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Halit Ziya B~y, T~r~iye 1. 'EDiB 
Namına Parıse Gıdıyor 

1

ll~~e-"~~~! 
iQ-::m:V?.'///YT.; ~· ·~='«~··'C:~ , :l '··· 

Kadastro Ve Paşa Yaylası Hak• 
kında Gazeten..ize izahat Verdi 

Kültür Birliği 
Türkçe Konuşturma 

Tedbirleri Aldı 

IBir Kamyon Faciasında 
Dört Kişi Yaralandı 

AY DfN ( S 0 yyar mulıabiri · 

mizdeıı ) - ıcakl11r lıuo11ltıcı 

bir h11l almıştır. lneıınlar hep 
•erin yerlerı Arıyor. Azızıyenin 

çamlıklar ıçıııdekı otelıade se
rinlik arayanlar pek çoklar. 
Aydının Paşa ya~· lasınıt dıı. yeni 

- .MEmleketimizde bu usul 
ile 9alışıyor mu' 

- Evet, Hkari harita dai
reaı pıofesiir getirdi, alılt edevat 
gelirdi lıu usul ile bu mükemmel 
çalışıyor, hem yalnız harita de 
ıtil mnmleketiınize [ gölle'r - Di
yıırıhekir hattının utiitii de fs . 
viçreliler tarafıııdon lın u;ml 
ile yapıldı, :3iirat ve katıyet de
recPsı hagüakii osuliin 16vkinde 
oldagııııdan bn yeni usul ile 
çalışmak bizim için bir esR8tır. 

- Paşa yaylıısıoı nasıl bul
<la on z' 

Musevi Türk 
Kült!ir Birli-
gi Cemiyeti · 
Halkevi ile 
teşrıkl rneH
iye karar ver
oıiştı r. Oemi
yetın idare 
H eyetı Reisi 
Pontroınolı B. 
Halkevı reı~i 

O. Ak Ömer Pontıomoli Bey 
beyle görüşerek l\lua~vıler ars-
11ndıı. Tiirkı;e konutınaııın giio 
geçtıkçe Rrttıgım ve ceıniyetın 
ı.ileler ı.rıı.ıında Jlln ovıce yerinıı 
Türkçe konuşulmasını temin için 
bnsaMi bazı ıedbirler aldıkl11.rını 

hı idi rm iştı r. 

Dirik Valimiz 

- Diişilnclügümden çok ı;ii· 

zel; o kadar güzel ki Aydın 

aıcııktan bunalırken hız orııda 

serinlikten ısınmak için g•ineş 

arndık. Soyu o kadar eogıık ve 
o kadıtr giizel, kı Oenabıhak en 
giiıel yer yüzünde bir eşı olana 
dıye mutlaka hu ~oyu ihsan 
etnıi~tir diyeceğim. A vrap11-
nıo lngiltereden mB!lda Jıeman 

her şehrini her güzeı yerini Akimülatörlerİ 
Haltt Ziya Bty gördüı•ı. Menazırı t11biiye iti. 

bir yol açılmıştır. Bcgiin Tali ))arıle Aydının P11şa yayla11 Doldurmag""a Gı'dı'yor 
FeT?.i bey, belediye reiıi n11fiz onun çamlıklarının Rnl11rıoın 
n burada be!ayi teftişte bolnnan letafeti itibarile bize biQ te h. Vekaletten on giin ızin illan 
bemşebrimiııı kadaıtro bı.ş mü- Tiçreyi arntmaz. Elbet lıugüo Dirik Tnlimiz !{azını paşa, bn 
fetti~i HAiit Zıya bey 1300 ,.,. başladığımız ~ılıl hepimiz tle BBbah otoinobille Bergama, Balı-
kımlı tepeye gitmişlerdir. Oto- çalı~ır biz de ho giiıel yerlere keıir yolnyle Bureaya gidecektir. 
mobil ile çamlıklar" n enl11rlle gitmek için bir gün asfalt yollar Pa,a bir batta Harsada iıtirııbat 
me,bar Pa,a y11yl111ına kadar yapar bilcümle Teeaiti medeni- ed~cek kendisinin çok ıevdıği 
ınbaletle gitmek mttmkiindör. yeyi temin ederiz. EsaHeo Vali tabirle akimül11törleri ıloldara-

Halit Ziya b~y Aydııı Te Fevzi beyefentli p .. k l(ÜZ~I takdir caktır. Kazım paşa iktisat Tekili 
.Nazillide teftişlerine devam et . ederek bu işe başlamış, ve horada Oelfll beyın de bu ıahab Ankıı· 
mektodır. Diin kendisine trende on odalık bir otelin y11ptırılm11- d11n otomohılle Burasaya bare-
raatladım. Aydın kadastrosu ıına kurar vermi•lerdir. 9 ., ket eıtigini blldıği cihetle 
bakkınd11 mali\ınat rica ettim. Bu 11\tif ve <'ennet gihi yeri E.vlül pan11yırı ve ,.ılllyetimizi 

Aydın ahaliıinin gö~terdigi 'imdiye kadar göremediginıden alakadar eden hazı ilitieadi işler 
candan alA.ka ile bu güzel işin dolayı çok teee üf edıyoram . 

Bir Araba Parçalandı Şoför 
•• 
Om er Efendi Tevkif Edildi 

Evnlkl ıcön gece yarısında 

Torhtı.lı - fzmir yolanda bir 
otomohil kazası olmuştur. 

lçinde on iki yolra lıolnnao 
ve Siike belediyeeiode mukayyet 
hir nııoıaralı kAmyon Torbalıdıın 
da hir miktar yolca al<lıktarı 
ıonra lznıire hareket etmişti. 

