


811bite 2 Yeni Aınr l l ·ı emmnz l.11:$4 

Esrarengiz Bir Cinayet 
............................................................ 

Alsancakta 63 Yaşında 
Bir Italyao öl örüldü 

Katiller Ortada Yok - aktulün 
Kardeşlerinden Şüphe Ediliyor 

Adliyede 
Yirmi Temmuzda Yaz 

atili Başlıyacak 
Evvefki akşam gece yarısın· aldığı yaraların tesirile dün öğle Mahkemelerin yaz tatili dev 

dan iki buçuk saat sonra Alsan üzeri hastanede öl müştür. · resı ayırı ) irmit1iıule başlıyanak 
cakta Hacı Bekir sokağında 52 İstıhbaratımıza nazaran mak· u ı.eş It:yltlle kadar devam ede 
numaralı evin alt katında bir tul birkaç gün evvel ahbapları· cektir, 
cinayet olmuş ve 63 yllşında na, iki senedenberi araları açık İki hakımfi kaza rnahkeme-
ihtiyar bir ltalyan yatak odasına bulunan kardeşi için: ferinılııki bakim ferden hn sene 
giren iki meçhul şahıs terafın- - Kı~an;ıet. kopsa ben bu yaz latifi esrıasııııla hukuk ha 
dan On Yerinden b·ıcakla ag· ır adama evımı bırakmam yarısını k 1 b 1 ·imleri niibet9i ka acl\k; ceza 
J1ıırette yaralanmıştır.. ~ hilaliahmere ve yarısını asta an hakimleri tatılden ietılııde ede 

Zabıta ve adli e hadisenin ı dığım zanı~!1 yat.acağım hastan~ye 
akabı.nde t bkik Y , t t jterkedecegım dıyor ve şunu ılave caklMılir. 

. , .. ~ at_a vazı .Y~ _e . ~ ediyormuş. l\nza mahkemelerindeki çift 
mış. ~uddeıu~umı ,_muavını ~lı:\ - Kardeşim olacak o herif hakimlerden hır~ıoin aektır nya 
Hul~ı ve polıs adıı kısım reıs'. iburada para kazanır, gider Ra- saltibıyelle b8şka bir mahalde 
Tevfık ve Alsancak merkezı dosta ev yapar, benim mirasımda lıolnndngn takdırıll', tatilin lıila · 
birinci komiseri Mün:r beyler dün 1 gözü var fakat yağma yok. ınınıla izı n Terıfruek iizMe bu 
akpm geç vakta kadar tahkikat Mateonun bir miras hırsına ı · t ' f d ıı· sene yaz ta ti lını en ıı ı a e e ı-

la meşgul olmuşlardır. kurban gittiği şüpheleri kuvvetli rıfpcektir, Keyfıyet Adliye Ve 
Hldise hakkında elde etti- görülmekte ve tahkikat bu ci- kaletınden mtiddeiumnuıilıgıı bil· 

ğimiz tafaılı\tı aşağıya yazıyo- betten tamik edilmektedir. Şeh
dirilmiştir. 

rimiz İtalya ceneral konsolo~luğu 1erkez asliye bakinıf,.rinden ruz: 
Hacı Bekir sokağında 52 nu 

maralı evin sahibi bulunan Ital-
vis konsolu dün karakola gele· 
rek hadisenin mahiyetini anla- Ualıın beyin lın sene ııölıetçi ka 

lacagı ve Kt>ınal beyin tatilden 
yan tebeaiından 63 raşında sey- mak istemiş ve o da Mateonun 

k 
. ıstıfade edec~gı haber afmmıştır. 

yar sebzeci Mateo evinin üst mirasa kurban gittıği anaatinı 
katını kiraya vermiş, alt katın- izhar eylemiştir. ·-. 
d k . t k d d d k d" · 1 Mateo ölmeden evvel verdıg1 a ı e o a a a en ısı ya • 

.. ifadesinde beni iki kişi vurdu 
nız ot~rmaktadır. Mateo • gun· hirisi ağ:ı.ımı tıkadı diğer• bıçakla 

Otobüs imtiyazı 
Bu Hak Belediyelere Verildi d~zlerı Alsancak mahallatında sapladı demiş ve cinayetin se 

bır merkeple akşamlara kadar 1 bebi hakkında tevcih edilen su · 
dalaşarak seyyar sebzecilik yapar, allere yalnız: Büyllk Millet Meclisince ka
akşamları gelir bekar odası - Bu işi karıştırmayınız , de · hu l olnnıırı lıir knnıınla şehirler
halinde bulunan evinde yalnızca mekle iktifa eylemiştir. • de oıobiis işletnııık hakkı bolo-
yatardı. Taharri memurları evvelki diyelere verılmiştir. 

Evvelki akşam gece yarısın ıakşa~d.anberi .katilleri yakala Kanunda lıır b :ıkkıır beledi-
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Takdir edildi 

ı Ticaret Odasında incir Kurdu 
Bugün Bir Toplantı Yapılacak Mücadeleye Ba,ıanmak 

Tire rıiilus kı1tıhi Siılı>yıııau 

ofeodi vazıftısirııle gii~lerdıı:ti fev
kalAde gayrelirıdeıı dolayı vilA
yetçe bir takdırrıaıııe ile taltıf 

olunmuştur. 

Bugiirı Ege Tapnrile Prag [ • G ld' 
ticaret 11teşeı1i .A.Tni bey ihracat mrı e 1 Nurettin Bey 

.Maarıf vekaletı ınflıieki ve 
maddeleri hakkında tetkikr.t 
yapmak tizere şehrimize gele
ceklir 

Dün ak~am Bandırma yolile 
Mo~kova ticaret ate~ı.miz Müm
ıaz lıey de ayni maksatla şehri
mıze gelmiştir. 

Rusya Te orta ATropa ile 
müoasebalta bulnnan tüccarları· 
mız lıngün ıaat on birde ticaret 
mümessıllerimizin ele haınr bu • 
lunacagı bir içtimaa oda tara 
tından dıınt olnnmuşlardır. 

Bn içtimnıla mezkftr memle· 
ketlere olan ihracat madıleleri
mir.111 Taziyet hakkında fikirler 
taaıi edilecektir. Ticaret ateşe
leri bazı lktiaadi müeseeııeleri de 
ziyaret ve tetkik eyledikten 11<1ora 
yarın latanbnla döneceklerdir. 

Baha Bey 
Panayır lşlerile 

Uğ'rafacak 
Tiirkotıı raportörü Bab:ı bey 

iktiMt TeklUetini temıileıı pan11-
yırıa neşriyat Te propaganda iş· 

lerile uğraşmaga memar edil 
miştir. 

Gelt>cek haftaılau itibaren Ay- teknık tE>drieat şahı-si müdürü 
d ı n viHl.yetl Ödemiş, Knşada11 Nurettin bey ıııezn neo ~~h rııuır.e 
ve Tire kazalarında İncir kurdu gıolmiştir. 
miicadelesine başlanmak için Belediye EncDmenı 
Zirttıı.t vekaletinden emir gel- Beledıye daiwl erıcüıuerıı ıliin 
miştir. Bunan için lı\zııhng1ıı1 len ögledeıı sonra doktor Beh9et 
talimatname mezkı\r ma a ere ., 

1 
b b . 

..,a l eyın rıyııseti altıııda top· 
gönd11ri lmi,tır. 

Kuşada1ı incir kurdu mnak- lanmı,tır. 
kipli~ine açıkta kal"n Çeşme Memurlar Kooperatifi 
ziraat m11mnru A11ıu, Tire ka- İzmir ıuemu rları iatıblilt 
zası ıniicadele mnakkipliğine kooperatifı uwumi heyeti diin 
geçen ıene mtto .. dele işlerinde Naat on yedide Halkevınde f11v· 
çalı~tır1lao BornoTanın Kare kalide içtiıuaıııı yapını~tır. 
mektebi muallimlerinden MOI· lio i 9tiruııa Ikıiıat vekaleti· 
tefa efendiler ttıyin edilmı,ıerdir, nio tensibi üzerine Vnkillet mo· 

Spor işleri 
Aziz Ve Halit BeJ'

ler Geli:J"orlar 
Türkiye spor federa1yonn 

relıi Eı zorum m.,b'rısu Aziz 
bayle Kan meb'ueu Halit beyin 

meııailli olıarak oıl" nuuııoi katıbi 

.M.emnr edilmi~tıı-. 

Ormanda 
Yanj{ın 
D6rt Saat S'l.rdil 

yakında Balıkeıfr, .Manisa 'l'e EvTelki giin Tıre orıııaııla· 
lzmire gelecekleri haber alın· rında biiyilk lıi r Y"nl{ın zul.ıo4' 
mıştır, etmi' ~e tam dört saat tlevaıu 

Aziz Ti! Hallt beyler mın- ettikten sonra söndiiriilelıilıuiştir. 
taka dahıliodeki ıpor işlerini Yangıu ı~lıasının ihti'l'a et· 
tı>ftl~ edeceklerdir. 

Zeytin Ve Zeytinyağı 
Hakkında Bir Rapor 

tiği mahalde yiiz kflotal ıneş• 

ve çalı ormanı yırnıııı~tır. 

Yangın" ıobebiyet veren Hi· 
urlık köyiirıden Hiiseyın oglıı 

Hakkı mahalli zahıtaeınoa ya 
kalanarak ıHlliyeye Terılmiştır. 

•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
clan iki buçuk saat sonra küçük , mak ıçın şehrın her tarafında yeler tıırafınılan lıir iıntiyaıı 
su dökmek maksadile yatağın• icap .. eden ~ed~irleri almışla_r.dır. j~ e klınıle ba~kalarına ıfovredemi 
dan kalkan Mateo birdenbire Bugun canılerın ele geçecegı ve yec11kicl'İ ıle tasrıh olunınu~tıır. Yunanistanda l\'lahsul Ve Fiatlar 
karşısında hiç tanımadığı iki 1 çok esr~rengi~ bir ~abiyet ar ]f e işler G6recek? 

Türkofis 

kışiyi görmüf ve bırdenbire ne zeden cınayetın muzlım perde- Ka ·im Pa a Atin" Ticaret nıiimessillıjti- tedarık edilmemektedir. Ankara Tiirf,ot İR rtıısliğind~ll 
olduğunu şaşırmıştır Aralarında sinin ylr ılacağı k v e le ümi ı izden Tiirkofiı ri aaottne Yo· u 011 olan ; er oloa 8 lara dHn 10 r od "' ır 
biç bir muha1rere dahı cereyan edilmektedir Mezun en. Bursaya naııiatıınrn zeytiııyaı:tı mahsnlti rağbet fazladır. Yüksek lralite tahriratta of isın l'ıns VRııfeler 
etmeden meçhul şahıslardan ___ .._.___ G"d" hakkında ı:telen raporun mınta· yaglarıo mevcudu pek azdır. birer birer ~ayılınRktaılır: 
b. · M k f"stı•kbaJ 1 ıyor kaırıızı alakRdar eden kıeımları Son haberlere göre dı' pıyıa-ırısi ateonun ağzını tı amış V T t d b. ld .. 1 • i 

1 
. . . I 1 - Türkofisi1> Psas rofii, ali l{azırn pa~" dün ak~am ticnre o uına ı ırr mışt r. sa arda ıstekıı .. Jrk Tardır. span. .. . 

diğeri belinden çıkarbığı bıçağı ı y l d T k b l·'I l 't 
O U .rr a Kemalpaşa tarikile refak:ı.tinde . Geçen ay toplanan m ıı luma- ya; diğer miistahsil memleketler ur ıye ma ~u:.. Te wamıı" ı• 

vücudunun muhtelif yerlerine f •.t h h · ı ı k ki zevat ıle birlikt.ı Odemi~tı.n ta göre er taraf ta zeytın malı- daha müsait fiatlerle mal ar- ua arıçte alıcı ıu rua tır. 
saplamıştır. !Genç -ız ' ı·· · k t R k ı k d 2 .a. d·inrniiştiir. sn ıı çıçe açmış ır. . e o te zetme te ir. - D1~ nıeuııekellerde roöş· 
_ Bu .esnada Ma~e~ ~an acı.sile Denize Düştü Pıtşıı Yok:1letten on he~ gün ~at'i olarak .Agualos ayında b~l- Italya ve Fransa piya1Bl11rın- teri nya ı;ceııta lıufnıak içio 
0

1 
zkerbl~rınde abtıl~ış ıkı ulç dakıkda ı• Poaporlla ı~taıılıuld11n gelı-n rııezuıııyet almıştır. mezuniyeti- lı olacRktır. Bu sene mahsulün da be' Hilfi ya~ların flati ıif möracaatluı takip eylemek. 

ı ır e oguşma o muşsa a . . .. bereketli olacagı Te 115 bin itibarile yiiz kiloıu 320 - 325 ·' ,.,. k . b ı• .. 
11 b' d 'hf l k h rı akrabalarını ı~tıkhal etmek ıızere rıi geçen sene oldııgn gibi bu . ,., - ıılr ıt a atçı tııccarr 

ıldça~e a aml ı ıya.r ·ıı a ı e ve bbkleınekte olırn 8adnllah kızı sene de Bur~ada istirahat etmek- tonu bnlacagı tabının ediliyor. franktır. l 1 • 
a ıgı yara arın tesırı e yere yu- Bılhaısa Gırlt, Ejtriboz Te Sıeam Şımıı.11 Amerika hundan bir da ııatıcılarfa. ılogruı an 1 o~roJ. 
varlanmıştır. Meçhul şahıslar da Şnziye hanım ayagı kayarak de le gE>çirecektir. adaları ile Klamata, Eplr Te müddet eTel Yunaniıtandan top tema11uı Te ırıkışafıııı tealııl er 
bu sırada kaçmışlardır Yaralı nize dü'jmiı.,~e tle ılerbal Jblişi· Valimizin öniiıniizcleki hafta Lamyada mabsııl bereketli Te itibarile Prin11 yağına 186 - 192 lemek. 
'b · h ı ı d ler~k k ıırtarıfmıştır, Mı-zhorfl şehrimizden ayrıfwaaı runhto- feyizli görüıımı>ktedir. tranktan 11lmıştır. Mı11r in ıif B • Bn kahil talipler çok ıle-
1 tıyar güç a i e 0 anın pen· berayı tedavi memleket lıaataııe- d 

· k d ı b·ı · meldir. Maa~afib Girit, .Midilli 'Ve Iskenderiye itibarile 28 . 29 fa mübadele veyi\ iptidai maıt • çeresıne a ar ge e ı mış ve sine kaldırılmıştır. 
bogu- k bı·r sesi Halleıin muayyen bası yerle liradan mübayea etmi,tir. Şim- utı,ıarrna tı.klif zemini ihz•' 

e: MDvazenesını Kaybetmlf G •• ..... G J 
Bek · JI D" b • b'I Umru••ge e eD rinde ctiz'i haatalık 9ıkmıt 'Ve diki halde prina yagı piya1111ı edeoeıtfnden ihrııcftl91 tiiccarı• - çı ge · ıye agıra ı · A lsııııcı&kla ta' isk11lesı yanııı- 20" 203 d d " 

· t' Aıtraa haTaliıindıı de aıtaçlar ~ • araııo a ır. mızın da lıu yoldan iıtiradeiıı• 
m11 ır da Ahmet Oernal elendının sa- m; - 11 S " 

O ı d d d d k acar ....... a ar er- çıçek a9mı, ise de bilahara ku- .Midillide 11Ilne ınrelile cüz't ı"mk~n vermek 
sıra ar a ora a ü Ü bılde yaptırdıgı rıhtım<la çalışan " ' 

