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Sahilt ve ßatmuhamri 
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Imür Birinci BEYLER 

SOKACINDA 

Derc:edilmiyen evrak iade 

eclilmez 
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Nefl'iyat Amin SIRRI SANL 

ABONE SERAlTt 
Seneligi 7, Alb Aybjt 4 

Lirad1r, Günü Ge~ 
Nüsbalann Beberi 

1 5 Kuruftur. 
( Halkm Sesi ) Matbe•emda 

Budm•tbr 

BABES KRALi NE DIYOR? 
ltalyan -Habe$ hazrrlrgr ltalyanrn satrn alacagr 
ltaJya sald1rmak i~i~dört yüz tayyare ha 
iirl1yor Habe1istan hudutlar1ndaki kuv 

vetleri takviye ediyor 

---------~-----------------------------------------„„„------------------------------------------------.,---

Maddeler hakk1nda alikadarlar1n dikkatle 
okumalar1 läz1meelen bir bildirik 

Ankara ( A.A ) - Türk 
Ofis ba1kanbg10dan: 

bur tutulmaktad1rlar. Elyevm akitleri sözü ge~eni dare-

p'ria ( Radyo ) - Habe1 Jerin ekserisi zebirli gazlarla Habe§ Krah Havas ajans1 
• cari ve hükzmleri 31 < gus- den 1zm almak 1artile 

tos 1935 gününe kadar serbest~e icraya mezun b1 

Jan anla1mazbg1m beUet- dolu bombalar ta§tyacaklar- atarma diyevinde §U sözleri-
31 Temmuz 935 tarihli 

1taban resmi gazetesinde 
bas1lan 28 temmuz 935 tarih 

muteber olan mukaleleri ( Sonu 4 üncüde ] 

efe ~tacak ü~ler beyeti dir. ni iläve etmi§tir: 
„ .... „ ............ „„ .... „ ...................... „ 

Y lvaahn uzun bir müd- Adisababa 12 ( .A ) _ Bizim bilhassa ümidimiz 
Habe~ ktrah vermi§ oldugu 
mühim bir söy)cvde; Habe
§istanm ~ag1r1Imam1~ oldugu 
ü~ tarafh Paris konferans 
görü§lerinin sonucu hakkm
'imdiden bir §ey söylemek 
mümkün olmad1gm1 bildir
dikten sonra ~öyle demi§tir: 

ve 1375 numarah muvakkat 
kanunla ltalya hükumeti d1-
§ardan ahnacak kömür ve 
kok ile bak1r, kalay, nikel 
ve 'bunlarm hurdalari i~in 
devlet monopöl tesis etmittir. 

Türk donanmasi 

Bu muvakkat kanuna göre 

Türk bayrag1n1 Akdenizde 
dalgaland1racak 

~in Paristen aynlaca-
lllebni bu aym 16 sm

f)•risde toplanacaktir. 

B~$1ST AN H~IR
LANIYOR 

Yagmur mevsimlerinin 
sonu yakla§iyor. .talya ilc 
aramtzdaki anla~mazhgm 
barI§~Jl bir surette kotar1l
mas1 is:in harcanan bütün 
emeklere ragmen italya kom
~u iki Sömürgeye asker ve 
malzeme göndermekten geri 
durm1yor. Harp tehlikesi git 
gide ciddi bir 1ekil ahyor. 
Bununla beraber ümidim 
uluslar sosyetuindedir. 

Adisababa, 12 (A.A) 
1 
11 •• „ P.:q 

111.I ~ 
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Büyük Britanya ve Fransa
dad1r. Habe~istan irk mez

--- Sonu 4 üncüde -
~rq 
bt ,., 

~·1 
l .. iJI 

!bir01agustos ,935 gününden 
sonra 1ukanda ~sözü ge~en 
maddeleriu memlekete so
kulmas1 hakk1 yaln1z devlet 

edemiryollar11'C;az1m ,ubesine 
verilmi§ bulnmakbr. 

1 Agu.~tos 935 taribinden 
önce bu madeler i~in hari~-

~le mukavele akdetmit olan
lar, 4 agustos güniine kadar 
bu kunturatlar101 ve bunlara 
mahs.abcn ~imdiye kadar id· 
hal istekleri ve bakiye kalan 
mikdarlar1 demiryolJar1 leva
z1m §Ubesine bildirmeye mec-

'''"''' ~ ~I f'f;T.., ~~ I~ lli"'I r.::. -~1 ( Raciyo ) - Gaze
l'ii. Adis Ababadan al

r1 baber1erc göre impa
r liaile Seläsiye muhte
.bir taarruz.a kar11 bütün 
tleri almaktad1r. 
be, kovvetleri muhim 
t takviye edilmi1 bu 

Donanmam1z, sevimli bayrag1m1z1n tatb k1z1hg. ile Akde
nizi nurlara bagmak üzere hareket etmittir. - m s a - m~ m m m m _ 

tle Habet askerlerinin 
• ge~en aya nisbetle 35000Lira13416ya dü1tü Macaristan i Ba1bakan1miz 
br. 
ta DOGRU DEGILMl~I • „ 00

•• 

Durmadan silählan1yor Geliyor 
• (Radyo)- Royter Iki günlük ke1idede kazanan numaralar 

. • Adisababa mubabiri istanbul, 12 (Özel)- Tay- i838 8210 8436 9811 18937 19431 t b~r telgrafta bay yare piyangosunun dünkü 12734 13425 14871 15082 21306 21491 
ile Habet impara- ve bugünkü ke§idesinde ka- 15271 15671 15913 16532 22068 22528 

t bibraf bir memle- zanan numaralar1 bildiriyo- 17499 18003 18007 ... 8804 24538 24656 
~Ufa~akl~n ~ak~m- rum: 18145 18254 18415 18702 25998 26236 

t py1a uzer10e im- 31416 li'mm•••mmm~ 27665 28229 
:~ fikrini almak üze- ~ S d tk• • ~ 28743 28989 

20033 
21781 
22691 
24700 
26984 
28625 
29417 

20067 
21801 
62827 
24801 
37016 
28722 
39715 

r,caat tttigi ve impa- Nun1arava ön hin Jira ~ 88 e l§eSJ ij 29994 25525 
d.„~endisine ,u sözleri 11"' 736 n Gene bir ~ok vatanda~- ~ Yüz elJic;:er Jira 1

lini bildirmektedir: ~~ lari mes'ut ve bahtiyar ~ k Y J 
hi~ bir zaman böyJe ; azanan ar: 

