H Hn•Uerın• a1t olan mnTak .. 
kat makbnzhnını zayi •ttım. 

Y •nieıni alaoa~ımd o mezkt\r 

mıkbııalarrn hükiinılui kalma~ 

dıCını illin edf!rim. f 
Yeni Aıır Batmn barri ri 

ısmall H kkı 

Hılal l:.czanesınden 

Tebliğ Ediliyor 
Muhürem lzmlrltler: 
lzmırde uzun nelerdenberi 

yapmakta olduğumu~ kolonya ve 
esnnsçılığı ~erek şahsımıza ve ge
rekse mües!;esemıze şeı-ef verecek 
derecede nelıs yaptığımızı yine 
sizlerin kadirşmaahğındnn işitiyor 
ve görttyoruı. 

Bu defa; ze' k, snn'at ve beda
Aİİ hir arada tophyan ve bütün 
Avrup:ıyı kaplıynn yeni ve fe vkn-
11\dt b r kokuyu 

··c·· ··ı on •• 
kolonyası ismile lzmire tak<lim 
etmiş bulünuyonız. İzmirde her 
yaptığımız kokuyu tnlzlit etmeğe, 
isimlerine yakın isimlerle satmıya 
kalkanlann, nihayet kokulanmızın 
kllbma nnımamalan yQz,Cınden 
olduklnrı yerde kaldıklarını görO-
yoruz. Bu defa yeni <:J.lrnn (Gl\nül) 
kolonyamızı İv.mirde yalnız J' 1Al 
ecuneeintn yaptJgını işaı t ~ı ,·or 
takliae yelteneceklerin yine ııyni 
mevkilerde kalacaklarına emin 
bulunuyoruz. Aziz İzmirlilerin (Gö· 
nfil) İ1'mile Kemal Kf\mil ismini 
yanyana aramalannı tavziha löıum 
görüyoruz efendim. 

bilmez rabiyat~ı aeYda adını Ferral biraz hıyıcaa doyar duy- ralacllktır. 'i'alıplerın yiizdı ye

Termiştit Sni", beyıoanh bir ma•t . yabv.t ~ındtni bıklıyen dtl>oçnk teminat akçt111 n ban• 
ınnaaUat ol•u,tnr; kadıaları da bu Y'üoudun ıtaatı kartıaında ka itıbar mektnhu Te 3H6660 
ena moı"Hat olnrorlardı, ent, hıyıoaa duyda~nna Hoar ean- do~ya ıınmnrn11ylı ikinoi ıcr•y• 

Türkiye Ziraat Bankası iz mir HiJ~I Eczanesi 
15 - 14 
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bir intikam arıuıu glbi. Hak- ma1 nkinıe,tı. ~eTki, kflndıni nınrttcırntları ılan olunur. 
Şubesinden: 

Mevkii Sokağı N o. l\tuharum~n K. Oıoıi 
kıatla hiç bir hftkmii lr:abnl ötekinin yarını koymaıında ıdı, J250 ( 60!l) 

Kar,ıyaka Boıtaoh karakol ana 16 800 
ıtmiyeu o, •imdi gidip kadınlar- taıyik giiren ötıkınııı, onun -

r_ .. T b b Taran ~hnl'lmen oı&dde i 
~ımcadıfer c 

c 167/8 1200 
aan hitkt\m iıtiyeoıktl.0,keodiai tarafından tuyik gör•n kııdı- \J. oz a 1 1 c 

Mt•nmi• kadınlarla Te oroapu- oın JMioe koymaıunda. Zıt. t e'l 
l :~8ıf>7 800 

larJa dHtüp kalk••ta m90b•r- o anoak ke•ii keod1ei il• yataT- L • tf 11 K ~ 
ao. Onlar birer TÜOattaa lbarıtU. dı, yalnız fU farkla ki hu malt- u u ır ar 
iyi ki öyle. Ya öyle olmanydı .• uaa eritm•k i9ia tfık ha-

c 

c 

c •Siz, azi~im, ir .kaiınıa inaan •ın• olmama1t llznodı., J 11or' un 
oldoğandan ,ıpla• ~ll• etmtMlın anoak: tahmin •debilmı' olduıtu Memuket hastaneni giiz l'epeolk 
öleeekainiz .. • Vaterl i91• belki t•ri tıaıdi iyio• anhyorda : onu• hastalıkları mlltehauısı: ' 
bu dotrn iti, ken•iıi d•lil. Bir iktidar lradeıi hıdıfiaı hi9 hır lkıucı Beyler sukagı No. 65 ' 
tadın, bir inaan hal Kadı• bir Yakıt ~aramıyer, ancak 11u hı- Telefon: 3055 
lıtirahat, bir ee1ahat, bir dü' · iıfi yenilmekle J&fıyatiliyordn: 8. 7 746 
mandır.. l'akat ömründe bir tık k•dıoa -••••••••••••' 