1 k 1 b k O Ef b6.t Glrece'L rudujtn hakkında haberle "el· sa. ıı, olmuştur. Okka. itibarile O. Itbal!H için ofiff yap•• çama ta o an e çi sman • amele A bdurrahıııan oglu Tevfik • " 
d h 1 .. d . d 933 ıni,tir. fıat 17 - 17,5 drahmldır. ve yapacak nfan lirırıaf•• 

er a ıstım at sesıne oğru rüzgıi.nn şiddetinden müvazeııe. 1 Teşrinievvııf tarihine Soıı aylarda beynelmilel pi- Bu ıatı,ıarın Temmoz Te A-
k d h . k. · - k b d d k J •· ··,. 1 M · t f 1 .. ··ı h . rın adetlerini ço1taftar11lıı oımu,sa a ıç ımseyı gore- ıini ·ay e erelı. yere ü'möş ve aı ar gumru,.e gtı en aoarıı an y11ea ıat erınde gorn en ta aT- ğuetoı aylarında daha hararetlı " • 
memiı ve keyfiyetten karakolu viioudnuun moht~lıf yerlerinden men,.,li malların memleketiıuıze vülfere ragmen dahildıı yüklel- ofacagı tüpheıizdlr. almak ve ithal elmek mecbur\ 
haberdar etmiştir. )'aıalaıııuıştır. Yaı-alı hastaneye serbestçe giredılecegi lktiaat 'l'e- mi' olan fıatlere tntnnmu,tnr. Yeni ıuabınlün kemnıiyet Te yetinde oldııgumnz ınaıldeltır 

Yaralı Mateo imdadı sıhhi kaldırılaral.: tedavi altına alırı- kalettnden alakadarlara bildiri!- Perakende flati 4.6-4.5 drah- Jraliteel itibarileum nmiyetle nik- d"ha ncnz leılaıike imkfın ver 
hutanesıne kaldırılmış ise de ııııştır. miştir, miye çıkan yemtıkllk zeytinyajtı hinlik izbar 11dilmemektedır. mek. t' 

No.,9 - Çookl Siz de görünce se• Peki baıka bir kadınla sen büketinize itJeyiniz.. bu çiçekler~ bayıldığınızı hali~ 
veceksiniz Can mes'ut olurken, bu insanlığın Doktor bu seain belirsiz ih- !adım; hani: Amerikan mektebi 

Ben acele edeyim dedim bi- fevkinde dediğin fedakarlığı da tirazına dikkat etmemiı aibi arkalarında birbirimizin arkasııı• 
leni beklemedım iyi etmişim ya ben yapacağım öyle mi? yere atladı. dan koşarak taşlar arasından bıl 
bir saat evvel geleceğinizi onlar Elinı usulca kalbine götür- Bir çeyrek sonra, elinde yal· sarı başçağızları gördükçe çıkal" 

Tefrika Temmuz: 11 

Kadın Tipleri 
düşünemediler. Biz otele gidince dü. Of, ne kadar acıyordu. nız sarı güller ve lzmirin tepe- clıg"ınız, kahkahalarla müsabal<• 

ıv.ı:u.ııa T"T"i.:ri. : flebi.a ..&:ri.:f 
- Oh! Sencan ne saadeti - Fakat niçin nişanlınız? Ar onlar da gelirler. Doktor kulağına eğildi, san- !erini yeşil ovalarını bol bol eder ğibi ellerimiz, kollarırııı• 

Geldiniz. teşekkür 

Hemen döndü. 
nefEs aldı. 

ederim. tık nişanlınız diyebilirim, birlik Salondan çıkıncaU, 
1
köprüde ki acısını gözlerinden anlamak süsliyen sarı zerrenlerle bağlı ıap çarpııarak üstlerine uzandığıJlll" 

bl·r d bir otoya atladılar. ra adeta ister gibi bakarak, daima müte sarı, altın bir büketle göründü. 
Geni, değil ? Ken ilerini görmek ve . .d d b. 1 1 

. S d d ki d l O b ıiz de unutmadınız sanırım . 
ıçerı e uramıyor, ır an evve bessim i ive ettı: encan u a arını ısır ı . u ,.. 

bana bu kadar benziyen bu hem- - k h Se · uu i b' har"' Aliyesine kavuşma eyecanile - Sencan bugün. siz gelme- çiçkleri o kadar severdi kil.. Ural ncan gayrı ş r ır 
Ural yalnızdı, yanında nişan· · kd' d·ı k · t• keti t 1 · ki · ·· nıe" 

şıreme ta ım e 1 me ıs ıyor· sabırsızlanıyor gibiydi. Genç ka den alyansları aldım Otele gı · an kastin hareket ediyor; adeta . e .uz~a 1 mış çıçe erı g~r 
!ısının olmaması sanki ona vakit 
kazandırmış ilk heyecanları da 
ğıtmıştı. Uralın uzattığı eli tu
tarak, o da tabii tavrile: 

dum. . dın bu kador çabuk Uralin kal dince görürsünüz. Akşam da bu genç kadının en ince damarla· mıf göru~erek cevap verdı: d•' 
Doktor tuhaf bir tavır ile: bine yerleşen bu kızı doktorun mesut günün ıerefine küçük bir rına basmak istiyordu!. ~ l~tımal, fakat • 0 ~a bit 
- Takdim edilmek mi? Fa· yanında görünce metanetini mu ziyafet kazırlathm. Daha çocukkek birlik koştuk· uzaga gıtm~den, daha y~k~n il'' 

- Ben de tebrik 
dok tor • Dedi. 

kat buna lüzum bile yok. O, hafaza edememekten korku · Şoföre: !arı 0 ~~rüt tepe~erde Ur~lı~ ~manın, hıs. ve z~;kI~r'.'.°'.~ ,}# 
ederim okadar siz ki.. yordu. _ Çiçekçi önünde dur, dedi. kendiaı ıçın topladıgı bu sevımlı tünde oynadıgı ro.u dutunur~ 

Biraz daha eğilerek hafif bir ikisinin parmaklarına nişan Sonra Sencana: yaz kokularını bugün de sevdiği insanın mutlak bir zevke bağ'1' 
Doktor gülerek: sesle: yüzüğünü geçirmek gibi en müş· - Lütfen beraber girelim. bir kadına takdim için elinde namadığını anlarız! .• 
- Öyle ise saadetimi borçlu - Onunla, sizi buldum sa- kil bir vazifeyi nasıl başaraca· En çok sevdığiniz çiçekleri ayır· tutarak yanına oturduğun• gö- O halde, dün, pek sevdı..-

olduğum elinize şükranlarımı nıyorum, çok mes'udum Can bu ğını bilemiyordu manızı rica ederim .. Ze•kinizden rünce yine o mes'ut zamanı, bu çiçeklerden, bugün hiç b::. 
koymama müeaade ediniz. saadetimi nihayet siz teınin ede- İçinden acı acı söylendi: istifade etmeliyim. babasını ve onun karşısında ge· !anmadığımı söylersem. baY 

Ural hemen koluna geçerek: ceksinız degil mi? - Evet Ural daha dün sen· - Yok, doktor niıanlını.ıa çen ten saatları hahrladı. Ural etmemeli! Bitmem neden bıı ~ 
Başka alacak birşeyiniz Can müphem bir hisle: den İnsanlığın fevkinde bir fe· ilk takdim edilecek bir bükette bu düşünceye ulaşmış ıribi bü- rarmış, rerıkler bana dokaoı1 

yoksa hl' men çıkalım Can . - Şüphesiz size karıı bütün dakirlık beklemektiğimi • söyler· yabancı zevkten ziyade kendi ketten bir ırül 'l'e bir zerren ıialı oolar da cigerleri hasta ze~ 
Hayır başka birteyim yok samimiyet ve dostluğumu gös- ken yoksa!. diyordun. Demek o duygunuz hikim olmalı . lfte uzatarak: cıkların hayata, küsküıı şikir' · 

ıateri k aevi or iin dii ündii"lin bir oksanın ıreldik .. Bea burada bekleri-, - Buyuruauz.. Bu büketi lerini sezer gibi o'uywul8·" 
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Ihtikirla Mücadele 
-2-

.. Bn sergüzfl~tin mokabeJeııi,,lamıştı. MuhuamBtın batladııtı Ağustosta lstanbula Büyük 
ıkı ay 11<>un, <liinyırnın öhür gün, Alman amiralhtınm f11ıilis s 
ucuuda, ıne~bnr lntellıgence Se- fopu1tındaki biitün OABDBlarmı A • eyyah Kafileleri Gelecektir 
rirce,in .,11 mükemnı..,ı şabf'ıeri ~Tlerinde yakalıyarak İngiliz IJIR lSTANHUL, 9 (A.A) Ooö-
ııayılaı,uec•ı·'· hi,. macerada ken· fi losanno bar,.kAll hakkında en milsdeki meHim i9inde mobteltf 
dini ~cielttre°"kti. ldiç iik bir uıalftmat giindermele- milletlere menıap btlyiik aeyyah 

A vrupanııı merkP-zini •ıtrsao orainBetı"tbalııleyJamlnkıAzo b·ıbrıı· rıaı· kkmnardtuı.lc12u2. katlleleri gelecektir. Bu ciimle-
harp ozak denizlf'r~de sıra yet .. Ankara, 9 (A.A )- Patemeo-ı lerına bıldırwiılerdir. Amedka, den olm k - 80 T _..11 

Bn onotkanhıtıa da kHdi olclo- t ı b' ı· · T 1 u Hi a uzere emmuMla etmekte geciknıedı . llkönoe Pa- "' o ar 1r ığı örk grubu reiıi neç, Yn1:?oelayYa, .mııır, oaz Ro 
,.11 farzedılebllir. Zara bir ay J 1 d 1 ma Tapnro ile 800, 8 Aıu._ 

•itik Ummanında Loronel <teniz " Necip Ali bey, boaene lıt"nbul- ve ıpan1ol grnp ana an ge _,. 
m 1 1 8 onr•, po9t• anlÖr iclartııi bo ,. ... klerıoe dair malAmat aldık. toat" Oraoya Tapum ile 1000, 

u ıare >esi oldu. ( 1 Teeriııisani d ·· d 1 da toplanacak otozoncu beynel. """ 
191 ı ). Burada Alınaıı Aınıralı oaaoı t•rahn an gon era en Te Kıvmetli mluflrlerlmiz l"ID 21 Agoatoıla Oı1eo1a Tapora Jle .. k d p · ti · 0 ü milel parleınentolRr konferansı ,, • 

S ' ya an a arı• •erıoe 1 ' yen deTlet demir Te denis1ollar1nda gene 1000, ET. Jölde 01en•a Ta. 
"

011 poe komanJasıncJ• be~ A ı. A lrnao ordolıumm arka1ını çe· J 

nıan kro•aKiirii karşı••n• çıkarı vırıuek Uzere 80.000 kitıhk bir yUzde elli teıızil&t yapılmıttır. para ile 800 Mıyyab gelecektir. 
İngiliz tilotUJlllll y ıuıııodau ço H 118 orc10111nuo o,.tende üzerine Yme ~ruhomHZDD ricall ftserlne Dahiliye vekalflti ihtiklrlarla 
ğunn l>Atırd•. lııgıliz halu iyeıo giirıderilectığini bildirilen bir ltalya, Romanya, Fra~1& deniz mücadele için fıtanbal Ti>Ayeti-
için acıkh bir zıya, hı 1 lıaasa mektııhun g .. çmeaine mii1a&de ve demiryollauncla aynı tensil&t ne bir tamim göndermiştir. 80 
lngiliz nufn7.nırn miillıı~ hır ncliyordo. Hagtin malAmdar ki yaphrılmıttır. Daha tlmdicleo tamimin bir maddesine nazaran 
darbe i~i. ~"'a\rnı lı u ,1om111111ıt11 ı ıı lıu tebd1t hır kAboa halinde almakta oldatamos murahhaı Talinin rlya1eti altında tetklll 
endi"81i nzıyeh çok 8 ırıılf'dı . Alman erkanı harbiyee1Di iş heyelleri Jiatelerinden anladığı- icap eden komiıyon ilk i9timaı-
Şiiinin Santiago limamncl" hir ı ım· .Marne maufferi mıza göre bası memleketlerin ı b ga e 1t Te - ,. , 

1 1 1 
d aı önümösdeki hatta jıl\indeyapa- 'stun ul Valisi Muhittin Bty 

ID6ddet durduktan ıoura, Ko- · F ı k d .a1aa b aıao re ı er e ~ yetinı ranıuz ara azan ıran •e me oaktır. yet Ye ihbarlar üzermde tetki-
ronel galibi Atlantik deni · b k ı· · ·1 •ermeıı·ııe g.-lec.tkletdır K.onferana hasır- k . . gerı are e ı emrm .. • Belediyeden tioaret oduından at yapacak Te vek41ete ıcabe-
zıacle Folkland jıtik"metine uık olmuştur. ı ki .ıa ltemmtm ma 
h k t 1 arı •&rafın m . • ye diter ikti•di t-kkiillerden den raporları verecek aynı •· 

Jtre e etmişti. Bıı d_,fa, ••Y' 'f'fl 1-agdall Bir Kan Hıraubllı ıftmatı "fakti geJınce ayrıca . . . ~ 
ıııuharebe kadreti i&ibarile çok l:farbın ıJk iki aeneainde ltal- b Jd" . birer möm .. ıhn Jttirak edeoeli manda tem.,TTöcatı '8klp w 
faik bir düşman filotıunon iire · yan bükdaıeti bir çok enakıa Necip Ali &y J ;'~1~· 1 9 (AA) 2' Ey ba komi1700 lbtik&r• ait eik&- kontrol edeoektir. 
ri c1 hakkında A n-"'-ıo aJ·anıın• 1 0 0 

• • - - ı •• ı •• •• ne ü~Ui Te hu ça!'pı,ma ken · barıce ııamaaından Te Benede&- ._ • • 0 l k J R'f B f 
H . . be••natta bolanma,tar.· lüfde tehdmi•de top anıca o an Cevat l at ransanın 1 11 ıçio felüet teklini aldı. tio Hrin iamindeki gösel aırhh- " 
(S KAnaounel) nrn bir ıaikaı&. netıceainde bat- cRueene memleketimizde 2( beynelmilel ı-rlamentolar kon- • 

Fa.kat amıral, zalıitleriain maıundan enditeY• dö1föyor Ye .,ylüfde toıtlanaoak olan pArlA. gr•ine i•ttr&k edecek mara•- • • • 
nıökerrer ibıarlanua ragmeo, ae bu ı,ıerl Zörıb ._,.ebrinde Avoıt- meatola!' konferanıına, beynet· bularla tem• için &eşldl olunan 111111 1'-hta.ltlhıdaı 
~bep_Je ·• tıı,._oııa hu istikameti tarya komıoloıbaoeıine mülhak milel birJiRe dahil kırk grupla b~yet Ankaraclao lıtan,bula gel- llllJ 11.1 TürkiJIJI tırd~i 111-

tnjıa liktan •rwı,tı, felAket hakkuıda fıCeleu olarak çah,an bir eaauılak te- bentiz hlrlifte c1ab1l bulanmıyan mıftir. Bu heyet meb oı Naci lıLLlllJI l•rildı' 
ilk raporun kenarına ikioeı VıJ- bekeıinin f1&Kliyetine atfediyordu. ~S paTIAmento he1eu daTet et pa~anın riya.eti altındadır. Ne- il il 
!elw~ llu ıualin cevllbı ol~r"k, Ba te~kenin idaresine memur tik. Bftttin b11 ,;raptardan mem- cip Ali, Zeki, Mes'ut bay1erden JSTA.NRUL, 9 (A.A) - Qa· ANKARA, 9 (A.A) Ttlrk• 
.endı elile (.Muamma!) kelıme- olan hır A vuıturya babr;1e za- leketimıze memnuniyetle gele- mürekkeptir. Heyet murabbaı kardığı M.illt inkılap mecmu- fiıten teblig edilmlttir: 

