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1 y ~· Yapıldı - Gazi 
Büket erile örtüldü 

coşkun tezahürat yapıldı .. 
Alaya yüze yakın olobuı iş· 

tirak etmış bulunuyordu 
Otobüsler önde Gazi hazret· 

}erinin büıtJerini taşıyan araba 
•e etrafında fırka bayraklarını 
taşıyan işçiler ve onu takip eden 
otobüste askeri bando, matbuat 
otobüsü ve sırasile dığer otobüs 
Jer olduğu ha de tam saat 17 yi 
on beş geçe Bahribabadaki Halk 
evi önünden hareketle Hü"ümet 
önü , Kemeraltı , Başdurak , 
Mezarlıkbnşı , Tilkilik, Bas 
mabane, Fevzi Paıa Bulvarı 
ve ismet Paşa bulvuını takiben 

- cumhuriyet meydanına gelmiştir. 
Alay Gazi Heykelinde ı Caddelerde toplanan bıolerce 

Dün be'ediye intihabatın son Bu münasebetle Cumhuriyet halk alayı alkışlamış ve Otobüı 
~ünü idi saat onsekizde sandık Halk Fırkası esnaf teşakkülleri lerden halka çiçekler atılarak 
lara rey atılmasına nihayet ve- tarafından dün akşam tertip mukabelede bu'unulmu~tur. 
rilmiştir. • eclilen muaızam alay tarafından - Sonu 8 ınci SahitePe -

üzere ikiye ayırması V enizelist 

muhafiJinde çok fena teıir yap· 

mıı ve hükumete mensup olmı
yan fırkalara karıı bir ha • 
karet ıayılmııtır. V enizelist 

zabitlerin bu beyanatı protelto 
ederek tarziye iatiyec~kleri 

ıoyleniyor. "" -

Bohemyens Geliyor 
........................................................ 

12 Ve 14 Teşrinievvelde iki 
Maç Yaoması ukarrerdir 
il Maç Izmirsporla Yapılaca.k 

Mtşlıut Bohtmyens takımı 

Çek birinci sınıf profnsyonel lcektir Avrupanın ve dünyanın en 
takımlarından Bobemyens takı meşhur takımlarından Slavya ve 

mının lzmire gelerek ta,umları· Spartayı yenecek kadar kuvv tli 
mızla karşıla mak istediğini yaz- olan bu takımın karşısına Cuma 

mışhk Günlerden beri devam günü lzmir por takımı göz tepeden 
eden muhabere neticesinde an takviye larak çıkacaktır. Pazar 
laşma ba~ıl. olmuş ve bu takı- gfıoü de Göztepe İzmirspor-
mın şehrımıze gelerek 12 ve 14 d k . 1 k acaktar 

. . l "hl . d 'k" an ta vıye a ara oynıy • 
teşrınıevYe tarı erın e ı ı maç. b h · 0-2 
yapması tekarrur etmiştir. lstanbulda Fener a çeyı 

lzmir ıimdıye kadar bu de ve lstanbulun en. meşhur. ~
rece kuvvetli takım görmemiş· yunculariyJe takvıye edılm~ı 
tir. lzmirapor ve Göztepe kulilp Fencrbabçe takımmı O- 1 maı
Jcrinin büyük fedakarlık yaparak Jup eden bu üstat pr~fe~yonel· 
temine muvaffak oldukları bu lerin karıııında lzmırlılerın ala
organizaıyon ile lzmir halkı cağı ~etice .cid~en meraka de-
"dd ·k· b .. ··k e rede· iYer bır hadısedır cı en ı ı uyu maç s V ,., ..................................... . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Olagan Şeyler 

- Saat Kaç Arkadaf .. 
- BllmllJorum .. 
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9 T8şrinieTvt1 1984 

ocu 1 n ız inder~ay -
lerde Sıhha larım azandılar 

Bu yıl v ı lfıy t ırı rıh il ve 
c;arnlık mıntnkalarında z yıf 
ın ktep çooakl rı i9in açılmıf 

olnn yedı ( çoonk oba ı ) ırıo 

d rlı y ıııcl n çok tıtıfadıl r teınıD 
dılııııtlır. Hu oııe bir ay d vııdl 

] .. eyi k h cııklı, eskimiş n Qar si, marc i hu! bır kfiylü ge 
ıakat bir otomobilin içind ÜQ ç u hab r gönd°'r c ı?iz, ne bu 

aört kİfİ Tınız. fhr tarla keffiııe lor at, merkep kagnı, araba 
gidilı) or. Aralarında btın <le iıtıyec ı?iz, •. hi r ıızak, bele bir 
'Tarım Te yanıınız<la <ik üz köyiin köye kati r gır lim ii t ı rnfıııa 

muallimi .Miinır, tapa memur Allah kerim. Ba eırn ilerıd n 
lurndnn Oemnl heyi r yar.Otar• bir paylon e-öründü, eanki Hızır 
dogumnz y r]erincltn bil• gürül- irittı bize.. Gele gele geldi bir 
töler çıkaran hu 1araak makin• de baktık ki araba dola! lora 
yalpıt Yora Tora uzak yellıarda memurları icradan döniiyorlar. 

koşuyor, gö2li• darhğana müp· Kim yerini Terlr, kim: • Gel 
tılA haatalar gibi hırıldıyor. HB hin de ben bo Allahın 

Yolnmuz yıne Niyaz oYatınm kırında kalayım diye nezaket 
lgindı.. Nohut oTall dedıkleri gUıtırir. Tabii bb:de ba nezakeli 

bir kü9ilk ouyı g•9tilı, geçtik bu töfaly• feragat H kllhumıo
anıma otomobil cJe yürümekten lığını heklemıdık. Y l\lnız ••hİr· 

Taz ı•çti. Tık. Uıy• nefeai ta .. dıo bize imdat otomobil gön· 
tnlda. QalJf, çabala, koluııo çet·ir dermelerini rica ettık, udetti .. 
nafile, n• olacak... Arkaaından ler. hu Tadin iıtiralıatil• onları 

itilmek lls1mmı,1çarHiz btpimiz oğorladıktan ıoor yakla an ak. 
itiyoruz T• hıpimıa makineoin şamı rahatça kuşılamak içın 

arkaıından dayaaarak itiyoruz. otoraoak çimenlik bir yer• çı
:Ağır aıır ylirflyor, yol öıtünd• kildik. Olacak hu ya!.. Oniinde 
:t .. tan• u,ıngi umit rtbi arasıra öküzlerini köy• götür.. bir ço
patl 9at! •iiyor, fakat ltt• o ka- ban Ç•tm•cJ•n baynnlarrnı ıa

iar .• ZaTalh•a iti tutaldo lamaga geldi, yal.ınıl'.llızda (Orta 
BiKim; ak1an tekft Taziyetindı köy) Tardı. Tapoca bir puıla 

otomobilin arkaaıadan makineyi yazdı •• çobana nrdi: - Bono 
lttlıtimiz, yürfittiitiimttadın mu· köyün mnlıtarıaa götiu·, nr, 
aUioı arkada,ımııa ~n 1111• takın onotmal dedi. Qohan kı
•Tada tarihten bir ilham Jıeel•h mal itina ıle puılayı diitiip koy-

..................................................................... tmış ola11 lCınd rbayınlar<lo bo 
Dii11 lkiç .m lıkte liiyler ıır Bu hı'.idı ı rc.J n llu l ıı.\'ı l"l\ral .. 1111 tesırilo ol<Jaıtu yor ı ı l ·· , .. r. onan çe ım •z v rnTv tt n dur 

peı ltci l>ır oırrnyet o da. Bır kızın müteesıir olarnk k~naı. yıkılmış, tfac1e yermiye rnnktedır miiş 'l'firk yavrııl rı Ta ati ol•· 
g rıç sr.vdi~ı f!t.fıy v gii1,f!( lıir sılo eTlenwıyec<>1tıni, lı:ışkalR- olama<lnn hayata ıri;ıderini kopa. ı ·· k ı ı ,. "' rn' ııçer ı o a mışlar ve gür· 
kızı ü9 yorınc.leo Y r lıyau k <»I · rı ıl alı"ık" peyd •tliginı nu~t&r. l\Rtil fıı r tmit iae de • dürdü: pUzlo mı 1 rdir1 V li Kô ım pa ı 

zı.nneılon Nılıat ba tiiphtınırı lpflk AZ onra 7. intaca yakalan- öııiiınüzd kı derı ene.inin 80 

Hl\<li8e lıakktn(lı\ aldııtımız lHirlle dün ö~lıye doı?ru Seli· mı.,tır. forrlfı banımın yaraları nnnda talllde Tillly t m•rk zleri 
t f iJatı aşat?ıyıı yazıyorı~z: miye eokanında I~tıyla hsıııınıın lsul memesi ıtltrndarı, ıol biittrün ır. d r. o Yİ •'Y te hn~lı bütiin kazalar • 

lkiç•~melıkt oturıın on H· ol1.1rdonu nine gılını·a •• , ıe•ı)ıltı dtırı T6 bnldırandandır. <l h ıs v • • "' a a genı ıntkyaata bn obal rJD 
kiz yatında .M 41 hmet 0 t?la Nihat kızla hır miiddıt konofmnflor. J{atil, ciirmiinii tamamen iti. açılmıuını kararla9tırrnıştır. IJ• 
•fendi iki ay e'fff'I Hü11yin kızı NıhatlR L~ylıl nraıında c"rtıvan raf etmiş T• dwmı,tir ki: miihım ı Hl• il ııbbat müdür• 
on luıt Y"thuanc)R L yll\ hanımı ı·· ·· ı ı k edeıı malııtYMe hır aralık '1<1- _ Eut ben cildürdiim. Kendi- n~n met"'n oma ta Tt şlmdidtll 
kaçırarak kırletmi,ti. h ) ki k d detlenwi~, ~ıh:ulın kendı•ın• bir ıini HTı.forduın ıvlenıcıktik.Fa- azır 1 ar yapma ta ır. 

Nıhat o 1.lltU811 adliyece fey.. M h ur k k 1 şey yapıtcagırıı 11().zlerioın b"Jın kat 1100 zaınırnlnrda lıatkalarılı 0 l• aza ·ayıoakam • · 
kif edılmıf bilahua kefaleıle Ye n rrndan fimdideo Kindtrbaydllt' 
ka;da eYlen•ceği vadılı tab:iye elen, u1.ıyetırHtt1n ıtnhyan IJeyla alıika peyda ettigaııl anladım. rln yerlerinin ttapit tıdilmefl 
olanmatto. •'fferine yakın hnlnnan koıuşıı Hıma yar olmıyauın lıa9ka1ıaa iıtenroiştir. 

Söylendiğine gHre Nıbadın ları Fatma barıırnın •Tine kaçmı~ ı.l yar olmamaaı için ktndhini - ' 1 ı 
ahhHı. kard•tinin bo kızı alma- fır.F .. kat aaıla Atık zanlh kııı tildürdiim. • Mükafat 
ıınl\ ~ir tiirlU riza göıtermımı, arkaaı•dan ko,arak takıp •tını, Katil l\ibat tahkikat evralulı 
Müteaddıt ~.talar c ba kızı alır· Yt'I tam kapıdan ıir•rk•n belın- Jün aıthyeye Terılwıf, lJakkJnda Kazananlar 
un 11ni nd•• kanrım > diye den çıkardığı kama ile üç yerın- ke ılen teTkit müıekkerHile Bornovada •Qılı:ıııt olan ehli 
tebdıt •tmiftir. den 1•ralam19hr. JJeylf\ ll"1ı!ı umnmı hapishaneye ~onolmutlu bayno sergisin<l• biriooilik k• ' 

---~~~~~~~~~~~~~~~· Zllnmı, olan Ôdemitin AdııgöcıJI 

Du .. n N'arlıdercde eı·r Ti Bezdegöm• köyleri bog laril• Demir Sanayii Hozoıaynka, Tırenin B0Jtazf9I 
nahıye l Yt Kem lpa kaztıfl 

- Hangi •ir firaTn arabuı •ona koydu. Ya a~ır •,~u yola 
3 Mütehassıs Şehrimizde 

Bulunufor 
Cl·na yet Oldu damızlık: ,eklerinin mlik:ltatıar1 

hayt"r müdürlügü tar fandall 
dün po ta ile yerlerin• göodıı 

ıötüryeroz. düziildü. arka11ndan çok gcçm~-
Giilü,tiik: Mııki•eyi bu mtn- di bir köylü daha gôrdiilc, •na 

Tal üzer• epiy götiirmiişüz. Bak- da tınhibat nrildi. .Nobnt ouıı
tık ki aerenli ltir koyunu ya- nın bu telıizleril• etrafa imint i,a. 
nıadayıı;. Hepimiz birer ıw. i9- retl nrilmi,ti. Biz az çok Y"lı,an 
tikten ıonra makineye ie i9irdik. eşeaizlıatimizlt merak için~• iw· 

lkti1at Vekaleti demir .ana
yii miitelıauıelarıııclan üç kişı 

diin Tzmir• gılmişlerdır. 

rllmi9tır. 

Hasanla Oğlu Kasap Musta- Odanın 
fayı Yere Serdiler ihtiyat 

··.IC:"~ •••••• 

bl ütf'lıauı lar dün Ticaret 

Hayr t! AhR•r biçare ıuHsmuf, doda m ntazırdık. Han iyiden o~lnıını n ~i~tr ~azı .. miieıu1atı 
dalla ilk ltlşimizde Pat patl•tti iyiye karardı. Qe9menin ınlarile zıyaret •tıuı.,ı~r.dır. Tuccar eli~
T• elsi bıra&kıp hızlandı. As kal- hoıuf•g•len küçük bir t!filÜn kftna.- de m~Ycut demır ıtoklar tıtıpıt 
ıın artık ona yürfitmıge ahşmı' rında;önümiizdeki ıeuız y ıllarda11 edılmı,tır. 
olan itimatla çok iayanıp k•n· makin• ıciiröltüıü, otomobil feoe. Mütelıaaaısla~ ~•.mleketiı~i~ 
ilmlal TerdlJimizden hepimi:s de rinln ı'ıklarıaı arıyoruz. Yıldız- de <l•mir aaaaylın'n 1 ~~ltafı ı9~n 
aıka11adan 11od•1• Yaraoaktık. lar belirm•R•, parlamaf», ~öıun n• yapılması ıcap ıttıgıni lıtkık 

Otomobıllmiz kiiye kadar dört karanhk yiiıii•de hirer kınle1m edecekler H bütün mrntakarı 
"' defa bo~mld•, darda, indik. cibi •kHtmlyı batladı. Ar g•9 gezeoık~~rdlr: 

Dün i)ğleden eni Narlıdere 
oivarıodaki 111bze bahçelerinden 

birinde bir oınayet olmıı tur. 

Oınayetin 11tı•bi bir alıtcıık 

mHelıtıinin daTautlır. HadıH 

bakkıutla aldıiımı:r. tafeılf,t •u· 

dor: 
Narhdertdı kaeap Sırrı oj'.tln 

Muıtafa ktn<lilerinden l\lacagı 

olan parayı Termiyen Kahrcı 

oflo Ha1ao n oglu 1 br•hi mi 

l\luııt"'ayı öldiirınegi akılJnrına Akçası 
koyıunşlıtr v• lliirı evlerinde Tıcaretodalıuı nizamnarneııl 

mucibince od !ar her ı ne vAtl• bulunan bir çifte tiifeı?ini alarak 
dııtlarrnın .viizde onnııu ibtıyal k 1abrn tarlaıınl\ "itmişler n 
akçaaı olıarak ayırma~a mtıcbur· 

or:ıda ıııuo karmoşlardır. .M 011 clnrlar. 
t"fa bir unlılc çardaktan çıkmı~ lzmir 1,inaretod 1 bn 180 • 

H işini gfirdüktın aonr• çıt.r• bn parayı uıiyıtin müuadııW 

daga dönerken an11zın patlıyau ligi baubil• ayıraınıyaoağıO• 
çift• tüfeğinden çtkırn bir kar· Vıkı\let• bildlrmi tir. 

fl\11 WamaifeyhiD OIDU:ıana ita• ölnaıeı: • u iiiatetttaı 
l>etlı yere 11rmi,ti r. T 'I 

Maı:ıtafA al ıJ?ı yaranın teai· Ölçü Ti ayarl r ba ütıUi4 
nkill Lımi b 1 mıotalı:a dalııf' 

daTa etmif n Haaanla ogln rıle derh"I iilmiiftiir. Katil haba 1 lindıki Till1ıt1uaı t•fti,ıerill 

Öktil• köyiin• yakıa talmıftı ki doğacak, birbirimizin yüsünü . lhjıun mut,.baı11ıla~ıa huzn 
Y•l•ur 1a1maga bıtladı. Hafif- ~orJa cöröyoru~. Si~aralarm hır rıl• Tıcaret od&1111da _hır toplantı 
ten akorda ba,1ıya11 yafmurun çekı,tı açılan kızıl ışıgı ancllk yapılmaaı muhtım•l•ır. 
hızla•aoaiı hTlatlardan tıılli idi. bir aTa9 içi kadar bir yer ay· 
.Allaa T8n• de maki•• 1ıoa11l· dınlatıyor, Hrarh parıltılarla 
maaa daa11lı kö1• girdik. Koyun içenin 9eltreaincl• dal~alar y:ıpı· 

boadan ıon derece mnJ'?lıtr ve ogul oin•1eti !aptıktıın Hora duam ttylemıkttdir. Bazı .-ili 
olmuşlardır. ka9011tl na da J&ndarwaca Ya· ti .:a •• 1 •. 1 ·oi• Bilalia.Jlmer4e 

ikinci Toplantı 
. • ye tfuft tı çu n ayar 19 en 

liaaau ile lbraLim, kındiltı· pıl o 11kı takip nıtıcesınd• nokıan h ide dnam ıttitl göröl 

gllbr111 kokan bir aTlndan 1•9ip yor, a91Jıyor, ıöoüyor. Bngün Tali J\asım patanın 
rint dava etmit olan kAHp ynkııorı ele •ermitlırdir. ınii• n fo p eılen tedbirin alıO' -· .. . .. ... . 

ıüt kokain bir odaya alındık.Ah Saat on Tardı. Merkeplerlnio riyaHtind• HilAlialımerd• ikinci Reşadiye Ali Riza Bey 
ba kö1lti! Anandolnaun ner11in- batlarıoda rÜZi rdan ıönmu bir toplantı yapılaoak "'' çooak 
de olaa ayni temiz kalbi gi5rttreii•. kapalı fenerleri lleritı tntaa hat tnı proJ?rnmı kat't ••kild• Açıklarında ltalyan .Rastaneıi-

ETind• tantana, <lıbd•h•; g•- iki merkepli g idi. HıZI im ada tespit edilecektir. • c nin Operat rö Oldu 
Dİf ko afınrn ar ıında nzon miid· gelen Ortaköy muhtarı ye bek- - v Bır set Bulunda. Giizıde dol<torJarımı.zdan Ali 
det d yan o k parau olm dıg1 çi.. Bır k hkahaclır koptu. On. &ğırceza.ya erıld.i ])ün sabah Re diye açıkla- ltiza hey ltalyan hHlBn ıinin 
hald bızden daha ııamıız n nın telıizile niden h"ber hi~yle .l\1ebp r4' huıı mıo \"llldt n rında bir ceset holanma,tnr. c r lıi ef lıgini dtrulıtı eylemi; 
bizde daha ın ı'ut, bizden <la· bir iındat f{Ön<l n işti. Muhtar disine tecllVnza teşebbiiı etmekle Yapılan tahkikat rıetıcesind tir. Mealegind temnyiiz tmiş 
ha cöm rttir. Ho eQinir, gll· büyük bir kılim g tirmi,, neva- maz an Eşrelpaş dn .Muırlı cad ceaıdin •ili Ş yatlruınd ba- kıyın tli ır operatör ol o Alı 

ünü hof "eçirir, büyük: hir le getirmit. Keyif dört yiizün duind Tokaydın okll{tında 22 lıkçı Hacı Ynıat efendiye nit Rıza b y fimabnt h talnrını hem 
fıyluof yiiregı ile ba geç•• üıtiinde .. Muhtara harareti l•· numaralı eTd otoran Ihsan Oilu oldogu anıa,ılını' n ynpılan ltalyao hıuııtanuind• hem d 
gününü diine zammıder, yarmı- tekidir ederek yer Hrilen ki- Sadık mevkufno l\ğrrCf!ZR ınab moay nı ıticHindı kalp ıektt ha n i manyeıı ban inde kabul 
nı da ıemı;r, i>küziinüll aaıtrıııoı ilmin ortau da birer diyojın ktımcıine vırilmittir. ıind•n öldiiıtö te hit o1"nmu !ur. eyliy.ce tir. ltaly n ha t o ıi 
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t k eh. Artık ıababı bekliyecektlk. layı tebrik ederken aziz dokto 

ır. ıye •artı ar •• a at ça- rediyoam, bir bntat aya, ay baTalandıktaa ıonra arkada• 

mı~tır. 

Üazi Bir irtihal 
Tücc rdan Zeki Şükrü be 

yin refikası, Austro • Türk 
Tütün şirketi Bulgaristan 
müdürü Mehmet ikbal, tüc· 
cardan Mustaf Rahmi ve 
Emin Lütfü beylerin hemşi 
rest ve tüccardan V dal 

. Tevfik beyin halası Atiye 
Z ki hanımın genç yaşınd• 
lstanbulda vefat ettiği tee5 
ıürle haber ahnmıştır. 

Kederdide ailesine beyad 

1 
Ba ıırada kulağımıza bir rumuza ruunffakı1eUır temenni 

ı,ar. k . ld lk lta1uta dofn yürU1or. Balat dennin kaynğaaa J•P•f•n: .,ıerı·ı. l'•--••--••••ı-• eroa Mil c• i. iooi bir H• "" 
• • Yio9 için•• araıa kalktak T• btmbıyaı... A.ya yaklatıror n - Aman, dede, diJ•r, küli. 

Yidık, içtik, lfiWİ~i gördük. hakikaten ileride bir otomobil korkak (ipiioüklH1• ayı cipOyor. buu ııln tat yoku iti iz harap .• 
Yine hu 11raak maki•• il• dö· korna ç•larak yıldarım gibi hlaı Uçluı, aya d•J•• uçları 11nki Dıde hll ıözd•n ürkerek külihı 
niiyoruz. fçiıniıd• bir endit• doır• geliyordll T• ~eldi. Ob!. eri1•r. Ne hulya ne zeyk,. bırakıTerlyor. Haydiii. Ataıı, 
Tar: makine tekrar yolda bozul- .lmao yarabbi!. : • gttm diye katarll• hir dü,iiyor 

ı ma1a •. S<iziia ~anı olormot 4ler- Şoför Hrhotto •• f mdada yt· B•kta,i dıdelerdı blrlıl ha• • • 119rıyor bakıyor k.i batı ya• 
lır dcıgru galıba.. Ho ıdercle tittlm dıye kabarıp ıofrara çö tırı uyılır clereo.cle Mrar çek- tıktaD mindere •ü' ti' 
arkal:'iıtıkf•rdıu biriıi patladı H ken fOför bir az daha içtikten mi~ Y• mi•dert ounırak hulya- Rıo de bül1a ile nğratırkea 
aankt hıı 111ız oyada arkamııtlan ıonra - haydi ç•o•klar dedim ya dalmı, • .K.endiıi bir merkebin bJr unıotı old•. Kendimi tofö 
birı11 tftbauca attı. f adik, teker 1ola .• Zira 'fakıt ııçti. 11rh•tla dnıoi olnyor, arkHında rün yerlntl• Te oförii dıtarda 
lık ıiikfilclü, zaYallı totiir uaratl\ GiilfitllilH. Derlıoip, toplanıp birbirin~ hllğh. kırk clt'U. Bir yuYarhmmıt bold11m. Hııla oto 
aı?ra,11 dtlıti bnlda, yamadı, bin otomobile atlayacaktık. Gıl•n bayii gidiyorlar. Baftnıa tıp•· blJi ıüun '°för aabab• karşı 

zahmetle taktı. Hadi tekrar yola fOför iki r•d•k rnıtik r•tirmit ıi•d• aoıızı eir kartal heleri· iteni otomobili• bir bındı~e 
;aradao OD aakika weı•ti, birİIİ hu Jaatik1eri bizia t•kaöt oto 

>" yor T• hızim dedenin kiilllbın- atmıth· ffjlimd•; i9tigi ıigara-
daha }l•tladı, hadt yine in•tk, •obile takıaoa .. kiıi de ayak- d k t g .b. 1 ı D .ı 

yin• lbtik ramaoc1ı. OaTar Ç•t· 
mede tekrar patladı. .Akıllitin 

en böyügü ne yama kaldı, ne 
Cilüı on. lnaandıcn ozak bir yer

j bol bel ınynrıdan ha,ka bir 

t•Y olrnıyan hir çe,me yanında 

ıliıniz hi:igriirniizde birbirimiM 
lıakıyorıı:z n ~ayri ihti~ari hir 

~·1 ıöylımeden giiliiyoruı. Qare! 

landı. Eh ftrala ferah ikı ma. •• ap 1 t gı 1 ıahJ•· eue nın oı oldu~ono bileınıdiın, 
kinı .. Arkadotlar arhoı ıoför. küllah gitmHin diye iki ile kiil· kaybolmn,to. Tuhaf bir9ty ol. 
den korktular Te hıpıi ilk ma laba yapıfıyor, lırartat ııçtogu n maştanı. Rırtardım kırıldı mı 
kiae1• tataldolar. Korktokları kRlktıjtı 11.ıin dede de kalkıyor, diye yoklanıyoru , bele tükiir 
kncl"r varmıı Ja!.. Ben cunut ayaklaril totonJo ıuerk p te .•. bir •1 o)m mı~tım, olm mıttun 
gö tırip imdada gelen otoya Rt Çılhırıntlan merkeh ba~lı biri ol amma b11 oto•obilin d.- diinıenı 
tadını. Ontımdeki iOförde.n bafka deT , 9trken ikinci, Uçiinoti Ti lorılmı,, öteki takat makinenin 
kimH .voktıı. En tinclt n •iiratlı nihayet kırkı oı, he i yerden ye41egtnd• n u ah ezanlarında 
ilerliyoruz. &Öf.?• kalkıyurJar, ıon clu.uin ••bir• girll.İftik. 

Ay ııarlak çebru ile ~üktı ıü kllyrııcirna gö,ra lıir b tk tat l dK Tok Dil 

SlNEMASI -
YENi PROGRAAt -

"Madam BUTTERFL Y ,, ıaheaerinin unutulmaz yıldızı 

S IL VI.A. S IDifEY 
THEOOORE DREISER'in meşhur ı omanından naklettiii 

JENNY GERHARO ...... 
Samimi bir aşkın hazin hikiyasİ. Fransızca sözlü 

JMueler: 1 - PATHE JURNAL, dünya haberleri 
2 - KARANFiL Münir Nurettin beyin ıarkı 1 

;J - MİKİ MA VZ Yamyamlar Arasında 

D•kk' t • Saat 17 seanıında: SAYGON GÜZE· 
1 8 • Lt filmi tekrar edilecektir 15,30 ç• 

17 seansına gelenler aynı biletle iki filmi de gör bılecek· 
lerdir. 

Seanslar : 15,30 - 17 - 19 - 21,lS 
Fiyatlar : 35 - 45 - 50 - 60 kuruş 

- Pırıembe Gllnil Yeni Program 
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ell\l ____ ey Erganlde 
-Yaza 'l'.L ; R ebi.a .A.ri.f ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gelenlerin Arkası Kesilmiyor •• 
e si De lan Gi i Yi~itleır... ------ -------

- ı~- Türkiyenin Gelir işi E~ rafında Proje azırlanacak 
Ne kadar sev'niyorum bilsen . . ile birlil< o 'ur. O vakit o benim Ankara 8 (HUSUSİ) - lkti-

Şimdi h iç oimazsa sen, de gece arkamdan. s iz de gerçek onun sat vekaleti memurlarının otur 
leri nöbet dei!iştlrd ı kçe hiz'mle arkasından gelmiye mecbur 

1 
mal arı için Y enişeh;rde büyük 

k ·kleri Ya ılıyor ktrik 

birJıkte kalacak. bır ıkı saatıııı o ıursunuz . apartman yaptırıyor Bu apart-
de bize vereceksin. Birden teyzesinin silahı kırıl · manda bir de sinema salonu ola 

Baban seni büsbütün hasta mıştı Yalvaran halile : caktır Bu ırnretle vekaletin bü 
neden . ve doktor Nejattan ayı· - Sanki gene gitmiyecek mi tün memurları aynı apartmanda 
ramıyacağını anladığı için, ora Tomris? Demişti. toplanacaklardır. 
ya yakın bir ev tutmak istiyor. - Hayır, siz tasa etmeyiniz Zonguldak Havzasında 
Doktora da yazdık. Bize elverişli teyze .• Ben kendisi!e görüşür Ankara 8 ( Hususi ) - Elek-
bir şey bulursa ne ıyı... anlaşırım. Çünkü bizim de daba I trik meselesinin tetkiki devam 

Tomris, acı acı güldü .. Elin nasıl ve nerede yerleııeceğimiz ediyor. Mütehassıslar Zanguldak· Ankarnda ytni şthırden bır mant.aıa 
deki mektubun içyüzünü pek ~e~ bel!i ~c~il. ~·l.irsiz bir 1 tan Ankara ya cereyan getirilme· 7 ürk/yenin Gallr lfl bu sabah vilayeti. belediyeyi 
araıtırmadan: ıstıbza ıle ıJave etmışb: sinin pahalı olacağı kanaahnda- Ankara, 8 (Hususi) - Ma ve a~keri kumandanlık dairui 

- En son annesini, babamı - O rahata a!aşmıştır bilir dırl 1kt t V k:ı:.I t' Z liye vekili Fuat beyin riyasetin ft le halkevini ziyaret etmiıtir. 
d O 

"b' ar ısa e ö e ınce on- 1 d (K 

ueniz Faciası 
Ankarada ôüYük Teessür 

U an~ırdı 
A nlrnrn, 7 ( A A ) -- Ma rma· 

rRcln TııkohıılRn deni z f.Rcin. ı 
hiiJdiınt1t tnflrkeıinde deriıı bir 
le flİİr nrı:ı nılırmı t ır. 

DnJıil i y11 VPkili iikrii Kı:ıva 
hey kııza ebtp T6 müs hhipl • 
ıirıin duhal mey<lann çıkarıl. 
tnHını Vfl cesetlerin bulnoılaro
larak menıim le defnedi1mHini 
tete.tonln 1 ıtıtnbtıl Taliıine em
retıni~ T• kazazedelerin ailele· 
rio-. nli vuıtuilo hük<imetın 
fuiy• T• tee11ıiirlerini bildır· 
mittir. 

ltalya ile 
Yeni Ticari 
. Itil&fımız a peıindcn çekiyor! Dedi. Bili sınız. nun gı ı tam sa· ld k h •

1 
. de mütehassı!lardan ve mailye Vekil bey öğ e en aonra e gu a avzasının ı erıdeki 

yordu ki bu gelişte ondan ziyade lon adamı olan nazlı beyler vaziyeti hakkında d t vekaleti müdiranından teşekkül ban) madenine gitmiş'erdir. .Ankara, 7 (A A) _ ltaly" 
teairi vardır. Yoksa teyzesi An- her güzel kadının öniinde gün· kikler apJlı or. Ya ıl ah ebt edecek bir komisyon Türkiyenin Altın arama idaresi müdürü ile aramızdaki ticırt itilfifın hızı 
kara ba« ·g·lencel•rı'nı', rahatını d ·· d f "J- d ··ı kt Y y p an esa a · · · H d' b ·ı d'· -h d' L J d · • .. .. e yuz e a o um en, o me en göre, Zonguldak havzası birkaç gelir itini ve geliri toplama ııını a ı ey ı e ıger mu en ıı- ıı;ııııın arım eR"ıttiren 29/9/93;( 
bırakıp ta harbm şah damarı dem vururlar amma, bu fanta •ene 

0 
d b .

1 
tetkik edecektir Bu hususta ha- ler simli kurşun ihtiva eden bu tarihli nota imza Te teati adıl-

ı b k . J • 1 " s nra ıene e eş mı yon . l d d d d b . l . ı· 1 t' l~f ı· 1 o an u yana-ın mer ezıne ge · zilerı. ası ölüme karşı koymak t k" .. k b"l kt' El k ıırlanacak proje tamam anınca ma en e ört gün en er1 ça ı· mıt ır. ı a m ııte erine ait bu 
• d" d on omur çı ara ı ece ır e - 1 d S b hl · f .. t 1. 1 At •• 

mege unya e razı olmazdı.. sırasında, pek hatırlamazlar sa- t iki' t k k f b 'k haıvekllete . takdim olunacaktır. şıyor ar ı. • a eyın pro esor • 1 1 B a i!ore knntımjınlı tt.kıu 
Gene onunla münakaıaları r 

1 
ren ve yarı 0 

• rı 891 F d Granik ve maadin umum müdü- müddetlerini kontıniırnı.Jın kal· nırım.. istihsali artıracaktır. Ma~ive vekaletine~ . ~ansa an .. .. . .. . J 

gözü önüne geldi - Merhametsiz!.. Sen zaten getırilecek olan llci mutebass1s ru baş mufettış muhend!ı Abdul· dırarak gayri mah<lat ınrett• 
"-Ben de doktor Nejatla gı- onun bir feyine inanmazsın hal · Bursada iplik Fabrikası memleketin \'ergi işlerini tetkik Jah Hüsrev bey de madene git- ftaJ1a1• l?irnıesi temin adilmittır. 

diyorum teyze • buki seni.. Ankara, 8 (Hususi) - Su· edecektir. mişlerdir. Vekil bey ve mühen- Vekiller heyetinin ta dikine nrzı. 
- Nereye?. Teyzeıinin yine istemediği merbank Borsada iplik fabrika Elaziiz, 7 (A.A)- Mersinden diıler akşam geç vakit dönmüş· ciilın 1•ni itiJAf taadıkten ıonn, 
- Şimdilik Eskişehirde sıh · bir yola çıkacağını anlıyarak sö· sı Açıyor Makinalar sipariş edil- gelen İktisat vekili Celal Bey lerdir. Vekil bey yarın sabah Er· imza tarilıinde11 itibarın mtri 

biye yardım şubesinde doktora zünü ketti : miştir. geceyi şehrimizde geçirmiş ve ganiye gidecektir· olacaktır. 
yardımcı olacağım. -Ne ise artık bu boş söz!eri • • • • M • ------••••• ... •.,.•H•1ıt1•••-----

- Deli misin Tomris! Bana bırakalım yine İzmir hasreti A-1 d ı •h b t ı• • F T •d 
d .. eğilse babana acı. lzmirin Üs· yüreğimi yakıyor. Onun yarala '-'ana a ntı ' a a Ki ransız orpı osu 
tune .ka.r~ kibuı ıı:ibi çöken düt· gögsünde annemin kimııuiz ök-

~an utııasından beri . biz de hiç süz kalan mezarı beni çekiyor.. 2S Bin Vatand·a ... ş.tan 19 Bı·ni Yeni Programa Göre Perşembe 
bır yerde tutunamıyor, ruzgira Tomris dü;üncesinin bu nok-

tutulmuş yapraklar gibi yandan tasında içini çekti R • • K il t Günü Istanl' ulda Bulunaceklardır 
yana sürüklen.ip duruyoruz. Ha ı,tc genı·. bı'r meydan .. eyi Dl U 8 DmlŞ Jr d ~ lstanbul 8 ( Hususi) - Limanımızı ziyaretleri beklenen iki Fran· 
~ır şura a yenı bağımızın sükünu Tilkilik .. işte Osman zade vo· .Aclaııa, 7 (A A) - Ş.-br i ıniz mızdo defter mucılıinoe reye sız torpidosu yeni programa göre birinci 'l'eşrinin on birincı Per· 

b .• •~eheknnedmlerdenuzakyaşarken kuşunda yeıillikler içinde gög·e belediye intıbabı ek eriy•t ni&a- ıştrafl..edıbilec k 1irmi bet bin ıembe günü limanımıza aeleceklerdir. Torpidolar elyevm Sclinikte 
zı ar an an .. .. k · d 5000 d lr bl 6 

t o t"f k l su.ruyer~ yıne kanat germiş gibi yüksek evleri.. llD an l"ty fazlasile bn ık- kliıo r Tat.aodattı\o on o uz o bulunuyorlar. 
P u e ateş erme mı karıştı· Oradan anacığının, idi sev- ~am aaat onda bitmi~ rey aandık küınr Tatandaş reyini Jmllıo 1 V ı• ht M•• i • G d•I 

racaksın? Bırak rahatımızı boz. gisile dolu 0 evden ayrıtalı ne lan b yet buzurondn mübiirlen mı~tır. H•y kullanma niıpeti se SVeÇ e 18 1 UZe eri ez 1 er 
mayalım 5a_rtık.. kadar olmu,tu? Günler ay ları miştir. Bu.ı:iinkü intihabata bi · hu ıuretle yiizde yet mi~ beştir. Istanbul 8 (Hususi) - lsveç Veliabtı Prens Güstav Adolf 

- ı:z:e l d ' r · · 'k · · · ı t · '- ı B ti f k m z çok ı1arlak Hazretleri bugün de Müzeleri gezdiler. Müzelerimizdeki intizam 
NI

. . ge emıyorum, aayarak yıla ulaşmıştı. Bu ae· ıncı Te ı ınct gün er cı n 11.a • o ıort e ır a ı, k k 
b t b • A.:ı ve mü emmeliyeti ta dir ettiler 

B çın !a a ınızı ozac~ksınız? çen günlerin her biri bir tarih km cotkun tuıhiirlnile dnam bir netice kazanmıştır Te aa• 

~n gıdersem ne olur? Işte Se· bölümü olacak kadar h"d' 1 etmi,tir. intihap enciimıni hu anlılar medeni haklarını kollan· lskenderiye Seferleri Yapan 
mıh •"' b . b a ıse er' t • b .l b' . 'b~ tyım urada .. lıtediği vak'alarla dolu olmasaydı! Ona ~eca dırhal toplaııaoak Te un· m•da ~iyıııı riiştiinü ız arua. ır V 
DiZ l i1t'~ evazİm komisyonuna annesinin ölümünden daha acı dikların açılma Te reylerin taınifi Örnek oJmuşJardır. f ntıbap ka· apurlarda 
yer •ş 1• ı k' TakıtJarını kararlattıucaktır. Bu nnnen hittiJ?i aalde belf'ldiy• Ankara, 8 (Hususi) - lskenderiyeden avdet eden deniz yol· T • ge en va a teyzesinin, bu eve, . 

• d.- omrıs 0 da kalmaz. Sen yerleşmiş olmasıydı. yılki intihap çok dikkata önünde bAli balkın içten "elın ları idarHİne mensup vapurların gümrük muame!eluinin lzmirde 
gı ınce, ne yapar yapar t B l ı ? B" deger bir netice Terınittir. Şıh •enJilderi dnam @diror. yapılmasına gümrükler vekaletince karar verildi lak . mu u nası o muştu ılmiyor. 'i J 

't ·~kandan ırıdn. Bizi de yalnız teyzeıioin oğlu ile bir da • • • • ALallı'yet MeLteplerı·ndeLı· Mualıı·mıer 
'

1 ~ege ~~cbur eder ha evlerinden çıkmaması zava•· Konya Ve Çukurova 1 1 1 
• .. . d~ ?ılıyordu Semihin, her Jı annesinin yerini doldurduğu-
ııteıı l-1 erımc teyzesinin dileği, nu ve Semih ağabeyinin de ba-
!eyzesinin emirleri de babasının basının erkek evlat hasretini Haraları 
ırada makine.sini çeviren mo giderdiğini anlamıştı., 
torü idi. Her halde o da Semihi ger· 

Faaliyete Geçmiştir 
Ankara, 7 ( A.A) - Zıraatj Uzuoyayl" at .retiştiricilıgi· 

Ankara 8 ( Hususi ) - Maarif Vekaletince hazırlanan yen 
talimatnameye gör~, akalliyet mekteplerindeki muallimler de ba f 
ka vazifelerde çahşımıyacaklardır. 

ispanya Cumhuriyeti 
Fakat genç kız şimdi tey· çek bir ağabey gibi tutar, ona 

zeıinin raha •ına Semih ağa. duyı~larını açık kalple ıöster· 
beyıinin bakışlarında söylenmi- mek ısterdi Fakat. işte bu faka 

yen karışık duygularına, yüce ~!n al.~ r.anı bir~~~~ne kar.ış?JIŞ 
ülküsünii feda edemezdi kati oyle çozulmez dogumler ıdı ki 
Ye azimkar bir ses hı b' bunu~ cevabım kendi de vere-

rçın ır mndı Ne t · · • d 

VekAletince hayvan n11linin İl· nin tekAmiilii için Je ilk i~ 
l&hı yolnuda icap eden tetbirl•· olmk tizere haradaki bayTanlar Londra 8 ( H. R . ) - Ajans Royter İspanyol cumhariyetinin 
rin alınma1nıa dnaın olunmak- kA .

1 
t:.t d'l . 'b t ıtı kurulduğu günden beri en vahim bir buhran geçirdiğini bildiri

tadır. Bu me1anda . 1934 Hnt1i mı en • u e 
1 mı_,, 1 

zar • yor. Halk evlerile müfrit fırkaların bütün kulüpleri kapatılmışhr. 
Haziran başında knrulan Konya cerey• kat moameluı yapıJmı•- Paris 8 ( H R. ) - Lerout kabinesi örfi idareyi şiddetle tat
"" Qnk.nrOTa haraları faali1•te tır. Kıarakların nıaf ına eör• bik ediyor Bütün. memleket askeri idare altına girmiş gibidir 

· · · . mıntakanın aygır ihti1ac1 tedrici Grevler devam edıyor 
asabiyetle çınlamıştı.. ... .. . eyzeıının agzın a 

- Orasını düşünemem artık, ~::r~ır:g~!ı b':yaıd:ödzı.lkerioe,bnbe de 
Ben b' · · · ı h çe, a ası· 

.. ızım ıçın ya nız ra atlarını sının takılarak : 
deııl canlarını verenlere yaklaş· _ Artık ağa be d kt 
mak asıl h t J v 1 Y eme en 

'. ra a ı ve var ıgı on a yaz geç canım.. Sonra yarın na-

i:eçmıtlerdır. Qıf9ilere 1t.ıt damız .. 
Jık kllraklar Karaoabe1 hara1ın• ıurett• telafi edılecektir. Bn 

dan cönderılmi,, QnkoroYa bara• ınretfe mıntaka at 1etiştirioili· 
ıına ait olanlar da yakında gön· iine modflrn bir t•kiJde organize 
derilecklerd ır. ıdilecekti r. 

• .......... 
rın nıce umgular 1 k k" ı b' S "h b yaraı an eı ın sı sa ır emı derneğe güçlük B "' d 
kakııları~da aramak, yurdumun çekecek, beceremivorum diye- ug ay Maarif Vekili 
urtuluı ımanmı G" 1 I · · k T • Fı•atl · .&'L 11 .1 k • uze zmırın ce ıin omris . Demesine 0 ka erı J' ua88 J'Or 

reıı ohkuları_nı, barut seslerine dar bakmıyacaktı. Eğer bu Aile Eskişehir, 7 (AA) - Şehri-
Eskişeb=r 1'1ekteplerinı 

Teftiş Etti arışan ava ıle almal isf . . d b" b" . b . d b 1 N . . . ~ ıyorum . ıçın e ır ırıne u niıanlı gö mız e e ediy~ intihabı devam 
erıme t.eyzesı hıddetle: züyle bakmanın Semih üzerinde etmektedir. Bugüne kadar Ya· Eıkitıhir, 7 (A.A) - Maarif 

Sa --:- Haydı s~n de deli kız! de tesiri görülmeseydi... tandaşl~rın yarısından fazlaıı nkill A. bldin be.r diiıı buraya 
nkı burada o san olacak ol· Genç kız daima tabii hal'i raylerinı kullanmıılardır. ielmiş T• ilk mekteplerde tet. 

maz mı? bu sözleri alayla geçiştirir~~ d Eıf~iıtel hir, ?.k(A A). - Buğ· klkler yapmıştır. Vekil h•Y IiH-
:-Bizim için uğraşanlara biz de A S 'h' b 1 k b k 1 ay ıa arı yu aelmege başla· nin bir an öne• "9ılmasını em· 

b b d k mma emı ın u anı a ış a mııtır. 
ır ar a su, uzatır, bir ku retmiştır. 
ar rıun rında da bu karışık düğümlerin ........................... •••••••••••••••u••••••• .. ••••••• .......................... . 

y ası sararsak çok mı? çözülme zamanı geldia"ini anlı· çarpııacağız sanırım. Bunun yü ı - Bunları doktor be}' e 
B - Of! çıldıracağım timdi. yordu .. işte başka baılca duyğu k~nü herhalde, o zayıf kararsıı gütüreceğım amma, st:nı ı' 
a~an gelse de sana söz dinletse larla bu üç kişi arasında pitiril- g?nlUndc bu ümi.di besliyen ae· aralıktan öyle düıüniir göri.incc 

senınle baş ed'I · k" . nın annen benım de teyzem d d . . . 

Telefon 3151 Telefon 3151 

TAYYARE SiNEMASI 
• • 

13-c..TG-c..T~ 
HALK GÜNUDÜR 

Fiyatlar : 25 - 30 - 40 kuruştur 
Büyiik ıinemn yıldızı FRAY \VRAY n 

A1WJLL'ln temsil ettikleri, we)rnr rejisör MJCHAJL 
CURT JZ'in şabeıeri. 

Mumyalar Müzesi 
'l'amnııu·n ıımklı ve l!"'ransızca sozlii nıı• v mıin .,n bii yü k fılmi 

A)Tıca FOX l)ünva Havadisleri Filnıi 
SEANS SAA TLARQ : ------
Jleı giiıı: 15, l 7, 19, 21,15 

. ı mıyor ı .. miı hazırlanmış aşa souk bir su k l'd' ' ayanama ım elındekı paketlcrı 
- Benımle de· il asıl :r·· '- k çe me 1 ır .. ,, d" ·· • l k j i g ' ur-. atmağa sıra kalmadan en son T . k d' uşurmemegc ça ışara : ~ 

soyu, Türk kahramanlarile baş h b' . . f v omrıs en ıne o kadar G 1 ' k h. 
ed'I d'. . . .. . . er ırı bır tara a dagılmıştı. dalmıştı ki aralık kapıdan uza - e eıı;.-c r n ar ası ıç 

Oıııııa gun l e r ı : 13 te ilavo scanıil 
J>erşeınbf.\ ~ii nleı ı : 13, 15, 17 do m f'kt e pliler 

b 
1 

.me 1•gını. g.oreceksımz Ben Tomris yine kendi kendine nan bir başın iki defa: kesilmiyor. Hcp-:tı de arslan gi 
u ınan a gıdıyorum · "b' b' ... 'tl B b' ·ı k S • cevap 'ferır gı ı : - Tomris hanım kızım di ı yıgı er. .: ı ı ı c yarışa çı · 

b k onra teyzesinin müstehzi - Geliyorlar!.. Dedi. ye tekrar ettiğini du;mam1ş'ı mıı sanırsın. Aralarına sokul-
a ışlarından maksadını sezerek· s d · d •· .. • S · · · k d 7 d k ·· • · ı .. ı · _ S k • onra erın en goıruı geçı· - enmısın emme a ın. . u ça yuregım cız ıyor, goz ırıın 

k a ın bu ışe babamı rerek tekrarladı : - Bcnimya! K J'u üzerine de ıtıldıyor •. 
arıştarayım demeyiniz Semıh - Semih •iabey aeninle çok 1Uklediii paket1cı j ıöıterek: 

O ltJ ı RC EK 1:1 A ~"''r A 

Güzel F tma 
Miimessllesl : CLARA BOW 

- Şonu ~'ar -



twalfe& 9 T .. riai••.,.I llS& ... 
.................................................................................... ~ .. -1 Casusuluk Hayatım~ - -S Marthe Rı,ar·ın Habralan E .. - -;; ............ "'""'"'"'"'"''"':·~;":"'"""'"'"'"'""'"'"'"''= n nsso il n i 'nin Bir .-N n tkn 
O Kadar Çok Bahsolunan Almanların ................................................................................... . Sark ~ulhu 

••••• 
Meşhur Casusu Matmazel Doktoru Yugoslavya ile Münasebetlerimi· Fransa Kapıları Kapanmıs 

Knl's1mrla RAn1vorrlnm '' S -·-·-·- . · 1 ·ı · M h 1 D "'·ıd· '' aymıyor Geçen Sayuaun HUiasası \tuşmuıt~k. biioa dedi ki: zın yı eşmesı u teme egı ır e 
Fransız mütekabil casuzluk leş- - lstokbolmda sıkı dığımzı Paria, 8 (H R) - Londradan 

kilatmın hizmetine f!İltrtk lsveçe hare- ani.yorum Refakahm sizi sık· - · bildiriliyor: iyi malümat alan la· 
kti edtn meşhur Frn~sız kadm tayya- mı orsa birlikte ıeyabat ede· ,,E~er Adalate Müstenit Bir Sulh Mevcut olursa giliz mehafilinde mevcut haber 
ıecilmnden Maıth Rışaı lsvecte uyduı- l" y lere göre Fransa hükümeti Al· 
ma nrşan/tSl Kaıl Mathm aramaktadll. ım s.·ıaA hlarımızın Aa .. " zına Defne Dalları Takarız .... ,, manya ve Leistanın cevabını Tamştı~ı bir çok kımselu kenaisint - Memnun o'urum. ~ 
şfiphtli nazaJlatla bakıyoı/ar. Bir Bir dakika düıündükten son Milaoo 8 ( H. R. ) - Geçeo şark sulhuoun düzeni için ka 
Riln evi lsveç polisleıi taıaıından ba· ra ilave etti: akısam söyledi~i nutukta M. Mus pıların kapablmlf olduğu •u 
sılmış ve eşyası arnnmıştlf. Matthe Dostlarım beni Westras'a solini ezcümle demiştır ki: Lıbe retinde telAkkt etmiyor. Fraoıı 
bu vazıyelten cam srkılatuk polıs dmui çağırdılar. Sizi de birlıkte kaçı· ral ve demokrat iktisad .yatı yı hükumeti Şark misakı etrafınd• 
nezaıne 0 iaiyor. b L d d · • b' d oı "" rıyorum . kı l mış o up dünyanın ugün ge on ra a samımı ır yar ı 

* • - Peki .. Böyle sürpriz'erden çirdıg- i buhran b ·r medeniyetten bulacağına emindir. Komiserleri takip ettim. Şüp 
h t dd-t 1• 1• de d' p ho~lamnm. ı bir venısiae int knl devre! nden e ve ere u ç n y ıaı. a-

. t · · t k' d l d Alman enteJlektüe'i Gerda ba,lca bir şey dcğıldır Bu dev 
rıs e peşunı a ıp e en er en ı 

biri lstokholm zabıtasını müfa Nebrutt'un bent hangi arkadaş re ge ecek için iki hal sureti 
rekatımdan ihbar etmiş olabitir Jarı nezdıne götüreceğini düşü· göster.ıyor : 
di . Belki de bir Fransız casusu nerelıt sabırsızlanıyordum. Bu Ya mıl i iklisadıyahn dev'et 
olarak bildirilmiştim. Fakat bu nunla beraber içimde bir üın ı t leştirilmesi ki, devi.et ~er":.ı~ erinın 

h b · k' b·ı· d'? K' ? uyanmıştı. ve memurlarının aıabıldıgıne art a erı ım vere ı ır ı ım . , 
B l d . d · · d ı· muı mümkün o amıyacağından e e ıyc aıresın • po ıs 
. . . Ve•tera• garında ı"'-ı" arka bız buna yanacımıvoruı yahut 

imarının huzuruna çıkarıldım. a "' ~k t f · t k { a f 8 ,· .. t B 
- · da bı'zı· beklıyordu l isi de a aşıs ooper '" emı u 

Y aıh ve ağu baılı bır adamdı ş . . il , h · 1 · · uzun boylu, zaif, çok naz k ve s ıstemde 1!1hh'Jaı m ! a sıl erın 
Lakaydane bır tavurla benı dın- O k ı c ıne verıhr Yalnız sanayicilerın 
l d . z b k l dimdiktiler adar benzeşı · • e ı . aman zaman aşmı a . , değil aynı zamanda iş,.ılerin 
d f k d - J ı-k d yorlardı kı kardeş olduk arı ' • r 
ırıyor, a at avama a a a ar . . . h ·d · . Zira faş zm her şa um karşısın 
·· - · d bellı ıdı. Almanca oş geı ınız . 

gorunmıyor u. . I . d d . b" . da müsavı o duguou, ancak h~r 
A k. k · d dedıler, çım e erın ır sevmç . . . , . , . . 

z sonra i ı omıser e d N b . d' V 1 bırının mes ulıyet erı ayrı bu un· 
· · · d"l var ı. ı ayet ıste ıg ım yo a d 
ıçerı gır ı er. . . I" b' 'kA duğunu kabul e er 

- Arqtırmalarımızda hiç bir gırm ışt~m ?•zdı ır matı Aaoeye Sırbtstan ıa mfina8ebat 
b d k d d· ı sevkedıleccgım ~n ve lman . 

