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s Si 
Yug oslavya Kra ı Alel<sandr 

Hz Sofy ziyaretinden sonra Pa 
rıse hareket ettiler. Fakat iki 
Balkan hükfımdan arasında gö 
rüşmelerin akis1eri devam edi 
yor Bu ziyaretı, Balkanlıların 

elal 

Cumhurıyelin ve CumlıurJyet eserletintrı bek~lsl, sabahlaı ı çıkaı siyası gazettd11 

ey Adana 
iada Faci 

a • 
1 

e 

•• 
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u nlaşmasına biivük değer veren, ey 
.,B lkanlar Balkaniıhndır" pren 
1.ibine candan ba~lı olan Türki İstanbul 7(Hususi)-Türk Yunan yapı'makta o an dokuma fahri· 
ye ancak inşirahla karşılanmış Hükümetleri arasında ticari mü· kası için bu sene Adaoadan pa-

u 
de 

s 
ef Ç 

er halde 
Fazla er ha 

Am rlkada Baladur Efendi Tamam n 
Nam Ve Hesabın Çallşmı 

Bey 

tır Gerçi Balkan milletleri ara nasebcı lere teallfık eden i şleri gö muk a macağını 1ebşir etmiştir. 
ama, nifak sokmakta menfa k 1 k · Vekil bey ve maiyeti dün gece :R.e.nızi. 
attar olanlar Sofya goruş- rüşmek ve i i dost mem e etın Remzi beyin cevabını Cum 

:Beye Cevabını. 

k. · saat 22 de har*'ket eden trenle meleri arkasında asıl s 1 z, il<tısadi sahada mesai işfra mı günü Aydın giderken okudum. 
b 1 ._ b Y Ma'atyaya dogw ru şehrimizden b k ayni KOm inezonlara yer daha semereli kılmak için u · Aydına giderken bu ceva ı o u· 
vermekten çekinmezler Onların nan stan milli iktisat nazm M. hareket etmiş ve hararetle uğur- manın insanın ruhu üzerinde büs· 
ğözünde Balkan birleşmesi sevil lanmıştır bütün ba~ka bir tesiri oluyor. 
miyen bir varlıktır. Çu""nku·· •ulha Pesmazoğlu yakında Ankaraya ı ,,. h1ılkatı 

"' Far a 1. a lnc.r muhitine girer girmez, son 
kuvvet veren bı"r e•erdı"r. Fakat geliyor Türk . Yunan iktisat } H 

" lstanput, 7 (Hususi - ey· rekoltenın son günleri gelip geç-
büyük harbın açh~ı yaraları vekilleri arasında cereyan ede-

beli Ada açıklarında Füruzan miş alınan alınmış,satılan satılmış 
tamaman sarmamış olan Balkan cek görüşmelere Yunan t ıcaret 
hlar btitün çektiklerinin bütün mehafi inde büyük ehemmıyet vapuruyla çarp•şarak parçalan- müstahsilin sen lik pla~.çosu Y~· 
istiraplarmın kökü a~laşama verilmektedir m k t "l batan Afitap mo pılmış ve her ş y t ayyun etmış · a sure ı e b öd . 
mazlıklarında toplandı~ını bilir 1 Adanodan Malalyaga törü fac a!ı etrafında tahkikat t r Kimse orcunu eyememış, 
1 r. Balkanlar kaymyan bir j k b"l kimse para artıramamış, artır· 

Adana 7 ( A A ) lkf t devam edıyor Yüzme 1 me- .. A 

kazan halindevken Balkanlı lar V k"I" C lAl b Ç f .-b. 
1
. w:sa d kt . . b w 1 33 yolcunun mak şoyle dursun, hatta bahçe• 

zaif ve peri andılar Sürüklenen e ı ı e a ey t tçı ır ıgı ve en çın o u an 1 . t 1 l . 
b. . . d h t 1 ce et er·ı bulunomıyor Motör ü l lerdcn ncı.r op ıyanh a.me enb• .. n 
ır s1yaset. e malikt.iler.~ _Milli var j zıraat o ac:ı eye .er e mcm e- l h ı ki _ . 1. 1 

k ücretini bı e emen emen u· 
ı annın ıcap ettırdıgı yaşatıcı ketin çiftçı vaziyeti, z raat ist 1 kayığın Yalovadan gız ı 0 ara t•• müstahs lin kaffesi ödeye· 
iyaseti düşünmeS?e vakıtları sal ve satış muame e eri ve koo hareket ettıği, mo_tör K~p~a~~· 1 ~~mış, amele parasını verebil· 

yoktu Çünkü sergüzeştten, ser t f · 1 · .. · d b. t ld - b td lı b _ . pera ı ış erı uzerm e ır saa nm ehliyetsiz o ugu ı ırı · mek için bin bir çareye aş vu · 
guzeştçılerrin tabrikatmdan baş kadar görüşmüş ve Ka s ı" d h" b" t ft d d" 
alamıyorlardı Y er e ~ or ruyor ve ıç ır ara an er ı · 

~a~ Türkiyesinin "Sulh ve ~~~~~~~~~~~~D~~~~~~~~~~~~~~~~ ne derman bulamıyo~ Ağlana· 
anla ma,. siyaseti, ilk defa ola- c k h l isterdim ki Remı;İ bey ,~~~·- """''.-..,,........~-'-....;U..-.---',~-

rak Balkanlıların bu karanlık -Sonu beşnici sa/11/edc- Topçu oglu /\ıazmi Bq 
yoldan ayrılmalarına yol açtı. 

Balkan antantmın ne kadar 
olgun ve samımı S?Örüşlerin 
mahsulü olduğu meydandadır 
Fakat bu antantı hatırlarken 
Yugoslavya kralı h zretlerinin 
Gazimhde mUIAkatlarından sonra 

!~~kiye - Yu~oslavya araınnd 
~rul~n sıkı dostlu~u unutmağa 
ımkao yoktur. Balkan devletle 
rinin kendi aralarında ayrı ayrı 
ani şmalarıdır ki, Balkanlıları 

Paris, 7 (H R) - Vaşinr7ton· 

dan bildiriliyor: Hava nezareti 
müdürlerinden C eneral Wıliaın 

Mitchell Amerikamn Hava mü · 
ayna ülkü etrafında topla-
m t B dafaasını hazırlıyan komisyona ış ır. u balnmdan Yu · 
fo~l~vy - Bulgarıstan görüşme Zeppelin s"steminde kabili sevk 
erını memnuniyette karşılarız. balonlar yapılmasını tavsi~ c et

Ç~nkü bu sayede yanhş bir miştır. Ceneral raporunda diyor 
za ap ortadan kalkıyor Büyük ki: 
!i:ırpta~ evvel ve büyük harp 
ıçrndekı r kabetleri, muhasede 

lcrı Ön~ s~ren er So va Betg-rat 
nlaşması ımkan ız 1ır, d ı yorlar 

~1 B~ zehaba l<apılanl r bundan 
oncekı vazıyet n anormal bir 
v wziyet olduğunu kafalarına 
sıgdıramıyanlardır. Balkan mil-
! ~leri kendı aralarında en 
ıyı anlaşmak, en samımi müna· 

- u Bu kabili sevk balonlar 

dan elli tanesi müdafaamızı 
temine yeter ve şayet Japonya 

başını kaldıracak o.ursa bu kuv

vetle doğrudan doğruya Japon 

topraklarına hücum ederek iki 

günde bütün Japony yı taş taş 

üstüne kalmıyacak surette mahv 
ve tahrip edebiliriz 

" 

a 
E ar 

Japon rmoaratoru ve haıiciye nazrrı H11ota , ....... . sebetler idame etmek mevkiin
dedirler. Netekim son görüşme
! rde de bu neticeye varı mış 
hr. Bııe göre, So ya mülakatı 
yalnız Yu~os av - Bu •rar dost 
luğunun temel m değıtİ, aynı za 
manda Bu garistanm Balkan mı 
sakına doğru en ısabetli adım-

anqada lhtillll Var 
larından bırıni teskil etmekte 
dır Tüıkiye, Yumrnıstan ve 
Roman yanan Yugoslavya le 
çok kuvvetli olan dod ukları 
hunun aksinı bır dak ka için 
b e dü ünmeğe ımkan bıra· 
kamaı 

kan ı r açık ve sam mi 
:ıy et n yo cusudur ar G zli 
b P k şiıpheıı l ombınezon arın 

a k n pay ta ıt arında yer bu
lac ını tasavvur etmek Ba kan 

m akmın ne kad r kuvvetli bir 
t eme dayandığını bilmemek 
o ur 

1 ekrar cderız, Sofya müza 
~e~elcrini biz Türkler emnıyetlc, 
ınşırahl karşıladık. Çünkü Yu 
goslav dostlarımızın Balkan an 
tantına kuvvet vermek arzusunda 
samımi olduklarına kaniiz 

.Aıt. Sevke"t 
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o y 

•• a o 
stanbu 7 (HUSUSİ) - Mad· 

ritten gelen h berlere göre Is 
p nyada umumi grev dahili 
harp şeklmi a mıştır Anarşıst· 
lerle kraliyet tarnftarlnrı da va 
zi etten ıstıfadeye köyulmuş ar 
dır. Bütun ekstrcmit elemanlar 
kanlı hadiseleri körüklüyorlar. 
Grevler F ransaya da sir y t 
etmiştir. Lerouks kabinesinin 
aldığı feevkalad tedbirler 
henüz sükuneti iadeye yet
memiıtir. Askeri kuvvetler ve 
polia müf rcıeleri srrevcilv 

• • 
1 1 

Ba~vtkıl M. Ltıoaı 

t • 
ı 

ıaasında kanlı boğuşmaş olmuş 
tur Ölenle pek çoktur. Zabita 
barikatlar yaparak yoll. rı tut n 
grevcıleri da ·.ıtmak için göz 
yaşartan bomba ar kullanmıştır 

Büyük şehir erde hayat durmuş 
gıb1dır 

Tren münakalfıh. posta, tel 
graf ve telefon işleri büyük müş
küllıtla işlemektedir. Sol cen h 
f rkaları t mamen cumhuriy tçi 
bir hükfimct t şkilini ve kortez 
mecliıinin dağıdılarak yeni inti· 
habat yapılmasını iıtiyorlar. 

""'" Sonu 9 uncu sahi/edı .... 

iZ Lisesi 
ün Alsancakta 
eylerini Verdiler 

lzmır Kız Lisesınin 
18 yaşındakı t lebesi dün 
müdürleri Haydar bey ve 
Yurt bilgisi muallimleri 
Neşvet hanımın yanlıırın 
da Alsancak mıntak · 
sın giderek belediye 
intibabatmn i tirak et 
mişlerdır. Müdürleri 
Haydar bey orada C H.F. 

tarafından kadınlara ve
rilen büyük hak ardan 
sitayişle bahsederek fır· 
kanın namz tlerine bütün 

emniyeti rile rey vere· 
bileceklerini söylemiş· 

lerdtr. 
Talebe hanımlar inli· 

• 
erı 

habat hakkında eyi bir hllli~. -L.~~~~~~.-.::4~ 
malumatla sandık başın - Taltbe ile birlikte ıeymi veren yurt bilf!isi 
dan avnlmışlardır. muallımı /Veşvet lıarırm 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gtlzellikte Istandarizasyon 
.--~~~~~~-r--r-:ı-r~--
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Zavallı koca - Hepsi de birbiline btnzoıor. Acaba bizim ka11 hanoisi ••• 

- /ta/yan kOI ıkafüı Q -



Sahife ~ Yeni Aınr 8 'retrlnleYYel 193.l 

Anketimiz~ 

························~························ 
"Ferdin Sıhhat Ve Hayatı Her 

Mülahazanın Üstünde Tutulmalıdır,, 

Ör. Mitat Bey Diyor Ki: 
. . " . . 

" • 1 ~ • - - ~ ' Yeni Ticari Anlasmamız 
80\ı'yu· tıcilret müıne ıllıg 

ile hfıkiirnohınız arasındıı 200 biı 

i<BU Pavyon Balkın Menfaatlerini Ko
rumak için R'flklimetçe Gösterilen Ras
sa&iJ'etin Ebedi Bir .&bidesi Olacaktır» 

Orta Mekteplerde işçilerin Vergisi 
• , 1 , • 1 i r a lı k b i r t ı ca r i a rı 1 n ş m a ya p ıl. 

Bu•tu" n Sınıflar"a Ders VekaA letten işçileri Alakadar mışlır. A ııluşına mucılııııce Tür· U kıyeı1en Rusyaya 200 hin lir~ 

8 1 Eden Mühim Bir Ta111im Geldi kıytnt'tınde Yiin, Tıftik, oanlı 
aş ıyor lıayvan, n" dırı i n Zeytin ihraej 

Sa • ·ırketmclen, b:llkt.\n ta-,mak •.. Ne biiyiik bir iştir. Hu Ol l d l\11 k Seyyar nziyeue çaııııan in-,tnı olacıtğı zıkır Tt taarıh edil · edıl••cektır. Aynı kıymette ı:rnayl Namzet an ar 2 ıe -rife farkı dolayııil• aldığı yüz ıir"yetın kime olRcagı malum cir, iiziiın Ye tlitthı işçilerinin r ıelde olup yeni kkzrnç kann- eşyası ve billrnssa dıkış makıneıi 
bin idi ur lirnnın i.tırdadına olmadıgına gfü• mii,terek hır teo ~erine Gidecek .urgilerinin tRrzı tahakkuku hak· ııurıılıdci l>a Lükıne miilennzırırn ithal olunacaktır. 
Nafia VekA.lıtinoe karar .erildi· tehlike kart•Bındayız demektir. lzmır mHrıf nmnnı miiftt kında geçenlerde hir ibtıHif zn o tıükiinıl~r tadıl edılmemi~ bn- Giimrııkler umnm müdiirlü 
ğini yazını~ n hn para ile mem O baldı ıu kumpanyaaırıdan alı titligi tarafından gföülen Te hor etınit ,... keyfiyet defaM<lar- lıınc1n~undan _bunlıuıo aynen giinde& ,.Jfıl<adarlara bo hnıuıta 

eaoak olan ba müşterek para Vekalet• bilrlırılen ıhtifaQ iiıe- ıktan l\laliye Yek:alıtine hildi· tatbıkı balında k11zan9 Tergiıi gelen bir tamimde giimriilt larl· 
ile mütterek dütınaııa kM'ı ha- rine orta melıfeplerde mncnt rilmi~ n icabıden cnap alın· kananilı, nafia işleri ta1tbhütlı- taei kanununun 44.7 numaralı 
raket çok mautıki, çok yerinde taltıbe1• kafi gelflCek kaı\ar ye· mıştı. Ba dera da nkalet kazanç rinde bulunanlar ile muayyen tıkruımla kayıtlı (yalnız kal°') 
bir harekettir. nidın şu heler ac;ılmaeı ve orta kanonunun 26 ıncı maddesındıki nı..vaimlerc1e fazla i~çi kull"· ıuiinlıuıran Kat kaa lındndnndıki 

- Bu baııtane açılmak için tab111l çat?ırHla olaıılardan biç ınulıtfllar bordronun bulıınn n nan miiı11eselere kazanç nr~i· gümrüklerden ga9irilerek lmnoo 
n• ıaretle buekıt etmek hizım· kimıenin mektepıız bırakılruaaı- münıene nrgllerioe de teşmilı ııi noktuırıdan giSıterılmek iıt•nİ· lıarıcındıki J.(iimriiklerd.u ithal 
dır' Bu buıı11ta ne dü,öoii1or- na mıydan Terifıııemt-ıi Maarif hıtkkında hiı· tamim giindtr· lın kolaylık bnbrıın Te mun- erlılmıyecıktir. 
ıuııaıf V ıkl\letince tenıip ı<lilmi' Te rni,tir. Zflne nrgıtıri içın i~hu miiHH· .. t __ ... , ,..,,~,--

- Ortad• v~r•m Mücadele ıcap eden amir alakadarlara .,.. Bıı tamim, har kul alakadar terden miifr•dath bordro tARZİ· incir Hadisesi 
OemiyeU gibi aeoelerdenberi h- rilınitti. etmeıi haeehilı ayoen ııeşrını ıninı iıtemıkle mabadını kaybe- TtlrkOfis Me•ele 
mirde faalıyett• bulunan n halkın Dftn Maarif Vekaletinden faydalı buldok: dtoektir. 
çok ylikHk çok kı1metll molH• hu huıııııta telgrafla yine bazı 2395 11amarnlı kazanç ver~İll Di,ıtr cihetten babraa Ye ile me, ... ı ••? 
netleril• bergün bir parça d"lıa teblıgl\t ?akohufmo,tor. Bonon kawrnıınnon 26 11101 madd•ı nd• monzene vergilerinin tarzı ta- 1nclr badi1111ı1tin tahkikat1Da 
tMkemmftl edan bir (Hıtlk miirs iilerını bugiindf'n itibaren .. rkek c Natıa itl•ri ıaabbütleriodı hn hakkak .,.8 talııili 11aıea kıazAnQ allıkadarlaroa devam tdilmıkte. 
1t11ıi) yani cemiyıtuuiz nrdır. moılrim mektehindı hir •oha lonanlarla ınuayyen menhaltrd• nrgi•i kınanunon uynı olduı?n dir. 
Biz hu bnıaıtta faal bir nziyele ıçılarak derı faaliyetine g•file faıla i99i kullana• mö1111tHler gibi mukftr kanonlarda aarıtbat Dün blr mubarrimiz Türke
geçebilirfı. Ba paranın bir oektir. Krk•k liıHi bioa'ıinrn yal•ız it9llere ödedikleri pua holonmıyao abYalde de kaun9 fiı miidürü Akıl Emrullah M,· 
kıımtle Tıpıoikte me•cnt ıArl mfiıtaadf',.iılı~iml•n dol,.yı, açıkta yek(non11, i99i Ye amel• adedini vorı11i kanonu bükömlerioio den bu i'io tabkik::atıu 

't'ertm MDcatıtlt Cenuytti Rıisl baıtahkfıu haat•nHine bfr paY· kalıtn talebeoin dere görmalerini ıaubteTi bordro ••reb11irl•r. Ha tatbik •dileceııi mezkur kaaun- ba•l•nıp ba,ıanmıdığnU ıor-' 
Dr. Mıtat bty yon ilan edilebilir. Bir lnımı teının için 'filkilık orta mektebi takdirde iıtihkak ıahıplerinin lıurn 11.,. 7 noi maddelerinde mof H momailıyb ct1'aben falt--

1.leketin an mühim ibti1a9ların- da cımiyetıa zaten ötedınbuı ,.auında bir bina totnlrnu1tur, imza Yeya mUbftrlerini baYi ~(istırilmek şartile her öç kınan kikatmdatı haberimiz yolrtor. 
da• birini tetkil •••n blT Terem Boo&da a9mak fltediRı yirmi Bu birıac.1a da ueralere hugfın bordroların allkalı memurlar yekdığırile alAkalandırılmıt n Nazmi hay oeYap T•reoekmit 
jJaut•nMi yapıl•aııoa n1a ••Y· yataklı bJr mHet1111ye 1arfıdl· başlanacaktır. Gır .. k bunll v• tarafından iıteoildigindı göıteril· hükümleri birbirine uptedilmit nrefn ite ondan ıonra nıtioadı 
bat hHtanınin tenii boıoıona lebilir. Bizim tasaYfUr ettigimız gınk erkek muallim mektebinin mMl mecburidir. > lJenilmi' ve 2395 nnınarah kanon da buh· belki hiz de ~bkikat 7aparıı, 
ıartedilm11i mınahk otacaıı ka· baıtanenio yar111 iioretli yarııı ilk sınıfını' namzet olarak kay- olop boıınla Yazii L:anınca raıı Te munıtne yergileri ka- dımittir. 
uaatinde buhınmo' ,... allkadar üoretıiz olacaktır. tledılmit olan talehtniıı bogün d:umi ıur.,tte Teya muayyen nunlarmdan muahhar buluomu, B h ,,..,,.,,., • 
•evatıo bo it etrafında •• dil- Yani tıe11öıtın ıonn iclame mektehe miiracaatları ve dıu- mntımhırdı 500. 1000 adedı olduğundan 2895 nomaralı 0 emya 
,ondHklerinl anlamak iıtemittik. eılffebilm•k için yar111 iioutfi ola. farı batlamafarı icap etmektedir. ~ibi hü1ük miktarda ifçi ,... kazanç nrgi11i kanonu o un T k 

Bu •e••n etrafı ad• a9tı1Jı oaktır. Zaten böylı ilcretli ı.,. y f!Oİ ta lehe için kız Liıeeinde aua•I• çalıttıran .imendöler, yol meTanuhahı yirmi altıncı m"d· a ımı 
11111 anket• giiaide doktorları· kllAta da ihti1aç Yardır. rl• h~ıı tertıh11t alınm"sı miin .. " Ye tair• gibi amnro naf ia mfi· deıind• l{ôsterifeo müteah · lzmlre Jlll Gelecek? 
mısrn oeYapları earuile lntitar - Niçiıı ayrıca cenııy•t be. ıup l!iiriilmiit ve bazı lıölmeler t•ahhitlerile ttiltta, incır, iiziim bitlerle müN,...lerin, yalnız 
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1 k di k ı. •. ,,, ama guuu • •• o • e· Wf eme te r. aahırıı& da hir haatabane açma yapılmak ıur~til• iutiyacıa öuüoa İfliyıo biiyiilc ihracat ınü111e1a ıtçilerirı• mabıaı va munbıurr "' b 
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Dü bi h i · i V T ik k. .. .. nerua çe u o a ımı • .,,~ n r •n an ram• erem iıtiyorıunuz' Yalnız epec te ' geçilmi,tır. Te fabrikaların kaunoi miatları olmak uz.re, bnbrao Te mnn-

1 
k. F l ' k" r 

mticadel• eemi•eti niıi doktor pa•yon ,,..apılıa ka·fı' dettı·ı mıdır' K ı b ı · J l ede .:. üt d ti aşara enera 11 ır 1 1 ga ıp 
J • J ,. ız ta • *' erın < • >ıı say zarf ınd" her ay •erme1te mecbur zen• Yergileri i9io •• m re a ı 1 J> h t f_ 1 

·:u '-- • · t t · d d ~ . ge en >O emya aaımı1110 S• 
;m.hat u.yı zıyare e mıt Te - Bavır. biitün anyx • kız J .. i11ıindı dertlerin• lıaıtlama· ofd .. Lları bordrolarda hinlerctt bordro tanziminden iltiıoa eclı-

1 
. ~ ~ lL.t 

i . . f ·ı ut I ua • re getırı,er- .. maç. yap· 
oem Jet reı•ı ıı atı • mu a ••ınn nremle müoadele oemiy•tl•ri ları tıınıa •llılmitlir. iafm yazmak kftlfetindın korta- l•r•k itbo Tergilerio mabtaear t 

1 
. i I . k ı•bt 

iri k ırı muı ıç n zmırapor u n 
rica etmittir. Tardır. Bunların hfıkftuıet tet • Karşıyaka kıı muallim m• · rılmaları kaatolondugu aola.ıl- bordrolarla ma1•ndıklarına ya- tarafından t•bbôeatta bnhıual· 