~kJ·f Nun1arava 1;, hin lira etmi~tir. 1 yapilmad1. Fakat "' '1 Bu kiteden 11736 numa- ~ 186 677 1109 1180 
t blll)llracaat edilmit ol- 13686 ~ ray1 alan Basmahane yo- 25876585 4153 4347 5763 

t ki müsbet bir ce- '1 k d 6392 6555 9752 
'~rird· Nun1ara ya 12 hin lira ~ U§un a 10 numarah evde ~ 1978 2782 2870 2959 
'ftNI im.IT AL y AN 17383 '1 yap1c1 Hüseyin ve Ahmet ~ 3469 4193 4890 5063 A 
dl ~ Yy ARELERI ~ ustalara ~ 7927 8912 9335 9787 BA Y GÖMBÖ~ 
ta (Radyo) - italya- Nun1ara ya l 0 bin Jira ~ 1 fiOOO lira ~ 7000 7488 9759 10153 Beigrat, [Özel] - Yugos-

y'ht1iatanda istimal ede 20114 24601 ~ Kezalik Saadet kitesin- ~ 10553 10899 12618 15264 lavya gazeteleri Macaristan10 
lli~lli tayyareJer saatta ~ den 2460} numarah bi}eti n 16698 17104 20760 21905 SOD ay}ar zarf10da silibJan-
~~ 0 1netro ü~arak zehirli Nuniaralara ;~bin Jira ~~ alan sari hastahklar has- U 24691 26791 27415 29382 mak i~in gösterdigi faaliyeti 
Rer ••rapnel bombala- d- .. .. tanes1 eczac1s1 Bay Hik- n 10751 11404 73311 13136 büt~esine koydugu kocaman 
ll SOO u~n1u~tur. t U 15321 5745 06 6 16102 rakamlan ileri sürerek ma-
rdi tane taiiyabile- Bin Ji,a kazananlar n me e : 1 1 2 kal 1 k h k 
tlirar. ~ ;;ooo lira ~ 16797 18441 18778 19402 meü:~ni~ad~kk!: drkka: n:: 
... 1 (Radyo) - Ruma· .. 2227. 26861 i isabet etmi•tir. i 12050 
~ •n• b Be J k J ft " ~ zann1 ~1kmektedirler. J.tu.~ 

1
. ~berlere göre, ~yuz ira azan ar ~ Bu hay1rb ve saadet ~ Yüz lira kazananlar Bu gazeteler "Bizden ü~ 

harbao 1~1. Habe1istana 273 883 3328 8368
1 
~ getirici kite sahibi Bay 498 261 2~78 2678 misli kü~ük o)an bir devletin 

r~11• ftntmek i~in 400 11445 14087 14544 15754 1 ~ Hasan Tahsinle talihli ij 2969 3348 4848 5451 bu it i~in bizden bir bu~uk 
rit:• talyan Somalisi 25200 25920 28581 29540

1 
~ yurdda~lar1m1z1 özyürekten n 6123 6670 7528 8344 misliden fazla büt~esine tah-

llltk'~ir sevkedilmesini 28641 1971 2007 5143
1 
~ kutlular1z. ~ 10820 10870 11387 12017 sisat koymas1 clßtUnülecek 

~ · Bu tayyare- 2525 6798 6808 7317 "-:a:.:.ta~•• ~r!l - Sonu 4 üncüde - bir meseledir" demektedirler. 
IQll .... „ :....,. ....... „ ~ ........ ... -T..mJW: ff4HMM* DE $ -

Ahmet ve Asim eovoK ELelsE FABRIKAs1 EsKI alT PAZAR• 
ereke F NUMARA 15 - 17 TELEFON 2042 

_.1' eahane ve Karamürsel fabrikal~mo en zarif ve en dayamkb kuma1lar10dan ü~ purova üzerine 2 2 liradan 26 liraya kadar mllkemmel 
..... elbise yap1br. Yapalacak elbiseyi mil1teri begenmeae abnan kaparo tamaaien iade edilir. Matazam111n levhu dikkat ...,...._ 

22 Apstosta aplacak olaa 
9 Eylül panayinn1 a~ 
icin tebrimizi terefleactire
ceklerdir. 

ismet lnönü, evveli Kay
seriye gidecek, yenilbezifa~ 
rikas1n1n a~1lma t6renini J•P 
b ktan sonra. ,ehrimize rele
ceklerdir. 

Rados adas1 
italyanlar Af rikada 
hastalana n~ askerle
rini buraya 'gönde

riyorlarm1~ 
Paisten radyo ile verilea 

haberler gaöre, Radoa aclua 
büyük bir hastane halini al
m11br. Afrika iklimine claya
nam1yan askerlea tekrar ltal
yaya gönderilerek Radoaa 
~1kanbyorlarm11. 

Berlin radyosunun vercliji 
yeni bir habere göre de ltal 
yanlar Rados yakinindeld 
Lerbos adas1n1 tahkim edi-
yorlarm•t· 

No. 



Oyil önce bugün c~~?.stovaktar 
tutun alacak 

~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~ 

GONKBAYIRI ZAFERiNi NASIL 
KAZANMISTIK? ... - -Dü~man bile diyor ki: «Anaf artalari, 1\1ustafa 

Kemalin azim ve metaneti kazand1 l'ürkler 
bu harblerde yüksek cengäverlik gösterdiler» 

Annafartalar meydan mu- geri atmak l~in yapdan mu-
laarebeainin ea kanb sava1- kabil taarruzlar1m1z akim 
lmndan bir de 20 yd önce kald1. 9 Agustos sabah1, 
basln 10 Agustos günu lngilizler gene müthit bir 
Conkba)'lrn:~da vukubulmut bombard1mandan sonra, 
Te ~ periai Atatürkün Conkbaym-Besimtepe hattJ-
bm~uanan ucile tahlanan na taarruz ettilerse de püs-
TDrk dnglllerine rim olmu,- kürtüldüler. 
tu. Anlatahm: Almanlann devlet vesaik 

f__ •
1 

e~cümeni tarafmdan ne§re-
mm ider, Gelibolu yar1m dden bilyük barb taribinin 

adu1D1 midafaa eden Türk Dr. Karl Mülman tarafmdan 
ordaaunun sag ceaabm1 ~e- yazdan ve <;anakkale muha-
Yirmek ~D taze kuvvetlerle rebesine tahsis edilen 1 o c1 
riai Y.Piden Suvla körfezine cildinde, 9 agustos sabah1 
~k ..... r, bir ktsam kuv- yap11an ingiliz taarruzunun, 
•etJerile Cle Änburnu mmta- lngiliz. donanmasm1n bir ba-
ka1mda 1Qevcud f1rkalarm1 tasi yüzünden ~kim kald1g1 
takviye etmilJlerdi. Suvlaya yaz1hrd1. Sözde lngiliz taar~ 

k 1 d 
. k ruzu muvaffak1yetle inkic.af 

~ an ar, en1z enannda 'II 

Yalrit kaybedib durum~n Ar1 ederken donanma, ingiJiz 
burnu mmtakas1ndaki 37 bin piyadesinin üstüne ate~ etmi~ 
1.:. ve bunun iiierine kazamlan 
„;..ilik ditman kuvvetinden muva~akiyet kaybedilmi~ ve 
20 - 25 bin kiti Gelibolu talih lngilizlerden yüz ~evir-
ranmaduuaan kilidi demek mif. lngilizlerin resmi Ganak-
olu Conkbay1n - Koca~en barb tarihi tetkik edilince 
tepeai hatt1 zapta memur ger~i böyle bir hädise oldu-

Ankara, [Özel) - <;ekos
lovaklar memJeketimizden 1 
miJyon kilo tütün alacaklard1r. 