ı•Y ulama ı , e ı er . .. Bızım mevcodıyet ı m ze kar ı 
P l. - · · casuslarıle karşı laştıgıından emın-

o ıs amırı: . .. . b"" "k yapı an poemıklcr devam etbk-
- Matmazel, dedi. lsveçe ııe d~m H ç şu~hesız benı uyu çe, Adriyatık denizimn öte ta 

vapmag-a geldig .. inizi söyler misi· dıkkatle takıp ve tetkık etmıı rafındakt' devletle müna0 ebet· " ı ki d "' bırakma. konferanıt reiıi M.Hıo. 
niz? 0 aca ar 1

· • • lerimizin iyileşmesi uıub.temel 
Karl Mather masalını bir de· Akşam yaklaşınca ıkı gence deği dır Siyasi do"-tluğun asıl denoa mab1k nazırJarın Hari<'iY• 

fa daha anlattım. Harp havası bir _ot.e~ arayacağımı söyledim. şartı diplomatik . protokollara nHaretin• çağrı1arak ellerind• 
beni hasta Te ainirli yaptıiJ için lkısı de aynı kuvietle pro inhisar etmevıp mtllet .erin kal kalan bütiin ıiyaat Tetikaları 
Franıadan ayrıldığımı söyledim. testo ettiler. bine nüfuz ~tme5idir Mevcut tttlimı dant edildiklerini tefil 

- lsweçin allkuneti sıhbab- - Evimiz size açıkhr. Ger· o'duğ'umuzu ve kuvvetli bulun .· M. Mussolıni etmittlr. 

'ıJll kazanmaldığıma yardım ede· da .•izi k.aybetm~k iç~~ kbu~aya duğumuzu bilen bızler, tahak l ıuretile inkişafı mümkün de nasebetlerimiz iyileımektedir · 
cek getırmedı ya.. uba a s ı zın kuku için bütün şartların mev· ~ 'fd' R 1 b b ba•ı (Uıun ve ailrcldi alk•ılar) Ara- Siyasi · b" r k ı k · . i• ır. unun a era er 6. • 

ihtiyar adam kiatlanmı ver· 1• ır ! te 0 ~a ı~terd. 
1 

d cut bulunduğu bir anlaşma fır· Alman cereyanlarının ve maha daki hava düzelmektedir ve iı· H ) 1 
.ti ı Kararsızıık a muca e e e er satını bir daha YereAceği~ fiJinin Almanya Avrupa tarihin tediiimi% gibi bir anlaşmaya asta ık ar 

- Siz bir Fransızsınız. dedi. göründüm. ous urga d d d k 1 k · f u varırsak bu yalnız iki memleket Paris 8 (H.R) - Yunan sefiri 
Rah t l k t · S Boyu küçük, fa"at kalbi ve . e~b ışarı a a ma • ıs ıyko~m ş . . d v •

1 
b"lh Ih 

Yeriniz lsveç değildir. Yurdu· - a sız 1 e meytm a· h _k k b' B kT k ' ıntı aını vermemelerı gere tır. ıçtn egı, ı uıa su un men M. Politiı budunlar aran haklat 
nuza dönünüz. Bu naıihatımı bab bulu.ıuruz. ru u vu se ır a~ve 1 ın aıııy· I l • f ti · · · faydalı olacaktır d 

la müb.ürlenrniş olan Avuıturva sviçn ile münasebet erimız aa erı ıçın . • enıtitiisünde diktatörlükler ell 
dinleyiaiz. Gerda ellerimden tuttu Ye ·ııt"ıkla"tı· n·ı Yikaye ett"ık v• edece- mükemmeldir ve uzun müddet Bu da Teıriniıv•ıl içınde veya uzun uzadıya balıHderek "Dik• 

kendi avuçlarında sıkarak : ı d l 
Fena başlangıç... - Kabul et dostum dedi. ğiz ltalyaoın Avusturya üzerinde böyle . kalacaktı. Fakat ~ese? ikinci Tıtrin bqlana a an aıı· tatlSrlftkler siyasi haatahklardır.,. 

h Görüyorsunuz ki dostlarım sizi bir protektora kurmak istediği kantonunun ltalyan mabıyetı, lacaktır. (Alkıtlar) d • t' 

k 
Od. ~lkpoı liyelmetk!•• ergün açık kalple davet ediyorlar: Bir ni iddia edenler ya hidiıeleri yalnız bizim menfaatimize ola Eter aulh mevcut olurıa bu emış ır. 

en ... • se m a, 1g1m ienç, .k b· ı . h b.1 b. 1 " d -·ı b·ıb ı · · c k d ıete müatenit bir .aıh T 8 a-üıel kadm yanımdaki ma· Fr~n~ız kdtZlDln ı:oidsafirpd~lr~erb, • 1 mıyor, ya ut ı e ıle ya an ~·t.kbeg,.' t fi at~·· r svıkçretnın ani ba·ı· a ~ Yakit ıil"hl ayy re 
Jertnı re detmesan en ı gır o a· söylüyorlar. ıs ı a ı men aa ıne o ara as· o • ı ır. a arımızın • 

sada oturmu_ı b~l~nuyordubGer caklar. Yoksa korkuyor mısınız? Almanya dik ve takviye edilmelidir. ağzına defne dalları takanz. Kongresi 
da Nerbutt ısmını taşıyan u ıa· . . ıı: ıı Mil b t' ı Bö ı ı ıa lii h ı· d 

• • •• • A Omuzlarımı kaldırdım ve ta- Bu fırsattan ıstifade ederek rranaa e naae e ıer n y • o maz t zumu a ın • Ne•rork 8 (H R) _ Btyn••· 
rııın kadının gozlerınde zeka . . . . l l h .ıt.- nl • • i bnt•• af J • J • 

d mamen masumane bir tebessüm- tekrar edeyım kı Avrupa tarıhı 8 a ı llUllgwerım~z un z er eran mlltl tayy"r• koagrHi dfiO 
parlıyor u. te bakbm. nin Almanya dışarda kalmak Bir yıldanberi Fransa ile mü· ıanil• atı.liyeceiiz." Prenı Btbeskomın riyuıtincl• 

s.esind~n, tatlı b~r ölçü ~aş~· - Gerda, hiç bir antipati • • • • • • açılmı,tır. Kongrenin tayyar.al• 
yan JHtlerınden dogan Hvımh mevzuubabs olamaz, temin ede- ~ • • • E l • u,ıe ait miih•m mukarrerat itti• 
likle bana hitap etti. Fransadan rim. Eğer coşkun bır •ataoper· uaz ımız ın ser erı .. bas ıd•o•ği anlaşılıyor. 
ıor~u lıveç!en uısun uzun bah • Terliğin heyecanını taıısayd•m 
ıet~ı. J.•stlerınde aık~rce,. fakat laYeçli bir lc:ocıL bulmak için bu· •• d Kaçak Silahları 
zarıf•v~ır_ hal vardı .lsTeçı çok lllY• kadar gelir miydim? Yakın Ve Uzak Şark uzerin e Satın Almak 
ıeTdıgını, burada dınlenmekteo - Şu halde davetlerini ka · 
haz duyduğunu söyJüyod.u. Ye- bul et... HA .ek J T • 1 y lsti~orla.r 
mektcn sonra birlikte tiyatroya Hali mütereddittim arı a ) esır er apıyor Parıı 8 (H .R) - Gazıtıl•• 
gittik.. Gerda şefkath oazarJarla iki delikanlı Hrar ettiler: Frırn1ada hulnoan bir Baezilt• 
b · 'h t d' d B d b' - Davetimizi JUtfen kabul L d 8 ( A G d .. - · t "B k f · d' k d d L • enı 1 a a e ıyor u. en en ır . . ._ . on ra .A ) - eçen tar a gumruk manıaluı mevcu 1 u on erans ~ım ıye a ar beyttinın Aıtaria or nıu ., · 
kaç yaı büyüktü Genç bir kız· edınız m~tmazel v Romaneıııı;;ıl bır ay İatanbulda toplınmıı olan tur. V • bu manialar gllrnrllk hazır bulunmuı olduğum mü· bına yapılan ka9akçılık hadi,.· 
mııım aibi beni lıimayesi altma ruba malık oldugunuzu an ıyo 1 ı k f • ·ddt k l tt t t• d'l · ıı"nd• müaadtrı edilen ıilabt•r• • 8 . d .. 1 . H par imento ar arut on eransı· münasebetlerimiz üzerınde cı emme sure • er ıp • ı mıı 
almıftı. Kart MatherJe muaşaka · ruz ız • oy eyız oşanuza . . k · b 1 1· ·ı· on iki konferaa•tan biridir." ıatı• atma~a çalı,maktl'dır. 
mıza alakadar göründü "Genç gidecek bir evde oturuyoruz. na ııtıra etmış •. u.unan. ~gı ~z tesirler yapmakta ve binoetice 
kızların sevda maceralannı din . Nihayet muvafakat ettim. murahbu heye~ının reıaı Sır İstanbaldaki ticaret odamız c h • B 
lemekten hoşlanırım,, diyordu. Hedefe de varmıttım. Sold Royter aiansının bir mu· itil bir vaziyette ka maktadır. um urıyet ayramı 
Bazen belimden tutar, açık ma • tki genç, yolda hep Kari barririne beyanatta bulunarak Hakikat ıudur ki: Vakıa Şark-
vi gözlerile gözlerime dikkatle Matberden bahsettiler. Halime Gazi hazretlerinin Türkiye için taki ticaretimiz . için en ciddi ... Gece ve Gündüz Şenlikleri 

acıdılar. Is~e~li bir nifanlıya yapmıı olduğu şeyleri takip et· enfYel kontenjantCSmanlerdlJ'. Sir 
bakardı . Bu şefkatlı ve manidar k k b k k za k d • Hepimizi• büyük bir 11Yin9 Te heyıoanla b•kledigi Oomh 11 
bakışlarda bir •eyler okumag~ a avuşma ıçın, u anşı - me te 01 uiu siyasetin yakın Park Sol demiıtir ki : d 

-r manda o kadar çok budu~la! ve uzak ıark ilzerinde icra et· .. Konferansta en mühim mu· riyet bayramımız yı&kla,ıyor. Yapılacak 'enlilderin zairler üzerin • 
çahşırdım. Bazan da Almanranın geç~ekte~ yıJmı~an cesaretımı mekte bulunduğu harikulAda ilahları bırakma ve ilelebet unotamıyftoakları bir ••kilde olabilmui içın beş <1akik• 
gurur duyduğu Fraulein'i. ken· takdır ettıler. Nııan masalımı zakereler • ıönn çanak mıbtabı, re•kli, kandilli deni?. yıldızlı, orkeatıral•• 
disinden o kadar çok babsolu· bir faciaya kalp ettiler ve ona tesir harıısında duymakta ol- kapitülisiyonlar meseleleri hak- narla hava bombaları, yakut ıiimrttt, gömüt 1agmnrlo, çadırlı, 
nan matmazel Doktor'u karıımda beklenmiyen tekiller Terdiler. duğu büyük hayranlıktan bah· kında cereyan etmitlir. timt•kli haTa fit•kleri, ınvai 9e,it 9ark1Celık ve y•r top tışekl•'i 
buluyor samrdım. - Sonu Vat - s~tmiıtir. Sözün.• deva~ ~den Bu meselelerin bilhassa Mııınn il• lki Boyu havi göndöz ••nlik ti,ıklerinlzi tan olarak ibz~' 

Bulunmıyan niıanlın Kari Esrar s':t~yordu Sır Park Sold föyle demıştır: hattı hareketi yüzünden gayri ıttirmık öHrt 9im.tıd•n bildirj•lı hu ıarıtlı çok miikemmıl b•' 
Mather dolayısiyle mahzun, ke · l\avakhpıoar caddninde Haoı Mustafa Kemal Hazretlerine muayyen bir müddet için mual- eylence tertip ,.. ayni z•manda harp malftllerimize hir yardı~ 
derli görünmegw e çalııırdım Ti · Arı· efındı" ı'ımind• biriıi evinde memleketinde perestiş edilmiş 

1 
k b k, t M J J b 1•pmıt •• h.ım de halkımıH tam maol\ıile bir Onmburiyıt b•f 

Ô ta ıra llmlf ır. 1Slr 1 ar D 
yatroda görüşürken: earar aatarkın zabıtaca yakalan ~~;~cak ~bir ş:y yoktur lngil~~ mea'elenin kontrolunun tamamen raını &•011i ya,attınlmıt olunur, 

- Yakında Fransaya döne· mı,tır mu~ase a~mın tamamı e kendilerin• ait olmasını iatiyor B.ata.loğl&r.tmızı lıteJ'İDİZ 
ceğim dedim. Bfr Kat Elblae Çalmıt dostane bır mahıyette olmasın· · . T ( f N 3893 

O Zaman yerinden sıçraya- Kart•yalu.da Rayıgan ıoka dan dolayı son derece memnu· lar. Halbuki bu eıoada lngıltere e e 00 Um&r&SI: 
rak baiırdı: ~ıııda Emin bıy oıru R111am num. Mamafih bazı meseleler ile Mıaır araaınd~ müzakereler Slparlflerlnlzl mektup veya telgrafla afatıdakta adrese blldtrU' 

- Olmaz canım. Bu · kadar R~tilı. bıyin ıvinclın bir kat Yardır ki imkin husl olur ol . cereyan etmektedır. Adre.: Baral Jnhharı Aunteıf Poıta Kutusu: (242) Jzmlr 

Eski Nazırlar 
Ellerind.elr.i Veıa.tkl 

Edecekler Teslim 

M.HendetSOll 
Lon<lra 8 ( H H. ) - 8alrılc 

H"rioiye naıırı ~• ıilAhları 

çabuk gidemezsiniz: •lhi11ıi n bir krant ifn11i 9a- maz Avam Kamarasıada bu•· Mumaileyh netice olarak Telgraf: tzmlr Barut Acentesi 
ErtHi sabah sren• otelde bu · Jıamıotır. ları ortaya atacaaım. Fazla mik ı6yle clemi•tir: (ti. 4) '-15 
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Remzi Beyin lddiala-

Çürüten Hddise er 
r -

1 t m· 
- Boştotoıı 1 inclsahiltde - dıkçe Loodradakl inbıdamın mahndttr) 

miş çarşısından geçerk n gör- önün g•c ek: imkli.oı yoktu. 2 - R•mzi b Yı bozgnnoa 
müş olan Şerif Remzi bey de Aktottiıtlmiz içtıma netic • rolü oynamayı Tm diğioi ve 

Kapı açıldı Matya sinirleri ıne'milel bir ç tenin h basetin· lzmirde lin g çirdiği ganimet ıinde Danyal Sidi ile ben Remzi ı Tnıez olda~unn ıöylediği hai
nin bütün mukav metin\ kaybe· den kurtarmağ yardım ettiğiniz bir firm mn bir günde evvela b yle t•maaa memur ıdildıstı· d btldie onun tamam n a ıl i 
derck s rsıldı. Yere düşecekti cihetle size cemiyet namına t müdürü v bilabara ahibi olu mizden hı en gldıp k ndi11ile göıtermi,tır. 
Maskeli adam koslu Kadmı şekkür ederim Haydutlar elinde vermişti. Firmanın o zamanki göriiştiik. 3 - K ndim de zar r ıde
kollarından tuttu Bu sırada geçirdığiniz feci saatlum bir ıır zahıri ismi Amcrıkad ki alı'ika- Her ikimizde Rımzi bey c ~im yerd• nıd ıı piya ayı dü· 
aaat göz.üne ilişti . Gece yarısını o! rak k imasını istiyorsın1z darı olan Hils Brothers idi. ıtıvkıyatı kumeıiai ric ettik. ~liuyırn, mantıkı bo •uretl ıu
bir dakika geçiyordu. bana itimat ediniz Bu arzunuzu Asıl firma, malum olduğu üze Küçiik hir miinakaşadnn onra ya düter. H.emzi b y miiblm feda. 

M tya doğruldu.. Gülmcğe, yeri c getireceğım Zaten şu r Aram Hamparsumun firma ı Danyel Sıdl kındiıine dedi ki: kArhk nkahilinde de bo?.gonon 
kabkabalarl gülmeğe başladı notlara bakınız. Matbuata veri· idi işte Remzi bey Londra pi- cHemzi bıy, biliriz ki ıiz bu lak yap bilfr oJdoğn bunurıJa 

lzmlr Askerlik Şube inden 

J nd rm 11mfan.\ ayrıl· 

mış 328 doğumlu Ttt 'imdiy 

ndar ~ulure ıe'fk,,dilmeml~ 

dıger doğomlu jandarma f 

radının hirinci t şrın ayının 

lS iirıcli Ouıııart• i günü mü
uıtcıp oldaklan mabııll re 

ı Tk dileceğinden bu dogam

ln ,.. bıı ııııfa ayrılmı, j n
darmn f radının t yin dilen 
~iind ,u b m rk zinde b 
loıımalınıom e bnlonmı an 

tarın aak rlik müktll fıy tı 
kanunurıan 89 uncu addfl!I 

hülrrnfin t Tf ıkan ceza ö 
r ceklori v bed l T r oeklerin 

11 Peı şembe gauü ak,amıoıa 
Müthiş, acıklı bir kahkaha .. Jecek tafsilat ar ~nnda iımioiz yasa ıoda 924 senesinde bu fir i't kındi kendinize karar nre· eabittir. 

Nı.h t f · ·· .. t•· · T l ı· t kııad ·ı ••th• b. b t H ı Hı·k~y ııin tabı·~ v• •arart n... kadar bed ilerini ormttl rı aye za er nı gormuş u geçmıyor. e 1 ıg za en ır. ma ı e mu ış ır ozguncu ro ü mexaınız. Takıt\ firmanız ı ı a ı "' ., • 

- Bu kadın çılgındır Götü Zira umumi efkarı endişeye sok· oynamııtır. Bugün bu rolün hi- Hr9then istı de asıl h;io arka· ticeleri bn11lardır. Hanları ayrı- nrıuıy nlerın b delleri in 
ıünüz emrini verdi mak istemiyoruz. Çetenin bütnn kiyesıni yapac ğım. ıında B mpanom y rdır. Hali oa tefıir Te izaha zaanıdınem k bol ıdılmiyeoi ilan olu 

efradı henüz tevkif edilmemiş 92( HnHı ıhracatı "'il pılı- hRzırda Hampauom da Pııtr ıta bıcıt yok tor. Fakat, bir daba 1 nn r. 
k b d h 

J r.7..KZZ7J..7..LZZ7..Z7J..Z7J.:ZZZ7..ZZZ. 
Malya kapıdan çıkar en sa ulun uğuna göre i tiyatlı bu yordu. o Hne bın de ihra<'-atçı- bnlnnayor. l{endiıme bir telgraf tıkrar ıdeyim: Rıladnr efendiyi Filistin Yahudileri 

at gece yarısını üç dakika ge Juomak IA:ı:ımdır. Müsterih olu· lar aruı•da ldım. O zamanlar çek rıenız hem n cevap alınınız. Amerlk ya ıırf merhamet Ye 
d Ş b · h ·b • Yafadan Şanı gazet11101 Te· 

çiyor u. nuz ayet azı ua atınıza ı tı Londra piya1a1ı incir İQin nok Ben de enun bir do ta ııfatilı ••flıat 1aika1ile gönctermi' oldu· 
O b ~ 1 · · · · · l' ı k -. rilt1n bab rl~r• göre Fıliltiodı D eşinci ~ ası yaç gosterıncm ıızı gız l o.ara gHıf ıtır mabrın ıdı Ti orada k .. ndi•ioe telgrafla müraoaat ~·na iddıa eden Remsi bıydı 

b b d d . -. o Yabadıler 13 yıl içinde 66 bin .. 
Firar a er ar e ecenım ıtlınmı' inoırler bttp Oonıırrne edıyım "' ınkiyatı durdn· ıjter mırhamıt Yı şefkat YardiH •) . 

l\" 1 d k * h .. •• t bili dl H den -40 bıne çıkınıtlardır. 920 de 
ıatya e lerin e elepçe ol- * • ol rak ıa&tılıyor tımlr ihracat- ralım.> Remzi bey giiler ytı- u11ou o zaman goı ere r · ım F' . 

d w h ld 1 Od k ı w • d 1 bi ki . L d lt. 1 bil ılı11tıade 450 bin dömiim top-ugo a e ya varıyor: anın aran ıgı ıç • n e, par çıları da Londray o ı n• btır zü Te HYimli lfaduilı bi- yanız r ,ıye •• ,,, e&ı • • . 
Mu··fettı' c efe d' w ka bakan pençere önünde kucak· 1 .. 11 G•r•k Sidı, ti b. i k t raga. 1aLıp olan Yahudiler •imdi 

- y n 1 agzımı Tapar• &al mıktarda ı,ıtınrnı·, zi tetyi etti. ' t 0 ır P ya1aya artı b' ·ı 934 
·ı d d ı ı d L l"k k k ı · ı ır mı yon "' bin dönüm top-ıı meme müsaa e e iniz.diyordu aşmış ar ı. ey a o u arı ı e incir gönd•.riyorlardı. Fakat gerek ben Patraı'ra Ham- : • rak Hhibidir ler. 

Poli im iri tehlikesiz görü- kucaklaşan gece, bu aık ve ıeb· biraz ıonra anlafıldı 1 Lond raya panoma tılgraflar çıktllr. Tel- Remzi b yia böylı bir tezat 
nen bu jeste müsaade etti. Bu vet sahnesinin gızli ıahidi bulu· ltizomu kadar fazla mal gönde graflarrnusa oenp almlldık Te n teoakaıları pık çoktur. ı,tı B11am Dl'llca.dele i 
kadın vücuduna yapışmış gibi nuyordu rilmi' "' ınkıyatıo devamı Remzi bıy Londra ınkiyatına i•in• gıt•ili saman böyle, ı•l- Xaaın müoadel ııue Dıkıli, 
duran robu altında bir tabanca Rezan, başını hayat arkada- piyuayı ttıbhkeye ıokahılir. hır kat daha ıbımmtyıt Ttrdi. mıdiıtı .. maada f(>yle aöylemık Bergama, Knşı1da1t Tire kazala· 
aaklıyamazdı. Mevkufun bilekle· tının omuzuna davamışb. Yürek· Muhtıllt ihracatçıların Lon- Hunun tabıt YI satın Han1par· mntadıdır .,., lıoıı•• için de her rıacla dı'fam ıdılmektedir. ViJ _ 
rinden kelepçeyi çıkardı: ten gelen duygularını fısıldıyor• tlradllkl ajanları, Harkeyı ıomoa matlup olan nıticeti Lon- taraf" 4önebllen yalduılı bir yet baytar Dltidürü mücıdılıyi 

Matya ellerini ağzına sürdü. du • P.aıchoploı, Aıherw Ranh -e k Jma1t ldı Pi"'• oerb111dın nııhram da dııildir. t ft' b 1 d:: n·k·ı· 
A w w d - Can, HDİ iıticvap etmek, .. dra piyıu11aı• yı ı • J • •t• ·~ am•ı Tı un ı ' ıy 
gzını oguşturuyor u. Hır• orada aralarında toıl· H yıkıı.tı O H••Loadrı&ya okk"ıı Şimdi bir mı111l d& b•a• göat .. ıritmi,tir. 

- Ne yapıyorıtunuz? bu 24 1aatı nasıl geçirdiö-ini 1 L b 1 i rıcıgim· ......................................... . 
... •· an ara-. ~Hail• biri de t ımir. altııııta mili o im ot n onan D • 

Poliı bir yumrukta Matyanın ıormak iıtemiyorum izdivacımız Rımıi ba ... , BatTıkll Iauııt taalk n mflmlek•t m11eı 11 Tardl r. 
1 dekı tficcarlara miitt•r•k hl r oırleri ibracatçıl..r tama••• " 

e ini ağzından çekti . Kadın akşamı vuku bulan esrarengiz pa•• hazretlerinin huzurlarında hiç olmazsa lınoda _amiml ol· 
h ti k t•lgrat ç•ktıl•r. c Londraya H'f- kayhıttikte• mıRda halt!\ üzeri- b b b b 
ayr e: gaybubetin ha kında, hiç bir za aktedılıo malt\m içtimada inoır mıya mec orus "'' ıu • a-

- Birşey yapmıyorum efen· man, senden bir şey soracak kıyatı dı•rbal kt1ıniı. Keamu- nı de depo mur~laraaı ~·m7a pıyaıa1ınm dünya piyauıı ti••· kımd n ın l ıoran Ttlrkiyenin 
dim. değilim . Sana inanmamı iatemit Hots piyaıa yıkılacak T• hepi- mıobur ol.lalar. uar goren • rinden tabit aarttle inkitaf en yil aek mHnltta do~rn o•,..•p 

Merdivenin başında durmuş tin. Ben de söz vermiştim. Bir niz birden allim aararlara U!lrı· rio batında Frank Blll&dar efendi ıtmektı old•Rnnu •• yapılaoak: 'f~rm.~k~e mtlkell~f iz. Üıümdt 
lardı Polia filpbelenerek sönmek ihanetten asli şüphe etmiyorum yıacaklıoıı . > Ha t•lirafı alan Yardı. Zannellenım, çok mühım hı9 bir ,ay meTout olmayıp her ~ordugum & la Ba111e aatıt uıol· 
liz re olan bir mumu aldı Mat- Zira beni ne kadar çok sevdi- ıhracatç•lar da dtrbal lzmirde bir para karbetmittir ki ondan • in erJi erinde bnlnmlajana leri . bugünkü ticaret uıolünün 
yanın çehreaini tetkik etti: ğin1, &•kının yüksek evsafını bı·- hır ıçtıma aktederek k .. mıye ıonra bir •aba beJıni dofrnlta- ' 1 1 . 1 H lb ki b a •a .keadı t•raiti f91ade mödafauı 

D d k 
7 aöylım1ttır. • u na - ö k'" b" i ti F k t h u a Jann••da k lı' A d karır 'ferdı"lır Hunlar ,aol•rdı• madı m m un ır t r. • a oz-

OA n an ıızı · yorum. ramız a belki b ir sır • • · d B h'kA kabil bana nrdiat eı•apta aynın 
Ya b"l· y 1 frank Baladar, F .. çı zade lnı, ı,te blktye ~. ar. n ' 1 -"' lü gnnontuaoa btitiin ibraoat9dar • ııya ı ır • a an ve ihanet aı· . b d fOD arı ...,., yor: b 1 b b 1 Belkı.. Biraz önce güler- li yaııyamcz. Buna imanım •ar Ahmet M oh tar. Salamon Oıl~r · yınin t•hltlerl yıoe ara •, (JI, kik t dur ld plgtua 'f• müıta il i • er er omam 

ken dadaklanmı ı11rmıştım . dır. Konaktan kayboldugw ua dın, Daayel Sıdı, balen Ali nıık_aıar m••ont,_Jbiri k~Alım .. ık•t gayrı ':nu:u.::n harebtlsrln· :ı:.~:t ::yatı=~ Te ltat~adbamL~I, 
O kad t b"A .. l k Ha,,fiar tloarı&banffinln incir ttlle ınkAr Ye te'fı • M• 0. yo • '"'-n ancaı.. ltn•ın- Ln•ar• .. _.. ar acıya •• ar •HJ .. ar a ıı aoy iiyordu ki a şam, zifaf odasında bırak J ~ ~ .... _. AU#' _,.,.. ~I ı di 

fUpbe ıtmı~iler tııın mektubu heytcaala, hay ıoleri mfitlUrtl Mordo"- .... bıo. t•r. Kıuaıt1an 91kuıı;oak bllHJI mateeulr oıur. B"'11lk plga«ı . r _ :r b za~ar llni~a~on~~ hb•; 
- Haydı çabuk olalım. retle okudugw umu itiraf ede Bız bu i9tımada derhal H"fki- gelino• o da ••olar ı_r:_ harekdlerl tulen rekollege ,,. r,.•cdın •d ~r,! . maıı uma a . 
M t 1 k d L ı Baırtio keodı11 nı kHfl ın ı ığı ,,ır • 
. •yayı öne atırdüler. Bah· rim Fakat içime ıüpbe girme yatı tati • arar Tlf ••, am· - ... ..raıU umııınlyege ve bunun Zik tı· · b•.:1i ı · 'L•ft 

k b k d bl b '-aaar möttık -• merbam•t· ·r re ıtım ıH Hırı• •n 
çenın mer e• g• 'd· d M d.... d • d • ma. ısım ararımıs an r u a. ., I d--• o1a-a. 4- unln•• b11 .. r.ı. 

- • ... ç, ın e atya ıgıne e yemın e enm. kir örftadHtli Frank Baladur ı a ... ""5 ... •- .. _,,un derecıd• yazih bir helagatla 
t"züıtü yere düştii. Polisler "Bu kadar mH'ut bir daki· ••19ıkma.1dı. Aul ıeTkıyata Rem f : i ilk defa Yorma, olan wwln vtullJM halckuıdaltl lah· bakik ti gö11termfye kıfayet 
Hunn bir. hi!c ıandılar. Sarıhlar. kada beni terketmeD için ı• · si bıyo ıbaybt nrmeli idi. Qünkft • en 1! b d 

8 
d detıl mlnlerln• ml&tenlt olarak tut· ıdeoeı?ioi ısannettıfimden filt 

arekebızdı. Kaldırdıklannda retini allkadar eden blkim bir 0 zamanlar •• her zaman Londra Remsı . ' 1 "· • • tonu R mzi tukları ciddi «ıllf no~lerln tarafını okoy olara bırakarak 
bb~yal~ııa benziyordu Vücudundalıebebin mevcut olmaaı J&zım· konııo1a11onlarınıo ao.7o O/o •i bütün pıya1aiyıl 'formoıd' :.r • .'maa tabttUr.) borada ıiikftt ıdıyorum. 
ıç bır yara izi yoktu Karakolda gelediğini düşündüm. O daki- Remzi bey, yahut öntındı Remsi bey iaHnı t oe gı .1J11o! • .Ba n• perlaiı, lıo •• lahana Topçoğlu Nazmi 

eli rindeki kelepçeler çözülür kadan ıonra içimi kaplıyan bıyın görttndtı~ü Hıla Brether1, Ynrur, ı,ıae gılmı~ht• JJamdın hartHo. BatYıkil Basrıtleri Hami,: 
kto l . d k k d h d d k dab" doeruın Ha•parımm Ba- •urmaz, btl&klı tutar. cTotar a d b l t bi& _ ~•o ııın e i yüzüğü aüsliyen e errin u u u yo tu Kim " ' . 160 basurun a "••Y • ı mıora- R•m•i b•yin N•'fyorkta koo-
b~yuk incinin hakikatte ay· bilir h•ngi tehlike üzerine kot kıroıyaa fırma1ı yapudı. BinHn• 0 ' yapu L Buka9 liayd '" ıında göltermek l9ln, Remzı bey pıtratıtı kar'' bir bezgoncıı rolti 
n d altııyh hn tirmıa •••kiyatı lr•ım• · lirıt Yfllrmfll\ nınkahi n " man•• 
uşş~mı enilen t•ş olduğunu, muş, atılmış bulunuyordun? ........................................................................................ bılki iaoir pıyaıaıl clöoya rıkol- oynamak iıt mıdljti hakkınd ki 

ıuretı. °?ahsusada delinmiş olan Otradan esrarengiz bir au Bu aık havası içındeki ıeı· cakıın.. Varlığımızı birJeıtiren t11ıaı dtlnya •eraitlnı tRbidir. iddia11ni hir daha çürütmek üı rı 
tasın ıçı~de beyazımsı bir mayi rette kaybolu1un korkunç tehli· sizliği yaran gene Can1

10 seıi aıkın kutaiyetini ayaklarının Fakat, \ana ce ap •erirken a miaali de kendilerin• hatır-
b~tund~gunu keşfettiler. Malya kelerle mücadeleye atıldığını oldu: ucunda tebcil edeyim. piy11a btl1tik e'fltria tahminleri- ı tmak. iıtcıdim: Bundan bir ,.., 
•~zını sılerken müthit zehiri içmi bana duyurmuştu. Dün ııece1 Rezan

1 
ıenden uzak ge• Can, orada dakikalarca g6 o., göre yapılır T• piyatayı btlytlk ıYnl Reıozi bey koop1ratifin 

th Yüzükte küçük bir damla kal- niıfılleyden sonra dönmeni bek· çirdiğim saatları ıükiitla geçiı· zünü kapadı. Hayatının bu en eyJer yapar. Hakikat 'odur kl NeT1orkta daimi miitltriıi ol n 
mıştı M tya artık ebedi sükun• liyordum. Sabırsızlıktan kalbim tirmek mecburiyetindeyim. Bu mes'ut dakikasında, kendi yll B•tTekil P••• fbuıtlırıniu A. F. D yı nrihn•k Uzer• koo· 
kavuşmuştu durauk •aniyordam. Dakikalar, ıırrı muhafaza etmekliğim kat'ı zünden o kadar bllyiik feJlket• ı,ı oıddl al&kalarını iÖrHnoe pHatıfıo 'ftrdigi mallardan, fa-

,:. Hatlar geçiyor Ye aen hAll bir zaruret olmasına rainıen lere, ııtıraplua ıröğUı reren c aman plya1aya hHk6me& ~olrua- kı&t daha ıri cinıi olmak ti "r• 
:- Müstantik efendi, polısler görünmiyordun. Ne kadar çok ıunu bil ki, iflerimin az ıaman kadını, Matyayı unutması kabil matın Ti meydan Mrbtat kalııo küc~ük bir parti iooir yapım,, 

bcnı buldukları zaman gece ya üzüldüm, ne kadar istirap çek da mazhar olduiu büyllk inki miydi? Kulaiında onun ıui ~. ben iıtııttm ııbl ınanene ya- oradaki milmı111Unı oon11oıaı 
rııını bir kaç dakıka geçiyordu tim bilıen .. Şafak ıC>kmüştü. ,af, etrafımda kın, haıet da'1'•· f11ıldıyord~: . . payını! ~ T•lltıııa dH,mü' Ti 0 olarak göodermı, 
Zaten po ısın raporu da sözümü Ben koyu karanlık bir ~eceden Jarı yaratmaktan hali kalmamıf - Senı ku?tarmak 11tıyorum yold" ıöylımıttir. Hatta, lobi· Amerıkaya bi<;_ oonıigoı YA• 
tasdika yeter. Şu hald size hiç çıkmış değildım. Nihayet kuJa tır. Dl11manlarım1 hayatımın ea ıe•gilim.. tarlar idarırintn •tlbayaata bat· pılmaz T• &.mzı b•1 de 19 
bir itir ft bulunmıyabilirdim ğıma telefon sesi geldi. Kot mesut bir dakikao:ında beni mli- Rezan aynı dalıınlık içindey· lamHı tiHrın• bo na en bttyi\lr yapmaz. ıziw mütt•rimiz de 
Ceza kanununun 536mcı maddesa tum, Ahizeyi elime alırken tit- dafaaıız bulacaklarını zann11de· di. Gözlerini açınca bir bata olarak göıtermi' T• ten- hi9 bir saman böyle conıiğn• 
b na buhakkı lemın etmiştir Beni riyordum. Korkudan, heyecan· rek ölüm darbesini indirmek - Can diye ıeılendi. Ne kit etmiı,tir. KRer fnbı1ar ldarHi uamaz. Fakat Remzi l•ey hn 
çok zamaodanberi t nıyorıuouL dan. N.111 bir haberJe kar§ı · iatediJer. Hesaplarında aldandı dilıilnllyorsun aevgilım bu mtibayaatı yapm .aydı bugün mallara bizim aü t rlrnize t elim 
Nas~l- Y ş ~ığı~ı, na~ıı mücadele l laşacaktım. nRezan geliyo- lar. Ben onları yendim •e niba Od nın karanlığı içinde ko· tnoir piy11atıaın n• olaoaamr ettirmi ye kendiıin ıki een9 
ettıgım bılırsın z Bunun içindır rum diyen tatlı ıesi yet düşmanlarımdan kurtuldum casıoın Hraran çehreıini ıör· çartıdakl koml•yoncnlar bilir. "tafı hır fatura nrıui,tir. Yani 
k· b " Rezan parmag· 101 Canın du- medi Sadece hafıfçe titrcdiiini b '\ . 

ı ır kelimesini bil'! atlamadan ni duyunca evincimdeo, d k Fakat, bundan Remzi ttey• ne' •ğer n mı şterı aynı m h R mzi 
h ' a !arına koyarak: tarkeder gibi oldu. 
•vatımın tarıhçesini sıze saadetimd n ağ'ıyordum . "Rezan S C R U • i tuttu, Tıoarıt ıaba1ında nibay t lı Y •rı aluyclı h m dabs iylıini 

an tt B 1 k" - us canım, dedi , ıus .• Bu an ezanın e erın k b 1 d bili J hem d iki enn dab ncoz alır-
a ım ı mem ı gözlerinızde ni terk imekJiğimi ic p etti- 00 24 sa tlık yrılık .• Bir daha sıkh ve: ben her ' yı a n • e r m Y • 

hala eski yeri tutabıliyor mı ren ebepler artık kalmadı. Bir aumızda mevzuu bahıolmaaın _ Rezan, dedi. Fokat, ba'v kıl bauetlerınin hir dı! Brın nl tmak i l ını,. Mu,. 
yım? kaç saata kadar yanında o'aca Hayatımızın, aık hayatımızın bu Sesi ağırlaıh BiilUn 1amimi· mımlek•t muelHı ha.lınde ortay tıuimiz hn muamılenın bakıkl 

Miistanhk y rind n k ika- ğım Bundan sonra, bir gün •çin dakika başladığın kar r verelim. yetile devam etti: koydnkları bir f~ h9kkınd öz ınan ımı anJadıttı i9in i'e ıbıuı· 
rak C na yaklaştı elini samı mi bıle, hiç bir hfıdıse beni senden Can, karısını coşkun bir sev· - Bezan, bana gücenmezsin ıliylerk•n diiaya re oltul il• hi9 oıiyet Termemi T bir.e yf ıy tı 
y tle uzattı ve ayıramıy caktır " d iyordun. gile kucakladı. Kar nlıkta, bir değiJ mi? En temiz •ıkımızı bir alakHı olmayan e yabot p• bıkay Ye fatura ilı malı gôı· 

- lştc benioa cevabım dedi. Can, kolları araeında yatan gölge gibi ııyrı'arak zifaf yata- leıt•rec ğimiz dakikalarda k n- nnk bir alAkoıı bnlnnım iuoirıo termıkl iktıta. ıylemi,tir. H 1-
Sonra fU sözleri ilave etti : Rezanı daha coşkun bir sevgil ğına getirdi. Rezanın iki gece disi~e s~adetimin, kurtuluıumun piya"11ını münlıatnran liny bnki o tarihte ayaı oıah iki 
- C n Varol, dün sizin biı sıkarak "sevgilim, aevgilim ... " mütemadiyen içinde çırpındığı büyuk bır parça ını borçlu oldu- ahvali i etmHin i YI yapılac en9 ahB aşağı lıir fiatla nr· 

dostunuzdum. Bugün de öyleyim. diyordu. kocasını kıvranarak beklediği ğum 6lmlif bir kadının habraıına hi9 bir ~ıy yoktur, her ••Y yo- raiyı en küçük bir imkAo bile 
~arın d• dostunuz kalacağım. Buluıao dudakların temaıı yatağa... dua. ede.r1em bana stilcınmeuin londadır, diye yanlı• mali\mat mHoot d•Cildi. Dı••k bu Hne• 
Zıra ıi:ıim yaradılışmı:ı:da bir uzun sürdü. Sonra dakikalarca Yatatın ucunda oturdu. detıl mı? S Term11inl kabt\l edımem. Ortada ki harekıt gıçen 11nedtn ta1 r. 
adam ıukut edemez Bızi bey· bayiın kaldılar. - Rezan ıimdi kuım ola· - OJI' - tıoarl he11pların111 fevkinde bir lanmı,tıl 

yor. 



Bahit• 6 Yem ARıt 

Marmara Pacıası 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Facianın Mes'ulü Afitap Motörünün 
Kaptanı Olduğu Anlaşıldı 
~----------------------------.... ------------------------------1e1 ıı n 'rn I, 8 (Haaust) - Mar- Mnıtafa çavu' diimeni iyı kof. dört buçuga dogro He1beliye 

mara fncıau etrafında adliyenin lanamamaklıa beraber Tapuron yaııı• tırwıttır. Ve H~yhıli poliı 

tabkikntı neticelenmi~ gibidir. öntindeu ~eçecet:inı zahip olarak mnkiinı l.ıfldı1eyi hl\ber nrıoit· 
Dinlenen ŞRlıitlerin ifadelerinden motörün yolunu tıaga çnirmiş tir. Heybeli kamı .. ri Haun B. 

ıonrr. facianın m ı'olU Aktap tır. Vı ba 'ekil<lı geçnıege te~eb· lıemen tahkikata el koymot· 
namın<laki ıootfülü kayık k11p - büı etmiştir. lazımgıleıı dıger mııkamları ha

tanı olduğu teıpit edilmit n Bir taraftan baı?ırınıyn ha~- berdar etm•kle b rah r, bir 
kaptan, lıakkıııdski tovkif mii- lanııtlarllır. Hasan bıy kRptanın motiirle hciauın koptaıta yMe 

nkkerosile hapishaneye ıevko ıöyledıgirıe göre motöril ırncak di<lerek ba~kac" in an olup ol
lunmnş· or. rirmi m!ilr• yaklatıldıgı yakıt madı~ını araştırmıf, kimeo bu, 

Facia Hakkında Alman görmüfUir. Hımın torrıietsn lunaıııaınıştır. 

1afsıldt kamandaaını vernıı~tir. Fakat Esrarengiz Gemı 
Ya/ovadan Kalkı, .-apurun hızını bırden k'smek Şııııdi aı:ııl mesele, tacııuJan 

Faik kapı nın idaruiadeki kabil olamadığından facianm Unii ıonra )Oluna giden ı.{flmi olınnt 

Afitap motiirii YalonıJan 11bzı alınamamıştır. Motör Anadolu tnr. Ha gemı ııerec.len gelıyor' 

karp\IZ. tavuk 'f'0 Hİr eu·a yük- oıbetia• aa~a do~rn n Tapuran ~erore gidiyordu? r mi nt idı 9 
]emiştir. na eşyanın ıahipleri i.ioünden geçtrk4ıtn facia kaçıla Bu üı; noktadan tnlıkikat içııı 

Yalonnın köyliilerıodendir. Mal- mıyacak bır şıkıl almı,tır. Mo hım D aydırılstılmuı lazım<lı. 

)arını 1ıtanbola getirerek aata- ıör, 11nndinıti kırılarak npo- Bunan üzerıne armaranın 
oaklardır. Bnnların bir kısmı da ro•, gılit tarzına göre, 110:11na lıiitliıı iıkelo l erinı te lgraflar ç• 
mubaoir olarak yerlıttirilmit geçmi,tir. Vapur ipi koparmı,, kılmi' telefonlar edıhnitlir. 
köylülerdir. .l\lotöre 9ok etya itte ba Hnada içinlle ılli be' Nıbayet ö~leyı doJ?ru Kartal 
yükletilmif oldog.aııdaa kendileri kiti olan kayık, Tapurnn 11aıtına jandarma komanclanlı~ı geminin 

motöre ltiaememltlerdir. Motöre diişınn,, genıioi tabirile aborda KfW"talda, "" iıminin Jnruzan 

:laik kaptan, taifeden Moatafa olmuştur; IAkiu bu çarpıtmada oldujtanu telefonla Heybeliye 

onltafr, Mehmet, Raşit Ye İznikli kayık iılinmif, ıu almıya lıaş. bildırroittir. Hıuııtn Bey kaptan 
tilooardaa Hiiaeyin efendi bin· lamıR,tır. Firozan, bn ıoretlı da gımiy• hir ja•darma konarak 
mitlerdir. Geride kalanlar ite kayıiı aatında, motörii tlllnnda nezaret altın" alınmıttır. Bir 

piyade tabir ••ilen büyttk bir bırakarak Heyb•li hiıaaına doğrn taraftan da H•ybcılidı nezaret 
kayık tatmatlardır. yürümü,tlir. Kayık 111 almakla altına alınan lfaik kapı.an ile 

Bu kayık YaloTada Dat11tanlı berabr içindıkilırinin d• kor diğerlerinin itadıl•rinio alınma

.Ali •t••diy• aittir. lrfaa tara• kalara araıuu.la bemıa batmıt ııııa başlanmıştır. 
fındandan knllanıJmak:tadır. Bu 'H faola kurbanları den13in Sabah olarıcR, bo kara haber 

1 Maarif Vekili DünAk-1 
şam lzmire c-eldi 

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

Gelir Gelmez ekteplerin Gece 
Vaziyetlerini Teftiş Etti 

Orta ve batı Anadoluda mc1'· 
tepJeri teftiıe çıkan Maarif Ve
kiJi Zeynelabidin Bey Eskişehir
deki teftiılerini bitirmişler ve 
dün akşam saat yirmide refakat
larında kalemi mahsu~ müdürü 

Nihat Bey olduğu h&lde ansızın 
şehrimize gelmişlerdir 

Vekil Bey trenden İner inmez 
derhal Erkek muallim mektebine 

ve oradan Erkek lise!ııne gide 
rek mekteplerin gece vaziyetini 
görmüılerdir. 

lzmir Palasa misafir olan ve
kil beyi, mekteplerın teftişinden 
sonra Vali Kazım Paşa v• 
Cumhuriyet Halk Fırkası reisi 

Yozgat. meb'usu Avni Do 
ğan bey iz mir Palasta ziyaret 

1 

Ma01i/ \'ekili Zeynel Abidin Bey 
etmişler ve bir müddet görü,. tepler ve ilk mektepler mes'elesi 
müılerdir · bunlar hakkında ne yapılacaktır 

Gece geç vakit ziyaret eden - Hepsini tetkik edeceğim 
bir moarririmize vekil bey de· ve tctkikim neticesiode göriile 
mitlerdir ki: cek lüzum ne ise onları yapa 

- Henüz g•ldim Burada cağım. 
üç gün kaldıktan sonra Avdet Vekil bey yatmağa çıkmak 
edeceğim. lzmirde teftiılerimi üzere olduğundan kendilerlni 

Ye tetkiklerimi yaptıktan sonra fazla rahatsız etmiş olmamak 
ıi:ıe beyanat verebilirim. Tetki· için muharririmiz teşekkürle yan· 
katımı icra etmeden ne söyli· larından ayrılmıştır. 
yebilirim. Vekil bey üç gün zarfında 

İzmir muhitinin kendi kendi şehrimizdeki bütün ilk ve Orta 

H b l.d l · k h · ı ne bir maarif muhiti vardır kayıga motörde ışy111 olaa köy- ünrine di;külmüşlerdir. ey • ı e ur ortıın ızıy e mektepleri teştiş edecekler ve 

lilJerdın ba,ka Buraadan !ıtarı· - Kortarın. tluyulmot, halk merakla iskeleye 

{) Tışrinıen·el 1984 

l\l!usikide ....... 
Bir Türk Kızının 
Muvaffakıyeti 

V ıyaıuula t;ıknn Enforrnıılör 

imlı mecmuada genç hir Türk 

kızı olan Vahdet .Nori bunımıo 

<lercettı~i mız ha nmni altında 

şu utı rln ra olrndak: 
Harıknlade bir kahiliyete ma · 

lı k olan lıa Tii rk kızı en aewpa· 

tik ıııern11oprano' lıuım ızuandır. 
1\.1 uaıki 'f'e giizel aanatl&r deY· 

Jet akadernya11m hitı rdıkt .. 
aonra Pula l\Jarn Nayzer'ın mek• 
tebrrıe gırdı ve oradan birinci 

pedagoı unTnnilı mezun oldu. 
Onnn lııkfıyeıl, çiinkü güzel hrr 

hikfıyesi ur<lır, çok nlaka veri• 

cıdır, çiinkü muliginin ınebdıini 

teşkıl erler. O 6,7 yıl önce unat· 
karların bulandugo bir mecliato 

ıoaıni <linlıtmık fıreatını baldo. 