ııoi ,.. ta H b. t" d . . . k T t UU 198' V ••t · akikat fU idi: ı ı aıreıurıın apıaını eyıoa ki· ceklerine dair peyderpey oenp- larla temaıını temin ettikten Hmdaki oe,riyatı memleketteki emmos, agnı oe, ey 
on 8pee, Londrada hazırlan· litlemekle k:\fi bir ibtıyat tel- lar ftloıaktayız. •onra proıtrımını bazwrhyaoak· . k . _..11 ayları ihracatımı• için Jrran• 

dılıtan 80 Be r · . ,, ana1ar ar&Bmda nıfa tnht euer 
• . nra. r andeo çıkan ka- hırı aldı Rana zabıp oluyor Ye Ezcümle enlki itme birlikten t1r. Kongrenin toplana<'ağı Yıl· . .. .. . t60 bin kental ycımorra 26 ttıa 

tı bır emre ıfaat ettnı,u. geoe bekç11i lıolonduruyordo. ayrılmıt olan ltalyanlar Ye 'i d ıara d ki tamirat bitmit· mahıyette gorulen O.vat Rıfat kental mııır, '1 bin tentai arpa, 
lagUiı hüktunetı Alman arni · Uzun umandaoberi İsviçre- dıye kadar konftıranıa hiç tşttr:k tiır~ Tef~; .. : ikmaline çalıtıl. beyin bakktoda takibat ioraaa 289 kental taneli halAnlar bla 

raiJı~ı nezdinde bnlundnrdoıu de yerletmio olao bir ltal.J&D •··••• '•-'••• ioJA.. t'i.JiPl m•kamL...tuf.fUMlaa ,..a•'t .a...- w... . ••- 4eıl,..._.._.,. 
- '-.ıl ağlebi ı•tımal 1119 INr mtlbencUai l9in eahte anahtarlar- mlddelamamlllte m8raoaat eilll- bin lulo hakla kontenjanı ••· 

~lbao beJU olmıyaoak olan gisli la haraya girmek çocuk oyan· D ti k 1U" h d 1 • mı,ttr. miştir. 
bır IDeınar, kendi T881lalarlle cağı gibi bir.eydi. En miibim os u lt~Ua e e crı ....... . 
hu ernrin şifresini yuup icap enakı ihtiva edf'n ıon ııstem Q ... T D .. -.I"f WI a 
e~en bütün reımt mübirleri "e kasayı açmak için mühendis hal- Tasdı•k Edı•tdı• ~ l.• ~.mıl. Jl1l.nl. 
" 1zeleri b&mU oldn~n halele filo yaclao gönderilen ye bu 'l'atao· 
ka11ıaadanına gönderm•lti tlseri- penerane hıraızlık mukabihode 
ne almış •• bana muvaffak ol- af Jarı TaJedılen iki kaaa hırsı
ınnıto. SJDUI yardımından iıtıfade elti. Yu~oslavya Ayan Meclisinde 

Türkiye Lehinde Tezahürat •• Eeir edilen bir Alman zabi- Tirenden bunlara alarak pl&oını 
ti, yüzl•aşı RioteJen ilk ,1eta Rnlattı. Her ii9ü 2• tabet 191'; 
0 iar"k lntelligence Service'm tarihine 11abet eden bir comar- Belgrat, 10 (A.A) - Kecliı 
deniz itleri reiıi amiral Ba11 teRi akf&mı, .,rteei güa itlorine tarahndan daha H'vel kabul edı
agzından bu hık&yeyi dinlediği yar17acak olan aıır malzemeyi len Türk - Yogoı!aY dottl.uk 
saman kendiıile .alay edildiğini A.vaıdur1a kooıoloıh•D"Minin ma- mlnkrnın mözakerHıne dön ög
aanoetmitti. F"kat dıjter btıaı b .. nıoe buaktılar. Paur giioü, leden •onra A~an m.-o!:•inde 
iftaat, hAdiıeoin ııbhatmdao tüp· gece yarHına do~ro tekrar eve baılanmıthr. Müzakere Turklye 
be etmeaine meydan bırakmadı. gelerek bo defa dairelere Jeİrdi- hakkında yeoıden Te ıamiml 

Ba sabit, miittefikler besa- ler ve okaıjen şaliioıolarile kaH- hararetli tezabiirAta Yetil• ol
bıaa mühimmat imal ve HTki- oın ç~lik kapısıoı açmak Hzereı mnttar. Barioiye ııAzırı miiıya 

Ö ft d d. ··kttll r YeTtin miaa1t metnini ye miıa. .Yatına her Yaaıta ile mani olmak n u e ız ço 6 • _ ~ 
için Amerikaya gönderilmişti. Bu it oldukça ~tindi Te kın ıhemmi1et1ni isah eden bir 
Bu 'erefll Tazıfetle hiiyftk mo- ~• her dakika yaka1ı ele Y•r· nntnk ıöyl.,mit Ye ıörekU bir 
~"ff•lnyetler gömtermeğe bql~ mek teblike1i YardL 'Uç adam ıantte alkıtlanmıttır. 

Mübadele Komisyonu 
Türk Mübadillerin Lehine Karar 

Verdi. Bankalardaki Paralar 
IST ANBUL, 10 (H-i) - Tlrkiyeye gelen MllbadiUeria v

bukalanacla balwa pua!arının keDdilerine Yerilip Yerilmiyeeeli 
ke,fiJeti ibtiWı macip olmut meselenin halli muhtelit mlbaclele 
komi81oauaa Yerilmifti. K011111yonu11 bitaraf azası Mllbadillerla 
bankalardaki paralarmm k•dilerine verilmesi llzımgelditi• 
lwu .ermiıtir. Karar Yaaaaiatandaki allkadar Bankalara teblij 
ecliJec:ektir . 

S0,000 Muhacir Geliyor 
dıgı bir ıarada idi ki bir gtln JAmbalarmıa akiılerini gıalemek lla~bata muharriri Ayandan 

J•lda teladöf et• iği eefaret ala~ üzere baflarl üaerin• gerdikleri M.BenJ•OiD• ucömle demittir lskinları için Tedbir Alınıyor 
fU&TaU, belli etmeden BerUne örtiiuiin altında boğalaoak hale ki: latanbul, 10 (Humt) - B.ene T&rkiyeye gelecek elli W. 
"Tdet etmeıi hakkında .... 1r -a• ••li•orlardı. c Tlhk milletinin sinde kuY· -L _L ala ,_ d M-'-- • 

u e• • " •uaaciria i .. "81 içia lbmıelen tedbirler amaata 1r. Ullllcar-
ey.,I BerlhNJea gelen r ... t bl "()'9 uat uRrattıktaD ıonra Yetleri Tlirkiye1i mabafazıa etmif •~ d k d -•-•- '--•-- '-t"rilecek 
telgraf g6eterdı. Hu; 111ana1111: kaaada açtıkları kiti tlertıoede ve Tthkiye kendınl tophyarakl . M. Yntlç ,... ojıaca ea il~ne .a,nlaa İ111U1111D1DtB1U1UU"IDa yerR09 ı 
anla,,.amadı•ı bn aeb.p-~a bUyiik bir delikten bıhrı uyıhr yeni yollar• glrmittlr. miiaaJem•& uızamıaıo talnl7e1l " dnal mlatahail ftmyette pbpbllmeleri imkiolan hazarin · 

J ,.. .. emre . i i bi bal~ 
zabit dMbal itaat etti~ Bir de bir •ıra torha1an ye enakı al• Tfirkı1e, Mutafa Kemaltn ç n oeaur r IDHal arkadatıiır.> •lf . 
ayni muhavere tııınaımdı amirai dılar. 8abab talakla beraber, pbııada ken4iıini bi17iik bir ..AudaD JI. Kraljo da boaa K • y K 
Hali bo ttmirdeo de on; babıe. e~lerlnde kooamao çantalar Ye kDYTetle hllrri7et T8 terakkiye benzer bir ootok ıö7Jemitür. omıs onun ar arı 

dıplomatik .,._ tla ı .. k d k la • -·•• •••• lerek kend11i tarafmdao yolu por r o an uç NT e en Ollllr a ramanı Ye E 
ıuhrnop gönderffiliRini anlatmaz ;~10e~ı;::!:: ~'::~~~·-:::- !"'; darendit deTI•& aumıaı bul- rzurumda Yeniden (25) Mübayea Merkezi 

""'! nn da, biç şöphflıiz aıoiral d b Z • a mottor. 
V aonra, a a a11hte hAdiıe m·· k ili t' ı la" · Şidd ili y 1 1.. y Dah Jhd Ed•ı• on 8pe6'ye ~önderilen emrin IDlllftm olmadan, banlar l'l'aa11a ~ur m el ya DiZ 0rn7~· 1 1111111 ·•ır· a as J ıyor 
yoluna takıp ıetmitti. hudndonu geçerek kendllerlni tin unmll bir mttdafR aeıtl, • • Ankara, 10 (Husaai)- Ziraat •ekili lluhlia beyiu riyuetiJMle. 

~I ulıuım devlAtlerin c gizli emnıyet altına alını' bulnnayor- ayni samanda Balkanlarda yeni . !Hnra_mE lO (A.A) - Jkt ki hafday lromiayona Ziraat bankasının yeniden yirmi bet b+ 
ıerTııleri • her gün Taneoberg lardı. Akşam ellertne ~o .......................................... gün t\~berı raorıım ve ciyarıaa da1 mlba1ea merkezi ilulas e lemeaiae karar wermiı Ye keyfiyeti 
v .. ya }"' iki d b '-- . . . . 8 1 O K S ııddeth yağmurlar 1•tmaktadır y ~ an mu are'"'lerrnın ganaımı gözd~u geçtrdıkleri Dö yıldır d .. · bank111a teblit eylemiıtir. 
ka7.a 1 d ld 'b" ,. n gece ım titmuşee de 

· nı masın a o nı?o gı ı katı zaman ümidın fevkinde zengin T A z E T A Z E lat 1 v K ı• o 1 hır 1 rnıaooa •aY o m11aueur. a al-
tna k~: oynamak hreahm ~olma- oldogunn g6rdl\ler. Köllıyetlı B ı· o K s Dl• bır dı~ar yıkılmıt Td bir ocae 1 rman arı 

beraber daha mutenzı miktardll paradan mada bir çok hey~ır öJmoştlir. 
·~~~ elzem bir ~aıosıffyi d., gönft aıkerl W'('llkalarla beraber ltal· Taze yumurta n•11ıl bir gıda ç kk 1 d A e· ş k·ıd '-1 ·ı k 
guouoe yaparlardı. Bo da dtiş yada kıllm•t AToaturya caauıla- İH taıe taze dit macooo da dit- ana a e e Fennı ır e 1 e .. etı ece 
lban •jıtnlarına kartı möd .. faa rının tam liıte.lhl ele ge9irmit lt-rio bir «•da1adır. ş~nııi baki· Çanakkale, 10 (A.A) - ç.. Ankara 10 (Huaaf) - Kocaeli ormanlannın fenni bir ...... 
)aıu miitek1abıl oaıHhık tefld· balaoayorl1ardı. Bnnlarıa bathca kat oonalok aergiai Bloka fabri- nakkale Halkevinin iotimal 1ar• ı.Jetilmui için nDm•• ormanları idareıi oamiJe bir tetlrillt Tl
l&tı idi. Bu ubada bile baza.o altııı hir •r eonra (1611artl917) kaalle 7aptııı lnıaaai anlAfmada dım t•beei ba kere de Bıma1• ada setirilecektir. Yalanda faaliyete ~lecelctir. 
:n•tımaaaı• değer tetebböıferl• de kar,ana dtzıllyor Ye ••1erıerı ller laafta tA• Biok• ••• ...... le&f.a .... ıaa&iae Mr pr4Mp•QI Jkj Amerikan Gemisi Geldi 
endılerlni g,sterdıkleri olurdu. de aaun mllddet Aols ftSIJete pürmekı. Y• Ü k•r• Mt- tertip etmif Te .bana ........ 

M-1& lotellipııce Service düşürülüyordu. makfaiw. Difl•ıiM .. ıak .... .Ua btula •IHt"•• ellı:llrf iftl• 
"•taca bir TDraela harekete baı- .... Solla- Vdt - fıeftlft .._... ralr •aa1lll4•1ta: 
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~" Vahset!. .. HARiCi HABhRLbR -f.
7 Bir Aşk 

Kahranıanı 
~~· ·· · ... .. . 

Londra. Müzakerelerinin Esası 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Halk Bir Zenciyi 
Ağaca Astı 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

- ııt -

Siyasi Ufku Şöyle Bir Gözden 
Geçiriyorlar - Barthou Memnun 

~--------------------------~ .... ,~--------------------------~ llluslukta.n Akan Su, Latif Şırıltı ile 
Mabetteki Tatlı Sti.kii.tu Bozuyordu Siyasi Mükale ... eler Devam Eciyor - Rusya 
_Güzel ;~ğ~~·i:·;·~;: .. ~:;;--·~~~~~;: .... ·~:~;~~aya kadar Almanya Cemiyeti Akvama Girecekler Mi? 

ile benim aramda bu'.unduğunuz 1 Gras kanbur Jozenin kendisine sında noktai nazar teatisine ıle-
ıaman neye benzediğinizin far-

1 

vermiş olduğ!:1 malumattan b'r az vam edilmiş, bir taraftan da M. 
kıoda mısınız? Adeta iki çürük şüpheli idi. Oyle ya, şu muaz- ' Pietri ile Sir Eyres Monsel bah· 
mantar arasında biten bir güzel ı zam- Saraya ikisi de henüz gir- . riye nezaretinde 1935 deniz kon-
çiçeğe! mişlerdi . Joze sarayı nereden feransı hazırlıklarıoı gözden ge· 

Gras, hep gençler, güzeller 1 tanıyordu ki şurası buraya çıkar, çirmek üzere buluşmuşlardır 
arasıoda bulunsa bile Hanrinin burası şuraya gider diye tarif Salı günü sabahı hariciye ve 
halini bütün dünya gençlerinin, edebilsin? bahriye nezaretlerinde tekrar 
bütün dünya güzellerinin hiç bi· Halbuki Joze daha Avrupada görüşmeler yapılacaktır. 
risinde bulamıyacağı şüpbesizken iken gerek Hindistana gerek Royter ajansıoın haber aldı· 
bir de fazla olarak kendisini onun Bahar vilayetine ve onun ğına göre M. Pıetri Sır Eyres 
böyle bir ihtiyar ile bir kanbur da Patna şehrine dair Hayımdan Monsel ile görüşmelerine devam 
arasında buldukça ne kadar me· bir çok malümat aldığı sırada için Londrada bir müddet daha 
yus olsa haklı değil miydi? sarayın plinıoı çizdirmiş, her kalacak ve M. Bartu evvelce de 

Bu hırçın, bu hassas Grasa köşesini, bucağını adeta kırk malüm olduğu üzere bugün öğ· 

M.Henderson tamam böyle bir yeis geldig-i yıldan beri içinde oturuyormuş leden sonra Parise dönecektir. 
:ı:aman Hanriyi kollan arasına gibi öğrenmişti. Ziyafet dradaki telakkisinin cihan sul· 
atıverselerdi acaba ona büyük Bunlardan başka Hayım, kan- . Londra, 10 (A.A) - Dün ak hunu tahakkuk ettirmeğe uğra · 
bir iştiyakla sarılarak kucaklar bur Ajerton bir çok malumat M. Bar ıu ş~m Fransız. se~a.ı:etha~esinde bir şan iki büyük demokrat hükü-
miydi, yoksa hiddet ve gazabın·! daha vermişti. Hindistanda bir Lonrlra, 9 (A A)-M. Rarfhoo zıyafet verılmıştır. Zıyafette M. metin telakki ve temasından 
dan delikanlının etlerini ditlerile, vali Sır katibi ile bir Bürahma ile M.Pietrl hn sabah FranRız B~rtu, M .. Piatri.. Mr. Ba.ldvin, ibaret olduğunu söylemekle ik
kopanp intikamamı can atardı? reisinin öyle hususi surette gö heyeti ile ~iirliş,müeler ;e ınüte- Sır Con Sımon, Sır Van Sıttart, tifa ederek mükilemelerin mev· 

itte burasını biz deg"il, Gra· rü•meleri her kesin •üphesi mu· akı ben harıcıye nezaretıode M. Lort Stahop M. Artür Hender· b kk d ı· k .. .. . . • zuu a ın a ma umat verme • 
ıın kendiıi bile bugün tayı'a ede· cip olacagı· için, müzakere lizım· Raid Tin, Sır Jobn Sımon Holton son Sir Eyres Monsel ve Sir t .. k"f 1 .. 