Ge9uken Nantla Boaddaki teaaıllük ıtmif bile olta kendi
nleriu birinden bir kıs aldı: git ıiat h.ktemıkte olan ba Qınli kı
zel Ti t"tlı yüslü bir kıs. Oto .. zıD Tüoadanda arzuladığı bir tek 
mobilde, yanında otarayor ,,.. t•Y•, kendi kendiıin• temellük 
rnb"bının üzerine ••la nılu kon- edlyardot tımıllttk edıoıkti. 
mat ıllerilı bir Tane beykeloi. Kendini görm•k için ba,kaları
oigin benziyordu. Nihayet •T• 1110 gözüne, kendini bi111tmek 
•ardılar. },erral kızı p8finı takıp için bir ka4ının duygaıona ih 

herzaman gHitken bu ııfer ağır- tiyaaı Yardı. Niçin buraya a11l
la,ao achmlarile mudinoleri 9ık mıt oldaıaou iyice bilmıdiAi 
h. diitündiigö cyatıp nyamaktı• duTardald Tibet retminı baktı: 
Uyku ıükt\n n hnıur demekti. 
Y~t•mtt mlicadelı etmit yarat
mışu; biitiin bu u~raomAlarrn 
türlü bi9irnlerinin altında ta 
dipte, bnhlut?u tek hakikat 

' kıııdini hırakıvermıp, 1 •da 
boguımuş bir arkatı. bir saYal

lıyı, hır g ün bayt t•klini 
Y•nidtn icat etmek lazun..,.•l•n 
keoaı k•ndiııi kıyıda terk•~mık 
ınki ıdı. •Yıllar nr ki hep 
' . d 

Yolcnların 11r11riler gibi dolat 
tıklan renkleri a9mu' bir alem
d• iki ilkelıt tttriye titriye bı· 

ri biri ae ıar> lmıtlardı. 
Kadrna yak:ıa,tı. 

-Sonu Vaı--. -· 
Rezalet Çıkarmıtlar 

BalıribabAda Sahil parkı ga-

sinoıond" i•r•t etmekte olan 

Haltııi oglo Mehmet Ata T• 

-·- Doktor 

Kemal Şa~ir 
Memleket Hastanesi 
Dahlltge Miltehauısı 

Muayenehane Bırınoi Bey
ler eokaıtı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tr"mvav cad 
desi karnkol karşısında No. 69ö 

Telefon No. 254.5 
(363) 

Jkanoı ıora mıoıorıugund•n: 
Bir borcun temini için hao 

sedilen yazma, çıTr• v• hamam 
takımları Ilı bnoa mümaıll •tY• 
8/10/98• tarihin• müaadit Pa 

c 

c 

Sıydikö1 
c 

Kantat 
Hurnon 

c 
c 

c 
c 

c 
c 

Alıancalc 

c 

.Meninll 

Bayraklı 

c 

Cafer tayyu 
A kş.1m ıokalr 

Parana 91kwazı 
c c 

c c 

Bahçe 10kak 

Gilnroin 
Fot1adı 

Dokas Eylft.l 

Hilal 

Iıtanbnlla oRla 
Dede 
A11m bey 
Merk11 
Rirınoi yaka 

c c 

Ismir bahçeleri 

136/l 
:13 

c 101 
tarla 47 
cökkAn n eda 45'/ l/4.ı.l 
tarla 1766 M.M. 
8 barakalı tarla 5 dönüm 

SH .M. M. 
1 c 

116 bi111ıli 
dükk&n 

c ' dönüm 
4.10 l\l. Al. 
20/18 

kahnban• 29 
1/3 biuıli ban• 28 
n maAH area11 901 .M M. 

aua 113/40 M.M. 96 
dük kan 26/26 

4./5 blHM b&lll 1 
area 127 /50 .M.M. 2ıl 

ha111• 1 
ana 100 mıtr• 55/69 
hane 10/2110 

c 4./8 
ana ,., diikkin 66/6" 
20/1/99 M.M. 10/12 

Dımirban~ 96/14 hi111e iki 25/29 

Variloi 

Bnrnof'a O • 
Şeref 

Baliliye 

llane T• 4 döniim S ulek 
803 artın 28/3 bahç 

5/1 biu• ar1a 157/159/161 
84i,50 M. 
2/1 bi111 hane 47 - 43 
lıanı 9/119 
5/8 lıiıH area 1 
625 - 25 M. 

çrn en dıledığım tık t•Y uyu-
maktar. marııngoz ..Ahmet aarho~ olarak 

••rt"i gHntt nat onaltıda hisar 
önünde HtılnoaRnııdaa iıtekJi 
olan o iÜn T• aaattı mahallinde 
icra memuruna 

Kartıyaka Boıtanlı Yalı O. ban• 
ıniiraoaatları c Bahariye Tanir ana 167 - 80 

76/79 
24122 

Zaten ıuerdiYenia her baea• rezalet Çlkardıklarından kendi · ilAıa olansr. 
mttr• M. 