Daha fazla almalan ve 
mOlvcud klering mukavelesini 
genifletmek i~in Ekonomi 
Bakanhg1m1z <;ekoslovak Tü
tün lnbisar idares nezdinde 
te§ebbüste bulunmuttur. ---oo---
Yat1 Okullan 

Ankara (Özel) - Bu y1I 
yab okullarma paras1z ola
rak bin talebe ahnacakbr. 

Bu talebenin müsabaka 
sma~lar1 her viliyette lise
lerde ve yahut ·kültür direk
törlüklerinde yap1lacakt1r. 

Sma~lara gireceklerin 29 
Eylül ak!}amma kadar kül
tür bakanhgma müracaat 
etme1eri laz1mdir. --oo--

Ay1n tarihi 
i~ i~ler Bakanhg1 Basnn 

gcncl dircktörlügü tarafm
dan heray t;ikart!an bu t;ok 
yara rh derginin ] 8 nci say1· 

s1 da inti~ar etmi~tir. Tür
kiyenin i~ ve d1~mda olub 
bitenleri ögrenmek isteyen· 
lere tavs1ye ederiz. 

Milmi1ti. iu görülürse de, bu, öyle 
ea kunet, bir taraftan bütün meydan mubarebesi Edebi sahne 

bymak„ Muatafa Kemal iizerinde a:1im bir tesir hastl 
bmanc:luatdalä 19 uncu fir- edecek büyük mikyasta va- tiyatro 
kaau11n 1111 ceaah1na taarruz him .. bir yanh,h~ olmami~hr. is1)et1)asa bulva nnda 
eclerken ~er taraftan da lngahz harb tar1hi bu hatay1 

'öyle anlatayor : 
~ koldaa nkbaymna dog 
"' yir.... ba1lad1. Bu ü~ " Bombard1ma lngilizlerin 
kolun a• • yaai Koca„imen timdi ifgal ettigi zirveye tev 

T cib edilmifti. Binba~1 AIJan-
tepeli - t:.ld>ayan" hatta homL-ta. sonun askerleri bu va:aiyet 

__, kaf11s1nda fqlnD1flard1r. Bir 
Kaymabm Muatafa Kemal ka~ asker, Zakkum battinda 

4ftlm•n•d $ahhwrb ele ge- ~örünerek burada lngilizlerin 
„Prerek Koca~imen tepesi- ulundugunu anlatmaga ve 
• chajru ylrilmekte oldugu i'aret vermege botuna ~ah§ 
n laaber ahnca, yeglne ib- m1tlard1r. 
tiyat tabQl'Unu Conkbayarana Bu itaret)er farkediJmedi-
16nderdi. Bn tabur, zay1f bir ginden bombard1mana devam 

U edilmi~tir. Bunun üzerine kü 
aftJ tb ile Besimtepe - ~ük kunvvetin bakiyesi daha 
Coakba11n haauu tutarak d ziy~de burada duramayip 

Btm•nla maaademeye ba,- esk1 hatlarma dünmü~tür. Bu 
~ nunla beraber tekrar zirveyi 

bk 4ea ~nkbayar1 yolu- tekar almak i~in bütün gün •• „...... kapl)'an ve o sag cenaht:in yard1m bekli-
ttba t,iraz sonra yaralanarak yerek bücuma haz1r bekle-
kaaubda11 b1rakan miralay mi§lerdir. 
1t ·-.-.......z... ABiDiN DA VER ..__....„erin kumandaam-
uld 9 anca ktrka kitalari (Sonu yarm] 

BAY HAKKI 

~ehtitnizin tiyatro sanat
kirlarm aara bay Hakk1 gül
dürücü idaresinde lsmetpafa 
bulvarmda temsiller vermek-

tedir. Tiyatro program1 h~r 
ak,am degi~mektedir. Bayan 
Sababat, bayan Ada1et ve 
Bohora tarafmdan numaralar 
yap1Jrr.3~tad1 r. 

yetifiBciye kadar, lngiaizleri 
darduran 14 lincü alay1n bi
rinci taburile bunun so)un
daki 112 iaei alay1n 2 incl ta
bunmc:lan iki b61üktü. Ko
caP..en tepesi -<;onkba)'ln 
hatbndaki fanh mlidafaas1-
•1n Ye 80Dl'a Anafartalar za
feriDin temelini, bu bir bu~uk 
tabarluk kabramanlar atm1,

rmmmmm~„•mmmmll="4-:!l~li)l 

lardar .. 
Dlpnan 7 Agustos gtlnti, 

bitln pyretine ragmen, bu
rada ilerliyememitti. SaatJar 
1~tik~e aagdan soldan ge
ien Türlc takviye katalarile 
dlfmanm kar11a1na Mehmed
cilderin imanb gögüslerin
den bir kale &rtiltiyordu. 