E 
· · · d ' en ıstın a ey emıştır. 

cek bir halde dejildi. geldikçe her halde gizli görüş· yreı Te babrıye bırincı Loı ~ Osten Şanberlayn bulunmuşlar· Avdet Edl or 
Bu kadar müthit bir yeiı melerini, &lem içinde kendine M.Mansall ve Amerıka lşlerı dır. . 11 

··d·· ·· L d St b o i ie Parıs, 10 (AA) -M Barthou 
içinde Grasın yüreiine bir azcık bir şey anlatmak lazımgelirse mıı uru or an ope ra g Neler GörDşmllşler? b L d d d ·ı ·· ·· ·· ı d H ·ık te u gece yarısı on ra an av et 
ıu serpecek bir şey varaa o da ona mahsus olan bir işaretle 1 e goruşmu~ er ır. u 1 • Londra, 10 ( A.A) - Röyter edecektir 
Hanrinin aleyhinde müttefikleri çaktırılmasını söylemiş, bahusus mastan sonra Ingıltere hükumeti Ajansının haber aldığına göre, Barthou Memnun 
olan onun korkunç diitmanlarına üç parmağını ağzına götürmek: I Fnrnsız mıırahhasl.ar~ şerefiı:e dünkü logiliz - Fransız görüş· Londra, 10 (A.ı\) Royter 
hep kendisinin reislik etmesi ve - Gras seninle görü•mek bır zıyafat vermı~tır. Gbrek meleri esnasında mevzulardan " Ajansı bildiriyor : 
Fransada Hanrinin başına ne ka· istiyor Fmıısızlar ve gerek İııgilızler Rusların mütekabil muavenet M.Barthou'nun resmi müka· 
dar belalar gelmişae hep kendi· Demek olacağını anlatmıştı. hu mülfıkatlar h&kkında büyük projesi olmuştur. lemeler başladıktan sonra, cere-
sinin getirtmi• olması idi. işte bunun içindi ki alayla bir keıııoıiyet göstermı-ktedirler, Bugünkü teklif edilen hatlar " yan eden nim resmi münakaşata 

Bu dütünceler, bu teesılirler saraya gelir iken Ajerton, Ha Fakat bunların mevzun siynsi üzerinde tahakkuk ettiği tak· 
1 

fk ·· 1 b' ·· d · k . .. . . 
1 

istinaden memnuniyetinin saha-
aoğuk su banyosunun teıiri e yıma i~aret verdiği yine bunun u u şoy e ır goz eıı geçırınıı dırde boyle bır mısak Aman 5101 geniş et iğini zanne irecek 
zail oldu. Kanına oldukça serin- içindi ki bahçe .nihayetindeki ve bilhuu silahları bırakma •e yayı da i.çine alacak. ve. Alman sebepler vardır. 
lik geldi. köşkte olacak görüşme için oraya mütekabil muavenet meseleleri~i yanın mılletler cemıyelıne av· M.Barthou dün akşam Fran-

Sonra, zihnini Hayımdurani kadar nasıl gidilebileceg"ini Grasa tetkık 11yleınek olduğu tabının deti ile Sovyet Rusyanın millet f · d ·1 - f tt . . . . . . sız se aretın e verı en zıya e e 
ile yapacağı görüşme işgal et- anlatmag·a muvaffak olmuştu. olooabılır. Deaız mesaılıne aıt ler cemiyetine girmesi fırsatla- l.t 1 f' · ·· ·· G d' ·1 .. .. . . a ya se ırı mosyo an ı ı e 
meğe başladı. Havuzdan çıkar Grasın girdig"i bahçe Avrupa, goruşmeler n<>ktaı nazar teRtı- rını hazırlıyabilecektir. .. .. .. t"' M'"k"I . b b. . . goruşmuş ur. u a emenın a rı 

çıkmaz Bürebmeni görmeğe gi· Hint ve Çin usullerinde yapıl- •ınden ıbaret kRlınıştır. Diğer taraftan M Pietri Sir 1 1 tf" · ·· ı ı I 1 9 ( A A) s · J b · mese e ere temas e ıgı soy en· 
decek, ona neler soracak, ne er mış, süslenmiş bir bahçe idi. ,onı 1 a, · - ır • 0 11 Eyres Monsel ile yapmış clduğu mektedir. Fransız hariciye nazırı 
ög"renecekti. Havuzlarından, çiçeklerinden, Sımon Lord Eden Mr. Van görüşmelerde Almanyanın da b hl . .. -· H d ·ı . . . • sa a eyın mosyo en erson ı e 

Eğer alay arasında gördüğü fiskıyelerınden' ağaçlarından S;tırat ıle M. Bnrtbou ve Pıetrı 1935 deniz konferansına iştiraki silahları bırakma konferansını 
kimse hakikaten Hanri idise ve başka bahçenin içi bin bir çeşit arnijında lıu sabah hariciye ne- meselesini mevzuu bahsetmiştir. yeniden canlandırmak için ne 
eğer bu görüşü bir çok zaman renkli kuşlarla doldurulmuştu. zıueti dai H·Hiııde ruiizakerata Yalanmış gibi tedabir ittihazı fa ideli .. ola-
lar olduğu gibi uyanık iken Ağaçların üzerinden azim bir başlnı;ınıştır.l 1 k mü liikııtın umu· Paris, 10 ( A.A ) - Bahriye cağını münakaşa etmiştir Oğle 
Hanriyi rüyada görmek kabilin· tente gibi gerilmiş olan gayet miyetle sıliibları bırnkına vazi· nezareti aşağıdaki tebliği neş- yemeğinde mösyö Baldvin ile 
den bir hayal olmayı ta Hanri ince telden bir ağ ku~ların kaç- yetine hasredıldıgi tahmin olun- retmiştir: mumaileyhi şiddetle alakadar 
sabiden Patna şehri içinde ise masına mani olurdu maktadır. Matin gazetesi Fı ansız bükü ec\en lngilterenin havai müdafa 
mutlaka buldurulmasını Hayım· Bahçe içinde kuşların cıvıltı- Lonılra, 9 (AA) - Sabahki metinin 935 deniz konferansının ası meselesinin tetkik olunacağı 
~an rica edec~k.'. emredec~~ ve ı ıarından başka hiç bir ses sa da Iııgi l ı z Fransı~ ıniizakerntı iki tevsiini istiye<:eğini ve bahriye zannedilmektedir 
ıcap ederse bulun esrarı Bureh yoktu· Zira Sarayın bu tarafında bnçuk saat slirnıii,tür . .Miiteaki· nezaretinin daiıa şimdiden Al- Londra, 10 (AA)- Dün in 

Lniaıana, 10 ( A. A) - Hıtlk 

beyaz bir kadına hiionm etmek• 
le maznun genQ bir zenoioin 
me•knf bnhın<lugu hapishaneye 
hücum ederek kapıyı kırmış vo 
Zenciyi nlar•lk bir meşo ağacı· 

ııın dalına asmıştır. 

Lt nclrada 
İşsizler 

Londra 
Çoğalıyor mu? 

10 (A.A) - iş nazı· 
rının raporu işsizlerin bir ay 
zarfında 2 205 fRzlalık olduğunu 
bildi rınek tedi r. • 

Bir Kadın 
Dünya Sür'at 
Re: orunu Kırdı 

Anger 10 (A.A) - Dün Fran· 
~ız Madam Helene Boucber 
Kodrbn Röno tayyaresile 1000 
kilometrelik bir mesafe üzerinde 
saatta 254. kilometre yapmak 
suretile dünya sür'at rekorunıı 
kırmıştır. 

Yugoslavya 
Bukuk9ula.r1 

Sof yada 
SOFYA, 9 (A.A) - Yogos

laT Hokukşlnae hakim Te a•o· 
katlarından mürekkep 25 kişilik 
bir heyet, Bulgar me•lektatları· 

nıo y"ptıkları ziyareti iade el· 
mek üz11re dıin Sofyaya !(elmiş· 

lerdir. 

Staviski Rezaleti 
Tahkikat Devam Ediyor 

Paris 10 (A.A) - Stavisld 
''' tabkikatile me ul ola• par< 
lamento komısyonu sabık mesı1 

nazırı M Dalimiernin ifadesiııİ 
adliye nazırına göndermeğe 

kararvermiştir. 

Lehistan da 
210 Kişi Tehlikeli 

Görüldü 
Varşova 10 ( A.A ) - Yarı 

resmi bir surette bildirildiğine 
nazaran faaliyetleri umumi asa· 
yiş için tehlikeli görülen 210 kişİ 
yakmda Bereza Kartuska tecrıt 
kampına gönderilecektir. Bunlar 
arasında 130 Ukranya lı 40 milli 
radikal ve 40 komünist bulun· 
maktadır. 

mene açacaktı. . . . 1 ve bahçenin köşesinde Siva ma· ben S!r .Jolın Simon in rafından manyanın bazı görüşmelere ka-
Yanı başındakı ellektrık zı - budesı"ne yapılmış bı" r mabet Fransız nazırlar şerefine bir Ö/tlfl bulünü derpiş etmekte olduğunu 

Jine bastıg"ı gibi yanına bir zenci vardı kı" bu 1·ta"henı"n şa"nı kat'"ı ziyafeti Terilıııi~tir. Snhalıki k yazma tadır. M. Pietri hiç bir 
cariye girdi. Bu cariyenin girişi bı"r tenhalık ve su""ku•t old .. g"un· mükalemeleri ıniitenk i p hiç bir ~ vakit böyle bir beyanatta bulun 

giliz hükümeti taraf111dan veri 

len pek samimi öğle ziyafetin· 

den sonra Fransız ve lngiliz na-

Japon Prensi 
Avrupa.da. Geziyor 

o kadar sikin fakat o kadar ça· dan şuııun bunun bahçeye gı"r- teblig neşrnılılıııemiştir. Bilbasu zırları ile yüksek memurları ara madığını bildirmiştir 
buk idi ki adeti masallarda söy· mesi memnu idi. deniz mesaılın~ hasredilecek olan Ölfle Yemelfl sında görüşmelere tekrar baş· 
lendiği üzere sanki duvar ya Gras hızlı hızlı yürüyerek ögleden sonrnki mttzakoratı taki- Londra, 10 (A.A)- M. Bartu lanılmıştır. Bir taraftan hariciye 
rılmış ta içinden çıkmış denile bu binaya kadar vardı Mabedin ben tebliğ neşri mukarrerdir.Hu Pietri Corbin Sir John Simon nazırları hariciye nezaretinden 
bilirdi . . . d" gece l!'ransa sefaretinin reım! kk d k 

Varşova 9 (A.A) - JapoJI 

imparatorluk ailesinden Avr1'' 

pada bir tetkik seyahatı yap' 

makta olan prens ve prense' 

Kaya bu sabah Varşovaya gel 
mişlerdir Üç gün burada kaili' · . . .. .. . ıçıoe gır ı. ve Lord Tyrell bugün öğle ye- Avrupa meseleleri ha ın a no -

Carıyenın yuzunde hır teb~s~ Mabedin içi yarı aydınlık bir ziyafeti vardır. meğini Dovin Street de M. Bald- tai nazar teati ederlerken diğer 
süm peyda oldu. Mermer gı~ı haldeydi. Bir tarafındaki mus· l\1.Harthoıı yarın öğleden vin ile beraber yemişlerdir. taraftan da Fransız bahriye na- N •• • } .t9 
beyaz dişleri parladı. Bu, carı· luktan akan su bir havuzdan sonra Pariae hareket ed~cektir. KetumlJJel Var zırı M Dietri ile Sir Bolton Ey· Umayış e ... 
yenin Grasta gördüğü harikula· geçip gidiyor, kendine mahsus Mr. Baldvirı hariciye dı1ire- Londra, 10 (AA)- lngiliz res Monsel bahriye nezaretinde Vaka.ıız Geçti 
de güzelliğe hayran olduğuna latif şırıltı ile mabetin içindeki sinde ctireyan eden müzakerata gazetelerinin sormuş olduğu bir deniz konferansının ihzarı hak· Paris 9 (A.A) - Komüııitl 
delil idi. Bunu Gras ta anladı tatlı sükütu ihlal ediyordu. iştirak etmemektedir . .Mumaileyh suale cevaben M. Bartbou Lon- kında görüşmüşlerdir. ' 
Cariye kendi kendine demişti ki: Fransız D>\zırlarını yarıu başn· -------------- --------- ----- ve sosyalistlerin tek cephe ııil' 

- '{enı· sahı"bemı'zı" bı"r kerre Mabedin ta orta yerinbe mer· 1 d . 1 . B d"" V d ce· kalet dairesinde kabu e ecektir. s •• k A A d. E a mayış erı ua o ensan a 
gören bir daha rüyalannda OD· merden yapılmış gayet güzel llk Tebllt1 u un v et ttı reyan etmiştir. Hiç bir vaka ol' 
dan başka kimseyi görmez. sekiz heykel vardı. Bunların her LONDRA, 10 (A.A) - Dün mamıştır. On bı"nlerce kici d•' 

birinin karşısında birer de san F •••••• ••••• •••••··---•••••••••••••••• •• " 
Cariyenin bu hayranlıği Gra- d öğleden sonra yapılan ransız · f 1 kf k• J 8 t ld vete icabet etmiş ve hoparliit' 

sın da bittabi hoşuna gitmişti dalya bulunuyor u. lngiliz görüşmeleri neticesinde e nmen e 1 syan as ırı 1 
d 

- Sonu Va/ - .terle verilen nutukları dinle111it' 
Cıt'tiye hizmetini can an gönül- hariciye nezareti bir tebliğ neş· ______ .....,.....,...:....- -----
d d T.4Z777LZ77/7J;r7ZI/f/'ZZ'TJ7'1 AMSTERDAM, 10 (A.A) - tıicivııameler ıııüsu.dere eyle- !erdir. 

en J' .. a:~:;:n u çıkan güzel bant• Talebe veıı·ıerı·ne ret~!~ı~ğde, M. Bartu, M. Piet HaT!\8 Ajanu bildiriyor: miştir. Sükfıta ragmen ukeri ------------"' 
mının arkasına ipekli silecekler rinin yanlarında M. Corbin ve Vaziyette ılikflnet nrılır. Diin kıtaat şehirden ayrılmamış- Jş Ara yor ' 
atarak koltuğuna girdi, ila bir İlk veya orta oıektoplerde Leger ve M. Masigli ile hariciye sahalı Jordan mahatlesi ile di tır. Yeni kanonların tııtbiki dO 

Yatag· a yatııdı. Öte taraftan da okuyan ve her hangi bir nezaretı'ne geldikleri, orada Sir ger kalabl\lık mahall~leraen biç l[~ fı" G . l 11 i-"' örmemlt er layısile müeıse9atı hususiye 
tuvalet levazımını hazırlamağa dııreıesten geri kalmış ço· Eyres Monsel, Sir Vonstart ve birinde kargaşalık olmamıştır. , 0 ı 
b 1 d 

ooklara ders •erilir ve ımti· Y in z •· 1 mıntakasında bazı Rı"ga 10 (AA) - Litvı"nanya muamel:l.tını ve mobaeeb•·' aşa ı. Lord Stanbop tarafından karşı· 11 1 , ,ıma ·, r' 
h t. t · ·ı· b y d 1 k tanzim ve tedvir etmek üze 1 Saçlarını tıırıyarak elbisesini ana ye ış ırı ır. !andıkları, gayet samimi bir gö lıakkal diikkanları ya,(?ma edil- mat uatının arşova an a ara 

giydikten sonra Gras bir işa- Terfii ııoıf etmiş talebeler rüşme esnasında her iki memle miştir. Oumartesinden beri greT kaydettiği şayialara göre bazı oznn müddet bu itlerle m~şg~ 
retle cariyeyi savdı. yeni sene derslerine hazırla- keti mütekabilen alakadar eden halinde bulunan limıın amelesi Leh siyasi mabafili Vilbaya muh· olmuş lieana aşina bir mub••'r 

Evvelce Jo:ı:enin haber ver oır . .Muallim ılerslerini e• Avrupa meseleleri etrafında nok ile difer amele yeniden işe ha~· tariyet vermeğe muvafakat et · i• arayor. Ibtiyacı olanların I~'. 
!erde Terir: Gazetemiz idare k L .... , diğı mermer kapıyı açtı . tai nazarlar teati edildiıii bildi- lamıtlardır. Poliı gayri meskun me tedirler itvanya muhtari· zetemiz idare miidürıyetine .. . 