Orada haıır bolooan bepsı pro· 
leaör n unl\tkar dantliler 111ini 

ınkitaf ettirmek için akaclemyar• 
f!İ rmege ona ikna etti in. V• 
o hu tn nıyeyi takip etti. Bogüll 
Vahdet Nari, Viyananın bir 
ılabeaidir. 

Viyana, Praj? Te PrHborg 

radyoları onn paylatamıyorlar. 
Biitün biiyülc repertunrları 

tetkık iQin dab" iki yıl Vıyanad• 

kalac"k, TO opera.ının kapılarını 

açaca~ı ıırAda memleketi olaD 
l Ataa bala dönecektir. 

Viya11a mathoatı onun mu. 

Taffakıyetlerin• azan makaleler 
tahaiı etmıktııl iri er. 

Vah<let Nnri, yalnız bit 
bula &elmık iıtiyen bası köylil- - BoRolayorom. inmiş, rıhttma lıağlaııan motHrün 
ler Te ü9 kadın da binmittir. - Baba, baba. başında toplanmıştır. Ktırl\ haher 

Kayıkta b• 1Dretle 65 kiti bu - Allah, .Allah. a1ni zıımarıciR npnrlarla ada· 

Onu birer birer göreceğim on 
dan sonra hasıl edeceğim ka · 
naat hakkında ıize beyanatta 
bulunabilirim. 

Kızıl çulludaki Amerikan 
mektebi iJe Ziraat ve Sanat mek- 11anatknr dıı?ildir, mımleketlaio 

teplerile Kaz sanat enstitüsünü cazibelerini n ..-atanja,ıarınıd 
de göreceklerdir. münaka,a götiirmız büyük me· 

S · k k k larılan inen b"lk 'f'aaıtuile t•h-hm•yordu. Kayığa binmek i9ia uleri g•<·•nın nr ·ıınç ·a - Efendim, malumu aliniz 

adam bafına 14,16 kurof Terli- ranh~ına bir kat dab" korku Te rın her tarafına erkenden Y".rıl- lzmirde günün mes'elesi olarak 
iki Maarif iıi vardır Orta mek· . ........ mittir. Ba tekild• ıtdip gelme dıht•t aa9mı~tır. Yıj\zıneye ng· mıttar. 

yatak oJdoğnndan .kayık Ye mo r&fanlar, kart•larnm iımidilı 

tör Adeta kaçak gibi YaloTanıo birbirlerin• aarılanlarla demzin 

dere i9ioden kalkmııtır. ]\ayık iiltii bfr m•htari andırnn yor 

motör• baglanlanmış Te ooma ol•nttar • .:Feryatlar iizerıne Ta· 
aktamı 1aat 11 de yola 9ıkmlf• pur g•trilımit, e'f'nla hır, ıonr• 
tır. da ikinoi bir Hn«al daha denize 

ETnlki gece bAva takındı. indiriJmiştir. 

Motör ve kayık durgu• denizin Kurtarılanların anlattıkları· 

üzeriRde lataabula doğrn g•H· na göre sandaUar da çabuk in 

Bir linaqet Davası 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

Mehmet Pehlivanı 
Niçin öldürmiiş ? 

yordu. Saat gece ynrıtı•dan ıon- dırilmemi,tır. Meneı11111i11 Gürlii çittııgınde teınındıkı tabancama 7 fi~ınk 

n iki baçak iiQ raddeıiae gel- ilk Kurtarılanlar geçenlere.le bir cinayet olınn, n ııldırdım. Ondan Ronra çıftlige 

•itti. Kayıktaki yolculardan be. Tayfadan Yıınn1 'f'e Şevki amele Mehmet J~ınin, Aynı geldım. Mebınet pelılevan ilı hir· 
men bepMİ uyumuşlardı. Q•>k efe•diler Te diger tayfalar s·rn- çiftlikte ırnıelo l\lchmet pıhlı. likte yemeğimizi yidıkt•n sonra 

ie9mıden başlarına gılecttk kor- dallara kotmutlardır. Ilk olarak vana bir kadın yfö~iindon dört beraberce yolıı. çıktık ve yolda 

Jrnn9 faciadan haber.izlerdi. l\Iabmnt knrtarılmı,tır. Bu ih· yerımlen kur~uultl yaralıyarak tabancamı Mehmet Pehlirnnın 

Heybeli Maltepe On/erinde tiyaroa bir adamdır. lkinoi Ha· öldilrmüvtü. iizerirıe botaltmat?a haşladım. Y •-
Saat 3 ıalıuına dogru Afitap Hn oglu Mustafa, iiçiinoü ola- l\laznon Mehmet I~min ilı re diişen Mehmet pehlinn: 

motörii Ti aı-k>lsıada ba~lı kayık rak ta Yıni,ehir Koyonhisnrh keııclııine brı cinM:ette yardım c Ahhmet Emin atma un 
H ybeliada ö iinde• geQtrtk iler- Ahmet kurUuılını,tır. etın ki saç.lu Ieanın dün ağıı l>enı öldiinmıuın > ı16yinuı ya· 
Jemekhıdir. H ybıliadanın Bor• Vapnrun ateşQilori ve ikirıci cezıı mabk ıue ınde mnlıakemı. nına yakla,tım n bir el de hR 

gaza dii••n kıamında degirmın kaptanı .Maetafa bey de kurtarma !erine başlandı ve hukuk amrue 'ına ııktım n tahaıMnmı yakında 
fenerı burnu Tardır. Maltepeye i'iııı çahşmı,, kaptan Hasan bey ~ahitlorin<lerı bir çoğu diıılendi. bir koyuya attım> dıdi. 
doğru da gene bir kayalık Tar• J->o Şahitlerin ifadelerine nazaran Hen o unada ba itirafı miill· nesaret etmiştir. ~ nrıtlı 1 
dır ki Tapllrların kazaya titişnıe- .Mıhmet Emin, ba cimayıti •met deinmomilit?• ihbar edemedim. 
mılerı i9in oraya fıner koomuv ancak yirmi üç kitı knrtarala- isminde, alfıkadnr olıln~u bir Qünkii Mıhmıt Eminia bana da 

tur. Motör ve kayık H11belinio bilmi,, 32 ki'i denizin karanlık· kadının Meh·net peblivanlR da bundan dolayı kızarak bir fenalık 
değirmen fener burnu hizaıında farına ~öwiilerek ıtcı ,ekildeoaa alik1'dat· bulnııdrıgu şüpheai üze. yapınaaınclan korkmuftam. 3 giin 

n Maltf•p• ctrılerindıki tenar Terip gitmiıtir. MoWrdıkiler, rint yapmı,tır. ıonrA mabktlmiyıtiıni bitirerek 
açıklarında yoluna denm ıtaık- ıöylındiiine göre, kurtarma işine 80910, vak'anın Toka buldu- çıktım ye dofrnca 1t1üddtiomn· 
tedir. bak•a1111,ıardır. Kaza 111ıaaında go gündım lltinkti cılHytt kadar mil•ie ~!iierık Mıhmtt Eminin 

Hu eınada Tapurculıı~ tirke- motörün yükünii nıolıafaza ettiği ctirmiinli daima inkAr etmekte bana olan itirafını bikAyı ettim. 

tinin .Fı ruzıtn npu ru Kartala dig•r taraftan da yiiküo bir idi. Filhakika kuyuda yaptlrılırn arat· 
do~r11 gıtmektedır. Firazan ,ı. k11mını denize atlığı ıöylıni1or. Diin dinleneıı hukuku amme tırını&da .Mehmet Emine ait 

lıptir. Sut iki boçakta Rıtiklaf Ancak mottire yüzme bilmui t•hitlerlndtn K•rim çok mühim tabanon balanmo•tar. 
Uniindtıı kalkınıtt&r. Kartal Yn- aayui•d• n lıer na11laıı Yalova- ifadede bolunmot n donıi,lir ki: Dttnkl\ cıl11e.tı hazır bulanan 
1101 çimento faltrikalarında• nm Ka4ıki.iyünden Tnhk çunt - Bo blidi11nin olih~n tıra- •ahitlere ta~anca gödırifmi• n 
9iruerıtu alarak Menine götüre- oglu 13 Y"şında Hü11yin 9ıkarak da hın Menemen bapiıhanHlndı hıpıi tabanoanıo Mıhmıt Eıninı 
ctıktır . V• HAun bıy kaptanıu kartıılmo,tar. bnlnnnyordom. Mehmet Emin ait oldatnMo ıöylımitlerdir. 
idsreıinlledir. Sut üçü ~eçiyor- Faciadan Sonra hapiıhaaıye 1e•tirildigi nman Mahakım•, alakaaı bulu••n 
dn, ınoıtirdekiler zifıri karaalık Fttoia Tokuhuln11oa Tapordan çok .korka.r•rda. kadıaın T• diger lıuı hıkoku 
içinde lir.erlerine clogru hiiyülc düciük çalınarak lıatkaca im.ıat Uaoa bir Aralık ha i•t•n Amme ,ahitleriui• cılii ıçın 
bir Yapuran gelmekte oldoğ•no iıtınilmımiitir. Dıniz,fı topla· 9ok cua görüp glirrniyıoıfiai ba,ka bir ılinı bJrakılmıttır, 
görınemişterdıı·. nabilınler toplaudıktao ıonra ıordu.Bın de onu tahkikat ne- ........ 

~Hylendi~ine gön rnotöriin Tapar yoluna dınm etmiş, dün tioeti aöaterir fAiat . ıaliba bo Kız Kaçumıf 
kaplanı Faik uyoyortnuf. Dü- aabab Kartala tı:idırek bl\diHyi i~i 1110 yaptın ki i:orkuyorHn HilAhla un tahrıkaaı kıu,ı-
me:ıı Muıtafa onba•• kullanı- haber Tarınittir. Kartal ,Jandar- dedim. Vı hana ay11H fODları ıındakl babçad• oturan fımail 
yvrmut ma kouıandanh~t orada lıfldiaeyı anlattı: oglo Etım, Hamazıuı kızı un 

.Motördı balnnan tiiooardan el koymu,tnr. - c Knt o giin Yalı.ra ia yıdi ya,ıannda Jlaticıyi kaçı-
lznıkli HiiHyin efendinin mu- . Hegbıllde Naaıl Duyuldu? mi•d• hir arııbacıya ılli iki ha rarak kirlıtnıi,tir. Etıın zabıta-

Vekil bey• tetkiklerinde Va· zivetlerını bin tanıtmak itibarilf 
li Kazım Paşa da refakat eyliye- d~ Türkiyenln biiyiik bir miim••· 
cektir. ıilidir. . ....... 

Kadın Ve Moda 

baı riri•izı •ijylıdiğine ~örı, ~,aik kaptan motörtinü 11aat çuk kuoı-; nnnk lıroTnik eiı ca totolmn~har. Kıt Mevsimi için Son Moda Şapka Modelleri · , 

-sümerbank·TerliMaiTarPazan;;---Memurrn,··ISiiiiiikToOPeratiff '--
ortakıanna Kredi ile Satışa Başlamıştlr 7-8-9-11-1!&-16-18 
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Bulgaristanda Trakya Ve.E1~~~!!!J!~f!ZDJ~!!!?~~-7Z771=?E~I 
I 1 ı 1 v -Ahmet! - FKkat ort da bir sebep - l{uznm Nurıyec ğım, d dı, ol un. Stanbulu Stlyen er ar _ .. . yok ki, hi9 l>ir ey de çalma- anna birşoy ıöyliyecegını aınma Bu ııracla yaknrıcla oda ka-

. , - Ahmet!!! Kalk, Bfaltıtl" bir ını,1111 . . allsha kın kımuyt ıöyliim .. emi! pısı rıçıldı. N llCiye hanım geli-
tıkırta Tar. Hıraız mı girdi nedir. - Şimdi miinakaşa edecek - Itabl Naclyeceğim benden yordu. Ahmet bıy bırııızı hemen 

Yeni hükf1met komiteleri kaldırdı Hayclı Q"hnk ol1ana heherit!. d•Jlılız ya... umar mısın üyl• 'ey ıyol7 mutbaha ıoktıı kabıyı kapadı. 
t"'akat koml"fa,cl· ~,·bniyetİDİ V. Ok edemedi Ahmet hey homurdana lıft- Hırsız hıı,ını eğdi. Derin Ditn gecı bize hınız _ Nerede hınız. Kaçudıo 

························~························ 
r. 1.,ı. mnıclaııa 1;iizlorini açtı. Bir iki derin içini çtıkti. Ba,rnı tckr~r gırdi. mı yokıaY 

«Trakyaıı Cazetesinin tezviratı f'lnediktfln ıonra yatağın içiıult ke.ldıruı~ı zaman güzleri ioln Ryyl _ Yok c~nım. 0 bi r-dıfa 
B B J h. B 1 1 · · t do"ıtınldn. idi. Et .. di a,ağı indi. Herifı olur. Matlıaha kapadıln. u~ün lerde bazı ciddi u gar rı ı u gar meşa esım yara an 

gazetclPrı . Türk matbuatını Bul evvela lstanbul sonra Trakya ve - Ne oltnn ! - Bilmezsin bey biraıler, dt· kıakurak baıtle.dı. Fakat domuz - Hani l>akayuo' 
garistan Türklerine zu lüm ve d iğer esir Bu'gar toprakların· - Elinin kiirii olnııış , n•' o la- ıti. A rtılc ya~ıunaktan bıktım. herif naaıba kaçmıt. A hmtıt hey kapıyı açtı. İç•· 
tazyık vapıldı~ın ı ıcdıa ederek daki Bulqar hukukunnn iadesi cnk. D i ıılei!en e ! Bak aşaguh biri İki aat f'vYeline kadar ne ka · Nariye ha.nım Ahmet bey rııi lJoınbo~ıu. Penç re ardıaa 
ik i mılle t .u c1 ı;wd.ıki dostlk mü i çın Bulgar milletine, Bulgar mü dola~ıfM. tlur rntıınttnın bilmen. Fakat şim· gihi bir Rdamın ailAbıız fılfuı kadar açıktı. 
naseoetrer ni sarsacak mabıyette nevverine uyanıp kendine gelmek - Yok canım ıurnl\ Hyl• gt1- di , ber eyıl11n nefret ediyororn. bıraız ynkalamuına bayrtt et Erteai günü Naci,.• tekrar 
ya 2 ı t a r yuzmakla ittıham e t meğe ve da ima sesını yükseltmek liyor. HAn lıir •fıY doyınıyornm. Şi•yle kapnlı bir yerde bıı,ımı wiştl. Nariye hanıına uğradı Te me. 
ba ştadı 'a• Hul~arya Türk lerini gibi mükadde! bir vaz ifeyi ha · Rn 11rıulıı "it kattnki giirültii dınlendırmek istiyorum. Yazık, dedi, in,aallah bir 8 leyi ohlngu gibi anlattı . Nuri-
akın akı n hicrete mecbur edecek tırlartır Bu, Bulgar milletinin ° kad :ır ıuttı ki ılayınıunak ka· Ahın.,t bty korkuunu filan dahı. ıeferı yak•lar. ye hanım kendıni giilmektın 
derece de yapılan şıdcletli tazyrk ve dev:etinin gözden uzak tut bil <lct?"tldi. ~noi ye hanım ıle. unutıııııtta: • • • menedemelli. Naciye haoım kom· 
lerın matbuatımızda akisler ha· mamal arı lazım gel~n yüksek gihi Yiicudun" raJlrnen korku- - Hiitiin hanlara 1tbep ne, Aradan on heş glin ~8<,:rni~ti . .şu•ondan mahzun aTdet etti. 
sı ! e tmes ı ve has 11a~ııyetır!l zi u· ve mukaddes bir mefküredir . dan tıtrecii. - Dedım ya, iki eaat evn· Bir gece aşagıda g•n• lı"zt tıkır· • . • • • • 
ya!!dırrnası kadar tabii bı r şey Bu mefküre yağ'ma eder gi. - Jhycli Ahmet ne dıırn- line kadar c:ok mo11'nttum. lki tılar olda. ilkeni Nııoiye hanım Akşam iiı t ü Nariye haJ1ımıo 
alama z Yapılan bütün tek- bi topraklarımızı ve milletimizi yor ırnrı' Oıt ..,ıı hırsızı ynkaln. liaRt evvel acı hır hakiaatı ırn· oyandı. J>ınlıdi, net, apatikfı.r koouı Oemal bey .Ahmıt hıyi 
ziplcre rağmen gergün Bulga· paylaşıp parçalıyan bütün kom· R.hmet bf\y ıl-i cami arasında lnllııu . KMım beni nltlatıyor. aşaıtıda l>iriıi geziniyordu. Alı- köşebaoında yakaladı. 
ristanın muhtelıf yerlerinden ge· şularımızın pek korktuğu si · kalan hoynernaıa di>nnıiiştü . Aş a- l\lRJnmki karın Hni alda- met beyi dürttft. Za'falh adam _ Ahmet, geçen gün karım 
rek doğrudan doğruya ve ge- ya!\i bir esasasa dayanarak ~ 1 in~e tP.hlıkfl, inmese rezRlet . tıyor. Bo,a kıırtııl, g<>zlerioi OJoştura ogaşlura bir şeyler ımlattı -Oace in•nmak 
rek Romanya yolile mem'e · dan kültür, maarif va halk preo Sılfih namına hıutondan hlltka - .N~ diyorsun allab aşkırıa, k»lktı. iıtemedim. Faknt bazı ların BU• 

ketimı zc bir _çok muhacir!erin siplerile takip edilebilir Bu bir şey taşmmnzılı l!'llkat m~~ı- timdi boşamak o kadar giiç ki. - Ne Tar karı01ıtımt lathğına bnkılına hakikat gibi• 
aylardanberi ve ardı arası ke millet kendi kilise ve tabiatile ıuıf 0 da Mşa!?ıcla ımkak kapısının Aylıuoa mahkemelerde ıüra dar. - Ne olacak Bfağıda.biri nr. dikkat et birader. ktrk yıllık 
ıilmeden sığınmaları berkesin ve bundan 6'! sene evvel Sulta yıuıın<ll\ dnruyorıln . Ynıııraklf\ · En iyiıi hen mabkftm olnrnm. Birdenbire Ahmet beyin ak· 'erefini lekeleme. tn"a.nın •Tine 

ıözü önünde duran ve giz'cnil· nıo bir fermanılc elde edilip nna ~iinııerek iıın Bn hiç ka . O da tahıi bir mııbkô.mna kıuı· lına on bet giin •nlki hınız •bır.aız 0 gı.rerd0 • bi.
9 
k0açı0rıfı0r •. ıt. / 

mesine imkan olmıyan acıklı başı ve merkezi lstanbul olan bil dt-~ılclı. Çiirıkı Ahıııet hey 11 olmak iıtemez böylece rahat geldi. Herhalde g•n• (') idi. f9iu · \ 
bir hakikattır. Bunden başka o lan müstakil Bulgar kilisesi.e afak teft\k hır adamdı. 1.lopu rahat l\yrıhrız. den binbir kiifiir HTnrarnk o ceoı Ahmet bey biitiln bq 
Bulgaristancla Türklük ve Tür- hu asa bu maksat ve mefkü· topu elli altı kilo gelıyordn. l!'a _ Hıma benim 'ficdanım ra· yataktau atlAdı. Fakat birtaraf· lafları dü,Undii.Düşiindükc• latm 
kiye aleyhinde yapılan sistema re ile yaşamak ist.iyqr. llk k"t innıeR• karmna naı.ıl meram zı olnrmn deuin' ta• da menınund1l. Hiç olmaa1a kendine hem de hırsıza klifür 
tik ne,riyat, yeni rejim zamanın ışığın açıldığı SeJanik ve ıınlatacaktı' _ Qok rioa ıdırim beni bot hınııla boguıa,mak korkH• etti. Darda. 
da hafiflemek değil bir kat da Makedonya deği19e bile, hiç YaYaşça yataktan indi tt1rlik- döndürme. yoktu. Herifle na11l oha anla- Beniiz yatah iki Hat olma- ! 

ha artmıştır. Her sayısının en az olmazsa bundan 62 sene ev leuini giydi. Son hir limitle: Hu ıırada n· ıahbinin aklına 'ırdı. Atalı indi. EY'et tı ken- mıttı ki aşağıda bir tıkırtı oldu. 
üçte ikisini Türkler aleyhindeki vel yeni ihtiyaçlarla umumi Bul - ~aciye galtha btrif kaçtı, bir ıter gtıldi.. 4iıi, g•çın gıoeki ut merdıTen Hn 1tfer önH Ahmet bıy uyau. 
iftiralara, hücumlara ve (Trakya garlı~ın bir meşılesi gibi par la· <ledı. Nahak pıre nşıt(?'ı kadRr... _ Peki 11n bora1a ner<len ba,ında kendiılnl bıkliyorda. dı. Kafaaı çoktan zoak zonltl 

bizimdir!) gıbi feryatlara hasre- yan lstanbul ve Trakya muhafa 8<Ldınii hitırtınt1dı. Alt katta girclırı'? - Ne o &tın• HD nıiıin' tıdiyordu. Artık bu kadarı reza• 
den (Trakya) gaıetc5i, Gorgiyeff za edilmelidır. Bu sahada sesi· miithı11 hır ~iiriiltii koptu. Hırıız _ Bahçe kap111 auhkh. - Ben iıu ya. Artık bu H lıtti. Herif Ahmıt beye baeba:. 

hükumetinin matbuata tatbik ni yükseltmesi laz m gelen umu- galıha hir ŞP.y daYirrnı~tı. Artık lby allah belı\sını venini f.r ıon kararımı nrdiın. Te'fkit yağı şanbj yapıyorda. Böyle 

ettiği şiddetli sanıöre rağmen mi Bu!gar kültür kuvvetini te1 · Alıınflt hf" r ıç ı n ll~ajtıya inmekten Ahmet bıyiıı aklı ba,ından gitti. edılmek \ıtiyonm. Katımla aram her gıce onbe,, yirmi lira .• 

D•şriyatından en küçük bir de kilitJandıracak Bulgar kalmadı hıu;ı ırn t;are kalmamıştı. Hır iki AkşA.m kapıları, P"nçeuleri ka- açık mı açık. Dfin i•n• kavga Yo bn kadarı fazlı\ idi. Yataktan 

ğişme olmıyan bir gazetedir mı? şeye çınptı, liiznmıuz giirültiiler parken bab9• kapııını unutmnt· ettik. Artık tahammtiHim knl· fırladı. Karııı uy*amaınıştı. Mer· 
Bu ıddiamızı tenik etmek için Bulaarların lstanbudan kovulma yaptı. l\lnııanrn fö~erindeki fırçayı ta. Şimdi kar111 da1araa ne di- madı Tallahi. dinnleri indi. Hınız mıydımda 
bu gazetenin 27 Eylül taribli larının önüne geçilmesini ve Trak diişiirdü. Şiınd ye kaflar ükıüriik yecıktı - Brak Allabını 11nnın yoktu . Yaz

1 
odasmd n hafit bir 

•ayısında çıkan (lstanbul ve yalıların Trakyadaki aziz ocakla· nedır hılmezdı. Acı ncı c)kıiirılii. - .Allah aşkın" beni miitki1 1a9malama. ıtık akudiyordu. Her halde 
Trakya adlı bir makaleyi aynen rına iade edilmelerini temin edo- V::ay nk6i 'eytnn hınız ba kadar ın•n • ıokma. Gıt ba,ka eTt - Htm Hn• oda 9ok içerle- orada olmalı idi. Hemen ka• 

•hyoru~: cek Bulgar hük.ümeti yok mu? J{İiriilttiye kaçncaı?ına işi hliıhUtiio ;ucle orda yakalan. dim hani. Geç•• ••ter beai tnı pının yanında daran butoaq 
Birkaç iÜn enel Bulgar Trakyalılar mu"addes ekzarh ' ık azıtıyordu . f nııuıkten ha,ka rapı- _ Olamnz. Eve ~irm•~l yöatiae döndürm•H idin blitün 

· ıı· k l kaptı, uınloa ilerliyenk yazı mı 1 iliserenesansmın birabidesi olan lstanbul ile bütün Bulgar lacak hır şı•y yoktu. Hilyilk bir 0 kadar kolayını zannediyoraoo. bu i'ler batıma 1111mezlli. n.a. 
t kd· odaaının kapııını a9h .Hınıs a 11 edildi ve bununla Bulgar milleti aruındaki rabıtal arın giiriiltii ile oda lrnpı"ıeı Rçtı. Ha 11rada ynkarıda bir pı• Kllab ba Hfer teTkif olonayım 
ek h V arkaaını kapıya çnirmi9 yazı• zar 1 idin Metropolidi An· teıiıi maksadilc teşkilat larının Dışarı çılrnıtl.~ile kapınm kapım· tırdı"ol<ln. Hnden de intikamımı alacagım. 
tirn adi f d k" b" b T • H ı.. 1 d 7 N N it hauenin güzlerini karı•tırı1ortla, 1 cesur ve e a ar ır ütü rakyahlarrn öz yurtlarına ması hır oldu. Karııı kapıyı Alıınet! ını:ı.:ı ••ğ a ın lllJ - e.. aeı " 
ruhaninin hatırası cb~dileştiril- dönmeleri ılc ifade ed,len sarıh arlrnsınllım kilitlodi.Tıtrek adım · _ Şey haglıyoraın. Rağlıya. --:- Ha1 l>ayagı. Geçen sefer Ahmet bey haatonu kaldırdı .J 
ın~~ oldu .. Bu meras m, Bulgar ve kat'i noktai nazarJnı beyhude larln merdıv~nin yarısına kaclar cağım c,ıııma ip bulanındım ka- bınim gibi bir hıraıza rüşut Qelimıiz YÜcodunun bütan kuY• 
mun~:.verınc ye Bulgar milletin yere ortaya sürüyorlar. Trakya, indi. B ertaraf lrnrnnlıktı. Güç rıcıaım. Terip kaçmam i9in kolaylık göı · Tetile herifin kafasıoa indirdi. 

ne gı 1 şeyle~ hatırlatıyor? Sırf Bulgarların mukaddes lstanbulile bnllo h ı rlrnç hıuaınak daha in•· - Mothakt olacak. Sen tırmıdin mi' Hem ozon etmtt Koca adam bir kölçı gibi yeu 

Bulgar halkıle meskün bu!u- münasebette bulunmaları ıçın bi ldi .Un ırada yemek odn ındnn bağlııd ben de a agı geleyim. bagla ,a ellerimi dı poliıi çağır. yıkıldı. Ahmet bey hemen eltk· 
nan T rakya, Makedonya , Tu geçmeleri lazımgelen mukaddes l · k •t ·· ·· 11 ·· ınerd i Yoncı ~r .. cı·ye hıuıım tekrar odaya - Suı battırma AllRh atkına. . · k E:. k t ı t d rıa bo D b · Hr ara . 1 gorn c 11 .ı.-. 0 ıırı • trıgı ya · tı. 1 a a ıayre y.r • 

yu, 0 rıca ve Ba· bir yerdir . Trakya ve Jstanbul do~rıı ileri di . A hınet bey kor· çekildi. Hım canım bo Hfer naaıl i9erı 
sarabya gibı' te · B ı h f k yatan 'dam ~ .. hancı bir htraızdı. mız u gar top - ortadakı slyasi meseleleri bır kneandan titriyordu. Karaltı _ Allah ntkma dinini imı· girdin. Ben er tara ı Rpat· " 
raklarının ruhani milli merkezi Bulgar gibi anlıyan bütün Bul· merdıYenın alt bıı amağına ge· nrnı ev neıı kalk gıt. mıttıın' • • · · • • • 
olan lstanbulu h t 1 t B 1\1 b · · Naciye hanım hemen manto. B 1 a ıra ıyor . u garlar ıçin b ir ideal almalı dır lince darclu . O hınderı el lnmha- _ Olamnz. - ot ağın pençoresınt nnu· 

u gar topraklan murahhasları- Bulgar idare ve politikacıları, 1111 çıkardı, yaktı. Yukarıya Ah !ıııt beyin nklına blr••Y tnyorson. aanu ıntın gı9i rdi. Kom,oıu 
;

1

;0~st a~bu~dda toplanıp bugün Türklerin bütün bütün Bulgarlan dol!' ru tuttu. j~ y sabibını gi>r· goldi. - Abmıt bey tereddiid düo· Nurıye hanıınrn kapısını çaldı. 
tan h üva 

151~ en maadasının va Tr kyadan kovdukları yetmıyor- mii ~tıi _ Peki ana beş lirR nr- tü. P.ucereyl kap!idığına e iodl. Kapıyı O mal bey nçtı . 
vat rrı~etıne, vatan klisesınc, muş gibi l stanbulu da zaten -ElhRıutlulillab dodi.Nı!ınyet 8 m Fakat belki, kım bilir açık brak· - Affıdeniniz. Kocam hir 

an rne tebine ve vatan adet pek az kalan Bulgar un· inebildınız . Hnydi yahu! .Merdi- _ Yine gitmem, mı• olabilirdi. hınız yakaladı. RTde bagh du· 
::va~l~nclerine hasret kalan bu surundan nasıl t mızlediklc · nnin yarısında ne doruyorııın7 _ On lira versem - Haydi baRla 'u 1lerimi· rayor. l~in garip tarafı bize 

gı 
1 

•• Te aziz Bulgar toprakla· rini görmüyorlar mı? lstan· lnsene aşa~ıya. Hırsız elini Hırsız biraz düşündü. Bu Yokea bea ı:idip poliıi çaJ?ıra. gelmeden ene! ize dı uğramı' 
rınınt uzerıne himayekar elini bul T k ı · b·u· tu··n donra ıriHiirdii, elektrik <lii~me- sırndıt yakanda oda kap111 açıl · cattım ha.. markalı g iiıniiıı ıofra takımını• uza acak Bulgar ortodokı kli · ve ra ya mese esı, rı c v 

ıesinın bir Bulgarlık • l 1·d· B ıınt çnırdı.Ahmet bıy korkudan dı. Naoiye hanım g•liyorda. - Peki amma 1tni poliee cebinden çıktı. . . reıst olan ekzarhı mu e es ır. u 
ı t b ' büyüınü' güzleri ile herife baktı. Ahmıt bey tllli•I" hınıztn naeıl tHlim ederim. Ortada bir Nacİ1i hanım n meınnunen 
H
n 1 

ap etmelerini hatırlatıyor. mes ele, dört buçağa dağılmış ld ı:r k kah 
1 Çam yarmau gı hi bir •eydi. Hani ellerin• Hl ı. aebıp yok ki.. a ,det ttti. ;ıem ·ooaaının • . ayır Bu topraklardan Trakya bulunan Bulgarların kültür, ru- ı t h a 

ıl M hır ııkışt" zaTallı aadamın camnı - Gözünü Hnyim al fU on - Ya öyle mi. Peki bari bir ra ınırnlı~ını an a mtş 11 
e akedonyanın bir kısmı hani ve halk birlilıderinin bir H b k: .:a dt koınııuların.:Jan intikam al· do· d ' alabilirdi. ıraı~ sahıraızlaanmıttı: lira~ı ça • nva9. yerini kırayım aa cBni öldiir· v • 

gru an doğruya kendini itli- melta(.ı olmalıdfr I:lırıız 11:.fı tekr"r ıttı· rmtdı·. · bti · d · t Y•n v - T - Haydi be! Inunıt! 1 Yokea " .. m•k i9ın cum •ttı> eraın.. 1111~ ı. 
e guzelleştiren halka baa Bu sahada esir Bulgrr top. k d ------------

ret çekmektedir. Bunlardan •n k d 1 B gönliin olıun diye ltekliytoık Heoıın · apı an ııYıştı. ..lhmet bıyia korkociaa yiir•· ZABIJA VUKUATI J 
bedbaht ise Antim ded•yi de- ra ların an ge e~ ulgarların miyiz! Beni tnkit ıtmiyecık .Ahmet bey ter içindı kal- ıı ağzına ı•ldl. Bir iki ":ım 
iurup besliyen T k d kurdukları teşekkullcr söz sahi. miıin ' mı,tı. Bir yandan mındllil• geriledi. Hır112 ditltrini gıcır ata 

Yüksek nıe ıra. y~ ıkr ld bidir. Bu teşekküller her şey· Ahmet 9ey bınızın konn,ma· terinı siliyor. diğer taraftan da ilerileyorda. ~--------••• 
şa esım a ırıp 1 k d 1 1• f L k k b t Mantarcılar Aranıyor bütün Bulgar nıillet· . b den •vve, yu arı a hatır· ıından ot1aret aldı, ktkeli. ~~aciy• hanıma ne tiir ü a an- - B"oa .a f& ayı ıra · 

ının, ser eıt- 1 b'·t·· B 1 l k f 1 d .. ii .. d S 1· daha •trt'fim Çorakk"p1<la l\leıızıl ıoka. çe ve tam bir terakk" 1 d atı an u un u ıar ı me • yerek: atacağını u• nnyor n. ana on ıra T ~ •• 

· 
1 

yo un a kı-. · ·· · ı b' ı ı· \1 h t p IAtı edea olda mu ttıoda Bal et•liade mi111.fir Re .. derlem · · · J uresı uzerın ıe ır eıme ı ve - ı a a, dtıli, Takıt 'farkın - Hınız nerede Ahmet - ar• b 
esı ıçın yo unu aydınlatan 1 b 11 T k b k h r·ı . t . m bu rn k . I t b ıtan u a ra yanın üyü e em kaç1aoal _ Kaçtı. be, ben para ı an ıı eınıyoru 

er ezımız • ı en ul • Bul- . · · b .. tt• l'd' 1 H y pın• dı·ntni ıeTerıta garlar J mıyctını te aruz e ırme ı ır er. ıraıı ınakıualı bir kahkaha - Ne kaçtı mı! - a · 
ı ~ atın Trakyadan koYan. Bütün Bulgarlık mefkuresi koyverdı: _ Kaçtı. Btn matbaga ip Haydi on iki ohun. Hıraı:c hir 

dar~n uarbclerı altında söndü. çahıan Cteta Paisi Bulgar itti- - Saçmalama be aJam. Inı- almatt" gitmittiın. Gtltliiimd• tarafta• ba,ını ıaJJayor hlr ta· 
ogrudan d • b"t" B • b 1 Ah 

ogruya u un uliar hadı mecmuasının bütün sayıla· ceklea in, yokaa zerla indir!- bir baktım ıneydanda yoktn. raftan da köt•:r• üzü en · 
m~mle. ".etlerine ışıldayan, Bulgar rında' bu ı'dealden bahsetmelı· . h d J S k met beyin ÜHrine doğra yiirü-rnılletının ıe f . . rrm a.. . - Hlly A IJahın ap a ı. a ın 

re ve namı ıçın ıe· ve Bulgar hük.ümeti de bunun ZaYallı adam yan' yant bo bAi1tyi kimaeyt 9ıtlatma; yordo. 
ne v ışıldaması lazım olan ve bu üzerinde düşünmelidir. baaam"kları indi. Hını zır~ yam- ıonra tJizi defe koyarda çalarlar - On bt,. 
:ı.şıgı muhafaza efmek için Bul· Q,9- • - na geldi. Tallahi. Alemin maıkaraat oluıak Hınız tilerini Ahmet bıyin 
gar eıczarhhk kandiline yağ dam Denizlide - Haydi nı doroyoraun, eli· iıtemem. gırtlafına uzattı. 
l~tan bu Bulgar halkından eser In tihap Ba,ladı mi ayatımt 1tagla1aual. • • • • Ou ıekiz. 
bıle kalmadı H··ı- v·d· d k· I h 

. • u asa, ı ın e ı Denizli 7 (AA) - Belediye - Peki ama, neden kaçını· Ertt1i ğtlatt Naoiye &aım - .... 
mcraıtm 1 _ ş fi' B l . . -,.r • y · ' il' . . . ere ı u gar :mı· mbhabı başlamıştır . Şehrin beı yoraaa! yanı ba,ıniaki kom,aea .ı.·rnrıyı - ırwı . 
~ısını, 2 - Acıklı Bulgar hali· mıntakasına sandık konulmuıtur. - Uaan etme oanım, dedik- hanıma gitti. Otedın, beriden Herif ~ir ıki 11niyı darda, 
t •~ırını ve 3 - Bundan yirmi Halk akın akın fırka namzetle· Jerimi yap. Beo harara tel'kit koaı,talar. Dtrktn Naoiyı ha- dö,ttndü. 
ıa ıeae evvelld.s!2nh?.?lda ta- riae reylerini vermektedir. olıomat ioin ı•••im. •••ı - Peki haydi HDio ~ıdıtin 

kir efendinin iki kişi taraf111dan 

(5!10) liraeı mantaroıhk 1111retile 

aşırılmı,tır. Zahıta ınanlaroıları 

arar.naktaiır. 

Kumar Oynarken 
f ınnıtpaşa bıdutenintle Drı r -

maşan kahuhant1indı lınıail 
ve 1&b1lrnlı Ahmet knmar oy• 

nar!arken tutnlmu,ıardtr. 

Zabıtaya Hakaret Etmı, 
Kemerde Kagıtbane cadde· 

sinde aabıkalılar<lan Oeınal Hr• 

lıot olarak karakola "ötiiriilür- J 
kın zabıta memurlarına hakaret 

tUi2indeo adh1eyı nrlluaittir 
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. 
ır Ses· sit · • 

zeri ize G liyo la 

Yent A.Rır 

lncir Davası önünde Manisada lntihabaf . ...... 
üstAhsilleri • er 
ş 

üzerinde n Cum~uriyet Halk f 1r asımn 
anisa Beledi e Namzetleri 

Manisa C H. F idare heye· 
tinden: 

Topçoğlu Nazmi Beyefendlye,şılığı elde ettıJtımız T dtinyarııu/ Nazmi beycfeııdı, şu yazılara 
Fırkamızın Manisa şehir mec· 

Hız mii 111hıüllM lıin hir znh. hiç hir yel'İnıl" yıtişmiyen nefiı yazmawıza 1tb p sizin S/10/934 lisı aza namzetleri list sini tak· 
met ve nvııçlaı<·a para arfederok malı ulünıiizün, h günkü ntıtla· tarıhli Yeni Asır ga?. teaıudt 

dim ediyor. Lütfen en yakm biı 
lstıhHI trif.? ı mız ınoir malı alii· rnı hiç olmnz cı iki mi line rntişar eıden ihracat taciri ri in 

günde gazetenizde neşredilme 
niin tılim ım ıı,l nrı ka r"ı ırıda. ııatılahil«ıceJtini hi &etmiyor de· dı piy ıualarda oynadıkları TİO· 

smi saygılarım la dilerim . 
duyda1?nmn 7. d •fflo n c ı l nrı, düş- j'.tıldık . ~,alrnt ne çare ki kendi clarıaızoa rolleri tkarı omumiyo 

Resmi intihap bu ayın onun· 
........................ ........................ tht?ü rn iiz fc- ci vaz ı eller\ uhıf . aramızda yetişmi bir 'kaç miis- y bildiren ve ı kalaıl\ istinat 

- Deuıek, demek, tıavu~urı ld .. çamura aplanrUJf cansız cc et 1 ı 1 k b 1 · ı d 1 h 1 d r da başlayacnk ve ayan ondör r c o n n ynz ı ya zA :ı ine ii. tA 111 ii~man arı iç .alplerin- fl en ıyuıet ı y zınızdır. Bizler dünde bıteoektir. 
içııı altın dolu hn! Toplamak içın bıtlıni bnldal r. tüıı vuzııb i lo aıılntnnınyız . de hir sızı ve Ticdı.nlarırnl bir ıh net edeııler ı n ibanetl rini 
ıltı c,gılmekt n ba ka yapaoak ı, Höylo hir bııld lıavazrın ']'fi. fıdan halındf'n mntısnf RCı <lnvnıadan .... ., biitiin ttınidi· lıciyle usikalarlu yiizleri • Tor- Abıdin bey (Sabit bey zı· 
yok' ıçino inmene bir.met ecl 0 mer- VMroı>k bir "VHz ı yete gıııtırAbilm k ni mabs lüni.in fiyatına bag ta duganuıian size ıon te kkiirle· de) 

r t f ı t ·· ıd .. ı · a ki lt Abbas Bekir bey • erı ı o o çn !!il u: c ıunırı n reye u n ı,.,ını ı çın hir ulfif kR clRr dıkkat ve mış biz miısta ıl1eri diişiinmeden rj mi7.I derin. eaygılarımızla su- Ahmet Lütfu·· bey 
- ~u altın lıtıv,.ııno dıyflcok Yaıubo biliyordn. · · · ı t ı ı · · ı ı k t 'k · ..ııı lıi f d ıtınıı ı e rn o nn ırıca nj?aç ar111a meın e • ı tuıa .. yatını ç na· nnrız e en ını. Alı" Kemal bey (Yıldız mı· 

,-ok H 1 ttl uzatınca hır çok .Merdiven çok biiyiik ve al?ır- ı f l 1 · "b ı :.ı ı · ı· ,~ ı ı ç k ı Ah t • • ynpı nn rıııı rn ve yırıe ma Hm 

1 

Zl\rı ıtı are a maııl\11 ncır 1yat- . .ı aY u 11 a ıroğ n ınt, w h"b' ) 
mil"'onlarn ulı,tnıaktan dııha tatlı dı . Altı arkadftş birden kaldırB· ı. 1 k d 1 .. . M b gazası .sa ı ı 

.1 vf!rtrK n <l~ elli~ııniz lıakım ıar. arını n ı ar Te <lü~iiriHiler, muHtab11I Ay•rnol?lo e rnıt, Al" N"b t b ( ) 
bir şey olamaz Lakın lıu unılet rAk hııvozıın duvarından a cıgı f ı 1 ·1 k h ı · d r. ı öld"" k ıı.ıı·· b ·ı ı· K K .. k Az 1 1 8 ey eczacı ıyntınn nın •a u nzRnoırnız, "' ı7. erı • mıl f\O nrmı 1~ n11a ıı A ı o<;• oş • . Al" b (H Ar b d ) 
beniiz emin d•gıl. Tiınıalılnra ioı.lirdiler. t ı·· .. ı h k ıstf'ılıl1ır .... ıı .. IJ,·ı .1 .. <'>'ldu'"rec·k- Aı · ·· t h il J E~ · K'" k 1 ey acı 1 ey za e mn ısn n l°"" ın ıuunıı ıatmB T• .... .., uv .. ım, maı a ı • ,,mın, o~ Ah t b (H I ti t" ) 
ne yapnoaıtı·' Artık altı uk1ltla11 bn•ozan r: •• me ey a ı ı ı uccar 

F- ı 'H hiitlin !f\ne yarım ııçlıL?a ınıthld\ın lu<lı. Vıcılanla alıllrnları olma· H. S. Z. Fnat, Koşk. Q. Z. ta. Abd il h b (T b k .. tibi 
Yaml.ıo zaferli bir tıırııla ba- içine nuıl iııtc klerıni bil mı· olm11ktıuı hnşlrn hır ı:ey ılegıldır ılıı?ını lıenclı h ınokıtlerile fıhat mali, J{öşk haşmoallirn Te ınüı d ) u a ey a ur a 

ıını kaldırdı. yorl ıdı. Bnn:\ d" l\flbep: Iıınırılaki hiı eden hu adam lar inciri lzmirde tahsil A. Vehbi, Kö,k Mahınot za Ce l b (H H d. 
- Beıı onları u1otmak y•· L~- ..... ır. Alımet R~ıı J>ı·ı lııly ema ey acı am ı zı· 

"'-• "'" ,.. ı 1 
• kaç ıhıııcatçı:ıııı ~hhR hf'niiz ıkı knraşa kndar diişürmektwn T ~ Şaki z Ahmet H A z 

lana da bl·ıı· rı·m. d ti 1 ki b 1 · ol 1 ıt ça 11 ~ 1 r ~. ' · • • de) 0 arılH an 1" ıya 1 ını' c n,..ıı At?açt.L hı le tlııı?ınıran nrnlı11ıılii çekınmıyeoeklerdi. Htrt1ket ki Sal"b K"" k Y f Kök Al ' 
H T .. . , ·ı. • k k · 1 

' 
0

' nıu 1 ş 1 Bedia ilhan hanım anrı - ılııımlı cluuiıa ça- kiiçilk bıçıtj?rnt Ç• Are 1Q1 altın hıırıç pıra ~ı ıdn i>l!!iin fıyatJ 11 hu arzularına eremedıler, Qiin J K .. k H ö 
arak mı! dolu kütükl rd n hırrnın tapaı!ını çaYOf ''g u, 0~ H&D mır Demircili Ziya bey 

ntın11 ı dtlhll doj?nısn ıncır fı. kii her .zaman Her yerdtı mil- Ö k k l\l 
H Ylr d,'1'dı'ı"k 1o.alnralr de kurcaı ... malt .. lı•t Adı. 0 21° mer, Kiişk A .. ili . Fehim bey (bagw cı) 

- , Y ~ • •• .. ~·· .. yatlarını Fılcliirıııf'~e çnlı ıırnıı<lır letırı imdatlına koşan hükft M E K 1 d Ali 
ıtiJ! haı.1ka bir o•nlle. Tını ıth· Katranlı. kal.tarlı olıuı hn d ... fa da ' • .. mın, ızı oa Y11r en ' Fehmi bey (barut bayii) 
• ,. ki hn hıHPkotın insanıvttt Ttı mtttımiz bu .. bı- A R K 
J d .. t b t b t f 1 L gıhı parlak Kızılca yerdn pdnllah, . öy- Fevzi bez (iplikçi zade) 
ar& or •. ua nygın yatı· RJ>ı' ır ayınca, '\Or v i cılan 11111fhnınlarile ne tlMeoeye zim imdadim1za yıti,ti. 
b·ı· ı it ı · · tarlı den H. M. Z. Mehmet. Yaralıı.b• Fevzi Lütfü bey ra ı ır m. • ın ar çamurun ı9m k11dnr h!fikA ı hıı l nnılnt?nnu diJ, Se,-ııli Patanıız kooa Bat 

Ahmet -.~a elini Yıımbonnn yordu. I Tahir, B. Kiiyden Hüınü, Safa Hü.seyin b~y (çipil zade) 
~ .,iimııl•r fnkdır f'1lt1rler. nkılımız ımet P"'" düttii~ii · 

omuıuna koydu: Ahmet ftlta ile Berv11nin l•ciz- ntlıdan AH UlTi, Köşk htlTaoı Hasan bey (Mutaf zade) "' ,., Bı?. 1brnc11t tııcırl.-rıııirı ye miiz ha fıci Tazıyeti ırörmü, Ti 
- E~er bunu da yapabilir1t1ıı ltirİ fal ta,ı e;ihı &Qılınıı;ıfı. !!İıne ~t-çıııı karnanınıız olnıı ht1men fnlıııarlara borda müba Moıtafa, Kö'k Aıtababazade M. Hulusi Can bey 

Allah una bak din naıip etıiıı - HA haham b1t! Şu lııo.,ıliz Hnlftıi. YaTlıdan .&. Hüınii. Yat'• Halil bey (san çamlı aimsat) ıncıı i clı~ pıtzııı lnrıln ht1ıinva veıu:ı emrını Ytr~rek hem mü•· · · 
liularırıl\ hak! Hunıırı h~r hirı ılttrıl'cnk hır lıl"Allıı l!lalnrnk hız htb"ıli kurtardı hem de lzınır ladan Maıtafl, A. Iamail, Sekköy Hüsnü bey (eıki tayyare ki• ittrim! 

Heryen - Ya hen' Franaaya 
rardı~ıınız Takıt kerametli hir 
aziz diye iÜmüşJetir, en büyUk 

lıtanlıolda yiiz yırıni kıırıışınr. abalı'ıı•dtn Maıtafı, ALıeLı·ıı· tibi) lt>rı ıktıuılf'ın ii ! ıliirıııf'ı?e \' ıtlı~Rnla y11nıı~ 1albane1indt1kı incir kn • • 
- Hele , 0 Ii nuıı117. Lnı.,, I Mıoe 1 1 ... 11 k V . 1 1 .. "''urı·, ma··ıtabııl 1. Oıtlu .Norı, Hilmi bey (tatlıcı zade) 11111 ışı ınt<ıııı~ c A~ ı c ı f9 yırı• Hs.p arına son arza arını yRptır- .. ., 6 • f 

bak! Her hiri Frırn•ada .fırmı \ıu· 11.111 1 1• ı mu··atahıil Ham,·t. Hilmi bey (Bakkal Muıta' eıı~ ıwııııtı7. eme {Itır nıH- ma<ıı, 

kilıseye aearıoı. altın franktır. 