8 Apstoa sabah1 lngiliz
ler, donanman1n da ittira
~ aiithif bir top~u ate
findeu aoora, Koca~imen 
tepeai - Conkba)'ln batt1na 
tekrar taarruz ettiler. llk 
hilcumda dütmanan sag ce· 
naha C"onkbayann1 zaptetmit· 
ti, 6teki 1ngiliz kuvvetleri 

· atald1 olduklar1 

1 Deniz kurtlari i 
ft ~ ~ Umumi harbda Almanlar ~ 
~ denizlerde dü1manla nas1l ~ 
~ mücadele ettiler? B 
~ Bir yelkePli gen1i, ingiliz n1uhasara hattin1 ~ 
~ k1rd1, k1rk bin ton mühin1n1at vc crzak ~ 
~ n1usaäere etti ! . . . ~ 

~ Alman tahtelbahirleri büyük i 
P! denizlerde nas1l ~al11t1lar? 1' 
~ Halkm Sesi, k1ymetli okurlarma bugünlerde en merakh, ~ 
'1 en güzel ve heyecanh bir eser daha vermege haz1rlan- ~ 

1 
maktadir. ~ 

Bu e erde: Umumi barb1n ilimnda Alman sivil deniz- ~ 
cilerinin ellerindeki kapah zarflarda ne gibi emirler bul- ~ 

: duklar1; ve sivil gemilerin nasd korsanhga ba~lad1klar1, 
ft ve bu korsanhk maracaralar1 görülecektir. n 
j Ayni eserde, me1bur Emden kahramannun ~imdiye ~ 
~ kadar yaz1lmam1~ mühim maceralar1 biu:at kcndi hatara- ~ 
i bndan naklen yaz1lacakbr. : 

• 

Bir Protesto 
ve bir cevab 

Me1hur Yunan Mubrrrirleriaden: Pavloa Argiru'nun Eaerind• 

1 

Amerika gazetelerinden 
birisi son gtinlerde japon 

imparatoru Mikadonun bir 
karikatörilnü ne1retmi,tir. 

.Dr7i1tllEJICI /(Jz1 

~~ tll 

Bu karikatör japon siyasi 
mahafilinin pek ho,una git
memit ve tabkirane bulun-

1 

mu1tur. 

&AKICI EFE 

- IKINCI KISIM -
Japonyan1n Vatangton se

firi bu gazetenin hareketini 
- YAKAN AIK -

-19-
Amerikanm Hariciye bakan
hgi nezdinde protesto et
mi§tir. 

~k1c1, Emilyan1n Bfk-d ....... 
Bu protestoya Amerika 

Hariciye bakana ~ok derin 
ve samimi teessürlerle mu-

dan nas1I kurtuldu? 

kabele etmit ve fakat yine 
ayni teessürlerle Amerika 

hükumetinin Amerika mat
buahm kontrole hakk1 ol
mad1g1m da bildirmi,tir. 

FO<;A fcra Dairesinden : 

izmirde Hüseyin Avniye 
( 12910) kuru~ borcunun • ma 
rnasarif temini i~in izmir 2 ci 

icrasmm 933/4070 dosya No
suyla haczedilip sahlmas1 biJ
dirilcn Yenifo~ada oturan kun
durac1 Hasan Hasrinin mu
tasarn.bulundugu Y enifo~a
run PatpatJar mevkiinde kiin 
ve l 8/1 /928 günlü ve 2311 i 
sayih tapu senedinde yaz1b 
gündogusu yol gün babs1 Üm
mi ~- oglu ·Ra,it kaptan 
tarJa11 ve" baf,z ,Silkrü bah-

- Madam ... 
- Sözlerime dikkat et efe! 

Sen cibanda kalbami a~bg1m 
ilk adams1n. 

- lyi ya.. Ben de seni din 
mekten ba~ka ne yap1y.>rum? 

- Ben cibanda bir mak
sa t ugrunda gezdim, her 
kütülük, yalanc1hk gördüm, 
nihayat izmire ~1kbm, bura
da adeta gizlendim. 

- Ne kadar zamandan

beri lzmirdesin madam? 

- Sekiz senedenbei. 
- Ya .. 
- Evet .. Ben ne b1ristiya-

D1m, ne de Türk. Bana ltal-
yan derler, ltalyan da degi
lim. Bana, hafif kad1n der
ler, yalan ve iftira... Ben, 

doguf itibarile yabudi bir 
baba ile Maltab bir annenin 
k1z1z1m. Y abudi degilim. 

- Ne anyorsuk fU halde 
madam? 

- Hak, hakperest adam, 
oldugu-gibi g6riinen adam 

00 n 

1 

~esi, kuzevi Kostandi ve Mi
dillili Andondan metrük Ta
tar ~kril tarlas1, güneyi zey
bey 'llalil .avereseleri rtarlas1 
ve haf1z ~ükrn lbah~csi ile 
~evrili yerin gündogusuna 
müsadif bef dönümü z1raata 
salih ve diger yar1s1 da bah~e 
halinde olmak üzere on dö
dn.Jden ibaret ve i~inde on 
disrt ·~ zeytin ve il~ afa~ 
~ ve bet aga~ nir ile 'biti
tiif hafiz '$ükro ile mii§tere
ken intifa ve istifade edilmek

M1s1ra sahleb 
Gönderilecek 
TürkQfisin te1ebtillaü tlze

rine M1inrhlar memleketimiz 
den bu yd ~ok mikdarda 
sableb alacaklardJr. ---oo---

te bulunan ve biri mamur de- Bay y am1r 
rni.r doJab1 havi ve digeri de Y-
gayii mamur dolap11z metruk <;ankm emniyet direktar-
iki havuz ve kuyuyu havi gay- l;\güne tayin edilmif olan 
ri menkulün tamam1 14 Eylül lzmir Poliai birinci tube 
935 Cumartesi günll saat l 3te imiri bay Y apr bu sabah 
Fo~a icra dairesinde ihale gitmi1tir. 
edilmek üzcre 14-8-935 <;ar- Bay Yatar, lzmirde iyi 
'famba gününden itibaren ac1k idaresile kendisini sevdirmit 
arbrma suretile sat11a ~1karal- bir zabata imiridir. 

m1~hr. ~artname ve saair evrak1 o ----------
tarihten itibaren berkesin 
görebilecegi ~ekilde a~1k bu
lundurulmaktadir. ihale günü 
mal mubammen k1ymeti olan 
be§ yüz liranm yüzde yet
mi~ be!}ini buldugu takdirde 
ibalesi yap1lacakbr. Aksi hal
de son pey sahibinin taab
büdü baki kalmak üzere 
ikinci artbrmas1 28·9-935 
saat 13 de tekrar yapala
cakhr. 

Alacaklilarm veya ilitiii 
olanlarm faiz ve masrafa dair 
olan 1ddialar1m evrak1 müs
biteleriyle yirmi gün i~inde 
icraya bildirme!eri, aksi tak
dirde haklan tapu sicillerile 
sabit olmadak~a sah~ bedeli
nin paylatbr1lmasmdan hari~ 
kalacaklar1 ve irtifak hakk1 
sahiplerinin de ayni suretle 
barereketleri icap cdeceg1 
taliplerin muhammen k1yme
tin yü7.dc ycdi bu~uk nisbe
tindc pey aktesi vcya milli 
bynka1Un teminat mekubunu 
icra daircfiine tevdi etmeleri 
vc 9251792 dosya ile müra-
caatlan il&n olunar. 