300 
500 
500 
500 

2000 
1000 
2ö00 

2100 

500 

300 
500 

400 
100 

5000 
300 

1500 
:ıoo 

500 
800 
800 

1500 
500 

300 
j00 
800 

1500 
800 

m ğında terl!kleriai ~akırdatarak lırlni karakola daTet eden n
arduııra y nkarı çıkan gın9 ka- bıta mımuılarına hücnm ettik· 

4.248 (601) Ayn·nkla Kemtr oaddni aru 50 . 85 M.M 236 . :oo 
Yakarıda IYHh yazılı Yonanh emTali 1/10/93l tnrıbınd•n 

itibaren gayri mUbadll bonoıo nya nakden peşin para ile ,., 

a9ık arttırma ile eatıta 91karılmıotır. llı•I.• 22110/93{ . Paza rt111 

günüdür. Kı1mıti mahammıo11i iki bi11 lıra .,., daha z1ya~• olan 
emTalin ihaleleri iıtizana tabidir • .Malın ıatıldıgı ıe11ey• ~ut Dn· 
let T• belııliyı yergi T• rt1imlıril• eair masraflar m{i,teriyı Aittir. 
Talipleri• Jhalı gilnii ıut 14./30 da Ziraat Hıuka11na müracaat· 

~ d lırındın totulmn,lard1r. Bırmol 1 cra Menıufln1tandan: 
ın an, oyku ilaoı Tazifeıi gör· ,. 

u k Hnsız Hamurklr Yakalandı Bir borçtan dolayı mahcuz 
• t.,ıı dalıa •yi, 0 • beklıyehi- Kemerdı Kitırn• cadd111adı h 1 S 

ırdı' Beraberce afyon odaıına n unan c tein Tay S Saun 
flrınoı AU efendinin fırını•dan Pataad Granl > markalı kayrak-

irdıler. 1\1ongoliıtl\n lıalılaril• 11 lıra çalan hamorkAr izzet to- lu bir piyano 8/10/934. Pazar-
<;te nını ş bir od•oık: ki h•lyaya te1i güııü saat 18 tı Ueylırıoka-

I tolma,tur. 
a maktnn ziyade kenılini o•h· Çahnan Eşya rında Tiirk müzayede ıolonunda 
•l• vermek ıçin bazarlanmı,... Qayırhbabçedı Mnıtafa o~lu birinci arttırmuı yapılacak 600 ları. 4099 (593) 
•ınarda ilk kama dınııinı ait arabaoı Şükrünün baralcaundan lira kıymeti mohammınınin yiiz· 
ır hiiy iik lıYba n bir Tibet 15 lira para ilı bir tabana" Ttt J• 75 ini bulana ilıal11i icra yydın Demlryolu Umum MD-
111 caR ı J( d b b bl 1 k b 4 dGrlDIDnden: 
lr .. ::· 

1
a ın ru a ını r .~•- bua •ua çahnmı,tlr. o anaca , almazıa 14./10/93 lO.lO.l93, tarihinden S0.9.935 

11•t.une Hrakts. Maaanın uı- Marlfetll Sermayell. Pazart11i günü ıaat 13 te ikinci tarihin• kaiar aoağıda yazılı 
inde 1 d 1Kph, ıüelii n kolla Kemerde lile sokağında Hay arttırmada Terilen bedel her n• iıtaayo•laraan Aydına taşınacak 
ışıı z fyon çıkm•i• mahıae riyenin umumhanesioe giden olana olsan en çok arttıranın butdayıo tAbi olaoatı tarifeler 
•tler.. Kadın elini bunlara Mustafa oğlu Mehmet Alinin üıtUndı bırakılaoatı b• Hatta aird• ıötterHml,tir: 
&attı. E erral bir barrk•tl• ona kırk lirası ıermaye Neriman ta- taliplerin mabAllloi• tıaıır b•-
nılau ıuenetti. Uzaklarda pat- rafından çalınmııtar. Nerima11 lunmaları Ula olanar. 

kalaama br- '"' (600) _ iiiiiiim== ==--

Beher tona 

lıtaı1on K•r•• 
.A.74ıa .. ,.,, 

D•niıli c 600 
Kaklık < 700 
Çardak c 750 
Tazkırı c 196 
SnUl9 < 17 
Son41arlu c 50 
lnotköy c 850 
QiTril c 850 
Diaar c 850 

DOK.TOR 

Hatip Oü. Esa 
Dahlll Hastalıklar 

Mlltehassısı 

Bsetalarım Her gün Oıtleuen 
sonra Beyler - Hacı İmam· 

lar sokaı:tında 
No. t• - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 3331 

<10 ) R,7 

Dr. Ali Rıza 
Doıum Ye Cerrahi Kadın 
Hastahklan Mütehassısı 

Raştarak Kestelli oadde· 
sinde 62 numaralı muayene
hane in<lo her giin saat 3 ten 
oora hastalarım kabul eder. 

Telefon: 2987 
s 7 (248) 

Ç(lcuk Hastalıkları 
l\1ütehassısı 

Doktor 

Ali Aga~ 
Jlrnıııetgnblarını Hırüıoi 

({ordonda Tayyare Hinem"sı 
civarında 222 Numarah eve 
nakletmiştir. HastalAnoı es · 
kisı gihi lkınoi Beyleı soka
~uıda 84 Nuııınrah nıuayo 

nohane 111<10 kabul eder. 
Evin Telefona: 3053 

M uayeııehnne 'l'e lefouu: 5342 
H: 3 (25) 

Satılık Ev 

1 

Gözt•ırncle Abdülezel Pa'a 
ıokak ( 3 ) nom>trah ve • ı am. 
Yay c"J.duıne 2 dakika 1111"' "'•· 
de gaytııt ha ndaı· büyük lııı 1ı 'h. 
çe ile bir ~krajı h vi uıı lı ' " " 
eahhktır. 'J'aliplo ri n biiyiik ı. u

dıçah haıı birinci katta 3 na
msr ... ıı yazıhaneye u yabat m11-
kftr haneye möracaatlari. 