Bir dar yoldan büyük bir müdüriyetıne müraoaatları. rilmektedir. bir eTde gizli bir komünist mat· yeti kafi görmediğinden bu tek- raoaatları, 
bab~eye girdi. ~///. -4- 5 Öğleden sonra nazırlar ara· baaıı keşfetmiş ve bir takım lifi reddetmiştir. (-5 S 3 

caklardır. 
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Şişe 
Büyük Sergüzeşt Romanı 

Son Kısım 
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. Rina~nal•ylı Vasili efendisi· zül elmiy•n Vasili b11rice hiçbir 
nın ı·ı . k b" ' ııısesız onaı:tında ı iratçı hnyat eseri giisterıniyordn. Sa-
gı lıi 8 k . l . 8 ın hır hoyat yaşıyordn. dece kapıcınııı karısından her· 

.şı Rratarınıla taksim ederek ı.:iin kendisine lıir Jitr~ süt ek-
1111di h ı · . "k 1 k ı · k t . 

11 n ıırıcı · ~a ı.ı tarnRsnt rno ve ur a9 yumnr a getır· 

b lırırl:ı lıulundurHrı Fulrnr ve m~sirıi rica etmişti. Banlar iki 
""-ıtt 0 .. 
•t 1lltırı:ıvelıe ıle ona nezaret polı. lıafıvP•irıin hiç hoşuna git-

lllekııı ıdılcr. ınıyorıln R:ıto kendi nöbet ııra-
lı Pakat kuııaı1;ın ılıvarlıırı ar· ~ırıı Mahırs11.lıı:ta diiçar olma
lı ~ 111111" ı•ııııııvt-tl~ olıııı vA :trlık <l:ııı heldıJor vıı hemen her 
•ıııcı ıle iııı;ı koııu~ııııya ıeııı·z- giin Koııl Kanıof Te doktor Pık 

Yeni Asır 

KütahyR 10 (A.A) - Halk· 
e"fi komitelerinin intihapları bit
miştir. Şııbıılıır toplanarak faali 
liyet programıoı tııspitle meşgul· 
dnrlar. Şehirler komitesinin iç
timnındll, ştıhre bet kilometre 
mesafede Zigara köyüniin nü
munıı köyi\ olarak alınmasına 
karar .,.tırilmiştir, Htır Onma 
köycüler şnbtısi mıınsuplKrı bo 
köye giderek köylüoiin iıtekleri 
iltı yakından alılkad11r olacaklar 
ve ayni zamanda tertip edilecek 
heyetlıır sık sık geçen s Gne ol· 
dugn gibi bu sııue de köyleri 
dolaşacaklBrdı r, 

Balkan Talebeleri 
İstanbulda Hazırlıklar 

Yapılıyor 
lSTANBUL, 9 (A.A) - 15 

temmuz p11zar günü şehrimize 

gıılecek Balkan talebe mümeeail
lerinin şerııfine Milli Türk tale
be birliği tarafından bir "faıınr 
tenezzühii tertip edilmiştir. Bu 
tenezzühe daTetli olanlar Beykoz 
Te adalara gideceklerdir. 

Sovyet Rusya 

Banka Müdürleri 
Moratoryom isini 
Görüşüyorlar 
Bal, 9 (A.A) - Başlıca emiı 

yon bankaları, öğltıden sonra 
beynelmilel ttıdiyat bankıısı mer
kezinde toplanmıtlar, ve ezcümle 
Alınan moratoryuma ile Danı 
"fe Yonng istıkrazlarının vazi· 
yetini tetkik etmişlerdir. 

Bn moratoryomda, İsviçre • 
Almanya muka•elesile bir gııdık 
açıldıJ?ı memnuniyetle müşahede 
edilmiştır. Keza İngiliz • Alınan 
mnkavelesi de bu iki istikraz 
için İngiliz alacaklılarını geniş 
bir Rnrettıı talmin etmektııdir. 

DaTııs ve Yonnğ istikrazlsrınıo 
ına!i ajımı olan beynelmilel 
tediyat bankasına gıılince 15 10 . ' 
tarihinde "fadeıi hult\l eden Da· 
"fes kupoıııınnn ancak yarıyarıya 
n 1,12 tarihinde tesviye edilecek 
olan Yonng knpoııunnn da altıda 
bir uispetinde temin edildiği 
ıöylenııbillr. 

.M.Şaht bn hususta bir çok 
ıuallere marıız kıılmıştır. Keza 
bu lçtioıada Alınanyıının harici 
borçları hnsudundaki nziyeti de 
tetkik 11diimi,tir. 

Şefler Arasında 

- Baştarafı 1 inci sahifede -
bir zımandır. Bu doıtlngun iı

tikbalde mnhafftzHı Te inkişafı 

için hükftınetimin beni intihap 
etıniş olmaaından dolayı bahtı-

yarım.> 

M. Karahan bu sahada ev-
v•lkl gayretlerinden •• takriben 
17 ıenedlr Tiirk - SoTyet müııa
sebatına hurettlfi dikkatten soıı
ra aralarında iyi "fe aziz birçok 
dostlarının da bnlnnr1ngu büyük 
Türk milleti için kendiıinin 

meçhul bir adam addedilmemıık
te olduğo ümidini izhar et 
mlştir. 

Tedbir AlnJ.ış 
Diğerini Bekliyor 

Oenene, 10 ( A.A ) - A 'fltS• 

tralya hükftmııti millııtlıır cemiı 

yııti omnıni k§.tipliğıne, muharip 
devletlere harp malzemıısi nak
liyatına mani olmak için ioap 
eden tedbirleri aldığını bildır· 
wiştir. F&kat .Avnıturalya bu 
husustaki beyanatına si lılb ve 
mühımmata Tokuhnlacak ambar
goya fili bir 'ekle sokacak olan 
tedbirleri diğer devletlerin alın· 
masına intizaren tehir ııdildiği

ni de ilA.Te etmiştir. 

Posta. Ta.~ya.resi 
Allahabat, 10 (A .A) - Bir 

Fransız posta tayyareıi tayyare 
meydanından haTalanırken ~a
katlanmıştır. Yaralı yoktur. Ha
mil olduğu posta çantaları Im
ptırial Air Wııy kumpanyasının 

bir tayyareıile ııakledilecaklıırdir. 

Sabile o 

ZABITA VUKUAT! 
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iki Tokat Yemi• 
M!IZl\rlık başında Halil oı1;ln 

NiyRzi, kahvede oturmakta iken 
sarho~ olBrak .vırnına gelıın baoı 
İbrahim o,:tlı1 Adilin ktınılisine 

bili\. sıı bep iki tokı.t attıjtındao 
bahisle şıkl\yette · tıulnnmuştnr. 

Zahıtncıı. hıldisenin tahkikine 
başlanmıştır. 

Murat Beyin ı.astlti 
Giizelyalıde cami sokağında 

Rvukat Mnrat beyin otomobilin
de bnlunan hir yedek Ulltiğl 

Ç3lan Sadık oglu A bdorrahmıınıo 
mezkür 11\.stıgi Salepçi hanında 
H.iıştii efend ı ye sa ttıgı sn laşı lmı' 
hırsızlık mal, aabibine iade olno· 
muştur. 

Ehemmiyetsiz Bir Mesel• 
YOzDnden 

Ehemmiyetsiz bir meseleden 
dolnyı aralarında çıkan kavga 
netıcesindtı Necip oglu Yuıor, 
fırıncı Yuıuf oglu Mehmııdi hı· 

çakla ıol baldırından hafif ın· 
rette yaralamıftır. Yaralıyıın fi
rar ııttıginden zabıtaca aranmak· 
tarlır. 

Akıllı insanın iti delil 
Halkapınıı.rda Nazıf oğlu Ab

dullah aarlıo, olarak Ali kısı 

Li\.tife hanımın haneaine taar
ruzla içeri girerflk meıbnreyi 

bıçt.klft göğsünden Te karuından 
yaralamıştır. Abdullah zabıtaca 
yakalrnıı.rak adliyeye Terilmı,ıır. 

Bıçak Tqımak Yasak 
Kemerde Ki\.gıthane oadd&

ılndı Haaau oglu Alinin ös&
rlnde bıçak ta,ıdıgı görülerek 
zabıtana müaadere eılilmi~tir. 

Narayı Basmı, 

Kıımerde Li\.le sokağında 

Mahmut ogln hm"il sarhoş ola
rak nara attııtından yakalan

mıştır. 

EH Bıçaklı Sarhot 
Siirmeli ıokagıııda Hıı.110 

efondinin kalıvehanesindıı gar
ıon SelAnikli Yıııuf ogln Rüınü, 
aarho~ oldngu halde oınomha

neoi Zııbranın kapııi önünde bı

çak çekerek hükftınete Te büyiik· 
!erimize teftı"f"fübatta bnlundo· 
ğnndan yakalıınarak adliyııye Te
rilmişti r. 

Mahkum Oldu 
Eşrefpaşa Pazar yerindıı bs

bRıı Mehmet efendinin nrdigl 
18 lirayı bir kntn içerisincle 
eTinıı götü rınek tıı olan on yaşın· 
da Eıninenln arka~ından gelen 
sabıkalılardKn Veli parayı alıp 

kaçmış Te kendisini takip edıın 

bekçiye de üç el eilılb atnııştı. 

V ıılinin mnhakıımesi dün 
agırceım mahkemesinde bitmiş 

ve Vhli bir sene bir ay sekla 
gün hapse ıuahkftm oldu. 

K.ulla.nılmıf Eşya. 
Gümrük tarifesi kanonunun 

dördüncü maddesinin dördüncü 
bıındinde yazılı, e~nııbi mıımle

ketlerdeki Tazifel~rinden meınle· 
ketim ize dönen memurların 
kullanılmış eşyalarına ait mua
fiyet, mıımlekete dönen ailııleri· 
nın beraberinde nya lınnlardau 

en çok iki "Y tı1'1'81 'l'eya üç ay 
senra gelen el' eşyalarına da 
şamildır. Hu hoınstaki yeni 
kalın! odılen kannu aHlkadarlara 
teblig oluownştnr. 

ıle doktor Vermoııye aynı ce"fabı etmtık mı ıstıyonon' Rsto _ Oh D1hsyet dedı geldiler. Ya,.ıışçs egıl11n Rato 
Ttıriyoruo: Sen böyle Yaparsan ben yal- zanrıerim ki yenilik olacak. şoföre daha hiraz yR"faşlıyarak 

- Yeni birşey yok bekliye- nız ba,ıma nöbet beklemııgıı Üzerine e1kl bir pardeeü ilıı egıır a~kadaşı dnrRcak olnna 50 
lim.. mecbur olaoagım. kenarları indirilmiş bir şapka metre geride bnlonoıak emrini 

Fakat bn daimi nöbet vazi· - Ah beni yine kandıracak· geçirmişti. Köşeye gelecııgi ııra · verdi. Tahmini gibi Vuilinio 
feainden pek ziyade oanı lııkıları aın.Peki yarın ıahah saat yedide da Vaaili arkaıına döndü Arkaııo- otomobili Oooy kapısında dur
Fokar ıöylenip dnrnyordu. O yerime geçmt1k üzere borada da kendialle alAkııdargörünmiyen do. Vasili indi şoförün iicretini 
ak fam nöbet degiştirmege gelen bnlonacagım diyerek ayrıldı.Rato feııa geyinmı, bir ihtiyardan baş Terdi ve parsın D1hııy11tinde olan 
Ratoya: nöbette deTam tıtti. Takrib11n ka bir şey görmedi Te bir otomobil kapıya hemen karşılıklı beyazı 

- Doslnm, dııdi, BBnR şano iki aaattenbııri orada idi. Bo çağırdı. Bn otomobil henüz hR- boyanmış bir kahnyıı girdi. Ra· 
haber vereyim ki burada ayak- ıırada konağın zıımin katı pen- reket etmifti ki ihtiyarcık ta ar· to da otoınolıilden indi. lbtiya9 
larıma kara KD ineli tam eııkiz cerelıırinden birinin yarı açıldı- kadan gelen dlger bir otomobilıı halinde tekrar binmek tir.ere ya· 
gündür artık yemek yemııkten gını gördü. Vıuillnin baft gö- atladı. kında beklemeıini şoföre söyle· 
tamamen istikrah ııttigimi de iti- züktü. Etrafı muayene etti. Otomobil koşarktın polis rne · dikten sonra birincinin tıım kar
rat ederim. Amirden beni bn ]ez· FKkat karfı evlıırin birinin moru yeni bir elbise gıyiyordu. şı~ırıds ikinoı bir kahveye girdi. 
zetıiz memuriyetten ksldırruaııııı pencereıinde olan Ratoyu gör- Mükemmelen ıra~ edilmiş zarif Oam arasından Vasillniu çehre
Te kiminle ilttıNe onunla neza. medl. Bonon üzerine pencere bir aakalı çenesine ge9ırıyor, sini iyice göremedigi bir kadıa 
rette deTam etmeıini istlyeotığim. kanadı tamamile açıldı. Vasili başına bir ipek kuket koyuyor yanına gelip otıırduğuııu gördii1 

- Aman dostum biraz 1ab- oaddere sıyrıldı 1'fl eeri adım· Te bir man ceket giyiyordu. lki Artık Vasili onn alakadar 11tıııi· 
ret. Fıraatı kaçıracak biriılne )arla uzaklattı. Rato hemeıı onu otomobil yirmi dakikadan beri yordu. Yalııız kadına ehemmiyet 
meTkii terkederek her l~i altiltt arka1ından takip etmege batladı. ko,tuktan ıonra Onoy kRpıaına - Sonu Voı -



: : ! ıh 6 

,V//7T/7Yl""/'7'2"/77'V//J 4z::ru<orrcz 7J - -
!Insa.nlıtın HalJi - -- -- -= Yazan.. .. , .A..:n.d..>:-e 1'4"a1.ro = - -- -- -:: Birinci Kısım : - -- -- -: Hüklınıetin Gi.ivenehileceği tek Şey, Beyaz § 
: ~luallinıleriyle beraber, Zırhlı Tren:dir. r 
: - 28 - : . . 