Büyük 
Süleyman 
Lokantas1 

Birinci kordon saman is-
kelesinde rumara 66 da 
a~lmitbr. 1-15 

Sabl1k 
Arsalar 
Tepecikte Käi1dhane cad

desinde iyi bir mevkide ve 
ucuz fiaUa 1abhk araalar var-
d1r. Talipler matbaam1ze mü· 
racaat edebilirler. 

Sat1l1k f1nn 
Pmarba,1nda gazi meyda

nmda bir bap fmnin ü~ his
sedcn iki bissesi sahlacak. 

T aliplerin Göztepe Hiki
miyet miUiye mektebinde 
hademe bayan Maharreme 
mlarcaat ederler. (3-l) 

anyorwn. Bntün Anupayi 
dolatmlfbm. halrla bala•a• 
d1m. Hakperest adam ile.. 
hemen hemen elhuda ,.II. 
Yalmz aeni oldutu gibi ae
rßnen adam olarak baldam. 

- Koca cibancla hak •• 
bakperest adam bulmamak ••• 
biraz mlbalep ecli,onun 
san1yorum madam. 

Madam Emilyaaan ~ 
ile bu huautaki ko•• ... ~ 
epiyce usua ..,.I; CaJna. 
bu güzel ve urarup ka 
d1n1n mak•.._ 
sanmak tlo;ru deiildir• Fa• 
kat bu mD&Vere, Emilr'llllllllUI 

Anartiit tetkilltlar IMI• bi 
risine menaub bir k ... 
dup anlqalmakta idi. 

Bu auretle k•up ....... 
Bozdajaa •i•P.k Ye 
hakiki bir eenneti olu Jfl' 
rine varddar. 

Emil: 

- Güzel efem, HD 

buraya:oturmamw rica edr 
rim, decli. 

- Baralar ... bak 
ma gtlzel prilnllyor? 

- Glriballyor detiJ, b....
lan cihanan ,tbel yeleri · 
Fakat buralana en f6s 
sensin efe 1 

Efe macluun Jlzaae 1aa 
retle bakta. Durub danark 
bu da ne demekti?. 

<;alaemanfan h••
diji bllylk ehem•~ 
ltmtlur. BanUD~ ·•dUlll 
niyetinin bqka oldaju1Dtlliii111J1 
laymca kqlanna ~tta. V 
yet cidddn mllma •& amlilll 

Bereket vebin ld 
n1n kazanlanndan 
uzaktan ~alchji 1ahk · 
d1na yetittitti. 

<;aluc1 bu 1slaja kalak 
bartta; miihim bir m 
var demekti. Ve ketulisl 
bir aahk ~ald1. Af 
sonra bir kazan 1&rl.t&. 

<;ak1c1 claba uzaktan 
- Ne •ar?. 
• - Efem birifi 1eWi, 

prmek iatiyor •• 

- Kimdir o?. 
- Kel Hayim •• 
- <;alaet ba ,_.Halt 

tifade etti ve • .-...: 

- Madaml dedi. 
bir it ~1kta tallba .. 
je mecburuzl 

Emilya, bu mlhidl i„ 
bin bir llnet olrad , 
onun teklifini de 
mecbur kald1: 

- Pek III .. 
Y aloaz bu kt1a lf' 
benim nasal bir kadßi 
gumu anladaj1m1 

- Evet madam, ... 
<;ak1b1 ve madam , 

d6ndnkleri zaman 
mUfhlr. 
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Dahili ve ~ocuk hastabklan 
: doktoru : ATALKIN 1 

~'!~A'!~!~~~~~t 1 
Diploma Numaras1 448 - 348 

„ Hera1a saat 15 - 18 ze kadar Karf1yakada lnkdäp soka
,?d• lS numarada baauai bastalar1n1 kabul etmektedir. 
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Boz Kurt 
T •• • • • • • • • • • • • B. 

Saat meraklila
rina müjde 

Hayatwzda aaat tamirab derdinden kurtulmak ve bir 
..,aya mabau yaptumak isterseniz bir defa magazam1za 
Gtra....., lrendi menfaabnaz icab•dar. Tamirat teminath 

Ye fennl olup muallim, za.bitan memurine i~~iye 

Yiizde 30 uskontoludur 
.::iiHer nevi cep, koJ, masa, divar saati n1evcut „ hediyelik ~~ya „ ahi bulnnnr. 

, ntazi gübik camlar1n her nu1naras1 
-fhi,tir. 

..... K•••Nltt · er ~1 ajz1nda Numara 74 
EYMÄN 

( Halkm Seal ) 13 Al;USTOS --r 

Tecrübeli bir : 
muallim BOCEKLERI 

f Jk ve Orta m~ktebleri 
talebelerine ikmäl derslerini 
az zamanda büyük bir gay
ret ve gayct ehven ücretle 
~ok kuvvetli \:ah§tmp yeti§
mek üzere hususi ders ver
megi teahhüd vc muvaffaki
yet temin eder. 

öldürmek • • 
lCln 
' 

Ad Arabfmm res : Yagc1f ar 

BLAKFLAK 
. 

sokag1 ARIF OKURER. ALINIZ 
T 

E 
R 

Um um 
z 

deposu - Edvar Conson Halefi 
2 inci Kordon No. 88 

M 
E. 
H 

z 
Telefon 3306 

Cillilere üJDB E 
K 

1 
M 
E 
T 

Kc..:me ralti 
Hülcfüuct 

Kar~1smda 

' FAZIL Cl
•[ ilac1ndan bir ter

' tib kullanan dJ 
ve lekelerden ~ar~abuk kurtulur 

NE DEN 
Bak1n1z 

HERKES SORUYOR : 

Mi? 
Neden! 

: istanbul Beyo2lu Tepeba11 ti
yatrosu Belediye bah~esi 
ka11s1nda [Bristol Oteli) 

Neden (~emsi Hakikat) m hükiimet Kaloriferi, asansürü, odalar i~inde akar sopk ve 11cak konag1 kal'fl!l1Ddaki _._„ 
sular1 ve odalarda banyolan vard1r. Salonlan gayet .... .., (Ucuzluk Sergisinde) 

1 - Mü§terilerin akm1 göze ~arp1yor ? 
2 - Buradan ah, veri§ edenlerin yilzü güler ? 
3 - Herkes herkese bu Ucuzluk Sergisini tavsiye edip 

duruyor? 

<~üNKÜ: 
1 - Uucuz mal satan bu müessese ucuz mal sahn ala

bilmek i~in hi~bir zahmetten, hi~bir fedakärbktan 
~ekinmez. 

2 - Mü§teri ald1g1 her§eyden ve burada gördügü nazi
käne muameJe ve kolayhklardan memnundur. 