'l - 9 . 17 103 (608) 



Rablfe10 

li;.81- ... ~ - ... ... 

Makine Ve ın,aatı Bahriye MUtehaaaısı 

EYUP UEJIAL 
~Iakine lmalathanesi 

Halıınaı;a Qar~ısı Numara 50 

Hamur 
Makineleri 
Mii•He~emin 

nı:ııııulıitı 

olnrnk 

adot makine 
lzıuir.Je 

faalıyettodir. 

A lakadarla -
rın bu makine
lerırı faaliyet 
tRrzları hakkında nlRlı'\nıaı alınlllllrını ıavAiye ederiz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
}at}hane Ve Un Det}trmenlerl 

İçin lıilumnın ııl~ı VA erlAnl ımııl edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazrızyen 

Her boyda ve her kuvvet 

her c[rıs mahrukat üzerine 

Bilumum Dl'nlz lflerl 
Durhinler, tnlombalar 

tesisatı mib8nikiye esan~iir ve 
v!nçler ve sair işler Jernhte 
ve kaha! Pdilir. 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telefon 2254 
Mefruşata müteallık en son moda dö~eınelik kadife, 

Gobelen, İngiliz kretonları, file, cıbinlik Vtt perdelik tiiller, 
bRMır stor ve keten perdeler, broıız kornız, çocak arnbnları 
ve sandalyeleri, tabnn, otomobil, masa muşamlıalıırı 
saire bnlunur. 

lzmir - Yol Bedesten l!fu. 29 
10 - 20 (3:.!3) 

~ ~ ·. . ' ·• 

lnşaatınıziçin atideki ihtiyaçlarınızı pek unuz 
temin etmek isterseniz Halim a~a çar~ısınıla 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethanesine müracaat e<lınız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden Uivhalar ve bunların 
teferrüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütiiın Markalar 

En M&aalt Şeraitle 
Mağ•z.emızda Satıhr 

- • ! ' ~- ' ".-~ ... • 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL...A.C -
Hamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Hnşdurak Hiiyük Salepcio~la han karşısında 

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

·umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son eietem ıuiıle, kaıın, baııırsak, böbrek ve dognm 

netıcesi lüzum gii8lerilen pilotla, pilotsuz kauçuk konalar, 

knsık baıtları, düztabanlar için taban kıırsaları gayri tabii 

dO/tilO çocokların vücutlarınılııki iğrilıkleri doğrultma oi
bazları, kemik hastalıkları neticeRi husule gelen kambnr
lakları doıtrultmak için konalar ve kendi ihtirıumız olan 

miilelıarrik el ve ayaklar, talebelerin çalışına esnasında fır

layan kürek keınikleı-inin gayri tabiile~mesine mani olmak 
için kursalar. 

1 ürklyenln yegtlne müesslseal ve eserlertle raf1bet ve 
itimat kazanan aun't aza tlmtl ve mlltehaaaısı 

Fahri Biza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul Hatları : 10 ila 12,30 öğleden ıoııra 

kadar. 

Adres : lzmlr Kaymakam Nihat bey caddesi No. 20 
0-20 (355) s 7 

-renf Asır 

Sahibinin 
Sesi ~-

EN SON ÇIKAN PlAKlAR liSTESi 
J\1ÜNI il ~URET'l'IN H~'.Y 

Yıldız lürküsu 

Ay Doi(du Batınadııııı 
J\ LA HN 1<:1' ŞÜ f\ BÜ RE\-

Suziııak lakijııu. ıdarnetle 

H iiz11nı 'l'aksiın Klarnetle 
RUHAT HANIM 

Şen Dodı.klarılakı Hırndeler 

Hiizaın ŞRrkı. .l\Jızrabı Gezindir 
RRYYAN HANIM 

Kelebek. Homb" 

Halıar Çiçeıti 

-
RRVt\f HANT\{ 
-~~~~~~~ 

Karcıgar :;>arkı. Hayıo Henı Alılallın 

Amlln Aman Sarı Kız 
\I URl'A FA R~:y 

H üs<>y ui :;>arkı. .Lelıı mdtı Açar keıı 

Giig•iiıncleıı Kaçıp Gıttin 

NRDIM~: IJ.\\T\r 

Ben Ajtlarkeıı 

RÜRRYJ,A HRDRIYR RANIU 
H uzııııı :;>arkı. Uürdüındu ::loaı 

(liiniil Altlı Riilhiiliim Var 

Haraççızadelerin en lüks 
Ve çok sağlam mobilye ve san

dalyelerini tercih ediniz 
l3mir ikinci Beyler Sokak 102 

TELEFON 102 

HARAÇÇIZADELER Mobilye 
Ticarethanesi 

Pl:;ATT 
hlakını\ ~'ıılırikıtsıuııı 

NAMDAR ÇIKRiu-l 

--
1llrktge 

lZ'.\llR 
Yeni Manifataracılnr çarşıeı Saffet 
Hokagı No. 3 1 ele/"n No. 2413 

P. K. No. 234 

ISTANBUL 
Aeır efendi caddesi 

Baker hanı 
Posta kutusu : 416 

Emlak Ve Eytam Bankasından: 
No. Oinsi 

A. 701 
975/976 
306 

Karataş 9 Eylıll sokagı 112 
Kııyuoıcalar çar,ında 41/-13 
Hocada Mecidiye O. 60 
Karşıyaka Alaybey yalı 