Rllal Ahmet ağa ile Beryeni Arkı&(!.tlar altınları cıp, ii11t 

eaıtordu, Yamboya dUnerek: baş cloluın ynkarı t"11yı•thın!ı 

- '.1.1imaahları uyutmayı H• Fakıtt lıi;vıelıkle ınşıyırnak gıhı 

. ....... 
iktisadi Haberler .. 

bibten yapabilir miıin' tlegıldı. Yıııe .A lıııu\t aı:ta kula .............................................. = ::~~ denilen örlemi7 yıu~b~~:· Bery ... ı Knş, l\nlıa· Diin Borsada Yapılan Satışlar 
Çünkü bazı şehirlerde Tı m•Rh nın fütüeilnii e11ıi ı! •• •• 6 75 6 75 

Hulôsi Bey 
Istanbul Liman 
Şirketini Taıf iJ'• 

Edecek 
Maliy• V tklletıain dantl 

zade) 
Halit bey (hhak kihye oğlu) 
Ihsan bey (C H F. Katibi) 
Jsmail Hakkı bey (AYukat) 
İsmail Hakkı bey Zira•' 

Bankası muhasebecisi) 
KAmil bey (Avukat) 

ların şerrinclftn boonnla mu ha- Dıye baı?ırc.Jı. 1\ nc:t kfltın ızum l l 40 A ~lalıırııo 

83 Oeubırm z 
40 ,J 'l'aragan, 

Kenan bey (Bagcılar Bank•• 

Müdürü) 5 37 7 50 fi zerine A nkaraya gitUği•I yaz sı 
6 7ô dıfımız Liman Te Körfez tirketi Kadri bey (Karaburunlu ı• Alıcı ö 

7 50 8 50 meoliı idare reiıi doktor Boldıi de) 
31 .J TAraııto M" 6 15 10 50 beyin leta•hala geçtiği haber Muammer bey (Hacı Mutii~ 

faza eldaklarını i'ıtmittim. örtü !{•lince bıınıı mıikeııııııel Çn. 
- Ent aanma Rokonon her 41oldorı1nll\r. fçı altın Joıu lll.llU Hl O"Yıdıırcı ~ rn f>O 17 :3( .J Kohen 

18 nni de~iJ. Onon bir 9etidi nr- bır hobça balıni Alc.lı ~ıı ~1 .J l'ıHl\nlo l:J tf> 
clır ki . p•k az kimaeler bilir. A hm•t aı?a il• Bery•n ullf\ 
Hatta büyük mabudun eerano· 11rt tclınM ıkına tıkaııa yukarı 

2a,5 B•ı;ıı k t;ı z 
2:l F ~olR rı 

1:! 5U ı:~ 25 
11 25 

31 Y Ko:ıyo 11 50 11 50 alınmıştır. Mamalleyh latanbal ıade) 
30 A l\lobtar 8 5o 8 50 L'"'"n tırketiuio taıtıyeıi•• m.. Mehmet bey (Bağcılar ball' 

iao eayılır. Bo hab9ede ile on · çıkardılar. 18 Kırk ırn~ıın 

1 l it> H.uıh 

11 :l5 

1 l 27 M 8adollah 7 8 25 runr .,Ulmi,tir. kaıı veznedarı) 
14. B Franlw 6 50 7 50 Alınan hoıoıf bir hAbert göre Mehmet bey (Sadık zade) 

11 
dan pek çok Tardır. Yakınıd•, mflt ı fı k ı hRdt1t hım• 

Vakıa Roko dt•il•n bo nebat oin ayrı hır oduı urdı kı k" 
Timaalılıarı dört bt\I ıaat baygrn p11t önüne biiyük bir kRya ku
ba!de bolanduıır. IJAkln o hay- nalarak kapatılwı,tı. KAyırnın 

ı:ınlık geçtikten ıonra cananrlar hır tarafı bir az arahktı.Yaınho 

1 t l o~ıeııııcli 
4 ~ ltı;o.a hR 

14 75 

ı:~ 

u 75 
13 
21 

10 H He11m 7 7 letanbal Te lıml r liman tlrket- Oıman bey (it bankuı nı•· 
2l 3o3o Yekun ıeri httktmetç• blrl•ttlriltcek .,.. dürü) 

hır mttdürıyetl nmomiye ll• idare Nimet bey (Oımaolı bank•" 

IViuhte)İf olooacak omanı miidttrltit• de mlidürü) 
Qıı. Oırıİı Fıat dokter HulAıl bey tayl• edile- Nurullah bey .(Şi~eci) 

276,5 Yektin 

incir 
151 Ro~day 4 10 5 25 oelttir. Riı:a bey (Killlihdaş zade) 

Hu bnııııta Maliy• VekAI•· Nasır bey (Halit Paıa zad•) 

çılclırmı' gıbi bir tiddttle uya· bnraılan içerıye girip çıkabil 
nırlar, o uman ,erlerinden cU- mekte idi. 

Çn. Alıoı 
zelce korunmak IAzımdı. l,t• arkada~ların ta,ıdıkJuı 

2J59 Ş R11m 7.ı 
Artık tereddüt etm•J• lüznm altınlnr hn aralıktan kule ıçine ,

41 
)' k. 

~ > .Ala~rn t 
yokta. Yambooun dtdıgını hır naklnlnndu .,.

1
•
1 tJ __ N d. Havıhr ti 

f> 
5 

12 

7 

90 .Arpa 
~18 Hakla 
ı:rn Kendı r to 
45 Komdarı dRkıka eTHI yapmak, to ha Tuz· Y ıambo oratla topra~ı bir az 

t!Hl 1\ ırk Kıhıııı 5 13n ...ı 
daki bazıneden bır miktarını kaııuıftı. Altınlar hıı çnkurl\ 11 ...,uuın 

10 60 

elde etlllek IAıarndı. yerıe,tırıldı. Üzeri yine toprakla 
'210 P P1'cı 5 50 7 :l5 101 B Pı&rnuk 

s 37,5 
5 
J 50 
4 75 
9 :.!5 

37 
io7 H ~ ··şhrş 5 flO 7 75 14 H > 

Hayınıdorani Hil •tkıyAlllll örtü"U 
1 

1:!2 i\1 .J 'l'ıuıuıto 6 1ı 25 1371 kPn Pı:llamut 273 
llt1ri ıUrerek onları ıe>ydormaşta. Şımdi horada gfiıniilii Ahın 1r -------.... ••--------

3 37,5 
5 
J 50 

' 75 
9 25 

38 

430 

Şımclt hnoa karşılık ş• huıneyi Mayı\ Nıyama.rı knı tı.rın.tk i~in 

ıoynıak ti\ arkadatlar i9in adaleti yıllarca Hınılııtanı dolatak olaa 
yerine getırmek 4e~il miydı7 lar y•tecek artacak kadar çokta. c. Kondilis Diyor Ki intihabat Bitti 

d ı d ••• ··-Ho kıuar üzerrn• arka at ar Raal ~öyle 1& •C• bır tRhmıo Baştaıotı bııı·ncı sahifede • - - -Baştmaıı buıncı sahifede -
ieceyı hır •ı?RÇ üıtüode r•çir- ederek: tetkik ve bir münakalat planı Al G d 

• çizmek için de bir Balkan mü. ay azi mey anına muYa 
diler. - He• yüz bin liradan ıaaıtı 1 t tt"kt · ·ı Gaı' 

" -v ırı oakallt kon<?"rtSİ toplanmalıdır aa a e 1 en sonra aşçı er ı 
Sl\halı .. rkerıdeıı Yambo hii deıtilclır! b k ı· Ü dd. b k ti 

rt Balkan Antantı Konsegtnde ey e ıne m tea ıt u e er 
yük barnzun clelı~ınl açu. Sular Dedı. l btımal kl bondaR da Atina 8 ( H . T. ) _ ilk teş koymuşlar, heykeli çiçekten gö 
ltlda'?n ~ıhı dışıuıya böooın et· 3iyatle idı . rinin son günlerinde Balkan ao rüomez hale getirmişlerdir. 
m•~• hnşl11dı. Arkada~luın kararları fO al· tantı konseyinin Ankara toplan Çiçek koyma merasiminden 

Oın tarattaıı da Tinıeabları tından lıır az da oeplerıııe kova tasında Balkan misakında imza b k 1 ' • ıonra yüzlerce ışçı ey e in 
ayuıacak ot toplanıyordu . Yam. rak en yakın ktiylerdeıı ıılRh ,.. ları olan devletleri birincı dere f k il d ı.· 

k t k 
cede alikadar eden iktisadi me· etra oı çevirere e erın a&ı 

boııuıı töıımı üzere, hır kökten yıy•c• ttıdarik ,. m• eonra y k 
. . ' . . •eleler görü,ülecektır unan ga renkli meş'aleleri ya mıılar Te 

ibl\nt olan ha oto tki ta' ara Patnaya gıımek, hRlın netıo11ını zetelcrine göre, Balkan koofe hep bir ağızdan yaşasın Gazi, 
1111da ez rek haToza attılar. orad kuarıa,tırmaktı. ransı Yunan mürahbas heyeti T"" k ·11 t• 

yaıasın ur mı • ı, yaşasın 
'l'ımıablar bu nebatı çok ı · Hanrı, Patııaya ııdildi~ı za- ~~i"i M. Papanastagvonun r4:isli Cumhuriyet Halk Fıtka 1 diye 

Terlr.ı· . Adotll can Terırouıne hır ınırn, hınba"ı Valeryan Tıırııırin gınde toplanarak Yunan hukü w d B 1 .. metinden Balkan devletleri ara· bagırmışlar ır. u .suret e me 
ı,uba ıle yırler. Atkada,ıar her Tndettıgı yardımı iıteınegi dü,ü- b t ·ı · · ımda mevzii iktisadi misaklar rasıme ni aye verı mııtır 

nüyordu. aktı için teşebbüste bulunmasını Diirt bl'f btn rey allldt. 

tine• hazırlanan bir talimatoam• Naci bey (Doktokr) 
Vekilin Heyetinin ıaadikioe Tt• Remzi bey (Ziraat Bank•" 

rıımı,tir. Taediki•i müteakip memarlarından) 
foınanlar tdarHi yeni lımıle taa· Riza bey (Kubur oğlu) 
lıyetı ~ıı~lıyaoaktır. Ratit bey (Keresteci) ) 

G • l d Paıit bey (Mütekait Yüzb•f' a 2. 1 Bu varın a Safure Osman hanım 
Bir Band.& Yangın Supbi Bey (Uncu) 

t Selibittin Asım bey 
Çık 1 Belabittin bey (Zirıtat baok1' 

Gaal Bulvarında Oel&lıttin 81 müdürü} 

efendmio hanında oturan Höı· Salih Sıtkı bey ( I inci No 
nıye ve Fatnıa hanımların oda- ter) 

!arından yangın 9ık•ı•aa da der Sabri bey (Avukat) 
bal ıöndörtilmilştiir. Y"ngının, Sami bey (Miltekat binbap) 
y•r• atıtan bir yanık ıııaradao Tevfik bey (Yav•ı zade) 

9~ktıgı aolaşılmı~tır. Tevfik bey (Haıim Zade) 

Bina iki \>in Huya RmlAk T• Vehbi bey (Diş tabibi) 
Eytam bankaaına merhun balon· • - • 

makta ı.ıi. Tepecik VeKab' 
Düzeltme ramanlar Hallı• 

Beledıye ıntıba~atı dolay11il• 1 
Ooma günü yapılan aümayışte Umumi Bit- Paz• 
natuk ıöyliye11 Ekrem bey cYır istiyorlar 
mi reyi• mıboı olmağa kırk •in Tepeoık, Qayırlıbabçe ve k•b 

reyle belediye aza yeieklijtinı ramaularda oturaıı halktan yi1• 
aıtıkça ınya düşeu mıktara hır 

kaç 'l ıını1ah araeıoda kavgaya 
Hbtıp oluyordu. 

Şımdıki halde baToz ba~ı istemişti Bu hususta hazır.anmış Beıediye intibabahnın dün 
kendılerı için n telılıkeli hır bir avan proie de mevcuttur son günü olması hasebile rey tnoıh ederim> dımifti. Ro fıkra 
yerdi. G<iıleri <>niindeki hazine· Meselenin .. Balkan konseyinde !erini kullanmamıı olan memur· clkıyiiı reyle ebnı olma~a .> 

leroe imzalı bir mazbata 11' 

vllllyete miiraoaat edılrnıf fi 
kendı ıemtlerındı de umumi bit 

Hu yıyen Tımeab bir kerr 
buaıu ynttu mu, hır ka9 iakika nın de lınkiki bir tayd ıı ola Yunan harıcıye nazm tarafından lar ve talebe'erle birçok işçiler klind inti,ar ıylemı,tır. Vaki 

tahrik edilme~i muhtemeldir d kl b · d k 1 · h d · 1 · · içırıde muTaz•n~aını kaybediyor, maıdı. 
kargnhiık 11 yııoıt balıklar gıbi Qiinkii iizerlerint çenilıc k 

karınlarını ıoyo11 yiiziine götü- bir ıilı\ha karşı ıilabları yoktu. 
rerek yoTarlanıyor, n1hay1tt ba. Hatta Ahmet aga haydutların 
yılıp gidiyor~u. öldilrdo~ü öküzlerin etinden bir 

Bir yandın ıolar hotaniı. Bir az nenle getirmeanit ol11ydı tn 
yandan Ttmıablar •a1ıldı. Bir dıaklkaya k•dar a9lıktan bile öl 
az ıonra ha,nz•n içi çamurdan mtlerl muhakkaktı. 

ibaret kahlı. Tımubların bıoıl ~am ba aralık dı .. rıiı bu· 

.......................................... san ı ar a,ına i• ere reye· t rhp P Tini iız• tırı?.. pazar karolmnıı iıtenmi.tir. 
ıuıınıı Bery.,11 hiiyuk hır teıa,ıa rıni kullanmışlardu. Dün ahlan .......................................... Q k el k t "' 

· · · k ı d k. d ki o •t?ını Ye mnoo .ı· 
kalenin için• ko,arak; reyJeran adedı bet bınden fazla mınta a ar a ı rey aan ı arı . ı•' 

- A ınaııl Bır ayak ıt11 iflt · tahmin edilmekte idi. dlln akıam saat 18 de belediyeye zar yerlerin• oıdden uzak bo , 
tim. Ourım• geliyerlarl Talebeler baılarınde muallım iötürülmüş •• ıaat21den itibaren Dl\D mezkdr 11mtler balkı I~~ 

DMbal arkadatlar h•p airden leri olduğu halde 1andık ba· merkez intihap encümeni tara ortalık air yerde umumi bir p•~ 
kulenin i9in• k"pındılar. Oradan tına kafileler halinde aiderek fından reylerin tasnifine baılan· tHlıi Tiliyetçe mtlnuip görP' 
büyük bir ha'ff Ja olaoak 'fukuı&ı • 
H!r• haaarlandaJaı ! bllyllk bir intizam ve ıtık6t içindı mıı ••geç Tıkite kadar hummalı ınftt Tt belediyece böyl• 

- Sonu reylerini kullanmıflardır blltün bir faali.ret lli'hdilmiıtir. Jftkl araamatına bathlamı 

• 
1 -----• • 
= .. • • • • 
1 
1 



.. 
reni Aıtr 

9 T•triııı .... ı 111~4 • moa 6 V•nlalo• Diyor Jdı 

Pn sanlı tın 
2

Bal11 Mecii! .. ·o;ğıt~İ~;;; ...... lhti-
1 Turk9eye :;:::~ .. :~::~:::: .. : ~ I aı Olacaktır 

Brlstol Oteli 
= ... ~~ =:Birinci Kısım - = 
~ Ga.rdiyanın Arkasında Tut~u~ J Giritteki Fırkalar 
i Ka.m91 Btlte.a ~~ı ile Iamıştı i Garnizoıilar Sefer 

Istanbulun En Temiz En Lük~ 
Ve Ucuz Otelidir 

Değiştirildi 
er Halinde 

13ütün lzmirJiler Burada Buluşurlar 
Sıcak 'f'e 11oğuk akar suya, banyolu odaları Marmanya 

: . k 1 mı• oldaı?onn gfüen gıu<lıyaıı k b hımilttn 
1'e" (liilın ra1tlAdı1?1 ı' eno• d h .. k ık boylu idi Atına, 8 (Hu5usi) - Hanya kındakı bır me tu unu 

Halioe nı\zır giiv.el marnzaraın ile lstanbalun tın ınımli oteli 
Jrııtoldur. Iıtirabat etmık iatıyenler behemehal bo oteli 
tercıh ederler. 

gi>rnıii~ ınunlArdan kaçmak için oııdan 1 8
ld ~u 1 

oll fuk•t • dan bildiriliyor: Bugünki beya Atıoaya hareket etmıttir. Mek. 
. \ l Kıyo n• o oır.onıı • - R .. - t h ı·f f k 1 urubn daıma ~ayrbt sarhna meo rnr 

0 
• 1 d 1 1 nahnda M Veniıelos eısıcum· up mu ı J ır a ar g 

d . eıte yakıt ho arnı an ~o e ını k 

MOstectrı : Kırk ıenedenberi otelcilik ynparı tecriibeli 
lzmırın çok ıyı tanıdığı aabık .A.ıkeri oteli mü,teoiri Umer 
Liitfö btıydır. ınuı r.ldaı:tunu hatırladı: Ken ını m r. b' M ı· · · f h sıne vcrucce tir. ,.. d L t ıt ı • uar hurun me usan ec ısıoı es • 

t "h" 1 d adeta çe- yerın en aop uJ.\ano eanı ı, "' • Atına Ve Pire Oarnuonları kıu gıkı manzara la"r ao . lmitli Jıyanıa arluıında tuttogu kam cdecekb r iradeyi imzadan istin Seferber 
ıp npunınl!l azım g• K kAf edeceğıne hali kani oldu 

Dikkat: Rütün E~elllere 
Beyoglooda Bristol Sirke · 

cıde 

Bır tnkım ıııııanların böylı kötü 9' hütün hızı ıle innıı,tı. 110 
- Muhalif fırka'arm reısleri. 

ı . b k 1 _ baıtırml\ktsn kendına alamamıştı g" unu' zira böyle bir hareketin M V . losa o mıyan - ve seaıne ıı ı ıraa " G•rı tte bu unon enıze 
ihtiyar ol ı '•ıi!'u <la muhakkak ba· KartıkJ mabpa•lar bağrışı açıkça bir ibtılil hareketi maiıi. le grafıa müracaat ederek tak p 

O • otelini 
smanı}'e taT•iv• 

lzmır Sallı Hukuk 
lanan hir dolinın döTüldilıtünü yorlardı. . · ı H yelinde olaca<?ım ve ona göre edecekleri hath bat eket hakkın m11ıııdetJ: 
uyreılehi im el eri ·n hAttA bn i~· - Ne Jyl, nı ıydı • ti er zla. neticeler vereceğini ıöyJemi~ da fıkir ve mütaleasını sormuı· l zmir tlitiin inhiıu idareai 

b d .. ..1 k eıt tz ya 1 · · K k kenceyi tasvıp ıdehilmeleri, Hırn man ız ovu •oe ~ k 1 tir. !ardır. J>ahiliye nezareti anlat tırıafındao zmırın artıya a 
k · · . t Aduz bir korkuya enı ını Hanya firka kumandanlığı b" t'c morRdıyı cadtlesınd• 23 No. in eo "ec:eJi Çerı'ın ona Yakı ıtıra - . . ma te'feb föılerınden ır ne 1 • 

laruıdan d'ılydnn.n deht•tin ·~ini kllptıran Kiyonnn ellen YUC1.&llo b;r tcb ığ neşrederek ba:ıı kıt' •. • _ kem bu'unduğu harıede mukım iken te~ayyiip 
.,. çılimıyacagına h hatırlatıvordu: Yilanlır .> Df'lşı- uzunlnt?anoa uzırnmıştı. atin ye küçük zabitlerin Pılopo. c betle, yeni mt bebat haz•rlık edıp elyevm ikaını.t •ahı m•ç ol 

ltn bir karmıian meydaoa çıkan Gardı yan aordo: nezenaklinı teyit etmekte fakat ıarına humman b.r surette de kalan Oemı\ paşa Hde lt.mzı 
"lk d f k - Ogranecek baı1k.s bır ~e· b ı t ı' kaıne eyleclitti bey nzoTlar kar,ısında ' e a a v bunun h"zmete ait sebepler.e vam edıvor. ey 8 6 l ıu Jo; • 

lan tababet talebtıinin hunlara yin daha Yar mıt yapıldığını bildirmektedir. Siyasi Hükümet her ihtimale karşı ıy• memnrlo~unda lken61ll/92S 
bakabilmek i9in ne kadar Hr- Şımdi kam9ı ıkiaioin aratın· mahafilde ise bu hareketler n Atina ve Pıre gHrnızonunu sa· tarihide iıtıfa eyledrRınıdtn pı-
1etmık ııttrarmda eldattnnn da ıdi : ııyasi maksatla yapıldığı iddia ferl>er vazıyette bulunduruyor. şının "tını oldugu 45 liradan 
Katot ona anlatmıttı. Ho da Kıyo hUtün knvveti ile d ~ Girıde göoderilmit olan alayın altı giinllik bariQ olmak üzere 
tıpkı o felce nıtratıoJ korkudan lırioi sıktı Y• aaııkı •J?ır hır 0 onuyor . d . M V . d l k 38 lira ve ba,kı\On annıı1tan 15 

" ' .. h. ı M Eksın ar s en ze o yerme veni hır pıya e a ayı 0 • büıbütiio ba,k& bir tedelı"-Uştü. yulL kaldırıyormuş gı ı, gar< 1 . . k f h k lıra<lBn zimm tınde kalan 7,5 
.. ı ı sun sıy;asi vaz yetın ın ışa ı nulmu~tur. Halbuki, k"ranhg" arkadatımo- yandan goz erını çnırıu•< •n, ge- hra bak kında cari mahakem de 

kinden daha az ah.ık olaa &ÖZ· ne elltrıni parnıllklıklara do~ro Beş Yı'llık G'lr'Jnı·ı müddeaal yLo itfmen tebligat ifa 
J ri anoak aarıhlıtı TÜoottan kaldırdı Ye o höylı ya- • O O kılınJıJ?ı halde gelınedigındttn 
feryatlar kop ran kam91 ıırımı· parken garlliyan da hız alAbil bakkıadagıyap knrarı eadır olmuş 
nı• parılhlarım görmiittti T• ilk mek i9in geri geri çekıldi. Kam- Almanya ltalyaya Bunu feLl'ıf Ediyormus vı nınhak m nin muallak bolun-
vuro nodanberi dı bir tok ha- 91, bo aefttr, psrmakhklarda ,,,.1r. 1 dogo 20/To~rınıeTnl/934.0nmar. 
rtıkette bıle balunml\mışh: elleri ladı. Sınırt~rinin ınıldl.~ı Kıyo- Paıis 8 ( H R) - Ôvr gazetcs•ne göre, Almaoyanın Roma teıi ı:ıat 10 r]a gelmıdigi Tfl!a 

yüzU hiznıında biitüu YÜcuda dan daha fazla 9ıkruıştı: Kıvo se irı M Von Hasselt Berlinden a ldı~ı talim ta tevfıkan, ltalynnın vekil göndormedıgi takdirde 
il• p• rmak lı k la:. takılı kalmıştı. •ilerin 1 go ri çek mı ıti • F" k • t Saar me•elesi od e A ima o nokt aı n •z •rı na tav zatı mukabili od 8 be~ ma h k m 

01 0 
g, ya ben icra kılı 

Birdenbire kenclini sı&ptede· daha tiındidea onlnrı, omazlıırın veya alh sene ıçin Avusturya hududunda istatukovu Almanyanın nacagı zımntıında ilanen gıyllp 
miyerelc baıtırdı: yorooa bir gerinişi ile, gene H· tekeffiil edece~ini ltalya hiikümetine teklıf etmiştir karbrı teblııt olanur. 

l'\ ••••••••••••••••••••• h G d . t kt 1 . ,.. t. . d G d. • ................. • • ........ ••••••••••••••••••••••••••••••••....... "1 .. 280 - ar ıyan yer erme ,ı;t ırıyor u. ar ı- k d 1 lzıuır liırıuoı lora .w.ıwur- • 
- Seıulı ıni kam91lanmak iı- yan Kiyo'non artık parmaklık Arı ara a !unundan •• 

t f" lzmir lıirınci iora mıwurlu-11oreont lardan ıllerıni çehnıyece~ını I •h b t Hii•elın efendinin lbrablın 
- Sana ıöyliyıooıim Tar. anlamıth· Suratına tükiirdii Ti o tı a. a t~AYU' zımınetınde matluba bolu goodan: 

O 
d y Fatma hamm ile Ha an Hüı · 

(617) 

Satılık Ev 
Oözl•]lttde A bdUlezel Pata 

sokak ( 38 ) ııaınıı.ralı Y• tr m. 
ny oaıllleeine 2 dakika nı safe .. 
de gaytııt hınadar büyük bir halt· 
ço ile bir gkrajı hıni bir hanı 
ıtatalıktır. Taliplerin btiyük kar. 
tlıçalı ban birınoi katta 88 nn
mar-.lı yazıhaneye •• yab t ınez. 
kfir baoeye müracaatlari. 

7 - g - 17 1•)3 (608) 

Dr. Ali Rıza 
Oogum Ve Cerrahi Kadm 
Hastahklan Mütel~assısı 

]{aşturnk Ke telli cadde· 
inde 62 nnmnrah muayene

hane in do her gün saat 3 ten 
sonra hastalarrnı kabul eder. 

'l'elefon: 2987 
s 7 (248) 

• 
Göz Tabibi 

- yle •it yaY•f yavat kam9aııoı kaldırdı Ankxra 8 (Hususi) - Bura a nan mehah~ın temıni iıtıfuı 
G di d 1 hld ç nü •ftndınııı tn11an tahtı ta1ar-•r .. Y•• kooa man a ı Kiyo: belediye intihabatı ırşamba zımnrndl\ borçlanan Hornonnın 

.dotlı b k L l rofaoda olup ga, ri kabili takıim -
/ 

k 
1 

h ı ı ti n er••• malapaılarda gii .. - Egu dıliyi <löYmektın günü baılayor. ~· akomt meYkiıad• YI ipekh ~~em e e a11 anea g z 
1ll kt balunmuı dolayıail• bilmüzaye<le ha I hkl ili h • •n lurıhyorlardı. K•ndile. Tasgı9erHn aana... çıktı4ım za· Dlust• fa EnYer B. kgya dınmekl• manf ~arkan sa arı m e assl81: 
rllt bf cw farobtil• şaynan izahııine karar l k ""' 

65 

lütfü Kır~ar 
' almıyan c ılya11t9ilır • mao ••• •ili dolar ·nririm. b"I Mehmi .... A!ıko baıtları garben kiuoi HeyJer so agı ı..,o. 

d l kı gtin •Yvel bir otomo ı • • yeril•• Ş"yb maballuınin Faik en nefret •diyorlardı. Garıfiya11 dnralajı T• nıbayet kaz .. ıı aer.irdııtiai yazdııtımız rnöııyii Ooo Mari şimal•n Koıti 
16 

'l'elefon: 3055 
' ~ v ~ ~ p••• yokuşunda eıki 6 yeni - Haydi, haydi aardlyan. - Pekt. dıdi. a•nkat Muıtafa Knnr bey Kor- l{nkala baftı cenubıo tarik il• . . . ,. S. 7 746 

b " ~ numaralı kapıdan ıçen gırı ınoe aydi biras •tlenelia. Ve ba•ka taraf• ltakma~a tultı' yordonda tedaYi altına wahdot nıafı "-tkırd•kıiz oııtı da k 
v v biı· helA u?ıunoa lıir taşlı Te Herif parmak.hgin öteılude batladı. Kiye da öyle bir ger- nlınını•ter. Oüo hir çok arka· rezaki o• iki döniim bir evlek lı 

v yarım maaur vezir suyu 'fi a. 'e Kiyo
1

n•n kar,111nda iil. n....h. glalilttın kortuldo kl bayılaca• daaları kıodıı·ınl ziyar•t ıtmıatır. ıleruoonda on •ıtaç frenk elınuı k b d b d 
y• ny y oeıe girildıkte i i o roıu o • roıi •n bayagı blUatl, iklldarı aını •andı. ıie altı apa9 kay111 hot inoir dlirt ramnn iinündo hayal n ta~hgın 

itiraza aıtrıyan budalaaın hid- Kiyo ıol •il çok ağrıdı~ı İQİ n Fesh·ı ş·ırket •eftall iki nar ii9 oeYIZ T• be,ş 1 

Doktor 

Kemal Şa~ir 1§ bi ... oibayıtindıki merdiven • ortfl dıtinl ifade ediyordu.Balbnkı' bu r tfirlU parmaklarıDl bökemı· altan ta zeytin ••oarı il• bir d 
d O d Ö ı. 1 il ·ı b lzmııde gümrük komiayonoo· Pı Y v kata 9ıkıldıkta bir sofa üzerin e yüzün niJ111ileri ba ... attı deıtı. ldı·. yor 11• nu • tıa. • ı • e- danı vı bir lLuyn mıYont olup k' 

Y " ~ "" 11 rat.er omuzları hıHsma kaldır- logo ile i•tigal eylemık illere ıkl btiyftk oda "Ye eaıt tarafta ı :oıootasam, alet&•• teli. tam"mı bın het yliz lir" kıymetlı ··ıh ·· ı ·· t "ki mı, Ye öylıoe kalmı,tı. T•krar M. Tayyar Orhan Ti Haaau bey . odada gnıu anı Ye uı us • ı 
Kiyo: baıtın hor9laya aıt nıaıf hi111Aı .:1 k d · k' d da (Ölü,melır haflada. Jerle akteyltımlf oJdu~umaz lİr Pi HDuJ O RIJ T• 1 1 O a aratın 

Memleket Hastanesi 
Dahiliye Mütehassı&ı 
Mnıtyeoebane Birınci Bey

ler sokst?ı numara 86 Tele· 
- Dini•, dtdi. Alaya batlıyao gardiy•n da: keti bn knrt mOY•lak•limialo mülkiyetı açık arttırma oorotilo mordlnnlo üot kata 9ıkılınoa 

1 • lk~ı d birbirinin göderlnln -- Bana elini mi nzatıyor- feaherlemit oldognınozdan Orhan tl.11.93( pasar l\'önü ıaat 11 do bltyükço bir aola •• gon• yan 
çıno akıyorlardı. Kiyonon ba· ınnf dodi •• Hauo beylerle hı9 bir aili.kam ıatılaoaktır. Bu arttırma aotıo•· yaaa iki ndadarı ibaraı bin iki Jtyi Karantina lr•mvay cad 
şınıu iki yanına raıllayan •il• V • el; alıp 11ktı. kaimamıt oldn~oono guotoniaie ıindo ıatıt betloll labmln olnnan yh Ura k ıynııtli mıı hlacı taıoir deıi karakol karoıoında No. 596 rıaın h&I& parmaklıklara •orıi- - Sonu var - ilinını rıoa edorım. kıymetin yilzdo yotmif boıini bir bap hanının mülkiyeti açık Teielon No. 25<l6 

fon 3956 

1 
(363) H •• •• • •• 4

• (6~0) M. Tayyar hatana en çok arttıran• ihal11i arttırma ıurıtile ve birinci art- :::::;;:;;;;;;:::; olanda ya Tütün, incir, Ve . yapılaoaktır, Akai takdıri• OD tırmRaı 11/ll/9:<4 P .. ar gilnü DOKTOB. 
U.. . Aydln Demıryolu Umum MD "ok artt,ranm taalıbildli bıt.kı ıaat 11 de .. ı.pılnıak iizertt aatı-•• Y il w dDrlDtDnden• v J ( zum o ayaca aız Q k . l/!t (b 1 ma kalmak .artile ti&tı, on b•t glio lııta konuldu. Bn artırmada Htı• H t' o"' t H . . ~ ın o ruamu a ı ıyaz a • • 'il sa 

olanda ıle ımzalanan kleringı Bu emteanın bazıları şunlar. 1 1 k " J • 1 ) de daha uzatılarak 27•11·93' 1" 11 ~.d.Jı' tahmin olunan kıymetin a I~ g es .. r na Te o o ın aınarma ar ,, a.ına ınustenit ticaret uzlaı dır: 100 bin kilo çay, 252 bin miT, 91,i, Yıda, kıırton, n kor· ~üuü oul on birde lkinoi artlır- yüzd• 75 ini bnlnraa ın çok ar 
1 :~~;~ bdu'gt ünfkerde gümrüklero kilo sargılık kiğıl. 2 milyon ki- ton horoiarA ait olup mttdd•ti ma yapılacaktır. Ba arttırmada tıraoa lhalooi yapılacak abi tak· 'ı 

g c 
1 

ece tir 23 Eyini 934 lo ko'- k" - "14A b. k'l oo/9/03... h d b lt d d t ·ın• tabm' lonan kıy· 
tarihioden ifb 6 . . ~ omuru "* ın ı o pa Ü !* tarı in e ıten •••a1 a a aa '' .! ~n ° dirdı ın çok artıranı• taahhiidii 1 

nrcn ay ıçın mukJu mensucat buna mukabil yazılı 887 numaralı hnıaıi mı_t in yuzdı Y•tmı' b•tıııi bol- haki kalmak •ar ti le 
18

t111 on beş mıntaber olacak olan bu anlaı · - - . · b. . 80 1 k v 

Dahllt Hastalıklar 

maya göre Holanda hükumeti hukum~tımız ır cetvel ıre tes- tarife 1~/19/93!1 tarihinden 30/9/ maza. 22 nnmara ı aoon iiln aaba uzatılarak ikinci artar· 
ıneaılek·t·ı · f it 'b' b pit edıleo malları Holandaya 935 tarılıtnı kadar yeniden mı..-. mnoiblnotı eah• geri kalaoakhr. t 

... mıze as a gı ı azı . . mıt.11 27/1 l/93ıl :Salı giinii aaa 
maddeleri serbestçe ithal ede- serbestçe sokabilecektir. Bu kit merıyete konmo~tur. Satı~ petin para ile olup mötte .. oubirdı yapı acaktır. Bo uthr· 

MlltehaBBısı 
Hastalnnnı Her gün Ottlederı 
tıonra Beyler - Hacı l ınam · 

lar sokaı?ında 

cek 23 Kanunuevvel tarihinde mallar arasında yün, keçi kılı, beher riden yiizdo iki buçuk tollAliye madA .. ıı, bedoli n• olana olın• 
ikinci biT üç aylık liste yapılmak kuru ve tuzlu deriler, kuşyemi, ton11 KoT.OI maısriti alınır. İtbn gayri ıııon· kıyuıotin• h•kılmıJarak •• çok 
üzere 23 Eylülden 23 Kanunu iizüm, incir, ceviz, arpa, yulaf, tı:ınlrclen RJ?irdire c 1600 kol Uzerınde htrhAnPi bir şekilde 

1
.
1 

kt ı bo 

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder 

TFLEFON No. 3331 

]{ O '!! arttıran" ihale •< ı ece ır. f 
evvel :arihioo adar da bazı fasulye tlitün, fındık, badem : B:ıı::,:~no : ~~~5 bak talobindo boluoaalar •ll•rin· gayri mınkol üzorinie bor hanı:• hm<T Snlh Hokuk Alahke· 
enıteayı tespit edilen mikdar· portakal, afyon gülyağı, her ne · • Dinara , 1550 dok! roaml nulk llo yodi gön bir t•kii<le bak ıalıhindo bala muinden: ~arda memleketimıze sokacak vi maden, bükfilmemiı pamuk Vagon dolnao ıınn •yrıoa zarfında lzınlr blrinoi fora dal- uanlar olluind•ki ,.,mı ••oaf. lzmir liltüıı hıbi ar idareai 

Hl ~ 7 

ır. do"küntüleri de vardır. realne mür11oaatlan JAzımdır. S b 
yüzde on tenzilat yapılacaktır. kil• birltkt• 20 ıün zarfıodtt bj. nkili Bnlil a ri hey tarafından 

~ - 10.101934 tarih!nden 31 Aksi takdirde hakları tapu ıioi- rinoi iora,1• rnüuoaatlara tazım· mülga iuhiıar idareıi abık mn
Oll 91935 tarihine kadar Horsunlu lince malt\m olmadıkça paylat dır. Akli halde haklıuı tapu ıi- lıı,faza meıııaru olap ely Ynı D o y ç e Or i y a n t b a n k 

,, 

Dl~ESDNER BANK 
IZMiB 

ŞUBESi 

MEH.K.R~l BltRL]N 
Almanyada 175 Şubesi Mevcuttur 

Sermaye ve ihtiyat akQesi 
165,000,000 Haybsmnrk 

'l'fırkiyede Snbeleri; lSTA 'BUL ve lZMIR 
~latıırda ŞnbeJeri: KAA1HE ve J KENDElllYE 

Heı tiırlü banka moaıoelatnı ifa ve kabul eder 
c AIJMA~ YA J>A aeynlıat, ikamet, tahsil ve 

eıı ehven ~eraitıe U.ECHSTER:\JAUK satılır.• 

dan Eg·irdire ta!lınacak palamu· tırmada barin kalırlar. Bu ikametgahı hınırde M ıeırlı ıo-
.,. ~ oilinoe mat6m nlmadıkça pay- k ,. ;ı ı lı d dun beher tonundan 1200 kuruı arttırmada aatıt bıdıli yinı tah· a"uıua numara 1 ane o rna · 

n • ki' l k d la•madan hıui9 kalırlıır. Slltıt kim '11evtık ~urı bey aleyhiııo ucretı na ıye a ınaca tır. ruin olorı&n kıymetin J'iİ?. • v 

- 10101933 tarihinden 30 yetmiı lıetini bulmazaa 2280 pe,in para il• olup müıter.i~en ıkame .. Jledığı 4 lıra Ye O 
61935 tatihine kadar Çiftekah· numaralı kanon m•ciblace aatıt a1rıea ,1ii?.de ikl buçuk tlellahye kurnt alacak d"Taamın , 

1
, mo-

d 1 
· k · · l/l 1/93 1

• t "L • d · t· ha kemuı nde ıuüddıaal ı t "' ' ' ba-•e en zmıre taşınaca cevızın geri bırakılacaktır. ı.ıt .9Sıi ta- alınır. .. arıaın ın ı ı-
beber t~nundan 1400 kurut Uc· rlhindıa itibaren •artnamı her barın t•rtoamı Ler kın açık bu . len ikaınetg{,bı meçha ' a Jı.? 111-t ki 1 kt 

... k T ı ı dan ilfıneu tebliı:tat foı~t!• , ı •*' · re na ıye a ınaca ı_r.. kıH anık bulaadorolacaktır. Jundurnlao tır. a ip ırin yüzde 
1210 1954 t h d 31 • rı\r "Ytırihııi~ ol<loğoodarı -.. mu . 

- · ·. . arı ıa en • Taliplerin yttsdı 7edl buçak iki bu9ok niıbetind• pıy ak9t1ı hak•rııenı· ıı ınlıallak hntnudott .. ı 12.1935 tarıhıne haclar Söke . · k · "b k 
0 

· "' f'>' 

S-k k . J d 1 . tıminat ak9eaı nya bank itıbar nya ban ıtı ar IDfl tu a ılt 18 'l'e~rininnl 934 Ouınarteei o • emerı,ve mora ı an zmı- . 32 ıı::.sott a 82/7981 ı ·ı b" · · · 
re taıınacak Börlllcenin beher ınekta.bo 11•1 . /u ~ oı7a na- . <_~•ya nnmar~~ı 1 ırıncı günü ıut 10 lzmır Saib Hokok 
tonundan 31S k11111f lcreti aak· maraııle bırıaol Jora1a mtlraoa· ıcrar" uınracaatları ılan olunur. MabkemHiudı baıır halonmaaı 
li.r• alaaacaktır. aUarı UAa ~laıur. •2§6 {613}.., 4277 lüıuwo i&Anı olunu. ı.ll79 (616) 



~ 
Makine Ve Jnıaatı Bahriye Mlltehaaaı11ı 

EYUP UEJIAL 
l\lakine lmalAthanesi 

Numara 50 

M ii eıneseınin 

ıııanıuliitı 

ol a rak 

ade t makine 
lzınirde 

faalıyettodir . 

.A lakadsrl:. -
r ın lıu ıne. k ine· 

1 o r ı n faa 1ı yet ıi.t<:.; ... """'-•._;:....,!:ıd~ı ~;;...."""' ...... ..__'-' 
tarzları hakkında malı'imaı almalarını 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} al}hane Ve Un Del]trmenlert 

Için hilnmnın alili v11 ed~vat imal edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazrızyen 

H~r boy~a ve her kuvvet 

her ciııs malırnkat iizerine 

Bilumum Deniz Jılerl 
Dorbinler, tnloınbalar 

tesisatı mibanikiye uan'IÖr ve 
v!nçler ve sair ışler derııhte 

imal olunur. ve kalıol ~dilir. -
~

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telefon 2254 
Mefrnşata müteallık en son moda döşemelik kaoife, 

Gohelen, Ingiliz krelonları, file, cibinlik vıı perdelık tüller, 
baHır stor ve kBten perdeler, broıız kornız, çocok arabaları 
Te aandalyeleri, ta h:ın, otomobil, masa ınuşam ba lıuı 
saire bolonor. 

lzmir - Yol Bedesten Ku. 29 
12 - 26 (3:l;J) 

• • !' - . - •• " • ~ -~ . ~-_. · ~· 

~ ~ 
Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 

En son sistem mide, kııııo, bat?ırsak, böbrek ve doı:tııııı 

neticesi lüzum ı.:cislerilen pilotla, pilotHoz kauçuk kor&alar, 
kasık bajtları, düzle.hanlar için taban korsaları gayrı tabii 
doğaa çocukların vücutlarındAki igrilıkleri du,ı?rultına cı

bazları, kemik hastalıkları neticMi husule gelen kamhnr
lukları dogroltmak içın korealar ve keneli ihtıraııuız olan 
müteharrik el ve ayaklar, talebelerın çalışına earıasında fır-

layan kürek keıniklerinin gayri tabiile~mesine mani olmak 
içıo korealar. 

1 llrkiyenin yegllne mlle11slRest ue e11erlertle ral}bet 
itimat kazanan sun 't aza llmtl ue mütehas111111 

Fahri Blza 
Hey tarnfından yapılır 

Kalıııl aaatları : 10 ifa 12,30 öğleden aoııra 

Adres : lzmir Kaymakam Nthat bey caddesi No. 20 1 
kadar. 

.... ·• . . . . .. . . . 
11-20 (335) s 7 -:-• 

METALLüM 
Lam balarıoı tercı h 
edenler hiç bir za

man aldanmamı•· 

]ardır. 

Çünki: 
.Kmsalinı naza

ran aarfiyatı az 
ıfığı hol yegane 
lambadır. 

Her bayiden 
arayınız 

Deposu 

PLATT 
Makins Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRiul 

1 ürkıye l.Jmuml Acentesi 

& G. O. GIRAS 
JZMIH. ISTANBUL 

Yeni Manifatoracılar çarşısı Saffet 
~okagı N o. 3 1 ele/11n No. 2413 

P. K. No. 234 

A~ır et.,ndi caddesi 
Hnker hanı 

Posta kntoau : 416 
. - \ :,--- _ .. . ';' ~ -~ - ... 

- ' .. · -: . .->t ,-

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

• . . . . . 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 

I:L.A..C -
Hama.i Küzhet 

Sıhhat Eczanesi 
: B:ı~durak Biiviik Sal~pcioıtlu ban karş,.ınıla . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Temizlik! .. Sıhhat!. Güzellik!. 
l~te Hadyolinın Hediyelerı 

Dalma Radyolln her zaman Radyol/n kullanınız. Diılerl 
mel gibi yapar. Radyolln diş macunlarının lnci11ldlr. 

.... ... . - .. ~ 

CEBBAR . ZADE 

Yorgancı Muharrem 
Usta J.Wlahdumları 

Hisarönll Yorgancılar çarşısı No. 7 - g -11 
TELEFON: 3755 IZMlR 

Raşlüyü paınnk ve yün ile her model üzerine el ve ına. 

MEHMET 
TEVFiK I 

kinıı dikışler aon moda fRntazi yorganlar n karyola t~_kı~
Jarı, ıüs yaıtıkları ve teferruatı, kordonlu yataklar, .~ul ~I· 
binlikler kadıfe Te kumaş üzerine farlıalaboa T• gune~lık 

perdeler, kanap~ sandalye kılıfları, şark oda_ takımları ~e 
saire ma)tazaınızda imal edildiğinden . ocu_z fıyatla ted~r.ık 1 
edebilirsıniz. Toptan ve p11rakende 11parış kaba! edılır. 
Pamok üzerine de iş yapılır. 6-13 (4.10) 

Kıı~aıla~ı Aıliyı Hıkuk Ha· 
kiıııli/!ınden: 

Kuşada11ııın Selçuk nahiye

ıinin Koı<pıınar çiftliği 1ahıbi 

Numanzada Moıtafa hey tara· 

fından ayni ı,;iftliktı oturan "' 

:Bıırbaniyıli .Awiretindın Halil 

çaTu~ Halim çaTuş, Koca bey, 
lbrnbim, Kahya Haaaıı, Ahmet, 
Hıkir oı?la ince Mıbmıt, Oıınan, 

elektrık malzeme 
tıcarethanHi 

Pışlımalcılar 

TELEf ON 3332 
~iahınut n Halim çaTo,uıı kı

yın birnderi Hasan aleyhine açı
lan bin b•• yiiz lira tazminat 
dııvuının dnratmHının 20/10/934 
Oamart11i 111at 1' ıle yapılacagı 
daTa oionanlarıo balın oturıluk 
ları yerin belli olımama11 haH · 
bilı Hnkulı: utıl mohalı:emılıri 

kanon•nun 1' L n 142 lnoi aaıl· 
dılıri ahkamına gör• ilin olu-
nur. il288 (61:.l) 

,; • • ii-' 1 . 

~ 
Muhterem Doktorlarımıza 

Ademi iktidar, 
Karıı 

erkeklfrdekl umumt zafiyete 
müe1111lr bir tlllç 

HOBJIOBIN 
'l'abletleri fıııuin en ıon nazariyelerine tntikan ihzar 

edilen bo çok faydalı müıtahzar hakkında fazla izahat n 

meccanen nümune almak iıtiyen doktor beyler Iıtanbulda 
Karaköydı Zülfarııı ıokagında ( 17 ) ııomaraıla 

Hayri Rifat ·ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat tirketint mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 5-26 (578) H 8 

Sahibinin 

EN 

Sesi 
SON ~iKAN PLAKLAR 

.\I 0 ::-, 1 lı XlTREl'Tl X H ~ .Y 

Yıldız lıırlni•ıt 

Ay Dogdn Batmadı mı 
l\LA RN'l<:1' RÜRRÜ IH:Y 

Suzinak lak&ılll. u.Jarnetıe 

Hiizxııı Taksım J(larnetle 
HUHAT HA:SIM 

Şen Dudı.klar<lakı l:iırndeler 

Hiizam Şarkı. Mızrabı Gezindir 
81~YVAN HANIM 

Iülebek iiaınba 

Bahar Çiçegi 
Rli:Vf\f RANT~{ 

LiSTESi 

Karcıgar :;\arkı. Hayın Henı Aldattın 

Aman Aman Sarı Kız 

\IURl'AFA RRY 

Hüsôynı ı;>arkı. Lebıınde Ac;ıırken 

Güg~ümtleıı Kaçıp Gıttin 

~F,DfMI<: HAXI\T 

ETvelctt litiıııın 

Ben A,ı?larkeıı 

R0flRVJ,A REDRIVR HAXI~l 

Hiız•ın Şarkı. llilrdümdu S"nı 

Giiniil Aldı Bülbülüm Var ..... 
4fti. 

··Ana Sütünün . Aynidır~ 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Gürbüz Olur 
Sıhhath Olur 

Her Yerde Arayınız 
Dopoou : Hiikftınet karşısında şekeroı Ali Galip 

SEV l M pa•taban11i nde. 
9-26 (468) H 3 

' • .qf • 

Turgutlu Ticaret Ve Sa
nayi Odasından: 

cH.ahrno polıtı> unvanı ti<,ariıi altı•da Tnrgotloda bolf' 
caddesinde kırkagaçlılar fabrika11 namile maruf fabrikayı 15/9/0~ 
turibiııdın itibaren mecborl bir, ihtiyari iki 110• müddeti• iıt!D'. 
ederek pamuk Te on ticuetiltı ••tigal edwn rabıno politi efenıiıP 
ışbu onnoı, ticaret kanaııuııan t2 nci madd11l moci!ıincı ıic111 

2/UO numarauna kayt n tescil eclıldigi ilan olonor. 
Başkatip V. Ticantod,.sı reiıi 

imza okunamaılı iınzı> flknnamadı 

R11mi ıuiibür 

BeJ'anname 
•Ltabtno Politi> onTanı ticııriıi altında Torgutlu lıulrnr c'ı 

d11inde Kırkagaçlılar fabrika11 naınıle maruf fabrikayı 15/9/0, 
tarihinden itibarın mecburi bir, ıbtiyari iki 11nı miidiletlı iııtıC 
ederek pamuk n un ticareti!• iştıgal eıleoegimdın mezkl\.r fab', 

kanın bilomıım muamelatı şabıi unvaıııın o!Rtı .• B.abeno Pol 1 ~, 
un't'anı altında oerıyaıı ıdecegıni arzıder "' keyfıyıtın tıcarel 

1 
ouoouon 42 nci maddl!i mncibince ticaret ıicilinı kayt, tı~oi 1 1 
ılaoı zımııındR zirde mnzn "' bah\ıll\ ınıızkftr unnnı tıcarııll 

ımzaının tasdikini rica ederim efınılım. 24J9/93t 
.Adreı: Tu rgu ti uda kı rkaıtaçlı la r 11 n T8 pllııı ulı:: 

tabrılı:asıııda Rabena Politi 
Numara: 1513 
Haricıın tanzim kılınan baliideki 2!/9/93! tarihli iıtida all•1~1 

ınenıı imza 'ahı11 n hüTiyıti daireınızce nıaror kaıabauın bO 
cadd11iııdı un n pamnlı: fabrikasında Rabeno Politi ~f•nd 1 ~ 
aldugıı tasdik kılınır. Bin doknz yüz otoz dürt uııeıi Eylfıl ar' 
yirmi dör<lüncü günüdür. 30 Eyini 934 Kıuaba 

noteri Abdorrabman 
RHmi mithür Te imza 

il283 t61') 
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Irgat · Pazarında Azizler Sokaiında 
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' 

Eqe mıntakasının en büyilk ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

il 

il 

. 