Mitat bey mabarririmiıin: lltil• hi9 alakaları yoklar. Ve tıbile Karşıyaka n Huca Orta kt.ad tırılmAıı Te ba. ıuntl• muayyen 
Verem baatanHi hak1u•••ki yaptıkları itler bir hülılnMt mekteplerinde nziyet eyidir. Bu uı& Bal~:ki 1890 uamualı ikti meniwlerd• fazla it~i Te amele mnştnr. ,. • r ., 

... riyatımısı takip etliyorıanu•' biltçeli•• •tırhk Tıreeek dereee. mekteplerin yer vaziyetleri Ye .. aı bahran Terıiıi kanun11DRB çal~tıran möu .. Hlerl• nafıa A tury1 Heyeti 
D•iil mi ınalin• ,. cnabı de çoklar. Gfüec•kllDIZ bir gön tal•be meTcndu jzdihama •• 1 hıoi ,... 1980 numaralı mnT'a- l~leri teahbildat1Dcfa bnlanınların vus a 
Ttrmitlerdir. ı•leMk biııa cımiyı&imlı de mü.kiil:lta ~•r. lnrakmamıttır. zene -Yergiıi kananuı:nn .t iioeü i,çileri için aıüfreclatlı bordro 

Tabit d•lilmiyd Hem bllH· halk• ne kadar tRiıleli müHHH. Mektepıızlık yfiıilnJ•n mek- mM4dalerinde .,ııt bordrolaran tanzim etıaek killfetiadeo kor· DüA Sa~fİIİD CiMİ 
nls na Jııyeoı11la takip ediyon1•. ler açaeakhr. Rfs timdi bu mü. tıh• ıleYam eieruiyın ort" tıhıil iıtihkRk miktarilı etamıyi moh· tarılnıaeı mnnfık ıöriilmüttiir. ı 
le•-.lerdınbari tahakk:olrnnü iı- nuebetl• blr preHibl takip o Çftğt talebHi bugünden itibaren AYoıturya reji umum ınii · 
tedltlmia H aır•ttıll•ıı bir tatltlt etmek lıtiyorus. taydolanmot boluadakları mele· fnh• 1 V k•ı• V ı• Pac:a dörii n maH1e müıt .. arı dok-
mtl ..... nin açılabilmHİDİ kolay- Eter bis çayı görmeden pa- tıplerm• müracaatla denlerin• ısar ar e ı 1 a 1 ~ tor Kari .Dornk.'in :riyuetiod• 
Jatıraeak hır fikir her t•bhfiı çalart llY&yaolar vaziyetiadı dı- hettı1aoaklardır. IJelarlmf• Bj SılaJaat itleri ile •ltt kifilik bir bey•t ılüa p ... 
•tsde aumt heyecan uyandırır. lihek tıarzı barekıt 'öyle olur: .................................... •••-• n..-u ? •• ,--1 0 14: .. •.. IMtioa Tapt1ri1- ~ehıimize gel' 

ld term•k 1 ... , .. en ıyı Yuıta ltn para- u-w ~or - & ~ 
Guetealsi• ıer saman o •I• Parıırnın halk tarafından oemi- Y Vali Kazım pata dun oğl• miştır. 

b 1-..ll L· • il ..ll YJ yine halka iade etmek oldoıtana Pebrimın• bazı zeyata ıelen I H t h" 1·- b ··d·· ıt~i • me11 ıeueaı •9'rıyat • 0
• yetimi11 teberruu için Yani J 

111 ·~ den ıo11ra Sıhhat Ti çtimai fye ın ınrıar &flDU nr· 
bir iefa daha oemiyetimizin At1rın göst.rdili yol eyidir. Ve göıter4iiginiz ıart mahalli mo~a· bnınıi haberlere göre fioümiiz- Mn"nnet miidürlüğiine gidırek liiğii namına vapnrcfa bir m•· 
mat.tat •• gayelerin• yardım daha cf ii,iiııiil,cek yol da buluııa· oebHınd• kabal ttmek biraz guç- delı:i Qar~amba günü Giimrilk u tebrin ıtıblıl\t i•lui ile meşgul runr tarafıııian karfılanmış TS 
ettigi•i iıpı&t edi~nr. Filhakika bilir. Yapılacalr PaTıon ·u yar tiir. Halk Ttre•liltre kartı İnhi1arlu Vakili ..i.li Rana be· olmut n bazı doktor beylerle 0 14tro ~'iirk kampanyaaı erkaaı 
YHi Anın ortaya attığı, bn dım Hmıyetimizin idu• beye- çok hı11aatır. Bonıı biz, rio lzmin gelecği anla, ılm ştir. görüşmiift~-- • - tarafından kar,ılanrııı~fardır. 
fikir m•tlaka tahakkak •tmelidir. tıaı 11bhat Yt mnannıti içti· i:emi1etıoıi~• göıterdikleri alaka ...... • 11

' ' N h • Heyet burada bir iki giin tütün 

veremin ne oldua••n n• ~üt- ınaiy• müdürii beyle TepıOlk ile anliroroz. Hem 11izim, yarın Veliaht Hazratlıri M~. d~reı . tetkikatı yapa.cak v• mütt .. kibe~ 
hi• gerek fert Tt gerek o•m yet aAri hubhklar ha, bakimi bıy ha frkir tahakkuk edar d• Terem Cuma Gu-nu- Şehrı"m"·zı" u ur erı miilbakattr. tetkiklerde bulana· 
i9l• na korknnç bır baıtalık ol- iltihak ederek projeler lıa"ırfa. paYiyooa a.çıhrn bu paYİ,10D caktır. ATuıtury• rejieinin Ege 
••ıono bilmiyan Tar mıdı1' •ır Va urfiyat ta bn nr•tl• b kfl ı· , L 111 f ti . . Teşrif Edecekler Dün \7ilayetteToplandılar mı:atakaauıdan mühim miktar• 

. . . • ti m• ıo .a ın m•• aa •rıaı . I.rnıir merliez kaza11na baı?lı 
Veren; tıfo, çıçek, dıfterı, bftkfimıtin r.,mt ıoftmnıilferlle . . .. . b Bnrıadaa latanb•la gel_ mış nah ·ı,e lllU~d ·L·ırlerır du""• ....... ktnpç"' tlitiin alacaj?ı anlafı)aaaktadır. 

h t k 1 1 1 d L- 11ya••t IÇID gotlerdığı a11Ui- ..... .. .. , • , , , er. 
ata o era il gın arın aa ÇO• beraMr yapılır. . . olan 1 ... ..,, Vel·ıabt• prena Go.aav B 

becit b b bf b d i ·-~ aba t>.yill riyaa.tiııdı YilAy.tt• Hifi1:..L
1
., 11.&1. .. , aab• •ıüllııttir. Hanlarda• biriıl - Bo m ... 1•1• miltHlfik ba- yetın • •• ayır r a 

1 
.. ..i.d•lt bruretlerinin tıtan1'atdan bir toplantı yapmıtl•r Of' ioti Ull '' Dllllll 

~hribat yapmata b.fluııı •· ıtı•• kadar oeYapları DHll ba- olarak kalmaz • 1
' hoımıt Yatla Oama gönü .. bri- bıp ıtleri ltakkındı göriitmü~-

ma• moayyea tertıbat alınır ,... layenonu9' . Şa . hAlde ıahipleritte . i~ miH ı•l•<"•kleri haber "lınmıştır. terdir. 
defolur gl(ler. _ Ba cnıplarıa bir dan•i ıdıldiğt fakıt belki ete bir 1ö1ıılök 

Fakat Verem ltö7le •l 1aT •• miiat••• olmak ünr• bekim tbti1acıo içinde ka7oayıp gta.. 
B erzaman hımın beryerde bial olaa ,... ohaıran arkadqlarnı oek olan bo para alta müemir 

takip ed•hllec•t ıinıi •• •aup- ftklrl•rl•lai teni9 etUklufoi b' k•td L il 1 r ' . _ ır .. ı • a.a •n• mıt o mu mı 
ların1 öldürm•Hbıl• ıürila•ur .. gör••kle ba~tlyan•. 
T• mobıli içi• tôlike haline k•· Yal••• 90t ••dilim Doktor Ve H :nilı~1~t halk . M p&Y10• 

'

an htr arettir nun keudl11010 paraaıl• yapıldı 
• ~pti ••btar t».1 arkad .. ı•ı• 

Verem; bir oeoalyet arr11na L.• 
111 

L ,_ • ııaı ye bu paranın biktmetia ıa 
. . miltaı .... na .ru tmea .. tenm. . 

ıirdııı •alut tetbırler alınmasu la • llat' kompaoyaamda yaptığı knTntlı 
Kendilert Y•r•m utan•ı ıya· 

alabihhfin• fakat daima görül- . • . k. 
1 

ıeuı,ıe meyda•a çıktıgıaı bil 
tftıö:ır yaT"ılır gıder ,... bı9 klmM oıaı ken«lıll hadar bı9 btr JIDND n •iyor mu' 8iJ111iyeoek miiirT 

. . talıair .cl••iyHeti•i eö1lo4ikten ' ıirafetten kendiıına k•rtaramas. L Şo •oktayı tu,ntle anlamak 
.. . 10ora kalemleriai ta~af •lr Ya- . 

V •remle mucadel• 04'lph•ıaden .. . . r&zımgelıyer: 
b t l • b. · · ı• d dly• ıurfilıledıler. Bır daha an· 

Terem .. ane., ırrneı p •D • • Ferdin ..... bati, bayatı a .. r 
~•lir .Balgam 9ıkaran ••öteye be- ladım ki ba .. brf• Terebm •azı- mütf.bazaıanıo ü'tüade tnt•I· 
riye mikrop ıaçan bir laaat-yı, bir yetini anlatmak için, i ıiyaoın 

el malıdır. Tatand••ı laattınede tahtı teda. bftyüklü.ünü dnyarmak içi• •· . . _ . 
riy• alarak tecrit etmek dı~er laa pek çok gayret urfıtmemiz Heahtelar, fantazı fıkıdere 
T"ataoda,ıı.uı ıiray•tt•n korumak Jlz1m ğ•liyor. Fer•io ut!ı~ına feda edilmemelidir. 
i9in elHmdir. Fakat denecek ki ait mülAbaularm bır :teri• fev· Doktornn yAnından ayrıhrk.n 
çok lıiiylik hir ba1tane1• ihtiyaç kinde oldutano naaarı dıkkat• Mitat b•y c Y ıoi Auin cami· 
Tardır. Dogro.. Boıüo aa ya- almak IAZ1• ı•lcJitinl Apti ıtah· yetimizin gayelerin• t.mame• 
taldı bir JDfütlHN açmağa mıni tar beyin hepimizcJea aba İyi teyafuk eden bo DlHtlede "fil 

midir1 ElH veremliyj yani elli takdir ••yınaea&tıu 7.&•••erim. terdili aLAkMlaa '1olayı tefKkür 
ıira1et. ID9obamı ort&tlao kaldır- HaJlla hiikdrnet adaletini ıöı· ıua...a elclea JellllıH» ••di. 

. ELHAftB.&_ I. ~ 
MIUI 

BUGUN YENi 
"Madam BUTTERFL Y ,, pllaerinin unututmaz yıldızı 

SD.VI.&. SID•EY 
THEODORE DREISER'io meşhur romanmdan nakleftij'i 

JENNY GERHAROT 
Samimi bir llfk•• lauin hikayesi. Franaı:ıca aöılü 

JllMle: 1 - PATHE JURNAL, düııya haberleri 
2 - KARANFıL Münir Nuıettin be1ia ıarkısı 
3 - MIKİ MA VZ Yamyamlar Arasında 

Dikk t Saat 17 seansında: SAYGON GÜZE· a : Ll filmi tekrar edifeccktir 15,30 ve 
17 .. a .. aa ıelnler aynı bH4rfle iki fihni de görebılecek· 
lerdii. 

Seaular: 15,30 - 17 - 19 - 21,15 
Fiyatı. : 35 - 4S - 50 - 60 ker11f 

- 6iınll Y ~"' Protlra• -

Scfırimizde Mükemmel 
~ 

Surette Yaşanacaktır 
Dün ÜfW .. .onra HıWWa· 

••r a.mı7etinct.. V•li ıra .. 
pqa11ın riJaHtirul• Hililialuaeı 

meıku he1.ıitoplaa11114 .,.. BU&. 

kararrar ittfhaz ohut••tf•r. 

Hililiabmer baltası .-ıui• 

mizde z•gi• Pııahüratls g-ve· 

oek n bergiin a1n ayrı 

meraaim yapıl"caktır. Ayrılan 

bit kemiıe 1arabo~aa bn laaaa• 

dair bfr progr••ın hasırfırnma· 

ıına ba,la•mıttrr. 

1 ·-·····-· 

KoçtaşSuyo 
On mao'fa1uı111 Yani llöyiindı 

bof•n11r Koçtaş mymHııt radye 
aktnitearni tubit içf• ııhhıt 

miidüril Ontlet ieyia riya1eti11cl8 
bir ı..,et ya&ıadıtı mallam .. 
aidl11k&iıı. 
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Öteye beriye bombalar dü Mektupların ikisi de linde Har a. 7 (A A) - Oıılü lw-

ffiyro gene ortalık karışıyor Ge- duruyordu s~mihin yazısını ta nuklıırıuıız 1 VflÇ vclı btı prens 
ne gece karaltısını tırmal yan nıdı, onu masaya bıraktı. Diğe- Oii tav Adolf b zr tterıl pren· 
ıesler var. rini hiJa pnrmakJarı arasında f'0S r.ııiz ve pr<'ll e Ingrit hn-

Toınrıs ıçerı çekıldı. çcvırıy ordu. Sankı kız~ ın bir zoratı dün abnu uat 9, 15 t 

- Oh allahım! Heran o u a'ev elıni yakacak gibi zarfı bir Uludnl,?\ hareket ıttiler. .Mü I\• 

mü baş ucunda görmek, şimdi türlü açamıyordu. rllnileyhinı yol<l ttılefon h tfı· 
benim sır m mı 1 demek ne güç!. Damgasına baktı, önce nere- nın kırılmış olduğunu g<>ror k 

Bereket bu güçlüğü yenecek den geldiğini anlamak istiyordu: ot<ıınobihnden inıniş ve hattı 
güçlü kollar o!duğuna inanıyor, (Altin Taş).. ~ kendi eJiy le tamir etmişlerdir 
her dakika birşey bekliyoruz. Zarfı yavaşça yırttı Okumaga lionuklRr otelin füıiindo da~ 
Bu beklenilen şeye bizi eriştir başl~dı kuliibli ıdıır heyeti tl\rtıfından 
meğe ant edenler var İşte ge- Ozdcmir mektubuna şöyle karşılnndılnr. 
ne kulaklarımda unutamadığım başlıyordu: V linht ve preııse I.ıuiz haz 
ıözler: "Tomris hanım.. rotleli dnıtcıların ellerini sıkarak 

" Ben de ben de o yasaya Eskişehirin şimali garbisinde ı.~nclilorırıfl iltıfat ettiler. DAğ 
bağlanmışım lzmir kızı .. Bin toplandık... Düşman sol cenahı ,. kış sporları lıRkh:ında v rılen 
kere kerre ölsem, gene meza· mızın ilerisine yanaştt. Sabaha i?. batı alfıka ile <linl diler. 
rımda kemiklerim onun için bir· varmaz bütün cephelerde. te.m~s Kuliip Lıakkında izahat aldılar. 
leşip dirilecek inan.,, başlar. sa~ırını Bu scvıncım e Dıı.j?cılar tnrnfından armagan 

Evet, imrnıyorum. Bu seste, kalemı elıme aldım Fakat yaz f!dılf'rı kış sporları a10tiıniinii 

r 
ağ Sporu 

lar 

rener Mahfeli ı 
heınyen Ta 

lstanbul 7 (Hu~usi) - Diğer yenler hücuma geçtiler Fak t 
takı mi rdan aldıgı oyuncularla F enerbahçe mnhtelitinin müda-
takviye edilen Fener muhtelıti faası 0··n·· d h"" ı k ld 
B h t k ·ı 'k' un e ucnm arı ırı ı. 

o eymens a ımı ı e ı ıncı B .. F '"I k .. b. 
b ·· t Bı·r,'nc·ı ugun encrıı er ço guzcl ır maçını ugun yapmış ır. 

maçta O 2 mağlup olan Fener oyun oynıyorJardı Bun rağmen 
bahçenin bugün nasıl netice Bohemy nler takımının üstünlüğü 
alacağı biiyük merakla bekleni kendini göstermekte idi Maç çok 
yordu. Saha çok kalabalıktı. Maç heyecanlı geçti Nef cede Bohey• 
başlar başlar başlamaz Bohem· menler 1-0 galip ·geJdıJer. 

-~O• 1 ıe "4P 

sveç Veliahtı Hz. 
Ankaradaki Temaslarından o 

emnun Olmuşlardır 
lstanbu1 7 (Hususi) - lsveç Veliahtı Güstav Adolf hazretleri 

ve refikaları prenses Luiz, kerimeleri prenses lngrid Ayasofyayı 
gezdiler. Burada iki saattan fazla tetkikatta bulundular. Müzeler 
müdürfi tarafından Prense izahat verildi. lsveç sefiri Veliaht haz· 
retJerinin Ankaradaki temaslarından çok memnun kaldıiını söyledi. bu sözde, bu keskin bakışlarda mak için ~üşün.ü~oru~ ımmnıınıyet ve alaka ite htkık 

inanımı, imanımı tazeliyen bir Eğer. ~enı~ fbı, saglı~ları?ı flderek t tekkiir) rini süyledıler. Kral Karol Karısı,. . ııe Barışacak Mı() 
kuvvet vardır s :ze, s z n 8 ımınıza orç u 8aba!ı kıılıvcaltı ını otelde yap- ' 

Genç kız yalnız bu inanla olan nice silah arkadaşlarım hep 1 ı') · ··.1 J t . ı· b tt J 
7 

(H ·) B ""k blld" 
1 1

7 b 
tı u. lir ruııu< uı ıra a en ısvtç Veliahfı ıtnnbul, u•a•ı - u reşteıı ırı 11or: l..a ioede ya~ 

demir karyolaya uzandı biraz yazmak isteseler bu kağıt yığın· ıon ra dağcılara ayrı ayrı Yeda helerini Te J pek i' fabrikasını pılan değişikliğin kral Kare! ile aabık kraliçe preuu Heleu'i 

dalaKr gibi o\ddu.. latrınıv okbu·mı ak te~il, bh~tta yırtıkp edenk. d otelden ayrıldılar Te cre?.diler Yıldırım camii od• de barı~tıraak makaadilı yıni DIÜ:.Galcıulır açmağa THiJe olac:ığt 
apı çalın 1• a maga ı e va ı u.amıyaca şehre ın ıler. ., • t 

1 Tomris yataktan fırladı. kadar ürkerdiniz Fakat her sa· Hursa, 7 (AA)- lneç veli- tetkıkat yaptıktan ıoııra saa ıöy eniyor. 

- Giriniz. Siz misiniz dok- bah lzmir yoluna biraz daha ahtı hazretleriltı preMealer ha- 18/30 aa Mndanyaya omdan da lstanbulda intihabat 
tor? Ayak ucundaki beyaz for· yaklaşan bir askerin dileklerini 1.orntı diin ()~leden •onra h<icık- l~rtnn-rnl yafa ile lıtanbala geç· 

~ lıtanbal, 7 (BnHHİ)- Helediye ıntılrnbatınl\ biitün ınemurla-nıasını, omudarına aldı. anlamadan bu satırları yırtıp <;ilik eııstitiiıiinii, Maradıye tiir. til r. 
· k rın iştirakini temin için bugün resmi ve huea i dainler tatıl Doktor Nejat iki kağıt uzattı: atmıyacağınıza ınanma isterim. 

.& d 1 d olumla. t ntilıahat çok hararetli olarRk duam etti. 