l'f 

iki dükkAn 
dükkan 

Drpızito 
J,ira 
15 
15 

8 
109 

Salihpa'a caddui 89/91 
f.metpa,a mahallHi 
Iskender c A lpaulan > 
ıokagı 4.1/'.!2 
Oımaniye cadd11i Ba· 
yındırlı çar,111 
Memduhir• mahallHi 

2 

Kir•9likaya sekajtında 6 
!kinci Süleymaniy• mahal-
lni Nezaket ıolı:agı 4 

c c c c 4 
Manha Sultan önü eaki 
guraba baıtaneai caddeıi 2 
Maııi1a Salt.an önü t1ki 
gnraba haıta•eıi cadde1i 
Saray mahallHi banka 
IOkRjtt 

2/1 
8/10 

e'f 50 

10 

dükkan 6 

15 

nin bir kuını 7 
nin iilt kumı 16 

< 
c 

20 

20 
20 

Mnki ve numaraları yukarıda yazılı emlAiı:ln bir .. nılik ki· 
ralıorı 8/10/934 Paz1&rtt1i gttnti 1aat onda !halı ıdilmık üzere 
mlizayedeye konnlma,tur. Talip olanların hizalarında yazılı de· 
poııtoları Tezuıwize yatiraıak ıııüzaeyedeaiıuı iştirak ıtmıleri. 

7 'l'~erini11'fvel 1934 

Olin 

Temizlik!.. Sıhhat!. Gftzellik!. 
I~te Hadyolinin Hediyeleri 

Daima Radyo/in her zaman Radyo/in kullanınız. Dlılerl 
lncl gibi yapar. Radyolin dif macunlarının inclaidlr. 

Muhterem Doktorlarımıza. 
Ademi iktidar, 

Kar~ı 
erkekl'1rdı:ıcl umumf za/lyete 

müessir bir lltlç 

HOBJIOBlN 
Tabletlerı fennın tın 1011 nazuıyelerıııe te'flıkan ihzar 

edilen ba çok f•ydalı ıuüıtahzar hakkında fMzla izahat vı 
meccanen nürunne almak iıtıyen doktor beyler Iatanbulda 
Karııköyde Ziilfarııı ıokagında ( 17 ) nuınarRdA 

Hayı·i Rif at ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat şırketını mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 4 -26 (573) H 3 -
·'Ana Sütünün Aynıdır~ 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Gürbüz Olur 
Sıhhath OhJr 

Rer Yerde Arayınız 
Deposu : Hiikfiınet karşısında şekerci Ali Galip 

SEV iM paHtahnııesi nde. 
S-26 (468) H 3 

Emlak Ve Eytam Bankasından: 
Eaae No. MeYkiı Xo. Uın11 Depozı;o 
B. I Ahmet aga malıalleıi Hirinci 

kordon konRk iskelui kar~ıaında '2/Ul Depo 1000 lir" 
67 Fenıpa'a bulnrı buınalıane cıvarı 1 10 c 800 c 

Mevki ve numaraları yakarıda yazılı eınTalin bir 1&nelilı: 

kiraları 20/10/931 Onma günü ıant onda ilıalı edilmek üzıre 
kapalı zarfla müzayedeye koııalınu,ıur.Talıp olanlnrın hızalarınıl• 

yazılı depozitoları nzneınıze yatırmaları ve teklıt mektuplarını 

ihaleden nHI •ubomiz müdiirlügüne vermeleri lazııııdır. 

7-14.-19 42l0 (605) 

lzmir Sahil Sıhhiye 
Baştababetinden : 

Merkezi 

Merkez için iki yüı teaek• benzin n Ul'la tnhaffazlıane11n• 

tHlim elli teneke benzin ile on iki tenıke nı<lkina yaj?ı açık ruii• 
naka1&ya Iı:onulmn,tnr. Taliplerin prmameyi giirınck için heqıiin 

müaakanya iştirak edeceklerin de " temıoat akçelerile 'l'e,riııı~f· 

nlln 27 inci OomartHi güoü waat on he.te P.ı1aportta uhil ıılı• 

biye m~rlı:ezindıki komiıyona ınilrılcutluı, 7, l l, l6, 22 



Y'eiit A81T 

Irgat Pazarında Azizler Sokatında . 
----.. ----

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

. . 
il 

NURA.HA.YA. 