' NUllA.BA. YA. 



"alH H 12 

Fratelti Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandals 
Kumpanyası 

0.ERES vapuru 8 teriniıv· 
veldı Hotterdam Amıterdam vı 

Ham hn ı ga hareket cdec~ktir· 

AGAl\lE!INON vapuru el
_veTnı limanımızda olop on teş

rinı•v.-Plde doıtro A nverı vı 

H ıını lııı rı:ıa hor~k~t edıcek tir. 
'.\I .\ :-iTAOAt:i T:ıpıırn ılyevm 

linıanııııızıla olup li lf>frİDiıv

v e ld~ Haıııtııırga hareket ede. 
ct·krır. 

H J•.IH\ U LE::; vapura yirmi 
te~ı ınıcvvelıleo yırıni ii<; tPşrı

ııı~v.rl~ kadar doı:tru A J','V EHS 
ROl EHDA!ıl Al\JS'.l'EHDAM 
ve HA.\IBUHG içın lıanıııle 

l\lacaktır 

'lHITON vapuru Yaptım 22 
teşrınien·elden 23 teşrını~Tvele 

kadar A nven, Rotterdnm, A ıııs
terdaııı •e Haıııborg için yiik 
alacaktır 

ULY2HES vnpııru yirmi 
dokuz te~rııııevveldo üç leşri· 

•. v. 
W. F. B. Van Der 

Zee & Co. 
Deutsche Levante Ltnle 

Al\1MON vporo 2( birinci 
teşrinde bıkleoiyor. 27 birinci 

teşrine kadar ANVERS, ROT
TRRDA M, HAMBURlt ve 
RREMEN'e ytik alacaktır. 

FRII~SLA~D vaparn9 lci 
teşrınde bekleniyor. 14 1 inci 
teşri ne kaılar A :\VERS, ROT· 

ERDAM HA \IBURO ve BRE 

.l\l EJ'. liıııanl:ırına lıamulo ala· 
caktır. 

AJllOORA vapnrıı 2~ hirinci 
te~rıne lıekleniyor. A~ V ~:RS ve 
Harnlııırırtan yiik çıkıtıacakıır. 

'l'U ERISO EN vaprırn he~ 

hir ıııcı tetrınde heklaıııycır 9 
ıkincı teşrine kadar Annr•, 
Rntterdnm, I-hnıburg ve Bremen 
ıçın yiik alacaktır. 

Armemenl H. Schuldt 
.NOHBU JıG vapnru yirmi 

birincı teşrınıle bekl~ııiyor. 

Hanıulesıni çıkarıp A 1\ VERR 
ROTTERDA~1 ve HAMBUHG 

· k d d A "'V~'.R". limanlarına banın le alacaktır. n11anıye a ar oj!rn .ı., ,,_ ., 
ve AMSTERDAM için yiik 
alacaktır. 

Svenska Orlent ltnten 

ARMEMENT DEPPE 
LYS vaparıı 20 hırinci 

tP,riodıı bekl•nıyor. Al'i VERS 
Dırekt i~ın yiik all\cnkıır 

1 HE EXPORT S7 EAMSHJP 
CURPORA1JON 

HJ,ALAND motörii 18 terini 
ıanide bek leomekte olup ROT 
TERDAM, BAMBURG, J{0-
PE1' HAOE DANTZJG CIDY EXlLOJllA vapuru 6 1 inci 
"'l OOTE,BORG SK,A"'DI teşrinıle hekleniyor NEV YOHI{ 
.ı.' A 

1 ve .ı.• . NOSTO.N v11 FILaDELFIY A 
.NA VY A limanları için yük ıçıo yük alauaktır. 
alacaktır. EX!\lOUTH Vaparn 17 1 oi 

V ASLAND vapuru on ıekiz teşrııııle lıekenıyor.~ EV \'Ul{K, 
teşrınievveld~ üeklenmııkte olnp BOSTO.N ve Jj']LADELFll' A 

ıloj!rn Dankerk,Rotterdanı,Ham- ıçın yük alacaktır. 
hnrg Oopenbage, Dantzig, Gote- l~XOELS IOR npıı rn dokuz 
borl! ., 8 lıkandinavya limanları ikincı teşrınde heklPnıyor. lieT
için bnmale alacaktır. york, Hoıton ve Fıladeltıya için 

yük alacnktır. 
GOTLA}.'D motörü 3 te,. JOHNSTON LJNE LJMJT ED 

rioisanidııROTTERDA.l\I,HAM QEHl\~lOHJ<. VHp.ııu A~
RUH(l OOPENHAGE DANT VERl:l ve LI V EIH'UI/ılan yiik 
ZIO ODYNTA GOTEBERO ve çıkarmak içın 13 1 nı tr~ı· ınde 
1SOANDIN.A ~YA limanları lıeklenıyor.Yiikiinü çıkarttıktan 
için yükalacaktır. sonra BarıraR, Varnn ve liiiRtence 

Service Marltlm Roumain Galaç, Salına Te lırnile içın yiik 
ALBA JULIA Vapnrn 011 alacaktır . 

ıekiz te~rınievvlede gelecek GAJllDIA.N PAOIFIO RT~:A'\1 
ve ayni günde !IAL'1ASHIPAJ'.D HAILw\\'OIES 
BAROELO.NE MARS1LYA, ve Lıverpul, lllontreaı, St . .John 
OE}.'OVA'ya bıır~ket edecektir, ve Halıfaks tıuıkile l{A1'1ADA 

Yolcu ve hamule kabnl eder. nın tekmil ş11bırlerı Ttt traıı•at

Iıandaki barektıt tariblerınde- !antik Yaparlarla ~iıııenılıferler 
ki degişikliklerdeo aceota me~'n· arasında mihell<'p R~lerler 

liyet kabol etmez. Varut tarılılerı ve vaparlarııı 
Fazla tafsilat için ikinci Kor- ısimlerı üzerıne ıııesalıyet kahul 

donda Tahmil Tabliye Şirketi edilmez 
binası arkasında FRA TELLi N V W. F. Hanrı Van Deı 
SP EROO acentelij!iae müratJaat Zee & Oo 

edilmesi rica olnnur. Bırınoı Korılon Telefon No. 

Telefon: 2004-2005 2007 - 2008 

Her yııştakimiz ıçıo kıymetlı 

uçlar kepekleoır, dökülür. Ktpek 
çıplak knlecak dıye üzlilmıyiuız. 

bir ziııeıtır. İyi bakılmamış 
zail olmaz ıannetmeyiz, başım 

FEN 
Hu gı lıı arızaları gıdırınık ça· 

relerıni lıo lmııştur. 

Ferit Saç Suyu 
ı,ıc fennııı yegaee barık111i bu 

llli~.ta toplanmıttır. 

Başka ılaçtan mımoan olmı· 

yanlnra tanıyeo FERll' SAQ ıayu 
lıuHan•ınıar. 

ilk giınde kepık gider. Saçlar 
kuTntlenır. 

M. DEPO 
S. FERiT 

ŞiF A ECZANESi 
ithalat 

ğünden: 
Gümrüğü Müdürlü-

2/10/93( Salı gtioli ibal11i yapılacak ol"n manife1to dolRp To 
mualarınıo yapılmaaı için talip zohor ıtmedigiodın Pazar.ıkla 

lbale•i yapılaugından t'liplerin 10/10/93,1 Qufanılıa ıünil uat 
16 da komııyona mürncaatları, (~85 {615) 

Yeni .A11r 

Olivier Ve Şü. JADRANSKA 
LJM11ET PLOVIDBA D. D. Susak 

Vapur Acentesi• lımlr, Pire Trl11este ve Suaak 
lçln muntazam haftalık Poatası 

Cendell han Birinci Kordon SeyabRtın miiddeti Tzmir 
Tel. 2443 Triyeate ti,112 gündür 

Dhe Ellerman ltnes Ltd. Her pazarteıi güoii movı"a 
lat ederek çareRmha günleri öı.t-

1 ahmtl için beklenilen leyin hareket edecektir. 
napurlar İlk hareketler: 

Lonrira Hattı 10 Tetrioievvelde : Rl~d 
DESTRO vapuru 4 hiriocı 17 TeşriniAVvelde: SlRRlN 

tP,riııde Lonılrn vo Hall'e 24 Teşrinievvelde BeogrBt 

'l'HURSO Tapum ll birincı 31 • RLED 
DfKKAT: vapurlar çarşam 

to~rindo Hııll'e ha ı:ıiinü ıabah yük almıyaeak-
P A U Ll :-i E vapıı111 ll hirincı !ardır. 

teşrınılo Londraya. Garbi Akdeniz Hnttı 
~lOHK vapuııı 21 binnci OITTA Dt BEHGAMO va-

9 Te,rinlevvel 193.l 

lzmirin iyi Suları 

1,5 Derecelik Su 
(Koç Taş) 

Satı, merkezı: Başturak camıı 

(20) telefon (2967). lı:imyni 

reaıni raporları haizdir. 

><!tında aomııra 

n baktırıyoloji 

te~rınıle Lıınılrnya. pnru ~O evlıll sııat 18 de Malta, 
lıverpool Hattı :.\lnr•ilya, Oeoova, Napoli, Livor- H .. ş (Ihlamur) 

EG. p rlAl'i vapnrn il birincı no,~lessina, Oatan~ve Paierınoya mabıul 
hareket ed~cektir. çiçeı:ti geldi. Geçım ıenM çok rajt-

le~rıı1tle L: vHpol ve O iaskoYa p 
ire ve Trıyeste yolcular için bet görmesınden ötürü mevcudu 

LESBIAS vapuıu :25 bırınoı r· ti ı J' i ıys arı a tenzi at yapı mıştır. kalmıyan hususi paketlerimizin 
te~rınclo J, ıvı•rpol ve Ola.kova Yolcn ve navlan için taf~ilatl. , 

J Pu"SIOH t · .. ıhzarınR başlanmıştır.Diikkanın-7 nhllue için beklenilen · .., acen esıno mum .. . 
caat edinız da satmak nzerıı hızden paket 

vapurlar Kordonda Cemal Oendeli ban alan 111naf ihtiyaçlarını temin 
'l'HUJ{SO vaııuın '" birinci etsı· nı cı·· k" k it ~o. 1:3/ıt er. 1 ıın u re o e geçen 

teşrıııdo Arın""• Hull ve Lon• (18!)) Telefon : 2548 1eneye nRzaran azdır. Paketler 
ılradan. ______ ,.. _____ 1111!! 5, 10 koroştnr. Karadeniz malı 

Alnıaııyanın 'l' iirtıın~en darül- Salep tozunun zarif ku-
J,E.Sllt A~ v•purn on birinci fünnou Tıp fakülteıi taları yalnız 15 

teirınde Lınıı pool Td SnoaeK- muavınlerinden knrnftur. Toptan alanlara İl· 

dauDACIO vapurıı ay nibaye Ur. Demı'r Alı' kontişya(lıcia• k Buıa,ık Ttt 

tınde Anvers, Hnll ve J,ondra cila tozu 
emllllioe faik ve dalıa ncaz dan 

Deutche Levanle Llnle 
THO.J A npıııu yedı bırioci 

te-şrındo Bremeıı, Haoebnrg ve 
A nver~ten. 

Jl.OT: Viirut tarihleri ve va 

purıarıo ısıwleri iizarine mes'u· 
ııyet kabul edılmez 

Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve tenasül 
hastalıkları mütehassısı 

Moayeııebaneeioi Birinci 
Beyler eokajtı ( Elhamra ıi 
nemaıı aıkaaında ) 55 nnma· 
raya nakletmi~tir. (1145) b 3 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

Saç Losyonu 
Komojen 

Kanzuk 
!{ Ppek lerı ı z~ ltt ve 

~nçları lıhSIPyProk dökül
ID~d!UO nıanı olur. 

Kıuızıık saç lo~yoon 

ıııii rnAsıt feri ~i bi yajtlı 

d.ıjtıtdı r. THsi rı kat'i ve 
ıay.bas: !atıf hır los · 
yondnr. 

Tanınmış eczaha· 
nelerden ve parf ü
möri n1ağ-azalar-
1ndan arayınız. 

993) 

;, 
Hilaliahmer Merkezi Umumı-

1 

sinden: 1
1 

Eskl•ehir HllUUlahmer ambarından: , 
.Mııbtıılıt terıı, ketın paataloo, terlık, çantalar, terzi malzıo. I 

0111i, ve ıaıre c6 'l'ıtrıoiıvvıltie> 1 

olınaaına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 
Asker markalı hakikf flit, Fayda, Kilsekt, Ati it,, Biak Flcı.( 

FIRyozen sinek llAçlarının her boyda kapalı kotuları Tardı' 
Dökmesinin litresi yalnız 100 kııraştar. 

ART'• kumaş boyalarımızın teoriih.ısini yRpmıyan kıılı 
madı 15 knrnşla rengini atmış ip.ıkli paınnlı11 

yünlü elbisAlerioiv.i istediğiniz renkte boyanınız. 

Resmi rnbdatnaıneyi bai?. LEYLEK markalı rastık saç hor• 
sıoı lbtiyaoı olanlara tavsiye ederiz . .ıı:soaf için toptıın satı~ ıner 
kezi depomnzdn r. 

Toran tuvalet ıabnnu ECE vim toza, Kaol Brasso, pire toz0 

kıupit, çay, kına, sakız, diş m11conları, kllkao, kolonya, kola, tuC 
kal, demir bindi, limon toza, her nevi asit, lastikten ınaşamrll~ 

mnetarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için soda, tnr9~' 

leke toza, sabon toza, lüke ARbonn, fare zehiri v.s. 

TELEFON : 3882 

Haraççızadelerin en lüks 
Ve çok sağlam mobilye ve sarı' 

dalyelerini tercih ediniz 
lzmir ikinci Beyler Sokak 102 

TELEFON 102 

HARAÇÇIZADELER Mobilya 
Ticarethanesi 

13..A..~ :S:.E~~ 
Kemal Kamil Beye 

Jtraıye, ve Fıyet marka otomobiller Tı m&lum11i, demir va-1 

rıilır c7 Tı,rioievnld., ı 
Preı tızgabı, tınıkeci kordon makinHı, elektrik mal:ııııın ... 

c9 Tı,rıninveide. I 
Bakır kuıo, ot ve ini fırçalar, Halat, baflılı:lı •ilr tııkımi 

ları 11 Te~rıoıevni 934 tartbiodı aatılacRğıodaıı talipierın mü. 
raca tla rı. 5, 7, 8, 9, 10 4'207 ( 593) 

İ4mir Milli EmlAk Müdi.irlüiündın: 
Lıra 

Halkapınar Qatalç~•m• kAgıtbRnı oaddeai :!8J. .No. in hanı 53 
Kahramanlar Sepetçi ıokagı 38 No, la dükkin 17 
Tepecık Sürınelı ıokak 49 eakı 39 taj onmaralı dükkAo 55 
Daragaç 11pıtçı iOltak bıla .No. lı mukaddema bahçı tıaıdi tarla 16 
Baca 01.ılemır sokak 10 aamaralı dükkan 24 
Karşıyaka donanmacı yırnı~çi pa,,. ıokak 28 Nıı. la hııne 28 

• • • • c 30 eaki 30 taj hanı 101 Erkek - Size eczao ıKerual KAmil beyıu (Gönül) kolonyıı•~ 
Mır•ınli Bornnrn cı;rlı!Pııadı 68/2 No. la ahır 15 takdim edebilir mıyim'l 

1 (hızıler HürrıyHt sokak 19 No· lu hane 1801 Küçük hanım - Çok meni, Kemal Kllmil bı::r Hilal ecı'• 
Güz tepe Ak göz ıokaj?ı 4 numaralı ban fi 51

1 
n .. inde Bahar 9i9ııti, Altın raya, Y :ııemio, Fulya koJı.ııll 

Bııca Zafer aokaıtı 21 No. in dükkan 21 · içindın hanımlara (Göııül) de nriyormu,. 
Yakarıda yazıl ıwvalin bir ıenelik icarı 18/10/93{ Pırt•mbı Erlı:ılı: - Şo yıni yaptıiı Gönlil kolonyaaım mı" 

güııü ... t H tıı ıbalw edilmek üzer• mtlaayedeyı konulınnttnr. - Küçtliı: hanım - Evet Gönülde ne 11bbar ne 
Taiiplerın o uatta Milli Emi&lı: mttdürlügüoı müracaatları. foıun ae hayal n• zevk vı zerafat var Telhaııl bini 

'129 (619) ııeler var bir bll11aız ... 

, 
kolı:Dı I 
gıoıJılıf 
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lmtiyaz ahılıı : ALI ŞEVKET 
Bnı::muharrir ve umumt neşriyat müdürfi . 

.. ISMAIL HAKKl 
---~--=--~ 

.A.....i:::IOO~ ~ Ş t::t:: R..Ai:~ .. 'İ 

Devam m0dd3ti 

r-i.._'l. 8768 KJRKJNCI SENE SALI 9 TEŞRIN1ıl"IEL 103'l 

ıaıııııııeııııııııııııı ıııııı ı ıaı ı ıııımıı • ııaıııeıı•ı 

\ fil li .-\ ""ıı ıııııtlıaa ,.. ııııl;ı lıı .. 111111 , rır 

t 
V...7./J./7/Z/7777.77777777 7. '/Y .'777Y.72'2LZZ7ZZJ7Y77.7-f7../..717-717..ZZZ7..zT/ZZZ7JTLTL717ZT.L7.'ZZJC7.zT.7..ZZZZZ7Z77Z 7.zz7JJ.z7..Z7:Z~.Za~zz.zz.ıt-;· 

Yeni Vaziyet ehir clisi A a. Ve Yedek Azft.ları Fransa Bahriye Neza-
lnhisarlarıô"iüstacelen B~ . iye ntjhabatı Neticesi iz- telinin Noktai Nazarı 
~üdahalesi Lazımdır mirlilere Şeref Vericidir Hidise Çok Hafif Ve Anlaşama-
Ü:ıüm fiatlarım sukuttan ko· "'( j kt M••t ıı• • 

rumak içın ıktisa.t Ve~aleti~~~ Cumhuriyet Halk Fırkası Namzetle.ı i ittifaka (ok maz 1 an u eve ıttır 
kadar h ssas1yet gosterdıgı · 

alüm.dur, Rekolt~nin vaz'yetini. Yakın Kahir Bir Ekseriyet Kazandılar iki Franıız torpito muhribi Yeni A.ır - Paris gazetele· 
ahcı pıyasaların bılhessa Alman· nin memnu mıntakadan içerken rinin verdiii malümata bakılırsa 
yanın hararetli mubayaot yapma .& vni Doğan Be~iD Gazetemize Beyanatı lzmir açıklarında bir hidiıeye ıe Fransız torpitoları h:mir açıkla-
•t i in yatın ~ir al~ka ile tİkıp Belediye aza ıeçimi rey tas· Fahrettin Ali bey, 39750 Kethü kırcı zade Hafız Sabri, 37517 bebiyet Yerdiği iki a-ündenberi randa memnu mıntakadan ieçer· 
:ı~m 1! ut güne ka •b! satışk~lrdın nifi sabaha kadar devam da :zade tüccar Subhi Emin bey Sivaslı zade Tahsin, 37378 kuvntli bir ıayia halinde diller lerken mevakii müstahkememi· 

•mDUntye e fayan ır Şe ı e . , . 0 s • S · n • • d · k cereyanına fırsat bahoeylemi,tir. etmıı ve sabah saat yedı otuz- 397J Dr. amı ahh bey, <>9729 Eılu meb'us Hacı Hllseyan, de olaşıyordu. Resmı ma amat· zio kuru ııkı ifaret toplarına 
itiraf eylemek liıımdarki, da tasnif muameleıi bitmiştir Bayraklıdan Suat bey, 39727 Al 37126 Nalbantıade Muammer B. tan bu huıuata kat'i bir mulü maruz kalmışlar ve vaziyeti an· 

n
son

6 
günblere

1 
.. k.~d~r. b~dd~eb~• Cumhuriyet Halk Fırkası sancak eczaci Ahmet Lütfn bey 36987 Ak Osman zade Mehmet mat abnamadıiından bir t•Y ya· hyarak memnu mıntakadan çık· 

z m ma su umuz ıçm cı t ır vilayet idare heyeti reisi Yoz 39725 Dr. Ramih bey 39720 b . M d b zılamaıoııtı. mışlardır. 
tehlike olabile w · kimseni k , . w • •• ' ey. 36974 Kımyager em u . w 
1 

d ~· . p· n b sıat meb u•u Avnı Dogan beye Derı tuccarı Mehmet Ruşen bey b . d N . b Bu sabah Anadolu Ajanıı Bu torpıto!ar porugrama ıö· ::ni;et ~~f:demış~~unu:~::• bi~ fendi bu sabah yedide belediye ey, 369.25 ~illi ı.a e hac~ b:Y· atideki haberi verdi: re evvelki gün İstanbulda bulu-
Alman mesel si ortaya çıktı. dairesine gelerek orada bir sa~ 36811 Fılbelı. z_ade R; : . b y, Parı8 8 (AA) - Ekodliparl nacaklardı. 
Almanyanın ithelit emteaıını at kadar kalmışlar ve belediye 36782 Cevahırcı z•de • rı ey gazeteal /zmlr açlklarında iki Hadiıe do1ayısile vaziyetin 
ven~ bazı tahdidata tabi tutmaıı reiıi doktor Behçet Salih bey.e 36765 Avukat Şeref K~z~~ bey: torpido muhribine karfı Türk tenevvürü için ziyaretlerini tehir 

· ndışeler tevlit yledi bu m YZU görüımüılerdir 36623 T. Piyango müduru Şevkı ettiler. Telgraf haberlerimizde 
etrafında yaıdıgw ımı:ı: Y ıılarda Müt k b ı. dl . . . t ·ı H kk b hatargalarl tarafından yapı- ö ''ld"... h·ı F 

d. . . w .k. ea ı en ~cl1 ı erını zı· bey' 36532 Dr. smaı a ı ey k k t t 1 d g ru ugu veç ı e ransız tor· 
en ışenın y rsız oldugunu ı ı 1 . . b' b E F •t lan urusı ı op a tf n en . , . w 

memleket f ti . . üt yaret e netıceyı ıoran ır mu ar Derviş oğiu, 36448 ezacı erı pıdo .an yem progr ma göre 
kabilen tahdidat: ~~~~~t b:ıu:. ririmize Avni Doian beyefendi bey . .36412 Mektep müdürü Ad· mQt~velilt bir hddlRtgl gaz· ayın onbirinci Perıeaıbe günü 
ma~ığını tebarüz ettirmiştik. Ni ıu Beyanatta bu.nomuşlardır: nan bey 36401 Taılı oğlu Dr. maktadır. lıtanbulda bulunacaklard r . 
tekım hemtrı _ aynı günlerde Va~andcsş'ar çok büyük .. bır Etmem bey. Ayni gazete Bahriye nez.a ' ~u ~aber de basit ve hafif 
~im n resmı makamatı . Ik lika ıle reylermı '"ern.ış ı t-raır 36385 k t Ekrem bey 36350 rıtlnln noktal nazarına göre hadısenın tamamen kapanmış 
tı at vekil ti bu t · t b d k BTU 

8 
' tu ·· tı ki . 

1 
emınad 1 K ndi cep em en ço mem yemişçi Enver bey 36348 eczacı bunun bir anla~amamazlıktan ve anlaşamamazhğm zail olmuş 

yyu e erıng n aşmaıı a d 1 b .. k k ' w .. w ~ 
bilinde iki meml ket ticari mU· nunum vatan aşw arın . ~ yu se Hamdi Nüzhet bey, 36339 top . mlltevelllt hafi/ bir htldlse ol- bulundugunu goıtermcge ka . 
naaebatının tabii şekilde devam alikadao duydugum ıftıbu göğ· • H b 36335 h du#unu da teBblt etmektedir. fidir 
deceğini bildirdiler Hatta ta .. ıumii kab rtm ktadır. çu oglu. a~an ey, oca • • • • • 

l~p ol~nan ithalAt müsaadeleri- lzmirde kırk bin •ekiz yüz zade Hu eyııı bey, 36334 Esnaf milli istihsal Davası 
nm Tli~k ... ~~nıel~ .. mallara ~er· otuz bes vatanda, reye iştirak bankası mil dürü Atıf bey,36331 ........................ - .... 1111 

• • ••••••••••• ••• 

hal Kerıl~ıgını de ılave eyledıler. etmittir. keresteci Ali Riza bey (Bartınlı) ş R • B • Idd• J 
aarihey~kıyet ~u ka?ar daçık "~ Fırka n mizctlerinin aldıgwı 36327 deri tüccarı Ahmet bey, • emzı eYJD ıa a-

ı n yıne pıyasa a yem k d H rl H'l · 
bir d_urgunluk hbıl oldu Biz.im aıgarı rey 36315 tir. Bu heıab 36323 reıne a ısı 8 1 1 ~ı ç •• •• HA d• 1 
tab?1ınimize göre Almanyada, göre iştirak nisbeti müntehip nİ• · En çok ıey kazanan Behçtt Salih Bq bey, 36318 Aliiyeli zace Halam rırAI u ut en a ıse er 
Y.en1 .. k~ra!~amclerin alacağı ıek· betine göre yüzde altmışa yakan · 39716 Göz dokte>ru Mitat Bey, bey, 36317 Akseki bankaaı mec· . 
~~bi'f:~p ıyıc~ anlamak iıtiyen dır. 39715 Eski noter muavini Mu· lisi idare reiıi Hasan Fehmi ,. 
ke: e:~ ta~ırl~r, .bir.müddet iti 8 Te,rini 934 te İzmir ıehir zaffer bey, 39710 Doktor Hu· bey 36315 moralı zade Ömer 1924 Senesinde De Lon : ra Pi-
lem:ği i hazırhtın ınkışafını bek · meclisine ıeçilen aııl izllarm lusi bey, 39707 Çelebi zad• Ali b i d k 1 ki ra seçil- • • • 
telAkki :yı: ~ :iyda~h ybir ~~r.ek~t kazandıkları reyleri gösterir cet· bey, 39703 Eınaf bankası idare ~yl•rd_ye • aza 

1 
• yasasını Kım Berbat Etmıştı 

1 
mıı er ır. enı ıı erın ld' l' . . . H mış er ır . 

ge memeıi bizim ihracatçılarımı· ve A1r 1 d d' k.. mec 151 reıll amdi bey, 39701 Karııyaka Jntlhabatı 
xı da Urkütmüştür . Netekim her han rey a e ı ye unu Debbağ zade Hikmet bey, 39699 . . it Fiyat Kırma HAdlsesl Geçen Seneden Başlama, 
&ün boraada binlerce çuval ıabı 40835 dir. eczacı Faik bey, 39683 leblebici Karııyak~ ıntıhabatına • Ve Fakat Mu~a.ttaklyetslzl_lk~• ~etlcelen~lştl 
Yapılırken dün öğleye kadar an· Asll Aza Listesi zade R t b 

39677 
d k tHnif de dun gece yarısından Kurtuluı mücadelesının mu etmııtı. Hıcret ve h1cranın, yok· 

cak otuz çuval mal aetılmıı veak 40831 B lediye reisi Behçet H ia le~, 
39676 

~k tor ıonra ikmal olunmu,tur. Şehir aızam zaferlerle taçlandığı gün ıulluk ve ıstar ban, ölüm ve afe · 
t~.ma kadar da bu miktar iki yllz Salih, B. 39802 Benal Nevzat ha kt~•n k ema .. d;~: H b ıe macliıinı ıeyh oile Hüsnü, ıi· )erde Menderes ovasının feci lev· tin her nevini görmüş olan halk 

duıudr çuvhal.~a ~almıştır .. Fiatlar· nım, 39800 ticaret odası niıi 3966•7n taüıı mdu ruM aıfan bey, tacı Sadi lizüm ıimıarı Sab· ha11nı herkea hatırlar: İzmir henüz dumanları tüten yangın 
a ama ıuı bır tenezziıl vardır B 1 d H kk 39786 S b. ccar an usta a ey, sıor ı . d . 'b A d 1 l . f d k d'l . 

E v b h 1 b. k b · acı za e • ı, a ıre 39662 l 1 k t . M t f ri Darülfünun mezunlarından tehrın en ıta aren ta na o u yer erı etra ın a en ı erme ye· ger u a ır aç 1un u y h 39784 .. . rey er e eres ecı us a a ı • . b.. .. . . h . b' k . . 1 '!kilde devam eylerse bir pa· u~uı anım, muhendıs Sıtkı beyler kazıanmıtlardır. Kasım beyler lza seçilmişlerdir. ıçlerın~. kadar utun ıncır av nı r yurt yapma ıçın ç~. ış · 
nık ile karıılaımak tehlikesi Azız, 39782 avukat Ahmet Şllk · 8 Tecrini I 934 t 1 . C 1 Ş h' . k t zası, ıçınde ayakta duran tek mıya hazırlanırken o gune .. 39780 D S d ., evve e zmır em• a ıngerı. avu a . . .. k . k . . 1 1 ~cvcuttur· Hakiki ye ciddi ru, r. aa a hanım, ı•hir mecı· . .1 d k C d Ak'. k t C .1 bır baca ıörulmeme şartıle adar ıncır çuva ı yanız ye· 
hır b b · . . 39779 r · l' I . H " ısıne ıeçı en ye • ev et omer, aru a tmı , . . . b ae e. e ıstınat eylemıyen ıre ı smaıl akkı Bey Azilarsn listesi: . . __ .. F tam bır harabe halıne snkılip - Sonu beşmci sahılede --

u p nık hızını tamamen 39775 Avukat Mustafa Münir B 39658 S .. ük d Ah P )amut şırketı muduru uat 
makneviyat. bozukluğundan ala- 39773 Dr. Oımın Behret Bey' m t 39654arbı kyukr il za e. t'ı. Beyler yedek a:z kalmışlardır. 
ca tar, Bınaenale Bize dü- "' , ' a ar ccmıye . . .. 
f en vaz01fe ı -Y ı· d .. 39770 Mühendis F eruh Bey reisi Galip 39426 Çolaküade Y enı Aıır ıehır mechsı aıa-

evve a e ın e uzüm ' d k ff k · bulunduranların maneyiyatlarını 39763 Terziler C. reisi Rasim 8. Nuri, 38979 tüccardan Nazif, farını kazan ı ları muva a J· 

~~zmaması, hadiseyi sükunet ve 89760 Kemal Talit B. 39754 Dr 38555 Dr. Kemal Hayri, 38320 yetten dolayı t brik eder mu-
İ~~•l.le mütalea eylemesidir. Ali Halim bey, 39753 Mühendiı avukat Halit Tevfik 37873 Ba · vaffakiyetler dileriz • 
. ı~cı derecede inhisarlar idare ' 

ıının çok seri bir şekilde miiba Balkanlar Bnnkaaı Kurulacak M:ı 
reata başlamasıdır. inhiıarlar 

::~;::~~:~1~~~~r~;:~::ı::~: Bilink aDiii'ASifKii;uim~p;oj;si Gazı 
en .harekete gelmiyordu Hat- M 

ta b!~ . ar lık mübayea emrinin ustafa Kemal Hezretlerı·nı·ndı·r geldıS?'ı ve iktisat vekili Celal 
beyefendi şehrimizde iken mü· -----------

~y~::~.ı~:;u .~:tb:;!~~ı:::::;. Balkan Antantı Konseyinin Ankara Toplantısında 
. a~emki ihracatçılar vaziy•tin lkt• d"' ç ı e· 1~kışafı için bir intizar devresine ısa ı a ış a ırliği De Görüşülecekt. r 
gıreşeklerdir Belgrat 8 (Husuıi) - Echo mal Hazretlerinindir. Bu e59s ri birbirine çok yakındır. Haffi 
bıraku haldkc piyaslakyı hareketsiz De B lgrad sıazetesine göre, projeye göre Balkan devletleri aynıdır. Balkan devletleri zahire 

mama , muta a malını ıat · B lk b k k ı d · b d mak zaruret' d b 1 1 k an ın asının uı u marnn a ıca e en envestismana iştirik den başka cihan pıyasasını ço . 
c:ılamak ·ıç'ın'!' h~ ulun~nd arı . •.r· alakadar olan Balkan devletle edecekler ve işlerin inkic.afını 1 k d d f +· 
y ın ısar ar 1 aresın•n . y a fı a ar e en a yon. zey . ın ya I 
har kete gelmesi iazımdır. Düne rinin mümessillerı bu ay içinde temın e~ecek olan yabancı sc:r ğı, gülyağı, kuı u ve yaş meyv 
t•dar bu hususta isticale lüzum Atinada toplanacaklardır. Bal mayelera de kabul edeceklerdır. lar Tütün i · ~ilısal etmektedı r ı 

kulunduğuna kani değildik. Fa kanların iktisadi sıkıntısına Pbravlda gazetesi de bu mü· Jer: Maden r n ve sanayiin bır 
at bugün inh · ı b k . . . . . nase et e şu satırları yazıyor,, . t d ısar. arı~ mu aya· uşı genışlak vermek vazıfesını B .. .. Jık menf ı lcrıne uygun suret te 

• a ~rhal hatta bır giın kaybet· .. . alkan yarım ad ının struktu· . . . b- .. k k 
meden başlaması zaruret halini ~zerıne ~I cak ol.~n bu ba~kanın rü yapısı balkan milletleri nın ııletılmesın ı n temını uyu a 
lmıştır. Ak i takd" d t lafis' ışletmcsı hakkında muhtehf pro ikti1adi ve mali sah1t 'nrda b r zançlar verecektir. 

müşkül zararlarla k~:ş~aşı~acak 
1 

jeler hazırlanmıştır. Balkanın likte çalı• .. mtlsrı 01a çok uy un Balkan devletlerinin demir· ı 
tar. . asıl kurulma projesi Türkiye dur. Zir.ı c:ı çoğu ç.lt çı 0 an yolları bakımından vaziyetlerini 

:ı: U1aiı ı:~uk.k.ı Reisicumhuru Gazi r JStafa Ke lbu ülkeler ahahıinin mınfaatle· - Sonu 8 mci Sahi/epe- - -

Beş Yıllık Garanti 
Almanya ltalyaya Bunu Teklif E~iyormus 

Paris 8 ( H. R) - Övr gazetesıne göre, Almanyana~ Roma 
sefiri M. Von Ha selt Berlinden aldığı talimata tevfıkan, ltalyanm 
Saar meselesinde Alman noktai nazıırına tavizatı mukabilinde be, 
veya altı sene için Avusturya hud~dunda . istatu~o~u Almanyanın 

te keffl\l edeceğini •• !!~'!.~ .. ?.~~~~.~~!?.~ 1 .~. ~ !'.~. ~.~?!!! !!~ .............. , 111 

••••••••••••••••••••••• 
Olan Şeyler 

\ f I 
~"· :<.:C. 1 "\lf .. ( . 

- Saat Kaç Arkadaş .. 
- Bilmiyorum .. 



tMhlfe 2 rtaf Atıf • Tef MftllY'HI J1'3& ,. 
K&ylerde Gezinti: 

Köyler Arasında 

Bir 
Otoırobil ile Seyahat Medeni 

Edenler Medeni Vasıtalardan 
Uzak Kalmağı Tercih Ederler 

lkiçeşmelikte ~inaqet 
Bu yıl vılf\7et i n e.abil •• 

B;r Genç S _... " . K .. çatohk mıntakalarıoda za1i' .. eVl1Ig1 iZi uÇ ... kt•p qooakıar. için a9ıını•• 
Le1l•k bıc•klı, e1kimiş T" QarHi, mar11i bul hır kC)ylli g• olan yedı (çocuk obuı ) Ki•· 

- ll -

ıakat bir otemebilin içınd• fiç çerae haber gllrıd .. r f'Oflı:?l7., n• bn Yerı·n en v,~ralıyarak o·· ıdu·· rdu·· derbay11tden çok 11tifadeler temi• 
dört kitl Talrız. Hır tarla ketfıne lona At, ıaerk•p lrnı?nı, araha ili edilmittır. Bn ıeuı bir ay dn·"• 
gidil iyor. Aralarında hın dı ııt17•o•j?ıs, Ş11h11 nz"k• lıele hır ..................................................................... ıtmi' oları K ı nderhaymı.r<1ı la· 

Dfın lklçeıııınehkt• tnvttır ur Hu badıHıerden doınyı ynral"ran tt1irile olduıta yerı Janan "-olımıız "' kaTırıttın döt• 
Tarım Ti 7anırnısda öktıüz köyün köyı k•dar ıınlım tiıt tarafıua b Y 

ınuallımi M ünı r, tap o nuunur .A ilah kerim. Ha eır" ilırıden 
pertıoi ir cınayet o ılo. Hır kı~ın mUtu11ır olarak kendı- yıkıJmı,, ifadı yermiye mnkhıdır mü' Tiirk yavruları Taıat•ı ola• 
g•nç ıt1vdJJlı genç n 6tiiHl bu wıle eTlenmıyt:o.,jtm;, bfttkala- olamadan ha1ata iÖ•l•rloi k•pa. rak tıçer kı lo almıııl .. r ve rrilr• 

larıntian Oımftl heyl•r nr.Otnr· bır payton ıörö•dü, aankı Hır.ır v • " 
kızı iiç yorind~n 1arah7uak öl n ile aHtka pı1da .•tti~lnı mı,tır. Katil fırar etmit iH dı pözle,mit l ırdır,' Valı K~zım p• .. • 

Cloaumoz )'tırlerındtn hıle giirill · ır19tı bıse.. Gele gılı 5'eldı hır ıt 
tüter çıkaran hu uruk makme de baktık: ki uaha doln! lora cJürdii: Zflnneıten Nıhat ba •fipbenln ı p•k ıa sonra sabıtaoa yakalan• önümüzdeki den ıoneıinin IO' 

yalpa 'fara Tarı uzak yellıuda memur ları ioradıuı dörıiiyorlar HAı~ıee hakkınılR aldııtımız tH•rile diin Ö'tleye do~ro Sılı- mıştır L•ylA hanımın yaraları nonda tatilde •i l Ayıt merk11Jıri 
tıfıı!Rtı eştıi?ı'fa 1•~1,.ornı: mıye ıoka~ında I.1•11& banıruııt sol memqı •ltındın, ıol bU1ttiin· •il~yıte ha1tlı bt"ı"' u"n ka .. ,alard• 

ko u7or, göttiı darlıgma mlip Kun 71rini ••nr, kam: - Gtl t a • u. "' ,, " 
kıç~melıkt" oturırn on 11- ot-.rdoı.o •Tını oıtmı• Ta 1tTdı1t1 d"n Te bftldırı•dan•ır. d•ha "tnı' ııı rnı' kya11ta bu ~balar•• 

tel& baetalın gihl hırıldıyor na hla dı ben bn Allabıu " f"I 7 "" "' .. v " 
Yolumuz yıne Nıynz onıının k•rında kafayım diye nuakıt kis Y•tında .M .. hm•t oRl• Kibat kuıa hır müddet ko•otma,tor. KıtH, oürmfinü tamamın itİ• açılm&1ın1 kıırarlattırmıotır. 8• 

•fın<li iki ay eYnl HüNyı11 kısı ?\ ıhatla lJ~wll ara11nda oerıyao raf etmia 'fı d•mıtt'ır '-ı'•. milh im ııae11le ile 11bbat müdür• 
içınde •. Nobuı on11 <1edıkltırı g<iıt1rır . 'l'abd bı~cl• bo nezaketi J v .. 
bir kü9ök on7ı g•9tık, g•çtık hıı ,<inly• feragat o kabrAman· on h"' ;aşlannd• Lflıyı~ hanımı deu muh11nre bir aralak 'id- - Ent hen öldürdüm. Kındf. ltt!ü mefı.{Ol olmakta Ti tlmdıd•• 

kaçıı "' "k kırltıtınıttı. ka2ırlıklar yapmaktadır. 
·amma otomobıl c1ı yürümekten lıj?ıoı heklımedık. Y"lrıız tehır- detlenmıo, ~ıbaıJın ken .. ıame bir ıiai 1tTıyordom •Tlıneoektik.Fa-1' ıh t o ııunıuı adhye<'• fe - .Mobtılif kaza kaymakamlı· 
.-as oeçtı. Tık. Uıye nefHİ tn- den bist imdat otomohıl gön· "f d 1 L l k J e•Y r•pıtoa~ıM göılerıoın bMlin kat ıon HlllllDhuda hatkalarll• • kı ,. ı m1 ş •I a ıara t'falet o •• rıa.l•o timdidın Kindırbayml .. 
tuld•. Qalıf, çabala, koluııu çnir dermeJeriui rıca ıtttk, ndıttı- kıT.la evle'Cle<>•ltl 1'atlıle tıbhy• d•n, nııy•trnd•n •nhyan Leyi& alAka pıyda ettığlnl aalaiım. rlo yerlerinin tHpit tıdıhaetİ 
nafile, ne olacak... Arkuından Jer. hu Tadın ilt i rahatilı onları o:unmattn •Ti•• ,ne yakı il hnlnrıan komşu Hanı yar olmıyanıo batkuı•a fıtenmt,tir. 

itilmek llllmmıt,çanılz h•pimis u~urladıkhrn ıonra yakl•oan • k- Söylend\J?ın• ~öre N ı\ıad ı n ları Fatma b1'm111ın •Tıoe ka9mıt da yar ol1nama11 için kendiıial - 111111 

ltlyoras .... bıpimıs makınının şamı ıabatça ku~ılanıak i91n ahlAıı. lrard•flDID bu kızı alma- hr.FKkat a:aıh '••k zınJh kıat öldürdüm. > Mükafat 
arkaeından aayaaarak itıyoror.. otnracak çımınlik hır yer• ç .. llDA ltir t rlü riza götterm•mıt arka11adan ko,arak: takıp etlDlf Katıl K ıbat tahkikat •nakıle 
.i~ır •fır ytiri.ı1or, yol ilıtiinde kıldık. Olacak bn ya! Oniind• Mütnddlt defalar c ba kızı ahr· ... tam kapıdan rirerkıa belin- dün adliy•1• Terilmif, hakkıada Kazananlar 
kMtanı fltıogi umit gibı arasıra ökfiılerını köyı göıiirH bır ço-ıe..•t aenı eYd•• kunrım > dı1• den çıkardığı kama ile ü9 ytrın• kHılen tevkif müHkkereıil• BornoYada açılnıış olan ehli 
pati 9ad Hiyor, fakat i'te o ka- ban QtfrD4Klın hayunlarını ıa- tebdıt •tmtttır. d11n yualamıthr. TıtıylA altlıtı umnmf bıpiıbaneye kooulm•9tar baJY&a 11rgisindı biTincilik k.-
.ıar .• ZaTallıcla ıu totoldo lırnaga geldi, yalınıDlııda (Orta • sanmı' olan Ödemitin AdaıörDf 

Bblm; akaan tek~ Tızıyetind• köy) fıutlı . Tapoon bir puıla Demı·r Sanayı· ı· ou·· n lllarlıdercde Bı·r Ti Bezde1töm• köyleri bogaıaril• 
otomobilin arkau11dan makineyi yazdı n 9obaaa urdi: - Honu J \a Boıoayllka, T irenin Uo~uı; 
lttijtimis, yilriittütilmtiadın m11- köyüa mobtarıaa götür, Ttr, nıbıyeıt Tı Kıınalpaşa ku•" 

allioı arkada,ımuıa ltu ı11ıa Hkı• unutma! t1ı4i. Qolıaa ke- c· t Old damızlık ıtıkluinin mfikAfatlatl 
•nda tarıhtın bir ilham gel41i: mal ıtıaa ıle paılayı dıh iip koy. 3 Mfttahıssıs Şehrimizde ına ye u baytar müdiirrngii tuarıad•• 

- Baogi ~ir ff ra'fn arabau •ona korda. Ta af:?ır agır ynla dün posta ile yulerioı göod•' 

ııötöryero~. dUıiildii arkaıındaa 9ok ı:~9m• · Bulunuyor H 1 o 1 rHmittır. 
OülHetitk: M1&kiae1i bu mta- di hır köylü ilaha gôrdiilr, •n• asan a i u Kasap Musta- ~ Od - .... ı··h· • t 

lktieat V •k81etı demir 11nı· 8010 tıya 
ıral fiHr• •piy götürmüttb. Bak- da tınbihat verifdi. Nohut oırı&ıı- fayı Yere Serdıeler 
tik ki 1eren1i !tir kayuau• 1a- nın bn telıiıleriltı etrafa tm~at ı ta yii nıtHobaıruslaraııctan ü9 k.ı'ı Akçası 
nıadayız. H•pimi• birer ıu 19'" rttı nrilmıtti.Hiz u: çok fJ\tışan diin Izrnir• geJmıtltrdır. DHn ögledın •nl Narh<lere Moıtl\fa11 öl<lürınegi akıllarına _..ı 

1 · 1 le i .ı .M üt•h11.11111ar dttn Ticaret oil'armdaki 11b11 bab9tlerlnden koymntlıtr n düo eTltrinde Tıcarıtodaları rıiııamnamll" 
tiktın Mnra makineye •• lçirclik. ••ş ııı 1 ı.'? 11nız • mna Qın•• im- muoibınoı odalar her 1101 'fart• 
Hayrtt! MıJtr biçare ıunımuf, dııda m11ntazırdık. I:hT"a ıyiden odaaı .. •• di~er basTı müe11uatı hirindı bfr oınayıt olmntfnr. bolouaa bir 9ift• tüfetinl alarak datlarıoın yu··z.1• onnııo ı'btı1•• 

· · k d n... 1 zıyar•t ıtıultlerdir. iiccı.r elin- O lıı.:aıabın t rluına lt•itltr • u dıba ilk iti,imisdı Pat pat!ıtti ıyıyı ·arar ı. v-tmenın nJan ı ınayıtin Hlııbl bir ahtoak a 1 Y akçuı olarak ayırmaga meobof" 
.,.. aisi bırakıp hı•landı. A• kal. hoıof• gelen ikilçHk hır l!c>Hln kena- de mevoot demir ıtoklar t.tıpıt rueıelHinia daYaıı~ır. Badı11 oradll puıa kormo,ıardır. M Dl darlar. 
aın artık ons wörötmııte ah•mıt rıoda;iinümfizdekr ıe11ıv. y •llardaa edılmıttir. h k'- .1 l1'fa bir aralık çardaktan çılunıt lsmir ~L1inaretodaıı ha •••' 

" l!ı v MUteha 111lar mtml keti mis a &.ıuva alclıtlmıs tafıllAt •u· k 
olan itimatla çok •a1aoıp Jun· makin• gi1rilltüıil, otomobil tene- dur: H i tinı gördö ten ıoora C}ı&f• bu parayı Tl\ıiyıtin miiaaad11I•· 
•tmi•\ TtrdlJimbıdtn hıpiroiı dı rinia ı'ıklarıaı arıyoruz. Yıldız- de demir aaayiinfo inkt,ıtı t9ıa Narhdertdı kaaap Sırrı oğlo da~a döoerktıu an11.1ın patlııao ligi hı1tbil• ayırarnıyaoagıoJ 
.rkaaından Hod•y• varacaktık. lar bılirnaıJ?•, parlımata, ııölün nı yapılması ıcap •ttiııni tetkik çıftı tüfeCındın Çlkan tur k11r· Vek&lıte bildirmıştir. 