Otomobil şoför Ömer efendi 
tarafından idare ediliyordu. Tor
balıdan f:ı:mire dogro 36 ıncı 
kilometrede Kuşçuburno mevki
iode otomolııll ıaalte yetmiş 

kilometre eiir'atle aevkettiğinden 
aoıızın yol üzerine çıkan Te 
Torh11lılı Hüseyioin idııreaiodeki 

srabaya çarptırmış, 11rab11 tamll· 
men parçalanmıştır. Kamyon bn 
miiıademe netice11nde denilmiş 

Te yolculardan Hunrbeyli muh
tarı Pa~a Halil efendi, Hiiseyin 

oğln Mehmet kollarıodan,Bncalı 
Reytuliab elendi kafaaınılırn, İz
mirli bemaocı Mahmut efendi 
ayağile yüzünden agır ııırette 

yaralanmıtlardır. Diger yolcn
larla şoföre bir şey olmamıştır, 
Kazay11 ıebebiyet nreo ,oför 
yak11lanmıştır. Yar11lılar lzmir 
memlel.:et butanealne getirilerek 
tedavi altına alınwı.şlıır Te bil· 
disenın tahkikice başlanmıştır. 

lhtikarla Mücadeıeı Alsancak Cinayeti 
Vekalet lzmirde Da Bir Maktulün Kardesi Va O~lu 

Komisyon Te,kil Etti Adliyeye Verildi 
Dıtbılıye Vekılletinin göAter- Evinde eerarengiz ıarette 

<lijti lüzum iizerine ihtikılrla mü- katledilen !t11lyan tebeRBıodan 
c11dele için yeni bir komisyon ıeyyar ıebzecl M11teonun k111tli 
teşekkül etmiştir.Komlıyona be- badiıeıl etrafınde tahkikata dtin 
hıdiye a:ııasınd11n o .. mal Şaheıı
geri heyle ölçüler ha' mütettlş
liginde n Te tioaret odaaından 
dıger bir zat iştirak edecektir. 

Komiayon önümüzıleki balla 
içinde Tali muavini Saip beyin 
riyaeetine toplanarak yiyec~k 

f tatlarını teıpıte başlıyacaklır. 

• 

Alısncak poliı merkezinde miid-

deiıımami muavini Ali Te adlt 
kısım reiıl TaTfik lleyler tara
fından akşam11 kadar devam 
edılmişlir. Diin ıle bazı ~!lbit

ler diolenmış ve maktallin 
biraılari Dırnitro ile bir11der 
zad~ıi Nikol" ieticnp olun 
muşlardır. 

Hayvan ihracatı 

Son ilci giin içinde limanı• 

mızdan Y onıınistan11 külliyetll 
miktard" 11Rır ve koyun ibrııf 

edilmiftir. 
Tepeköy koynnl:uıııdA çiçelı: 

Demircinin Gürcii keçilerinde 
oynıı b11•t11Jıgı çıkmıştır. 

Yeni Bir MUtterı 
Bombaydan biiyiik hir mü· 

e88eae Türkol11& miiracatta ha• 
!anarak Tiirkiyedeo yün ibrAf 
etmek istedıgini lıildirmi~tir. 

Tayin 
Eski deft11rdıor KurallAb b~y

le muallim Ref~t hey hıı~dı.f 

korıınıa vergiıi kootr•ıl meııınr· 
lnkların11 tarın eılilmişlerdir. 

Sarhot Arabacı 
Kemer caddeeı nde ar11 tıaoı 

Haean oghı Nuri fazla nrbl!f 
olduğundan :ı:abıtac11 yıakalaa• 

mıştır. 

All Rlza Bey 
M liddeio m nıni batınoAYi ni 

Ali Riz11 bey dün l v,mır vapa• 
rile mıızııııen tst11.ııbula gıtmi~tir. 

SUrek Avı 
hmir avcılı;r kuliibii 

11ndan bir gıırnp bogiin Onroa· 
on11 oiv11rında hir Riirek aYI 
tertip edecektır. Ava o cinrı• 

köylüleri de iştı riık edecek ı i r. 

Deniz Gezintisi 
Yali Paşanın Reisligiodı 

Yapılan içtima 
Hiınayeietlııl caıuiyetinin ii9 

vapurla tertip eyl~dijti lıüyülı: 

S bb fü.erinde tetkiklere müstenit doı-Aydında pek güzel yürdiiğüoii ı 11!11 tic11rete her şeye fevaidi 
siiyledi illi.ve etti: azimeei ol11n lıo yola yapmakla yaları beraberinde ı;ötürmekte-

~J·ca e OD 
Diln lstanbula 

Gittiler 

deniz eglenceıinııı ınuuffakıf' • 
tini temin ıuaksadil" diin .,ali 
Kıl.zım pa~aııııı riyasetınde bir 
içtima yapılmı~tır. Ayni zaıııaP' 

da valimizle cemiyet reıai Mi· 
tat bey ve da ha bazı zen t I n· 
clrııltına giderek alı nnc 

Neticei tahkikatta Petro ile tib!lt içın ııııı.lıalllnıle tetkiVt 
oğla Nikola Mteoyu öldllrtınüş yıtpruışlar<lır. Tayyare burıııınd• 
olmak töbmetlle diin mevcadeo dans yerleri bı.ıırlatıl11oaktıf• 
Adliyeye nrilnıişlerdir. Denizde gezenler bir aralık bıı· 

Ayılın diişınan tarllfındt1o yt1- v111i bey Aydıııa eu büyiik biı<- dir. Oeltll beyle birleşme fır1a
kıldıkt1111 soıır 11 tasarruf kııyıt- meti cidden yapını, oloyorlar.Ru tından istıfacle ederek Panayır 
lan kalmamı,ti. Ahali belediye. eaerlerile munflıık olınıı~ 11dde· lı.alıyeti ve diıter meseleler üze
lerin verdilti 9apla yerine Takıa diyorıım. ı-inde 1ktiut Vekilimize izahat 

* lllhip idi. Binasını yapabilirdi * • verecektir. 

Ç11rşaınba günü şehrimize ge 
len .Moakon konseyimiz !ı.I üm
taz bey n PrAğ konseyimiz 
Avni beyler dün Izmir vaporile 
[stıuı hu la gitmişlerdir, M iimeR
messı ller orada d11 ibracat91larla 

rada buray11 çıkacak, ılırnıı edlt" 

BütÜn Berberler cekler ınuhtelıf l.'Rleoceli siil"' 
prizleri zevk lo seyredecek lerd İT• 

fakat elinde tapu senedi olma· Beynelmilel Kongre 
d Heınşebrımiz k11dastro hsQ 
ıjtından ıııtış y11pamadıgı gibi bir v 

müfettişi mühendıe Halit Zıya 
han katlan da pıt ra a lıtmıyordn. 

bey beynelmilel Psria Stereofo-
lşte k11dastro liitlü saye~inde togrametri kongre11ne iştirnk et-

Menemen 
Belo~iya Heyeti Muhakeme 

Edilmiyecek 

bir toplantı yaptıktan •onrn 
memıırıy~tleri bıtşınıı hareket 

Vali pıı.ş& in?.ıhaıın Te iotl• 
zamın ıuubsfaz&Rı için busnıl 
tertibat ıılııımııaıoı 111§kadarlı<f' 

Şehrimiz Berberler Oemiyeti 
emreylemiştir. 

Bugtln Pınarba -
şında Eğlenecekler 

ha k hu zorloktırn da kurtolur. mek üzere bu hafta Puiıe ba 
Aydın 'ebri tamı.m olunca reket edecektir. 

edeceklerdir. 
bugün senelik eglentilerini Pı- _ ...... __ _ 

Tasdik Edildi 
ıır" ıilsıle hududu dahilindeki 
akasma gel1<cektir. 