F r atelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandatı 
Kumpanyası 

•. v. 
W. F. B. Van Der 

Zee & Oo. 
Deutache Levante ltnte 

.Al\IMON Tpuru 2t bir.inoi 
teşrinde bekleniyor. 28 birinci 

te,rine kadu ANVERS, ROT
TERD A M, HAMBURG ve 

HERKULES Tapum 5 te,
ri niev velile beklenmekte o lap 
bamulesini tabliye eilerek Bour· 
ı(a~, Varna ve Köstence için 
yii!r alacaktır. BRE!l1EN'e yük alacaktır. 

HEHl\ULEı:! vapuru yirmi FRtESLAND vapurn 9 1 ci 
teşı ınıenelilen yırıni Uç teşri- teşrınile bekleniyor. 15 1 inci 
rııevvele kadar ilo!!ru AKV EJ{8 teşri ne kaıhr A ~ VERs, ROT
ROTE B DA.ll AMSTERDA!.11 ERDA:\1 HA \lRUHO ve BHE

vP HA~! BUHG içın bamnhı :\1 EN limanhrıııa lııunule al.a
Kl:ıcaktır 

ULYS~ES vapnru yirmi 
dol, uz teı;;riııieYvel<lo 

ı;ıeYvele kailar doj!ru 

"" A'.\ISTEHDAM 
elaca~tır. 

İİÇ tAşri· 

A~VERS 

için yiik 

Sveµska Orıenl Lınten 
H1~.MLA1"D nıotilrii :ı terinı 

HYele bek lennıektt1 ohıp ROT
l'EHDAM, HA~IBUHO, I\0-
l'E.!'.HAGE, DANTZIG, GDY· 
l!i l A GOTEBORG ve SKAN Dl. 
1-. AV YA limanları için yük 
alacaktır. 

VASLAND npuru on sekiz 
le~rıniırneldı• iieklenmekte olup 
doıt rıı Dun kerk, Rotterila oı, H aın
hu Ti( Oopenhagı-, Dantzıg, Onte-
borır ve Yskanilina•ya limanla!'ı 
için hamule alacaktır. 

GOTLAND mntiirii 3 t•ş· 
ri nisanide ROTTERDA.M,8 A ~1-
B URG COPENHAGE DANT 
ZIG GDYNtA GOTEBERG v11 
lSOA.NDTNA "VYA limanları 
için yükalacaktır. 

Service Marttım Roumain 
.'\LBA JULIA Vapurn 011 

ıekız te~rınievvlede gelecek 
ve ayııı günde .M A Ill A 
HAI~OELONE .MA RSTLY A, ve 
OE.l\OV A'ya bar11ket edecektir. 

Yolcu •e hamule kabul eiler. 
ilandaki barekııt tarihlerinde

ki deıtişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

caktır. 
A~GORA npnrn 28 birinci 

teşriııe lıekleniyor. A~ V ERS ve 
Hamhıır.,tan yiik cıkıtracakıır. 

~ . 
Armemenl H. Schuldl 

NOHBUHO npıııu yirmi 
biriııcı t~şrınile bekleniyor. 

Hıınınlesıni çıkarıp A~VEHS 

ROTTERDA'.\l ve HAMBUHG 
limanlarına bamnle alac:ıktır. 

ARMEMENT DEPPE 
LYS vaparıı :.W hırinci 

teFinılı bekl~nıyor. ANVERS 
ıçin yük alacaktır. 
1 HE EXPORT ST EAMSHIP 

CURPURATJON 
J<:Xll,O~A vaparn 6 1 inci 

teşrinde bekleniyor ~EV YORK 

BOSTOIS" ve FIJ,ııDELFIY r\ 

içıa yük alacaktır. 

EX~10UTH Vaporu 17 1 cı 

QElUi'.\lOlll<: Vapuru AN

VERS ve LI V EIU'UJJılaıı yiik 

çıkarmıık için 1:3 eyliilıltı lıek

leıııyor. Yiikiinii çıkaıılıktaıı 

sonra Hq~as, Vsrna ve l\iisteoco 
Oalaç, Sulına ve lırnıle •\•n liik 

Fazla tafsiHlt için lkinci Kor- alacaktır 
donda Tahmil Tabliye Şirketi GA~DIA:-. l'AClFlO STEA:\I 
bınası arkasında FRATELLl SHlP A~U HAIJ.wAY Oll~S 
SPEROO acenteliıtine miiraoaat Lıverpul, l\lontr~aı, ı:>ı. Jıılın 
edilmesi rica olunur. ve Halıfak~ lhrıkıle J\A::>iADA 

T .. ı .. ton: :W04-2005 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zayi 
932 1tııt1ınde .Mödafaai Hu· 

.kuk mekte~indın aldıRım 119/ 
255() N o.lu şabaılıtnamımı kaza 
en kaybettim. Y ıniıiııl alaoagım· 
dan eıkl11nl• hükmü yoktur. 

Su Şırketındı kaTaz 
İbrahim ogın Haaan 

4235 (602) 

nın tekmil ~Pbırleıı ve lraıı~at-

lııntık Yapurlarla şiıııenılıferler 

arasında ıııiirell<'P •••iMier. 
Vurut tarıblerı ve nı.purlı.rııı 

ısimlerı üzerıne ınesulıyet kabul 

eJılrnez. 