~ol yaıoııı.ı,, parça pıırça yazıhanesinin dip taraf111da Qınli 
aıavı l{iiııılekli, le•lı• taşıııııy•n lıir hafiye soruyordu: 
hinleıctt ıl~niz işçisi, nehrin - Hepsı bu kadar mı mü-
uz•ııılııj?onca çiiıııelml~, hekle~ı- diir hııJl 

yorlardı, Nümayişçi k1'lalıalıjtı, Sırtını herife diinmüş olan 
rıht11ııa inen dii?. ~okaklarn kr<- \)arsıyal: 

dar, 111.aıııp gidıyordu. Kl'fı•ı - Sendikaları hozmaga da 
etrafırııla iskeleleri ıloldurıı)'<>r, çalışınız Sonra, artık bu hada
suyoıı lıudnduıııı giizlıırden sak- laca çalışmaktan da Tazgeçiniz! 
Jıyorlındı Hiiylc devam ederse kapı dışarı 

Oıoınobil rıblıını hııakıp ikı eclılmegı haketmiş olursuııa,: 

feni Aıır 11 .ıemıonz UI·>"' -

Banka Müdürü 
Nerede Hapsedilecek 
NEV YORK, 10 (A.A)- M. 

Raı-.veltin 1933 senesinde kaou-
na muhalefet eden bankerlerin 
tevkifini emrettiği ır.aman teTkif 
edilip, bilah&r& vesikaları tah . 
rlttım dolayı dört baçuk ıene 
hapıe mahktlın olan ıabık Har
rlıon Naetional bank And Trast 
kumpanyası müdürü M. Harriııon 
Penıilvanyadaki Levisborj! hapis 
h&nesine giinderilerek cezıuını 

çekecek tir. 

Izmir ikinci icr& meıunrlu . 

garıdau: 

GRyri menkul malların 
utırma llı\nı: 

açık 

Açık artırma ile paraya çeT
rilrcek gayri menknliin ne ol
duj!a, müfrez bahç<ı Te bajt, ala
caldı muallım Ratil bPy, borçla 
KemalpaşadR su:volcn İlya1 dı.yı 
earkan hıssedar Fatmaya müfrez 
hııse g lllrik ş. kadımen ha
mamcı İbrahim elyeTnı kerimesi 
Ayşe Te kısmen kunduracı Mnsa 
Tereselli O ~ahibi senet ile mah
dut 2 dönüm 1 evlek bahçe Te 
H ıdeliler mnkiinde Ş. Bekir 
veresesi g. kara gAvıır NıkoJ,.kı 
Şıu. hafız Ahmet ve O. Nıko-

13.ki ile mahdut dört dii1'ıiiın bag 
beher diinümii 100 liradan heyeti 
aıııumiyesi dürt yüz lira Te bahçe 
167 lıra 50 K. kıymet konul
muştur. 

Devlet Denıiryolları Ve 
Lioıanları 7 inei Izınir Iş-
letnıe lltlf ettişllginden: 

İzmir - Alaşehir ve Soma arasında 
her cuma günü seyrüsefer edecek 
hususi tenezzüh katarlarının hareket 
cetveli. 

13/7 /1934 Tarihinden Muteberdir 
cumhuriyet cadd~sinH saplı. Adamlarınızdan yı.r11c ikiyüzlii
Şinıdı J!'ran~ız ımtiyazlı ıoın- lii'< edıp duruyor. Ren ~ıze, ne 
ta~a~ına sıj?ınmak içın hiitiin olduklarını açıkça eiiyleıoege 
yollardan akıp goleıı Çinli lıııl- cesaret edeıniyPn ylf.rı ihtilalci
kın arasında, ançak ılerliyelıi leri beslemek için para vermi· 
Jivordo. J\,.lalı'llık oı.ııııohili, yorum. Polıs, ikı,vüzlülügü idame 
tıpkı yanşta hır atırı ötııki lf.lı ed•cttk bir miiesseseilejtildır.Kno
bir atbRşı, bir ııtboyu, hir at ıniolgla ,.ıı~ Teriş eden ımımur
giivılesi geçer gibi, yaTaş yavaş ları defedınız ve hurın aıze t«ık
murılaz"man geçıyordu. lçındıın ı-arlanıaga artık mecbur olmıya
çocuk başları n kııunozlar gö· yıın ! Sonra, böyle aptal aptal 

riinen tek tekerlekli el araha •mratıına bakacagınıza ne dedi. 
larınilan tutnn da Pekin ıuaha ğıtni anlaıııaga çalışıııız l Maiye
larrna, ç.ıkç11k arabalarına, bol tiıudekilerin psikolojısini ben de 
kıllı midillilere, adanı koşnlınuş dizinkiler kadar bilee1dıuı balım, 
briçkalara, altmış kişinin birden !oınbılır, ne olnrılu ! 

A rttırmı\Oın yapılacııjtı yer, 
hay- j?iiıı, aaaı: Kemalpaşa ıor•sında 
Fer- l cı artırma ll/S/934 camarteeı 

günü saat 15 te 2 ci ar:tı rma 
26/S/934. pazar günii saat 15 te. 

hindııti kamyonlıu:ı, bütün bir - J<:fendım ... 
eT Pşyasını bir araya getiren Te - lşte o kadar. Şimdi 
oı;larına birer kuş kafeıi takıl· di kapı dışarı .. , Bonjur M. 
mış masa a1akları fırlıyan denk- ral. 
lere, sırtlarına çocuklarını alcnış Aı kaya dönmüştü: Hır .. ıker 
kiiçük analara kadar her ~ey Te agzı, omuzlarından daha az ma
bt1rkeı ba kalabalığın içinde nalı, mur.taZBm, 'absıyetl olını 
idi •. Şoför nihayet dönıneğe n yan genış çiı<giler. 

ihtar: Alaşehir ve Soma teş
kilatı lzmir ile Manisa arasında bir 
tren halinde ve cerri muzaaf ola" 
rak seyrüsefer edecekler ve So
maya ait teşkilat Manisadan Somaya 
hususi C. ve Somadan Manisaya hU' 
susi D. sıfatile gidip gelecektir. 

lzmir - Alaşehir 
Hususi A. Katarı • 

Alaşehir - lzmir 
Husu!tİ B. I< a tarı 

gene kalabalık, fakat birkaç - Honjnr Mareiyal, ne ola-
metre ilerdeki toplantıları klak- yor 1 
ıon gi\rültüsünlin daJtıtahi:di- - Dıııuıryolurıu korumak için 
ğı sokaklara girmeğe ınuvaf· hiikfıınet hinlerce kişiyi seferber 
fak oldu, Fran11z polisinin geni• etmek mecboriyetınde. Bizim gi
daireleriııin önünde durdu. bi polisi olıoıyanlar, hılıroiniz 

Ferral koşarcaeın .. merdiven- ki, bütün bir memlekete karşı 
feri çıktı. koyıtmı.zlar. Hiiktlınetıu ı::iiTerıe-

Arkaya atılmış ııaçlarıma, bilecegi tek şey, beyaz ınıı,.llını-
bemen beınen epor elhiseai dene- !eriyle beraber, zırhlı trendir. 
bllrcek kırçıl koetlimilne Te kiil Onnola alRY edilemez, 
reııKı ıpek güıııleğıne uğmen - Hır azlık hlila bir eerseıa 
kendinde bli!a 1919 dan, gençli- kalalıalığını i~tılzaın ~dıyor, 

jtinden kalına bır şeyler Tardı. mamafıb •. 
Kendilerini iş adamı halıııde - Her şey cepheye baglı, 

gö~tereulere bıyık altından güler buradıt eyl\klanmaga çahalıyor

Te hu da kendi1111i siyae~t atlamı lar Helkl ele ha kendılerıne 

halinde y.öıtermek imkluıını ve- palıalı1a ma!olaııak: Çünkii sıllib
rirdi: Diplomatlıjtıaıla eksııti tek lnrı kafi değıl. 

ı-lşbu gı.yri menkulün art 
tırma ~artnameai 1117/934 tari
hınd11n itıharen 934./60 oumar& 
ilo Kemalpaşa fora dairellının 

mukyyen naınaraıında berkeRın 

giirebı lmesı içın açıktır. ılı\ndR 

razılı olanlardan fuda maldıuat 

&lmak i•tiyenler, işbu şartnllme· 

ye Te 9:J<i/5936 dosya nnnıareile 
memurıyetımız miiracaıı\ etmeli 

dır. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
ynkarıda yazılı kıymetin yüztle 
7,5 nıPhctınıJ.ı pe1 veya milli lıı r 

bankanın teıoın&t m~klahu tevdi 
edılec11ktır. (l:!<i) 

V Rrıııa Kaıkma 
fstHyonlar 

S D. S. D 
ı-~~~~~~~~--~~--------~-

1 ımıı r 
HalkRııınar 

Turan 
Kar?ıyaka 

Çıjtli 

Ulacak 
~lenPmen 

Emırfı.l11m 

1\1 nradıye 
Horozköy 
.Manıs& 

Çobanısa 

Kaeaba 
Urganlı 

.ı\ hm&tli 
Sarı 

Salıblı 

Yeşılkavak 

Derekiiy 
Alkan 
A laşebi r 

6 46 
6 58 
6 58 

7 %( 

7 8( 

s 06 

8 46 

9 27 
!) 37 

10 30 

CI 41 
6 4h 
• ô:, 

7 011 

7 os 
8 16 
7 26 
7 86 
'l 66 
8 03 
8 15 
8 31 
8 50 
9 04. 
9 15 
9 28 
9 42 
9 56 

10 08 
1(1 18 

1 
1 

1 

Varın& Kl\lk ııı• 
htıtsyon la r 

A ı~~cbır 
Alkım 

l>ArPkÖy 

Ye~ılkavak 

Salıhli 17 
Sart 17 

ın ti! 

Urganlı 

Kasdba 18 
Qobanıaa 

Maciaa 19 
Hoıozkiiy 

Mııratlıyo 19 
Ji~mıralem 19 
Menemen 20 
U lncak 
Çığli 

Hacıbüseylnler 20 
J{arşıyaka 20 
'fııran 20 
Halkapıııor 20 
lzıııır 20 

30 
<i5 

J ıı 

1 li 

17 
17 
17 
17 

-~~- 17 

24 

02 

32 
55 
o,ı 

27 
33 
40 
4S 
55 

18 
18 
18 
19 
19 
19 
1!) 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

29 
<i5 
19 
23 
35 
55 
05 
14 
22 
2S 
34 
4.0 
48 

gözlükten ıbaretti. Aıtzın ıliişük Ferralin dinleyip beklemek. 
ı;izgıaini uz .. tıyor gibi görünen ten başka ça~eai yoklu Te hu 
beınen hemen kl'anta poı bıyık- da en ~·ık iğrendiği şeycli.Aoglo 

farı, porfıline ince bir dürüştliik 81\kson ve J .. pon gruplarının 
ildTe ediyordu. ~etleri, kendıei, bazı konsoloı
Kuvvet kıvrık burıın ile bu sa- laklar taratından imtıyazlı mın
bah eyi traş edılwemiş, geniş takanın otellerıni dolduran ıoa 
çeneli arasındaki mutabakatta t&vauıtlarla başlanmış olırn ko
idi. Etrafa selam vererek orta- nıışmalar n"ticeııız kalıyorlardı. 

3- 1 potek sahibi alacaklı

larla dıJ?er alakadarların Tll irti
fak hakkı eahıplerının gayri 
menka 1 üzerindeki haklarını bu
sneıle faız Te maor..ta dair olaıı 

iddialarını itbn ilan tarıhinden 
ıtib&ren yirnıi ı;ıün içinde enakı 
müspitfllerıle hirhkte memorıye
tıınıze hildirmelert icap eder. 
Akıi halde hakları tapu ıicilile 

1Bb1t olmadıkçe satış bedelınin 

rayJaşmasındlln harıç kalırlar. 

4- Gösterılen günde arttır
mayı\ iştırllk edenler arttırma 

'"rtnıınıesıni oknmaş Te lüzıımln 
maltlınat almış Te hanları tam"
men kabul etmiş ad Te itibar 

Manisa - Soma 
Hususi C. Katarı 

Soma - Manisa 
Hususi D. Katarı 

dan kayboldu. Helki bugiin öıtleden ıonra .• 
Polıs miidürii .Mareiyal'nn - Sonu var -

Japon ~emilerinin 
Usulsüz Hareketleri Sovyetler 
Tarafından Protesto Edildi 

olannrlar. 
5 - Taylu edilen zamanda 

gayri menkul öç defa hRjtrıldık 
tan ıonra en çok arttırana ihale 
edılir, Ancak arthrma bııdeli 

nıuhammen kıymetin yüzde yat
mış heşlnl bulmaz Teya eatıo 

lıt11enlu &lacağınııı rtichani olan 
dıger &lacaklılar bnlunuı: ta be

Varına Kalkın& 
İB!Hyonlar 

S. D S. D. 

Maııısa S 30 
Karaajtaçlı S 44 
Sarhanlı 8 53 
İBbakçelebi 9 00 
Kayıolar 9 16 
Kap,.klı 9 22 
Çıftlık 9 27 9 28 
Akhisar 9 37 9 .t5 
Süleymanlı 9 53 
Harta 10 10 

1 1 
Varına 

ı -
' n. 

17 04 

17 42 
17 58 

Kaıkwa 

8 . D. 

16 50 
17 Of> 
17 ıs 

17 32 
17 50 
17 59 
ıs 04 
ıs 10 
18 25 
ıs 32 
lS 41 

' dııl bunlaruı o gayri nıeııkul ile 
" temin edılmio alıoaklarının meo

mnandan fHlaya çıkrıı&zea en 
çok arttıranın taahhüdü baki 
kalmak öv.11re arttırma on be' 

1 
Kırkağaç 10 23 10 24 
Rnma 10 38 ı ___ .....;;_ ____ , 

Soma 
Kırkl\jtRÇ 

llartn 
.')ıileymaıılı 

Akhisar 
Qıftlık 

Kapaklı 

l{ayışlar 

hh&ko;elebi 
Sarhanlı 

Karaağaçlı 

l\IR n ••o 18 55 

gün daha temdit ve on lıeşinoi zatmış oıılugu lıeılelle 

günü ayni eaattıı y .. pılacak art- razı olarsa on&, razı olmaz, ve
tırmade, dedeli satış istiyenin ya bulunmazsa hemen on beş 
alacağına rüchanı olan dıger giin müddetle arttırmaya çıkarı
alacaklılarıa o gayri menkul lıp an çok &rttırana ihale edilir. 
ile temin rdılmiş alacakları mec- lki ihnle araeındaki fark 

muundan fazlaya çıkmak şartile geçen günler için yüzde beşten 

en çok. arttırana ıhale edilir. heup olaııacak.. faiz Te dıger 
Böyle bir bedel elıle Pdilmezse zararlar ayrıca hükme hacet 

iiiiiliiiiillillii12-13 <57) 2810 
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TAZE TEMiZ UCUZ 
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- ıhale yapılanıaz. Ve satış talebi kalmaksızı memnriyetimizce alı-
Ha.meli Nüzhet 

Sıhhat Iı1oMkova, 9 (A A) Suvyel pon petrol gemisinin müsaade düşer. cıdan tabsıl olunur. Madde (133) 
Rnsy:ının Tokyo eefareti müste- almaksızın sahiline 65 zabit ve 6 - Gayri ıneuknl kendisine Ykarıda gtiıteri en 11/8/934 
şarı hariciye n~ıı:aretine müm- tılyfa çıkarmasını ve 29 haziran· ihalo olanan kimse derhal Teya taribınde Kemalpaşa icra me· 
caat ederek, Japon torpitlı•sa da bir Japon tayyaresinin Han• verilen mühlet içinde p&rayı memurlojtn odasında işbu ilan 
Namakasinin 27 Haziranda nsul- dl\s nııntakasında SoTyııt buda· Termezse ihale kararı feıholu- Te gösterilen arttırın& şartna

süz earette SoTyet Anlarına ı::ir- du üzerinden açmaaını prot01to narKk kendiıinden eTel en yük· m~si daireıİinde ıatılac&ğı ilan 
nıesini 28 haziranda. Erime .Ta- etınietir. •ek teklifte halunan lıimıe ar- olnnur. 2805 (55) 

Eczanesi 
Başdurak Büyük S"lopciojtla han kl\rşısınd" 

····································································--
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11 Teıumuz 198' 'Veni Aıir 

OENilYOLLARI iSLETMESi Manisa-Bandırma Kıs- Ceşmealtı 
Acentesi: Bi

1

rinci Kor- V I .. ti . d Tenezzühü 
don ~fELEFON 2674 mı o cu ucre erı n e Vali )\azım pa,. mektebi iz. 