- Fotagraf 111 tayy11re ile ha
ritalar yapmak meseleleri vardı 

lıunlua b11şlan<lı mı' 

l:lapiebt1neye esrar ıokıuakla Menemen belediye sabık reis-
ve DJabkftmlara SRtmt1klt1 maz. Kenan beyle sıılıık belediye he
nna olarak mohakemeleri neti- yetini teşkil eden ark11daşları 

Gazi Kösesi 
Büstler Hazır 

narloaşında Y"pııcaklardır, Bütiin 
l·erber diikkanları bugün kapalı 

olacRktır. Berberler cemiyeti 
meosnpları ile mitaf irleri gö-

- Biz ben üz şebi rlerde ça
lışıyoruz. Bu nYnlii atıkiz een~clir 

yakından takip ediyorıız fenni, 
ıkti111df fıı.idelerioo kani oll --

ceıinde birer ıene bapiıe mah 
kftıu olma' bulanan hapiıbane 

gardiyanlarından Hanıdi ve malı. 
küııılardan Kiirt Yuıof ve Kürt 

muz için anzi kadB1trJl:t1ın .Ahmet •e Çallı İsnıall hakla
iıunonla yapsca .ılıııı. Şimdi · ı:ıı111~ ı rındaki karar temyiz mahkeıııe
yetıştirmek Rıııl't ı lo hazırlanıyor. since t~Rdik edilmiştir. 

Tefrika No. 51 Temmuz: 13 

Kadın Tipleri 

hakkında müzayedeye fesllt ka
rıştırmış olmak iddiaıile birinci 

miiatantildikte yapılmakta olan 
tahkikat ıkmal edilmlf ve ın9 
ıabit görülemedigınden ııümlesl

nin men'i mubakeınesiı.ıe karar 
verilmiştir. 

tiirüp getirmek i9in on sekiz 

Vilıl.yet, kaza Te nahiye ıner- Otolıüı kiralamıştır. 
kezlerinde birer Gazi köşeıi te
ıis edilecektir. Milli iktieat ye Behçet BeJ' 
taurrııf oemiyetı umumi mer- Çefmeye Gitti 
kezi Gazi köşelerine Tazedllmek Belediye reisi doktor Behç.ıt 
üzere Türk aao'atkıl.rlarıaa G11zi S111ib bey dün ıabab bir iki 
hazretlerinin kıymetli büıtlerin- gün kalmak üzere Çefmeye git-
den hazırlatmı~tır. miştir. 

mam değil mı?. tiğim ismin kazılmııtır. bir tecrübe ile ölçmek istedim· 
Genç kadın doktorun par- Sencan titriyor, Sencan yan- Heyhat! ne kadar uzağa ka~am 

maklarından parmağına geçen lıt işitmediğine inanamıyor, bili beyhude idi her yerde sen var-
alyı.nsın elektrik ihtizazile irkildi. aldanmaktan korkuyordu. dın Seocan .. 

Elini çekmek istedi. Hafif, ürkek bir ıual : İıte tekrar ediyorum aana bir 
Fakat doktorun elini tutu -

0
Ya, 0 ? . Allah gibi tapıyor takdir edi-

1\l.l:'Uharr:trt. : :Fl.eb1a .A.rU ? O S 
şunda son ümi<:line sarılmak iıti· • - _mu .. • .. sensın. encan yorum, fakat bir insan gibi de 

Yabancı, evet yabancı idi muhafazayı uzatıyor: yen bir hastanın tazallümli· ba· Bır an bıle gonlume başka kadın 
gerçek.. Öyle ise burada ne ara Alyaossımız Sencanl Bakı· kışlarında idam hükmünü bekİiyen hayal~ ~e~leıeceğine nasıl ihtima~ Aeviyorum. Evet ~tabiat kanunla· 

rını bir konvanıyona rapteden 
yordu 1 nız... bir mabkümun isyankar parıltısı ,verebıl~rsın. Ben, yıllarca senı 

Şimdi, o, Aliye gelecek, bu Genç kadın, Alyansa bakma- beliriyordu. Genç kadın son bir bekledı~ . . . biz insanlar, insanlığın fevkine 
yabancılığı uzaklığı daha derin· yor, doktora bakıyordu. Birden gayretle bu oyuna nihayet ver . Senı ebedıyen kaybettiğım çıkıpta b~ b~şeri zaafı! yenemi 
den duyacaktı!. büsbütün değişmişti! Söyler· mek azmini gösterdi Elini çekti, gün çok ac~ duyd~m sen- yoruzl.. Şımdı tekrar soruyorum: 

Şiddetli bir göğüs geçirdi. ken sesi titriyor göz kapakları yüzüğü çıkarmak istedi. den uzakt~ ıken •e.nı yakınd~ Ezeli bir iıtirak ruhla, kafam-
Zavalh hasta, ölüme mahlıüm asabiyetle açılıp kapanıyor, yüzll Birden doktorun iki ellerini aradım, Nıhayet bır glln senı dan kalbime süzülmeyi bilen Mu
dostluk!. Onun iskeleti üstünde bir dakikada kiih sararıyor, kah tutarak önünde diz çöktükünü uzakta sanırken yakınımde bul- azzez kadın, söyle, sana eı ol-

Doğum 
Gazetemiz ve Lö Lövan gıı· 

zetesi muharrirlerinden Behzııt 
Arif bey kardeşimizin bir erkelı 
evli.dı dünyaya geldiği memnO 
niyetle haber alınmıştır. Küç~ 
yavruya uzun ömürler dilerkelll 
baba olan Behzat Arif beyi fi 

muhterem ailesi efradını tebrİ~ 
ederiz. ·- ...•. 
Gelen Cevaplat 

Ergeuekoıı geoçleriaııı taziılll 
telgraflıuıua ılün de Başvekil 
TsmeL paşadan ve fırka umuıııl 
katilıi Reıı~p lıPyden atidekı oe• 
vaplar gı;lmişıır: 
lzmirde Ergenel<011 Terbiye• 
Bedeniye J'ıırdu kongre ~·ei•İ 

mobilyeci Halit beye 
O. Korıgrenın dııygıılıı.rıııı ıır 

şekkiir ıııuvallakıyet ısmeııP1 

ederim. Hıı~vekil 
lam et 

O. Kongren i ıı gösterd ı Aı tıt' 
miz duygaya te~ekkiir eder kllfl 
gredeki arkaıla1ların daııııa iler• 
ve ilstiıu olmaları dıleği ile ı:;;ıı· 

leriodeu öperıııı. 
O. H. F. Uıııuıııi kiitıhi 

Recep kurulacak bu yeni yuvaya son kızarıyordu.. ırördü.. dum, o vakit bütün bir hayat mak için uzanan elimi kabul 
vazifesini görene kadar sabır Garip bir ıUpbe içini titretti: Sencanın kalbi çatlayacak dostluğunu o ebedi aşkıma bir- edecek misin?. • 
edecekti. Ural ne yapıyordu? Gayri ıuurl gibi çarpıyor, rüya görmediğine !ettirerek arkada,, dost, Te her Genç kadının aükiıtu uzuyor, Dıspanserlere 