Uyk~u:~:.:~7.·,.~~~~7.ı:,. •0
• ~~~:.:, g:~~~~!":ı;:r.i:u;~;::· ~ 1:1l na 0 . .,,,0 ·a 143 Mı'lyonJuk Bı·r DolandırırıJık Davası ruyordu : dügünü duyarım o va\nt yarqmı \1 

- Bana mı kimden doktor? sararken ruhumu da tedavi ede K b 1 El ı_ K 
- Oku da bak, her kaide bilininiz 888 8 arJIDIZ eKtrıge 8VUŞU- Paris, 7 (H B.) - Şıkogodan bıldırılıyor: Mülliı milyMder 

çok düşündüğün bir?ndenl.. Bu düşünce bende öyle yu· 1 B ki ki K t ı or lnıot S:ımoel aleyhinde U.:3 mıl1on dolarJık bir dolanthrıcılık 
Şaıırarak: muşak tatla bir heyecan yarata l' or ar - ata 1 ar uru u uy daTlll daha açılmıthT. Ro davanın Hnetlttri çok koTntli addo-
- Ne dediniz.? Ôzdemir yor ki harp gerisinde sizin gibi Aksaray 7 (AA) - Sıhhat Kastamoni 7 (AA } - Tat Jonoyor. Saıuoeı hınl'on u·akatları netle• hakkı,nda fazla nıkbın 

beyden mi d diniz? hasta bakıcı!arımız olduktan vekaletince keşfi yaptırılan Ka Köprü Tosya belediyeleri. tarafın• görüomiyorlar. 
Gün görmüş doktor hayretle ıonra bir değil. bin kurşun'a rasu bataklığını kurutma amel- dan sudan istifade sure~ılıe Y.•~ · ---------_.~ .. -------

Tomriıe baktıl. Sonra kili ren· delik deşik o:sak, yine kalbin bu 
1
yesine Niğde valisi ve Konya tırtlac~kk ·~~tr;. tc~:~!ı ~;; On iki Adada Deniz Faciasının 

gi ıaçlarmı tepesinde parmak- tatlı heyecanile ö'.miyeceğim:ze sıtma mücadele reisi huzurların- elektrı mu en. ısı . 
1 

_ t 
larıle tarayarak: inanırım. da bugün merasimle başlanmıştır. tarafinclan proıelerın bazı~ an ltalyanlar a.yyare Tahkikatı 

- Böyle bir şey söyleme- Çünkü ölmek bitmektir Biz 1700 amele çalışmaktadır. Halk masına .başlanmıştır .. k Projeler Karargahı Kurdu 
d. H b b"t• b · b. k d ·ı b' · k k"" ı··ı C b · t' b f N f vekaletinin tasdı ına arz· lıtaobnl 7 ( HUSUSİ ) _ 1.tanhu l, 7 (Haeuıi)- Don iz ım. em u genç za ı ı u ıse ıtme eğı ıtırme ve ve oy u er um urıye ın u e- a ıa h 
kadar düşündüğünü de bilmi- bizi bitirmek istiyenleri so~ gü. yizli ve hayırll işini hararetle edilecek ve tesisata ;m;n İtalyanların 

011 
iki adalardan fRoiuı bakkıııda tabkıkat yapan 

yordum. · cüinüzle yenmek istiyoruz Milli tes'it etmektedir Bu batakhğın baılanacak ve b:~e~r~wa; ınk:. Laki limanında büyük tayyar• ehli Tukor lıadiHden mu'al 
Ben (Semihten) demek iste- .savaşımıza karışan her asker kurutulması Aksarayın sıhbat ve bu kasabalarımız 

1 
dg . . d ki h b .. tutulan kaptanları dınlıdi. Ya· 

d. S b b d f k H · · · b" ·k · d" · · k f d 1 ktır Araç be e ıyesının karargllbı kor u arı a erını ım. emi •ia eyin en. a at bunu anlamıştır. epımııın ır ı tııa ıyatı ıçın ço ay alı o a· Yuıaca ·. . k .. dir . . rıo raporunu nrecektır. 
ötekisi de belki ondanl.. iönül yuvası, ve bu yuvanın caktır. Mükellefiyetlerini yapmak elektrik teıısa~ı bıtme uzere k ~ A ti 11a gazeteılerı tekrar •dıyorlar. Trabzon Va Kars 

Genç kız kendini toplamııtı· içinde benliiimizi büyüleyen üzere çalışan köy ameleleri da Makineler lsvıçreden yola çı a yasak Edildi 
Kırdığı potu düzcltmeie çalı· sesler var.. vullarla iş başına gelmektedirler rılmıştır. intihapları 
•arak: Bı"lmem hatırlıyor musunuz, • • • ° K ) Ankara 6 ( A A ) - Hükti 

1 
d 

1 n Trabz.on, (AA) - B~ e iye 

" .Jiİlı intihap yoklaması yapıldı. Nam· 
- YalYarmm doktor sözle· Eskicehir sagvlık yurdunda, ba, oı·ı Cemı·yet·ı ıBu a_ ar ra ını mıtmizl• Sovyet H.a•ya hükft· 

rime yine mana vermeğe kal· ucumda söylediğiniz sözlere ne '"f l k" Ed' Yıld6nm.a mıtinın mlina1ebat n alfika•ı 
'- El d ·ı · ese< ur ıyor u. zet liste5i ilin olundu •ışmayınız. imiz e iyı eşıp. kadar benziyor bunlar: ~ t• 1 alıyhind• yazıları ilıti n ellen 
barba koşan askerleri elbet dü- "Biz, o, bacları portakal çi· Ankara, 6 (A.A) - Tü.rk. Miluase'be 1 8 t-r Kau, (A.A) - Bugünden 

"' T o kA · 1 ,. 6 ( A .&. ) Bol gar Berlind• çıkan ı. aa 'fii rkidan tünür Ye ne oldu!ar diye yü· çeklerile ıüılü Türk kızlarına · •tkik emiyeti omnm tıp 1 •ı Ankara, • --: .. . . itibaren fehrimiz belediye inti • 
rüyüş yollarına gözlerimizi di ı k b d .. k .. I ki Matbuat nınum oıiidürlüğüne 'u kralı ü9iinoü Roriı Hz nın cmlnın w•cmoaaının mıınlektımızı ıo B . k 
k h b l . . . . u aşma > u o u en yapra ar ld'" .. .. .. uuebetilı Reiıl- kolmaaı icra vekilleri heyeti ka- habahna başlanmıştır. ütiın a· 

er, a er erını almak ıaterız. bu yıkılan yuvalar, kuruyan bağ m•ktobu göndumi,tir: yı onumu mm . . . . zalarda seçim bitmi11 olacaktır .. 
Si·., d - 1 d - ·ı · · · ~ · · d · Dı' l bayramı 1tüoüü matbaat, b H· ,,,.1daki tıbrik rarıJc. ya11ak ıdılınıştır. Y .. e oy e egı mısınızr lar ıçın • o ezllen, boğulan, h oum nr z. ft r; . 

Doktor müphem bir tavırla: boğduru'an umguları, ke.ndi Ajanı Ttl radyolar tarafından t•lırafını göndermi~lerdır: 
Yok, benimkiyle sizin· Umitlerirniz.le diriltmek, uzanan göıterilen büyük T• f9ten, gı_ren Ha,matlü üçüncü Borıı Hs. 

kileri bir araya karıştırmak ellerimizi 0 eUere birJeştir· ç•lı•madan dolayı, bu i•i beoım- Bulgariltan kralı Sotya 
yakııık almaz yavrum! mek için yorulmadan dövüşecek ıiyerek oandan ugra.an yü~ıek Zatı haşmıtanelerinin oül~ı · 

Anlamamış görünekek: a,kıa imanla yoru~madan bu sa· makaınınızla btitiin gıızfıtıııre, larıaıu yıldiiuüuıü mlinıa1ebetıle 
- Neden.~ Yurdumuzun bu vaşı bir kurtuluşa erdireceğiz ., AnR.dolu Ajanııına, Ankara T• ramimi t•briklerimle beraber 

yüzbinlerce Ozdemirine hepimiz Tomris hanım. lıtanbul radyolarına kar'ı dny· şabııı saad•tlıri n Bulgariıtanıo 
&aygıyla, inanla bağlı değil mi· ilk hücum topları Bizi bay· dn~amıız te,ekktlrlerin iblağını refahı hakkındaki temennilerimi 
yiz? ram topu ışitmiı çocuklar gibi diler uvıtılarıını •unarım efendim! 

Türk d k 1 . . . ( 1· .. .. . •••••• •• ••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
.. . . . yu.r unun urtu uş sevındmyor noou ) •.. Nıha- yolcunun matarasındaki son kat· 

mUJ~elerını yıne onlardan bek- yet düşmanla bu mevkide karşı· releri damla damla, içmek is· 
lemıyor mıyız ? Ben böyle düı taşmak mukarrer. Önümüzde temesi gibi bir tlirlu kanamıyan 
şünürüm ve bunun için uyku· tükenmez sırtlar var, Bu içimiz- bir hali vardı. 

beyana miiaaraat eyJeıim. 

Gazı Mnstata Kemal 
Bulgar kralı Hz. aşa~ıdaki 

te,ıkkür telgrafım göedermi,ter· 

dir: dan kalkınca sandım ki siz .• de kaynıyan •ıkla aşılmıyacak, Nihayet kağıdı ağır ağır ~a.t 
Doktor Nejat elile 2"enç kı· dağ ge~ilmiyecek sırt yoktur. 1•.~ı~ zarfa ko~d.u. ÇekmeCHJDID 

zın arkasını okşıyarak tamamla· Bizi lzmir yolunda bekleyenlere &:0 zdune yetrle1ştırırke1 n maı ~ üze· 
d . k . . rın e unu u muf o an diğer ki 

ı : erışme ıstıyoruz. ğıt gözüne ili ti: 
- Ne sanırsan san güzel Ah eğer bir gün T?mris ha Kendi kc!dinden utanarak 

Tomris .. Al şu kağıtları.. . Çok nımm yüzba~ı. Özdemıre söyle· onu aldı. Dudakl&rı arasında: 
geçikme.. diklerini İzmirin yeşil tepelerin· · - Zavallı Semih dedi!. 

Heiıioumhor Gazi Mnatafa 
Kemal hazretleri Ankara 
Zatı devletltrinin temenni ,... 

tebriklerinuın feykalA.de rniiıo 
haıı&i• olarak en Mmimi tc-;oek l 
kiirlcriıui arzderim. 

Genç kız, doktorun arkasın- de kırmızı bayrağımız dalgalanır Ve bir solukta yazdıklarını 
dan bakarak dudaklarını büktü : ken hatırlayacağını ve minnetle okudu: 

- Kim bilir saygı değer uzanan ellerime ellerini uzataca Teyzes.inin ~ğlu: . 
doktorum şu şaşkınlığım üzerine ğmı bilsem. . . Tomrıs dıyordu, Nıh8:yet 

k · ·· .. · k ı l l bız de Ankaradan oraya gelıyo ne arışık davalar yiırutur, ken Acele bır ı em e yazı mış • k k . d 
di kendine yapmadığı nişanla satırlar burada bitmi~ti. rk~z: :aske

1
r: ke~zah. omıırolndunJda 

b" •·· • · k b F k k b•J k ı ııuo ı.ıı ışe ıre narc e ı ı. ır augün alır!. Bereket u a at genç ız a i o ur Hem sana itaat ~tmiş hem ar 
diva'ar müddeisiz kalacaiı için gibi mektubu elinden bırakmı· zuma ku usmuş 0 uyorum. 
çabık kapanıp unutulur da... yordu. Çö!de suıuz kalan bir - Soı,u vaı-

6orfs 

Çavdarhisar 
Haı·ıtıbelerinde 

E a riyat 
Kütahya 7 (AA) - Çavdar· 

hisar harabelerinde yapılan haf· 
riyatta yeni ve çok kıymetli eski 

eaerlır zuhur etmiıtir. 
.. 

1 

r 
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::BUGUN9 

HALK GÜNÜDÜR 
Fiyatlar : 25 - 30 - 40 kuruştur 

Büyiik ıiııewıı yıldızı FRAY lVRA~ .. ve LJONEL 
A1WJLL'in temıil ettikleri, me.,bn r reJısor MJCHAJL 
CUR1 JZ'/11 şabeaeri. 

Mumyalar Müzesi 
T nıam"ıı reııklı ve )i'ran ızoa süzlü m~vsimin ••n biiyiik filmi 

a Ayrıca FOX Dünya Havadisleri Filnıi 
-~-~~~------SEANS SAA TLARI : 

Her glin: 15, 1 i, 19, 21,15 
Ouına günleri : 13 te ilfLTe ııeanaı 
J>erşomho giinleri : l!l, 15, 17 <lo 

G ltlıl<..OEK HAFTA 

Gtizel 

mektepliler seaı ., 

Mümessllest : CLARA BOW 



Bahlfe 1 
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ı ·Casusuluk Hayatım ~ 
- = - -- -: Marth• Rltar·ın HatJraıan : - -iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı: 

Bir Fransız 
Nişalısını 

-11-

Kızı Harp içinde 
Bulmıya Gelmiş-•• 

'feal .&•r 8 Tetrf nl•""' tt3e 

Fransada intihabat ··-



Sahife 5 

Topçu Oğlu If azmi Be7in Oevabı 

incir Müs ahsi lerinin Vaziyeti Çok Fecidir 
Bunlar lierhalde Baladur hf endiden 

'I'uı·kçcye Çe-vi.re'l.1: A...J..j. Ş vke't 

______ ..... == .... =-----==ı--------~------=---
Dahf!: ..... !:...'!..~.~.~ ... !Y!.~r ha.~.~.~~ ... Ş~.Y...~!J:d r .. 

mer·ka a a ur E • Ta amen Re z· B. Hesa ına Çalışmıştır -44-

Korkunç hayaletlerle karış 1 etrafı ancak seçebiliyorlardı. Beş . • Baştataıı 1 inci sahıJtdc - < pekt: ~ J) mı• ols ydı, elbet h n u~rs,ttktnıı ıonr bTalde l.ıfıklml tın zabiti delil· 

laştyor'ar. Bunlar gaz maskele on dakika evvel kafasından al benım yanımda olsun. O zaman, Bala<lnr r~ndırıin ~ h ına iııa m ktup yııznıakta ı 
B 

ere g<ire hiikm tnıel rinıl zn-

rini yüzlerine geçiren polisler· dığı ağır yarayla kendinden ge• ala dur efendinin dert erindne nRrnk c peki , 'lıy<>oek d gildı. ola bili rcH. t 
d r b k d f 

rure vardır, R rrızi b yi temin 

diı . Burada yumruk kavgası baş çcn 49 hayret.e polis.ere bakı· o ayı u n ar müş ik görünen 1 P şın v1'doluna.n koıııı yon yır· l)ıger taraftn, Baladur ef n- d 

J 
k lb

. b ıt · d b k rıw, eJ!er vıcdnnımda bo 
ıyor Dört haydut oynayamıya· yordu Müfettişlerden biri komü a ı e u e enim i ile bcr mı dfüt nva hı·k ekıı unt dinin meıikayJ\ B.emzı beyi h'"k u mli verın mı~ ol nydun Rem-

cak bir hale sokulduktan sonra tatörü çevirdi O da bol elektrik ber ızlar ve müstahsil denilen uz z.z77z. 777ZZZZ. ~JJJ...Z 'ZZ. ~..zzzz;r; ~...7.il.ZZT.LZ77Z7JJ · t ' 
zı H•yin koopeı ati fi Te koopern-

dışaro çıkarılıyor. Yalnız beşinci ziyasıyl aydınladı. Bir kaç ta. şu bedbaht kitlenin acıklı peri • lif · 
•i kaçmağa muvaffak olmuştur banca birden 49 u tehdit edi şanlığı karşısında, yapılan işler f ıy çılig_. karı;ıı öt d~nberi yapmış 
F k 

d d 1 

oldut?n hıHtıketl rde oldatta gibi, 

a at kurtulmuş degv ildir. Bir yordu. Herfin kımıldayamıyacak en a ayı bir i tirap ve neda- • • • • • • • b d h V V d 
•• 0 fıı ela iikftt ıdtr<lım ,.0 

bomb ayakınrı dıbinde patıamış halde oıdugvu görülünce tabanca· met, hiç olmazsa. bir teessüf Namus e ı·c anınız Uzerı·ne Ha· .. ctucr.u kooperatıfe elbet ralımot 

ve y re yıkılmıştır. lar indirildi . duyardı Gönül ister ki. Remzi Q k • • • Tik Tak .. Tik Tak. bey bu satırları okuduktan son kikatı Söylemek Vazifeniz imalıdır o ·ııınaz •der, il çerdim. • Hakıkat handan ibar ttir 

Matya yukardan çetenin ha Saat 11 i 59 geçiyordu. ra, biraz dahile gitsin de söz'c Efendim .A • 

k 
d 

ncıık Am rika iı;ıl rinın T 

ıc atını takip ediyordu Hepsi rim e mubaleğa v r mı, yok mu, Remzi beyle açıl n mün kaş nın esu kahramanı siuiniz.. " 

D 

Remzi b yle Ralaclnr ıfendi.Mii· 

oin teslim olduklarını görünce aha bir dakika kalmııtı .. bunu görsün. Sizi Amcrıkaya gönderen Remzi bey, size orada bir hayli • 

B

. d k ' k 60 · naiebatnıın h1lıaı•y tlerini bı'lm'ı-
son muk vemetı bızıat yapmağa ır a 1 a.. sanıye... * mü~kül günler g~çi rttikten sonra, şimdi de sizi biraz hezeyan 
karar v rdı" GAlelı·m * * k b b 1· d 1 1 ki b yenlor i9ın H uızı beyin c Ya· N'h ld'l c.-np rn11eleaine... biraz sersem i , ir ayı e ya ancı ı a itti am ederek b 1 b 

Can keodl
'nden germı'•t'ı . ı yet ge ı er... R R . h 1 d h' d. V k " d' k • . '- ınc 1\ za İren Uemzi bey lehine ..- ,.. 1 k en emzı eyın yerinde oltay· a emin huıurun a teş ır e ıyor. a ıa, ıyece llDIZ ~Kİ k 

- Daha ı'kı· dakı'kamız var... şte apıda baluoıyorlar . d b b d' k aydec1ıl bileoek iki miidafaa t•-ım ı9 cnap nrmeme~i ,., ilk "Remzı bey beni itti am e ıyor amma, ar asından da af · 
Matya sordu ·. Bir adam kapının tokmağı- .. .J f s· h b . Zl Tar ki bu meHlenin tamamen 

d B 
gun°• yaptıaı gıbı, ma1trnr bir etmeg"i unutmuyor 11 ıze a er vereyım Ye zaten ıiz. de t 

l
·k. d '- k nı çevir i.. eyhude gayret, ka f'ı ennTÜr etm11i için onlardnn 

- ı aıd a mı ? · ıiik t'\tıın urarlı .,.. a111m.,tli p•r bilirsiniz ki Remzi beyin sizi affetmekte bu kadır acele d b 
_ Evet ı·k'ı dakı"ka. pı açılmıyordu. d k a a'b1ttmiye lüzum görüyorum. Hi ar uında ııtklıomıyı t.roıh etmesi, kendi kendisini affetmek •e kendisini herkese T 
Ziyadar kadranın büy'u'k yel· Tık .Tak. Tik.Ta·k· Tik Tak.. d ı · V J f h h l dil y k R i b a ki bahis tamamen Tazıh bir 

S 1 b d 
• flr< ım. tırı en oeTap, •akayı a fettirmek i tiyacının ma su D r. o sa emz eyin ıiıe 

kovam bir san'ıyen'ın rreçt'ıgv 'ın'ı a.nıye ~r ırbırı ar ınca t b h hl d çtrçne içıne girmit olıun. 
6 

k b 
58 

S tyıtttın aşka bir ••r olanıa?.dı gösterdiği doıtluğun Ye hayır a ığın estri •ilidir. Bu B' . 

g
österiyordu. Matya kapıyı ka• ay_o.uyor. . 7.. 56. 55.. -* h · ırınoiıııi tndur: Remzi be,·, 

S 
n Y•~Ane çıkar taraf teTil· yolu ciheti size uzuıı boylu izaha zaten acet yoktur. Siz bunları k d ' " 

Padı. Anahtarı çevirdı' anıye .• en 111ni miidafa i9in dı1or ki: 

P l 
. b k na aapınaktın ibaret k~hrdı. Nete pek iyi bilirsiniz Bugiin ıiH çok acıdığından.çok merhamet A k 

Can bana yardım et Çabu'- • o is erı.n e lemeğe vakıtla k < meri tt piyaı:uıada ben d• ~ k t ·ım de n.,ı. oldn .,.. Remıı bey ettig" inden bahseden ve fakat, onun hesabına çalııtığınız 1 t 

Ç
abuk.. Möbleleri kapıya ta•ı· rı yo tur. rı yarı adamlar kapı· ma ıa m•yor moyom! l'iya .. yı y teyı I yoluna ı pınrdi. zamanlarda size bir kaç ay için ancak yüz elli liradan d 

Y 
hm. Bir buçuk dak'ıkalık b'ır Y•. omuz.lıy.arak tazyik ediyorlar. ü'iirınekteo ken ıo, de zarar Ş dd 

Fakat, bu tn·il YOia da bir ib ret bir aile maişeti temin etmekten baıka birtCY yapma• a k 
mukavemet yeter. Kurtulacaksın ı etlı bır çatJrdıyı müteakıp " d k k . • ece değıl mi1iın' k yol de~ıl, 1adtıo htr Qıkmaz 

10 
dığl halde timdi ken isini urtarma ıçin sizi minen öldü Ş 

sevgilim k t 
1 

k apı açılıyor. d 1 l h" d R . b . o halde neden dol yı ken-
' uru acn sın.. Od k . kakt .r. Dii,ünehm· He• i b . recek derece e ağır söz ere teş ır e en emzı ey, 111.e di menfaatime mobalı' f har•· 

Tik tak. Tik tak anın mer ezınde hare büt'i .. ı d ki · 
11 •yın piyasa boıgunculuğunun en ağır darbesini 1924 senesinde 

Saniyele; birbiri a;dınca ö!ü· ke~ı~z duran Malya •aaltan göz· c R~:·.d;ur 0 1 
""•. biilAoatan Londrada tevcıh etmit olan Remzi beyden baıkaoı değildir. kot odoyım!o Ba, • hire• çok 

Y

or.. lerını ayırmıyor. Daha 49 ıa r •f•nth höyl• bır ••r lk' h ı· h ı haklı bir müdafa .. iıe de baltiknt . F k k yapını~ a bıç hAhMi 
01 

Şövle bir on sene evve ı a va 1 alır arsanız o zanaanı bö 1 d ld 
Gaz maskeli poli 1 k'' k nıye var 8 at apınıe &nüne ı> mıyan bu"tu"n acılıg"ı ile görürsünüz. Yarın mufassalan izah ede 

1 0 •ı:ti ir. En·ela, Remzi 
ı er oş e b' k .. 

1 
"•ınzının ıoçu 11 ,., • d h ı i ııirmislerdir Mutbakta p ı ır ço eşva yıgı mışlır. Şımdi A b • 1 areı ceğim veçtıile . o zaman da Remzi bey Londra piyasuını ıoy n Amorilı:ada belli boşlı mü-

bağladıktan. sonra yemek ao ody~ bunları kaldırmnğa çalışacaklar. ı o ıt. bana ı~l<an Yur nııtMantı vurmu .. tu ve siz orada Remzi beyin gülleleri altında harap hlm bir müttariıi Tar<lır ki bo 
o a 48 47 46 5 can ben buna ımkl\ t •• ·ı " smda boğulmak üzere ol 'k' .. ·· . · 4 • saniyeler ne ı> 1 gorm\ yorum. olan bir pıyasada varhğınızın esasını kaybetmiştiniz. Buıün mii teri lle Remzi bey fırmuı 

an ı ı k d .,aıadnr Et ntn h b k R haydudu daha ellerine kele a ar yavaş ilerliyor .. . • n aro eti, •m size karşı muhabbet ve merhametinden bahseden Remzi araıındaki münaaobıtın fiat tı • 
gcçirer k dıı,arı ganderd'fçe Matya ansızın bir çığtlık ko· zı b•yıo k•oabına dogılıo kımın bıy 924 te sizi ve sizin gibi daha başkalarını pek ağır ~iti gibi Adi bir iıl alAkadar 
B' d ı er. d p ı· l btll\bınadırt .lflh t k d h !• üdn~ aeai ga:un kHilmesi· par ı o 11 erden biri barikadı h • •.. •• .t •••· zararlara düşllrmekte tereddüt etmemiıti O uman aızı olmıy cak d r oodo ıamiml ol· 
oı emrettı. geçerek karşısında dıkiJmış bu ına olamaz, çunkit hlr ınun maddeten harap eden, Remzi bey bugün ıiz.i minen doğu inoir itltrinin iç ylizllaii 

Matya ye Can ıon ba 'k d lunuyordu Amerıkadan dönü• peraaını t•· ınahYediyor hllenlerln umwm•noa mald1.11dor. 
rı a ı Eli darıktın /\ kurmuşlardı .. Malya aaalı yerin - er yukRrı . •• . . . 01"' olur da ohun ha Ve ıiz de brına kartı sUkllt ediyoraunuı. Bir tarafta ıiıin Saniyen, lltodınberi Ralador 

den çıkararak bir köşe 
11 

Bunu diğer polisler takip zıyotını hılon bır •ılaouıı br· bu barabıniz mlnon ıizı &ldllrecek tarzda l•thiriniz, diğer ofendiala bir mHıtorlıi nr ki, 
Otomobillerin ıııklar ye 1 dı. ettiler . şt1ına ('91P ~sın tn koopıratlf· tarafta da buglln milstahsil kitlesinin çektiii iıtirap, on nıikada bnnnn tim zikr~dilir 

K 
.. k ı yan ı. M le olan alAk k d h d ' oı il projllktör ziyaoı içina al- atya ellerini kaldırdı. . anı ••, ~ •• ıaııa binlerce ailenin en ı• it i tiyaç için e k1Yranııı, blltlln bu Raıaaar dor ki cb n utın Kr•oko 

dılar. Elektrik lambalarının ı,ığı P•••n ıkı hın dolar korntıyon ahval ıiıin vicdanınııda namuslu bir in1an1n ve namuslu il• fiatı eli\ tHhit etmi' holo -

Dııarda polis Amirlerinin sea· ırtızel kadın Uıerine çevrilmişti. :::•yım, öt11l do cohol• derao bir tacirin, bülAoa, hayatını yeniden yapmata mecbur bir nuyoraın.> Şu baldo Remzi 
leri duyuluyordu. Matya ölüm halinde bır bulanın hatap onun aklında bir fo· namuı Ye •icdan sahibinin Hlini yllluıeltmaoine aebep beyin toklifaiz mHıtori•I llo 

Can: rengini ta,ıyordu. 
0 

kadar ıa- nalık oldnl•H hftkmoaor. Ha tetkıl etmiyor mu? Bu iılerde sizin ıllyliyecetiııiı aamimi piyoaaya göre flot k .. mlyo 16• 
ktkaı k d bir ıöz yok mu? 