Pire lskenderlge Yolu · b ı kil 

V 

~ ~ ~ vu··zde 50 Tenz·ıla"t mır andoıononiotra •Qeşme-~ ~ ...t;;:.I altın" npur tenezzühü kat't 
t.puro Qar~ıun 11a 18 de ka lkar olarak 13 Temmo• 1934 Onma 

10-n 2111 (49) De Jet Demı·ryoıl ~ünii yapılacaktır. Bilet f iy"tı ..- v ı arı 60 kuraştor. 

ema a ır lıı·g" ı·nden : :.:inno::·:~ıı~:~;:~:;:~:~ t~~;~ 
hava, derin neş'e iyi bir banyo 

Memleket Hastanesi 
DahillgeMiitehaBSfBI 1 - 15 Temmuz 1934 güzel bir gün arayanlar elbette 
Mu11ye ııclıane Birıncı Bey- ' '" nezih gezintiyi bir fıreat te-

~ ";~;:· il ıımara 36 Tele- tarihinden itibaren Ba n - llık ~.::::•t•r. oaaJları lıilotloı in 
d Rv ı J\aıarıtına tramvav cıul- üıerı· nde t · ı edilmı" ı1tı· r Bı'let 

1 YAZI IlA.I >OSTA. 
Gnller Adasında Geçiriniz 
Adrlatıca Kumpanyası vapurıarlle muntazam seyrOaa fer 

Doksan gün müddetlı gidiş gehş bılet leri : 
Blrtnci me11ki fj(), ikinci meulıl 33, Uçlndl mevlll 

17, Gaverte il lira 

GRANDOTEL DES 
IlC>SES 

de otururıuı: AJJri konfur, lüks miieR eıe , en ıyi müeııeAe 

Hususi plaj, OOLli\ TENiS, AV, GEYfK SOREGf 
Her ~ey dahil di)rt buçuk liradım itibaren 

A, leler •e nzan ikametler için tenzilat 
450 ldJometrelik miikemmel otomobil yoln - Bili 
resim Ye ıleı-n muv"kkaten otomobillflr ithal edilir 

Garajlar - Btnlt:lllk - Ba111Ur Gazino 
19 dan 28 &ğ'a•tosa kadar 

Btrllk Spor Bafta•ı ---· 
800 metre irtifa1nda Profet dağında Dağ şubesi eei karakol karAıeınıla Ncı. 5~6 d M • k 1 eıpı -. • -

1'elefo
1

n :Ko.,32653-')fı 1 ırma- anısa ısmı yo - lerlnizi aşağıda gösterilen ma
hallerden tedarik edehilirainiz. 

1 L 1 •• ti • d •• d Qorakkapı, Karakolu karşı- Qam ormanı - ıdeal ıklim, Tenaı, tenezziib, av. aileler 
Uıtadir ıı·r luhası'p cu ucre erı n e yuz e 8111dA ~lldet kı•etti HH81UI Tllh · i9in ideal yer her ~ey dahil iiç liradan ıtibaı-en panııyon 

• v AıleJer •e uzun 1ks.ıootler için tenzilat 

OTEL Di SER 

.. 
0 

M •• m.1~~~~~!11•1• ,.'" • . ;elli tenzilat yapdacaktır. •in ~~:~:~.~·::1ı:~,:iz;:.~i·.. Kalit~~RKı:~~~RK!PAI:caları 
n "•kıt tecrübeli bir moba1ıp 2 B ti M • Numan beyler. t .. , d u su re e a n 1 sa Ka ı aoı Aer, Hfihrek baıtaları, Ertrıt. ve Şeker baıtahjtı içiu 

'Dak~ a •ıuıife •lm"k ii11ere ınnn- - Alsancak ?tfcs'udi.re oadd~ıi müessir tedavi her konforu cami bir çok oteller 
. ıulır. Talıp olanlar oooıartl•· V t b 9. 3 l ' l k h · d b'l · ıı..[ 

!~hg\inl.,ri ..... ~ t"ıfaheıa •ey· B dı ma kısmı •st a an akkaliyeal. .. - tra ' tor ~flYl 8 1 pansıyoo. .17 OllZzam - . ... " .. an r 1 as A 1 b" f aan'at ve aRarıııhka HDglnlikleri - Adada 
"aatrtre~~inal•earı11. ıd·kı adr-· mu··,,. - sancak iıta&) on ti eıi. f h I l l K 1 S ... ... ..- ., .. ..,...., nfl ıs tenezzti fer - Ja o ar, ontı~r er, por 

Karoıyaka Ahmet .MıthAt bey toplantıları - Şenlikler, 11nemalar Teuire 

No. ~·~: ... ,~-~~ .. :ii.::~.aneaı yonlarının yekdiğeri ara- •ec.xa.nea-i. _2_-_a ____ .. _________ 7_-_2_0_H_.3-•(~96•0)-~-

,Dr~ Ali R,;~ sında seyahat edecek ~· . C: D. 
laalı Ve C1mhi lldıı yolcular ve Manisa-Ban- fettışfığınden : 

işletme Mü-D. 1· inci 

•stalıkları Mita~aaısı dırma kısmının her han- IZMIR-BURNOVA HA~~' HAVALI KATA~LARI 
Iİ Başturak Keatelli cadde· • b. . 1 Temmuz 934 Tarıhınden Muteberdır 

Dde 62 oomaralı muayene- gı ır ıstasyonundan l&taıJ\'On X 
baneeinde her gön saat 8 ten fı;ıimİPri 51 53 55 57 ; 9 61 ö'l 65 67 

-; :==~~·4::: eder. Devlet Demiryollan şebe-1 ~;·;~:,· :::~ :::~ :.~: :~ :~ :i: ~ : ~.~~ !::~; !~:~: :::!: 
~OKTOR kesinin ber han2i bir Js- ;~:~~~:ıt• 

5 68 !:: :E !~:il ;;·~! !H: ~E~ !E! !:.~ 
atıp Oğ. Esat tasyo~una ve müteaki- Burnu.. 65~9 7.:~ ~649 1: 40 146~İ• lj:~ 
Dalım Haelahlılar ben gıdecek ve gelecek ~=~:~~:nar :~~ ~::: :~~ ~~·~2 :~·~; ~::~ 

64 

17.05 
17.13 
17.17 
17.:!l 
1 . . tfi 

66 
ıs;m 

ıs.•a 

18.47 
18 ul 

20 ~o 
20.28 
20.:12 
20.35 
20.tO 

11 MiitMaatM 1 HılAI 6'85 7 56 9 05 10 66 14.:H 15.56 .. :·::·~:;:o~~~:.:,~ öt~:ı~0 yolcu ar Manisa-Bandır- '"'"" 6
·:1

9 s 00 9.ını ı•.00 ":1:; l6 oo 

-::..=r.:. ~!:d• ma kısmına ait seyahat- İz-;:i·;·~
11

K~;;~;~k:r
1

·H';tt; ''H':~ali Ka~arları 
TFl.EFON No. 3331 1 • • • •• d ıı• • 1 Temqpıv. 934 tarihinden muteher<lar. 

A . 0-26 00 1 
.'1.
7 erı ıçın yuz e e ı tenzı-ı .. ın .. Çıkarı;; 7.~: ~~45 J;.~o 15·.: 17:5 

~ımet Dolayısıle IAtlt azimet bileti alacak- :~',~·P·: .. /;~:8 ;-~: : :: ~!::! :~·~~ :!·:: 
.... ~~~~~~~!.1~D~~oı lardır. ~:~:::; x!.!: ~::: 1: .: ~::~ ::~: !~:!: 
~bleyin "a~a~r::::eü aa!~D~n-:~ 3 N·ızamen nısıf u·· c ;:~::k~ıarır ::: 7.19 10.6' 12 3 15 ~:l ~~-~~ 
d::nbnada tram•ay caddeeln· - - 10.07 12 41 15. :ı!G 
t•d ... ot~ kenartnda 844 nama- Turan kalkar6 47 7.~2 10 09 12 4:l 15 28 17.33 

~!~•til~:: :~r n~~~~: ~~bil~~-ırete tabi çocuklar da .bu !:;.~:~. V:~: U7 ~~:!~ ~!·:~ ::.:~ ~~·:: 
L~'k mUaayede ııtatılacaktır. 1 Karşıyaka K 6 5~ 10.~0 12 5·ı 11.45 

~~do~ ·~:::::~ ... ~~J'~::.k·~.~~~ tenzi Attan istifade eder- Boıt~nlı .•ör 6.68 ~-: 1023 12 5U :~-!~ 17 49 
k ltak t&Kırnımı luhflarne 16kı H Huae1ınler6.0~ 'l.86 10.27 ıa 00 15 5:? 17 5fl 

•bine, aynah kon.ot Ameri 1 B k ti t QıvJi 18.0 . 

!•rn~8~011! k:!~•.::.,;:::.rtlı~ er• aş a sure e en- X Oom• günü ıtlomoaler dığorlerı hor giin ltlerlo:~.04 

21 

lR.00 
JS 04 
18 () 

18 1 l 

18.14. 

ıs 11 
18 20 
18.22 
18.27 

1 .30 

18 32 

18.35 
18.39 

rn.:J:> 
19.:J9 
19.4:$ 

19.46 

Hl.~>0 

l!l 5:~ 

19.Gô 
2000 

20.09 

20 13 

20 lft 
':!O 20 

~;; 

21 tfi 
2129 
21 :J3 

2l 3ff 

2L 39 
2t.4 :~ 

21 47 
21 J ( 

22.02 

!!2 06 
:'.2 10 

21.40 
2l •4 
21.•8 
:H a:l 
~~00 

:W.10 
:!:!.18 • 
2:!.~2 

2".26 
t2.:l0 

:~:n:; __ ,1 ::·1li:;;ı~aü,e1 m~~:·:i ':~ ziJAtla seyahat edenlere Çiyli - lzmir Hattı Havali Katarları 
t 1 CI 11 Tt11rnmu:ır. 934 fı4rıbı" nd ... 11 ınut""1"•r 
• ı, lııkı1 I ııglen markala rad· ., 0 

... ----------

Yo lamhıeaı , liih lıR&ırla takuu, ayrıc t ·ıAt 1 12 x 14 8 ıs 

~eınııyelık, lek H 9ifte kanatlı a enzı CI yapı maz. Qıyli K. 
Ynalı dolatplar, earı keawe bronz F 

1 
H llft1e1Jaler6.IO 

kıuyol" 1011 somye. ı 'ezloog az a malQ t . . . " c ~--~ooıııo, mubteht eandal1eier: ma iÇi n ıs- Boıtanh köy 6 14 
._ 1ukı kısa heya7. karyola, 2 kı- 1 Kartı7aka V 6.17 

ka lak" karyola, 1 lııgiliz para tasyon ara mu•• racaat Karşıyaka K6 20 
_.ıt 11 1 , 4 cıdalak yer wntawma- o 2 lar, .. Alaybe1i 8.~ 

Ye , 4 1,cı~to ına1a, aynalı aifon- d•ı • d TarAD V 6 27 
1 ~a, "'' 1111 rnaea11, r.eyiz garde e 1 mesı mercu ur Taran K. 6.28 
'~k:; tnobtelif kanapeler, tabak • 6 S2 
""'t 1

1
11, ~i~e takımluı, çay rak• BAyrakJı 

... ( 9 - 11-18 (88) 2775 s lb 6 85 
l~cİ 

1 
81 pem; , . bozlok, hah aee- a ane 

1,
10
t er veeaır bifciimle löke Merainli 6 38 

Cl\k::~~eler bilmüzayede aatıla- Satıhk Zeytinyağı Preseleri HalkapıoıLr 6.(1 

Saıoau . k 1 . B " .. k u p . p claçaı 18 e eaı oya a.ar- omparyolar, r.:eytın t-.ıarı olhaler neaar bihımom yajth•· Hıla\1 6 45 
el 1 h•nrnda emni1et münye· ·· ı ·· e llahmu n .. 

1
.. . , . 091e motea hc •aı .... , btalaar makineleri, Diael motörii Teeain ismi" 6 49 

lf uıc urıye ı. 

7 (l 

7.4.5 
7 -18 
7.50 
7.52 

7.ô7 
8.01 
8.04 
8.07 
8.10 

8.1, 
8.18 

8.04 
v 8.tl 
K 819 

8.~3 

8.27 
8.35 
8.38 8,, 
8.46 
8 51 
8.~ 
900 

v 9.0. 
K. 9.06 

9.11 
t .15 

1105 

tl 09 
1 l ı :! 
11.22 
11 24 
11.29 
11.30 
1134 
l l.37 
1140 
11.43 

1L(7 
ıuu 

'-•ı "•Dit: ltıbu tatı' petindir••,. laa•ır olank Y'abfa Kerim ti•ntlaaaNia.ı. bal-ar. 
''Uf da~ond,.n i•tirak edeoek •nt Y .. ı, ta~ t .. ır .ll'o 7 Telefon !To lf · 78 Onma ciioii 1,1 .... ı ... •ı .. rlerl 

1'de•cleeeklerdir. t-t(.68) t - JI ('fl 

ı:u;o 

u 02 
it 05 
14 12 
14 14 

t4. rn 
14.23 
14.26 
14.29 
I..& 32 

1( :\6 
1(40 

16 10 

16 ., 

lG 17 

16 20 
16 2:J 

16.:?9 
16 33 
16 36 
16 :19 
16 42 

her Jttin •tterler. 

ı _.j 7 

ı .50 
18 5:1 

ıs a9 
19 O;l 
19.06 
1909 
19 12 

1916 
ıt.~ 

9- lf)-11 2178 

20 ;ı; 
20 40 

20.40 
20.5;~ 

20.66 
20.59 
21.0:! 

~· ()6 
~1.10 

2t.15 

22 19 

22.~f> 

2:l .u 
2t.a8 

22.44 
22 (7 
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Fratelli Sperco 
Acentası 

Rogale Neerlandals 
Kumpanyası 

BATUR.NUS vapuru 14 Temmuz
da beklenmııkte olup hamule 

ıini tahliye ederek BOURGAS, 

V ARN A ve KÖSTENOE için 
yük alac1tktır. 

OEHES vapuru on dört tem

muzdan 18 temmuza kadar doğru 

ANVERS, ROTERDA.M, AMS

TERDAM Ye BAMHURG 1i 

Ietanbal tlürat 
SAKARYA 

l1' olu 

vapuru 

Her pazar 

:
::::::.• günü saat on 

altıda limanı 

mızdao bare
ketlı- dojtru 
1 stan bn la gi
der. 

FHzla malumat almak iAti 

v~nl~r Hirinci kordonda VA · 

PUROULUK şirketi acenteli 

~ine müracaat. 