Sonra, daima azap ve ıstırap bir hareketle elini Urala bıraktı· inanamıyordu 1. Of bu ne tatlı, şey olmak em.elile sana uzandım. ne evet ve ne de hayır diyordu. Bir A da 
çektiği lıtanbulda durmadın Ağzından yalnız bir: ve ne azaplı bir kabustu 1 Uyan- Yine reddedıldim. O gün seni Ural bili alyansı geçirdiği par· 'Y t 
kaçacaktı. . - Fakat daha gelmediler mak istiyor, uyanamıyordu. Şid - ebediyyen kaybettiğim günden mağı çıkarıp atılmasından ürker llltlraca.a.t Edeni~ , 

işte doktor aradığını bulmuı lıi . Cümlesi çıktı. detli bir hareketle elini çekti : ziyade mustarip oldum, çünki gibi sıkı aıkı tutuyordu. J:I ilıl.liab wer 1 ki~eşmıılık, b--P. 
maaaoın önünden dönmüştü Ural daima titreyen ellerile - Ural! .. Diyebildi.. artık ebediyyen buldum, sandı- Onun cevap vermediğini gö- şıyaka, n KRhraınllalar di~p• 

Sencan ağır ağır kendine yüzüğü tutarak: Doktor aynı tavırla : halkayı ğım bir gllnde yine kaybediyor· rerek: aerlerine Hazı rnıı 934. de 111, 
yaklaşan bu adama bir hayal - Daha iyi ya Sencan, on· ipret ederek: . dwn . Bend~n. aradığın dostlu~ - Sencan, benim biricik ide- ~Ht~ müracut elmiş n ~:ti 
gibi bakıyordu: lar gelmeden siz bravo edersi - Bak yavrum, eyı bak: gll- vermek ümıdıle yanından çakıl- alım, ağzından çıkacak ufak bir vılerı yapılAıak ılll9ları b~ 

Doktor elinde tuttuiu bir niz. itte nihayet kovdum, ta- nlln tarihi, ve {(Önlüme hak et· dim. İki ay, mukavemetimi son - Sonu Vaı - nrllmi$tir. 
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Ilu drnmııı h:ı şlı cıı afha. ı, miiplelfı o' clıı~nııd:ııı , P:ıri~t~n 

bir dikk a t ızlık ve dalgıulık cln -1 !!eça rken A morılrnlı lıir mfito
kika antla hainin i tlilıam edıci lı as~ısıı gitlıH \" 6 haldkn ten tNlnvi
bir e.yanın Jrnııdıııo a i ıliyet.ını J sirıılen çol, tayıf ;, gijl iir. Sonrn 

k~bul etmeaidir . çok farklı olaıı Argon Ct<plı•' ıw yAkın bir batl

aı er bir cnsu hık hfı dı esıııde de raııeyc gii ııd erılır ,.o pek uzak 
ayni hal olmuştur. Bu (]e(a pnrn fılsılalarln rıııcak tlı,lorrnin tedn· 

ıaika ile ib n et eılen bir 11 fı lın vi ıne dev 111 ıçırı nyrıld•gı ha 

de~il, fak t hiiyiik harp~ ııa lO · "" tnne<le hMke~in takdırini kn
da nteşli bir vatarıperv e rlık sai- z ıtııdırıııı euı al!'tz bir gayret 
ka ·ı b 1 
b 

1 o nrek6t eden krılırnıııan ıriisterır. Oeplıeııiıı ıu kısmı ağır 
ir k t gonç 17.tn kar ıııntlııyız. toplal'll\ df'nıırı ec mı mevzii bit 

aria Oroc Kaert iıııminıle ııınlııırebc trnlıııesiılir 
Beiçikah hır geııç loz A lmnıı A ııln .,ılnınz hi r eeheple, yeni 
ıegalinden sonra kendi ıneın - 1 rerlfl tiriJt!ıı biiliirı Fraıısız ha· 
•~k t • ı olan llonltr ,alır111tlcı fl\ryaları dnha laaliycıe geçmeılen 
kalou ve memleketıne bıznıflt dliş:naıı tara(ıııdan keşfedilip 
ka~tile lotelligerıoe erirce aj:ın l lrnllaııılmıyacnk bnlo düşürülii
l~rıl e rnünn elı:ıı :ı g i rişmi-:tı Av yor. Esrareugiz lıir habercinin 
nı ?.nınandn, Alııınn mı .. rıılı l:uı · dii~maııa bunların mevkii bak

oın tedavisindf\ g ii terdi~i dıklrnt kıııtfo ıunlfımnt vcr<lıgi anla ı· 
Ye adakntla miitıtevlilerin PIUOİ ltyor. 
~etsitli~inin tle ihıüne geçıniı:ıti. Yvpılan araşhrnrnlar biç bir 
~Ptidıı Ronler i tasyonnna nıii- rıetıce vernıoıulştı' Buonn üzeri-

hnrnat 
0

dot11 bir trenin mnvn-
1 
ııe .. ıtıphenııı hn kısmından rne 

~:Llatır11 bildirdi Ye lngili:r. 111 .1·- zurıou gelen efrnıhn Pariste üzer

)a~eleri yeti ip treni herlınva lerıni arıyıır:ık şüpheli evrak 
~ttıler. ( •i nn 1015) bir vne tn 1,ıyıp taşımadıklarıııı anlama· 
!Onra J·ın e 1 · · · · tt k r ıd · "' 1 d 1 · 
1 

ı ur ınern ım h;rn top r.A ·n ar verı ı . nan ar an ıı· 

ıınını~ olan hütiin hir fırkayı l'iııin iizel'inde kontes Deoe'deden 
tanı k . filo avver. lı l•tr ln[!iliz bava diş doktororrn yazılmış bir mek-

tınan Cil ılii riicii bombardn- top vardı. Fakat ha mektopta 
rnaoına l mnruz bıraktı. Arada, dişlerinin toıln.visirıe ait mald 
ngiliz k d 1 . .. • oman an •t?ının rıca ı mattı:ırı hı:ışfrn hir şey yokro. 