- Matya .. Saat on ikı'y"ı e . rarmııtı. Fakat sinirlerini gere · •0 mer .,, edtr kt 'Ha.la zum olm1tzu, Krem'ka il• de i ç k dar tf H B k Bunun için. timdi ıizin vicdanınıza mUracaat ediyorum: ıt bile beni ayakta b 
1 1 

. re maddi ve manevi zaafıyla em ar ey'ıo kartııına Balador zaten i•\ b\tirmlt bu. 

d 

u mama ı geçer k 'L d ' . Bu kadar ekmegvini yediğiniz bu memleketteki iatirapları ırlar Kollarımı b ki mücadele ediyordu • .. en 11ıne uznn undıJ• 1 lonuna arlık kooptratifl dı, b • • aca arımı M • nadl d b 
1 

tenvir edecek bir hu•usiyeti aöy emek için vicanıaızda bir ağla· atyanın önünde duran po ar a • n.moı n d•ima iayan aeai yükaeliyoraa bunu ıöylemekte tereddüt etmeyiniz Jiroları da yor• •nrmak l9la 

- Hakkın var sevgili liı müfettiıi de hayrette idi. ba .. odları, lzmtriokl ıon I•· Cevabınızı bekler ve hürmetlerimi •onarım. plyHayı •nr •••ğıya etmek k•· 
Daha kırk dakika m ;~vel Çetenin en korkunç adamlarile tlnatg,hı "lan Roınıl bor namı- TOPCOGLU NAZMI iar kolay ••tabii biı ıı olmaz. 

Fransiıin yere bıraktıg" ı k 
1 

bur11da karııla~acağıoısanan poliı ııa yapwııtır, ynııbaıı ve bıraktı~• r:zuf.L7.1 Çil o ki bıı tenu•ttldon dolayı 
· ı · a ın ~ · · k d nıeı..t d t d d t ı.. :ıt bi · tl•t ıp erı rlarak Can Varo!u 1tkı .mırı arıısın a göder kamaş • nıı •n ıorııaki ııtır. Rn n · .. ,ı.n a o ıyo olonmo ıııı ••· yapııhı r ıı a ti"°rinı cıtmlı Reıuıl boy bir zarar gHrooık 
aıkıya bağladı Sonra tuvalet !ıran güzelliğile bir kadın bul adlar n t~kliflor eonaaınd• Ko dtrd• UllAI ••1• dötmüı olorda . oldaau horlroı90 malll.m bulun· değildir. Baıkalarına pok gUzol 
odasına •Urükledi.. muştu. Matja kendisini dikkat oporatıf mtlm 11111, k oporatıfle Azami kırk aokıa Hat kazan doru ilbl Romal bıy tarafından z.rar nrobillr. Görülüyor ki 

Can kendısini kurt '- le süzen adamın zaafını hiıset olan miinaH'!:>ıtlerinln maz11ioi aktan ib ret olan bir i• için da k11men t11lim ıamyor. Şo Remzi l.>eyın bn aetıli dı Qilrlik 
· · arma~ · · Ah i tt• d f 1 1 \f b ld B 1 ıçın hudutsuz bir f d k• l ki mı tı böyle bir kaç n arA rnzı olnp tA H llldnra Ralıı nr ., endinin E! in eroft ~ •· a e a adorın Rarkey'• şifahen deRil. her türlü esnıstırn aridir. 

1 

e a ar ı a d h k ıanıye ........................................... ............................................. t ki' 
ça '.f~n M•tyaya minnetle göz· a a ozansa • lamıyorum. ıçinde kinden eser kalmamııtı. yap ığı I• ıliori ~iazaı kondi Amerika piyaaaıında 9alı1an lz. 
lerını çevirerek sordu: Çıplak omıunu pek az örten Malya bütün aükônetini bul Can'ın kurtuldujiunu, hürriyeti namına yapmoaıoa imkln J•ku, mir .. ıorlnln oradaki hakiki 

- Ya s n... Sen ne ya • rob~nu~. _kilı~linii biraz daha muıtu. Rengi uçuk dudaklarını ne kavuştuğunu bilmek iıtiyor ba tokllllor kunotli bir hAml nzıyotlorıni bllldiyonler için 
caksın. Şiındi seni yakalıyac:~. •ıa~•. duşurdu. Fa•ılasız göğüs titremiyordu. du Ondan sonrasının ne ebem aomına yapılmodıgı H••n IAI ltoınzl boyin mantı~ı zahirde 
lar ·• Ne yapacaksın? fıçırıyordu. Çıplak memeleri Müfettiş amiran• sesi duydu: miyeti vardı Ôıiimden korkmı •• ati1aıtau lb rot ltalaoaııı i•Y•I kanotli öriioU or. Fakat, 

-){açacağım. am;~~n meyda~da idi. Et ren - Buyye, Rangevil odayı yordu. .,ıur olnraa n nihayet Bolo. ono Amorıkadaki İl mHoaa•b t· 
Fakat Can bu söıü 

1 

.. 

1 
. gkınd e ı tuvaletıle çıplak bir arayınız dnrun bu11ne Remzi beyden leriai bilenler nazarıoda bu 

k M 
oy er a ın zannını uyandırıyo d B . G b k L' ı d ı ı.. tl b' b' en atyanın dudaklarında eı· B k r u - aı listline ıef... ece yaruına lıaç saniye •• a aım1& 1 • inoir mliHH· oll ın .ıymı ma ırR•• ır rarlı bir tebessüm gördü 0 ~anzakra arıısında beı Polisler etrafı ara~tırmağa yardı. Kaç ıaniye tanırım kaç beti c1e bala1Jmas11, arhk Remal manhk oyunundan başka bir 

on sanıye aybetmiyecek b" b ı clJl O b t B ı B 1 beraber 
te B~ ün acd1rını toplıyan bir adam tuavvur olunamazdı Ma~r 0:~:de~ı~· ödba1nı1n bdüyü~ k1dapıs1 ı sanıye.. ty n c eaim bu i•t•n haberim t•Y o amaz. unun a 

ee ur. ya •on bır ti k m •er e aa ırı • Tik tak. Tik tak. Tik tak ••. yok> dımoıiaı koıbıyiall IHan· aaanotm•ylnia ki Romai boy, 

Poıııler tabancalarını ileri adamı büyül~:=~ i:ti :::ıl•ıtığı °'.''''· Dı•ar~a toplanan maakeli Odayı araıtıran polialer ta· !arın d•ıtil, halt& kaıların bil• boıgonon roltinU eynnmak i9l• 
sUrerek metdivenlere atıldılar kat pot=s im' . .[ u k Fa· bır. çok polıa daha odaya akın baocalarının uçlarile duyarları inınmalarma \btlmal T•r•n z.ararına da çalışmaz. HAyır, Bır'ın ı k tt . ırı vazı e ·~ ınıu ettı. d' G" ı· b" L. 1 ' E R l b b ona da yapah\Hr <>ldo.rt nu Aa. 

c a a yanan mumun aarsılmaaına meyd d muayene e ıyor. ıı ı ır met a• ır mı g.r •ms oy, n ~ , 
titrek ışı2'ı yerde yatan Paolo asabını bozmak i tada dverm~ en Tık Tak. Tik Tak .. Tik Tak. bal arıyorlar. hareketın k~ndi malftmatile ya· bıtler buzoranda geçmi~ olan 

s ı 8 ını golle- Matya b · d" B' d b' · t td b ı L bl k' il nun so omzunun gölacsinı du ren arzulardan k d' . k t d v . aııaı çevır ı aaah ır en ıre Matyanın çehresı pı aıış o oıtn•o il at 9in '"'n · r Ta • • yarın yaz <'aRım 
6 en ını ur ar ı görmek ısted· F k t b. ı· . d' G dd d f d d b 'i ;:ıı 1 , 1 b' kt 1 v~.ra ak•eltırmışti Bu hayat Tık. Tak. Tık .• Tak... • me 1• • a _ a ır po ıa ııerıl ı .. özleri ha in en azla oıı • • bt ue h ıtnao •rrı ır me op a mulao alan 

gosterı ıne ldanan polisler t S t tt 't . d 
1 

muru saalın onuode durmuı· açıldı Bır polis tuwalet odasının bunu da yarın Tereoa~ım ızab edecegim 

b 
a· aa ın mu arı sesı uyu u- tu .. .. . . . l anca arını ateşlediler Pu•u yordu Fakat Mat a bir türlll K . kapısı onundoydı •• ıımdı ka Yalnız Amerlkaya r•tnıozdeo kincı11 de oodar: R•mzi 

kurmu, bıri varsa mukabel t b . ty b k C orkunç bır kararsızlıktı bu. pıyı açaçaktı . nnl Bslallor il• ne konn~tuk· b~y B"laclu r H olan miinıueba. 
e e · aşını çevırıp saa a a amıyor an kim bilr k d b" "k M d ı bi f ı ,. ı t ı m ını bekledı ler, Köşkte kendi du . .. • :r n~ . a ar uyu atya bağır ı: arını r gramo on p ••• • •• tını po < ohoıumıyotıiz •öıtor. 

ayak eslerinden b •kn ses kt üzuntUler ıçınde ıdı . - Durunuz ve tetik olıoız. pit• imkAıı olamazdı ki, ınretiııi ıutk n deta merhamet dert!o•· 

M 
y yo u Gaz maskesini yüzünden çı M t h A d · k ı ib erdıven ••hanlığına ık ~ ." ona ürriyetini, 24 ra ığınız adamın nerede ol noırottigiın n11 a ar ı: 1, bo amo indirmek için •liyor I 

hayretten do k ld 
1 

çu·· ınca karmıyaa polis müfettiıi sert bir saat ıçın uzak düştüğü yuvasın· duğunu söyliyeceğım. plAgı da radyo ile etrafa yay· cBatndoru Amerikn"a 
na a ı ar ç ce- ses'e sordu : d k' d . . k J ben gön-~et yanyana aırıılanmıştı. Biraz Adam neredo? i ~ eı. ı aaa etını azand!rmak Çılgın bir kadın ataini andı· mıya lmkAD halooıun. Tlirkofia dorıni ol •m .. aot parnııuı 

timdeki odadatı tabanca ıaıleri - Hanii adam? çı~ ~ın lıerre can vermege ra ran bu feryat polisleri oldukları moaolı il• alAkadar oldo~u talı:- ıomin ıtıno• iydımt• Raladaı 
ge .. ldi. Polisler oraya koıtular. B d zı ıdı. Y•.'. de .m. ıhlamııt_ı. Fakat poliı •trd• Temmuıon _ona ile Diba .. •fendi Amerikanın incir iRleriaı 

Ş - iz en imdat iıtiyen, bu Bu kadın senelerce her U f tt tt ti d I d B ,. ominc üzerine bırakılan bı'r d h d 1 ı· d k f n mu e ııı emre ı: 1• arHın a ımır en aladur dt ıpiilatit bir t•kıın ıergu·· "'eA.t· 
ra a ay ut arın e ın e mev uf biraa daba ıukut e den kadın D d ka .. .. v ' cop elektrik llmbasının kandil bulunan adam nerede? dejllıli. - • ur.ma an pıyı açınıı. efendiye ~okllml• olmaıı IDnh lorilı .... ıoo bir boyli pMı 

kadar ı&nük ıııg· ı altında N d k . t d·~· . . . içeri ıırbıız. temel elan telgraf larftan lrat'I kaybedip aoz• du·· •tu·· kten 
- e eme ıı e ••ınızı an Ruhu yeaidea 71k t S v "'' anmıı ı. :- onıı V•ı ~ .· T11aUd çıkarabihr. Fakat birçok _ Lütfen çeviriniz _ 
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N<ı.zmi Beyin Cevabı 'Tirede Fuhftsla Mücadele ...................................................... • 
nilıuyet cınun <lüotülil yerden 

kalkar' > J)iyer,,k htıraene yıni 

ir kombinezonla yine Amerika 

tlerine moullat olduktan ııonra 

bn ıtırıe de nihayet ltemzi beyi• 

nla r;mıştı. bizzat Baladur efen 

ilinin mRhrem teTdıatındnn 11zan 
malfiıııata gCir• hernni alı~nri' 
ı,ıerındtı hir lsk' çyalı kadar ııkı 
pazarlıkçı olan Pımzi bey Bala

dnr efendıye göııttrdı~ı rnerhıı.

mette dı 11baT,,tkarlık yapmamış 
bunan için, Haiador eftnıli, A rn•· 
rikRya, hatta k ı men de k~ndi 

ghoüııe güvenmek meobnriyetın

de kalnrak gitmı' ve ınalfım olıAn 
mü,kül;1ta u~rnıuıştır. Gönül 
Jaterdı ki Hemzi bey Balaclar 

ıfendıyi it• ıovkedtırktın onun 
ıbtıya9larırıı d1th'\ aabavetkar bir 

'ekılde ölçmüş ve biç olmazsa Am
rikada en nıga ri yafayı' rnaeraf ılı 
a.-detini de tamamen temin etmif 

bnlonson. Bo~iiıı hakikaten mÜf· 
.lr:ül bir meTkide boJaoan Bala

dor efen•ıye acımamak kabil 
değildir. Rımıi beyin Jtiıur n 

mtırba••tiDı ılğınorai: Ameri
kaya ritmiş oldağn baldı af'det 

maarafmı tedarikte miifkölltına 

mı yan11•, hatta iÜ•lük ihtiyaç
ları için ötekine berikhtı müra
oaatluı mecbur olnıa11na mı 

;ranııu, yokla b11gtln, Remzi be

yin, kenii ıahıını mildafaa i9iıı 

Alemin nazarı•.ta ona c yalaaoı > 

di.r• t.ethir ıtmaaine mi yanıınt 
Remsi B•yin •• mühim iki 

müiafaa delilinin 9iirüklöfönii 

böyleoı göıterdikten ıonra fİ•dl 

al•yhiııde iradı llıım gelea bir 
delil Tardır ki ona J(tı9iyoram : 

Ba 11ne kooperatit, Amerikada

ki miitt•rilerin• Yerdiği inoiri 

119e• 11neki fiatlara nuaran 
yüıde 5 lll 7 ara11nda daha nok· 

un fiatlarla .-ermi.-e ınıo9nr ol· .. ~ 

da. Buna Deların bu aradaki 

16 O/o d• fi.at dtiıkttnlö~ttaien 
mtltı.-ellit fark tır. ılAYe adilıoek 
oloraa piyaaanm •e kadar au,. 
mu, oldnto m1tydana 9ıkar. Pi· 
yaaa ha dıreo•J• naaıJ dttıtii' 
Elbet hona bir düfürtn Yardır. 
Jirolar dü,Urm11dilır, Koopera· 
tit dii,ürmedi, geriye kim k:alırf 
Ta9it Rımıi bey. fakat, Remzi 

B. diyor ki c ben dtiıürmefiim, 

Baladur benim haberim olmalc

ıızın diitiirmüş olabilir, bunda 

benim H9oın yok tor.> Halbuki 

Balador efendinin kındi tahriri 

ifadeııile aabit olan Tl\Jİyetine 

nazaran Anıerikada bizzat tiat 

düeünltilmeıine imkan yoktur. 

Çiiakii laangi kapıyı çalıa ı,a 

Teya ba fiatla nıal .atmak iıte11 

kındiıine cKiminle milıerrıf 

oluyorazh diye bir ıoal ıorul 

mak tabiidir. cRaladnrl> oeT"a· 

bını .-erdigi ?.aman mütteri]er 

onaa ıözünli hile dinlemiy• 

lüzom görmız!er. V11ziyıti Nev

yor~ta tıırnamen mR11'rn olan bir 
ıatıcının şo Teya hn tiattan mal 

nrrnegi teklif etrneıinin ne ına

na11 olabilir. Bilhuııa 1100 
ıenılerde Amorıka piyRABıınn 

ıncir nrehilmık mü,kiil, mesn· 
liyetli Te baznn pek ağır zarar· 

IRrı intaQ ed•!nlen hir iş olda
gn için bir çok satıcılar, birbi

rıoi takiben buradan çekilmi~

lerdir. A lıoılar da malı almaz 
dan evnl .-erce k olanın maddi 
ve mırnovi kn f'v«'tlerıne bakını

ya eheoııniret Termişlcrdı r. Bi

naenaleyh Balndur efendi l\orıdi 

nsınına f!ÖZ 11öylc<ligi takılırde 

dinliyeodk tek hir knlak dnhi 

bnlamazdı. Anolk Htımzi bey 

namına ıöyledit?i z ımanllır ki 

sözü dınlenebilirdi. O da H.enızı 

bey natııına ıöyhmıi tir • .f1}ger bn 

baaoıta Balador efendinin k•n 

diıindeıı Hlabiyet almamış ol
do,:tuno iddıa edene ba tnkdırde 

Baladnr efendinin tamanıon çıl

dırmış oldugnna inanmak lazım 

ıceliyor. Halbu ki bia ııe kendi 

ıini• haııdan eaer, ne do Remzi 

beyi deli ilfl ortAklık yapnc"k 
kadar hafit dil~iiaoıli ba lnyoruz• 
Ne b11cat, zatın fıatler knıfır. 

kın nıü,teriler, hizzat miime11eı 
limiH Şerif Remzi bıy namuıa 

iöşk.ün teklifler aldıklarını ıU.r· 

lemi9l•rdir. 

Şu hale görr: 
1 - EIJer Boladur efendi 

aaldhtgettnt tahriren teyit et
mlfB,. 

2 - EtJer Remzi bey de 
kendlst ile aldkasını kabtıl 

eylemişse 

3 - Bl11asanın dlişllrülme· 
Binden Remzi beyin zararı 
olmaztl<l 

4 - Şahsen Baladurun aö· 
zllne uyarak klmae Amerika 
da plgaaa yapamazsa 

5 - EIJer bizzat mliıterller 
de Remzt bey namına teklif 
aldıklarını soylemtılerse 

6 - Ve nihayet Baladur 
efendlnm aklı yerinde Jse 

Bunun nettr.esl, Baladur 
efendinin Remzi bey namına 
plycuayı vuracat]ı tehdidini 
ika •ttllJlnl tabt1, kat't 1Je za 
rurt olarak teyit ettlllnt gös 
termez de ne yapa,.? 

ı,ıe Remzi beyefendiye ve• 
recelJlm cevap hugllnlll.'c bun· 
dan ibarettir. Yarın bu bah · 
ae avdet etlece#lm ve Remzt 
beyin vakitle nasıl bozgun· 
cu bir rol oynamış oldut]unu 
anlattıktan sonra son sözleri 
arasında nasıl tezatlar bu· 
lundu#unu vazlh bir sllrette 
meydana koyacadım. 

Topçuotıu Nazmi 

Yeni jandarma kumandanı Halit 
B. Be çi teşkilatını düzeltiyor 

lntilrabat Faaliyeti Bayram 
Şenliği içinde Devam Ediyr 

Ödemı~ten Biı Manzara 
Ödemiş 6 ( Hnınsi) - Be ıertıp tıdilivor. 

Tire, 6 (Husu!i) -
Tire jandnrma ku
mandan'ı ıına genç za · 

b:tlerden Halit Arif B. 

tayin edilmiş 

leyh iki gün 

lstanbuldan 

muma1-

evvel 

gc1erek 

vazifesin~ başlamıştır. 

Halit bey mesleği 

nin aşıkı b"r zattır . 

Yeni gel miş o1masrna 

rağmen ş"mdiden in 

ııbah sahada göster· 

diği ehemmıyctlerin 
başında bekçi teşki· 

lahnın int zama konul

ması yer almıştır . 

Filhakika bekçi ta 
yinlcrinde titiz olmak 

lazımdır. Bunu kavrı · 
yan kumandan beyi 

tebrik eder, çalışma· 
Jarında muvaffakıyet· 
ler dileriz 

Tire, 6 (Hususi) -
Kaza merkezinde son 

günlerde fuhuşla mü

cadele başlamış ve 

gizli evler kalmaması 

için lazım gelen ter 

tıbat alınmıştır 

Kaymakam Gafur 

beyin bu husustaki 

tetbirleri çok cezridiz. 

Halkın memnuniyeti 
sonsuzdur. 

Tire, 6 (Hususi) -

Belediye seçimi tabii 

sey. iyle devam etmek

tedir. Rey atımlarının 

yarm biteceği zanno· 

Junmaktadır. 

ledıye ırıtıhnbı flnıunuadır. Qın Ba.rrn•ır ô ( Hasıııi) - Hı 

şı bayraklarla 11\islenmiştir. Of!. ltdio 11ç1111 ışı hararetle dn:\.ııı 

ce geç vakıtlere kaclın tııJedıye f!dıJor. Aluayyen giiniind• a~ııll\ 

öniinde dR•ullar çalınarak fld11tta cak olan rey eaııdq~ı bu dıvA

ftnlıkler yapılıyor. l{eıif hır in ının mıticeıini tebariiz f'ttırec•· 

aan clalgn111 Belediye Ciııiine ayrı ~ınden ntıtioenin anlaşıll\cagı ~iiıı 
hır canlılık veriyor mı ili oyanlar ıple çekilmektedır. 

Haltt Ari/ Bey ......... 
Selçuk Müstahsilleri 

Muradiyede Yeni Cami 
Camii Yaptıran Yetmişlik 

Mülakat 

Şerif ~emzi 
Cevap 

Yeni Asır Netrlyat 
MDdDrıoıone 

Beyin Yazısına 
Veriyorlar 

ihtiyarla Bir 
.MUHADIYE, 6 (Hu•uııi) 

M 11 radıye, l\hnıuya ~ahı biiyük-

çe lıir kC>ydiir. Hnraıfa giintin 

mınzunnu yeni yapılan bır cami 

tt>şkil •tınekt,.dir, Hn camii kl> 

nızıu ncızelerini taşıyacak 1u 

oamıin içinde en mutena yerlere 

aaılaoaktır. Bn bayır ıahibi ada 

mın eıui olan bn cı.tıni, hii1iik 
bir ihtişam taşıyor. .Mahetltı ı 

1.'opç.uogln N a~mi beyırı incir 
miiıtahıillerinin nıuıl boguldn 

ıtnırn To onları koruma4a çalı· 

şan kooperatif ltrin nuıl balta

lırndıklarını gö8terın nıika n 
ya:1:ılarını gliZtıteltrdı gördük. 