Otomobııtmiz köye kadar diirt karanlık yfhHnde birer kı•ılc11n •d•eıkln "' btittin mıntakarı M01tata kınclıJırinden "laoı~ı fUD m•mailı1hin omnaa.oa lıa· 61 ti ...... •MAi ttlfl 
b•• defa bo,rnldw, darda, indik. ribi ak11tmtye batladı. Ay g•9 gutıoıklerdir. olaa parayı Termıyeo Katırcı betle yer• 11rmlttir. ' er • 
Obüs k"ö1iin• 1ak.ıa kalmıth ki dogaoak, birbırimızın yüsü•ü BaKÖD müttoba1111ları• busu otla Haıao Ti egla lbrahimi MHtafB aı•ı~ı yaranın t•İ• Ol9ü Ti ayarlar başmüfeUİf 

1 .. ii S 1 h rı· ıı Tıoare• odaı• .. da bir toptaotı da•a etmı'' •• Haı•al• 0 ,.10 1 1 h 1 .. 1 .. t•· K t·ıı 1..8 b Yeki il Lemi b11 ınıotaka dalat' yaR•or Y•im•~a bz,Iadı. Hatif· zora ıor fCHuı. ı~ara arıu er • • • "' .. " rt ı <er " o mu' or. a • a ·-ı 
wapılm••& mubttm•l.11r ... I . t t '-t ft I lindek( Tİlayetltrdt teftitlerır 

... akctrda bafhy•• J•tmurım çekittı açılan kızıl ı~ıJ?ı ancak ,, - " • bo•dan ıon dtreot mnğber ve ogo oınıye ı yap ı .. a •nra d 1 '-t d 8 tl6 - . tl'am •1 •mı .. • ır. aaı .,. 
bıslanaoaaı hv!atlardan belit idi. bir a'f"OÇ içi ilıcadar bıT yer ay nı•ıaııahmerae olmuşlard1r. kaÇDUfflfla da JaDciarmac::ı ya• ti d .. 1 ·· 1 ini• 

Af ' • r• ır " o Çll "f'e ayar ., er 
Allalıı Ter11 de makin• lıoıul · dın1atıyor, 11rarlı pıarıltılarla l:haan He lbrabim, kendllt- pılan 11kı tak~p netıoe11od• nokıan halde denen ıltigı görtil 
maaa d•Hılı kö'ı gırdik. Koyan i9ınln 9eltr11i11dı dalgalar .rapı· lkin«ıi Topla.Dil rlal daya etmi, olan kaaap yaka-yı ıl• Termıelırdir. müt T• icap ıd•n tedbirler alıll 
gübrNı kokan bir aTladan &•9ıp yor, açılıyor, ıönüyor. Bugön Tali Ka•ım P•tanıa ... ., 1 •• •• mıttır. 
ılit kokain bir odaya alındık.Ah Saat on l'&rdı. Merla:tpltrfnin riyaHtlnde Hil!lial.ımerd• Jkinol Reşadiye Ali Riza Bey ·----------~ 
bı köylü! Anaodolnaun •tr11in- hatlarında rü~&Ardan ıönmız bir toplantı yapılacak Te çoocık B Hazı·n Bı·r ırrı·hal 
a. oı ... ,Dl temi• kalbi görttuıı •• .kap•lı ı.nerıeri .u.ril• tnt•• hat tra• proır••ı kaı'ı ••kild• Açıklarında ıtaı,.aa aıt••••l-

KTind• taataoa, dıbdıb•; g•- iki ınırkıpli geldi. Bızt imdada t11pıt edt1ecıktır. • o t B nin Opera.ttlr6 Olda. 
nit katafının araaıada uaon milel- g•l•n Ortaköy muhtarı n bek- A. - V Bır 888 ~lund1I Ottzidı doktorıarımııdan Ali j Tüccardan Zeki Şükrü be 
det 4la7auaca'k paran olmadığı 91.. Hır kıbkaba.dır kopto. Oıra. ğll'08 ... J'A ezaıltli Dün ıabah Retadıye a9ıkla- RiııA bey İtalyan h11tan11hııfn, yin refikası, Auıtro - Türk 
Jaalde bısdın daha ı•nı11z n nın telıizil• giden babır h<>ylı MebpaH hanımın e'findı ken randa bir 0111t hulonmnttor. oıraht t•f li~inl dırulıt• ıylemif Ttıtün şirketi Bulgaristan 
bizden daha mıı'ot, biıdın da· bir imdat göodermifti. Muhtar diıin• teoaTn1& tı11ebbüı •tmıklı Yapıl•• tahkikat netio11iudı tir. Mtılığiodı temayüz etmit mlldUrii Mehmet ikbal, tüc· 
ha cömerttir. Ho~ i•Qi•ir, 1a. hö1lik bir kıhm gıtirmi,, aıTa· muaan B,retpa,&d" M11ırlı oıd cMedln •IJI "' yafltllında ba- kıymetli ~ir operatör olan A.li cardan Mustafa Rahmi ve 
ouou ho' &"•çirir, büyük hir lı gttirmif. Kıyif jört yiiaön d11inc• Tokaydın ıok•J•n•a 22 hk91 Haoı Y111at ıfındiyı alt Rın bey fimabat b11talarıo1 lııem Emin Lütfü beyle . in bemşı 
fıylHof yiinj:?'i Hı ba gıç•• tlıtünde .. Mobtarı bararıtlı te- •amaralı eTdı oturan İbHn oflu oldnğn anlatılmıt Tı yKptlan ltalyao ba1tan11indı hım dı re1ı ve tüccardan Vedat 
güniinü <liine zammıchr, yarını- 'ekidir td1rek yere Hril•• ki- Sadık mevkafı11 "Rırona mıh moayını ••tic11iode kalı• 11ktı bnınıt moayıııehın11ind• kabul Tevfik beyin halası Atiye 

01 da ıenıız ükiizünü• 1&~rı1mı limln ortauadı birer c1iyojtn bımeılne verllmil)tiT. ıindın öldti~H hııhlt oJnnmnetur. eyliyıoıktir. ltalyan haataDMi Zeki hanımın genç yaşındı 
feneri ı::rihi konan JAmbaların •••••••••••u••••n••••••••••••••• .. ••u•••••h••••t•••t• .. ••••••••••••d•••••h••••••

1
......... ıdare bıyıthıin Alı Riza bıyi in- t t b ld f · · oktı1arak kırmuı çıbr11111dıki • stil iiyor n bH baoımı arkaya a o nnmut o a ara anıyor, . •. . s an u a ve at ettığı tee5 

ttrafırıa dızıJdilr, DeTaltltr anıl- tıbapta goıttrdlıtı iıabttten do •• J b b 1 t tım1z gtilütiiy1e: Allıb kerim- Y nrmit bu H&hl ma11sara.rı 111· bir müddet bö7lı tekmil katar . • - sure a er a mmış ar 
dı, Artık aababı bekliyeoıktlk. layı tebrılr ederken aziz dokto K d d 'd ·ı · b 

lir. Dıye kar,ılar n fıakat ça· rtdiyorum, bir bnlat a,a, ay bıTalandıktıa ıoara arkadıa ff k ti e er 1 e aa esıne eyao 

J 
Rn 11rada kulalımıza bir B rumuza mun a ıye er tewHni taziyet eyleriz 

ı~ır. 1 b•luta doaru yürtıror. •lat dennln ko7rn~a•a yapı,an: erlıri•. 
• korna 111i ı•ldi. klnoi bir H• • 

.. • TlnQ ıçın•• arata kalktık T• bımbıyas... Aya yaklatı1or T• - Aman, dıdı, diy•r, kül&. ~ 
Yldık, içtik, ışimızı gürdük. bakıkıo.tın ilıride bir otomobil korkak liptioiikltrlı ayı öpiiyor. bmı ııkı tat yok1& itimi21 harap .• r,-

Yıno ha araak makını il• dö- korna çıalırık yıldırım gibl hiu Uçluı, aya daıea 09l•rı 1&11ki Dede ha ıözdın ürkerek küllhı ~LH & ---n .a 
ııüyoruz. lçıroızd• hır ıııdıt• doj?ru gelıyordn T• gıldi. Obl. eri1er. Ne hulya ne zn:k.. bırakınrJyor. Haydill • Aşagı, ~ ....tılt-~ .ı._ • var: makin• tekrar yolda hozol- Aman rarabbU. :. glim diyı kıtaril• hir dütiiyor 
m ..... ~ii~tin canı ohırmo, der- Şoför aarbottn. _ taadada yı- Bıkt6'l dedelerden blrlel ha· u 119rıyor bakıyor ki batı 1•• 
lır cfottı u galiba.. Bn aeterdt tiştım dıy• kabarıp ıofraya 9ö tırı eayılır derıcedı 11rar 9ek- tıktaa roindın ~ö~mtt,. 

arkaffüıtıklttrdın blriıl patladı " kın şoför bir az daha i9tiktn mi~ ye mindere usanarak hulya. Rın de httlya ile oıra,ırkH 
ıankı hıı ıa11z oTnda a r kamızdan ıcmra - haydi çocuklar dıdim ya da1mıe. Kıncllıt bir merkebin bir aanınh old•. Kendimi fOfö 
bl rıeı tRbanoa attı. lndık, tıkır yola .. Zira Takıt ııçtf. 11rtıoda dneoi oluyor, arkaaında rtln yeriniiı Te şoförü dı,ardı 
lık ıcikiildli, zaıralh toför agraşl\ Giilöttüler. Derlenip, toplanıp birbirine bağlı kırk c1ın .• Hir yuvarlftomıt boJdam. Hıala oto 
uj?ra a df>Jıği bnld•, yamadı, bin otoınohilı athyacaktık'. Oıl•n bayU gidiyorlar. Battnın tıpı· bili ıürtn fOför nbaha kartı 

zahmetle taktı. Hadı tekrar yola tofnr iki yıdık laıtik rıtirmit ıiade amueıa ltlr kartal bıJeri· bıni otomobiUı bir bıodıge 
aradan 00 dakıkn ge~ti, biriıı" hu 1:1ıtıkleri bizim tıkailt oto :.- yor v bııı:im dıdınin kiillAbın· 
d ha ı ıatlad b d · · d ' k •obile tıkıana ukiıi dı ayak-

• 't ı, a ı yını ın ı , dan kaptını gibi baıraya! Dıdı 
landı . .Eh tıralıı ferah ikı ma. 6 

yine !illik yamandı. On·ur çıt· külldb e itm ain diyı iki ile kül· 
kinı .. .Arkadatlar earhot 'otör~ "' 

medo tekrar patladJ. AkliliRin den korlttnlar Te bıpıi ilk ma taba ynpışıyor, kartal açtogu Ti 

ea büyü&ü ne yama kaldı, nı kineyı totuldalar. Korktukları kalktag-ı ICJin dıdı de kalkıyor, 
ıiiliiı1on. 1 naandaa nnk bir yer· kndtır varmıt yal.. Hın 011arıt ayaklariJ• tutonJnğ• mtrkıp te .•• 
cJe hol bel ftnyandın batkı bir göıttrip imdadı gıl;n otoya at Qılbınndao merkehe baglı biriooi 
t•Y Qfmıyan bir çetm• yanında !adım. Oniimdeki ~oförd•n batka deTe, derken iklooi, ü9üooö Ti 

•limir: bögrHıni.iıde birhirinıız" kimH .voktn. En öndı Ti ıiiı'atlı aibay•t kırkıncı. bepıi yırden 
hakıyorıı:t Tt gayri ıhtıyari ibir ilırliyoruı. iÖ~• kalkty(Jrlar, ıon itl'enln 

"t•J ıö.rlııu~deu 2ti lii r 1> 1 a~ . Oare! Ay parlak cebnıilı ~öktı ıü kuyrn~aoa ift1a bir btitati d• 

atmıttı. Elimde; içtiğim ıigara

nıo oı oldtıjlonu t»ilımıdim, 

kaybolmn~tu. Tuhaf blr,11 ol
muştanı. Rırtarafım kırıldı mı 

diye yoklanıyorum, hıle tiikiir 
birşı1 olmamı~tım, oJmamıttım 

amma b11 otomobilin dt aunııni 
kırılmı,, öteki 1akat makineoi11 
yedıginllı Tt ıabıla 1.1anlarında 

•ebirı girm.i,tik. 
Toll Dil 

MILLl KU1UPHANE Sl!VEMASJ 

BUGUN YENi Pl~OGl~Al\1 -
"Madam BUTTERFL Y ,, tahcserinin unutulmaz yıldızı 

SILVI.& SIDNEY 
THEODORE DREISER'in meşhur ı omanından naklettiii 

JENNY GERHAROT 
Samimi bir aşkın hazin hikayesi. Fransızca sözlü 

lldveler: 1 - PATHE JURNAL, dünya haberleri 
2 - KARANF'JL Münir Nurettin beyin şarkı·ı 
3 - MIKl MAVZ Yamyamlar Arasında 

D•kk t • Saat 17 seansında: SA YGON GÜZE 
1 8 • Ll filmi tekrar edilecektır 15,30 v• 

aeanıına gelenler aynı biletle iki filmi de görcbılccck· 
lerdir. 

Seanslar : 15,30 - 17 - 19 - 21,15 
Fiyatlar : 35 - 45 - .SO - 60 kuruş 

- Pu,emlH Oantı Yeni Program 
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Uelftl ___ ey Er~anlde Deniz Faciası 
Ankar d Büyüt Teessür 

Urandır~ı 

Yaza:n. ; Rebia A.ri.f ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• e en erın 
·ne 

Ar ası Kesil iyor •• 
sla n Gibi Yı"' i e~ ... 

El trik k ·kter · Yapı ıyor 

-12 -
Tür · E rafı da Pro ·e azırlanaca 

A nkarn, 7 ( A A ) - Mar ma
rnrlR vtılrnl>nlnn d n iv. fnci R 1 
lıüldimllt 111 lke?.incle deriıı bir 

Ne kadar seviniyorum bils n . ile birlik olur. O vakit o benim 
Şimdi. hiç olm ıZ5a sen, de gece arkamdan. siz d e gerçek onun sat vekale ti memurlarının otur 
)eri nöbet değiştlrdıkçe biz·mıe arkasından g elmiye mecbur m lar1 için Yeoişeh rde büyük 

Ankara 8 (HUSUSİ) - lkti· 

birlikte kalacak. bir iki saatını olursunuz partman yaphrayor Bu apart-
de bize vereceksin. Birden tey,ze inin silahı kırıl· manda bir de s 'nema sa lonu ota 

Baban seni büsbütün hasta m1şh Y lvarnn halıle : caktı r Bu suretle veka letin bü 
neden. ve doktor Nejattan ayı· - S anki gene g itm·yecek mi tün memurla rı aynı a pnrtm nda 
ramıyc.ocağını anl~d ığı için , ora Tomris? D,emişti. toplanacaklardır. 
ya yakın bir ev tutmak is tiyor. - H yır, s iz tasa etmeyiniz Zongulda1' Havza ınd 
Doktora da yazd ık. Bızc elverişli teyze.. Ben kcndisile görüşür Ankara 8 ( Hususi ) - E lek-
b ir ey bulursa ne ıyı... anla§ırım. Çüdkü biz~m de daha trik mesele inin tetkiki devam 

t iir nvanclırmı"tır. 
Dnlıiliy" V4'kıli Şiikrii Kava 

b11y kaza flebrp ve mii ebhipl • 

Tomris, acı acı güldü .. Elin nasıJ 'w'e nerede yerleşeceğimiz ediyor. Mütehassıslar Zangu'dak· Ankarada yeni şeh1Tden bl! man::a10 

deki mektobun içyüzünü 'Pek ~c~ bel~i değil. ~e~irsiz bir tan Ankaraya cereyan getirilme· 1ür.klyemn Gallr lfl lbu saba~ viliiyeti. belc~iye~i 

riııin d11rbu 1 m vilRna çıksrıl
ı a ını V fl ce11etl r in bnlun<l nr -
tarak m rıuıınl defned ilm ı i'ııi 
tıle f onl n l lnnhol Taliı i o ın
retrn iş T kazRzedeter in a ilele
rine ~al i :va ıtuil u biikt\m tin 
taziye n te a ü rllJ' iIJ i bild ır
ın i~ti r. 

ltalya ile 
Yeni Tica,ri 

araşhrmadao: ıstıhza ıle ılive ctmıştı: sinin pahalı olacağı kanaatında · Ankara, 8 (Hususi) - Ma ve aıkcrı kumandanlık daıresı 
- En son ann sini, babamı - O rahata abşmıştır bilir d 1 İkt t V kil t ., liye vekıli Fuat bevin riyasetin~ le halkevini ziyaret etmiıtir . 

. ll • • ır ar ııa e e ınce 'LOD d (K 
ua peşinden çekiyor! Dedi, Bili siniz. Onun gıbı tam sa· ld k h .1 ' d k de mütehassıslardan ve matfye Vekil bey öğle en ıoora • gu a avzaıımn ı erı e i 
yordu ki bu eliştc ondan zryade loo adamı olan nazlı beyler v:aziyeti ıhakkınaa d t vekA lefi müdiranından teşekkül ban) madenine gitmişlerdir. Ankara, 7 (AA) _ ltaJy"' 
tesiri vardır. ~oksa teyzesi A:n· her güzd kadının ön iinde gün· kikler yapılı or Ya ıJan ah ebt edecek bir komisyon Türkiyenin Altm arama idaresi miidiirü ile aramtzdaki ticart itilfifm bazı 
kar.a bağ eğlencelerini, rahatını de 'üz defa ölümden, ö lmekten anre Zo rd k b P b~sak a gelir itini ve geliri toplama işini Hadi bey ile diğer mühendis· kıs11nlanrıı degi,tiren 29/9/9.3ı& 

itilafımız 

1- ak t h b h . 16 - ' ngu a av.ıası ır aç l . ı· k 'bt" .!J b · ı ı · oır ıp a ar ın ıa damarı dem vururlar amma, bu fanta sene sonra ıenede be .1 tetkik edecektir. Bu hususta ha er sım ı urşun ı ıva eaeo u tarı ı ı nota imza T• teati edıJ .. 
olan bu -yangın merkezine gel zileri, asıl ölüme karşı koymak t k.. .. k b'J k:. mEı 

1
Y0kn zırlanacak proje tamamlanınca madende dört gündenberi çalı- mi,tir. 1 t iliihıı liıtclerine ait bn 

meğe Clünyade razı olma .. dı. . d k h ı on omur çı ara 1 ece ır e - h k k.:ı · ı lkt cıyorlardı Sabahleyin profesör tadilôta göre kont•nJ'ınh t~kaı '" sırasın a, pe atır amaz ar sa· trıkli tren ve yan kok fabrikası afve llele ta uım o unaca dır . .,.G 'k · d. "dü 
Gene onunla münakaşaları nır.Jm. . • .b 1. k Ma ive vekiletince Fransa an ranı ve maa ın umum mu • müddetlerhıi kontenjRnllao ka~· .. .. .. .. ı c:ı · ıstı sa ı artnaca tır. iri -t h .. b .. f tt' "h d" ·"'-bd l d k i bd goz.u onunc eı ı - Mer'hamebiz !.. Sen ?.aten getirılecek olan 1 mu e 1\1511 ru aş mu e ıı mu en !I n u · nara gayr ına t ınreit• 

"-.Ben Clc doktor :Nejatla gi· onun ibir eyine 'nanmazsın hal Bur,sada lpllk !Fabrikası memleketin vergi ışlerini tetkik lah Hüırev bey de madene git· ftal1•1• ~irrıı11i temin edilmi,tır. 
diyorum eyze . bu'\ri seni.. Ankara, 8 (Hususi) - Su · edeccktır. mişlerdir. Vekil bey ve mühen· Vekiller beyıtinta taeaikin• nrze. 

cl'.eye?. T~yze•inin yine istemediği merbank Bursada iplik fabrıka Elaziiz, 7 (A.A}- Mersinden diıler akşam ieç vakit dönmüı- 4ileo yeni Uildf taıoıktea ıonrı., 
- ŞımdiJik Eıkişehirde sıb bir yola çıkacağını anhyarak sö- sı "Çıyor Makinalar sipariş edil· gelen iktisat vekili 'Cc•il Bey lerdır. Vekil bey. yarın aabab Er imza tarihinden itibaren merl 

hiye yardım şubesinde doktora zünü kesti : miştır. geceyi şehrimiıae geç'irmiı ve ganiye gidecektır· olaoa'ktır. 
yardımcı olacağım -Ne ise artık bu oı sözleri 8 M • • M • ------•11~•._.•H•H•~•••-----

- Deli misin Tomris! Bana bırakalım ·ne lıınir hasreti A~ d ı •h b t ı• • F T •d 
değilse babana acı .. 1zmirin ÜS · yüreğimi yakıyor. Onun yaralı , . ana a ntı . a a Ki ransız orpı osu 
tüne kara kabus gibi çöken düş- gögsünde annemin kimsesiz ök-

~an istilasından beri, biz de hiç süz kalan mezarı beni çekiyor.. 2S Bin Vatandaştan 19 Bı·ni Veni Programa Göre PertŞembe 
bır yerde tutunamıyor, ruzgara ifomris dü üncesinin bu nok-

tutulmuş yapraıdar gfüi :}'andan tasınaa içini çekti . Reyini Kullanmıştır Günü Istant ulda Bulunaceklardır 
yana sürüklenip duruyoruz. Ha lıt• geniş bir meydan .. . Iatanbu1 8 ( Hususi) - Limanımız.ı ııiyar~leri beklenen iki Fran• 
~ır şurada yeni bağımızın .sükünu Tilkilik .. işte Osman zade vo· .A 'lRna, 7 ( A A) - ~ .. hrım ı z mıztle dtıfter mucılıınce reyı sız torpidosu yeni programa göre birinci Teşrinin on bir.inci P.u. 
b~ ~h~nnemlerd~n .. uzaky.aıarken ku~unda yeıillikler içinde göğe htılPtlı,.e intıhll hı tıkaerıy .. t n ısn. •tıt • lik elhbıl•o•k yırmi hıt hın ,embe günü limanımıza 2'eJecelderdir. Torpidolar elyevm Selini.kte 

z ~~ andan s~ruyerek yine kanat germiıgibi yüksek evleri •• undan 5000 rey fazlaaıle hn Tk· kiiıor ,,atllndatlt\n on dok az bin bulunuyorJar. 
t op t ufek ateşi rıne mi kar.ı tı- Oradan anacığının, icli ıev- tı•m ıaııat onda hıtmıf r•y unlJı küınr "Jatandaş re1ıni Jrnllao 1 V ı• ht M•• j • G d•I 
racaksın? Bırak rabatımızı boz- gısile dolu 0 evden ayrılalı ne lan lu~y•t 11r.11rnndn mlihiirlen ıı11 ttır. n.,. kollanma niıpeti ae SVeÇ e 18 I UZe eri ez I er 
mıyalım artık. . . kadar olmuştu? Günler, ayları mı4tir lfot{finkii ı11tıhahata hi hn ıautle 1iizde yetmı' beştır. latanbul 8 ( HutJusi ~ - lsveç Veliahtı Prens Gü!lav Adolf 

. :- Sıze gel demıyorum, sayarak yıla ulaşmıştı. Bu ge· rincı Yf'I ikınoı ıriinler 1tıhı !bal. Bo ıur~tle fırkamız çok parlak Hazretleri bugün de Müzeleri gezdiler. Müıelerimizde1ki intizam 
NBıçın ~a'hatınııı bozacaksınız? çen günlerin her biri bir tarih km co,kon tuAhiirlnıle d11nm bır netice kaaanınıottr n Ada· ve mükemmeliyeti takdir ettiler. 

~D gıdersem D• olur? işte Se lblSlümü olacak kadar bidiıeler, •tm1,tır lntıhıtp •nclimfıni hn nal.tar medeni hAklarrnı kollan lskeoderiye Seferler.i .... Yapan 
~ıh ~'ğ~'beyim burada .• llsteC:liği 1 valC'alarla dolu olmuaydı! Ona gf'oa derha l tophuıaoak Te aan· mıttla "'.Y"at riiştiinü ızharda bir V ) d 
Dız 2l~ı (eyazim komisyonuna annesinin ölümünden daha acı dıkfano AÇllma Ye 11Jferin tunıft Örntk olmuşlaı-dır. İotıba;p ka apur ar a 
yerleşh!. gelen vak'a teyzesinin, bu eve ~akıtlarını k:ararıa,tınoaktır. iBa nunen bittil?i laalde bel411dı'• Ankara, 8 (Hususi) - lakend.eriyeden avdet eden deniz yol· 
.d.- Tomris o da kalmaz· Sen yerleımiı olmasıydı. ' yııllri intıhap çok ~ıkkata .önünde hAIA halkın içten ıeJen Jarı idaretine mensup vapurların gümrük muamcleluinin lzmicdo r ıncc, ne yapar yapar mut Bu nasıl olmuştu? Bilmiyor. de~er bir ııtıt•c IY~rmittir ş~h tenlıklni dn'am eili ... or. yapılmasına gümriUder vekaletince karar verildi 

~k arkandan gider. 'Bizi de Yalnız teyzeıınin oğlu ile bir da K • . . . A"alıı·yet MeLtep1erı'n"ekı' Muallı'mler 
srıtmeğe mecbur eder ha evlerinden çıkmaması zaval- {) y \' ç ı _ va 1 1 u 
. O da biliyordu Semihin, her 1ı annesinın yerini aoldurduğu n a e u.t:uro ~nkara 8 (Hususi) - Maarif Vekaletince hazırlanan :31ea 
ısteği Nerime teyzesinin dileği, nu ve Semih ağabevioin de ba. talimatnameye göre, akalliyet mekteplerindeki muallimler de ba f 
tey%esinin emirleri de babasının basının erkek evı at hasretini Haraları Faa iyete Geçmiştir ka ~•zifelerde çahş•mıyacakıardır. 
irada makinesini çeviren mo giderdiğini anlamıştı.. ispanya Cumhurı·yetı· torü idi. Her halde 0 da Semihi ger· Ankara, 7 (. A.A) - Zıraa t j Uznııyayl" at yetıştırıcılıgi· 

Fakat :genç kız şimdi tey çek bir ağabey gibi tutar, ona V.ekAletırıce hayvan 'ıemlinın iı . nin tıkılmıilii i9ı• d• ilk i' 
zuinin raha ına Semih an-,a duyıu. larıoı. açık kalple aöster litn yolunda ıe11p eden tethirl• ohulr tizın boradaki baynnlar Londra 8 ( H. R. ) - Ajans Royter İspanyol cumbariyetinin 
b "' k :t d F k .ı • rın alınma ırıa dn·aın olunmak· ' . . .b ı kurulduğu günden beri en vahim bir buhran ge,irdiğini bildiri .. 

eysinin bakışlarında söylen mi· 1 me ıı er ı a at ıışte bu faka kAml len etüt sdılmıt ı zar ıtı• H k . .. . .. .. . 
t Jt b b · k tadır. Bn meyanda 1934. a11nt1ı . ' yor al evlerıle mufrıt fırkalar:ın butün kuluplerı kapatılmııhr. 

yen karııık duygularına .. ! ın a yanı ır irıne arışmış 1• kat mu 1 yapılmıt P 8 ( H R ) L k b rf 'dd 1 
ülkiisünii feda edemcz.dı· ykuact~ı öyle çözülmez döğümler idi ki Hazı ran başında k o rtdan Konya cere • arue eeı .. • . ar~ı - • - erout a iıı~si ö i idareyi_ şı et .e ~ta.t· 

y" Qoknroy h 1 ,, tır. K11rakların enafına ıor• bık edıyor Sütun memleket askeri ıC:lare alhna gırmış gıbıa11. 
'Ye azimkar bir ses h b. bunu~ cevabını kendi ac ıvere· a ara arı .&aalıyıte G ı a d' 
••abı" yetle l t ırçın ır mezdı... Ne teyzesinin aazında J a· Q t il . d mnıtakanın ayğır ibtiyaoı tıdrioi rev er evam • ıyor - çın amış ı.. d 

1 
t d ~ . • geçmıt er ır. ı 9 ere "ıt amız- B 

- O - .. o•§ ır ıgı ımaJuözlerioe, ne d• hk 1'11raklar l{nacabıy haraun• •orettı t•lAf i edılıoektir. o 
rasını duşunemem arh'k. Semıh ag· a b"y d dk b b i il " B b. • e ı çe, a ası aan rönllerılmı,, Qnkuron hara· ıuntl• mıntaka at yetı~tir o ı 

e~ ızım ıçın yalnız rahatlarını sının takılarak : 
aegıl c~nlarmı verenlere yaklaş - Artık agw a bey d kt •ına aıt olanlar iıa yakında gön· Rin• moilArn bir ••kilde organize 
mak 1 eme eu derileoklerdıı- • ilf•c.-ktır. 

' .ası rahatı ve varlığı onla vazgeç canım .• Sonra yarın na-
rın nıce umgular yaraılan keskin ıılsa bır Semih dcmegw e ·· l .. k Bug"" day 
bakıJI d k d lı'UÇ U 
k arın a ar.ama , yur umun çekecek, beceremıyorum dıye· 

• ur.tutuş imanını, Güzel lzmirin 1 ceksın Tomris. Demesıne 0 ka Piatleri ytlksell~or Eskişeh r l\1ekteplerinı 
ykeşıl kokularını. barut sesler.ine dar bakmıyacaktı Eğer bu Aile Eskişehir, 7 (A A) - Şehri· Teftı"ş Ettı· 
arışan hava ile 1 k · t• • d . . a ma ıs ıyorum ıçın c bırbırıne bu nitanlı gö mizde belediye intihabı devam . . 
Nerıme ~~yzesi iıiddetle: züyle bakmanın Semih üzerinde etmektedir. Bugüne kadar ••- Eıkıt hır, ~ (A.A) - Maarıf 
-: Haydı sen de deli kız! de tesıri görülmeseydi... tandaşların yarısından fazlası ~•kili :A bı~in bıy Bfin buraya 

Sank1 burada o san olacak ol G k d · t b" 11- 1.1 reyJarıni kullanmıt ar:dır gelmış T• ılk mekteplerde t•t cnç ız uma a ıı oa ı e · 
maz mı? b ö 1 . 1 . t• . d . Eskişehir, 7 (AA) _ Bugw kıkler yapmıolır. Vekıl bey JıH· 

ın u s ?. erı a ayıa geçış ırır ı. d f' 
-oız m için :uğraşanlar• biz de A S .h. b 1 k b k 1 ay ıat1arı yiikselmeğe baııa uıa bır an öne• •9ılmaıım em 

b" b mma emı ın u n nı a ış a mı•hr 
ır B'tda {su uzatır bir kur u y • • " • ~•tm1ııhr. 

y · • f D Tı •• da da bu karışık dilgümlerın •••••••••••••••••••11•••• ............................................................. . 
r~ sar rsak çok ~ı? . çözülme zamanı geldii ni anlı· ç~rp~şacağız aamrım. Bunun yü / - Bun arı doktor beye 

B Of! çıldıracagım şımCJi yordu. işte başka başka duyğu k~n~. herhalde.: ~ ~ayıf ~ararsız giltüreceğım amma, senı 
aban gelse de samı söz dinletse ı 1 b .. k . · d · · · ı gonlundc bu urı11dı beslıycn se aralıktan öyle düsilnür glSrünce 

seninle ba cd' k' . ı ar a u uç ışı arasın a pıtırı • nın annen, benım de tc zem . . . 
~ ılınıyor 1 •• mıı hazırlanmış aşa souk bir su k . . Y dayanamadım ehodekı paketlerı 

- Bcmmle d w ·ı a 1 T" k çe mehdır .. ,, d'" ü w 1 k • egı • 51 ur katmağa sıra kalmadan en son T . . u~ rmemege ça ıtara : 
soyu, 1 ürk kah 1 ·ı lb omrıs lc:endıne o kadar k b" 
ed · ı d. w . ..ram an ~~ e ·~ herbıri bir tarafa dağılmııtı. dalmıştı ki aralık kapıdan uza - Gelenler n ar ası ıç 
b ı ~c ıgım. g.orcceksınız Ben Tomris yine kendi kendine nan bir başm iki defa: kesilmiyor. Hepsi de arı lan iİ 

u ınanln wıd1yorum . . . b" 0 JC.'tl 8' b' ·ı k S 6 
• cevap •erır gıbı: - Tomris hanım kızım di- ı yı,.ı er. ır ırı • yanı• -çı 

b k on~a 'teyzeıın1n miistehzif - Geliyorlar!.. Dedi. ye tekrar ettiiini du;mamı,tı. . mıı •anırsın. Aralarına aokol-
• ~a~n:an maksaclını Hzerek: Sonra derinaen rı6• ıeçi- - Senmiıin emine kadın? .• chikça ylrejim cqlsyor, ıaz1erim 

k a ın bu ~te babamı rerek tebarladı : - 'Beaimyal ICola 'lıuiu ae ıplcbyor •. 
aıııtarayam demeyınıı S...ıb - Semih atabey ıeabale çOk 711dediii paketlui ... t.nln - ·S- Wr -.. 

Maarif Vekili 
.......... 

Telefon 3151 Telefon 3151 

TAYYARE SiNEMASI 
• • 

J3-U-G--UN9 
HALK 'GÜ!VUDÜR 

FJyatlar : ı25 - 30 - ~O kuruŞtur 
Rflyiik aınema J'ıliızı f'RAY WRAt' n ILIO'NEL 

";A1WJLL'in temıil ethkle-ri, meşhur rejisör MJlHArJL 
CUR11Z'in şabeaeri . 

Mumyalar Müzesi 
Tamamton r nklı vP 'lı"'rRn ızoa sUzlfi IDPV i mın em biiviik fılmi 

Ayrıca FOX Diinva Havadisleri Filmi 
SEANS SAA TLAR : 

_, _____ _ 
Jie1 gün: 15, 17, 19, 21,15 
Ouma g-unleri : 18 t• i Ja•e seııniı 
Pertı8mhe ~iinlerı : .ıa, 15, 17 do mekhıpliler eanıı 

G gLEOEK HA ~"TA : 

Gftzel Fatma 
Mllmeaıflul : CL~RA BOW 
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- l ~ -

O Kadar Çok Bahsolunan Almanların 
Meşhur Casusu Matmazel Doktoru 

K::trşımda SAnıyordum 
Geçen Sa yııarın HUiasası j luşmuştuk B"na dedi ki: 

F!l111\/z ll•üı ekabil casuzluk leş· - İstokholmda sıkı ' dı ğ ınızı 
kilıJ/11,ın Jıızmtlınt (!ll tttk lsveçe lıau- anlıyorum Refakatım s i11 i sık· 
/:ti cıltn me.•lııır Fı ansız kadın tay)'a- b" l'kl h t d · /: mıyorsa ır ı e seya a e e • 
ıccilc11mten .Ha!llı Rı.~ar SVt Çft ııydw - r 
mu nışanlm KGl l Matlıen G1anıaktadır. ım . 
Tı.rıı~tı.t;ı fıir çok kırnscler kendisine - Memnun olurum. 
~iil'lıcli nıızaıloı la bakıy01lar. Bir Bir dakika düşündükten son 
ı;ii11 l l'İ ls"eç f'Olıslui taraıınıtan ba· ra ilave etti: 
sılrııış ,., tŞ)'ıısı ıııannııştır. Maılht Do ~ tlar ı m 

bu vuzıyttı t n canı sıkılarak pnlıs ıiın11 i d 1 S 
çağır ı ar ızi 

rıezaine {!iaıyo1. 
rıyorum . 

beni Westras'a 
de bir l ıkte kaçı· 

• 
Komiser leri takip ettiın . Şüp - Peki .. Böyle s iirpriz!e rd e n 

hoşlanırım . 

••• 

HARiC',~ TELGRAP HABERLbRi 
' - ' ' ı . : ' • ~ . • ' . . , 

:n nssolini nin Bi Nutku Şark ~ulhu 
••••••••••••••••••••••••• •~~e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,, ugoslavya ile Münasebetlerimi- fransa Kapıları Kapan ıs 

zin iyi eşmesi Muhtemel Değildir.'' Paris , 8 ~~~ıyorLondradan 
- bildirili yor: iyi malümat alan in· 

,,E~er AdaJate Müstenit s;r Sulh Mevcut olursa giliz mehafilind• mevcut haber 
lere göre Fransa h ükümeti Al· 

Silahlarımızın Ağr;!na Defne Dalları Takarız., .. " manya ve Leistanın cevabını 
Mılano 8 ( H. R. ) - G eçen ~ , -~ '"" ' şark sulhunun düzeni için ka 

akşam söyl edi~i nutuk ta M. Mus t ··· " pıların kapatılmış olduğu s u 
so li nı ezcüm le d em iştı r ki : Libe i retinde t elakki etmiyor. Franıı 
ra\ ve demokra t ikt is ad ya tı yı ,, . hükümeti Şark misakı etrafında 
kı l mış o'up dü nya nın bu~ün ı;re Londrada .. mimi bir yardıııı 
çi r dı "'_-i bu'.uan b" r med eniy et t en bulaca11 ıoa emindir. 

bi r ;:nısinc in t .kııl d evresirı d e n ~ he ve tereddüt içindeydim. Pa
riste peşimi takip edenlerden 
biri lstokho 'm zabıtasını müfa 
rekatımdan ihbar etmiş olabilir 
di Belki de bir Fransız casusu 
ola rak hildirilm i ştim. Fakat bu 
haberi kim verebilirdi? Kim?. 

Alman entellektüe! i Gerda başka bir şey değildir Bu dev 
Nebrutt ' un beni haagi a rk a d a ş r e ge ecek için iki hal sureti 

Eski Nazırlar 
Ellerindeki Vesaiki 

ları nezd ine götüreceğinı düşü- göste r ıyor : Teslim Edecek! t 
nerek sabırsızlanıyordu-n. Hu Y a m ıl i i lc tis a diyatın d~v l et 
nuala bera ber içim de bir Ü ·ı ı ı t l c ştir il m c s i ki. dev let s erv is :e rin in 
uyanmıştı ve memur l arını n alab.ild ığı n e a rt 

mas ı mümk ün o ' amıya cağından Belediye dairesinde polis 
amirinin huzuruna çıkarıldım . 

Yatlı ve ağu başlı bir adamdı 
Lakaydane bir tavurla beni din· 
ledi . Zaman zaman batını kal 
dırıyor, fakat davamla alakadar 

Vesteras garın 'l a iki arka b ı z buna ya ııa~mı vor uz yahut 
daş bizi beklıyordu İk i si de 1 ta faşist koo p · ra f s ı stem i Bu 
uzun boylu, zaif, çok nazik ve s ıs t c m d e ı s t ıh s a l müs ahs illerin 
dimdiktilcr O kadar benzeşi· t İne vcr ıli r . Ya l nız sanayicilerin 
yorlardı ki kardeş o l duk l arı değil, aynı zamanda ış ç ilerin 
belli idi. A lmanca hoş geldin iz Zira fa~ zm he r şa 'Hın ka r ş ı s ın 

J'Örünmiyordu. • da m üsav ı o rl u ·> uııu, ancak her 
dediler, içimde derin bir sev;nç Az sonra 

l9eri girdiler. 
iki komiser de 

- Araıtırmalarımızda hiç bir 
t•Y bulamadık, d•diler 

Polıs amiri : 
- Matmazel, dedi. Isveçe ue 

yapmağa geldiğinizi söyler misi· 
niz? 

Karı Matbu masalını bir de
;. daha aalattım . Harp havası 

beni huta ve ıinirli yaptığı için 
Fransadan ayrıldığımı söyledim. 

- lneçin süküneti 11hhatı· 
mı kaunmaLdığıma yardım ede· 
celr . 

ihtiyar adam klatlarımı ver 
4i : 

- Siz bir Fransızsınız, dedi. 
Yeriniz lsveç d•ğildir . Yurdu· 
nuza dönünüz Bu nuihatımı 
dinleyiDİZ. 

vardı. Nıhayet isted i ğ i m yola 
girmıştım Gizli bir malikaneye 
sevkedileceğimdıcn ve Alman 
casuslarile karşılaştığımdan emin· 
dim H ç şüphesiz ben ı büyük 
dikkatle takip ve tetkık etmiş 
olacaklardı 

Akşam yaklaşınca iki gence 
bir otel arayacağımı liÖyledim. 

İkisi de aynı kuv.etle pro 
teıto ettiler. 

- Evimiz size açıktır. Ger· 
da sizi kaybetmek ıçin buraya 
getirmedi ya .. Muhakkak s ı z i n 

le birEkte olmak ister 
Kararsızlıkla mücadele eder 

göründüm . 
- Rahatsızlık etmeyim Sa

bah buluşuruz. 

Gerda ellerimden tuttu ve 
kendi avuçlarında aıkarak: 

Fena başlangıç. . . - Kabul et dostum dedi. 
O akşam yemekte, herlil'Ün Görüyorsuauz ki dostlarım sizi 

kendiıile selamla,tığım ienç, açık kalple davet ediyorlar: Bir 

d Fransız kızının misafirperverlik-
lil'üıı:el ka ın yanımdaki ma 

!erini reddetmesinden dilgir ola
ıacla oturmuş bulunuyordu Ger 

caklar Yoksa korkuyor mısınız? 
da Nerbutt ismini taşıyan bu ıa Omuzlarımı kaldırdım ve ta-
ritin kadının gözlerinde zeka mamen masumane bır tebessüm· 
parlıyordu. le baktım . 

Sesindea, tatlı bir ölçü taşı• 
yan jestlerinden doğan sevimli 
Jikle bana hitap etti. Fransadan 
ıordu lıveçten u1.un uzun bah • 
utti . Jestlerinde askerce, fakat 
ıarif bir hal vardı İsveçi çok 
ıeYdiğini, burada dinlenmekten 
haz duyduğunu söylüyordu. Y • · 

mekten sonra birlikte tiyatroya 
gittik Gerda şefkatlı nazarlarla 
b•nİ ihata ediyordu. B•nden bir 
kaç yaş büyüktü G•nç bir kız· 
mışım ll'ibi beni himayesi altına 
almıştı. Kari Matherle muaşaka 
mıza alakadar göründü "Genç 
kı7ların sevda maceralarını din · 
lemekten hoşlanırım., diyordu. 
Bazen belim len tutar, açık ma · 
vi gözlerile gözlerime dikkatle 

bakardı . Bu tefkatlı ve manidar 
bakışlarda bir şeyler okumağa 

çalışırdım Bazan da Almanranın 
lil'urur duyduğu Fnulein'i. k•n · 
disinden o kadar çok bahsolu
nan matmazel Doktor'u kartımda 
buluyor sanırdım. 

- Gerda , hiç bir antipati 
mevzuuhahs olamaz, temin ede· 
rim. Eğer coşkun bır vatanper
Yerliğin hll ye canını taşısaydım 
İsveçli bir l<oc • bulmak için bu 
rnya kadar gelir miydim? 

- Şu halde davetlerini ka 
bul et .. 

Hali mütereddittim 
iki delikanlı ısrar ettiler : 
- Davetimizi lütfen kabul 

ediniz matmazel Romaoeks bir 
ruha malik olduğunuzu anlıyo 
ruz Biz de öyleyiz Hoşanuza 

gidecek bir evde oturuyoruz. 
Nihayet munfakat ettim. 

Hedefe de varmıştım. 
ıki genç, yolda hep Kari 

Matherden bahsettiler. Halime 
acıdılar. ISYeçli bir nişanlıya 
kavuşmak için, bu karışık za· 
manda o kadar çok hudutlar 
geçmekten yılmıyan cesaretimi 
takdir ettiler. Nişan masalımı 
bir faciaya kalp ettiler ye ona 
beklenmiyen ,.killer verdiler. 

- Sonu Vaı -

Bulunmıyan nitanlın Kari Esrar satıyordu 
Matber dolayısiyle mahzun, ke - ]\ıuaklıpıou cadduınde Hacı 
derli görünmeğe çalııırdım Ti · 1..li elendi iııuinde biriıi eyiııde 
yatroda görüşürken: 

- Yakında Fransaya döne· 
ceğim dedim. 

O Zaman yerinden sıçraya· 
rak bağırdı: 

- Olmaz canım. Bu kadar 
çabuk gidemezsiniz 

Ertui sabah ıı:ene otelde bu 

eorar utarken zabıtae:ı yakalıtn 
rnı,tı r. 

Bir Kat Elbise Çalmış 
Kar,ıyakıula Hayıg>ln ıoka 

Jıııda Emin bıy oflu R1111uı 

R~filı. beyin niniH bir kat 
•lbinıi ,.. bir krant ijtn11i 9•· 
lıaııııwtır, 

bir inin mes'u lı ye t eri ay rı b u'un · 
duğuııu kabu l eder 

Sırbistan ıa müna;;ebat 
Bizim mevcudi yetim ze kar ı 

yapı ~ an po emıkler devam ettik
çe, Adriyatık denizinin öte ta 
rafındaki devlet le müna •ebet
lerim i z ı n iyıle ş ın esi muht emel 
d eö i dır Siyasi do • t l uğun asıl 
ş artı diplomatik protokollara 
inhisar etmeyıp millet .erin kal 
bini! nüfuz etmesidir Mevcut 
o dui\"umuzu ve kuvvetli bulun 
du ~umuzu bi len bızler, tahak · 
kuku içın biitün şartların mev· 
cut bu l unduğu bir anlaşma fır· 

satını bir daha vercceğız 
Auııstıırya 

Boyu küçük, fakat kalbi ve 
ru 1ıu yüksek bir BaFekilin kaııy· 
la mühürlenmiş olan Avusturya 
istiklalini vikaye ettik ve edece· 
ğiz ltalyanın Avusturya üzerınde 
bir protektora kurmak istediği 
ni iddia edenler ya hadiseleri 
hılmıy or, yahut bile bile yalan 
söylüyorlar 

Almanya 
Bu fırsattan istifade ederek 

tekrar edeyim ki Avrupa tarihi 
nin Al manya dışarda kalmak 

M. Musso/ıni 
sur ti e inkişafı mümkün de uasebetlerimiz iyileımektedir. 

iilC.!ır . Bununla beraber bazı (Uzun ve sürekli alkı,lar) Ara· 

M.Hendtıson 

Lonıl ra 8 ( H R ) - Salrı~ 

Hı.ricı ye na:ııırı n ıll aht•rı 

lıırakma konferaıııı reiıi .!ıl. Heıı. 

der1011 ubık nazırların Hariı-iy• 

n .. zaretin• çağrıla rak elleriud• 

~alan 

tnlimı 

hütun ıiyaıl YHİ kaları 

dant edildik lerini teyil 

Siyasi 
Hastalıklar 

Aloıı;ıı cereyanlarının ve roah1. daki hava düzelmektedir v• İs· 
fil; C!İ !l Almanya Avrupa tarihin tediğimiz gibi bir anla~maya 
den dı;arıda kalmak istiyormuı varırsak bu yalnız iki memleket Paris 8 (H.R) - Yunan sefiri 
intibıoı ı vermemeleri gerektir. için değil, bilhassa sulhun men M. Politis budunlar arası haklal 

fuv içre ile münasebetlerimiz faatleri için faydalı olacaktır. enıtitüsünde diktatörlüklerdell 

mü ,, meldir ve uzun müddet Bu da Teşrinievvel İçinde veya' uzun uzadıya bahsederek "Di1'' 
bc;-' 13 ~alacaktı. Fakat Tesen ikinci Teırin başlarında anlatı t t- 1 .. ._1 · • h t ı '-1 dır -a or u .. er sıyası as a ı .. a r · 
kıı ı:ıtonunun Italyan mahıyeti, lacaktır. (Alkıılar) 
ydrnz bizim menfaatim:ze ola Eier sulh mevcut olursa bu demiştir 
ra~ cr. ğil, bilhassa ısviçrenin ancak .,adalet• müstenit bir su ıh Tay ya re 
iı t!L.bali menfaat>ne o1arak tas· olabilir. O vakit silahlarımızın 
diL v takviye edilmelidir. 

ffK"a11sa ile Münasebetlerin 
lslahı 

h yıldanheri Fransa ile mü 

ağzına defne dalları takarız. 
Böyle olmazsa, lüzumu halinde 

l ıüngülerimizi bütün zaferlerin 
şanile süsliyeceğiz . ., 

Kongresi 

Gazimazin Eserleri 

Nn) , ırk 8 (H.R. - Beyn•l• 
milel tayyıne konı:reaı dilO 
Prenı Rı b•skonna rlvuıtind' 
açılını,tır . Kongnrıi n tayyareo~ 
litte ait mühım mnkarreıat itl1• 

haz ı ıl ecejti anlaşılıyor. 

Yakın Ve .Jzak Şark Üzerinde 
Harikaln esirler Yapıyor 

Ka«;ak Silahlar• 
Sa.tın Almak 

lsti,.orlar 
Parıı 8 (H .It) - Gazıtıl•' 

Frırnoada lıulnnan bir •uzilf' 
beretıııın Aıtaria ordnıu be••· Londra 8 ( A.A ) - Geçen 

ay İıtanhulda top'lanmıt olan 
parlamentolar ara~ı konferansı· 

na iştirak etmiş bulunan İnll'iliz 
murahhas heyetinin reiıi Sir 

Sold Royter ajansının bir mu 
barririne beyanatta bulunarak 
Gazi hazretlerinin Türkiye için 

yapını~ olduğu ıeyleri takip et 
mekte olduiu siyasetin yakın 
ve uzak şark üzerinde icra et 
mekte bulunduğu harikulade 

tesir harıısında duymakta ol
duiu büyük hayranlıktan bah-

ıetmiştir. Sözüne devam eden 
Sir Park Sold şöyle demiştir: 

Muıtafa Kemal Hazretlerine 

h :F gümrük maniaları mevcut 

t • V bu manialar gümrük 
ınll ı;:r betlerimiz üzerinde ciddi 

torıir e,. yapmakta ve binnetice 

İt~ıı ldaki ticaret odamız 
iti[ bir vaziyette ka maktadır. 

Hıi:.kikat tudur ki: Yakın Şark
td!f ticaretimiz için en ciddi 
•ııt!e l lıontenjantömanlerdır. Sir 

Par~ · 1 demittir ki : 
" ·· onferansta en mühim mu• 

:ı.;"k~ :cı.ler silihları bırakma ve 

lu.plttil" ıiyonlar meseleleri hak 
lr.nnd. cereyan etmiıtir. 