nzeı· i ne, miittefik lıat!arı Hrka - Ha esrar perdesini yırtmsk 
tıındaki bir ensasln A lrnıınJar ıHa• iiruidi k:ıylıe<lilmişken mektu-
eındn m 1 bi UYnsR ıtyı terniıı eden gizli ban gönderildiği adıt hiivi-

d~ telefon lınttını kcs fc ve i11tinıal t ıniidüriyhti satırlar ara11na 
e ılmez h 1 . • ye 
old .N a e getırmet?e murnffak pak hafif bir gümüş milbi vası 

o. ıhayet 1916 Jinde şeb . ~I.1eşrinievTo tnsıle çizılmiş uzıın bir mulıa-
b. . .. rııı orıasıoda koekooa bereyi kejlftı muvaffak oldu. Bu-

1r mulıımmat " 
na Te erzak cleposo· d b · k · ı · b kk t ra a cep enın mev ı erı a ın-

Bnr: e ~ermeğe movntfak oldu. da earib mn l ftınat T:ırdı. Hu ke-
. Y, bır nen kendi hastarıesi-

''o h"h · J .. çeaıue açılan, mctrftk bir 

~~ını kanalizasyonnndnn eokul, 
. llştu. Fakat her nasıJıa kendi 

şift n onra uıiicrimlerin te•kl· 
fincleıı başka yaptlacak iş yok 

ta. Helli olmıynn bir Tııeıtn ilo 

vnktinde haberdar olan Ameri-

Y'enı Asır 'abife 3 

SONTELGRAF HABERLER/ 
~?::"·"·~ .. .' .•... ', :. .. , . ~;. ~,,~: ... . .~ ·' . . . -· ·- . ... ; .. -~ .. ~- .':. ~ ~· ~·~ ... : ./ 

A vusturyaBaşvekiliBes • !~!~.~ ... ~ .. de~ .. ~~~!~~ 
Vazifeyi Üzerine Aldı Sahınşah Hz. Tahrana 
Kendisini 1'1ussoliniye 
Benzetecek Galiba ! . ~ 
ViYANA, 11 (A.A) -/\vus 

turya istıhbarat biiro u bıldi

rıyor: 

Hnşn~kil M. Dolfnıı istifana

nıf'sinı reısıcumlııı l\J. Miklasıı 
vernıışti r. 1\1. ~ı ık 1 as ha ıet ı fayı 

kabul ve l\1. Dolfueu yenı kahi. 
neyi teşkıle ıneınnr etmi~tır. • 

Yeııi Jrnhrnu ~u suretle teşek-

ki.il edecekhr: 

Bnşveki 1, lıa riofy~ nazın, 

milli eınuıyet nazırı, zırırnt 

nazırı, milli müdıdıuı nnzırı M. 
Dolfoss, ba~'fekil munvioi prens 

Stnnrnberg, nezaretsi~ nazır bin-
A 11ustu1 ya başvekili M. Dol/us 

malıye na?.ırı M. Bune11, tıcaret 
haşı Fey, Muarif ııazın Şuşiog, nazın ,\1. Sıok i nger, dahiliye na
i9taınai i~ler na.zırı l\I. Rlnr~er, zı rı bi lftlıaıe tayın e<lılecektir. ........... 
Hükµmetin istediği Fev 

kalide Salihiyetler 
Eelçik~·d;"Bi;"·Kaııi;;··s:;h;~nına 

intizar Olunlliaktadır 
Brüksel, 12 ( A.A ) - Hiiku Komı yon biikfıınetio verga re

metın ıstedığl fevkalade ,~ıılfllıi- jımiııın usaeJsrını devletın eya
yetleri tetkik etmek iizere teş- l~tleriui ıunlıiyetlerin muhase
kil odileu komısyon 10 reye beııni dt'ğiştıremiyecegioe karar 

karşı 13 reyle bu talebi bazı vermiştir. Hükumet bu deı?ışik
ta<lılutln kabni etmiştir. Ezcüın lıkler hakkında bogiiu müzake· 

e kırnunun müddetı 30/31/1934. rede bnlunacaktır. ~~~er müte· 
kadar tııhdit erlılmi~tir. Katolik- vnssıt hır tarzı hal bulunmaz a 
Ierle lt.1bte e sosyalıst lerle fron- yeni bır kabıue hohrnnıııa ısta• 

ti t r aleyht roy :vermışll)r.Jır 

Tayyare Piyangosu 

Muvasalat Etmişlerdir 
Yollarda 

ratla 
Halk Büyük Tezahü

Yapmıştır Şenlikler 
Tebriz, 11 (A..A) - Şahin· 

şah hazretlerinin budo·I• mnn
salatlarından itibaren, Azerhay
oanın her şehrinde halkm .. y. 
gili biikümdarı ,,erefıne yapbğı 

tezahiirat Te ~ehriayin bAIR. de
Tam tı1tmektedir. 

AIA Hazreti Hümaynnon 
yolları üzerindeki bütün tehir
lerde taklar dikilmiş Te her 
yerde halk Şahin~h hazretlerini 
büyük bir ıeYln~le iıtikbal et
miştir. 

Trenin Tebrize "faınlünde 

Şabiuşalı hı.zretlttri ıeTin~ için
de bolnnan büyük bir halk küt

lesi tarafından karşılanmıştır. 

I.tikbalde hazır bnlonaıı 
kıt'l\ları teftit ettikten sonra Şa- Şahinşah Hz. 

hln,ab hazretleri bhttin güzer- bintah Hazretlerini t~yi ec:len 
gahı dolduran balkın, heyecanlı ordu · müfettiti Ali Sait pap 
alkıtları TO ya.-, nidaları artl· Erzineana aydet etmişlerdir. 

ıında nizamiye 11arayını teşrif Heyet Dllnügor 
buyurmuşlardır. Trabzon, 11 (A.A) - Iran 

Ala Hazreti Hümayun dün 
~J..1abraoa müteYCccıbeo hareket Şahinşabı hazretlerini o~urhyan 
buyurmuşlardır. heyet dün şehrimize di;odü. Ra 

Ali Salt Pafa akşam · Iatanbula bartket ede

Erzindan, 11 (A.A) - Şa- cektir. ........ 
SON DAKiKA 
Gayri Nübadillere Para Tevzii 
Cumartesi Kat'i Başlıyor 

~•.tninin ilk harflerini tafıyı.o 
kır lıilezik saatini kaybetti ve 

1 Urnaııdaulıkta ilan edilen c Bu· 
annuıuş e~ya > liltesinde bonon 

g~ ınulcayyet oldugunn görünce 

1.
1 

•
1P saatini Rramnk tedhirsiz

"11t•nde bnlundo. Hemen evinde 

kah İ?. hnakmadaıı ıııvıştı. Genç 

kıza gelinco hu cinayetini ancKk Üçüncü Keşide Dün İtti 
dişoinin kendısinı hipnotize ve ........................ - ....................... . 