3 - Herkes, herkese bu s~rgiyi tavsiye eder, ~ünk6: Bu 
suretle tavsiye ettigi adamm arkada,hg1n1 ve min-
nettarhgm1 kazan1r. 

Tepecikte H läl mevkiindeki (Hilil) hamam1 ~irabkbr. Bu 
hamam §ehrimizin en güzel ve asri bamam1d1r. l~indeki dut 
tertibab mükemmeldir. Görmek i~in hamamm itsalindeki 
Hiläl fmnana, anla,mak i~n da " Halkm Sesi „ gazetesine 
müracaat olunur. 

IDRAR TAHLiLi 
Kimyager AbdüsSelam Ak

günlü Laboratuvan 
Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokag.nda 

Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi1tir. 
Amerika, ingiltere, Fransa, Almanya ve isvi~rede Tedkikah 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde ldrar ve kan 
tahlilleri KÜR1 enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze
rine -;ah~an Kimyager A. Akgünlü her tablili bizzat kendi-
si yapmakta oldugu gibi saym etibbanm gösterdikleri lüzum 
üzerine hususi arathrmalar da yapmaktadir. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 
gece ona kadar a~khr 

Telefon: 2205 

~ok temiz bir äile otelidi~. Fi~tler yüz~lli ( 150_) lk~ 
ba,lar. Bu otel ve Sirkec1dek1 Osman1ye otllen zmirdeld 
Askeri otelinin eski kirac1s1, izmirliler ve havalisi halkuidl 
yakmdan tamd1g1 ve sevdigi Ömer Lütfinin idare1indedit. 

istanbulda izmirlilerin yegine buluttuklan ve bia·lettfk· 
leri, misafir kald1klar1 yer bu iki oteldir. Kendi evlerind.ld 
rahab burada bulurlar. 

Bristol Osmaniye otelleri 
kirac1s1 Ömer LOtfi 

Kolonya ve 
esanslan 

Her tasavvurun 81staincll 
lätif ve sabittirler. 

Bahar 
Altin damlas1 
Yasen1in 
V nutrna heni 
Senin i<;in 
Ful 

Dalya 
Manulya 

isimlerile yapabr. 
Taklitlerini almamak 

F •d isim ve en tine dikkat 
diniz. 

M. DEP 
S. Ferit ~ifa eczanesi H:!:• 



Sahiie 4 

, Safiye sultan 
1 - --------------
! >SMAN OGULLARI TARIHININ EN HA~METLI VE 

if :ANLI SAFHALARINA DAYANAN TARIHT ROMAN 
·' ::::::J~-----~~---
~ - iKiNCi KISIM -

'.'. Esir Pazar1ndan Saray Ve 

d 
Sultanl1ga ••• ----'Eliw---

-1 

1 
~Ester, ~emsi pa§aya kolayca 
1 nufuz yolunu buldu 
1 ~emsi pa§a, misafirler da-

• ,! r1ld1ktan sonra, adeti ve~
: 1ile barem tarafma ge~ti. 
1 -:lazinedar palfaya: 

1 - Y eni geien k1rm1z1 sa~-

rica kar~1smda bayrete dü~
tü ve Estere : 

- Sen Türk~eyi nereden 
biliyorsun ?„ diye sormaga 
mecbur kaldi. 

1 l cariyeyi bana ketir! emrini Ester gözleri ya~h, acma-
11 •erdi. cak bir eda ile : 

. ; '. Hazindar kalfa, esasen san-
i' Lbnda ~ok usta idi. Pa§anm 

A ,' &uyunu da iyihilir ve bunun-
1 

; ün kendisine verilen emirleri 
; >ek ~abnk ve tarn olarak 

11 erine getirirdi. 

V ... Pa§anm emrinden iki 

1 lakika sonra, Esteri bir ge
n kadar süslenmi§ bir hal

i1 !e i~ari soktu: 

r , 1 -- Buyurun pa§am! dedi. 
· Adet üzere de hi~ dur-

1adan -r1kt1 ve kapmm d1-
1 mda yeni emir beklemek 

c 1 ;in durdu. Ester, bir ka~ 
, l efa söyledigimiz gibi ~ok 

? 11 eki ve kumazd1. 
1 
a f' Kuvvetli bir ihtimale göre 

t 1 e senelerce Venedik esiri 
.' ; lmasma ragmen henüz k1z 
1
, t ~ g1an k1zd1. Zekäsi okadar 

14 
1 
• eskin idi, ki icabmda ~ey-

c i ! ma bile pabucunu ters giy-

- Pa§am, ben Kudüslü
yüm ~ubei melükäneden bir 
Y ahudiyini! Kader beni Ve
nedikli käfire esir kild1; be§ 
sene orada kald1m. Kader
den §ikäyet ädetim degildir; 
sadakabm sayesinde esaret 
hayabm bile rahat ge~mi~
tir! dedi. 

- Pek älä„. Senden ne-
istiyorsun?. 

- Pa§am„ Her kulun 
kendine mahsus bir maha-
reti vard1r; isrirbam1m ~u
dur ki benden maharetim 
dahilinde hizmet emir bu-
yurma01zd1r! 

<;ok tuhafb hu k1z!„ 
bu suretle ne demek istiyor, 
san?. Bunun i~in pa~a bir 
daha sordu: 

- Pekalä .. sEmin mahare
tin nedir, hele bir söyle! 
dedi. ( E irmekten äciz kalmazdi. 

r Hazidar kalfa odadan ~·- Y ahudi k1z1 bu kadar mü-
~ mca, Ester heman pa~anm saadeden f1rsat buldu, ve 
,l yaklarma kapand1 ve agla- elpen~e d1van ayaga kalkb, 

5 ; 1 1aga ba§lad1. ciddi ve hatta biraz sert 
l 1 • Ra1a, vak1a pek ~ok esir- tavurla : 
i ~. rden böyle muamele gör- - Pa~am, ben mavray1 

t : 
1 ü~tti; fakat yahudi diberi- hakay1k1 görmek kudretine 

c n haJinde bir ba~kahk gör- mabkim l Bundan ba§ka hi~ 
; 1 ii, ve„. Tuhakki Ester me- bir i~e yaramam f ~anh pa-
im 1 1m1n1 gözelce anlacak de- ~am 1 dedi. 

:cede temiz türk~e olarak: K1rm1z1 sa~h k1z, gittik~e 
z· - Pa1am„. köJenim, kur- uzakla§1yordu. Pa§a gökgür-

. 1 • in1n da olmaga ha:zmm ler gibi bir sesle : 
u 

1111 ha~ kimsesi kalmam1§: - Ne demek istiyorsun, 
l : kes bar k1:z1m. Bana k1yma„. hanki? 