G 1 meselelerin bilhassa Mısırın 
luı.ttı a reketi yüzünden gayri 

ın ı bir müddet için muaf 
memleketinde perestiı edilmiş 

lf.kt~ bırakılmıştır Mısırlılar bu 
şaşılacak bir şey yoktur lngiliz 

oe'ı:ıiıoınin kontrolunun tamamen 
Türk münasebatının tamamile 

kaıad ·ı ine ait olmasını istiyor 
doıtane bir mahiyette olmasın· 
dan dolayı son derece memnu· kr. bu ki bu eınada İnlil'iltere 
num . Mamafih bazı meseleler füı fi. ·,r araaınd& müzakereler 
Yardır ki imkin hasıl olur ol COi'O)'&' etmektedir. 

maz AYam Kamarasında bun- aileyh netice olarak 
ları ortaya atacasiım. Fazla mik Eİr ı. . 'JIİ~tir: 

"Bu konferans şimdiye kadar 
haz'ır bulunmuş_ olduğum mü· 
kemmel surette tertip edilmit 
on iki konferanıtan biridir . ., 

•• bıııa yapılan kaçakçılı k lıadıl 
ıinde ınüaadere edilen ıılib1•11 

aatııı almağa ç•lı•oı"ktad ır. ' 

Cumhuriyet Bayramı 
Gece Ve Gündüz Şenlikleri 
Hepıınızia büyük bir ınin9 Ytı heyıcınla beklıdili Oaııılıl' 

riyıt bayramımız yakla,ıyor. Yapılaoalı: 'enllklerio zalrler ilzerio4' 
ilelebet unutaruıyl\oakları bir ••kilde 1>labilm11i içi• bıf datl~' 

JI• 
ıiinn çanak mebtalıı, reakli, kaadilll denls yıldızlı, orlı:e1tır•11, 
narin han hombalıuı, yakut ziimrtıt, iümü' yajtmnrlıı, çadıt 1 
,ımt•kli haYa liteklerı, •nni 9e,it 9arkılelelı: n yer top fişeld''ı 
ıle lkf Boya haYi giinılüs ••nlilı: ti,ıklerinlııl tan olar ak ilı•~ı 
ıttırmek iiur• •iıncledıu hildirhi• bn ıar•tl• çolı: mölı:emmıl ~., 
•rleuce tertip ,.. arııl :ıı.manda harp ı:aalıl.llerlmiu bir yard1f 
yapmı' n h•m de balkımıııa tam manıuil• bir Onmharl:rıt b• 
ramı ı:eoeai ya,attırılmıt olonnr, 

Ka.ta.loj'larımızı IıteJ'İDiz 

Telefon Numarası: 3893 11 
Slparlflerlnizl mektup veya telgrafla aşafıdaklı adr••• bıtdl 

Adreı: Barut Jnhlıarı Acenteıı Posta Kutuıu: (242) Iemlf 
Telgraf; ızmlr •arut Acentesi 

(S. 4.) 4.-15 
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- Baştataıı 1 incisahi!tdt - dıkçe Londradaki ınbidamrn malı udttr) 
miş çarşıımdan geçerken gör· onun• g• .; •ık imkArıı 1oktu. 2 - Rımsi b y, boz~onc11 
müş olan Şerif Remıi bey de Akhıttiğimiz içtıma nttiC•· rolü oynamayı ınmıd i ~ini v• 

Kapı açıldı Maty sinirleri 1 nelmilel bir çetenin habasetin· lzmirde eline geçirdiği ganimet ıindo Danyel Sidi Ilı bın Remzi HTDllZ oldugano ıöyl diği hai-
nin bütün muk vemctini kaybe- den kurtarmağa yardım ettiğiniz bir firm nan bir günde evvela beyi tema a mımur edildi~\- de bA.di • onan tam m n akll•i 
derek sarsıldı. Yere düşecekti cihetle size cemiyet namına te müdürü •• bilihara sahibi olu m ı zıl 11 h m n gidıp k ndiııile gliltermiftlr. 
Maskeli adam koslu Kadını şekkür derim Haydutlar elinde vermişti. Firmamn o ı.amanki gôrüştiik. 8 - K ndim de zarar •de
kollarmdan tuttu Bu sırada geçirdığiniz feci saatların bir ıır zahiri ismi Amcrikadaki alRka- Her ikimizdft Rımzl bıye ceğim yırdı n d n piyasayı dii· 
1aat gözüne ilişti Gece yarısını olarak kalmasını istiyorsınız darı olan Hilı Brotben idi. ınkıyata keemeıiai rioa ıttik. şiir yım, mttnhkı hu ıuntle ın· 
bir dakika geçiyordu. bana itimat ediniz Bu arzunuzu Asıl firma, malüm o1duğu üze Kiiçük bir rnünak.ışadırn ıonra ya dfioer. Uemzi bey rnUhlm feda-

Matya doğruldu ... Gülmeğe, yeriae getireceğım Zaten şu r Aram Hamparsumun firması Daııyel Sıdi kındiıine d~di ki: kArlık nkahi lin cl d boY.~nnoa 
kahkahalarla gülmeğe başladı. notlara bakımz. Matbuata veri · idi. lıte Remıi bey Londra pi- cHeınzi bey, biliriz ki 11 z ho luk yapabıllr olduğu honnrıla l 

M9thiş, acıklı bir kahkaha •. lecek tafsilat arasında iaminiz yasasında 924 senesinde bu fir ••t• kandı kendinize karar nr•· eabittir. 
Nihayet zaferıni görmüştü geçmiyor. Tetılig zaten kısadır. m ile mlithiş bir bozguncu rolü m~~•iniz. nk ıK fırmaoız Bılı Hi~Ayeııin tnhn • zaruri ne-

1 - Bu kadın çılgındır Götü Zira umumi efkarı endişeye sok· oynamııhr. Bugün bu rolün hi- Broth ra istı <lı 8 ıl u,ıin ark•· tloıl•ra hanlardır. Hanları ayrı-
rünüz emrini verdi mak istemiyoruz. Çetenin blltün kayesıni yapacağım . aın d a. Haıupar 0 111 yardır. Hali oa tehir Ye izaha. zannederaem 

Matya kapıdan çıkarken sa 
at gece yarısını üç dakika ge 
çiyordu. 

efradı henüz tevkif edilmemi, 92' aenHı ıhracata yapılı- h a zırda Hamparaum d Patra1ta hacet yoktur. Fakaı, bir dah 

Onh 

bulunduğunA göre ihtiyatlı bu yordu. O Hn ben de lhn<>atçı- bolun yor. Kendi 1118 bir telgraf t krar ıd yim: Haln<1ar efend i yı 
luomak lazımdır. Müsterih olu· lar nruı da idim. O zaınan lar çekeneniz hemen cevap ahnrnız. A m rikay 11rf morhnmıt .,.. 
nuz. Şayet baıı izahahnıza ihti· Londra piyas ıı incır İQin çok Hen dı onun hır doıto ııfatil• ,.tkat aaika ile gönclerm iş o lda· 

sinci Fasıl yaç gösterirsem si1.i gizli olarak g Ol~ \tir m hıe9 idı .... orada kendisine tılgr fi müuoaat j?ono iddıa eden R emsi hey<l 
• Firar haberdar edecenim i'I nmi' inoırler bttp Oonıigne edeyım n ıeYlciyatı '1ordn- e~er m rhamıt Ye Şflfkat nrdiH 

Matya ellerinde kelepçe ol- .*. olarak ıatılıyor tzmir ihracat- ra lun.> Remzi bıy güler yü· bunu o z mırn gUetorebilircll.Bem 
duau hald yalvarıyor: Odanın karanlığı içınde, par ı d ı d b il · il 1· raduilı bi yalnız bir ki,iye kar11ı deği l , bii-• çı arı a "'on raya n ııne fır 1. Te 11vım · 

- Müfettiş efendi ağzımı ka bakan pençere önünde kucak- npnrla kalıt miktarda i,ı .. nmi• zi te,yi etti. Geınk Sidi, tüu bir piya1ay~ kar,at 
ıilm me müsaade ediniz.diyordu laşmışlardı. Leylak kokuları ile inoir gönd.-riyorlardı. Fakat gerek ben Patra1'ta Bam- • * 

ı-..·-............. ~~LZZZ717.-7.7J.Zzzzzı 

s~erlige Davet 
ızmlr A k rllk Şube inden 

.J anc1a r ma ıın ı f ırı .1. ayrı 1 

mış 328 doğumlu Ytt •imdiye 

kndar ıukere ınkfldalrn emiş 

dıg r do$!omlu jandarma t 
radının birinci teşri n ayının 

18 üııcil Onınartui g ünü mü· 
rettep oldakl rı mahallere 

ınk•diltoeginden bu dogam

ln .,., ha eımr ayrılma jan

darma f radınıo tay in dilen 
~lindı tahe merkezinde bo-

l nıımal ıurnııı Te bolaomı an . 

larıa askerlik mükıll fıy tı 

kanununun 89 uncu madd1111 

hükrn iin• t yf ıkan o .za cö 
recekler i " had 1 Ter •leklerin 

11 Perş rnbe günfi aktamına 

kadel" lıtdellerini nrm•ler ı 

nl rin bcdelleriei a 

dılmiyeci ilan olu 
nnr. 
'O'..KZZ7...Z7..ZZ72ZZZZ7.A7.ZZZZZ. 

ilistin Y hu.diler! 
Ye radttn ı.; aın gaz tuın ,.,_ 

rihm habtrlur göre Fı liı t ınd• 
Yııbodıler ıs yıl iç incl 66 bin .. 
den 240 bine Qıkmı,lardır. 920 de 
Fıll tıHde 450 hin dömüaı top
rağa aalııp olan Yahudiler 'imdi 
hir mil1on 93.i bin dönüm top
ralc ı hibid irler. Polis amiri tehlikesiz görü· kucaklaşan gece, bu aşk ve ıelı· biraz ıonra ı..nlı,ıldı ki Londraya pannma telgraf tar çektik. Tıl- Remzi bıyia böyle btr tezat 

nen bu jeste müsaade etti Bu vet sahnesinin gızli ıahidi bulu· ltizurno kadar fa?.la mal g()nde graflarmıtH CC'f p almıulık ........ tınakoıları pık çoklar. ı,te Ruam Dl cacl leıi 
kadan vücuduna yapışmış gibi nuyordu rilıniş .,.. ı Tkıyatıo devamı Remzi bıy Londra ıe'fkiyatına i'io• gel•llgi zaman böylı, gel. H. am mücadıluaue Dikili, 
dur n robu altınd bir tabanca Rezan, başını hayat arkada- piytı1ayı tehlikeye ıokahilir. bır kat d ha ıbımmıyıt nrdt. mıdiğı .1aman da 'öylı ıöylemık Bergama, Kuşadau Tire kazala· 
aakhyamazdı. Mevkufun bilekle- tının omuzuna dayamıştı. Yilrek- Maht lif ihracatçılarua Lon- Rnaan tabit .,.. zatın Ha19par· motadıdır ye ltoııun l9in de her rıad d Tam edılmıkt dir. Vill
rinden kelepçeyi çıkardı: • ten gelen duygularını fısıldıyor· liradaki ajanlara, Barkıy, ınmoa matlup olan netioeei Lon- taraf" dönıbllen yaldızlı bir yıt baytar müdürü mücadeleyi 

Matya ellerini g- zına sürdii . du • Pilıohoploı Aıha W B h k 1 td P'ya oerbuıdeo mabram da dıgildir. t ft" b 
1 

d" D ' k"l' ' .ı ara ,., ~ra plyaaaaı•ı• yı ı ma11 ı. ı ıt• ıı, am'' n un ı 1 ıy• Ağzını oğuşturuyordu . - C n, seni isticvap etmek, LL Şimdi bir miaal da hana göıt.. . t . t' 
b 24 . •v• . • ıre orada aralarında top- ıa yakıt.lı .O 11a1Lo•drıt.ya Oa.a.Hı ~' mı' ır. 

- N yapıyorşunuz? u k .saatı. nasıl İgdc~ırdıganı lanarak gtıaHn biriadı lımtr. altwı,a mıal olmu' bol onan in rıotıim: ........................................ .. 
Polis bir yumrukta Matyanın sorma ıstemıyorum z ıvacımız Rımal bey, Ba,"fıkil laoııt la"lk " mtımlekct m H le ı Tardır. 

deki ttıccarlara nıU,ttrek bir cırlerl ibraoat91l•r tama••• b. 1 ı . d · • l 
elini ağımdan çekti Kadın akşamı vuku bulan esrarengiz pa,a laıantlerinln hnzorlarında H} o ınazsa uan a samımı o -

ttlgrat çektilu. c Londraya le'f- kawbıttikte• muda hattft üzeri- b b" b b 
hayretle: gaybubetin hakkında, hiç bir za· J kttdilın mıldm içtimada ınoır mıya meo ornı n ızt D a-

• d b k kiyata dıırbal ktaini7.. Ke1mu- ne de depo ma1raflar1aı zamma a dti i u·· kımdan ıoal ıoran Tilrkiyenin - Birş y yapmıyorum efen· man, sen en ir şey soraca piyaauının nya p yaaa11 11-

dim değilim. Sana inanmamı iıtemiı uniı piyaaa yıkılacak Te hepi· mıobnr oldular. Zuar görınlı· rindın tabit ıorette iııkitaf ın yükı k mHaltıne doğra cınp 
Merdivenin başında durmuı tin. Ben de söz vermiştim. Bir •iz birden zim urar1ara uı;trı. rin batında Frank B"lıdar ıtHdi ıtmektı old11gaRu T• yap1lacıak nrmekle mükellef iz. Üzüradı 

lardı Polis şüphel nerek sÖnmek ihanetten asli şüphe etmiyorum. :ıtcıkıınız . • Bo tılırafı alan nrdı . Zannıclen m, çok mtthim bi9 bir ''Y meYoot olmayıp her gördögüm a la Rai11e ntış ~IOl-
üz. re olan bir mumu aldı Mat- Zira beni ne kadar çok sevdi- ıl.ıracat9ılar da derhal lzmirde bir para kaybıtmi,tir ki ondan . li indı bulondoıtono lıri bogiinkü ticaret uıo1onüo 

d it ~ıyın yır yer ,. L d ' •t · 1 . d "' d t yanın çehresini tetkik etti: g-inı, ackının yüksek ivsahnı bi- ltar i9tima aktıdertk: ktımiye ıoora bir c1aha belini ofro a- .. . .. .a ı ,.,., ı çın e mn a anı 
r k ıoylımı,ur. Halbuki haaa •u· mOmkün bir 1,ur. Fakat hoz. Dudaklarınızdan kan sız.ı· liyorum. Aramız.da belki bir sır arar Terdiltr. Boalar •unlardu madı. kabil bana TtrdlRI oıYapta aynen 

1 
ıt biitü 'h & 

1 yor. yafıyabilir. Yalan ve ihanet ••· lhank Balaclıır, Ft1çl zadı fızi I,tt hikAye bodur. Bn hlkA· 
1 

ö Hl gonca u 111 oa • ı raoa 91 ar 
Ah t M b S ' l i b d •00 arı 1 y yor: .,. müatab il ile beraber nmomt B iki.. Biraz önce güler· li yaııy mez. Buna imanım var- mı 11 tar, alamon Otlar· yenin t"hitler Y nı ara •, (Hı itikat ıudur kl plga~a . 

k d d ki d K k din Danyel Sid: halın Alt - 'akalar mıToot bir kılimHiat a k l tıoartt hayatını Ti aattl hamal, •n u a arımı ııırmı•tım. ır. ona tan kayboldugv un ' ' . ~•• '. gagrl me11ull..rln han et erin· 
y B a ti th l 1. A t l lmkAn yoi: anııle ... arahaoıya kadar lai9 O kadar tabii söylüyordu kı· ak•am, zifaf odasında bırak ay. ar care anHıo n inoir itile in•"r Tı ••1 1 • den ancak karınca kararınca 

Y i 1 M j k ı k bi 9ir ferdi zarar bud11donan ha-fÜphe etmediler tıg· m mektubu heyecanla, hay- f erı mH. cJti. rü ordoa Te ben. tur. KıH& an 9• uı aoa 11111 mUteeulr olur. 8/JyUk ptunıa da hl. 
Bi b d d h d 1 d ~ ricindı bırakmaaı ihlimal - Haydi çabuk olalım. retle okudugv umu itiraf ede • n ı9tıma a er al ınk:i· geline• 0 a • 11 n ar ır: h ketler~ aalen rekolteye v• 

d . k are lindı dtğil<lır. Matyayı ön sürdüler. Bah· rim Fakat içime şiiphe girme· yata tatile karar Terdik, am- 1 - Bogtlo ken iıın• ar,ı ltl umıcmtgege ve bunun Zikrettiğim hadiı leri k~fi 
çenin merkez geçidinde Matya dig-ine de yemin ederim. ma, bizim kararımııdan bir bu kadar mü,tik ye merhamıt· ',,:rda••l olarak ta yalnız bilgllk d 

d A · · elti ü F k B ı d r ,a S>O dereoı • .,. zilı bir helagatlı yüzüstü Y re düştü. Polisler ,,Bu kadar mes'ut bir daki· 'ey 9ı maa ' · ııl ıeTkıyata R•m klr göril• 1 ran • a u l in vaz"'Bi hakkındaki tah· . · 
b · b h • Ik d f ı n ev er "ti bakıkatı göııtermlye kifayet 

unn bir hile sandılar. Sarstılar. kada beni terk tmen için şe - •• •yn 1 aybt nrmeli idi. QHnkU ıfendiyı 1 . 8 Tormaş 0 ~ mlnlerlne mll8tentt olarak tut· ad oegini zann ttı imd n üıt 
Har ketsizdi. Kaldırdıklarında refini alakadar den hakim bir 

0 
zamanlar •• her zaman Londra R mzi beydır. Sade 000 d•2' 1 ~ tukları clddt satı~ seviyelerine tar rıuı okuyunltua bırakı:ı.rak 

bayılmışa b nziyordu Vücudunda ıebebin mevcut olması IAzım· konıınyaıyonlarının 60-70 O/o •i bütün piy ı yı "formo,tur. Rımıı t btdtr) borada ıük<ıt edıyorom .. 
h. R · b i i ld'tt" maa a • ıç bir yara izi yoktu Karakolda gelediğini düfündüm. O daki· emzı ıy, yahut önttadı Remzi bıy iaean~ ş ne f(• .1"'1 za Bn ne perhiz, lıo ıse Jabıoa Topçoğlu Nazmi 
ellerindeki kelepç ler çöz.ülür kadan sonra içimi kaplayan beyin göriindtigö Hilı Brethera, Yorar, ;,,.. .g•lm 4ıtl zaman t rt ın. Ba,nkil Hazretleri Hami§: 
ken sol eıindeki yüzüğü süıliyen kederrin hududu yoktu. Kim dah" doı~uın Ha parımm - Ba- Turmaz, btl&lı:ıe tutar. cTotar da basorunda herfeyt tabit mıou- Remzi btıyin Nnyorkta koo-
büyük incinin hakikatte ay- bilir hangi tehlike üzerine koı kıroıyan fı~muı yapardı. Binaen• nı yapt.rt Birka9 .. ay 160 ••r ıında göıtermık için, Remzi hey peratite kar,, l>ir bezgnn cıı rolfi 
nU d mu· ahim b 1 d ? al.-rlı hn fırma .. .,.kiratı keırn•- lir" ·nrmılc mokahıhndtt nııan•• 1 . . 1 dü l k h kk d L ' fşcmı cnilen taş 'ölduğunu, ş, lf u unuyor un ..................................... : ... • ............................................... be l ıaoır p yaı ıı nya re & • oyn ına iıtemedif:i a -ın aa.l 
ıureti m hsusada delinmiş olan Otradan esrarengiz bir ıu Bu aık havası içindeki· -s~ı- caksın.. Varlığımızı birleıtiren t11ı•• dünya ••raitine tRbidir. iddia11ni hir dab Qiiriitınek lizere 
taşın içinde b yazımsı bir mayi rette kayboluşun korkunç tehli- ıizliği yaran ıene Can'ın ıHİ •ıkın kutsiyetini ayaklarının Fakat, eana oevap T rirkın 'u miı li dı kındil rine batır-
b~lunduğuou keşfettiler. Matya keleri• mücadeleye atıldığını oldu: ucunda tebcil edeyim. piyaaa btlyiik Ylıri t.ahminleri· latm k i tedim: Hundan bir Hat 

a~z.ınt silerken müthi, zehiri içmi bana duyurmuştu. Dün gece, - Rezan, senden uzak ge• Can, orada dakikalarca gö- ""gör yapılır n piyneayı büyük "" 1 Remzi bey kooperatifin 
ıtı Yüzükte küçük bir damla kal· ~isfılleyden sonra dönmeni bek· çirdiğim aaıtları ıükGtla geçiı- ziloil kapadı. Hayatının bu en ıylır yapar. Hakikat tndor ki Nevyorkta daimi müşt riıi olırn 
mışta Matya artık ebedi sükuna hyordum. Sabırsızlıktan kalbim tirmek mecburiyetindeyim. Bu mes'ut dakikasında, kendi yll- Batnkil Pata Hazrıtlıriniu A . lı'. D y• nrilmek üzer• koo· 
ka•u~muştu duracak •aniyordum. Dakikalar, ıırn muhafaza etmekliğim kat'ı zllnden o kadar bllyilk fellket· ı,e oiddt a1Aka1arını &orunoı p•ratıfın nrdigi mallardan, fa· 

* *• Hatlar geçiyor Y• sen bili bir zaruret olmaıına raj'men lere, ııbraplara iÖğliı ıeren c aman piya1aya Hkamet dokn•· kıtt daba iyi cinıi olmak üzt-r• 
~ Müstantik efendi, poliıler görünmiyordun. Ne kadar çok ıunu · bil ki, iıl~rimin az ıaman kadıaı, Matyayı unutması kabil maaın ,..1 mıydan HrbHt kalıın kü9tik bir parti iaoir yapmıt, 

~1enı b~ldukları z~man ge.c~ ya- ü.züld~m, ne kadar iıtirap çek da mazhar olduğu bilyük inki· miydi? Kulaiında onun IHİ •• ben iıtiğim aibl ınanını ya· oradaki miim1111Hnı conıinın• 
ıını bır kaç dakıka rq-•çıyor<l:u. tım bılHo .. Şafak • ıökmüşttı. ıaf, •hafımda kln, haset datra· fıaıldıyord~: . . payımı • Tıllşma dtt,mü, ..... o olarak &öndermi, 

Zate.n polisin raporu da ıözlimii Ben koyu v~a~anlık bır ı•cedeD lan yaratmaktan hali kalmamı, -:-. Seaı kurtarmak ııhyorum yoldll ıöylımı,ur. Hatta, lobi- :Amerikaya hic; oonıignı ya· 
t~adıka yeter. Şu halde size hiç çıkmıı d•gıldım. Nihayet kula · hr. DtitmaDlanm, hayatımın •n ... ,ıhm.. . . aarlar ldarerinJn •Übayaata ha,. pılmaz T• Rem;ıi bey de aiç 
bar itirafta bulunmıyabilirdim. tıma telefon ıeıi geldi. Koı · meıut bir dakikuında beni mü· . Re1an .•~Dl dalıınlık ıçındey- lamHı tilerine buna •n b!iyiik ,-apmaz. Rıziw mü.terimiz a. 
Cez.a kanununun 536ıncı maddHı tum, Ahizeyi elime alırken tit· dafaa11z bulacaklanoı ıaanıde- dı. G6ılennı ~çınca. bir bata olarak ıö.tırmi' .,.. tea- hi9 bir uman höyle cenıian• 
bana b ıhakkı temin etmiıtir. Beni riyordum. Korkudan, heyecan· ~ek ~lUm darbeaini indirmek - Can dıye .•~ılendl. Ne kit ıtmi~tir. Eğır lnb11ar idan.t uamaz. Fakat lhmzi ltey tın 
çok zamandanberi tanıyorsunuz. dan •. Nasıl bir haberle karıı· ıltedıler. Heıapların?a aldandı dUıllnllyor:uk •e•ıılu~ .. d bo mtibayaata yapma1aydı bog!in •alları bizim •Ü,terlmize teılim 
Na~ıl yaşadığımı, nuıl mücadele Jqacaktım. ,,Rezan geliyo- lar. B~n onları yendım Ye niba . Odanı aranlığı ıçı~ .• ko~ inolr piyaaaeıaıa ne olacr.11111 ettirmi, n ktndiıinı ıki Hn~ 
ettığimi bilirsiniz Bunun içindir rum diyen tatlı ıesi· yet ıfüımanlarımdan kurtuldum caıd~IDS dararah t1ehret~': d'~~ri 9ar,ıdakl koml•1oncular bilir. "'aıi bir tatara Ttrıni,tir. Yani 
ki bir kelim11ini bil~ atlamadan ni " duyunca Hvincimden, d ki ezan kparmakğını Canın du- mf ekı.d ~ ~cb~ ladı çe ı e ı ın Fakat, handan Remıi .. ey• nd eğer bu miişteri aynı malı Rımıi 
ba t . • arına oyara • · ar • er gı ı o u. d · b t b .:ı alıa d h d b · ya ımın tarıhçesini size ıaadetimden ağlıyordum. "Rezan S · • C R 11 • , Ticaret 1&haıın a nı ayı ey.en 1 1 ern a 3 ıyiıini 
ani tt B'I k' - us canım, dedı auı Bu an ezanın • erıoı tuttu, i k L. 1 d bili i hem dı iki ıe119 d h a ım 1 mem 1 gözlerinizde aenİ terkeimekfiiimi İcap etti- ıon 24 tik J k '

8
• d b ııkb ve: ben her t•Y a•D 1 8 • • r ~· a a OOOZ al tr• 

hlli eaki yeri tutabiliyor mi ren ıebepler artık kalmadı. Bir aramızd:aa m~yz~:ı b~hıo'ı~a:ın~ _ Rezan, dedi. Fakat, lıat'flkil h.azn~lerının hır clıl Baoa anlatmak iıtııuit. Miit-
yım? kaç ıaata kadar yanında olaca· Hayahmızın, •ık hayatımızın bu Seıi ağırlaıtı. Bütün aamimi· mımlık•t mt1elt1ı hahndı orta~a tttrimia ho m•ıunılenin hık:ık:t 

Müstantik yerindeıa kalka- iım. Bundan ıonra, bir gUo için dakika b 1 d v ._ li yetil• devam etti: ko1dalı:ları bir it hakkında ıoı mana11nı anladııı i9in i•• ıbtm · 
r k C •ta ıgına &arar vere m. . d"" k it . . 

1 
b" . t 

a ana yakla,tı elini aamimi bile, hiç bir bidiıe beni senden Can, karıaım co,kun bir sev- v-:- ~ez.ao, ban~ glicenme~ıo ıöylerkın uoya re o ~11 ı • 19 oııyı nrınımi' Yt bize keyfiyeti 
Y•tle uzattı ve. ayıramayacaktır. ,, diyordun. ıile kucakladı. Karanlıkta, bir deg~I mı:. E~ temı~ aıkımızı bır· alAkaaı olmıyan Te yahnt ~~k h\kAyı .,.. fatnra il• malı ~öı · 

- Iıte beninı cevabım dedi. Can, kolları aratında yatan gölıre gibi sıyrılarak zifaf yata· l~ı~•receıımı~ ~akıkalarda ken· a:aak: bir alAlmaı bulunan Juoırın termıklı ıktita ıylımi,tir. Bal-
Sonra fU ıöz.Jeri ilAve etti : Rezam dahıt coıkun bir sevgile ğına getirdi. Rezanın iki gece dısıne s~adetımıo, kurtuluıumun piyaHaeını münhasıran •nnya bnki o tarihte ay ı oıalı iki 
- Can Varol, dün sizin bir ııkarak "nvgilim, sevgilim .. ,, mütemadiyen içinde çırpındığı, büyUk bır p~rçatını borçlu oldu· abuli iza etmHioi n yapılacak sen9 dalı" a~agı lıir fiatla nr· 

dostunuzdum. Bugün de öyleyim. diyordu. kocuını kıvranarak beklediii §'um 61milt bır kadının batıra1t~a hi9 bir 'l•Y yoktur, her tey yo- ıaiyı ın küçük bir imkAo bile 
Y.arm ~· . dostunuz. kalacağım. Buluıao dudakların temaaı yatağa ••. dua. ede.rHm bana ıllcenmezsın !ondadır, diyı yanlı' malt\ıuat mnoot d•Rildi. Dı•ık bo 1tne-
Zara •ıı.ım yaradılı.Jimzda bir uzun sürdü. Sonra dakikalarca Yatağın ucunda oturdu. dej'ıl mı? "fermt1ini kab~I tıdımım. Ortada ki barıkıt g19en 11nedın taear-
adam ıukut ıdemez. Bızi bey- bay2ın kaldılar. - Rezaa ıimdi karım ola· - BOK - tioart he1aplarmıa ftvkiodı bir lanmı,tı! 
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lzmire Geldi şam 
...................................... ~ ............... . Facianın Mes'ulü Afitap Motörünün 

aPtanı Oldug"' u Anlaşıldı Gelir Gelmez Mekteplerin Gece 
-------- Vaziyetlerini Teftiş Etti 

lsıan'ıul, 8 (Hnımsl) - Mar- Mıntafıı çavu' dümenı iyı kul. diırt bnçnl?" dogrıı Heybeliye Orta ve batı Anadoluda meLı:-
nıarn focıuı etrafında adliyenin lanamamakiı& beraber Tapııran yanaştırını~tır. Vı Ht1yhıli poliı tepleri teftiıe çıkan Maarif Ve
talıkıkıi'tı netıc:eleoıni~ gibidir. öoiiııdeu ~ıçec~ğioı zahip olarak ıunkiını lıadııoyi haber Termit· Lı:ili Zeynelabidin Bey Eskişehir· 

motiirün yolunu ~aga çevirmiş tir. Heybeli l.amı .. ri Hau.n B. deki teftiılerini bitirmi§IU ve 
tır. Ve bu t•kıldı geçıuege te~ııh· tıemen tahkikatı el koyınnt· dün akıam saat yirmide refakat· 
l·üı ıtmiştır. lıizııııı:elen ılıger nı•kanıları ha· larında kalemi mahsu~ müdürü 

])ıııl eıı~ıı ~nlııtlerın ifadelerinden 
ıoıır" l:ıcıarıııı ınu'ıılil Aktap 
n.ııııı11ıl:ıki ıuotiirlü kayık khp 
taııı o'ıl1>1?n teapit edılmış 

kap•aır, hakkındaki t~vkil 

zef,kua~ıle hapıslıaııeye 
mii

ıevkıı 

lııı-ııı,•ı. ur. 

Facia Hakkında Afınan 
7 a/sııdt 

Ya/ovadan Kalkı~ 
Faik kaptanın ıdar11ındeki 

Alıtap motiirii Yalıından Hhzı 

karpuz. tnuk Te ıair 8fY3 yiik
Jeınıştir, Bu eşyanın ıahıplerı 

Yalounııı köylüleriudeodır. J'ılal

llrını lıtanbola getırerık uta· 
cıaklardır. Bnnların bir kısmı da 
mohaoir olarak yerlı,tırilmi' 

köylülerdir. Motöre çok e'1• 
'yükletilmif oldajtarıda• kındıleri 
motör• lti••m•ml,Ierdi r. Motöre 
J'aik kaptan, taifeden Moıtafa 

onba,ı, Mehmet, Raşit n lantkli 
tüccarda• Hüaeyin ıfeııdi bin 
mitlerdir. Geride kalanlar iıe 

piyade tabir eiilen büyük: bı r 
kayık t•tmo,ıardır. 

Bır taraftan battırııııyrı ha~· bıırıhr ~tınekle l·erahar, lıır Nihat Bey o:dıığu halde ansızın 
laı1119!ardır. Hasan bey kAptırnın ınotiirl11 fecıanııı kopto(ta yMtı şehrımize geimiş erdir 
ıiiyl~dığiııe göre motörii ancak dıılerPk lıaşknc>< insan olup ol· Vekil Bey trenden iner inmez 
yirmi m~tn yaklaoıldı~ı vakıt ınadıgını :ırn~tırmı~, kiııııe bu, derhal Erkek muallim mektebıne 
giirıniişliir. HemAn tnrıııalan lunamaıııı•tır. ve oradan Erkek Jisesıne gide 
kamanıla1101 vermı~tir. Fakat Esrarengiz Gemı rek mekteplerin gece vaziyetini 
vapurun hızını hırdeıı ktsıııok Şııııdı n•ıl ııı~HIP, tacılld.rn görmüılerdir. 

kıtbil ol•madıjtınd~n faciaııııı iinü ı•onra )Olnrı:ı gıden gtım. ı olmu, Izmir Palua misafir olan ve
alınamamıştır. Motör AnRdolo tor. llu geıııı nneılen gılıyoı' kil beyi, mekteplerın teftişinden 
cihetine 1111ıa doj?rıı n npıırıın KNeye gıdıyorclu' İsıııı nı idı' sonra Vali Kazım Paşa vıe 
önünden geçerl<~n facıa kaçıla Hu üç ııoktadRn tahkıl<at içın Cumhuriyet Halk Fırkası reisi 
mıyacak hır şekıl almıştır. Mo heın~ıı aydınf,.tılınuı lii;ı;ııııılı. Yozgat meb'usu Avni Do 

tör, 11rtındırııti kırılarak npo· Hunun üzorıne M:ırınaranın ğan bey İzmir Palasta zıyaretl Maarif Vekili Zeynel Abidin Bey 
roa, g•lı• tarzına göre, ıo ıına lıiiJiiıı 11kele eı·ını te lg raflar çe etm şler ve bir müddet görüş· tepler ve ilk mektepler mes'eleşi 
g•çmı,tir. Yapar ipi koparmı,, kılııııt telefonlar cdılıııi,tir. müılerdir . bunlar hakkında ne yapılacaktır 
ı,te bo 11nada içındı elli be' Kıbayet iljtl•y• doı:trıı Kartal G,ce ıeç vakit ziyaret eden _ Hepsini tetkik edeceğim 
kı•i olan kayık, Tap11run nıtınR jandarma komanılaolıjtı gımınio bi~ mu~rrir.imiıe veLı:il bey de va tetkikim neticesinde görüle 
düşınilş, gemici t•lıırile aborda lüuiRlda, ,.,. iıminın Fırıızan mrılerdır kı: cek lüzum na ise onları yapa 
<•lmuştıır; li'\kiıı bn ~upı,ınada oldngııoıı telefonla H•yhılıye - Henüz gıeldim Bwada cağım. 
kayık delinmi,, ııı alınıyll haş. hıldırmi9tir. Fhı~n Rey kaptan üç gün kaldıktan sonra Avdet VeLı:il bey yatma&'& çıkmak 
lamıştır. Firuzan, bıı ı ıırPtl• da gttınıy• hi r jaııclarına konarak edeceğim. lzmirde teftiılerimi üzere olduğundan kendilerini 
kayııtı ıaj!ında, moıörü 11 • 1 nnıla nezuet altını. alınnııftır. Hır ve tetkiklerimi yaptıktan aonra fazla rahatsız etmiş olmamak 
bırakarak Heybelı hıza~ına ıloıtrn tuııltan da H•ybelıdıt n•zaret şıze beyanat verebilirim. TetLı:i için muharririmiz teşekkürle yan· 
yilrümiiştlir. Kayık 111 almakla ıtltına alınan Faık kaptlln il• d 
berabr lçindekilerinın d• kor dıgerlerının ıfadtlHınirı alınına· katımı icra etmeden na aöyli· !arın an ayrılmıştır. 
kaları ara1ın rla hemen batmıt ııııa haşlanmıştır. yebılirim. Vekil bey üç gün zarfında 
n faoıa kurbanları deuızın ISııbAb ıtloncA, hn karll haber İzmir muhitinin kendi kendi şehrimi:ı:deki bütün ilLı: ve Orta 
üzerıne dilkülmü~lerdır. HPvh•lide hır kıır,nn bıziyltı ne bir maarif muhiti •ardır mektepleri teştiş edecelı:ler ve 

_ Korlllfın. duvoılıııu~, h•lk ınerııkla islıeley• Onu birer birer ıöreceğim on Kızıl çulludaki Amerikan 
_ Boıtoluyorum. ırııııı~. rıhııınR h•ı?lanan ıuoUirön dan sonra hasıl edeceğim ka meLı:tebi ile Zıraat ve Sanat mek· 
_ Haha, baha. b•şında toplanmı~tır Kam balıer naat hakkında ıize beyanatta teplerile Kız sanat enstitüsünü 
_Allah, Allah. •yııı zRnıRnıta T•pıırlula adıı hulunabilırim do göreccklerdır. 
8t1lerı g"<·eııırı Jıorkıınç k" lıtrılan ınen lıı•ll< l'a11tuılı ••h - Efendim, malümu iliniz Vekil beye tetkiklerinde Va-

ranlıgıoa bir kat """" korka ve rııı her taralııı:ı eı kendın Y"Yll· lzmirde günün meı'elesi olarak li Kazım Paı• da refakat eylıye· 
ını,ıır. iki Maarif işi vardır Orta mek · ceLı:tir. 

-
_ıt+t.._. __ , ••••• 

Bir Türk Kızınıll J• 
Muvaff akı yeti 
Vıyanada <;tklln Eolorınat6I Y, 

iıiıuli mecmuada genç liir Tiitl fı 
kızı olan Vııbdet l\ori bıınıııı11 

Jerc•ttigimiz bu rumi aııın41 

'" aatırlstrı olıuılok: 
Hıtrikulildı lıir kıtıiliyete nı• 

lık oları bu Türk kızı eo .. ıiır' 
tik ııı11o~oprano' lırırn ızJ11oıl • 1 

.Muaıki u giizıl 1arıatlıı.r def 
laJ 
ilı:i 

let aknıleınyaııııı bitirdıkr•1 n 
ıonra Pola ı\larrı Nayz11'ın ıu ~ 
telıioe gırdi n oraılan bir}"' 
pedagog unv11nilı mezun olılg 

Onıın bıkiiyeıi, çünkü güzel hl 

bikliyeai nrdır, çok ıılaka yet 
cidır, çiinkü ınuliginin ınebcltlO ııl 
te,kil eder, O 6,7 yıl önoe ua•1 Y• 
karların bnlnodıığıı bir mıcli •~ ol 
ıeııni dinletmek rırutını hnfdl &İ 
Orada hazır bnlnnao hepıi prf 
l11ör Te unatkar dantliler 11ıif 
ınki,af ettirmek lçiıı akadımyıf 
ırirmeğe ona ikna ıttil•r:· . 1 
o hu tıınıyıyi tıkip etti: Bogı!i 
Vahdet Nuri, Viyanııq~:ı .. ııl 
ıli\h111dir. • -:• .• t 

ri 
r.J 

Y-1 
baı 
ak 
deı 
ler 

Viyana, Praıt Te i>r11~~n 
radyoları ona payıa,amıyorlar 

Bütün büyölr np~~l~nr1•1 

tetkık i9in daha iki yıl v;yıİ.ıl~) 
kalacak, Ye opıraaıoıo kapıiıİr tl 
açaoagı 11rada memleketi · "o!t 

tAtaııbula dönecektir. 
Viyana mathaatı onan 1111 

nffakıyetlerine uzun makaİfl! 

... 
bil 
B 
kiJ 
ti~ 
el& 
ba 
llç 
ifti 
bi 

tahıiı ıtmıktıd iri er. 
11 de 

Vıı'hdet Nnri, yalnız .. 
1anatki\r dıgildlr, memleket!• lı~ 
cazibelerini Ti Tııtanı1atlarıD1 •ti 
münaka'a götürmez büyük d • 
zivetlerını bi:ııe tırnıtmak iribııf~ iif 
d~ T!irklyenin büyük bır m·· Bt 
ıilidır. ltu 

Bn karılı: YaloTııda Daııatanlı 
A il' •lndly11 aittir. İrfan tara
f ındaodan knllanılmaktadır. Ba 
kayıga motörd• •şyuı ola• köy
lülerden bat>.:a Borsadan İltaıı· 

bula gelmek iltiyın bası köylü 
ler n ü9 kaclın da binmı,tır. 

Kayıkta ba ınrıtle 55 kl•i bu 
lnouyordo, Kayığa binmek için 
adam ba,ına lt,15 kurut Teril· 
mi tır. Bıı ••ktld• ıııdlp gelme 
yauk oldojtııodırn kayık n mo 
tör :\d•ta kaçak gibı Yalonnın 

dere t9ındın ltalkmı,tır. Kayık 

dıb9et 1a9mı~tır. Yıi?.ıneyıı rıg

ra9anlar, kort•lııı ııuı hmidıle 

bırbırleriaı nrılanlarl!l dınızın 

üıtil bir mabterı Rrıdır11n yer 
olmuttıır. Feryatlar iit.Hrıııe Ya 

par g~rilımit, '""''" hır, Mnra 
da ikinci bir unda! dalıa denıze 

Bir linalJef Davası Kadın Ve Moda. 

· motöra bajtlanlanmış Ti cıoma 

akfamı aaat 11 de yola çıkmıt· 

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

Mehmet Pehlivaııı tır. 

EYTelki gece bııva aakınıll, indırilmı,tir. 

Motör Te kayık dnrgoa denizın Kurtarılanların 

üzeriade htaııbula doıtrn g•ll· na göre sandallar 
Rnlattıldarı· 

da çahuk in 
-Niçin öldürmi~ş? 

yordu. Saat gece yan11ııdan ıon- dırilmımittır. Meoeınıııın Oiirlii çııtııgınd• teınıııtlılı.ı talıancıma 7 "••nk 
ra. iki bnQok ü9 radde11ae g•I· ilk Kurtarılanlar g•çenlerıle bir cinayet olma, T• aldırdım. Ondan eoııra .çıftliğe 

•işti, Kayıktaki yolcnlardan hı. Tayfadan i'ıınuı T• Şevki amele Mıbm-t Emin, Aynı geldım. Mıbmet peblnan il• hlr 
men bıpai ayamuşları1ı. Çtılı: efendiler Ti dıı?er tayfalar l'ln· çıftlıktıt Amele J\lelıınet p•hl•· likte yımetimızı yldıktın ıoora 

ıeçm•d•n başlarına g•l•cHk kor· dallara ko,mo9lardır. !Ilı: olarak vanı lur kııdın fiiziindın dürt beraberce yola çıktık Te yolda 
kno9 faciadan babereızlerdi, Mabmot knrtarılmı,tır. R• ıh· yerınden kur~unl" yaralıyarak tabancamı Mehmet PehliTanın 

Heybeli Maltepe Onlerlnde tırarca bır adamdır. Ikınci Ha öldilrınüştii. ilzeriıı• bo,altmaj!a başladım.Ye· 
Saat S ınlRrına dogrn Afıtap no ogla Muıtala, üçüocii o a- Maznun 1lıhmet Emin il• re düt•D Mıbınıt pehliTan: 

ırıotörü Ti arkıuıada bajtlı kayık rak ta i'ıoı,ehır Koyanh11arlı kPr11l ııı n11 bıı cınRzett• yardım • M'lhınıt Eınıo atma un 
J,Ieybıliada ö•iiadeıı geçerek ller- Ahmet lrnrtıuılıuı~tır. etmekle ~ııçlu I•anın ıliin aıııı benı öldiiremı:uın > dıyınc• Y"· 
lemekt11dır. Heybılıadaoın Bor- Vapnrun at1~9ılerı ve ikiııoi cua malıkeıneııınılı ıııulıakıme• nına yakla,tım n bir el de ba 

gaza. dütın k11mıoda deıtlrmın kaptanı Moıtafa lıey de kıırtıırına lerıne başlandı ve boknk anını• tına 11ktım T• taba•cıamı yakında 
f11oerı buran yardır. Maltıpey• 1, 1111 çalıtını,, kaptan Haıan bey tahıtlerınJen hır çoğn diul~ııdi bır kayaya attım> dedı. 
dogra da g•n• bir kayalık nr• Şahitlerin ıfıtdel11rine nazaran Ben o eınada lıo itirafı mttd 

nesarıt ıtmi,tır. Ho nretl• 
dır ki Tapıırların ka:ıaya ılü,ın• · ~hbmet Eının, lın cin•Y•tı lamel dıiomomilııtı ihbar ıdemedım. 

ancak yirmı Ü" ki'ı karlarıla ld mıılırı l9ın or,.ya fener konmut Y iımınıle, alakRdnr o nıto bir Qünlıii Mehmet Emlaia ha•• da 
tor. Motiir Te lı.ayık H•ybelının bılmış, 32 ki'i denızın karanlık kadının .Mrb•oet p•hlıvanla da hoııılan dolayı kızarak bır fenalık 
değirmen l11nır bıırnn hız1L11nda larına güıııülerık llOı •ekildıoaa a13k,.dıı.r bnloııdııgo şüpheaı üu- yapru8'ıni•n korkmo,ınn1. S gün 
Te .MaltPp• iinlerındıki l11ner nrıp gıtmıetır. Motfüdıkıler, rıoı yapmıttır. ıonra mahktlmly•tlml bitirerek 
açıklarında yoluna dıTam •t•ılı:- ıöylındığine güre, kartıı.rma ışı ne Saçla, vak'anııı Tnkıı hnlda• çıktım Ti doıruca •üdd•iuııa· 
tedır. bakmamı,ıardır. Kuza e11ıuında ğn günd~n dünkü cıl11y11 kadar mlloğe ~:iıierık Mabm•t Eminin 

Rıı eınıııla T•pıırcolok ,ırkı· ıuotörün yükünü nıııtıalaza attığı cürmilnö daıma inkar etmekte bı\na olan itirafını bıkA.yı ettim, 
tinin Fırıız•ıı ""P"rıı Kartala dıg .. r taraftan da yiiküo bir idi. Fılbakika knyodayaptırılan ara,. 
doj!rıı gıtnıektıdır, Fırııno •ı· kııınıoı deıııze attıgı ıiiyl~nıyor. Diln diıılınııı huknkıı •mm• tırmada !hhmet Emine ait 
'lıptır. t'ut ıkı hoçııkta Hıoıkt•• Aııcak motiirı yüzme hılrnı11 şabıtlırinılen Kwrim çek möhını tabancıı bıılonmo,tar, 
önünden kalkınıttır. Kartal Yıı· ıayHind• n her na111iııı Yalova• ıfaded• hnlunmoo n dcmıştir kı: Dünkü cılıeıie h•zır bulanan 
nıı• çıınento , falırikalarındaa nın Ka~ıkiiyünden Ttvfık çnu~ - Bn hAdi11oın ol<lı~o ııra ••hiılerı tllltanca gölterılmı' Te 
9iın~rıt" olauk Mer11nı giltürı· ogıu 13 yıışında Hüuyın 9ıkarak de ben Mıntıuın bapi9bırn11ıodı hıpu tabancının Mıhmıt Emin• 
c~ktır Ve HRUD bay kaptanın kartnlmo,tor. bulıınnyorılom. Mıb111•t Emin ait oldofaııo ıilylemı,ıerdır. 
idareaın ı .. dır. Saat iı9ü ı•çıyor- Faciadan Sonra h•pııhaaeye gıtirildııti zaman 

b Mahakımı, alikuı bnlnıan 
dn, rııo•ürıl•kiltır zıfıri karaalık F>ıcıa Tukııbıılııııca Tapurdan çok korkuyordu. h lr k 
içinde 1IY-<'ılerın11 ıtogrıı hiiyiik düdük çalınarak hatkaca iınılat Bana bir ııralık ha i•t•n 

kadının T• dijter bazı a o n 
Amme ,ahıtlırını• cellıi ıçın 

\ıır upıırurı g"lmıktı oldoğana 11tınılınıınııtır. Dırıızıliı topla· QOk cua göriip görıuiy•c•jtiııı ba,lı.a bır ~ün• hırakılını,tır, 
giirnı"ıııı~lerdır. nabılınler toplııııdıktan ıonra ıordıı Ben de onu tahkıkat n•· 

l:'iiid•nılıgıoı göre motöriin Tapar yolnnıı dnaın •imiş, cliirı tıcui &Ö•terir falı.at ıalıba bu Kız Kaçırmı• 
kaptııııı Fa•k nyııyorıoıı,, Dü- 1abah Kıırtala gıderek hllıl11eyı ı~ı 11n yMptın ki korırnyor1ırn HıHl.lda un fabrıkuı kar•ı· 

me:ıı Mıııtala ooba'ı kullanı- haher Yllfı~iotır. Kartal ,J.ındnr· dedım. Vı bana ayaea tonları ıındaki bahçedcı oturan İlmall 
yorınııt ma kııınandarılığı orada hi\d11eyı anlattı: oıa-ıo Etıın, RamazMn kızı un 

hlotiirdı bulanan tilccardan el kıırmotıur. - c KYet o giin Yahya iı yedı ya9larında Hatıceyı ka91-
İznıklı Hü11yın efendinin mn- Heybelide Na&tl Duyuldu? mieıle bir arnbttcıya elli ıki bo ıarak kırlıtmı,tır. Etıın ııabıta· 

. '.: 

haı ririmıze aöyledıııın• giire, l!'aık kaptan rnotörünü ıaat çok k•ruş nuuk hroYoik 111 ca totolmnştar. Kı• Mevsimi için Son Moda Şapka Modellftrl 
.. a:.ıı:ır:ı::ıı:ırzıııcı:ıı:ız:ıZ1111ıaz1111:sz:;;ı::ı:2';l rILXZ77JfZ'L72 Y-EX.77LZ/..LT/'//"LTAfilfZ'Z).r2:)'z.:1!'2lll::Z:Z .. lll!ll~ .. llı=ll::m'21!ımi!!BBllll~llll!:C!lll!ID~:llll!!S!~:rzıı:1aı~J!J!az;l"'.ı:'7Cıı:.ııı;~lllll25!11m5'ıı~~::lll .. --ll"" 
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Bulg;-;;t;~d~ Tr;:k;a Ve 1s~~~'1 K~!~.~!~Y-:gr.~: 1 ~f.çd~·ıı 
Istanbulu Istı. yenler Var : .Ahmet! yolt ki, hi9 bir ,., de çalma- ... a biı••r ıtnyliyeoegim amma Bn ıırada yakarıda oda ka-1 

• - A
0

hmetll! Katlr, a'"Jıda hlr mı,11•. allabatluna kimHy• ıöyletm• ımi' pısı açıltlı. Nı1olye hanım 1..n. I 
-------ı-.----------- tıkırh Tar. narııs Dll ılrcll nedir. - Ştmdl mttnakaoa edeotk - tıAhl Naoıyec•ğim hındeo rordu. Ahmet bıy hınısı ...... l 

Yeni hükumet komiteleri kaldırdı Ha1dı 9ahak nluna beb.-rlfl. deaıtıs ya... umar m•••• öyle ,e, ıyoJt motbaba ıoktlJ kabı11 kapa~ 

k d d• Ahmet hey bom11rdan• h•· Hıraıa ba,ını •idi. Deri• - Dön ıec• biae hıraıa - Nerede huıı•. KaQllÖD 
fakat k<!~~.!~~~-~~~.niv~!~~~ .. !.~ .... ~ eme ı mordan• ılhılerini açtı. Rir ilrt derin i9ıni 9•ktl. Batını tekrar ıir•t. mı yokaaf I 

c('l'rakJ'&D Cazete&IDİD tezviratı nneıWrtfln ıonra yatagıa içiudı kaldardıgı 11 man göalıri •oln - Ryy! - Yok °"'um. o blr-6fa 

h B 1 1 • . t doıtrolıtn ıdi. - EfH<li •••ıtı inrlf. Herifi olar Matbaha kapftcltm Buaünlerde bazı ciddi Bul1ıar rı i u gar meşa esınt yara an " • F; • • • 

• T k N olmn1ı7 - Rilme.y,sin bey bi raclır, dt· k11kınak baj?ladı. Fakat domuz - Hani bak6 yamt 
1 ıar.etel•ri. Türk matbuatını Bul eYYell lıtanbul sonra ra ya ,,e - • 

i•'İatan Türklerine zulüm ye diğer eıir Bu'gar toprakların· - Elinin kiirli n1mıı,, n" ola- ıli. A rtılt yafttmllktan bıkbm. berıt na11l1a ka9mıt. Abmtıt hıy kapıyı açtl. Içı· 
k D 1 l B L atınıd" hırt lki uat •Y"' .. ltn• Ladar n• ka Narıye h•nım Ahmet hıy rııi bombo t p d tazyik yapıldığını iddia ederek daki Bulgar bukukunnn iadeai 0 • • ın "'"0 " ... Pi • ., .. t n. ••ç•re ar ına 

iki millet arasrndaki dostlk mü içın Bulgar milletıne . BulS?"ar mn dola~ıyor. Jar rn ıottnm bilHn. Fakat şim· ıtiht bir Adamın ıillhıız fllAn kadn açıkh. 1 
naıebetlerıni sarsacak mahiyette nuverine uyanıp kendıne ge mek - Yok c"n1m unıa ftvt• ı:._ ılı, h•r t•ydın ntıfret edıyoranı. hır11• yakafamaaına hayret ıt ErtHI iÖDO Naciye tekrt.l" 
yaular yazmakla ittibam etmeğe Ye da•ma ıesıni yükıeltmek liyor. ~"" hJT f«Y ""ymıTornm. Şciylı h,p lı bır yerde ktımı nıittl. N ııriye hanıma uğradı •• m._ 
ba,ladılaı Bulgarya Türklerini gibi milkaddeı bir yaz feyi ha· Ba ıırarlıa alt kattıtki gı;riiltti tlınlfllndırm k bti1ornm. Yasık, d dl, lntaarlah bir 111lıyi oldogo gibi anlattı. N.'arf-
ııkın akın hicrete mecbur edecek tırlarbr . Bu, Bulgar mtlletinın o kadar Mttı \e1 ,,ofm"m"k ka· Ah nftt bey korkaıonu tilln daha ıeftro yak•ıar. y• hanım kındıni 1tlilmıUın 
derecede yapılan ıiddetli tazyik ve devletinin iözden uzak tut bıl d•ı?•ldı . 1'ao•T• hsoım (,,..,. urıotıuııttn: • • • • • • mtınıdımedi. NRoiye hanım tam .. 
lerin matbuatımızda akisler ha· mamaları llzım gelen yllksek ~ıbi Tl\oadnn11ı raıtm•a korka· - Hiitün ~11nlara ttb•p net ..A rad&n on beş gtin ~e9mi,ti. Şotondan ınahz n at'det eı:IT. 
aıl etmesi ve hassasıyetim ızi u• ve mukaddea bir mefkOred r dan tltr .. I. - Dedım ya, iki uat eYH• Bir ıeoe aşıagıda gtınt baıı hkır· • , • • • • • ._, 
yandırması kadar tabii bır şey Bu mefkure yaima eder ~ - - Ha.,.ıtl Ahmet n• dnro- iane kıul ı· çok meı'nttum. lk:l tılar olda. ilkeni Nncl1e hanım Aktam t\tttt Nariye hanımın 
olama:t Yapılan bütün tek· bi topraklarımızı 'f'e milletimızi youn••t Oıt en bınızı yAkllln !'iut evvel aoı hır bakıaatı AD• oyant11. J>ınlıdi, net, apatiiAr kooaaı Oemal b.y Ahmet &ıyt 
&iplere rağmen gergüo 8ulga· pavlaşıp parçahyan bütün kom• Abınıt hPy ıkı c"'"' arıt!lınıll\ taJıın. l\aram benı aldatayor. a••ıtıcla btr111 geziniyordu. Ah· köşıbatında yakaladı. 
riatanın muhtel.if yerlerinden ge· şulanmızın pelıt kor&ctu~u ıi kalan hftyn•mau cfönrnüştii A~• MRJıuukı karıD HDi alda· mıt bt1yl dlirttn. ZaTallı adam - Ahmet, g•ç•n gön karım 
rek doğrudan doğruya ve ge:- yast bir esasa!J& dayanarak ~' lnH t~hlık•. '"'"""" ru"l"t. llJ'or Hn~a lturtnl, gözlerıni o_.;oştura ogoşt~ra bir '•yler anlattı Ôaoe l•a1tm•~ 
rek Romanya yolile memle· dan kültür, maarif va halk. pren Salah namına haatonrl"n hR9ka - ~ .. dıronnrı allah aşkma, k•lk.tı ııtemedim. Fak"t bazıların an .. 