N V \V. F. Hanrı Van Deı· 

Zee & Oo. 
Birıncı Korılon 'I'olefon Ko 

2007 - 2008 

Her yaştakimız ıçın kıymetlı bir ziııeıtır. İyi bakılmamış 
maçlar kepeklenir, dökülür. Kepek zail olmaz zırnnetıneyız, başım 

çıplak kalac'k dıye üziilmeyıuız. 

FEN 
Ha gı lıı arızaları ğıderıu~k ça

rı•lerıni lıolıuu~tur. 

Ferit Saç Suyu 
ı,ıc fenııııı yegiiee bnrıkui bu 

IH\çta tnplaııınıotır. 

Başka ılaçtan memnun olmı· 

yanl:ıra ıa.,ııyen .FERi!' SAÇ ıuyıı 
kullan•ııılar. 

ilk gıınde kepık gider. Saçlar 
kıı•n!lanır 

M. DEPO 
S. FERiT 

ŞiF A ECZANESi 
Hilaliahmer Merkezi Umumı

sınaen: 
Eskı,ehfr Hlllöllahmer ambarından: 

.\lııhtelıt t•rit, keten pantalon, terlık, çaatalar, terzi malze. 
nıe11, •e 1B1re •6 TttriniıTTeldu 

ltfaıye, ve Fıyet marka otomobiller Tt walzemt1i, demir n
rillır •7 TtpınıeTnldo 

Preı tezg§.bı, teaekeci kordon wakinuı, elektrik malzeın11 
•9 Tıtrini1Tnld1> 

Bakır kaaan, ot T• kıl fırçalar, Halat, ba~lıklı ıjtır takımi 

lan 11 Te,riniıynl 931 ta.rthinde 1&tılacağındaıı taliplırin mü-
raoaatluı. 5, 7. S. 9 '207 <593) 

Yeni Aıır 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1E1 

Vapur Acentesi 
Cendell han Birinci Kordon 

Tel. 2443 

Dhe Ellerman llnea ltd. 
1 ahmll için beklenilen 

ııapurlar 

Lonrlru Hattı 
• 

DESTRO vapuru 4. hirinci 

t~~rirıile J,ondın Ye Hull'• 

THURSO vapurıı 12 birinci 

t Finde Hnll'e 

PAUJ,I.\"E vapnııı It lıirincı 

tı•şrınde Lon !raya. 

ı:>TOHK .-:ıpuıu 

te~rınıJe I~ondıayı'. 

2 ı birinci 

lwerpool Hattı 

EG. P 11 A~i •apuı u 1 l birincı 

Jeşrııııle L.varpol çe Glaıko•a 

LE8BlAX vapuru 25 birincı 

te~rııııl• Lıvcrpnl ve Ola.kova 

1 ahll11e için beklenilen 
vapurlar 

Tll U k:';O vapuru on birinoı 

le~rınde An•ero, Hali •e Loa• 

dı adan. 

ı,gsııı A :-< v•purıı on birinci 

teşrıııde Lı veı pıı.ıl ... Snnııea-

dan. 

DAGO •apurıı ay nibayt1· 
• 

tıııde Aııveıs, u ııll T8 f,ondra 

dan 

pnrl:ırııı iRııııleıı iizerıııe 

lıyet kalıııl eılılın~z 

t\ lına11varıırı 'I'ürhıııg-tuı darül· 
liiııunu Tıp fakiil!Psi 

ıııuavınleı inden 

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

.Mnay~ııolıaııe•ını Birinoı 
Beyler sok•~• ( Elhaınra ıi 
nema11 arkasında ) fı5 numa
raya nakletmıştır. ( l 145) b 3 

JARDANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
lzmlr, Pire 1 rlyeate ve Suıak 

tçln muntazam haftalık Postaaı 
Seyabatın müddeti İzmir 

Triyeıte ~.112 gündür 
Her pazartesi günii muu~a. 

!at ederek çuşamba günleri öıt

leyin hareket edecektir. 
llk hareketler: 

10 Teşrinie•velde : Bl~d 
17 T•şrinieYnlde: SIRBIN 
24 '.l.'e~rinievnlde Reogrnt 
31 > BLED 
DlKKAT: npurlar çarşam

hR giinii 1Bbab yük almıyaeak

lardır. 

Garbi Akdeniz Hallı 
01 l'l'A Dl BgHGAMO va

pnru :!O e.vliil saat 18 de l\lalta, 
Mar•ılya, Oeııova, Napoli, Lı•or
no,Messına, Oatanıı ve Palerınoya 
hareket edecektir. 

Pııe n Trıye•te yolcular için 
fiyatlarda tenzıliit yapılmıştır. 

Yolcu ve navlıın ıçiu tahilat 
J. PUSSlOl:i acentesıne mürn 

caat ediniz 
Kordonda Cemal Oendeli ban 

N o. 13/14. 
(189) Telefon : 2548 

lzmlr Beledlyeslnden: 
Karşıyaka su ışl~rınd• kul-

lıtııılmak iizere bin sekiz yüz 
ruetre nzunlngunda altı bin do 
kuz yüz altmış altı kilo gramlık 
knr,ıın bom kapalı zarfla mii
nakaoa ile 20/10/934 te 1aat ııl· 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

Saç Losyonu 
Komojen 

Kanzuk 
Kepeklerı ızale ve 

~açları besleyerok dökül
mesine mani olur. 