! tnnhol, 12 (Husnsi) - Geçen hnlta başlanması nıokarreJ 
olan gnyri mübadillere para tevzii işi bnzı noksanlnrm ikmal edıl
memesı yüzünden teehhora uğramıştı . Iıfızımgelen ıhı:nrat biti· 
rildıl?ınden bn Oıımnrtesi [yarın] kat'i şekılde bl\k ı:ahiplerioe 
para dnğıhlmasma başlanacaktır. !ık tevziat küçiik istıbkak sa

hiplerine ayrılmıştır. Banlar ikmal olanarıca sıra ile diğerlerine 

ıle verilecektir. 

teshir etmiş olmasılo i?.ab ede lstRnlml, l~ (l:luımei)- l'ny- J 9644 :l:.W75 ~78~ 14.870 )6121 
bildi. Böylece onıırı elleri ara- yare pıyongoannuıı iiçiinoii ke~~ 13340 22262 I:lt87 JSSS! :l2440 

.1 b 
1 

. k . b . . 
1 

t de ıno bugün de devam edıldı. 21103 3865 I96U 1194 3591 
11nuB a" ı ır eRır o 1110111 o. ,. • Knzanan numaralar AUnlardır: 6821 21"'"'' S} ,,. 00 20139 

-' 8 Pılnn S araştırma J ntelligence 
htiııtak esnasında isteri bnhran- "" ''*eJ :>4.1 116 1500 Lira 2a24s 21011 23997 10229 1222» Yeni Uf aklık Par&lar d arvice ile mubalJerntını mey- )arma kapıldıktnn sonra Teronal 

d a;.1~ çıkardı Te ancak hastane- içmek suretilo intılıar eden genç 
e \I hi ti ·ız divanı harp lımmrnoa çık-

lı .. zme erinin lıatırasına 
Urrneten ölümden kortoldn. mak Jıecaletinden kurtuldu. 

Oas l - Sonu var -
kad oı ar Te billıa !!:\ casn8 ........................................ .. 

rln ınl.ar ekseriya hakıkt canift- p E R O 
ler' elınd,, bir al~t değil midir-

b' Kont"e Denhıe atlı altında '.l'okalon Podra ve kremleri 
ızo anfatılan acıklı hıka~e bo· ııa .. ... ni kullanıpta memnun olmıyan 

]) ~osterlr gibi oluyor. Kontes 
eınse nı .. t yoktur. Tokalon fabrika11 To-

b· us ear adı çok şerefli 
ır 'Frans .

1 
kalon pudrası fevkinde yeni imal 

g 17. aı esine ınensnp bir 
b cınç kız gösterir. Pok zeki olan ettiği çok latif kok olu Te ya-

":ı kız hRrbın ilk günlerinde pı,kan (Pero) pudraları Bökft 
gi(}~nperverlık snikRsile Parise met oadcleainde Şemıi Hakikat 
.A.sap A hasta hakıC'ı yazılmlıştı. nonzlnk ıergıııne geldi. Fıyatlar 

lıı vo .. . d" k ıntı7.mın ış agrı1111a ço ucuz. 

~ ... • # .. ' • ... "' • 

enizaltı Arka aşları 
Hıç lıir ıhaııotııı snrsmadıtrı kuvvetli hiı· azını ile Ame

rılcnyı bir tlı•nıznltı tiineli il: A vrapnya l>nglnmnnın kabil 
<ı ' llu1tun .. 1 "" u goSll·rıue •tmlıl' . 

1 em sil Edenler : 
Dl delaine Benaud ve Jean Gabin 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ayrıcıı lıiıyuk Lıır :ı~k ,.o ıhtıras r oıunııı 

Aşk Ih yacı 
il P ıl (ın lt • ı : 1allula1! Banklırad rn Paul Luka• 

-------------------------..------------------------Seaııs Sa:ıtlnrı : 

Denizaltı Arkadaşları ı Aşk llıtlgacı 
16,45 - 19,15 - ~l,45 16,30 - 1~ - 20,30 

Ouıııa giinli 13 te il{Lve se:ıu , perşembe giioü 13 
15,30 da talelıe 8oaıısı vnrdır. 

18188 18059 16814 3617 13738 

2210 No.ya 2024 )8661 ( 4.l 465 8120 
18710 21889 14481 M. Müsteşarı Faik 8. in Beyanatı 

50 L"ıra K lar Ankara, 12 (Hususi) - Maliye Vekaleti mfıstcşarı Faik bey 
600 Lira Kazananlar 

16651 13500 
6613 4068 2622 

21235 6160 
23667 13202 

, azanan ' · ı b d . f ki k ı b ı .. 4 2S4. 
130

r. 
21

-
4 112 

gazetecı ere eyanatın a yen' u a ı para arm ası ması ıçın 

8777 1295~ 19~
98 ,lfHO 

8 781~ devam eden hazırlıkların ikmal edilmek üzere olduğunu, Fransa• 

7316 5679 
76 2' 71 dan getirilen maliye mütehassısınm mali tetkiklerde bulunmak 

• ve teşkilltı gözden geçirmek için İzmire gideceğini söylemiştir. 

2000 Llralık Büyük 1 b l F k R • ı· w • 

17~~~:;~t~2~{1~2:,~:~~~~6S stan u ır a eıs ıgı 
144os 3961 20961 ıs66ıt 21118 CemalB. in Tayin Edileceği Söyleniyor 
7055 2671 15583 18657 I 18 B t) T bd·t d·ı · 1 b· ıd· d. · itA 

200 l.~ira Kazananlar 8080 1828{ 9450 10506 2087 . et
1
an,tmkl, 'd ( nhıuı ı· - .. e 

0
1 

de 
1 eKcog~n 1

1 _ır ığıı: TA -
863-! 6319 6389 2':~69 9858 1324.7 24674 10762 22116 8872. yetım z ı~ a ı are eye ı Te111 . ev et. er.ım ı~yıo. yerı e ~-
8582 8927 6087 3422 2183 17066 ı~S05 229 20585 152991 talya mebusu doktor Oerı:ıal beyan tayın edılecegı rıvayot edıl. 