Bız hR~rı yauık göıii ya'h möı 
yiin il"ıi golen adamlarından ınızi ••ima ınabt•f•m giirmak tahııller buyazıları dikkat g<>· 
YRDyRlı :Mehmet hey ııimli hir hir clilek olmakla heulıer nılıayet züyle okndık. 

zat yaplıruıı~tır. Oamiin 17 bin kör caınıinin bıı kRdıtr nıasr:\f la Şe.ıif Hemzi beyefendi, gfiya 

lirnya çıktıp;ını t>greıııııoı me- meydana ~~etirilmtsı tltı fuda kendilerini müdafaa ıdiyorlar
rak ettim Tn Mehmet beyi giir• dandı • .M~hmıt bıye cıddiyıtle IIllf gıbi hufurnyorlar ki: Ne ya 
ılliıu. Benı cıııoiyo .!!füürdü, ıor<lnm: · b 

~ payım ıncir i raoatçılıgınJa bat-
y,.pılış tarzı için iyzahat - Mıhmıt bey, harayı\ 17 mı' çocuklariylt bırabır ortnda 
f'tırdi, Kapıdan dışnr-ı çıkar bin Jıra aarfettiniz. Oıtmiyi lıir kalın•• Halatlar ıfentliu bir 

ken bir şey gfiziime illfti. az kiiçük yapsaydını7. da kUyii yardım u bir iş ol1111u diyf'I ha 
Dıkkl\t ıtliru: Bu, < elimle nii.ıtı bir de mektep kazan~ır· i•ı yaptam. , Qok yazık ki Şırit 
kapısının iiııtiiocleki bir yazı idi, mı~ olaaydınız dıtha ıyi degilmi Heınzi heyef.ndi aldığımız 4 
T.ıA•hn haliııdtı tıtş iizerin• ka idı' knı uş irıcır pRraaından aç Te 
zınmıştı. J.ıflvhnnın iiıtünde ArRp O, itılıaliiklı ceup vtnlı: çıplak kaldığımı;ı; yetmiyor. 
harf l•rı· ıe l}eıınel• ve hun on , .. · - Jff•ndı· m mek ter> ıleıııek 

" "> .. • "" 1 ma, gihi bor~larınıızı bilı 
~ında c \"a Allah>, solunda da hayat dernektir. Bnııu bılıriın. 

<i<lemiyerek her giin icra dil· 
c Ya l\lulıaınınet > yazılı idi. Mektep yaptırmağı ıla dUşiiıı· irelerinde vo koopiratit kapı 
Mehmet beye bnnları niçin ':I1iirk. mıdim degil... lnrıııdn elimizde ktılRbiJt1u dört 
<;• olRrak yıızchrmadı~ıoı ıor. lJ.,ukat kö.rliirıiin ınotlak n. aj?aç ir:oirimizın de haciz celile 
dam. O, bn saali heandtıı bek rette i~tirakleri lıhımdı. Bn cegı vı atılacağı tebdidile kar

liyormuş gıbi pPk tabii buhla iştirakı meyil giisteren bulun şılaşıın hiJ'. bal-{rı ya11ık yurttaş· 
n hemen onap verdı: madı. Bıninı malını miilkiim Jarırıı diişiiıııuege liizum görme 

- Kuran yazılarının hRrf- ancak yirmi dönüm hagtlaıı den piyaııa.rı bn lnndırmaga ve 
lıl'i kerıdıne mahırnı lıosn8iyet. ibarettır. Kındim tıoarıtle ıştı· dii~tiıııueğe ınemnr bir ecnıbi 

Jer taşıyor. Okunuşun hakkını "al ıd.-rim. Ü9 he' kuru, hiri- meslekta ıııı bir noibei inıaniye 
.-ermek ıc;in bıı meoburiyeti du.r- ken param urdı. Ki maem olıun dıyı dii,iioiiyor)ar ve acı 
rlum. yoktur. l(öylii bundan iı1tırade yorlar. 

Serif U.e•zi beyfınıti Haşn 

kil pa'a hazntlerinı nrdikleri 

ızahıtın clo~rnluğunun iııpatı yo· 

lonıta boyoroyorlu ki; bnı .r•· 
lırnoıların piyaaanıa düfkün oldu

gunn makl\mata eriştirmeler! 

dojtr n <leği idi. l noi r piyaaa11 

normaldı. Hunu au T• izah 
ettim. Biz miiıtahıillar bo g-üliı

tanı l\ndıran izahatın doğru ol
nııı<lı~ına kani ol~ııı11moz gibi 

hu izahatı dlnliyen Paşa hu
retle1 i da : c Belt yüklü Ti 

dolgunnm htr f•yi aQık ıöyl11in 
cliyo bnynrmaları ., erit Remsi 

be1in jzabatinıw aot?ro oJ.madı 

gın" cırnlı bir <lılil • •jr1'1aoatm 
da 'iiph•mi~ yoktu•. !İallarımııı 
<lı~er pahuıyla ihraç eden ih-

racatçılarımı7.ın kola n karha· 

nıyız. BRzı ıerküzeştcu •oHbi
lıri kındi•ine altt yaparak Yt 

her çarıyı baş vurarak piyaıayı 

bnlanclıran Te incir piyaaamuı 

düşiirtn ihracat~ılarmıza da i1i 
bir dua l'ldeıotıyiz. 

011 ,,iziiıniiz biz mü•tabıil• 

teri ezmek htiyen ihracatQıların 

hlikfııoıtinıbdn dııoir yamrugu 

knfalarınl\ inmHini yaşlı göıle· 

riınızlı yalurır vı bıklerix 

Sılçak köyü inoır 

m iistahıi ileri naını•a 

Rıfat Hamdi -···· Bir Otomobil Kazası 
Hu cevab,n, ınalimin hakiki 

mahiyetirıe kar~ılık olm:ıd}~ını 

izaha lüznw yoktur. Booa rağ

men aramudl\ şöyle bir rniik~

lım• ot reyan etti: 

ıtmık mnkiinde idi. Jı'akat 

maıılesef el•erın olnındı. 

- Peki, bir lııtehhiiı yarsn. 
nız dl\ ki>1iiniizde yt>nı mektep 

Dede başı 
Cinayeti 
Tahkikatı Bıtti 

Hurda incir 
l\1übayaat lkı ~1ilyon 

Kiloyu Geçti -·-·-· 
Avukat Mustafa 
Ağır Su.-ette 

Enver Bey 
Yaralandı 

- Pıki amma .Mehmet bey, 

madam ki böyle diitünüyoraanoz. 

Sizin lıa mütkilpeaentlı~inize dı 

çare Tardı. HJlmi kitaphan•sinin 

çıkardıtı Türkçe knr'an alfab•· 
ıind•n iıtifade ıd•bilirdiniz. 

Cumaovası yo!unda çok bü

yük teessürle kaydettiğimiz mü 
essif bir otomobil kazası olmut, 

Avukat Mustafa Ennr bey 
bu kaza neticesinde yaralan· 
mııtır. 

Aldığımız tafsilata göre ha· 
disc şöyle olmuıtuı: Mustafa 

Enver bey son zamanlarda al 

dığı hususi bir otomobille Cuma 

ovasına gitmekte iken yolun 

tenhalığından istifade etmek 
istemiş ve makineye fazla sürat 
vermiştir. 

Mustafa Enver bey bu sür'atle 

gitmekte iken otomobilin arka 

sındaki bir yayın bo,anması 
Uzerine tekerlek fırlamış ve kapı 

açılmııttr. Mustafa Enver bey 

bu tiddetle yere düımüş ve 
omuzlarından ağır surelt• yara· 

lanmııtır. 
Boı kalan otomobilde bir hen

değe ıaplanmııtır. Yaralı derhal 
lzmire nakledilerek Alsancak 

- Hn lnbayı ya.ıdııım H· 

mau o alfabe çıkmamı,tı. 

- O haldı 'imdi de~i,tir· 
mele miimki•dir. 

ııhhat yurduna yahrılmııtır Bi· 
lahare gösterilen lüzum üzerine - Ent değittincıltim. Fa 
Mustafa Enver bey operetör kat lıtarıltola ıiparif ettiğim 
Bahtiyar beyin ıifa yurduna nak· lnhaların gılınHini bekliyoro.m. 

lediJerek tedaYi altına ahnmııtır. O zaman biitUn ne.-akııı da ık 
Haber aldığımıza göre Muı· mal edeoığlm. . . 

tafa Enver beyin kınlan omuzu M.eb met lıeyı n bah11ttfı Je.,-. 
alçıya alınmıştır. Sıhhatında mu· lııtlar, t1kidenberi g()rdöttümü~ 

cibi endışe bir şey yoktur Mus bildıgııniı ~eyler dt-~ildir.O, yeni 
tafa Enver beye ieçmit olsun bir çıgır a~ıyor. Bınırn için de 
deriz takdır• dflger. hn lnhalar Gazi-

karınıya amil olunız1 

- Bunu ben dtı~il, ki.iyili 

dö,ünınelidir. Köy dokoz yiiz 

hanelHlir. Niifnı kalabalıktır. l{ii 
çiik teberrnlarla bir mektep 

yapmak borad• iş te~kil ıtme:ı. 

- Köylii te,ehhü • yapu 11ak
dt yardımda ltalnnur ınaıoaoı' 

Bnrada Mehmet bıy, göq~li

lö bir adam tan11la vt çok t• 
minkar bir ıda il•: 

- Elbette, ılbıttı !. ~imc1 iki 
halde param yokaa da hular, hn· 

ıo,tnror, un HTI yardımda htı· 

loııurum. Dedi. 
~hhınet bey 72 ya~ınua bir 

adaın olmuına ragmın ancak 

elli ya,ıarında kadar gözükiiyor. 

Din9 n f•rı bir hayırpernrdir. 

Muradiyehl•r ha Zlitıa hayir ııe 
v erli~i11dınçoldayda lıek liyebi lir-

Oeçen 1 .. rdı Dedılıaşında bir 

cioıyet olmaş n hpartalı Abınıt 
ıfındi isıoırıde bir tiiccar bat 
kult1inde arkacla~ı tıualrnda n 
öldü rii im üştiı. 

Mazonn Hiztli l bun efendi 
hakkında karar bAkimli~ı1101 

yl\pılan tahkikat bitmi' .-e ınak 

Ha& nıiitalea için miiddeiııınomi· 
lit• HTkol ıı nmuş11n. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ler • .lfakat kendılerı de bareketı 

geç mık ve bn ıo retle güzel n 
yeni bir irfan yurda kaıanınak 

mnkiinıltdi rlır. 

09 di>rt bin lira urfile köy

de rapılruaaı ıuiimk:in olan yeni 
n ~iizel bır ınıktehi• yarı maı-

rafını Mehmet btJİll kabul ıdt· 
cecıa• t•udaüt 11lilımız. 

M. HulOsl 

futıiurlar id~rt-•ınin incir 
mrntakasınıfa ıeııis eyltdıği moh· 
telif miihayu werktılın mari· 

fttilı 'imdiye kadar ikı ınilyoa 
küıur kile hrtrda inoir aahn 
alınmı,tır. Ru miktarın bir mil· 
yon yedi yüz bin ktloan İlmir• 
nakltdilmi,tir. 

Mübayeata dıTam olaaaoak 
n aglebi ihtimal aatıa •lmaoak 
borda mıktarı dört ınilyı>o ki
loyu bnlncaktır. 

Dana lhracabmız 
Bılı,ıika bandıralı .J rrooel Ya -

pnrlle Malt&ya 250 dana Hl'ku· 

lunmnttar. 
M. J. MOlhakı 

1\lıntaka jandarma kuman• 

clRalı~ı ıni\lbakına tayin eiilın 

9inbatı OılAlıttia bey şehrimiz• 

gelerek .-azir1tıine baflamı,tır. 
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8 1J'e~rini vvel 1934 

ind 
cev er 

a 
1 edi ler· şey stik i
ve maddei as iyesi ·r 

işte 

fent A8ar 

e 
ay 

s • 
iZ 

leri 
arınki Harb n n üh • 

ı Va ıtala ından Biri Daha .• 

Bir lngilız la}'}'a;esi . . . 

e .. 
oma an ev ları 

ral arol Leh Tankların n Geçit 
Res • 

ın e Bulun ular 
VA RŞO VA, 7 (A.A)- Briik donuyor. füışvekil .l\'l. Ta iare ko 

stılden bildirildığinı ~·;re, kral M. 1'ıtiile konun kahine.re gır· 
karol Siıında LHhiıtan elçi11i M ıucıi ıçın lııızı taklitler serdet· 
.Aricieaznl\ki hazır bolanılağo tigıııi tekzıp etmiştır. c inde 
bıdde Hon zamBnlında HoıoanyA penılıınce Houmaine > gnzeteeı 

or<lnsnnun ınan vrnlarına iştiral\ Homanya harıcıyo rıezaıetine 

etmiş olan kıhıatın vı tankların Leh do tn bır zatın geçirılme i· 
g19it reırn1irıdı bnlunmoşı ur. Ge· ııı i tıyı•ıı lıı r 1-'eh gazet~ iıım 

çit r rninclen orıra I.J hi tan n .. rıy tına cevap ver rek dıyor 
elçi il Leh a kMi ınilıteri mi· ki: c Hoınarıynda Polonya aleyh· 
ralay Oovlll v ki ve hır çok L&h tarı bır ceroyarı ta ... nvvur etmek 
zabıtlflri kral tnrnfından ögle hayretle knrş ı lnınnııga deJ!'•ır. > 

yemegınt dnTct edilnıışlerdır. Homanyanın nnanevi 8 ıyase· 
Kral bır çok zuhıt ve ~mbıt Vft tinı tahlıl t<lnrkcn devletiu yiik
ldll,.rıne muhtolıf ui~aıılar ver- sek ınenleaatlerını ıhlal cdeı•ek 

nıı tır. tarzdı\ IH\rıyatta balunnn Oura-
Leh - Romen Dostlu;Ju jnl g az te ı dalıiliyo nulırının 

Biikr11şt 7 (H.lt) - 8alıık ha· emrıle kııpanrnı lır. Bn gazet • 
riciye nazırı M. Tıtüle ko Pa· nin ınbıhı bnşv kıl M. 'l'ııtareH· 

zarte i günü (bugiin) Bükreşe ko'nun lrnrdeşidı r • . ....... 
,.Manclırster Guardian,, yazıyor: o'mıyan ve makinenin verımını 

Hind Mil/iyetperııerleıi Reisi Gandı Kıraliyet hava kuvvetlerinin eksiltmiyen silansörler vnzetmek 
Ntıaııı Ziiricher Zıitnng ga \ ıntıhap hal< kına rniiııtenit hir gece bombardıman tayyare1cri suretıle azaltılabilir.Kraliyet hava 

zıttııi Hı.nt milli harekeli bıık· kannnn e11aHi, ııiif u il nulll 'fah· ne silansör (Ses duyurtmıyan kuvvetlerinin yeni bombardıman 

Her Tarafta lntihabet 
faaliyeti Heyecanhdır 

ZABITA VUKUATI 
Sabıkan Hırsızlar 

1 k 1 · · Amasya1 7 (A.A) - Dün bı-
kıııda Hıntli Mehmet J~aat ta• det tfl~kil eden ıutın •·et er ıçın alet)ler vazedeceği haberi, bü- tayyarelerinet icte bu teçhizat 

1 t 
~ lıdiyı meolui için O. H. F. Tea· 

rah•dırn yazıl mı' n Britanya • nrışlH ı r. tün sivil halkı alakadar eden konmaktadır. Pervaneye gelince: 
ıfl k l · .. t · bit 11Uiii 44 na•Ht ilAn edildi. 

imparatorlojtonun Jinir nokta· .ı! a at m, ı:arrı mu ecırnıı i heyecanla bir haberdir. Yalnız mühendisler pervane uçlarının 

Tilkilikte Oımanzadı yoka. 
,nnda oturftn Halim oıtln Ha, 
1Rnla Tuna eekaıtın<la <)taran 

H d 
· b. Beltıdiyı öniindt büyük tezı&bfi· 

ıuula uki şııudıki cereyanları ın ıetnn ıçin aaçma ır,tty bu işi biraz izah edelim Bom· seyrindeki sür'atı azaltmak, iki 
b

. 1 u · ·· t k · rat •npıhlıktan ıonra 1andıea 
r•y•t açik bir sarette tıı ıt o or. mumı n mnş t-re ın. bardıman tayyarelerinde yapıla kol yerine üç dört kol kullan· " 
tdtıı •nl6rHan bir makale neş- til;aplRr, i\tüılümanlarıo •kH' cak bu tadilat ile esasen fıciz mak ve pervane projelerinde reyler atılmaa ba,landı. Rey 
retmittir. Bıı makalenin hazı riyıti teşkil ıttiklıri bir iki bir mevkide bulunan müdafaa umumi bir tetkik yapmak sureti ver•• bıt giin dnam ıd•oıktir. 
kııımlarmı aşağıy dercıdiyoroz: eyal.,l miiatuna olmak üzen sistemi büsbütün acziçine düş ile pervane gürültülerini haf.f u,ak, 7 (A.A) - Şeker fab 

MilH kongred ortaya atılan burada htırtanıfta gl\lıp bir Hin- müş olacaktır Ne gördüğümüz letmektedirler. Bugün bütün rikaaı ıliin i•• ba,ladı. Yeni ••· 
Hint ınılli hauketit bu gün dn ıkatyiyeti mtytlana Qıkaracak ne de işidebildiğimiz bir tayya- müdafaa tertibatı bombardıman ktr itn ün çıktı. 
tamamile Hınılnlaraait hir i'olup ve Miiıliiıoanlar ister iıtıamez hu renin hücumlarına kuşı kendi tayyarelerinin ıeı ve gürültüleri Rizı, 7 (A.&)- Ştbrimizde 
açıkı~a tiyl ıınıemi• takatkati1•tl• ekuriyetın ılinı dlişeoekt,r, ~n mizi nasıl müdafaa edcbilirız? üzerine iptina ediyor. bıltdiye iatihaltatı deYam tt· 
malf\m n ınuayyn elan hıdtt nuıı için Miiıliimanlar, intihap Böyle bir tekamül, bugün Ingilterc topraklarında bulu: mekt• .,., kadın ukık bütiin H · 

Ye gayeaı, nnlemirdo HiD· dairelerinin ıurıl.i bAkımından veya yarın erişebilecek bir şey nan her projektör,tayyare seslerı çioiler reylerini ittifakJa O.B.F 
diıtaa'ın ıcnıbi hakimi••tin deıtil, kültiir h1'kımından takıi· olmıyabı'l' f k t b · t'kb l · t · d letler namzttleriuı Termtkttdirler. 

J "" ır; a a una ıs ı a • ile mevkilerını ayın e en a 
dın kurtarılmaaı <leıtılt Hindi•· mini n hnrıdsuı lıa~ka lıir akal de muvaftak olunacağı muhak ile mücehhezdir. Bu aletler .Adana, 7 (A.A) - Şehrimiz 
tanı• J•rli Hırıdu kiiltüriiniin lıyet 11fat1Je kırndıl6rinin hakkı kaktır. Sessiz uçuşların teminine işlemedikçe projektörler kör gibi bı\elliyı lntih"bı ,., uy atma i'i 
ihyıuıle Hrb11t9• inki,afını te- olan killtiirıl hir emniyet iıti doğru gösterilen gayret, önüne dir.Bu makine düımın tayyareıi· diin aaat 18 ı kadar dnam ıt 
ınin .Tolnndaki daYadar. Britan· ı El d 1 b b ·ı · k b" d T b t yor ar; ın n ar n mat ata geçı emıycce ma ıyett~ ir i nin sesini alır, takribi olarak mi• n rey aandık:ları gınt •Y• 
ya imparatorhıgoudan tamamın c Milli IBealı kar~ı bir ihanet > caret hava nakliyat müesseseleri, mcvkiini ve seyir istikametini öntind• mtihürltnmiştlr. lki gü • 
ayrı Ye ıuüıtakH olmagı Hindu d. b k 1 yolc 1 • f h t · · b .. t 
Hderleri oazıp bir hedef olarak ıye a ıyor ar. b. u arının 15 ıra a 1 ıçın oy e tayin eder, projektörlere ve ha· lUk rey ytk'Ö.nn 161665 tir. ~ıkı, 

Buna karşı M iiılümanlar ·u ır şey ister Hyva yo\larının va toplarına ihtarda bulunur. Dörtyol, Bah9"da, ceman ' rey 
görmüyorlar. Biiylı bir ~e..rin cMillt ideal> Pındnların Hırt uzaması ve kalabalık şehirler · t" il 1 ,,.ıı r tamamen o B 

:ı V ·ı ı· ta go'"re yenı· ıı·· ı ı 11aa• • r ~ · · 
tahakkuku müıtakil bir Hindiı· ·· · d d · • kt• 1 erı en m uma • diıtanda k"ndi başlarına haki· uzerın .e aımı na ıyat oması .. Fırkaaı namntlırlaı nrilmiştir 
tanı yalnız Miiılümanlarla m11· ıniyıtı elde etmek hoınıunda dolayısıle umumi halk kütlesi de lanıorlerle müc~hhez . tayyareler Şıhrimizd• intihaba bugün de 
kt\a olan kom,u nH tekıtlerle y k d b · t' kt' A k • üç bin metre yukseklıkte uçtuk. bıklıtlikleri emel "' arzulıuının • ın a unu ıs ıycce ır s erı 1 .• dnam edilıoıktlr. 
doıırudan tlogroya T• faal air bir aetreaidir, dıyorlar. tayyarecilik, kendi araşhrmala· lan zaman, tayyare aes erını 
tenıaa ve ıniinnsıhete Rnkıd•· rından mada ticari maksatlar kaydeden makinalar hiç bir şey 

cMııltai Hut11izlik• in ınu-
cektir. Halbuki bin senelik ıçın yapılan tetkiklerden de duymuyor. Halbuki bugün dört 

Yaflak olmamllaının ıebebi eY'ftl d Müıliiınaıı fıtıh n istilfuı Hin· istifade etmektedir. Tayyare binbetyüz metre yüksekten. . e 
d emirde H111dalarla Müılümanlar k b fd nları ~Uniillii olarak hir ,\aba gürültülerinin iki sebebi vardır. bombardıman yapmak a 1 ır. 
l .. ı ı · ı raeındaki ıhtilf,ftır. Memlıkıtiıı k" h ı · ··h· ıoy a lir ti ılikty• maruz k"I. Biri egzost diğeri de pervanedir. işte yarın ı arp erın en mu ım 

1 idar oı huını '81u11mak emeli 1ı d b. · d b ! ınanıa 11 ıçın k ·fi dene dı ' Egzos gürültüleri fazla ağır vasıtaıarın an ırı a a · · 

Zabıtaya Hakaret 
Salamon otlu Germiyan !At• 

bot oluak aablta memurlarına 
bllkarettt ~nlnndngundın iiçltnoü 
müılantik1ik9• hakkında tahki· 
kata nşlan ı,tır. 