.ketimize bir çok muhacirlerin aiplerile takip edilebilir Bu bir '"1 ta,rnmudı Fakat maRI- tıtndı hoışamak 0 kadar göç ki. - Ne Tar ltarıo11tımt !attığına bl\kılına hakikat (t'IU• 
aylardaaberi ve ardı araaı ke millet kendi kiliH ve tabiatile Hıt <>da •o .. aıda 11okak kllpıırnın Ayhuoa mabkeıoılerd• ıftra 4ar. - Neolaoak "'ı~ıda hiri 'far. dıkkat et birader. kırk yıllık 
ıiJmedH •ığıomalan berkesin ve bundan 62 ıeac evvel Suı ta yAnancl• danyorıto Ynmrakla· Hn 11111 hen mabidm oloram. Blrdtnbırı Ahrnıt beyin ak- ,erefiai lekeleme. lnnnın edne 

flsü lahde duran Ye gizlenil· oın bir fermanıle elde edıl p una 1:i1nner•k rn•• Bo h tQ k• O tla. tahıl bir mabkfı.mo• karı· Jına on h•• glin nılki hınıı .bır.••z.ıı.rtrd. •. bi.9 k.a9ı.rıh.r •. •'. J 
._İIM imkio olmıyan acıklı baıı ye merkezi lstaobul o ao tul d .. ~11dı. Çiiııkı A hınot h11, •• olm"k ıat•meı bö1Jıoı rabıt geldi. Herhalde gıoe o idi. lçin i 
bir hakikattır. Bunden batka o an müstakil Bulgar kılisesi e •f,.k t•ftık har adamdı 'l'opu rabat ayrılırıı. dta binbır kt\fi\r l&Tnrar"k O ı•o• .Ahmet bn· btttUe h 
Bal.arietanda Türklük ve Tiir- bu.aıa bu makSKt YC m•t~lı· topu ılh altı kılo f{elırortlo Fa - Hııua benfm Yiodaoım ra- 11taktau atlıu1ı. Fakat hirtaraf lafları dütüadU.DtişH•dtiktı• um 
kiye aleybiade yapılan ıiıtema · re ile ya,amak istiyor. ilk llat ınrutfl• karııına naıul num&m zı olormn deraınt taa da memnundu. Hi9 olmaıaa kendine hım de hırllz.ı ı ıilil.r 
tik aıriyat, yeni rejim zamanın ııığın açıldıiJ Selinik ve anlahlcakt•' - Çok rıoa ederim beni bot bıraııla tıogu;laşınak korka111 etti. Dudn. 
ela laafiflemek değil bir kat da Makedonya değilse bıle, biç Ya'faşç yataktan indi tMlik- dUndlirmı. yoktu. Herifle nuıl olaa anla- Henüı yatalı iki eaat ol.ma.-1 

ba artmıştır. Her aayııının en az olmana bundan 62 sene ev le1inı giydı. Son bir üımtlı: Bo llrada •Y ıabbinla aklına tırdı. Atagı indi. Ent ta ken- mıftı iri aşafıda bir tıkırtı oldU. 
llçte ikisini Türkler aleyhinde"i Yel yeni ihtiyaçlarla umumi Bul - :Sacıyı 1eahha hırit kaçtı, bir ,,1 ~oldi. •tıi, g•9ın gıoıki sat merdı'fın Hu. ııfer öoH Ahmet bey '1J•n-
iftiralara, hücumlara ye (Trakya garlıiın bir meşalesi gıbi para· dt1<lı • .Sı&h&k J"r ft~"i?' kadu... _ Peki nn bura7A nerden batında kendısınl b•kliyorda. dı. Kafa11 çoktan •oak r.on.Jcİ 
biaimdirl) ııibi feryatlara hure· yan lstanbul ve Trakya munata 8ü.drniı hıııum,.ıJı . Alt karta gudın' - Ne o &f'nt HD nuıin' tıfliyordu. Artık bu kadarı rezt.~ 
den (Trakya) razeteıi, Gorgiyeff za edilmelidır. Bu sahada sesi· mUth•t hır ~iirıiltii knptu. Hıreır. _ Bahçe kap11ı arahlth. - Ben im ya. Artık bn H Jetti. Berlf Ahmet bıye baaba~ 
laGktmetiaia matbuata tatbik ni yükseltmesi lizim gelen umu· gahba bir şey dnırnııetı. Artık Ha, aıJah bıllisıoı nrıinl f•r ıon kararımı nrdım. TtYkif ya~ı ,aataj yapıyordw. Böyfe 1 

•ltiti ti4detli ıanı5re rağmen mi Bulgar knltür kuYntini te, . Ahmet bC"y ıçın ••aı?ıya ınm•kttın Ahmet b•yha aklı ba,ından cltU • .dılm•k lıtiyoram. Kanmla aram her gıoı oab .. , yirmi lit& .• 

aepi,.tından en kOçOk bir de kilitlandıracak Bulgar kalmadı hıu~ka çıue kalmamıotı. Rır ikt Akş"m kapıları, pfln9ereleri ka· a9ık mı aı;ık. Dün 1renı kavga Yo bn kadarı fazla idi. Yataktan 
iitme olmıyan bir gazetedir mı? t•ye çıupt1, liiznm1taz gUriilti\ltır parken bahQe tapı1101 uontmnt· ettik • .Artık tahammülüm ke.l- rırladı. Karııı uy•wmamıştı. MM· 
Bu ıddiamır.ı taHik etmek için Bulaarlarınlıtanbudankovulma yaptı. Mannın lbnindelu fırçayı to. $ımdl karıtı duyana ne dı· madı Yallabi. diTınleri iwdi. Hıraıı ••1•anda 
ita ıazeteain 27 E1141 tarihli larının öoüncgeçılme11nı ve Trak dü~Urdö. Şıınd ye kadıu ökıiirlik 1,o•ktıt - Brak Allahını HflrHD yoktu. Yaıı odaaından hatif bir 
l&JUında çıkan (latanbul ve yahların Trakyadaki azız ocakla· nedir htlm zılı. Aoı oı <ikaiirrH\. _ Allah •okın• beni mtltkil u9malama. ıtık ak1tdiyorda. Her llahl• 
Trakya adlı bir makaleyi aynen nna iade edilmelerini temin ede· Vay "kıı ftıytan bıraıı bo kadar mnkıe ıokma. O ıt ba,ka n• - Hem una da 9ok f9erlı· orada olmalı icll. Hemen ka• 
•lı1onaır.: cek Bulgar hUldkmeti yo" mu? ~ftrtiltüye kaçl\oa~ına iş\ h\lıbtttiin ıırde ordA yakalan. dlm hani. Oe9•• 11fer heni ten pınm yanmcla daraa but.il• 

Birkaf illn eY•el Bulgu Trakyalılar mukaddes ckzarh 11( aııtıyordu . t nm•kten bacıkı fapı- _ Olamaz. En crirmı~l yttaö•• döodiirm•H idin lali tün 
_:uı L!ı• b. lb"d . 1 l b 1 v • l kaptı, 111nfoa Uerllyerek yası 
9IU auııeno aanıının ır ı eaı o an stan u ile bütün Bulgu lıaoak hlr '"1 yoktn. Hiiwflk bir 0 kadar kolayını zannıdiyorann. bo itler ba,ıma 1•lm111di. nt•· 
t L.:ı:_ ~..J"ld b l B l ı J odaıınıa kapııını a9tı .Hını:a &ıauq .ıuı i va ununa u gar mi leti arasındaki rabıta.arın ~tiröltit il• oda 'kapı,.1111 açtı. Ro ıırada yakarıda bJr pı• "Uab bu 11fır t•Tkıt oJonayım lr L 
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eL L. V'd' M l'd" A · i k ar a11nı aapıya çe'f rmıf ffth •&ar111 ı ın etıopo ı ı n· tHıı ma sadile teşki ıatıarının Dıearı çıkmR~tl• kllpınııı kıtp:an. tırda .. olda. Hndın de intikamımı alaoaitım. l 
tim adlı ceaur •• fedakir bir btitü Trakyalıların öz yurtlarına maaı btr oldu. Karıaı kapıya .Abnııt! Bınızı 9ağladın mı' - Ne .. Naaılt hanenin göalerlni knıttırıy•rtf•.J 
"'!'4ıalai11 batuaıı ebedileıtiril· dönmeleri ıle ifade edıJen sarıh arkHından kılıtledı.Tıtrek ıı.rlım · _ Şer bağlıyorum. BaJth1•· - Bu bayagı. Gı91n ıefer Abmıt bey baıton• kaldı,raı. , 
ıa&f oldu. Bu merulm, Bulgar •• kat't noktai nazarını beyhude larla merdınntn yar111aa kadar o•Jt•m amma ip bulaınf\dım ka· benim ılhi bir bınıaa rtltYlt QeUmıl• Tttoe•n•un btıtihı iu'f• 
mUn••••rine ye Bulgar milletine yere ortaya aürilyorlar. Trakya, indi. Hertarar karaalıktı. Güç raoıtım. Terip ka9mam için kolaylık &Ö•· ntile 1aırlfin kafaıına indirdi • 
.. ribi feyler hatırlatıyor? Sırf Bulgarların mukaddes lstanbulile hali• birkaç bHaınak daba ine- _ .Mntbakta o1aoak. Sın t•rmedin mıt Hem uzaa •tm• Koca adam bir kölçt gibi J•.H 
Btaııar halkile mukun bulu- müoasebatte buluomalan için bildi. Bu ıırada y•ın•k odHından baalada bın de a•aRt ı•lı7tm. hail• •• ellerimi dı pollıi 9aiır. yıkıl•ı. Ahmet b•T hu••• tlek-
DAD Trakya, Makedon1a, Tu geçmeleri liıımgelen mukaddes bir karaltı ~örü ldü merdınnı Naoir• hıuaım tekrar odaya - SH ba~ır•• Allah atkına. t 1 . kt F k t h t a. 
aa boyu, Dobrica ve Ba· bir yerdir. Trakya 'f'O lıtanbul do~ru llerledı. Ahmet bey kor· çekildi. Hım oannn ba 11fer naaıl içeri r 11 ya ı. a • ayre Jet 
IUabya iibi temiz Buliar top • ortadaki siyasi meseleleri bır kuınodan titriyordu. Karaltı _ Allah afkına ctlniai im•· ıtrdia. Bea her tarafı kRpat· yatan ~dam Y•haaoı bir bınıwdı. 
raldaruun ruhani milli merkezi Buliar gibi anlıyan bUtün Bul· •erdınnm alt baaamatıoa ge· oını .. nr110 kaile ııt. wı,tım' • • • • • • • • • 
olaD Ltanbulu hatırlatıyor. Bu ııarlar için bir ideal almalı dır linoı dnrrlu. Oıhıoden ti lamba· _ Olamaz. - Matbagın peo9eresiai nua- Naciye hanım hemen ma•to. 
Bwıar toprakları murahhaslara- Bulgar idare vo politikacılan, ııııı çıkardı, yaktı. Yakarıya Ahıuıt berin aklına blrf'Y tafortan. aan11 ıırtına 1•9ir•ı. Komtu• 
aaa lataJa..bulda toplanıp bugün Türklerin bütün bütün Bulgarları doıtru tutta. E" aahibmi gör- celdl. - Ahmet bey terıddöılı dil·· Nariye hanımın kapıııaı galdJ. 
Tana ••eli.inden maadasının va Trakyadan kovdukları yetmıyor· mü,til. _ Pıkl 1ana bet ıtra ,.,. uı. PHoereyi kapRdıgına emindi. Kapıyı Oımal bey a9h· 
taa ~llrriy.tine, vatan kliıeaine, muı iibi lstanbulu da zaten -Elbamtlnlillah dedi.Nihayet ttm Fakat belki, kım bilir a9ık brak:· - A ffedeninis. Kooam hir 
l'atu mektebine ve vatan idet pek az kalan Bulgar un· lneblldinaı. Haydi yaba! Merdi· _ Yin• gitmem, mıt olahtlirdi. hınız yakaladı. El'd• baıtlı du· 
'• ••aııelerine hasret kalan bu ıurundan nasıl temı:ılediide · T•nın yar11ıacla nı durayonıınt _ On Jlra 'f'eratm - Haydi batla en ellerimi· royor. itin garip tarafı lilae •••rili Te aziz B l t ki " .:ıı . ~gar opra •· rını görmuyorlar mı? lstan· lo11ne a~aRıya. Hır11• elini Hın•• bina dU,ttndft. Bu Yokıa ben ,;dip poliıi 9a)tıra. gılmıdeo •l'Hl ıize 111.ı uıramı.t 
ruua üzerıne hımayekir elini b ı T k ı · bütün dut"ara giitürdö, elektrik clliıtm•· sırada yakarıda oda ikapıaı açıl· oagım ha.. markalı gümllt ıofra takımı.nuı 
aı~tacak Bulgar ortodok• kli ~ ye ra ya mese esı, 
IUlDın reısi olan ekzarhı bır Bulgarlık mes'elesıdir . Bu ıinl çı•ırdı.Abmet bey korkndan dı. Naciye hanım ııliyorda. - P.ıki amma 11ni pol\11 cebinden çıktı. 
· • b"'yliınüt uüzltri ile h ıt b kt Ahmet bıy tel&•la hırııaın naııl tHlim ederim. Ortada bir Naoi11 hanım nı mım•:aatn 
ıııtihap etmelerini hatırlatıyor. mesele, dört buçağa dağılmış o .. ., • a ı. .., afdtt ıtti. Hım kooaıının kail· 
H. ayır! Bu topraklardan Trakya bulunan Bulgarların kültür, ru- Çam yarma11 gıbi bir ••ydl. Hani ellerin• ıaıldı. 1tbıp yok ki.. 
de M ._ bır ııkışta &&Tallı adamın canını - Gözünü H•ıyim al 'o on - Ya öyle mi. Pıkl bari bir ra m1&nhiın1 anlatmış hııa 

a.:edonyamn bir kısmı, hant Y• halk birliklerinin bir l H b k i . L a cBeaı' öldn" r• dt komtolarıntlan intikam al-d .. d alabi trdl. ırllz sabır11zlanmıttı: llra~ı 9a • ıayo,. yer nı aırayım a 
Oifu an doiruya kendini iıli- melta•ı::ı o1malıdfr. 11:.r k ıt· d. · t 

1.. w - Haydi bel lnlln•t ı Yokla Hırıız IA ı te rar ı ırmı ı, mtk i9in hücum etti• deraın.. ruıı ı. 
Ye güze .leıtiren halka has Bu sahada eıir Bulgrr top· ö 111 1 Hımın kapıdan ll'f'l•ll. ... '-m•t bıyin korkudan wiirl· n•-----------·J· 

ret çckmektedır B 1 d g n a (l ıon diyo "•kli1•o•k ... .a• .. " JA YUKUAJI 
b dL-h . · un ar 811 en raklarından gelen Bulgarların ' l ' B . Ahmet bey ter Jçindı kal· ıt aıtıma aeldi. Bir iki "dım 1 ZABI 

• iMi t ııe Antim dedeyi de- _ . m Y z tnı tnkit ıtıulyıcek & • 
iurup b I" T k dı kurdukları teşekkfiller soz aahı. miıin f mıfh. Bir yandan mendHilı ıerUedi. Hıraıı di,lerini gıcırdata 

es ıyen ra 7• r. "d" B -Lk il ı· di t el ~~----------•1111-lii Ytiks·k - al . . L ı.ı bı ır. u t .... Ü er her şey· Ahmet aey hınızın konutm• · terioa ıi ıyor. i•r tara tan a Ueril•y•rdo. 
~ '"•f •••nı aa uınp d J k d JAf ,... L '- ı... k Mantarcılar Aranıyor 

ltötUa Bulgar m·ııl t' . b en eYve, yu arı a hatır· 11ndan ct1aret aldı, kık•li· Naoiy• hanıma ne tHrltl ıı aa· - Bırna ..... ,a .. ayı .ıra · 1 e ınan. ıer eıt- b . B l 1 k 1. d b . Qorakkapıda Meuzi ıoka-
çe •e t b' t '-k' atılan titün u garı mef. yerek: latacıgını '1üttinttyoran. Sana on ıra • a Y.rı11m •· 

am ır cra.: ı yolunda k . . . 1 b' l 1. ı•t d ld ıno ıtında Hal otelinde miaafir Hı· 
ilerl . . 1 fıresı ü:r:erın ıe ır e~me ı Ye - YablJ, dtdf, nkıt Tarken - Hınıs nerede Ahm•t' - Para • 1 • ID 0 u ı; 
b •mesı ıçın yo unu aydmlatan htanbulla Trakyanın büyULt ehem ka91anal _ Kaçtı. bı, ben para fılao iıtemiyorom kir efendinin iki kişl tarafıuclau 

u merke~ımiz • lıtcnbul ·Bul· · · · b il tt• l"d" ı H y n dinini ıner11a . (5"0) liruı mantaroılık .-.:ııı 
1 mıyetını ta ar z e ırme ı ır er. ını• makaralı bir kahkaha - N• kaçtı mıt - apr • .. •nr.u:ae 

rr ar~ altın Trakyadan ko'fan. Bütün Bulgarlık mefkO.reıi koyTtrdı: _ KaQtı. Ben motbaıta ip Haydi on iki olnn. Hınız bir aşırılmıttır. Z bıta mantucıla:n 
:~n <!arbclerı altında söndü. çahpn Ctetı Paiai Bulgar itti· - Sa9malama bt aJam. In ... alma~" ıltmittim. Gıliitlmdı tarafta• batını ıalla7or bir ta· ararnaktaclır. 

Ojrudan d~ğruya bütün Bulgar hadı, mecmuasının bütün •ayıla· oıkıe• in, yoku zorla iodirl- bir baktım meydanda 7oktn. raftan da köşıy• biiziilın Ah · Kumar Oynarken 
m~mleketleune ıııldayan, Bulgar rında bu idealdeo bah1etmeli rim ha... - Hay .Allahın apdalı.Sakın mıt beyin üzerin• dogro yiirli· t ınıtpaşa bıd11tınindı Drır -
mılletinin :ere f · · . d 

T re ve namı ıçın ge· ve Bulgar hükfımeb de bunun ZaYallı adam yaTa' yan' bn b&i11yi kiµueyı 9ıUatma; yor 0· m11~an kahnbanHindı 1-i m&H 
n,• _ ışıldaması lazım olan ve bu üzerinde dü•ünmelidir. baıamakları indi. Hu11z111 yanı· ıonra biıl dete koyarda çalarlar - On b•t· 
ı ten m b f 7 il · i ... b .ı. b · 'fi aabılııah .A.lımet kmıı u uy· •· u a aza etmek için Bul· - - • - na geldi. t'allahi. Alemin maıkaraaı olmak Hınız 1 erm .a mh •rın -
rar e zarhlık kandiline yağ dam· Denizlide _.. Ba7di n• dur11yoraao, tll· tıtemem. gırtıaıına uzattı. narlarken tutnlmotlar~ ' ' · 
~tan hu Bulgar halkından eser intihap Başladı mi ayafımı ••tlaaanat. • , • • • • • • • • - Oıı sekiz. Zabıtaya Hakaret Etm1 

inle kalmadı Hnı~ V'd' d k' 7 B E t i ti tl v ı b •ım Kewerdı Jl!!nıı•·an t d m . 
1 

· asa, ı ın c ı Denizli (A A) - elediye - Peki ama, ••d•n ka9mı· r H R • .ı..,ao Y• a - ·•·• .... ., u • ca · •· 
.•rasım - Şerefli Bulgar mn· intihabı baılamııtar. Şehrin beı yorHat yanı ba9ındakl kom,aıa Nuri7• - Yırmilll slnde aabıkahlardan O•mal aar• 

zıaini, 2 - Acıklı Bulgar hali· mıntakasıoa aandık konulmuıtur. - Unn etme eanım, aedik· hanıma gitti. Oteaen, berldın Herif ~ir ıki uniye dorda, ho, olarak karakola ıötörilJttr· ~ 
llazırını ve 3 ..o d · • H lk k k f L 1 1 B "" t ._it L t 1 D L N'"'o1"7t ha dHtönd" k '-- "DUD an yırmı a a ın a ın ıraa namzet e- erimi yap. ea 'uaraya tfa ao••• • ar. eraın • • u. •• ıawıta memarlarına bakar8t 
tıal aene evvel ls!~nbnlda ta· rine reyleriai vermektedir. olaamak ioln ı•lclim. •••& - J.>eki haydi HDİo 4edı2in •ttiQ"uuten adli7eyı l'trlhai,tir 
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incir Davası önünde Manisada intihabat 
incir Müstahsilleri Üzerinde Son Cumhuriyet Halk Fırkasının 
Münakaşalar Ne Tesir Yaptı? Manisa Belediye Namzetleri 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

1§1" 

~ 
~ 
E' 
;::;ı. 

Manisa C H. F idare heye' 
tinden: fif Topçottu Nazmi Beyefendlye ış ılığı elde ettı gım ı z n düayanın 1 .Nazmi b•yefend i, ,ıı yazıları 

- B h · ıı b Fırkamızın Manisa ıehir meC' ""' iz müıt.< " er hin bir zab- bi ç ir yerinolıı yelitmiyın nefiı yaznıaııııza Hbep ıl:ı:in 3/10/93( 
- lisı aza namzetleri listesini tak· - 277 - ~ •et n aYıı ç lar<·a para urfednuk mahıalümi\zün, bwgünkü utıtla- tar ı hli Yeni Aıır gu:eteaıııde 

dim ediyor. Lütfen en yakın biı 
lıtibul ettlgimiz incir mıbıalil• rın biç olınazH ilı:i miıllne inti,ar •d•n ihracat tacirler iain 

Aman! Bir 
ilzerimize 

Ayak Sesi işittim 
Dorru Geliyorlar 

1ründe gazetenizde neıredilm•· ntln elim ntıtları karş111ndı. 1atılablleceğini hiHıtmiyor dı- dıt piyaaalarda oynadılrlı.rı Tic· 
ııni ıaygılarımla dilerim . 

dııydngomnz d~rlo acıları, düş- gildik.Fakat ne çare ki kendi danıızca rolleri efkarı umumiye 
Resmi intihap bu ayın onuıı· 

töğümüz feci Taziyıtlerl Hbife- aramı11da yetitmit lıir lı:aç müı- y• bildiren Teıılı:alara htinat ························~~~························ 
Denıık, demek, bavuzıın 

için altın dola ha! 'foplamRk için 
de eğilmekten batk• yapacak it 
yok7 
- Ferit filoıofça Küldü: 

- Şıı altın heYHln• diyecek 

dı çamııra 11planmıt can'1Z cHet 
hKllni bııldolar, 

Böyle bir halde haTnznn 
içine i omeae bi zmet eden 11ıer

dı nnin de nereye uklanliıjtıaı 

Yambo biliyordıı. 
Merdinn çolı: büyük ·n •Jtır

ıiı. Aftı arkadat birden kaldıra• 
rak baTozon dııTarından a•aaı 

indirdiler. 

da başlayacak ve ayın ondör ler dolaııı yaıı yazuk yine bö. tahall dHtm~ııları biç kalplerin- eden kıymetli yazıııızdır. Bizlere 
dünde bitecektir. 

tün Toznhil• anlKtamayız . de lıir ıızı ve Ticdanlarında bir ihanet edenlerin ihanetlerini b'd' . 
TA fidan halinden mabıol acı doymadan "' bütiin ümidi· böyle YHikalarlıt. y:üzleriae Tıır- d ) A 

1 ın bey (Sabıt bey :ı:a· 
vtırecelı: bir Taziyete g•tirebllmek ni mBbsalünün fiyatına bağla- dııjtuııuzıian ıia:e ıon t•t•klı:ürle· e Abba B k" b 
için bir eTlı\t lı:adar dikkat ye mıt biz müstHilleri diitünmeden rimizl derin 1ay1plarımızla ıu· Ah s LC:. f1 ~. bey 
it . ·ı b k J • • " 1 1 lı: t ' kti ~· t b' t d met ut u ey ına ı • a ı aıı ıncır a,."9 arına meme • ı ıa.ıya ıoı ıç na- aarız •en iın. Al' K I b (Y ld oı•· 

yapılan maaraf T• yine mabıııl ıı11rı ltilıare almadan incir fiyat. Y aYlulıı Çalı:ıroğla Ahmet, • 
1 h~:)a ey 1 ız 

nrirken de ettljtiı.olz bakım ıar- farını kıl'd.Iar n dütürdüler, miiMtıbıil .Ayırnojtlu Mehmet, ga:ı:aAsıı· •N•.hı ı b ( ) 
f . t k bil k b ' 1 . d fıl K(d" lı: M 1 l K K·· k Az ı ı at ey eczacı ıya ıııa nııı a azancım1:1, n ız erı • 111 ıın u ıırma ö11abıi .A i oç• oş • · Al' b (H Al" b d ) 
mabıolö .. ok babuını. ıatmak -a iıtıdilıır n belki de öldıı"reoık- Al' ü t b 11 T E · K·· k 1 ey acı ı ey za e 

yok. Hele •I nzatınca bl r 9olı: 

milyonlara olatoıaktaa daha tatlı 
bir •ey olamu. L!kln bıı 1aadet 
henüz emin değil, Tim11hlara 
ne yapaca&ız7 Artık altı arkaiaf, ba"ozıın 

ha· içine na11l ioeceklerini bilemi• Yambo zı.lırli bir taYırla 

, • ım, m • • • • ~mı•, 0
' Ahmet bey (Halıtlı ı tüccar) 

bütün Hn• yarım ılÇlıjta ınabkO.m lerdi. Vrndanls alakaları olma· H. s. z. l!'oat, Köşk. Q. z. r.. Abdullah bey (Tabur kltibİ 
olmakta11 başka bir t•Y dıgildir. dığını ken<lı bRreketlerile lıbat mail, Kötk başmnallim ye ınüı 

filli kaldırdı. 

- Bım onları ııyatmak y•
lwnıı da bilirim. 

Haarı - Tıiı11mlı c\üdük ça
arak mı' 

- Hayır, diidilk çalarak de. 
till ba,ka bir 1111111•. Timı•b· 

!arı dört lıeş 1aat lııRygın yatı· 

rablllrim. 
Ahmet ağa elini Yambonaıı 

omıızıına keydu: 
- Eıter buna da yapabllirHn 

Allah 1aoa bak din nHip etli• 
ılerim! 

BeryH - Ya ben' Fraa1aya 
rardıııımuı Takıt kerametli bir 
aziz diye iÜmii•l•tir, en büyölı: 

lı:ilıHye 81arım. 

Raal Ahmet aaa ile Beryenl 
ıoıtıırda, Yamboya dönerek: 

- 'l'imubları uyutmayı H• 
bibten yapabilir miıin' 

- Entl 
- Roko denilen öyle mi' 

Çönlı:ü bası şehirlerde Tımub· 

!arın terrinıt•n bıınnnla mııha

fan eldolı:larını İfilmi•ti m. 
- But aama Rokonıın her 

nni deail. Onıın bir 9•tidi nr· 
dır ki pek az lı:imHler bilir . 
Hatta büyük mabudun Hrarın

ian Hyılır. Bıı hab9ede lıe on· 
dan pelı: çok Tardır. 

Vakıa Roko deail•n bıı nebat 
Timıabluı 41ört h•• 1aat bayım 
halde balaııdarar. LA.kin o bay
.:ınlık geçtikten ıonra caııaYarlar 
çılıiırmıt gibi bir tiddıtle ııya• 

nırlar, ıı :.aman ••rlerinden ıü

zelc• lı:orıınmak IAzımdı . 

Artık tere41düt etm•ğ• lüaom 
yolı:tıı. Yaınbonun dediğinı bir 
df\lı:ilı:a eYnl yapmalı:, fO h•Tıız

dalı:i bazinedea bir miktarını 

elde •tnıelı: lAzımdı. 

Bı.yıaıdorani Bil •tluyHıııı 

llııri ıürerek onları l<J1darmoştıı • 
Şimdi baaa lı:arşılılı: şa hazineyi 
ıoynıak ta arkada,ıar için adaleti 
yerin• g•ti rm•k 4ejti 1 miydı' 

Bw lı:arar üzerine arkadatlar 
c•c•yı bir aaaç üıtün<le c•9ir· 
diler. 

Sabı.lı Hkendeıı Yambo bü 
ylllı: ha•ııaon deliğini açtı. Snlar 
oldııjta gibi dışarıyı. böcoıa et· 
m•I• ba.ladı. 

Ore tarafta11 da Timuhları 
ayuıacak ot toplanıyordu. Yam. 
bonon talimı üzere, bir kökten 
ibMet olan bıı ota iki tat ara· 
ıında ezerek haYaH attılar. 

Tiınuhlar bu ••batı 9olı: H· 
nrlu. Adeta can nriroHın• bir 
ittıba ile yirler. Arkadatlar her 
ı.ttıkça ıııya dü••n miktuı bir 
kaç Timuh ara11ncla kaYgaya 
ubep oluyordu. 

Her yıyen TimHh bir kırr• 
buna yottıı mo, bir ka9 ıiakilı:a 

içı ııde IDOY&HnHini kay bedi yer, 
kargabillı:en yimit hKhklar gibi 
karınlarını ıoyoa yüzü•• götü· 
renk yııYarlanıyor, nibayıtt ba
yılıp gidiyor4o. 

Bir yandan ııılar bo,andı. Bir 
yandan Tlm1ablar lıayıldı, Bir 
az ıonrı. baynzwa içi çamurdan 
ibaret lı.alıiı. Tim11hların hepli 

yorlardı. Bo11a dı. 11bep: I:ıımirdeki hir eden bo adamlar inciri Tzmirde tahıil A. Vehbi, Kötk llahmııt :ı:ad~ 
1 

b (H 
Enela Ahmet •it•, Bil h"Y" lı:a9 ibrac .. tçmın daha henüz iki kıırııta kadar düşürmekt•n ş k' z Ah t H • z ema ey acı Hamdi ı•· 

d ti 1 ki b' I . ld çaTııf, a ır . ın•. . ..... . de) 
o arını an ıa ıya 1 mıt 0 ·~0 aıtar.ta bile dogmıyan oıabııılö çekinıni,.eceklerdi. Bereket ki S ı · b K .. k y f K" k Al ' 

1ı: 1ı: lı: ı " v ' a 1 • 0 t ıııa • 0 t 1 Bedia ilhan hanım 
üçilk .. b'.?"ğını ç• .e~• . içi atın hariç piyaHlarda ölgün lıyatla bıı arzularına eremediler, Qiin çarnt ııglu, Köşk Hauıı Oaer 

ıiolıı kııtııklerdeo bırının tapHını 1atma11 dııha dogrıııa incir fj. kü her .aman Her "'erde •il· 
1ı: d ' oıılo Omer, Kötk Aklekill M. 

orcalamajtf\ b"t'a 1
• yatlarını öldllrmeğe çalışmnıdır letin imdadına kotan bükO. M. Emin, Kızılca yt1rdeıı Alt, 

K"tranla kalafatla olaıı bıı ki bıı hareketin lnll\nlnt T• metimiıı; bo d .. ta da bi-
t f ı k ıb · 1 k · Kızılca yerde11 Apdııllab, B. Kiiy-
apa ır ayınca, or ı 1 par • Ticdan melbunılarilı ne dereceye sim imdadimıza yetifti. 
altıalar çamoran içlıı• fırlı kadar alakı11 hnlondnjtıınıı dö. Sncill Pat•nıız koca Bat· den H. M.. z. Mehmet. Yaralı<lııa 
., 0 rda Tabir, B. Köyden Höıoü, Bala 
, · •ünınler tflkdir ederler. nkilimiz 1.met pa•• dö,tüjtü 

Ahmet ""a ı'I• Ber,.enin göz ntlıdao Ali UITi, Kö'lı: helYacı 
• J - Biz ihracat tacirlerinin Y•· müı bıı leci Tazıyati cörmü, ,.. 

fıtri fal tat• gihl a91lını,tı. gA.ne geçim kayna~ımız olan hemen lnbiurlara borda müba· .M111tafa, Kötk Ajtababazade M. 
- Ha babam ha! Şu lnciliz inciri dı pazınlarda h•claTa yeuı emrini Yererek. bam müa• Hnlllli, YaYlıdan A.. Hüın!i, YaT· 

liralarınB baki Rıınun her biri denecek: ~ir fiyatla ıatarak hiz tabıili korlRrdı hem de lzmir lıdan .Mıııtafa, A. I.mııil, Sek.köy 
lıtanbalda yüz yirıııi karııtl .ıır. lerl iktiıaden öldürmejte çalı,anla- yemi' 1albane1indekl incir lı:n ahaliıi•d•n Mıııtafa, Aklekili 

- Hele.'~ Frırnllz Laullerın• r1111 itıtmemıt degil41ılı:. Ve yin• 11plarına ıon arzularını yaptır- Nuri, müıtabıil I. Oglu Nuri, 

Demircili Ziya bey 
Fehim bey (bağcı) 
F ehoıi bey (barut bayii) 
Fevzi bez (iplikçi zade) 
Fevzi Lütfü bey 
Hüseyin bey (çipil zade) 
Hasan bey (Mutaf zade) 
Hulüıi Can bey 
Halil bey (sarı çamlı ıimııt) 
Hüsnü bey (eski tayyare ki' 

tibi) 
Hilmi bey (tatlıcı zade) 
Hilmi bey (Bakkal Muıtaf-baki Her hırı Franaada yırmi bötiin Hne ıonıoz emekı.., kar- madı. müıtabıil Hamit. 

ı.ltın franktır. zade) 
Arlı:adatlar altınları cıp, üıt Halit bey (ishak klhye oğlo) 

h•o dola•u yakarı t•,ıyNlardı. Jktı'sadı.... Haberler Hulusi Bey ıhsan bay (c " F. Kuibi) 
Fak11t böylelıkl• ıa,ıyacak gibi 1 1 lsta.nbul Liman hmail Hakkı bey (ATukat) 
dığildı. Yını Abtnftt aıta kola •••••••••••••••••·--••••••••••••••••••• İsmail Hakkı bey Zirı•1 

yını bol4ıı. Dün Borsada Yapılan Satışlar Şirketini TasfiJ'e Bankası muhaaebecisi) 

- H~y Bery•n! Kot, araba- -------------- Edecek Klmil bey (Avukat) 
nın iirtüıünü getiri •• •• ı l4ll A llhlııuo 6 75 6 71> Maliye Velı:&letiaio dantl Kenan bey (Bağcılar Bank•' 

Dıye baıtırdı. Koo" keten lJ ZUID 83 Oı-abırcı· z 5 37 7 50 il Müdürü) " • . ifaerine Ankaraya gittiğiıi yaz 
örtü gelince bıınıı mükemmel Qo. Alıcı Fıat 40 .T Taraian, 6 6 Ui dıfıını:1 Limaıı ,.. Körfez tirketl Kadri bey (Karaburunlu -ı•' 
ıioldorılnlar. fçi altın dolıı azim 9l Ü•nbirci :1 ::.o 50 17 34 .J Kohen 7 50 8 50 mecliı idare uiıl doktor HolO.ıi de) 
bir bob9a halini aldı. 91 M ,J Taranto 13 25 18 31 .J Taraııto MR 6 25 10 50 beyin lıtaabala gtçtigi haber Muammer bey (Hacı Muıli~ 

Ahmet agı il• Beryen Hila 25,5 Be,ıkçi z 12 50 13 25 31 Y Ku~yo l l 50 11 t>O alınmıştır. Mamaileyb Jıtanbol :ı:ade) 
eırt •dince ıkına tıkına yakarı 2:.! F Soltıri 1 l 25 11 25 30 A .Mobtar 8 5o 8 60 Limıın 'irketiııin tHtıyHiae ın• Mehmet bey (Bağcılar b•f 
çıkardılar. 18 Kırk Kazım 11 ll 27 M Sadııllab 7 8 25 runr eıtilmittir. lı:ası veznedarı) 

Ywkarıda, metr6k ibadethane u. Ih R•llh 14 75 H 75 14 B Franko 6 50 7 50 Alınan bıııııl! bir haber• göre Mehmet bey (Sadık zade) 
nlo ayrı bir ocla11 Tardı ki kıı- 11 t Galınıidi 13 13 10 H Beıiın 7 7 fıtanbol Ye Izmir Jimaıı •irlı:et- Osman bey (it bankası ıııO' 
pm önüne biiyülı: bir kaya ko- 4 ş Riı.a ha 21 21 3o3o Yekun ıeri hükO.metç• birlettlrllıcık ,.. dürü) 
nularak kapatılıaıttı. Kayanın k bir müdüriyeti nmıımiye ile idare Nimet bey (Osmanlı bank•

11 

bir tarafı bir aıı aralıktı.Yambo 2 76•5 Ye un Muhtelif oloaacalı:, ıımoDI müdörlilt• d• müdürü) 
boraılan içeriye girip çıkabil - incir Çıı. Oiııeı Fiat dokter BolO.ıi bıy tayia edil•- Nurullah bey (Şi~eci) 
mılı:te idi. 151 Ba"day 4 ıo 5 25 cektir. Riza bey (Kllllihdaı :ı:ade) 

Qu Alıcı Fi at 6 d•' 
ltt• arkada,ıarın tatıdıkları 295•9 

90 A.rpB 3 37 .5 3 37,6 Bn hıııuıta Mali"'• VıkA.I•· Nasır bey (Halit Paıa :ı:a 
Ş Remzi 5 12 , 

altınlıır lıııı aralıktan lı:ule içine .al H Alazraki 
5 12 918 Bakla 5 5 tine• hazırlanan bir talimatname Naci bey (Doktokr) 

aakloluoda. 136 Kendir to ,l 50 .ı. 50 V .,killtr Heyetinin ta1dikinı ,... Remzi bey (Ziraat Bank•
11 

Y b .1 ıı· 322 N A Hıyd"r 6 7 (5 Komdarı 4. 75 4 75 ı d ) ım o oraua toprağı ır az rılmittir. Taıdikiai müteakip memar arın an 
299 Kırk KAzım 5 10 50 139 SoıKm 9 :.!5 9 25 K b ) kazmıttı. Altınlar ha 9ııkora 

5 50 Limanlar ldarHi yeni iımile faa- Riza bey ( u ur oğlu 
Ü 24.0 P Paci 7 25 101 B Pı&mıık 37 38 

yerl•ttlril41i. Hri yine toprakla liyete 'lı:\tlıyacaktır. Ratit bey (Keresteci) 
207 H Ş••h•ş 5 60 7 75 14. H • M k y b ı) 

örtölıiü G • B l d Pa,it bey ( üte ait ll:r; •f 
122 M ,J Taranto 6 12 25 1371 ken Palaıııut 273 4.30 ati U varın 8 Şimdi bıı.raıia gömiilü altınlar Safure Osman hanım 

.Maya Nıyamayı lı:urbrmalı: için c K d"I" o· ı· lntı·babat Bı•ttı• Bir Banda Yangın Suphi Bey (Uncu) yıllarca Hindiıtanı dolatak olaa. on l IS ıyor 1 Sclihittin Asım bay 
lar yetecek artacak kadar çoktıı. • Çıktı Belahittin bey (Zirııat bank-

Raııl •ö 9 le ıad•<ı• bir tabain Baştaıa/ı bı'ıı'ncı· sahifede - Guı Bıılvarında Oelalettin sı müdürü) 
v , - -Baştaıa/ı buıncl sahifede - t 

ederek: tetkik ve bir münakalit planı Al G . d oıuva • •ndıııio hanında otorın Büı- Salih Sıtkı bey ( I inci ı..Jo 
u b' il d çizmek için de bir Balkan mü- ay azı mey anına . niye T• Fatma hanımların oda· - o•• yüz ın ra an aş•aı ı t tfkt · ·ı Gaıı:ı ter) nakallt kon~resi toplaomalıdır 18 a • 1 en sonra ııçı er larından yangın çılı:•ı•H da der . k ) 

dajlildirl Balkan Antantı Konseyinde heykeline müteaddit buketler hal ıöndürtllmtiotür. Yanaının SSabr.ı bbcy ((MA.~u kat b" b 111 
Dedi. İhtimal ki bıındaa da Atina 8 ( H. T. ) _ ilk teı koymu lar heykel' içekten 1rö- • " • amı ey ute at ın a 

ıiyade idi. rı'nı'n ıon günlerı"nde Balkan an ·· ' ' · 
1 
~ d" yere atı tan bir yanık •iıaradan Tevfik bey (Y avaı zade) runmez hale getırmışler ır. k 1 1 Arlı:adatların kararları 'o al- tantı konseyinin Ankara toplan · ç· k k · · d çı tıgı an aşı mıştır. Tevfik bey (Haıim Zade) 

ıçe oyma merasımın en - . . . . 
tından lıir az ıia ceplerin• koya- tısında Balkan misakında imza · sonra yüzlerce iıçi heykelin Bina iki lıin ıır .. ya Emlak"' Vehbı bey (Dış tabıbı) 
rak en yakın köylerden ıillib ,.. ları olan devletleri birinci dere il . d lı: Eytam banka11n" merbnn bolıın-

cede alikadar eden iktisadi me· etrafını çevirerek e erın • i 
yiyıcelt tedarik •taıi:, ıonra 1 makta iıii. 

•eleler görü,ülecektir. Yunan ga renkli meı'aleleri yakmır ar ve 
Pataaya Kitmık, hali• ııetic .. ini zatelerine göre, Balkan konfe hep bir ağızdan yaşasın Gazi, Düzeltme 
orada kararlattırıaıktı. ransı Yunan mürahhu he~•!i yaıasın Türk milleti, yafHın 

Baari, Patııaya ıldildiği za- reiııi M. Papanastasyonun reıalı· Cumhuriyet Halk fırkası diye 
man, binbaşı Valeryan Tıırnerlo §'inde toplanarak Yunan bükü b • 1 d B ti 

metinden Balkan devletleri ara· agırmış ar ır. u . s~r•. e me 
Tadettigı yardımı iıte111egi dötü· · ·h t lmııt 

ıında mevzii iktisadi misaklar rHıme nı aye verı ır. 
niiyordu, aktı için teşebbülte bulunmasını Dört be, btn rey atıldı. 

Belediye intibalıatı dolay11il• 
Onma günü yapılan ııümayi•I• 

ııııtok ıöyliyeıı Elı:nm bey • Yir · 

mi reyi• mebııı olmaga kırk lıin 

uyle belediye aza y•4l•klijtini Şimliilı:I lıalde haTn• başı iatemiıti . Bu hususta hazırlanmıf Belediye intihabatının dün 
kendileri için en telılikeli bir bir avan proje de meycuttur ıon günü olmaıı hasebile rey (Mcib ederim> demi.ti. Bo fılı:ra 
yerdi. Gözleri önöııdelı:i ba:ıiae- Meselenin . ~alkan konseyinde ferini kullanmamıı olan memur- <Ikiyü11 reyi• aebaı olaıaga .. . > 
nıa de hakiki bir fayda11 ola Yunan harıcıye nazırı tarafından lar ye talebelerle birçok iıçiler ••kliode inti•u eylemittir. Vaki 
mazdı. tahrik edilmesi muhtemeldir. sandıklar baıına aiderek reyle· tertip ıebTini diizeltiriz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Qünkii ilzerlerine 9eYrllecek loııan Beryeo büyük bır telAtla rini kullanmıılardır. Dün atılan "'"' "'""'"'""""'""'"'""'"' 

bir ıllı\ba karşı ıilflbları yokta, kalenin iQin• kotarak: reylerin adedi bet binden fazla mıntakalardaki rey sandıkları 
Hatta Altm•t aaa haydutların - Aman! Bir ayak Hlı ı,ıt tahmin edilmekte idi. dün aktam ıaat 18 de belediyeye 
öldürdnati ölı:üzleriıı etiadeo bir tim. Üııerim• geliyerlar! Talebeler baılarınde muallım 1rötürülmüş Ye ıaat 2lden itibaren 

ı t' • ı d D•rhal arlı:ada.lar hep lıirden leri oldug"u halde ıandik ba· merke:ı: intihap encümeni tara 
•• nna • ge ırmeını' 0 1ay 1 fO lı:altnln için• lı:11pandılar. Oradan k f"I I h 1. d • 
dakikaya kadar a91ılı:tan bile öl· lıöyölı: bl haTf la olacak k t ıma a ı e er a ın e ıııderek fından reylerin tasnifine baılan· 
••lerl mohalı:kalrtı. Hyr• haı~rlandıJar! Ta ua 

1 
büyük bir intizam ve ıUkdt içinde mıı ve geç Takite kadar hummalı 

Tam b11 aralılı: dııarula bu· - Sonu V111 reylerini kullanmışlardır bütün bir faaliyet ıarfıdilmittir. 

TepecikVeKab' 
ramanlar Hal1'1 

Umumi Bi'r Pa••' 
istiyorlar 

Tepecik, Qayırlıbahçe ve k'b 
Uf 

ramanlarda otııraıı halktan 1 ıı 

!erce imzalı bir mazbata 1 

Tillyete müracaat ıdilmif f' 

lı:Hdi ıemtlerinde de nru11ml b1' 

pazar korıılıııuı htenmi,tir. 
1 

Çok clı.gınık ye mncııt r 
ur yerlerine cidden uzak bo

11 

.. ı 
n11n mezkO.r Hmtler balkı ıç 

ortalık lıir yerde umumi bir~~~ 
tHiıi Tillyetç• münHip gor 
ıntı, n belediyece 'böyle D 

1erin araama11na ba.laamıtl 