20713 

14597 1'1:l8 748!1 3112 'iJ06 7938 .&.6:J95 18:l63 12612 9629 DJektedır. • . 
21153 16915 Hi835 24775 10475 2,

721 
ı:nao 

26
,

7 
Yemi Asır - Oemal bey şehrimiz memleket baata~esı Hrla-

100 Lira Kazananlar Sonu 0g Te 73 olan numara• bibi idi. Birka9 ay eni lzmir fırka retehgıııe tayın edıleot"ği de 

2099 225'6 10603 11853 17765 lar ikişer lira kazırnnuşlar<lır. ıöyleomi~ti. 
•• • •• ~ Yeni Ecneti Profesörler 

lspartada Muglada lstaobul, 12 (Hususi) - _Oniver~ite huk_uk ve e_~ebiyat fakül· 
._. h teleri içı'n iki ecnebi profesor c:elbı takarrur eyledıgı ve bazı ho-

Bir Balo Verildi Bir ~ .. 11 tar Dlah k d • caları açığa çıkarılacağı söylenme te ir. 

Halıcılığın Tetkiki kum Oldu 
lsparta 11 (A.A) - Şehri· MoA"ln 1~ (A.A)- }{öy oda- Sovyetler Isp1nya Alm1nyada 

mizde misafir bulunan Antalya ssaınkılnaot1"avJ•atan~n:o!~ndaDr :vaaksııninHbiığri· • O O 
muallimleri şerefine dün gece ' ~ ... tL • d' S f A 1 d'f d' 
Ht alkfıevdinde lspartdaJ muall,imlerki ~=kk~~~: ynp~~·~ta~nsrıaı!ntl~fe~do~ Mu·tekabilen Büyük Elçi ılısa ıyat 'e f z e 1 1 
ara o an terhp e i en ba o ço ,. •• 0 

1 
ııunda hir eeoe bnpıs ve müeb 6• ~ ki BIUU,f N, 12 (A.A) - Ha-

güze olmuş ve geç vakla kadar beJen finınıe hideıuntıııcla kulla- on erece er vas AJ'ansın<.]RD: . . 
devam etmiştir • nılmamatıa nıalıkftın edilmıştir. .A iman ıktısn<lıyatı şefı M. 

lstanbul 11 (A.A) - şehri· l llladrit 12 (A.A) - Iıpanyn PhilıJ>ps J{cssler bir<lflnl>Jro va-
. d · f• b Fetbiyonin zzettin köyü muh-mız e mısa ır ulunan Antalya t d k 1 d 

1 
Sovyet. ltusyaya bir orta elçi zıfesinden ıızlt-dilmi~tir. Uınu-

ır ı · b - O d · arı a Y·' K 
8 ıgı rnçnkçıyl ser- miyotJe zanıı""d1°Jdı .1tıne gUro bn 

mua ım erme ugun r u evı best !Jırakılclı/.tından bakkıııda d tt ' I b' b .. ··k 1 i 1töndere- u ~ 
salonunda. Isparta Halıcılar bir- e"ı ır uyu e 9 h azil mumoıleyhin iktisaclıyat nı.-

wevlmferı talıkıknt açılmıştır. oektir. Fakat benü11 kimse tayin zırı .M. Sohmitt ile hilbn sn ıne. 
liği tarafından bir öğle ziyafeti T b 

ı ra Zonda edilmemiştir. Sovyet Ru,.yanın vaddı ıptıdaiye vo lııvıoi tıcarot 
veri miştir. . .. .. • meselelor111do · oJıın ihtiluflıırının 

Ziyafette Isparta ve Antalya El itleri Serlr.isi .Madrıt bnyuk eJçisı de yakında neticesidir. M. Kessler Alınsn-
gençliğinin çözülmez bağlılıkla- Trabzon, 11 (A.A) _ Bugün tayin edileokıte de bu hoıuıta yanın sınnt istibsnlatrnı müstakil 
noı anar nutuklar söylenmittir· HaJkeYi tarafmd"n Biçki diklf Moskova hük'dmeti Jıpanya hii· kılaMk 801·0Ue te, kilfitlanrnıumn 
lapa.rta balıcıhğl hakkında hu yortlarınıo bazırladıJı el itlerJue k~metinden i1Umza9ta bolun· ıetıbdaf eden müf rıt nıtzariyele-
bihaller yapılmııtır. alt a"Üzel bir ıergi açılmııtır. mamıetır. rini miiclafna etmekte idi. 
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, . - . :..._. ._;..__•. . ; } Kahranıanı 
Bir Türk Gencinin ~ Viyanada lngiltereHavaKuvvetle-
Heyecanlı Maceraları ~ -Mahkum Olan ri Daima Fazla Olacak -'t - 115 - ~ Tahrikçi Naziler : ....................................... ; .......... ;.. .., 

Yine Geldiğiniz Yerden Gidip Nasıl· Bombalar Patlıyor Bu Hususta Beş Senelık Bır Prog-
Ka.yboldugunuz11 Gösterir misiniz? Vıyanı< 12 ( ,\.A) - Garitz ram Ha.' ırlanıyor- Baldvinin Fikri 

divıtnı harbi bir Nazi talırikQi· 

Niyama bahsinde daha zi-ı - Hanriyi diri diri tuzağa sıııi müebbet l<üreıte mabkiim Londra, 12 (AA) - D~ylı 
yade devam ~decek olsa bile düşürmeğe gayret ederiz. Lakin etmiştir. Saç ortaklarından üçü Telgrafa göre M. Baldvin tara
belki de Bürehmenden daha zi-ıöteki arkadaşları için de size 10 ile 15 arasında tahavvül eden tından tasavvnr edılen lıava 
yade serkeşlik görebileceği ih- bu vadı veremem Kargaıalıkta cezalara oarpılmıolardır. programında İngiltere bava kııv
timali Grası başka taraftan söz her kaza olur. Raslıyan bir kur· PuoH 12 (A.A) - Polis Al- vetlerinin en kuvvetli bava kov
açmağa mecbur etti. Dedi ki: şun her kime olsa isabet ede- mımyadan gelmiş olan 25 ıliııa- vetlerile müMavı olancaya kadar 

- Biıi takiplerinden daima bilir. mit tişeogı ile 7 metre fitil bol- kuvvetlendirilmeıi diişüaülmek-
korkmak lazımgelen Fransızlarla Kanbur Joze sordu: mu,ttır. tedır. 
Türklerin nerede olduklannı bi- - Ya o gemiciyi, o vahşi he- Viyana 12 (A.A) - Viyana. Rn iş için b~~ a~nelik bir 
liyor muaunuz? Henüz Pariste rifi sağ mı bırakmalı? nın yırminoı belediye dairesinde plan tasavvur edilmiştır. PUlnın 
midirler, yoksa Hindistan• ıel· Gras - O ihtiyar edepsizi lıir boml11' patlamıştır. Zarıular t11tbiki esnasında lngiliz hava 
diler ıni? değil mi? Ona aman vermemeli. höyüktür. Bir balit,ıede iki bombıı kuvvetlerine (8 50 fılotıla daha 