, ~de. 

f . 
Pa1a bu garip hädise ve 

''•"' II'!·~ ~o;.d ··~ "°- ~ IT.'11 - ho;,iJ bouoll 

italyan1n 

Diye sordu. 
( Arkas1 var ) 

1r;i1 
h1u tl 

sat1n alacag1 
0000~~--~~~~~ 

a ~ l. Ba~taraf 1 1 incidc -
' kiJmi~lar ise de, muvakkat ithaläb kesilen ihtiya~ ile 
~ 1 ~nu~un. _. ne~rinden evvel denk tutmak maksadma ve 
, 1. „ted1ld1g1 halde henüz cari 
,l ~ ilunm1yan ve hükümleri 31 

ü gustos 1935 tarihinden da-
fa' '~ f • sonraya seri mukaveleler 
1 1 1 n !dare bunlarm äkitlerin-

ödeme meseleainde günden 

güne artmakta olan gü~lük
ten ötürü devlet makanizma 

s1mn daha kolayhkla ecnebi 
memleketlerde versiye ah§lar §1 1 k1smen veya tamamen 

P 1 ~ ·asma izin verip vermemek yaptlalacag1 ümidine matuf-
.I lahiyetini muhafaza etmek· tur. 
' dir. 

Monopolun uzatma tari-
' 1de ecnebi limanlarda 
' kicnmekte veya yolda ve 

E J r bud bir ita}yan limanmda 
t 1§alblmakta olan mallarm 

1
• 1'1Desi serbes1. b1rakilm1~hr. 
1 1 ·zalik karayol · ile ge-

1~ ;t
1 

' 1 mallarm 10 Agus-
1lal 1 1 1 935 gününe kadar 
J c i • 1' ' • 1 • "'~ 1 ~ :m e~<ete g1rme er1 serbest 
\ : ·, lunmaktadir. 
r• 1 

1 
Bu muvakkat kanunun p

! a 1 1 r1lmas1, italyanm bu mad-
1 :

1 
1 lere •fazJa olan -ihtiyacma 

'ril t
1 

t 1aen yaparak fiatlarm yfik 
'ir• 4 '; mesine meydan vermemek 

1 

Jurnale 
Ditalyan1n 
Bir sözü 

Londra ( Özel ) - ingiliz 
matbuab " Jurnale Ditalya „ 
nrn Uluslar cemiyetinin gö
rÜ§melerini gevezelikler ad1 

altmda zikretmesini bir ba
fiflik addetmekte ve bu ga
zetenin bu derece äleme mey
dan okumasmm fayda yerine 
zarar getirehilecegini keskin 
bir ifade ile anlatmaktadir. 

( Ha!km :ieu J 13 AGUSTOi 

Selanikte 
l)uva r1ara he·vanna
namelcr yap1~t1nld1 

istanbul 13 (Özel) - Se
läoikte 7 - 8 Agustos gün
lerinde yaptlan amele gre
vinde divarlara bir ~ok be
yannameler as1lm1sb. 

Selänik zab1tas1 " Kahrol
oun kralhk " " cumhuriyet 
isteriz " ~ekJindeki ~ beyan
nameri kimlerin yap1§brd1g1-
m tahkika ba§lam1~br. 

Muhalif gazeteler, zab1ta
ntn bu hareketine :hir mänä 
verememekte:olduklarm1 a~1k
~a yamaktadirlar. 

Selänik polis müdürü bu 
hususta: 

- Bir. beyannamelerde 
Kondilisin aleyhine oJan ya
z1larlardan dolay1 tahkikat 
yap1yoruzl Demege mecbur 
kalm1§hr. 

ilk okul 
Müfredat 
Progi::amlar1 
Ankara (Oztl) - Kültür 

bakanhgmda ilk okul espek
törlerile kültürldirektörlerin
den müte§ekkil. bir heyet ta
rafmdan ilk okul program
larmm tetkik ve} tesbitine 1 

ba§lanm1~br. 

1 ----..·-
italyan - Habe§ 

haz1rl1g1 1 

- Ba§taraf1 1 incide - 1 

hepfark1 gözetmeksizin ken
disi i'e elbirligi yapacak bü- ., 
tün ulusJar ile ~ah~ama be
raberligine haz1rd1rlar. Y al
mz Habe~istan erginligini i 
ihläl edecek hükümram hak- 1 

lar1m (zaafa) ugratacak ve 
imparatoru ile olsun vadesinin 
prenstijini haleldar eeyleye
cek hi~bir ~ey kabul etmi
yecektir. 

Habe§istan Krah sözlerirJi 
§U suretle bitirmi§tir : 

"Bir harb ~1 kacak olursa 
Habe§istan kendisini son 
nefesinc kada1· müdafaa ecle
cektir.„ 

Roma 12 (A.A) - G~ze
teler Habe§ imparatorunun 
Havas aytarma verdigi diyev 
hakkmda henüz tef~iratta 
bulunm1yorlar. Y an resmi 
~evenler bu yeni diyeve hi-r 
bir ehemmiyet vermemekte
dirler. 

Yeni Korkular 
---------0000---------

Bel~ikal1lar Almanlardan 
Ko§kulan1yorlar 

isranbul 13 (Özel)- Bel~ika hükumeti askeri kuvvetle
rini mümkün oldugu kadar arthrmaga karar vermi§tir. 

Bel~ikahlar, gizli istihbaratm verdigi bir kanaat üzerine 
bu kanaat üzerine bu silählanmamn hayati bir mes'ele ol
dugunu ileri sürmekte ve Almanlarm Bel~ika üzerine bir 
taarruzunun pek muhtemel oldugunu ima etmektedirler. 

Bulgaristanda Bir Gazeteci 
Beraet Etti 

Sofya (Özel)- Yabanc1 devletlerden para almak töh
meti ile mahkemeye verilmi§ olan Kombono gazetesi sahibi 
bay Popovime beraet etmi§tir. 

Bulgaristanda komünisler ag1r 
~ezalara ~arp1ld1lar 

Sofya (Ozel) - Hi!kiimeti devirmek su~u ile 43 komünist 
Cumaya hususi mahk„mcsine vcrilmi§lerdir. 

Mahkeme bunlari 1- aydan 12 seneye kadar hapis ve 
65000 dan 275000 dinara kadar para cezasma ~arptirmi§tir. 