Vahit kızı Hayriye bir çok tY'. 
lere girerek hınızhk yaptıkl•. 

rından dolayı baklarrnda üçüooil 
müıtantıklikç• mnkulın tı&hki. 
kRt başlaamıştır. 

iki arkadat Arasında 
Kımeraltı oamii ıokagında 

Yoıaf ogln Eaat>Ja Ali eğin Oa
man )\falarında çıkan tinazıa 

nıticeıciud Eaada tokatla ve 
E&&t ta hiça\da Oımanı ıol büt
riindtn yarlamı9tu. Yaralı hae· 
tanıyı kaldır1lmı,tıT. 

Oarib ya1ı:alanmı' T• Adliyt· 

yı Yerilmiştir . 
Esrarke,nk 

Pı tem lcılar b ında lımail 
ogln Mabmot, ıiı:ara yapmak: 
üzere ur r ufal rken zabıtftoa 

'öriiltnk yakalanmıştır. 
Yar.alamı• 

T peoıkt• lplik fabrikaeı 
'farında falırika Rmıluindııı 

oi· 
ı •. 

mail oJ;tltı H 11n ıle Hamza ogla 
it.cep araaıada alacak menlı

ıindın kaYga çıkmı,, Haaan ta
banca ile Ihoılıi yaralamıştır. 

Yftrah haataneyı kaldırılmı' .,.. 
Hasa yakalıınm>ştır. 

Kllltlerl Yokhyormuş 
Karata1ta T yvıkıyt ıok -

gında bir vak'" olmuştur. Şoför dürbin Te ılıtiyatlı 1 pınıştır. hiçbir tarafta tahakkuk ıttiri· 
:Binaen leyh H indoların ıldı 1 menıiştı r. 
etmflğı ı;ayret ettikleri •1ty; 011

"'
01111111111111011000000101 

.. 
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tarıı bir i tiklal dıgil, Ganclinin Yeni C•kan Eserler. K 1 V K I• M ıtafa oğl Eşref f ndl b 

Yu Oslav a 1 e ra ıÇe ekakta bazı diikkanl rın kilit-g , ·-·-· 
1 

_ 1 rint yoklark ıı g c• bekçiıi 
çok iyi ifaclo ,uigi veçhıı •• ı,. Havacılı Ve 
tiklı\lııı cnher ve m:\ddei aıli 

1 si .. ılır, yani buici tf'lı. Spor 
lıkeleı o v lıa meyanda ey·ule. 
mirde Müıltimanlıgın tıbdiclıne 

karıı Britıınya iimayeei altında 

En çok okuııau ıneomuamız 

olan (Bauoılık n Spor'an 128· 

"Te diğer Britaııya dominyon la. hıet uyıeı çılrmı,tır. Tçinde ku k 

rında old111tu !!llıı dalııl<le kıııdi ruiınle ıiiıl nıniş olan şu yazılar 
kendini ıdar otrmık hakkı. 

Bn tııkdircle <lıruokntilc T• 
tamamın adıdi kıymetler• müı. 

tıııit bir domiııyon kanunu e ... 
ıiıi Müıliimınlıuın iiç miıli olan 
Hinduların Ilindiıtaoda ktmdi. 
lerini i<la.u etmek hakkını ltah. 
••der. 

Son hedefinde .Müılilman ak:al. 
liyetleri ıçıa ~:uarlı olmaaı 
mukadder olan bu c Milli hau. 
ket > e l\1iiAltımanların yardım 
ıtıuıyi arzu etınılıri şıtılacak 

bir ~·1 cleı?ıldir. Fakat ha, Miiı. 
lüınanlar111 BritaRy& hikimiy•. 
tioı razı olduklarına dılalıt ıt. 
m,.z, aııcak .l\1 iiıliiınanlar lnıi. 

liz lıoy•nıloroga yerine Hin. 
d11 hoy•nduruğıı takmak iı. 
hıniyorlar, demektir. Son fer
ıliaı Yarmcaya kadar 9iitiia müı· 
Himanlar da k ndi kendilerini 
idare •tınık, hiç olınszsa do· 
mıııyonlar kaııunu aeııi 1\tıka· 

nıı daır i de lıir iltıklale salııp 

ohn k, kendi kiiltiiul u ııyaıi 
mncut1ıyetlerini eıunıyıt altına 

almak ı tıyorlar. Avrupalı ına· 
ıuuile dımokr:ıhk u umumi 

Tardır: 

B&Ta t•hlıkeai - Mahmut 
Bılii, 

Pariı bomba altında. 

Yarınıo açan tranaatlaot.lk· 
lıri. 

lıtikbali parlak bir tayyare: 

Y ıldı~ir••ııi. 

Raant u tayyare ( •iir ) _ 
Behçet Kemal, 

Beni lliolı ( ~iir). lb11n Be 
kir 

30 .Aı?uıtoı intibalara. 

Handı heyecanlı bir macera 

'l'ıyatroda tayyarı - llıun 
Ankaraı.la hiir•t mtiaabakaları 
Ba,ka mımlekıtlerd• haYa· 

oılık faaliyetleri 
Oanlanaıı heykel (Hikaye) -

Sernr Ziy" 

TayJıH• cınıiytti için çah

fllO)ar 

Sinema 11yı(ıuı 
1\arılıı e hediyıl r 
Qoooklarıoııa faydalı bir •I· 

ltııc• tımiıı etmek iıtiyorunıı 
ruf'crııuada ıı tay 1• re modeli i ı · 

tıyıuız. 

ki p Azız efendi ile Ali o:tlu Nedim 
y r n arsilyaya Varaca ar a- ., cdi tar tıarıııdan görüımu,, 

h . t Verı· ıı· yor 1akaıanmak üzere iken elin•• ris Ziyaretine eınınıye .. . bulunan koı d miri ilo kçı 
B Jgrhl, 7 (A.A) _ YugH·ıv• kralıç yi hararr tlı alkışla \ılk Tetrin ~altrm• ka~ar e- Nedim ıf ndiyi b 9ındnn agır 

Ja.-ya kral .,., kralıçeai <lün ak· mışlardır. Z lenikt• kral .,.. kra· Yam ıdıoıktır. Krala aıyaıt Ti ınr•tl• yar tıy rak kaçmıştır. 
· · k k d "' mül· ık rt bir ço1' H'f t refakat t· 'am Zılemke ~elınişlır 'fe geoıyı lıçe mır ez uman nnı . . . . . .. . 

d D b 'k k .... d kt n nıkert memurlar tarafın· mıkttdır. Parııın zıyarıtın u9hn· 0••ıcu•• 1·şıer1• 
ora a on roTnı rnYazorun • D'O , f 
gtçirmi,ıerdir. Sab"hlıyin kral dan iatikbal adilmi,tir. oü gil ti Quat raay da • .,.. Bazı b~lediyelerin senelik 

A, 1 k d .1 '- 1. ıu . Zı Parit 7 (B H.) _ DnbroYnik kaladı bir tepla•tı olacaktır. Ba 1 . . ..1 üler kanu· • ·ıan r ı • a.rM ıçe ıuarı · ı • muayene er ıçın o ç 
lınik ciYarında nrak bir tınız· krunzHrilı Zıleniktın hareket toplantıda Fr oıuı u Yngoıla'f nunun 18 nci ve nizamnamenin 
züh yapmı,ıar n ıonra vapura ıden YugoılaY kral .,.. krallçtti rioall Kul Altkaandr .,.. M. 17 nci maddelerinde yazılı wüd
a.-det ıtmi.lırdir. Saat 10 da 9 ılk Teşrin l·falı gü11ü ( yuın ) Ltbriio'ö• baıarnla ıiyaal r•H· det içinde müracaatla vesika 
Doabroynik kruyaziirii Yagoı)av Marailyaya 'fHıl olacaklardır. ıleri görö,eotldırdir. Miizake almıyanlar hakkında sonradan 
anlarını terketmi' .,.. halk krn- Kral 'fi kraliçenin Franaaia reler\ Qnai ])'Or1ay'i• ~erilecık müracaatlerinde ~iç .. bir. ~uam•· 
YK~öriin lııuıketi oına1ıada kral reıml Jkf\meti ÜQ giin 10, 11, 12 din• talcip edileotktlr. le yapılmıyarak olçulerını dam• 

•• i l. 11 •••• 1 •••••••••••••••• 1 d ki 1 ı ld v •••u•••••••••••••••••••11 ............................ , ..... ••••••11•••••••••••• .. ••
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•••• gala ı arı an aşı mış o ugun-

80 N D A.JilKA.: ~::m·~:~;ı~liği~ıç~~;e~\:re·;:;: 
hududu ve gerek dııında otu· 
ranların kanun ve nizamnamede 

Madrit Hükômeti Katalonyanın 
Istiklilini Tanımadığını Bildirdi 

Madrit 1 ( H USU~İ ) - la · 
paııy.ı bükCıınıtl, Katıılonya hü· 

kum.tinin müıtakil oumhnriy•t 
ılinını kabul etmiyerek Katil· 

lonyanın ıutrkezı olan Baulorı 

••hrinı aaker gön ermege karar 
verdi. OnnMal Bode'oln knmt.n· 

daeıoda balona• biiktimet enin· 
sa aabai ııut lıe•t• Baralon ••hri 
ais clıtı~da nziyet alını, bulonn-
1orj u, Onoı ••hrio mühiın bi. 

oalarından bazdan top at• •i•• 
tltnluak mühim huarata 11bı
l>iyet .erildi. HooJan ıoora Ka-
talonya hiikftınıtinı ~ehrin tı~
liın olmuı rcııa on dakikalık bır 
mlihlet verildi. 

Katalonya Hyalıti reiıi .Möı 
yii l{ompani Oıneral Badı il• 
görii,ırek ftailert dokanulmamak 
,artil• 'tıhrin t11limint kabwl 
etti. Hlikt\mıt knTYetleti ıaat 6 Y! 
Oll btf &•9• 'tbire Iİrtrtk. 

en mühtm noktaları işgal etti· 
ıer. Oıneral Bede Bl\fılona gi 
ur girmes örU icları illo •ttı 
n karga,ahkların •idılıtlı baa 
tırılmaııaı tmntti. lki tardın 
iuaancll ıayiatl 100 ki,iyı baliğ 
ol o yor. 

O eral Bade'nln lıu lDUTl\f

fMkıyıti Madrittı biiyök nüma · 
yi,lıre 11btbiytt Tereli, Ltroat 
bilkftmtti "'"ztyttı tamamın lıfi· 

kim o:dufanu ltllclirwıktıdi r. 

yazılı maddelerdekı sarahat 
göre muamele yapılmasını bele
diye lere bildirmiştir. 

Tütün Kôkleri 
934 Senesi tütünleri tama. 

men toplandığından 1701 sayı it 
kanunun 18 nci maddeıine ıöre 
tülün köklerinin behamahal sö· 
külmesi lüzumu mülhakata te 
mimen bildirilmiştir. 

Tayinler 
BuraaTanın N \döken m k

tıhi b t muallimi Alelf\hat ha
nımın hail hıtı dolayıaılt ha, 
mualliın nkfıleti•• müt•kait 
yüzbaşı Ali Itıza efendi t yio 
ıdilmi,tir. 
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Ikt 
1 dl H b ı "' Berıama J craımdan: ~ıınsanlıı?ın HaJi~ 
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----v azan. : ~ııdre ~al:re> = --------
Tu.rk9e7e Cevi.ren.: .N aeu.b.i .E:ea1: - -- Birinci Kısım - -... 

Qen, Bombayı Bir Stlt Teatisi ~-
Gıbl Kulpundan Yakaladı... . 

• -SJ.-- : 
• 

Saat 10 Buçuk rahn otomobili görtiuüTMdt. Qen, 
Q• c Bari otomobil daha gen• ot.kı Hfer oldoğu gıbı, oto• 

/azla g-ecıkm ıeydi• dıy• diişiin- mobilin t•Yk ldıl• hır hızla if Pr 
dü. Kapkaranlık ıokakt yap · lemıkt oldn'?ono tandı. 09 ç,.k. 
cıağı ttfftbbtlılio netioeslndto p•k çek Arabası yola tık•dı "' ıkı 
•mio dt~ildi •• ıon ıokak lam· etomobıl hızlarıaı azılttılar. Qe 
batar. da bıraa ıoora ıöneoıkti. nin nıf111 k11ıhyorda. Kıodme 
Pırloc; tarlaları H bataklıklar hükaıdehildi. Fort geçti, oto
Qrninı mahıoı ıe.ıi11 i•O , Ade- mobil ııliyordo. ffa1amak:ll\rına 
ta mıtrftk g<irliuen bUyü.k cad- ıkı poliıin a11lmıt oldatto koca· 

ısa a er er il .. u~:=\::7hul ••llarıu açık 1 

Du•• D Bo·r··S···a···d···a····· Y ·····ı············s· 1 A9ık •uttırma il• paraya 
apı an atış ar ç•nileo k g yrl menkolfin ili 

------····-~•Hı---•••------- oldağ11 4.07 Ağaoı bayi ze1-
İi züm 52 8 Franko 6 25 '1 50 tlnUlc. 

Qn. Alıcı 

100 l\l .J 1'aranto 1 i 
Ftat 

1( 
63 Vıtel 12 7fS 13 

50 N A Haw-i"' 6 75 8 76 
J Gayri mınlrnliin bolna-

60 A B Rarkl 6 87 6 37 
dağa mnki, rnabal111i, ıokalt\ 

50 M Sadullah 6 6~ 6 6~ 
nomarA11. Bademli kö1iinün 

!8 V Muhtar • •)7 8 50 
u o) ŞAmlı göl mnkiiade • 

19 20 J Kobın 7 50 7 50 
TaktUr olansa lu•met: ta· 

59 F Solari 15 
15 50 10 D .Ardıti 6 25 8 25 J 

mamı (2500) iki blnbettüz lira-
1 t86 Yektin dır. 

2:! H Alazrakl 13 50 

10 Oınhirci • 15 15 
9 Y E Renooya 15 16 

Dr. Ali Rıza 
Oo~um Ve Cerrahi K dın 
Hastalıkları Mütehassısı 

.Raştorak Kestelli oadde· 
sinde 62 namarah mnayeu& 
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra bastnlnrıoı kabul eder. 

Telefon: 2987 
s 7 (248) 

4 .J Mıbrıdıı 14! 75 

5 'l'rıtonıd11 et 1 ~ 
lt 75 
12 

10 

Qıı. 

Muhtelif Arttırmanın .rarılaoagı yer, j!" D' saat: l, 11, 9 811 ptr 'ID hı s. Pll!H~ıJ!l!a~ıma:11l:.~c::zz:z.aznı:ıeaıs2ix:nz;d~e!tlnKll!~ 
14.· 15 icra claı r ıi. Uırııı Fıat 

S O Kıtli 10 

273 Yekun 
Tebliğ Ediliyor 2110 Hneday 

150 Arpa 
90 Nohut 

' 4. 40 
3 80 8 30 

' 6~ ' 6~ 

1 - Işbn gayrimınkn1ön 

incir 141 8nsıuıı 9 12,5 9 2f> 
dıyi iıtili etmi9ti. mao bır Amcmkan otoraotııh .• 

E O Qa. 
Ylerin peoçerılerinden ıiıli toınobıldı <iyi• kadrıt ifade 

470 
Alıoı 

,J ı ro Ye şii 

~68 A inoır knop 
69 B A lazrakı 
99 P Paoı 

949 
77 Fııt 

Knmdarı 4 87,5 
Hurçak 3 81,5 

( 25 
3 87,5 

arttırın1t. ~artaameıı 

l, 10,934 tarihinden iti· 
barerı 69i namara ile 
Rerg-anıA icra dair ıi· 
nırı mnRyycn nomare-

Muhterem lzmlrlller: 
lzmırde uzun tenelerdenberi 

yapmakta olduğumuz kolonya ve 
esansçıhğı gerek şahsımıza ve ge
rekse müessesemize Şeref verecek 
derecede nefiı yaptığımızı yine 
sizlerin kndfrşinruıhgından ititiyor 
ve gOrüyoruL 

t•hre dökülen ıtıklar d• bi- edea bir bal Yardı kı, Qen ona 

rer birer aönfiyor, bnnl"rın yaklaşmıyaoak, bekliyecelc olrır
ıon akhıleri tramYay raylMı- ea ıuika1tt111 kurtolabıleoeRani 
na, telefon rnüoerntlerin• takı- .. zdı. Bombaya bir ıöt t11tiar 
lıyorda. Bn •ı lı gıcı Qen'ın gıbı kolponti n yakaladı. Oını 
ıoa gcıoeıi idi ·re ö.rJ• olma rahn otomobıh, bütiin büyüklü
ıından da o memanadu. Bu ğil ıle bet mıtre ötedo ıdı. Rır 
İğrtDQ oadd yi bir ao içın a1tozap nıt11ı lı ou dogrıı kot 
aydıalatacak Tt bir duyarı kan to, kındinı • gözlerini kaılayıp • 
i9iade bır•kaoak olan toıtopar- altına attı. 
lak bir yıldırım i9inde araba ilı Bırka9 aaniyı ıonra kendine 

beraber bayYaa u9aoaktı. Eo Aetldı: bıkledijli kemık çatard1111-
11ki Çin •f1an11i aklına geldi. nı 11 e daymut 11e işıtmı~tı, 
ln1anlar 1•r yiizliniin k:nrtları- yalnız gö7i kamııttırıoı lıır 
dır. Tıthi~91liği• bir miılik ha· kiirC'lniıı lQİDt yuTarlanmııtı 
liae g lm11i llzımdı. İlk ••1 yal- .aırtaoda oık•ti yokta. Saı-t ııi 
nızhktı; tıtlıişıti yalnız batına ile çamurlara ..,.. kanlara hn 

ararıa,tırmah, yalnıs başına fanmıt bir otomobil motır <>r 
kararını yeriaı getirmeli idi. tüıü tatuyöriu. Bir kaç metr• 
Polisın bütün kadreti bo•b•ğa:ı- ötede kırmızı bir tııkım kırık 
hktadar. Kıodi ba,ıaa hareket dökük efya Ilı on bir 1ıık 
•dın katil, kendi k•ndini haber huzmeai Rltında pırıldıyan oarıı 
Ytrrnez ., Sonıa~ yalaıılak; dün· parçaları Tardı Ye... artık 
anın dı,ında yaşım için kt di onnrı ötesini giirımıyordn hile 

ciHlerinl aramamak ~ü9 t•1 bir ka9 aaaıyı ıçınılı dnygu-

ir · Çen tethiş9ilia• kıut- nııa öteıine go~en 110111 hısaet 
·onan itira~ları biliyordo. İf9i- meae başhyord11. Artık iyi· 
n hakkında ıiyaıi tazyik ,.. ce röremiyor~a. Bununla hı 
"tiıtliC• müracaat. Fakat n"" b ı .. ra er RD ıyordo ki meydan hı 
lyaıt tazyik ha odan daha ziya •üs bo~to. Y oli:ea ikınoı hır 
,., ne dı ta~iulik: 'imdıkiodın bombadan korktukları ıçın po
aha haria olahillrcli. Belki kın- liıler yaklatamıyorlar mı idı. 
iıi Ye Kiye hep •Y•i adamları ~ütiin •üondo, neresinde oldo
ütünmiyorlardı. Meaele esilın- ~a hılirıtiz, ıızılıır içinde ıdi. 
•ri i9indı h•landakları ımıftaa Yakıa,ıyorlardı. etlinı ronl-
1trtumak i9in oldukları yerde nrıni "lma1.a lAzım gıldı~ıaı 
lırakmaltta degıı, eaili,Jeriıe hatırladı. Pttntalon oebinı 

11
zan 

naaa nrmekte iii. Ü mitıizin 
t mağa kalkıttı. Ne cep, ne pan 

lafa ıııa derhal bir yeçh• nr- toloo, nı baoalc Yardı. Y•lnıa k:ı 
nık "' •oikaatları çotaltmak yılmaııt bir ıt yıgını. Gömle~inio 
lz~mdı, tı,kilAtla de~il, bir tik- oıbindıki öhür rfinlYtr aklına 
ı ontıendirm.eklı: •nlüm ıö- d 
ü ·· ı K•I i. <Jebin clü~rn11i kopmo,tu. 
. P,0

. •nltri ya,atmak gerekti. R . ünlnri uamlu1andan hhıp 
~1 ın yazıları okanaoaktı, çün- çıkardı. N aıılaa çevirip kahze. 
ti. Qen Ulıcekti vı Qın bir fikı"r 

ıindın yakalıyaralc ihtiyat man-
ıan dökülen kanların o tilctr dalını hR,parmagl ile çı..-ırdi 
Hrlndı naaıl atır butı~ıaı bi- .Nıbayıt gözlerini açtı. Etrafın 
rordu. da her~ıy ~eni' bir çember mey. 
Şankan,ık'ia otomobiliniıı dana getirerek dönüyor Te acı· 

•rua uıaklarda bofolc bo- dan batka hır ••1 dı doymayor

ık ötmeget batladı Q•o kolu . du . Oracıkta bir poliı Yardı. Qen 
tn altıotlaki bomba 1 • Şaukanek'ın U1 üp ölmıdığını 

1 mınnet " . d. I!., 
raoı ııktı. Siı içiodı yalaız •b~r°!a1 udtı -~· akat . bana batka 
)mobilin t 1 ır a •rn ogrenm111 daha ıfl enPr en farkıdili-
rdn. Birdtıahire .. d h olacaktı; bu atmdı, h• ölüm bılı 
1 ' 00 • ına a- nmorun<fa dııtil<li 
arın li'ord 'u T• ıonrA ceııe ,.., • 
........... - Sonu Vaı -
, 1 ' ' ·······:································································· yıyarıK l\.a · Şık al• bır- tıdı r Yt konıünızwao koıJut ve 
t~ ıhtilrı.loı, gayri dini T nüfuz dair11ıni haytt küQült · 
JUYa ılil~mani har•k•tın ba· müştür. Şınıdi büyiik Tau:ıtı. 
:la itli 'h ha hareket H.aılar- tımızlınmı' olan yerlerde bayat 
1
• Horotlııı tarafından idare 'fi faaliyet ııizamını tekrar kar · 
ıyorıhı. o~znmandanbtri Ka- ffit\k köylülerin Taziyıtini dii -
ngtang o vakıtler itioı deni- zeltmek u bu Dlake"tla Kiyan· 
şey •nkılli.p cıtnliftlr. gsi'de olduj?n gi~i koopıratıfler 

1 
• ıı k · ()ıyung • Way ıözlerinı teaiı tmektir., 

ı~ıln ıçti mai meııle, Qin'de Ji~ne !ce sauıim1 bir ,aır ve 
ınııhim nıe 11lfldir. 11onra bır ibtılaloi Talifilı baliı 
.. elı~_leı, hilba !ta kHylercle çok bır ideolog olan Vang - Qiyaag. 
ııktıır. H lkıu ttllıinl d"" 1 l\'ay nafus n iktidar eabibı 11-U7.e t · 
c •çııı yırmi 11n denbıri her fatile miiıbıt itlerden znk duyan 
ıtıı 1 uıınül odılmıttır Fakat bir ad ın oldugunu göıteriyor. 
tı 1 •aımtı olarnk 15 20 Mıtro Dnlot itlerini hatında inoı1 ki· 
.rıheıı iln hektar) a bııliğ olan bar Te tatlı tebıuli:niinii tekrar 

ô 13 
6 50 ı ·~ llO 
4 5 75 
6 6 

10 Bak la 

~8~ P•l"mııt 
ltsti 8 p illUU ~ 

4 H • 

4 75 4 75 
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ispanyada 
--·-·-ihtilal Var 

- Başıaıatı buirıcı sah11tde -
Yüzlerce iilll vardır 

Parıs 7 ( H R ) - Madrit 
şehri karışıkhk iç ndedir Grev 
cılere karşı hükumet kuvvetleri 
mitralyöz ateşı açmıs ardır Yal 
nız Madrıtte ö 'enler 250, yara 
hlar 400 ki~idir. Madrıtte tram 

vayları aske:ri ekipler idare 
ediyor 

Demiryollarında münakalat 

Adliyede 
Acık ı Bir Sahne 

Unn Sthalı a<lııyı daıreı11•d 

eı rı.fl\ tı ıi~ nren hır hı\dıs• 

OIWt.~lor: 

lım•t hanım iımindt bir ka. 
dın zeyoının •çtığı talak dan
sında hnluıımak: üzer• acllıy ye 
".,lmış YO ın hkeme kRpııında 

Sf'kı7. aylJıın herı aY"rı bnlondnı?u 

çocat?u Zllt ra sı 'mek ıattuuıştı r. 