Kıınzuk Haç losyonu 
müma11lleri gibi yaglı 

degıldtr. Tesiri kat'i n 
ıayıbası !atıf hır los· 
yoadnr. 

Tanınn11ş eczaha· 
nelerden ve parf ü
möri mağazalar
ından arayınız. 

(993) 

Sağır Dilsiz Ve KörlerMQesse
sesi Müdülüğün:ien: 

!ıliie•sesenin 1934 mali 111neıi tt ibiyacatına yeninden mubaw

menat nzedilmiş. Te 5/10/931 tarihin• müudif PazartHi giinü uat 

15 t• ibalHi yapılmak üzere tekraren Tt 21 etin müddıtl• miinı

kaaaya konınnştur. Taliplerin ••ralti cörmok üzere her gün mii 

~11t1e idare heyetin•, yı•mi mezk~rda da ııhbiy• müdüriyetinde 

rnütıttkkil koıniıyoaa möraoaatları llAn olunur. 

27-2-7-12 &082 {651) 

lzmlrln Eyi Suları Yokmu 

VAR 
Koç Taş Suyu Var 
lstanbul memba suları ayarında derecesi (JJi) 

Satış merkezi : Başturak camii altında 
No. 20 Telef on I_ 2967 ] 

m!~!uı (Ihlamur) 
çiçegi geldi. Oeçoın ıenıı çok rag
bet görmesındın ötürü ıneTcndu 
kalmıyan hususi pı.kıtlırimizıu 

ihzarına bR~I anmıştır. Dilkldtnıu
da &atmak iizerıı bizdH paket 
alan unaf ihtiyaçlarını temin 
etıinler. Çünkü rekolte geçen 
Hneye DRzaran azdır. Paketler 
5, 10 kuruttnr. Karadeniz malı 

S 1 tozunun zarif ku-
8 ep tuları yalnız 15 

kurııttur. ·roptan alanlara iı
konto yapılır. 

lşıldak ~~~a,ıkto;: 
omıaline faik Te daha ucuz 

olmuıoa rap;men iki tiirlii hizmet ifa eder. 
Asker markalı hakiki flit, Fayila, Kilsekt, Atili\, Blak Flag 

Flayozen sinek lldçlarının her boyda kapalı kutuları Tardır 

Dökmı•slnin litresi yalnız 100 kuruştur. 
ARTı" kumaş hoyalarımızın tecriib~Rini yapmıyan kal, 

madı 15 knrıışla rııngini atmış ipekli pamuk)ıl 
yünlü elbiselerini11i istediginiz renkte hoyarsınız. 

Reımi rubdataameyi haiz LEYLEK markalı rastık sııç hoya 
sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederız. Esnaf için topt:ın sııtı' mer 
kezi depomuzdur. 

Turan tuTalet eabunu ECE Tim toza, Kaol Brasso, pire toza 
karpit, çay, kına, aakız, diş ıoRcunları, kakao, kolonya, kola, tut· 
kal, demir biadi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
muetardn, çıçek boyaları, zamkı arabi, çamaşır için soda, turça, 
leke toza, sabun tozu, liiks Aııbunn, fare zebiri v.s. 

'l'ELEFOK : 3882 

:S.A..:K: ~.EL..:E 
Kemal Kamil Beye 

Erkık - Size ıczacı Kenıal Kamil beyin (Gönül) kolonyaııO 
j takdim edebilir miyim71 
ı Küçük hanım - Çok meni, Kemal K~nıil be:r Hil~l eczab' 
'n11inde Bahar 9l9ıgi, Altın ruya, Y~ıemin, Fulya kokulJr 
içinden hanımlara (Göııül) de nrlyormu,. 

Erkık - Şa yeni yaptığı Göniil kolonyasını mı'! 
- Küçük lıanım - Ent Gönüldı ne eebbar ne koka, 0 

lusun ııe hayal ne znk T• zeralıt Tar Telba11l bini gıcıklıf'1 

ııeler Tar bir bllıeııiz •.• 

CEBBAR ZADE 

Yorgancı Muharrem 
Usta :Dlahdumları 

Hisariinii Yorgancılar çarşısı No. 7 - 9 - 11 
TELEFON: 3755 IZMIR 

Kaştüyü paınnk n yün ile her model üzerine el ve aıa· 

kinıı dikışler ıon moda fantazi yorganlar n karyola takıı:ıı• 

!arı, ıüs yaıtıkları n tılerru11tı, kordonlu yataklar, tül oi· 
binlikler kadife Te kumaş üzerine farbalabos Te güueştili 
perdeler, kanapıı aaııdalye kılıf !arı, şark oda takımları •e 
1&irt magazamızda imal edildiğinden ucaz fiyatla tedarilı 
edebllininlz. Toptan T• perakende ıipari' kabul edili!• 
Pamuk üzerin• d• iş yapılır. 5-13 (t40) 
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