Yugoslavyada 
Kanl1 S1n1r 

Dokuz 
Caro11mas1nda 

•• 
Ki§i Oldü 

Roma (Radyo)- Rodisnajonali ajansinm Belgraddan al
d1g1 maliimata göre, s1mr zab1tas1 Yugoslavyaya ge\:mek 
istiyen 14 Arnavuda kar§l siläh istimal etmege mecour 
kalm1~br. 

A~1Ian ate§ neticesinde 4 erkek ve 5 kadm ölmü§tür. 
Digerleri firara muvaffak olmu§lard1r. 

ingiltere hükiimeti 2000 tay 
yare vap~aga karar verdi 

Londra, [Radyo] - Ingiliz gazeteJeri Hava Balcanhgmm 
yeni program1m hazdad1gm1 habcr alm1~lard1r. 

Bu programa göre 1937 rn art ayma kadar yeniden 2000 
tayyare in§a olunacakbr. Bu hususta mütemmim maliimat 
noksan olmakla beraber gazeteler yeni yap1lacak tayyareler 
arasmda cidden büyük hava gemisi olacak yeni sistemde 
bomhard1man tayyareleri yap1lacag1m yazmaktad1rlar. 

Tayyare 
• p1yangosu 

-Ba§taraf1 birincide--
13022 14621 15258 16117 
16508 18868 20065 20425 
21621 21651 22688 23143 
24398 25180 25741 26229 
27356 27486 27607 28389 
30000 830 661 1614 

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Dost iran 
onsoloslugu 

~ehrimizde yeniden ihdas 
edilen iran konsoloslugunun 
dün aplma töreni yap1lm1§-
tu. Merasimcie hükumet er
känile Halk partisi ba§kan 

vekili doktor Kämran Bele
diye reisi doktor Beh~et Uz 
bulunmu§lardir. 

1 

1 

~arabyapma 
tecrübeleri 

fnhisarlar dairesinin Dar
agacmda a~bgi ~arab ima

läthanesinde dün yirmi göfe 
~ekirdeksiz üzüm ahnarak 

tecrübereri yap1lm1§br. 

Tamir 
$ar1m1z Nüfus dairesinin 

tamirine ba§lanm111br. Bu da-
irenin yanmda bulunan oda
nm hulunan odamn orta d1-

van kald111larak iki oda bir
le§tirilmi§tir. 

Bu daireye parmakbklar 
yap1lacak ve muntazam bir 

hale getirilecektir. 

Sögüdlü 
Mekteb gemisi 

Liman1m1zda bulunmakta 
olan Sügüdlü mekteb gemisi 

Ku~adas1 ve <;e§me liman
larma da ugradmtan sonra 

fstanbula dönecektir. 

1·Tapu ve 
Kadostro 
Genei direktörü .. 

Tapu ve kadestro genel 
direktörü bay Cemal Harun 

va kadestro ba§ fen espek

teri bay Halid Ziya gelmit

lerdir. Birka~ gün §ehzimizde 
tefti!ite bulunacaklar, yeni 

te11kilätm faaliyetini tedkik 
edeceklerdir. 

Tüze bakan1 
Bir müddetten beri Öde

mi~te (Bozdagda) Gölcükte-

ki kö~künde islirahat et
mekte olan Adliye bakani 

Saracoglu $ükrü Ankaraya 

.
1 

gitmi~tir. Bu gidi§i bakan-
lar kurulunun Ankarada 

l Ankarada yapacag1 toplanb 

1 i~indir. 

l 

1 
1 

Bornova 
~arbay1 

On gündenheri <;e,mede 
bulunan Bornova ~arbay1 
Bay F ehmi Yigin dün ak§am 
avdet etmi§tir. 

2060 2168 3559 5728 
6828 6902 7031 8802 
9519 9574 10343 12345 ti alacakhr. 

i Misket 
- ~-~ 1 Üzümleri 

1 Abnacak •• 
... 

::- :.~ 

15 bin lira kazanan 11736 
numarali bilet sahibleri Bas- ! 

' 

inhisar idaresi Buroova 
civarmda yeti§en misket 

üzümlerinin mübayeasma ba~ 
hyacakbr. 

Bu ~evenler nekusuv yap
maya amade bulundugunu 
söyledigi tavizlerin matbuat 
yolile edgil resmen yaphgm 
dan daha az ehemmiyetJi 
bulundugunu ve c;ünkü Ha
be~istanm Oladan ~ölüne 
mdkabil Habe~ tehdidini• ar
hracak kuvvetli bir siläh 
bir mahre-r istedigini kayde
diyorlar. 

13139 13493 13711 13773 
14932 16402 16588 17075 
17116 17524 16624 17898 
18192 19293 1~454 19780 
20395 21091 21704 228351 
23054 25271 25731 26022, 
26425 28981 29194 29812' 

I Otuzbe~ be~ binnve onbe~ 1 
bin lira kazanan numarala- 11 

rm yetmi§ be~ a~ag1 ve yu
kansmdaki numaralar amor- 1 

mane yoku~unda yap1c1 Hü
seyin ve Hhmed ustaJard1r. 
Emraz1 sariye hastanesi ec
zac1s1 Hikmete de ü~ bin 

1 

lira dü§mÜ§tür. Her ü~ü bi-
Jetlerini <;orakkap1da Saadet 
gi~esi sahibi Hesan Tahsinin 
ugurlu elinden alm1§lard1r. 

Normandi 

Bu ~evenlere göre, impa
ratorun daha bari§ sever olan 
bu hatt1 hareketi italyan 
süel tedbirleri yiizündendir. 

Mücellid 
Aran1y r 
i~ bilir bir m ücellid isti

yoruz. idarehancmizdc F. ~· 
adresine müracaat. 

1~1 111~10",,':! 11~1; ~ f"•'] ft1 f+.] 11~11 
lih.rll lhulll ~ ::. = =. .:o =. = litutll 1 

Vapurundan daha 
büyük ve daha 

h1zh vapurlar 14 1\gustos <;ARSAi\tBA günü ak~an11 saat !lda 

„ 
TA YYARE SINEMASINDA 
VEDA Miisameresi 

Zengin ve orjinal bir film program1 
istanbu) radyosunun k1ymetli san'atkär1 bayan BELMA 

CEVDET ve arkadaslar.mm büyük ve zarif musiki müsa
mereleri. 

Dikkat: Mevkiler numarahd1r. Biletler §imdiden 
ki~ede sablmaktad1r. 

Nevyork 12 (A.A) - · Te

cim gazetesine gät e krali~e 
Mari ve Normandi vapurla-

rmdan daha büyük ve daha 
h1zh iki Amerikan vapuru-

nun yapilmas1 incelenmekte
dir. Bu· vapurlardan her biri 

, elli milyon dolara mal ola
cakbr. 

-~ 

„ 