Banu çocu~an hahıuı nıii ına· 

rınat ~tm k ıetemış Ye bunan 

iizerine feryatlar kopmaştor. 

durmu, gıbid r Madritin erzak Bir 
ibtiyacını teminde zorluk çekıli-

aza Daha 
H k Evelkı geoe P.nuhıtşından yor ü iimet bir beyanname 
• 1?.ınıro rrelınekte olan, fstanhulln 

neşre<ıerek ~reve iştirak ederek l"I 

f oldr Liitfii et ndınrn ıdareaıu vazı e erı başından yrı an me 
murıarı derh 1 vazifelerıne b <lekı 4:W nnmarnh •. k_~ptıkAçtı 
ı ı 

1 
aş Altında(? mozarlı~ı onunde Alı 

b~mld~z 
8.rst~ mazu sayacağını ~alıri oı?lu Nıızmi efendınrn 

1 ırmış ır. 

B hındıt?i hiıılklate 91upmıştır . omba glbt patlıyan grev . 
K t 1 d F ~azını efendt başından yaralan-

h mı' Yo ~ofor tatulrmıştnr. 
a a on ya a ederal lspanva 1 .. 

cum urıyebne dahil bulunmak 

Uzer müstakil cumhur yet ilan Silah Ta ıyanlar 
edildiği haberi burada bomba ~tobrın ınuhteht yerlerınde 
gibi patlamıştır. Grev Katalon iizerJerınıle h19a tatıdıklnrı g-<.i· 

yanın iktisadi bayatını kötürüm rfileo Şırlf o~lu Sabri, lbrabıın 
lemi tir. Halk hey .. canlı nüma c:ıgln Hıi eyin, Bekir o~ln Alı. 
yişler yapıyor. Baraelonda Ka dillkadır• Siilflyman o#tlu Ahdnr
talonyanın istiklali lehinde teza rahman '.,feodilerlı iizerlırinde 
hürat yapıJmışhr Kanlı bir kar· hırer kama bulundur"n Eşref 
deş harbından korkuluyor. oj?lu Haydar, Alı oıtlu lbrftbırn 

Orfl idare " A il ojtlo Hamıt, iizerioiı 
Madrit 7 ( A.A ) - Havas tabaooa tafıyau l\hbmıt oglo 

ajansından: şııtan MHtafR tntulmntlardır. 
Katalonya hü1dimeti, lapan· f ., s 

yol federal cumhuriyetine tibi Türk ı m tüdyosu 
bir cumhuriyet olarak ilin edil 
miştir. 

Madrit 7 ( A A ) - Havas 
ajansından: 

Bütün lspany" dahilinde örfi 
idare ilan edilmittır. ............. 

Turk fıhn ıtüdyoeu 1atııb1 Haoi 

Halil Kamil hey Ödtmıtt•n şıb· 
rıoııze gılnııttır. 

M•zkdr •liidyo tarafından 

bu ıeuı Türkçe olarak mabtelif 

hlmler 9ekllmiştir. Halil Kami 1 

b•1 Bozdagda zeybeklerden mü Teftiş 
Bılıdiyı rtııı Dr. Beh9tt rekkep bir grabun atıli olarak 

Salih b11 dfin öğleden tTnl filmini 9ektirruittır. 
Tıpeolk, A laanoak Te KahrK- Filmoiler burad" on gün ka

manlar intihap mıntakalarıoı dar kaJarAk lzmirin güzel yer• 
tef tit ıtmlştır. (erinden ziraat ınatitilııii ilı Gazi 

Kavga Etmlfler mıktebind• talehenin ant içen• 
1ki9•f mıhklı Mekkı k 

1° 0
- meraaimi, fahrikalarclaki faahyıt 

~nnda Riittü o~lu 11.•bir Ktnaa filme çıklleoektir. Bundan başka 
•fendi ilı lımail Ofla Mnıtafa Kemalpaşa ile Pınarbaşı ,., Ar

K•tfi •fendi araıında kavga çık· mutlu v bir çok gi.ize) şehirler 
mış, Mn1tata Ketfi efendi ha- filme çekilecektir. 

şından yaral nmıttır. SarhOf Olunc•··· 
Tıpıoıktı umauıhanıler ara-

Burnava sanda ıon dertoe sıırhoı olap İO· 
B 1 rayı re.ıa]ıt ıtiıa n M nıtaf a 

e ediyesinin Nazarı kızı Akideyi dönu lstanbnlla 

Dikkatine Sabalıettln yakala•mı~tır, 
Ak,am üzırlıri BıırnaTada !111-----------

bazı gon9ler uta binerek oaddı Göz Tabibi ın eınlekettc komiinizınin ma · bnlnıa,tar. Oenaral Çınng • Kay 
Yoktur. ov1ıt fikırlırinin · Şık'ın knn·etli, knd ı etli, ıert 

il 
11a_lıuı~ oldugu mıntakalar ve kat'i idarHindı böyle mii la-
oıırı çoğana t rhıı edilmi yiw va ıılaıtlkiyetli bir muavine 

trl r, y1that fakirte,ruiş kUv- ıbtiya9 Yardır. 
r lt> ki 1 tmekte olup bnnl~r 
J a olınıı lar Ye kl··ır. ·· ı· . 

!·::::~i.~;ı•.:l·b•ldıkleri.. ko,. lüff Ü Kır~ar 
1 

vıı ~ arazı 
r> erini lco k 'fara onların yer-
ili ahııı lardar. 

•ıı rıd l'I · 
v 1Y n'! - Krıv · Şek 

lıaıvı 1.Piicadele ıtı"ıl•k-

t• ı l<uom1ng10ng, 1912 dt Sunjal• 
ta101mdan vlicudt gtliTtltn Çin mı/11 ılı
tıltıl hauketinln ismi olup bu lıatekti 

Memleket hastanesi göz 
hastalıkları mlltehassısı: 
lkinoi Hey lor sokağı N o. 65 

Telefon: 8055 
s. 7 746 

2 

3-

4 

5-

ıııda herkesin J{Örebıl-

111111 i9111 a9aktır. lıan 

«lfı. yazı h olan larcJırn fa~· 
il\ m1'1ftmRt almak iıtı

ycıııler, ışbn artnameye 
v 69t do ya nnmara1i . 
Jı uı1ı1uıuri1etımize mü
rneaat etmıliclir• 

Arıtırmııya i tirak İQİD 
} ııkarda yazılı kıymetin 
yiizılo 7,5 niıhetindı 

pey nya millt hir ban. 
le R nı n t ıtı inat rnek tn bu 
rf'vdi dılecoktlr. (124) 

1 potok sabıbi all\caklı · 
)arla diı:ter al&l.ad rla. 
rın VA irtılnk hakkı H· 

bıplerınin gııyri men
kul Hzerindeki lıakları

na hnsuaıle fni7. ••mat· 
rafR dair olan icldial1trı· . 
111 iştıa illin tarıhind n 

itibaren yirmi giin 
ic;ınd evrakı müııhitıle 

ıılf\ hirlıkt ın muriye· 

tımız hildı rm Jeı i ıcap 
eıler. A kıı hal<lı bak. 

Jnrı tapu a <·ıhlı Bllbit 
olmndıkç ht hedeli
ııın payln~ma1mdao ha· 
rlQ kalırlar. 

Gö•terilen giinde arttır
mıty"- i~tırak edenler 
nrttırıntı. şartnamuıni 

ok ıı ıu u ~ ve lii ır. u m 1 n ıu a • 

)(\mat alınış ve hanları 

ııımanı o kııhul •lmit 
nd Te itı bar oluna rlar. 

IJ\ayin edil n :;ı;arnnoda 

gayri wenknl iiQ defa 
bağırılJlktan ıonra en 

~·ok arltnana ih:ılı ıdi· 

lir. Ancak: arttu·ma he
defi ınahammeo kıyme· 
tin yiiıtle yetmit be,ini 

hn 1 W'lZ nra eatıt ietı

yeni n alacattına riicba

nı olan diger alaoakJı. 

lar Jııılooar ta hıdel 

hnnların o gayri men-
kul ilı temin edılnıiş 

alaMklıırının mecmn-

und•rn fnzlaya çıkmaz

.. en çok arttlranın 

taahhüdü hain kalmak 
iiz re artlırıua on beş 

~iin c1aba tıındit n oıı 

ho~inci giinü ayna il\ · 

ath, yapılacak arttır 

ınada, beduli ıatıt ieti
yerıin alacagıııa riicbam 
olan digftr alacaklıların 
o gayri nıenk nl ilı tı 

Bu defa; ze,·k, san'at ve beda· 
.<11 bir nrada toplıyıın ve bütfto 
Avrupayı kaplı yan yeni ve fevka

. lflde bir kokoyu 

··Gönül .. 
kolony ı ismile lzmire takdim 
etmiş bulfınuyoruz. İı:mirde her 
yaptığımız kokuyu tnl.lit etmeğe, 
isimlerine ynkm isimlerle eatmıya 
kalkanların, nihayet kokulartmlZln 
ktı.bma nramamnları yf\7.finden 
olduklan yerde kaldıklannı görll
yoruz. Du defa yen: çı'·ruı (Gö,ül) 
kolonyamızı h:mirde yalnız l f illl 
eczanesi nfn ynptıgına işa ı et t, l , or 
taklide yelteneceklerin yine .ıyoi 
mevkilerde kal caklann emin 
bulunuyoruz. Aziz lzmirlilerln (GO· 
nO.l) iımıile Kemal Ktımil ismini 
ynnynna arnmnlnnnı tavııha lfi,~um 
görüyoruz efendim. 

Hilal Eczanesi 
ıs - ıs 

min edilmiş alaoakl u 
mecmuundan fazlaya 

çıkma artil , en çok 
arttırt..n ib lı dıli r. 

Böyle bir bedıl eldtt 
ıdılıme?.H ihale yapıl· 

maz t alıbi 
düt"r. 

6 - Gsyri menkul kendi•I·.., 

nı ihale olanan kim11 

derhal ••Ja nrilın 

miib let içindo parayı 

" rm.,zı jhale karart 

ltttbolonarak k•ndiain 

dan evvel en yük11k 

teklifte bnlaoan kim11 
tnz tmi' oldagu bedılJe 

almığa razl. olnna ona 

razı olmaz • ya butaa-

maz a hımın on btf 

gün milddetle arUırma· 

ya çıkarıhp en çok 
arttırana ihale •illi r. 
iki ihale ara11odakl 
farlr 'fi geçen güolır 

içiu 1üzde bı,tın he-
ap olnoaoak faiz n 

di~ır zararlar ayrıca 
bükme hacet kalmıkea. 
zın memnriyetimizc, 
ıılıoıdsn talıaıl olunnr 

Madde (1331 

Istanbulun En Temiz En Lüks 
Ve Ucuz Otelidir 

Bütün lzınirJiJer Burada BuluşurJar 
Sıcak Ye ııo~ok akar suyu, banyolu odaları Mnrmarnya 

Balioo nazır giizel ıuanıuuı ile lstanbalun n ınimli n ıli 
Briıtoldıır. lıtiralıııt etrnık istıyeul r bebem h ı ha 

11 
" li 

tıroih cd•ı ler. 
Müsteciri : Kırk ıenecl oheri otelcilik ynpau tt ı , 1 1ı 1

1 

lzmirin çok ıyı tamdıgı ubık Aıkert oteli miiatec"ıra u . 
Lütfü beydır. 111 1 

Dikkat• Bütiin li:gelilere Brı•stol Sirke 
• Be1oğhıoJa cido 

otelini 
e hlTAİft ederiz. 



Makine Ve inşaatı Bahriye Mllteha&Bı11ı 

ETUP tJEllAL 
~lakine imalathanesi 

Halıınatta Qarşıs ı .l!luınara 50 

M li•••e•emin 
ı nnrıınltıtı 

n 1arak 

i.4 
ıııakin 

l zııı. rde 
fırn lıyottoıl i r. 

A liikad rl&. • 
rın bu makine· 
lerırı faRlıyet 

t a rzları lıakkınila malfıoıaı alnıAhtr ını tın~ıye Nlerız . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

laf}hane Ve Un DetJlrmenleri 
l ~i n hilumıını alili '" " P ıl ~v R t ım a l edil ir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazrızyen 

Her hoy<la ve her kuvvet 

te her ci ıı s mahrukat üzerin e 

Bilumum Deniz işleri 
Dorbinler, tnlombala r 

tes isatı mibanikiye asan"ö r ve 
v;nç ler ve sair ışl e r dernhte 
ve kaba! •d ilir. 

·- - . -i ;i. .. • - .. .-~, 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telefon 2254 
Mefruşata müteallik en son moda döşemelik kaılife, 

Gobelea, İngiliz kretonları, file, cibinlik vo perdelik tüller, 
haftır stor ve keten perdeler, brorız korniz, çocok arnbaları 
ve aandalyeleri, tabıın, otomobil, masa muşamba !arı 
saire bulunur. 

lzmir - Yol Bedesten Ku. 29 
(323) 

~ ~ 
Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 

En son eiıtem mide, k11rın, baj?ırsak, böbrek ve dottum 
netıoeai lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bagları, düztabanlar için taban konaları gayri tabii 
doğan çocnkların vücotlarındııki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husole gelen kambur
Jukları doğrultmak için koraalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar, talebelerın çalı,ıua eeııaeında fır· 

!ayan kürek kemiklerinin gayri tabiile~meeine mı<nı olmak 
için koualar. 

1llrklyentn yegdne mlleui11esl ue eserlertle raiJbet ue 
itimat kazanan sun 't aza IJmll ue mlltehassı11ı 

Fahri Blza 
Hey tarafından yapılır 

Kabul aaatları : 10 ila 12,30 öğleden soııra 
kadar. 

Adres : lzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No. 20 
10-20 (355) s 7 - METALLüM 

Lambalarını tercih 
edenler hiç bir za· 
IDKU aldanmamı,

lardır. 

Çünki: 
Emsaline naza· 

ran aarfiyatı az 
ı•ııtı hol yegane 
lambadır. 

Her bayiden 
arayınız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

8 T~erinlnnl 11m4 

PLATT 
MakinR Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRiu-1 

' 
---"--~~~--·- ~'-·-"~-· 

1 ürk/ye l.Jmuml AcenteBl 

G. O. GIRAS 
1Zll lH. 

Yen i l'ılanifatu r ac ı l ar çarşısı gaffet 
~okagı N o 3 1 ele/un No. 2413 

P. K. No. 234 

İSTANBUL 
A~ır e l ı- ndı caddesi 

Bake r ha nı 

Radgolin meocut diş macunlarınm en mükemmelldrl 
Çüukl terkibi sıhhr, temiz ue fennidlr. Bir defa tecrübe 
ediniz. 

Bir tecrübe bin nas/hattan iyidir. 

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

TAZE TEMiZ UCUZ lstanbulda Liseler Ahm Satıf11 
Komisyonundan: • 

II.......A.C Komiıyonnmaza merbot Galatasaray liuainin yıni çarı' .... 
Hamdi Küzhet 

cıpbesindıki iıtialll dıvarının bıleJiyı fen bıyıtinca tehlikeli bi' 

vaziyette olda1tu bildirilmit oldujtundan yaptırılmau n Haydarpaf1 

liıeaiaıo dı 1200 ton Kriple 12 maden kömüriinüu 24./10/9:ll 
t•ribine müıııdıf Q•rtamba jtünü aaat 16 d11 ihale edilmel üz•'' 
kapl\lı zarf uıulil• münakaaaya konnlınu,ıor. Taliplerin ke,if 11 

şartııameaiııi giirmek üzere Iatanbnl Erkek liıHindıki komiıyol 

Sıhhat Eczanesi 
Başıhırak Biiyük 8alcpcio!?;lu han karşıııın<la 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kt<l•min• ve mü11akaaaya i,tirak edttctklerio d .. ihale giin1 

ızmlr Belediyesinden: 

1 - 93 adanın ll ~- 1 .... , o. 1 

rauııoa i l aT~ olanan k111nın 

açık m üzayed.ı ile aatıtı 30/10/934 

1aat 16 dadır. 

2 - 87 adanın 88 Nu. lı 

anaaının açık müza:><•d• ile 1& 

tışı 30/10/934 le taıtt Hi dadır. 

3 - 65 adanın 219 .l!lii. lı 

anıuının avık miizayedı il• 

utıtı 30/10/9:14 le ıaat 16 dadır. 

Talıplerın şutnaınbYİ giirmak 

üzere ba,k i'ttıplige milzayedeye 

aöylenen gün ve 

dıpozito ınak buzlari le 

belediye enııümenine 

8-1!) J212 (609) 

- 65 adanın ôS N o. lı ana 

sının mülkiyeti kapalı zari la 

20/10/93!1 le utılacaktır. latiyeu 

terin oeleılıyeye miiracaatları. 

25--8 4056 (535) 

Doktor 

Kemal Sa~ir 

teminatı ınııvaklcal• makbnzlarile hirlıkte koınisyonumnı' 
m i irıcaatları , 8-12--16-20 4216 (610) 

# 

Gayri Menkul Malların Açık Arttırma ilanı 
Karaburun icra Memurluğundan 

Senet Ko. 
8L3 

1109 

1331 
1371 

H69 
lô7:J 
16~1 

2032 
23J.6 
3138 

3229 
3598 

36:ll 

3657 

3678 
3694 

Kiiyü llorçluııun iımi 

Bozköy Dereli Ha1an kızı Azize 
.Eylınhoca Selim O. kara Ahmet 

• 

Cinıi 

tarla 
bağ 

c Ahmet çıua, O. Süleyman ça'o' c 

l{iiaedere Alıdallah znc111i Halime 
c c c • 
• c c c 

Eylanhoca Haııı Oıman O. lbr1'bim 
c Sıradamlı Mehmet O. Ahmet 

Boynak Hüseyin O. Hafız Abdullah 

• • 
c c 

c • 

c 

c 

c 

• 
c 

c 

c 

c 

IRr l ıı 

c 

bağ 

ha~ u zeytin 
bae 

c 

c 

Bozkör Çamur Ali O. Halil c 

Eylenboca Nuob O. Oımaıı tarla 
Tepehoz Kaptan İbrahim zevoeıi Mıhmıt bağ 

efendi kızı Fat .. a 
c Telli Muatafa kızı Halime c 

Salman l'ılnıa O. !thhmet O. Büaeyia c 

c c c c Tarla 
c c c c c 

c c c c c 

Eylınboca Arnafat Mehıaet O. Hü111yin bae 
c c c c 

Küçükbağç• Atağı .Ahmet O. Mehmet 
c c c c 

Sa ip Karagözlti .Ahmet O. Muılafa 
c c c c 

c 

c 

c 

c 

( 

M•hammın kıyıJI 
,ıı 

Met re Mekil Lir• 
3216 Çıılbatıpeai ıo 
4595 Rıtpınar 6 
4595 Yuınrııtao 6 
9190 Ynmruta' 200 
2757 .A.laubnğ 4.0 
919 Batpınar 

2757 A lac•n 
12866 Yııkarıoncı 

7352 Kemer 
2986 Payambükü 
!1595 Uzun 

6!:i30 p,.yamlık 
10109 Sarıyer 

367 l Pıder11i 

13785 Yıı.lı:a 
3676 Yukarıkö1 

9649 Kızılcaaıta9 

6662 Kavakyanı 
7352 Boyabülc 
2757 • 

459 Bükte 
4395 Haldırpınarı 
2986 Rahman c 

3445 Korkalıderı 
'?986 Azmak 
3tı76 Olucabük 
2297 Çayıriçi 

ıo 
5 

300 
50 
10 
26 
6 

16 
50 

60 
:ı50 
20\l 
ı20 

50 
300 
300 

20 
60 

,oo 
300 

Memleket Hastanesi zıvc11i Pemh• 
Dahiliye Mütehassısı 374.6 Tebeboz Kara Mehmet O. Hüaeyin tarla 2757 Çuknrbağ ıO 

Muayenehane Birınci Bey· • • • • bag 1838 Kar1ealtı zO 
ler sakattı numara 36 Tele· 3754 ( Kaaap Ömer oglu Ali kızı HMmid• tıula 11028 Qukurbağ zO 
fon 3956 3807 Ahırlı Alemdar .MKhmet O. Halil baf 2067 Ören ~oıJ 

Evi Karantina tramvav cad Tarihi ilandan itibaren otuz giin müddetle açık arttırmaya çıkarılmı,tır. Talip olanlarin kıyııı' 
desi karakol karşısıncla No. 596 o 

Telefon No. 25'5 muhamminenin yüııd• yedi lıuçnfu niııpetinde per akç11i nya mili! banlı:aoın temiaat mıktalJ0 

elektrık malzımı " c 
tıcarethant1i (363) j nrmeleri .,. artırma 31/10/934. tarihin• t11adilf ıdeu Puar güııii ~aat on bı~ de dairede i 

1 Pıştımalcılar llı--••-•--•-İllllllİl••,;ınnaoaktır. Mü.terllere ait 813 numaralı doıya irae olaa&bilıcıfi gibi fazla izahatı !Azim• -~, 

TELEfoN 3332 
DOK.TOR yerilir. Talipler bu lıuıaıuu daireye tıı.lilı: olunan açık artırma 'artaameaini 21/ 9/034. tarihin

1 

I; ·::.'" ~ . - ··, 

ŞARk HALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

ızm:ıa 
Yeni çıkan yazlık ve m~vsimlik her çeşit kazmirleri 

toptan satışa arzedilmiştir. Gayet sağlam, 'ık ve zariftir. 
Satış Deposu : 

Yeni Manifaturacılarda 3 numaralı 
cad. No. 8 Telefon No. 3842 

(502) 

itilıaren okuyabilir. Hakları tapı ıicilile aabit ol•ıyau ipotekli alacaklılar ile diğer aliilı:aıilarl~' 

H t
i o [ t irtifalı: hak aahlplerinio bıı haklarını .,. . bıı hadoıta faiz n maarala dair olan iJdiall\Fın efrı 

a ip ~"'. sa müıpitıleril• yirmi gün l9ind• icra dair11ını bilıilirmıleri akıi halde hakları tapu ıicilile .,~ 
olmadılı:ça satış bedelinin paylaşmaıındau lıariç kalacalı:Jarı Te tarin ıdilın zamanda artı'~ 

1 bıdıli ıayrl men"'uliln yü11d~ yıtmi' b11~ini bnlnıadı~ı taktlirde ın ıon artıranın teahbüıilii ıı;, 
kalmak üzere artırmanıa on ••• ıün dKha temdit ıdllmılı: ıuretile 4.lll/931 tarih in• t11adüf • J Dahili Hastalıklar 

Mlltehassısı 
Hastalarını Her gün Ogieden 
sonra Beyler • Hacı İmam

lar sokağında 
No. 12 • Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No, 3331 

(10 ) S.7 

Pazar ıünü aaat onbı~ ile gayri merılı:ul en çok artırana ihale edilıcıktir. Satıt p•tin para 1.'•41 
Mal bedeli alınmaıilan t111lm edilmu. Mal bıd11li nrllmez i1e lhale kuarı fwılıedilir ""' kendi110 

1 
t'fnl en yilk11lı: tekllft11 bulunan kimse auetmiş oldu~o betle! ile almaga razı olnraa ooa i~ıl 
edilir o da razı olmaı n1a bulunmazaa icra dairesince hamın on beş güa müddeti• artırlll çl 
9ılı:arılır, Bu artırma11 alAlı:adarlara tıbllfı hı11ıet olmayıp yalnız i!Anla ilı:tifa olnnaralı: ıP , 

artırana ihale ıdllerılı: hır iki halile blrinol ihale edilen kimH . iki ihale aranındalı:l farkt• 0 
1 

dlfer ııararlardan m11'nl oldugu ,., tapa barcınıu Beletliye ,.. Takıf icarını• '' yüıde iki ı.ıı' 
dıl1Ali1~nin miittnl1_• alt old!Jf• _!!!n oianıır. ' · t257 



Yeni As111 g.ı.ıre lt 

lrg-at Pazarında Azizler Sokağında 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

il 

NUllABAYA 
• 



8 Teşrin ieTnl 193 1 
Yeni Al11' 

Fratelli Sperco 
Acentası 

:N. v. 
W. F. R. Van Der 

Zee & Co. 
Royale Neerlandats Deutache Levante Ltnte 

Kumpanga8ı .Al\tl\ION 1'purn 21 birinci 
H .KHKULES Tapum 5 teş ttışr1nue bekleniyor. 27 birinci 

rinieYvelıle beklenmekte olop 
lıamıılesini tahliye ederek Boar teşrine kadaır ANVERS, ROT-
~aıı, Vnrna ve K<>steııce içiıı TERDAM, IIAM.RUHG ve 
yii:. rılııca k t ı r. BHJtl\l EN'e yiik alacaktır. 