T'F.LRFON 3658 

Zararlı böceklerle 
mücadele menimi geldi. 
Bu sene f iyatlarJa ten
zılat vardır, En keskin 

Flayuzen 
markalı dökme ilaoın li t
resi yalnız yüz , hnKu~i 

şişelerimiz otuz karu~tar. 
Çeyrek, yarı ın Ye hi r 
kiloluk tenekeler vardır. 

Qok sagı.un ve Zllrif 
tnlnmbalarıo mevcudu 
az kaldığından ilıti.racı 

olanlar şlnıoliden tedarik 
etsinler. 

reni A.811' 

manlarına bamnle alacaktır. :N' V Seyyar satıcılara taze 
SATURNUS Vapnrn 14 tem- w F n" v. D ve müessir pire tozonıı 

muzdaıı 18 Temmuza kadar dogm • Z ·&; a.n er her yerden daha ucuz 
ANVERS,ROTERDAM, HAM· ee Co. Yl'lriyoruz. Toz ve topan naftalin fiyatlarında rekabet lribnl 

kıymetli yünlü elbiseleriniz BURG ve için hamule alacaktır. s~eiuYtsche Levante ~inle . etmez. Vakit varken, halılarırıız Ye 
Svenska Orient Linlen a RN A Tapum 23 hazı· ı için naftalin alınız. 

HEMLAND motörü on be~ randR bekleniyor. 27 hazirana 
lemmuzdıı beklenmekte olnp kadar AN'\"ERS,ROTTERDAM 
ROTTERDAMHAMBURG,00 HAMBURG ve BREMEN li· 
PENBAGEN DANTZlG manlarına hamule alacaktır. • • 
GDYNJA, GOTEBORG ve fS- HERAKT,RA vapnrn 7 tem· 
OANDlN AV y A limanları için muzda bekhmiyor. 1 l tenımoııa 
hamule alacaktır. kadar ANVF.RS, ROTTERDAM 

Service Marltlm Roumaln RAMllURG ve RRRMEN için 
Garbi Akdeniz için ayda bir Hamule alacaktır. 

muntazam ıefer O ALİLRA vapnrn 11 hazi· 
SUOEAVA yapnrn on ağna· randa ANVERS BAMRURG 

tosta vürut edecek Ye ayni giin ve BREMEN don yük çıkar-
1aat on sekizde MALTA, BAR- mıştır. 
OELONE, MARSİLYA,OENO- 1HEEXPOR1 S1EAMSHJP 
VA, Ye N APOLlYE hareket CORPORA1 /ON 
edecektir. Yolcu Ye hamule ka- :EXMOTH Yapora 10 tem-
bul flder, muzda. bekleniyor. NEVYORK, 

l\leşbur •e tecriiheli 

.A.. Fl T :ı: 
Knınaş boyalarımızı nnntınavınır. 

TELEFON: 3882 

Devlet demiryolları ve 
limanları 7 nci işletme 
müfettişliğinden: 
Cuma Günlerine Mahsus Halk 

Tenezzüh Trenleri 

11 'femmıız 1934 

HARAÇÇI ZADELER 
~·; 

Ucuz ve sağlam sandalyeleri 
1 

Haraççı zadeler imal eder. 
Adres: ikinci Beyler sokağı No. 102 

Telef on No. 3778 

PI..4ATT 
Makinıı lfabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

• 

PELES Vapnrn 13 eylülde BOSTON ve FlLADELFlYA 
gelecek ve ayni gün saat 00 Be• için yök alacaktır, 
lıizde M AL'lA, BAROELONE Vnrnt tarihleri ve vapnrlı<rııı 
:MA RSlLYA, OENOV A, Ye isimleri üzerine meenllyet kahal 
NA POLl i9i11 yolco ye hamule edilmez . 
alMc•ktır. N. V. \V. F. Hanri Van Der 

Zee & Oo. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007. 2008 

JGNAZIO MESSJNA o:t Co. 
11 ALYA hattına onbef gllnth 

bir muntazam aefer 

. ~uhtereın ha_l~ıo cnmR tatillerinden bilistifade gayet ehven 
hır ncret mnkabılı?de. ~oma "'~ Alaşehire kadar olan ~ehir ,.e 
kasabaları herhangı bırıne ıerı ve rahat bir tenezzüh seyabııti 
yapmaları ve mezkftr şehirlerde yiyecek Ye giyeceğe müteallik 1 
ıbtıyaçlarını da ucaza tedarık etmeleri maksadlle 13 Temmuz 
93( tarıbioe müsadif Onma güoiinden itibar~n iş'arı abere tı.adftr 
her Onma gönü Izmirden Alıtşehire ve Somaya kadar gidip gel
mek üzere hnausi tenezzüh katarları işletileoektir. Teııezziib ka
tarlarile ~eyabllt edecek yolcularımıza icap eden her ko!aylığıo 

Olivier Ve şu··. göstf•rllmesi lüzumu alakadar makamlardan rica edilmiştir. 

Pek yakıııda en ntak yedek parçalariyle beraber aşagı
IZMIR UMUM AOENTASINDA stok bnlnndnru· 

lacaktır. Atlreı: 

G. D. GIRAS 
Yeni M&oifatnracılar Saffet ~okagı No. 3 

2413 

HORZOLlnpnru 18 Temnınzda 
lıeklenmekte olnp .MALTA OE
NOVA, LlVERNO. N~poli, 
:MESSINA Ye KA.TANYA için 
;yök alacaktır. 

Izmir . A laşabir iKtikameti: 
LJM/1E1 !zmirdeo btır cuına giinü saat 6,40 da hareket ed~cek olııo 

Vapur Acentesi tenezzüh katarı H. Pınar, Turno, Karşıyaka, Menemen, Emiraleıu, 
Cendell han B'rlnc/ Kordon ManlH, Kasaba, rt ve 8alihlide durnp yolca aldıktan ıonra 

Holland Austalla Llno 1el. 2443 saat 10,30 da Alaf"hire varıtcak ve orada altı saatten fazla ka l. 
Dhe Ellerman Lines Ltd. dıktan sonra aaat 16,(5 te kalkacak Ye gelirken uğradığı istas

Tahl/ge için beklenilen vapurlar yoıılara tekrar nğmyarak Ye .Manisada Soma tara!ından gelecek 
LESB[AN vapurn on sekiz katarla birleşerek ııaat 20,55 te lzmire vuıl olacaktır. 

ALMI<ERK motörü 21 ey
lölıle beklenmekte olup BOBAY 
A VUSTA.LYA ve YENt ZE
LANDA i9in yök alacaktır. 

temmuzda LlVERPOOL ve I.zınir - !::Soma istikameti: 

lllindaki harekııt tarihlerinde
ki degi,ikliklerden acenta meM'•· 
liyl't lıabol etmez. 

S\V ANSEN'den. lzmirden her cuma ıababı Alaşehire jzıdecek tenezzüh kata 
ALGER[AN Vapuru 20 tem . rına ila~e edilecek ayrı arabalarla saat 6,(0 ta hareket eden yol

muııda HULL,LONDRA ve AN- onlar Mllnieadan itibaren ayrı bir katarla Qıftlik Akhisar Ye 
VERS'ten K k k 3 ' ır aj?aca ujzrayara SBBt 10, 8 dı- Somaya varacaklar ve orRda 

Deutsche Levante Llnle 6 HBatteo fazla bir zaman kaldıktan eoora saat 16,50 de kalkacak Fazla tafail&t için ikinci Kor
donda Tahmil Tahliye Şirketi 

binaaı arkuında FRA TELLİ 
SP EROO acenteliğine müra<laat 
edilmesi rica olunur. 

TROYA Vapuru 10 t11mınnıda J h • k J d"" HAMBURG, BREM.EN ve AN- o an nsusı atar a ooecekler Ye gelirken nğradıkları istasyon-
lara tekrar uğrayarak v11 Maııisada A.la•ehirden dönen katarla 

VERS'teu -, 
birleşerek tzmire B11at 20,55 te mnnsalat edeceklerdir. Be 

Telefon: 2004-2005 

NOT: Viirut tarihleri ve va. 
pnrlarıo isimleri üzerine mes'u· 
liyııt kabul edilmez. -

''ZONGULDAK~ 
• • • • • • 

~ C> ıv.ı: -cJ Ft '"CJ 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( ZERO D1Z ) ve Bair kaliteler: 
Bu defa getirdiğim yiiksek kalorili ve feYkalılde tenzilatlı 

Z ON G U L DA. K kiimürlerini satı~a vazettim.(ZERO 
DiZ) toıııı [Ha (10 S) L• d 
baya teslim , ıra ır. 
Adres: .Maltızlarda Yalı caıldıısiode No. 12 

tenezzüh katını için heıu gidi o gelme ve hem de yalnız · gitme 
biletleri satılacaktır. 

Bilet ücrtıtleri 

Gıdip gelme için 
Yalnız gitme için 
kuruştur . . 

I. 
200 
160 

Il. 
150 
120 

Ill. 
ıoo 

80 

1 - Bn ücretlerin adi yolcu ücretlerinden daha 
geldiği noktalarda, yolcalar ildi tarife üzerinden bilet 
snretile teneı1züh katarlarile yolcnlnk yapabileceklerdir. 

pahalı 

almak 

2 - 6 yaşına kadar olan çocuklardan ücret alıomıyacıak Ye 
daha yakarı yaştakiler lam ücret verecekleı·dir. 

3 - Bn tenezzüh trenlerinde yolcuların meccanen bağaj 

nBklettirmeğe kakları olmı;yacagı gibi bn trenler i9io ıatılacak 
biletler dijter katarmrda kabul olunmıyacaktır. 

4 - Bu trenlerde biletsiz binecek yolculardan nmami tarife 
ahkAmına tevfikan ücret ve ceza alınacaktır. 

5 - Tenezzüh trenlerine ait Takti hareket cetvelleri iıtaa-

ZOROt GANOOt yonların ill\n tahtalarına aulmıştır. Dalıa fa:ıla tafıilat istiyenler 
- kf,elere müracaat ed.ebilirler. 

6 - Tenezzüh bıletltırl perşembe gönleri sabahından itibaren 
yukarıda isimleri ytAzıJı letaeyonların kişelerinde 1atılmaga baş
lıyacaktı r. Kuşadası Mal Müdürlüğünden: 

Kariye ve .Mevıi Oioei Mesahaeı HiRse .M. Hissesi111ı 1811-
bet etlen tııhmini 

.MerkPz Tepe evleri zeytinlik 2 hektar 9(07 M. M 
• Karacva tarla mad dam 21 < 5956 M • .M 
• Hıınım cami tarla 4 c 3177 .M . .M 

miktar 
L . 

• • • < 4 c 1377 Af. .M 4 te hi r 
• • c zuytiolik 1 c 2866 M • .M 4 te bir 174 

İ8laın şanlı Alan degiımeo tarla. 16 c 4ö01 M. M 4 te bir 700 
MerkAz Dol?; çarşısı karğir dükkılo en şerefli bir yerdeılir 150 

• Köseoğl n c mag:ıza c c < 100 
• Qadıryao c dükkan c c c 75 
• Piy11sa caddesi c c • c c 150 

hı>ıın ~a nlı Bekiroglu avlısı tarla 8 hektar 54.67 M. M 4 te bir 240 
Yekun 2588 

Salıibinin Kaşadaaı mRleandıg ı heaııhına olan vergi borcundan 
dolayi t alıeıli emnl kannnnna tevfikan haczedilen ve yukarıda 

eHRfı yazılı 11 parça gayrı menkul 217/934 tarihinden 22/7/934. 
tarihine kadar açık arttırma aaretıle miizadeye çıkarılmıştır. 

Almak Ye müzayede şartlarım ögrenmek iatiyenlerin mezkur 
müı!<lı>t Earfıoda pey akçelerile birlikte Ko~adası malınemurln · 

ğuııa ııı;iracaııtleri ill\:ı olunur. 11-13-15 2812 (56) 

7 - Bn katarların göreceği rağbetin derecesine göre mnhte 
rem halkın Jehinıı ileride daha mühim kararlar alınacaktır. 

10-11-1'.l 2795 (54) 

~ 
Bono Esham Ve Emak Sahiplerine 

.Mübadil tasfiye vesikası gayrı mübadil boooen, bilô.mnm 

banka ve şirket hidse senetleri ve aksiyonları ile istikrazı 

dahili .Maliye Vekaleti yüzde beş ve iki faizli Ye sair talı· 

vilat alım satımı, iet~k emte" ve emlak simsarlığı ile hü· 

kumete 927 mali senesi souuoa kadar olan vergi ve zimmete 

geçen ~absi borçlara miihim iskonto ilıı mahsubu yapılmak 
üzere tabvilılt satar ve bilcüml~ idari işleri yapmagı der
uhte eder. 

Adres: lzmir Kemeraltı Hacı Hasan otelinde 60 
numaralı yazıhane simsar Cavit beye müracaat 

Telefon: 3903 

Doktorlarımıza. 
Ademi iktidar, erkeklerdeki umumt 

karıı mQ.eulr bir tlilç 
zafiyete 

HOBllOBı 
Tablııtleri fnnnın en •on ııaznriyelerine tevlıkan ihzar 

ııdılen bn çok faydalı ıuiistabzar hai<kında fa:.1la izahat ve 
meccanen rıüınane almak ietiy11n doktor beyler lstaobnlda 
J(araköyde Zlilfarue sokagıııda ( 17 ) nnınarada 

Hayri Rif at ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat şil'ketıne mektupla lütf~n müracaat 

16-26 (853) H 3 ·-ilirler. 

Türkiye Hilaliahmer Cemiyet 
Merkezi Umumisinden: 

Eski~ehırde Hilıllıahmer auıbı.rında fazla miktarda bnlnıı• 
muhtelif boyalar, bakır takımları, çıvi, caıu, at kılı, galvani ı• 

otomobiller, hayvan örtüleri, inşaat malzemesi, ege takımları (1 

Haire az ve çok knllRnılmış, yiinlii, pl\mnklu, keten eşya 15 Tel~ 
oınz 1934 tarihinden itibaren Eskişehirde merlrez ambarıP~ 
kısım kısım açık arttırma saretile satılacaktır. 

Bıı eşya ve malzemeyi görmek isti yenler istedikleri zaıııi' 
.!ı:ekişehirde Hılliliahıner arohıırındaki satış komisyonuna, satıll 
cak eşya v" malzenin nevi ve miktarını anlamak istere' 
ler de : 

A- Ankara yeoi~ehirde Hıll\liahmer merkezi nınum!si mab' 
sebesine. 

H- htanbnlda eski zaptiye caddesinde . A kdaraylılıır baoıPıll 
Hilaliahıner oyun kaıııtları satış deposn ıniiılüriyetioe. 

O- İzmirde Hilil.lialııner merkezine müracaat elmeleri il~ 
olıınur. 9-11-13-15-17 2772 (44).rJ 

lzmir Defterdarhğından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için emval kanunO~ 

tevfikan baczedilmi~ olan Karantinada tramvay caddesinde k~ 1

1 5721760 numaralı hane tarihi ilandan itibaren 2L gün mödde1 

müzayedeye çıkarıldıgıodırn pey siirwAk ve müzayedt- şartlar•~ 
ögrenmek istıyenlerio Defterdarlık tahsilat kalemine miiracaat1• 11 

(-11-16 2706 (18) 

inkisar Dökümhanesi 
A. Sadettin ve Recep Şükrü 

Kestane pa;ıarı Sefahet sokalfı No. 7 - 9 JZMIR 

' . 
Ala l ı ziraiyeye 

maden pnllnklar toptan 
vıı perakende olarak sa
tılmaktadır. 

1-5 

Her 
maki na 
giinüııe 

nevi maden, kızıl, piri~\ 
ak&B mı kabul ye ız;ıi 
te~liıu olunur. 