HEHl\lJJJlt8 ,.apurn yirmi l~Rlli:SLAND vapnrn 9 1 ci 
te,ııııu·nel~len yırmi ii~· teşri- teşrınclo bekleniyor. 14 1 inci 
ıııcHPIP ı,adardoj!ru A~Vl\.HS teşrino kaclar ANVERS, ROT

H01 LHDA!\l A!llSTEHDAM EHDAM HA \tHUHG ve HHJ1~ 
ve HA .1 BU HG ıçın hamııle M ı:N Jimanhrına hun ole nla
ıd.ırakı ır 

l'L\'~'E vnpnra yırnıi 

tlo J, ıı z l e!>\rı 111 ev velcl o öç teşri· 
ı.ıı V\ ele kndnr doj?ru A NV EHS 

vıı A '.\181 EHD A i\l için y11k 
n I a en k t ı r. 

51Je11ska Ortent Ltnlen 
H h.MLAND ruotiirii 2 terini 

evvele hck lcnmekte olup ROT· 

~'EHDAJ\1, HAM RUHG, 1\0-

PE~HAGE, DA~1'ZfG, GDY· 
1'1A GOl'EROHO ve SKA};Dt. 
NA VV A limanları iç.in yiik 
alacnktır. 

c ktır. 
A .. "GOHA vnpnru 2S hır..ınci 

ft1,rırıe 1ıeklf'ıııyor. A ~ V EHS ve 
Hnmhııra-tnn iik çıkıuacnkıır. 

TU ltHlNGKN vapıırn beş 

hirınoı te rındo heklcuıvor. 9 
ılorıcı t • rinc kadnr A nver~, 
Hotterdam, Hı:ını bu rg ve Brem en 

ıçııı yiik alacaktır. 

Armemenl H. Schaldt 
NOHHUBO v1tpaı u yirmı 

biriııcı teşrınde bekleniyor. 
Hanıolesıni çıkarıp A ~VEH~ 

ROT'l'ERDA~l VO HAMBUHG V ASLAN D vapuru on sekiz 
tcşrınıeTvelde üeklenrnekte olop lıwnnlnrınn hamnle alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE iloA"ru Donkerk,Hotterdam, Ham
barg Oopenlıage, Dımtzig, Gote- ],Y8 vaporıı 20 hırincı 
hor~ ve lııkandinnTya Jimanlan tf'şrınde h klPnıyor. AN V EH.8 
lc;in lrnmule alacaktır. Direkt için yiil< ıılncnktır 

1 HE EXPOR1 S1 EAMSHJP 
lURPORA1 JON 

Olivier Ve Şü. 
LJM11E1 

Vapur Acentesi 
Cendelt han Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Dhe Eilerman Llnes Ltd. 
1 ah mil için beklentlen 

napurlnr 
Londra Hattı 

DE~TRO vnpuru 4 hirinci 

lr"riı11l6 IJoıı<lrıı ve Hail' 
'l'HUH.SO vapurıı 12 birinci 

t şrio<lA llııll'e 

P A U Ll ~ g vıtpnrıı 11 hirincı 
teşrııı<lo Lon 1 r.q· ı. 

810HI\. vııpuru 21 biriııoı 

tcşrıııde l..ıon•1 ı Rycı. 

Liverpuol Hattı 
EG ı P l'l A ~ vapuru 1 l birlncı 

tcşrıııdo IJ vt•rpol ve G lnekova 

JJE8 BI ,.\ S vapııı ıı 25 birincı 

te:,-riııılo J..ıv rpol ve Glaekova 

1 nhllue için beklenilen 
tJapurlar 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
lzmlr, Pire 1 rlyeste ve Suaak 

için muntazam haftalık Poat<J8ı 
Seyabatın müddeti İzmir 

Triyeste fJ,112 gündiir 

Her pazartesi günü maTaııa. 

lat ederek çarşamba. günleri Ö/.t· 
leyin hareket edecektir. 

l lk hareketler : 
10 'l'cşrınievvelde : Rltıd 

17 T şrınievTelde: SlltBlN 
24 Teşrinievvelde Beogrııt 
31 > BLED 

D t KK AT : vapurlar çarşam· 

ha gıınü abalı ylik almıya ak

lardır. 

Garbi Akdeniz Haltı 
Ol l'fA Dl BEHGAMO VI\. 

purıı :W eylfıl aBat 18 de Malta, 

l\larsilya, Oeuon, Napoli, IJiYor

no1t\lossına, Oatnııe ve Palerınoyn 
hareket edocekt ı r. 

Pıre vo Trıye te yolcular için 
f ıyntla r<la teuzı l:it yapılmıştır. 

Yolcn ve rıavlnn için tafailat 
J. PUSS l 01:1 aceııteıine mürn 

J,E~ H 1 A ~ vnpurn on hirinci onat ediniz. 

'fHCJ'\SO rnpurn on hirinoi 
leşrındc L\rnıH~, Hull ve JJ•>ll• 
drndan. 

teşııııtle JJIVt'ıpoul 

daıı. 

I> A 00 vap11 rn 

tınde Arıveıs, !inil 

d ıı il 

Vu :::; vtınsea 

ny nihnvrı 

ve lJondra 

Deutche Leı10nte Llnle 

Kordonda Oemal Oendeli han 

~o. 1:1/U 
(189) , Telefon : 254.S 

Tashih 001'1.JAND moförii 3 tee· 
nni nnideHOTTERDAM,BAM· 
BUHO COPENHAGE DAN1' Z1G ODY"ıtA G<)l'~~B'L~l'G ..... .EXIJ,O~A vapuru G 1 inci THO.J A vapuru \"edı b•rinr.i I 1 1.) ı'ncı· .1.' .l!. r. \ • .., >iin \Ü gnzetemizin ~ 
lSOA.NDlNAVYA limanları te~rınde hekleııiyor NEV YOHI( tf'~rmdtt Hrflıııt·ıı, Hanshurg Ye }·)0~1'0.N vo ııfJJADl•:JA,IYA Arıvtırtıtı>ıı. SRhıte1111ıle 4235-602 nnmarah 
için yükalacaktı r. ., l! Service Maritlm Roumain ıçııı viik nlı.caktır !\() l': Viirut tRrılılerı ve va zarı illinının ismi Hiiıeyin oln-

.l\JJBA JUI.,l A Vaporn 
011 

ltXMOUTH Vapnru 17 l cı pnrıarııı ı ıuılf}rl ii~ımııo mes'u· Cl\k pırde HhY n Hasan d nil-
aekı?. .. te~rınievvlede gelecek teşrındo boJ,erııyor.~ EY \'OH K, lı reı kaim 1 edı lıııez dıgınden ta bıh olnnnr. 
ve ayııı gündf' MAI/JA BO TO.N vo FIIJADELFI\ A re-~--:-~---....,.,.~.._...,..,,.......,..,_,..,,,_ 
BAHOEJ.ıO.NE l\lAHSILYA va ıç111 yiık alacaktır. , 
OK~OV A'ya har11ket e<lccektır. KXOEfJSlOlt vııp ını dokuz 

Yolcu ve hamule knbnl eder. ikincı teşrınde heldrnn·oı·. ~t'"" 
lliındnki harektjt tarihlerinde. york, BoAtntı 'VA FılndolfıyR i<:ııı 

ki degışıkliklerden acenta meM'n. 
liyet kahal etmez. yiik nlocnktıı. 

JOHNS10N LJNE LJMJ1 ED 
Fazla tafsil8t için ikinci Kor- QEHl\ '.\10H 1\. Vnpurıı t\ ~-

donda 'l'ahmH Tahliye Şirketi VEH' ve lJl \ ı•:HPUL'daıı yıik 
binası arka ındn FRATELLl çıkarmak ıçııı 1:3 ı ,., tr,ıınde 
SP f.HOO accntelil?ine müranaat 
edilme 

1 
rica olunur. hekleıııyor.Ytikiini.i c;ıl,aıı\ıldarı 
1PIPton- -L004-200fı sonra Borgas,\'arıın ve h.tiste 1

1CR 

111111 .................................... Galaç, Salına ve hraılo ıc;.ııı ) iik 
ti terıbııar ~uıh Hakııulığın-

d il' nlacaktır. 
• · . . : G A N D 1 AN P A O 1 F 1 O 8 1 I~ A M 
Seferıb11arın çolak lbrabım I il \\' 011"8 

bey maballHind mukim ik n Sli P A.ND HA ·""' 
1

' 

21/0/934 taribın ·e nfat eoen JJıveqıul, l\loııtrt:al, St. .Jnlııı 
fi hMk Seferıbısar tabrırat katıbl ve Hnlitaks hırıkılo l\.A:S A l>ı\ 
t5trfiçe1i lı1mail Hrıkkı efenJinırı nın tekmil ı:ehırlerı v" trnııPat~ 
l'ariıılerind n Yuıof ef tarafından lnntik vnpnrlaı lı\ "ıınonılıferlor 

efter tutma tnlep cdilm kle ka arn ında miirettı·p Sl•leı !er. 

nanu medtıniııin 561 nci madde- Varut tarılılerı vo vapurlarııı 
ıue t vf ikan müteveffayi mu· lSimlerı iizerınc me uliyct kabul 

maıl yhe 1 oıcu olanlarla alacak· eJilmez. 
lılarrnın tarıln ilandan itıbanın .N V W. l!'. Hanri Van Der 

hır ay zarfında 8 ferıhısar Sulh Zell & Oo. 
bakimligıue müracaatları ı\Crn Bırıncı l{or<lon 'l'rılefoo No. 

olunnr. (612) 2007 - 200h 

Her yııştakiınız ıçın kıymetlı 

açlar kepekleuır, cHiküliir. l~ı·pf'k 
ç ı p 1 a k k R 1 ıı c ı k d ı ye üz ili nuıv ı ıı ı z . 

bir İyi bakılmamış 

zail olmnz v.arıırntıno' ız, haşım 

az 

eMi 'İye e
laş Etme iniz 

t\ 1 1 1 k 1 t fllh . 

1!<'1'.1o1e11z1 

viııo t'lı ~ık cllıi
... rnızı vn ı.ııı çok 

onlı g-1111 /, ço-

rn pin rı ıı ır.ı ıızıın 

miiddet ııınlı.ıfa. 
zı' Nl ,. \ıilır ınız. 

Borosall 11 a 

allı vo ayak tor 
lerıne kliı~ı 1-'ll 

m lı lc em ın el hır pocl ra tl ı r. ]{olrnyu 
Her Eczaneden 

e 
üstahzeratı 

alır l'e tere mani olur. 
A rayınıı. 

Sahife 12 

ızmlrln Eyi Sulara Yokmu 

VAR 
Koç Taş Suyu Var 
lstanbul memba suları ayarında derecesi (1./i) 

Satış merl<ezi : Başturak canıii altında 
No. 20 Telef on l 2967 l 

Yaş 
mahsul 

çiçe~i geldı. GeçJJn sentı çok rng
het görmesıncleıı öti.irü mevcııdu 

kalııııyırn hususi paketlerimizin 

i hza rınn hn~lıın m ıştır. Diik kanın
ı.ln satmak iizorA hizdın paket 
alan tıSn r ihtiyaçlarını temin 
etsinler. Qürıkii rekolte geçen 
Hneye nBzaran azdır. Paketler 
5, 10 kuru tnr. Karadeniz malı 

Sa ep tozunun zarif ku
tuları yalnız 15 

kuruştur. •roptan alanlara \ı. 
konto yapılır. 

lşıldak Bola,ık Ta 
cila to?.u 

emaaline faık Te daha ucuz 

olmnsına raj:tmen iki türlii hizmet ifa eder. 
O'I Asker ~arkalı hakiki flit, Fayc.lo., Kilsekt, Atila1 Rlak Flnl! 

E lı\yozen sınek flaçlarının her hoyda kaplllı kutuları yardır 
Di.>kmt•sinin litresi yalnız 100 k11roştnr. A RTİ kamaş hoyalRrımııın tecriihe ini yapmıyan knl, 

.. .. . madı 15 knrtışla rungini atmış ipekli pamuklO 
yuıllu elhıselorini~i istedit?iniz rAnkte hoynr ınız. 

Hesmi ralıımtnameyi haiz LEYLEK markalı ra tık saç hof'' 
sıın_ ihtiyncı olanlara tavsiye cderız. ı~ nnf için toptnn satış nıer 
kezı depomozdur. 

'!'oran tuTnlet sabnnn ECE vim tozu, Kaol Brasso1 pire tozll 
karpit, çay, kına, sakız, diş maounları, kııkao, kolonya, kola, tot· 
kal, demir hındi, limon toza, her nevi asit, lıl.etikten ınoşaıuın' 
ıııustardn, çiçek boyaları, zamkı amhi, çıı.ıunşır için soda, tnr9' ı 
leke tozu, sahun tozu, Jiiks Aahnnn, fare zehiri v.s. 

TELEFON : 3882 

ÇiZ e ük 
Ve çok sağla mobi ye ve san

da yelerini tercih ediniz 
lzmir i kinci B eyler So ak 102 

TELEFON 102 

HARAÇÇIZADELER Mobilye 
Ticareth nesi 

Evkaf üdürlü'"' ünde • e 

nıeYkiınd kı Taktt ar a üz rlll1 

knpslı zarf usolile münaka 11 
1 - lımirde Mezarlıkbnşı 

yaptırılaonk hal binıısı inşaatı 

kon 1 mo~tur. 
2 - lh lesi 25 -~I1eşrinieYYel- 93i perı; nıbe günU aa t (1 

diirt 1 zmir hiikftmet konagıdcla illiyet mnkamı yo.nıodaki ııf 

1 
londa toplanacak olan evkaf ihnlu komisyonunda icra oluo• 

1 oaktır. 
3 - Bıı i'e ait projeler ile ,artnam ve mnkaT 1 nama n6

1 

haları lzmir, Ankara l'I t tanlml ETknf Müdürlüklerind n zO 
lira mukabilinde alınabilir. 

Hn gıhı arızaları ğıderme.k ça

rnlcrı n ı lrn l m uşt ar. 

4 - Mün kall\ya ıştirak ıd o k taliplerin mütahh 11 ıs ıuO' 
h ndis T•ya mutebaasıı -mimar olınn ı vey" inşaatın her tiirl 
mH'nliyeti kanuniye, idariytı n fenniyfl&irıi kabn lü kat'inio ı~ 
raıun kaaar kabul Te ifa eyliyeoek miiteha sı bir mimar " 'ff 
miibendiıi iıtıbdıun eyleruesı Te bu i'i yapa.hı! oek iktıd>lri b ili 

.Mııl.ıtolıt ' rır, keteıı parıt lon, terlik, çantalar, terzi malztı·ıolıııaıı ,arttır .Mu"t t b ti ·· h d · l "kt'''' • ea ı ı erın, mıı n 11 ve mınııu arın ı ı 

nıeıi, n aıro •6 ~'eşrıninvehio ı "• ibli11aalarıııı bildırmek için bu gibi işlt1ri ynpıuış oldokları01 

itfaiye, ve F ıyet maıka otoınobillır o walumHi, demir T&· dair resmi heyeti fınoiyılerden alınmış nniki tekliflerin• ıı 

Eskişehir Hlllaliahmer ambarından: 

Ferit Saç Suyu 
l~ıc trıırıııı yegaee hnrıkaaı bu 

ilılçı n toplırn m ıştır. 
Hı\ kn ılfıçtan memnun ol mı· 

yan in rn ta" ıycın FlUtl1' ~ A <) suyu 
kullan;ıınlar. 

t lk f!ıtnd(l kepek gid r. Snçlnr 

kuvntlenır 

• PO 
• 

Bel liıy ıntıbabı için 10 ve 11 Te 13 - 14 Te,rını vvlll 93l ta 
rıbınd re lerııı kabol dil ceğı ,. her mal.alto müntehipleriııin 

meıkdr tarihlerde her glin a t 8 den 12 ye l'e 13 ten 18 e k?.· 
dar belediy daiuaıindeki intihap salonu na gelerek alondaki aaıı-
d ı l!a rey Tarakaları o ı atmala rı To 14/10/0:14 tarih in• raatlıyKn 
Pazar güaü eaat 1 8 dtn ıonra rey •arakalaıının kabol edılwiye-

•o~ı ilan olunur. 7. 8. 10. ( 607 ) 

rıller c7 Tı'ı ınıeTvelclu eylemuleri lazımdır. Ancak ha aaı <laireeıntle mürao t d' 

Pres tezgahı, tenekt'cı kordon makinaın, elektrik malzemu tlllipler münakaeayR ith 1 olunurlar. 
5 - T eklifnameler 661 N. lı mliz"yeıl , ıniinakaea n ib•ıı 

•9 'fetrınieTvelde> 

Bakır kazan, ot ve 

vYcl 934 

Türkr e 
ubesind 

kıınuıınnun onuncu maddesin• t yfıkan hazırlanarak en geç ıll 
kıl fı rçalar, Halat, hn~lıklı •ğer takıml 1 l 1 ı:f na rnıa günü saat 4 ılı kndar m kbaz mukabilınde zmır J~ 

tartbind sntılacl\ğınd-11 t lipl rin mö- kaf rnüdürliiğiin teTdi edılecektir. 
6 - Miinaka aya i~tirak edeceklerin t klif 9ttiklEtri f{ıt1 

• • 

5, 7, s, n 4201 (593) 
yiizu 1 dibnçu~o niBbetinde teminat rnııkbuzann Teya mektol:ı 
no, ticaret ojasında knyıtlı olc1oklarına dnır vesikayı ve f ti 

n 'ası lzm i r bliy t -ye ikaeını teklif lerıle b ı·aber \•erm lerı lfıztrudır. at 7 - Verıl n en az tiat umanı ıniidiirlüıte bılclırılerek bil 

Hlyık gfiröhlüı?ii tnkdirde konıı yonou eekız giin içın le ilı 

26/9/93t tarılııllllo ılıal~I ri yapılaoa"tı 21/9/93.t do Y ni Aıır 
22/0/934. de ~ ili bırlık 28/9/034 ele Tıonr t ve 24/9/934 taribind 

ynpılacak ve lıadch H\yık görülnlfdığı tnlcclırde 661 ... ". h ıntt 
k88a ve ilınle kanaıın muoıbinc muamel ıfa olaııncaktır. 

- Miinaka o.ya giımcl~ ıetıyonlcrın kanun ahkamı v 
Anadolu gıt?. t "rinde ılfuı edılen Yunanlı cmv linin müzayeclı· kardakı tnrifat daır sınde bazıd nncaklnıı teklıflerınH en 

1 ri hıuıJ ınüdletlA pı:ız,ırlı&?a lıırnkıhnı tır. lbalo 31/10/034, Q>lr- ihale günii aant on dörde kadar m kboz makabılinde hmir l 
şambn güniidür. Mş.lın eatıldtğl 11neye ait Dnlot ,. Beltıdiye kaf mtidürlligüne teT<lı tmeleri Teya tayın olunan vakıtt n ' 

· · ı ·ı fi .. t · aı'ttı·r. "lnhamm 
0 

vel Y tı~ccık ıur tt• gönrlerm )eri ,.e ıhale giiniı tayın olO 
" rgı r ırn erı o uır ına ra arı mu' erıy ...ı , ... · . . , . . !\atta komiıyona g lmeleri, projeler ile şartname va mukn

1 

k ıymetı ıkı bin hra n dahi\ ziyade olan • mv lın kati ıbalelerı t i · . 1 k · ı· ı · ;ı b ·· ı · Anı;• name ınre orını a ma ıs ıy n rın ue r un zmır, 1 
iıtizana tabidir . Taliplerin yiizd• yedi bu9uk teminatlarilı birlikte ,. Irtanbul E Tkaf mödürltlk lerinı mür cat eylcmclorl i 

ihale ciinü ıaat 1(/30 da Ziraat Bankauna milraoaatl arı. 1 olunor. 
4189 (608) 1 
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