Hayım - Bizden aekiz gün En önce onu aradan çıkarsak \?aba patl><mıştır. Braıınau'da ilave edileooktır. 
aonra Franaadan çıktılar. Bizden fena olmaz. landınınalar bir ahırda Nazi pro Bununla beraber beynelmilel 
iki gün evvel Kalkutaya geldi- Joze - Ya o meşe odunu dagandttaıııa ait lıt'yımnıuneler ılyasi vaziyeti" degi~iklik oldo-
ler. Çünkü biz yolda bir az za- gibi Türkü? baloınşlardır. gu takdirde hna kuvvetlerinin 

artınasıııda değışiklikler olabllir. 
Programın ilk seneye ait 

k11ını için t 5 mı iyon lngiliz 
lira•ı ıarfedıll'cektir. 

Bn ırazeteye göre, bahriye 
nt>zareti hava kuvvetlerinde In
gıltere, Amerika ve Japonya 
arB1ıada deniz kvvvetleriııdekl 
niıbette oldu!ı'ıı gibi 5.5.3 nia
petinde tesisını arza etmektedir. 
Bahriye nezareti daha ziyade 
Amerikan ve Japon bava kavi 
vetleriııi istemektedir. Bahriye 
nezaretinin kruvazör adedinin 
büyük mikyastı& arttırılması 

talebi kaloine tarafından tama
men kRbol edilmektedir. 

man kaybettik - Ferit beyin adamı Ahmet · M M kd ld 
- Şimdi Patnada bulunduk· ağa denilen vahşiyi ıni? a a ona 

lannı zanneder misiniz? - Evet, biliyor musunuz ki Halk Korlru içinde 
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Koca Caddede 
Bir Kadına TecavOz Etmlf 

Evelki akşam lkiçeşmelik 
caddesinden evine gitmekte olaD 
Esat Demir kızı Sabahat hanı· 
mın iinüııe çıkan sabıkl\lılardaD 

esrarkeş 1\1 oharrem, kRdınıD 

iizerine böoum etmit çarşllfıni 
parçalamış ve elinden kurJnluP 
kaçan kadıııın arkasından tal 
atmıştır. Taşlardan birisi knn· 
daracı Emin efendinin dükkA· 
ninın camlarını kırmıştır.Yak•· 

lanan Muharrem adliyeye veril· 
mittir. 

Hırsızlık 

lkiçeşınelikte Şerlfali ıok•• 
gıoda 19 numaralı evde olnrao 
ı&gır oPzı. mahkeme~i klltiplerin· 
den Sıtkı beyin evine evvelki 
gü o b ı rsız girmiş, kendiıi ne ail 
elbiıe ve ayakkaplı\rı il.ı vali· 
deaine ait bazı e~yalar çalıP' 

mıştır. 

Azılı Sarhot 
Kemerde Sürmelı ıokagıud• 

Hrhoş olarak nua l\lan Rızeli 
Halil ogl a Enver, kendisini k•' 
rakota götürmek istiyen polil 
memuruna biçak çoıkmiş ve h•· 
karet etmi' oldugundıın yakıl• 

ııarak adliyeye verilmi~tlr. 
- Hayır, zan~elmem. ~·l· hepsinin ~n belalısı odur? .. ılngiliz Baıvekili 3 Ay Mezun 

kuta etrafında hır yerdedırler - Dogru, onun da gemıcı Y 
aanırım. Arkalarında adam var· ile beraber hesabını temizlemeli. LONDRA, 11 ( A.A) - M. E k T ·d •k•J Jd•• A Ell Slllhlı Beli Bıçaklılar rza e 8rl J e eşgu Ur me Kemerde Sürmeli ıokaJ?ınd~ 

dır, her hareketleri tarassut edi· Hayım - Elden geldiği ka Mac Donald hu sabah doktorla 
liyor. Hiç fÜphem yok ki Niya- dar gayrette kusur edilmez Ma· rıuın tavsıyeıı veçbıle gözlerini 
mayı takip edeceğiz diye kendi daml Elbette benim de bir çok tedavi ettirm~k için aldığı ilç 
kendilerini düşüreceklerdir. tertibatım vardır Şimdi bu ter- aylık mezuniyetine başlamadan 

rikada Umum""ı Grev Beklenı·yor şüpheli vaziyette dolaştığı görfi 
len Kayaerlli Mebmette bir W 

SAN FRANSlKO, 12 ( A. San Franaisko, Seatlle, Loı banca ve Koçbiaarlı Basanda tıı 1 

Bürehmenin bu ümidi Crası tibattan size malumat vermiyor evvel, yapacagı son resmi vazi 
hiç memnun etmedi. Zira tuzağa sam, sebebi henüz zamanı olma- leyi ila için tılyyare ile Losi
düşmekten maksat Hanriyi 111 dığıdır. mattan Vorskopa hareket etmiş· 

A) - Umumi grev ilanı leh· Aogeloı, ve Portlan<l patronları bıçak bnlunmnş ve ınösaderı 
didi üzerine, her ihtimale kıırşı rehicnmhar tarafından yeni te,. edilerek haklarında takilısta ba~ 
ihtiyatlı lıulanerak erzak ttııla- k.l d·ı ·ht·ı~ı ı k · lanmı•tır. 
rik edilmektedir. ı e ı eıı ı ı " ar ouıısyonıı , 

Portland da 80 sendika nıö
mesıili nmumi grev için lıir plan 
müzakere tıtmişler diger şehirle
rin ııakliyat ışçileri de tesanüt 
l9ın grev yapaoaklarının tebılit 
makamında bildirmişlerdir. 

nan tavassut teklifini kabul et· Dimyata Pirince Glderke" 

dürmekti. Gras ise bütün dünya Gras ayağa kalktı. Sözü ne tir. 
erkeklerinin hepıinden üıtün kadar uzatsa. ne Hanri, ne de Orada Belfasta ~iderek kızı 
olan o kahramanı 6ldürmek de· sarı inci hakkındaki tertibatına rıı 18~ I,tıel i ltı birlekte Kanadaya 
ğil, amana dütürmek iıterdi. dair Hayımdan arzu ettiği gibi gitmek iizere vapnrs binecektir, 
Dedi ki: izahat alamıyacağını anladığı için Yeni Asır - Avrupa gaza. 

- Hanriyi öldilrmenizi iıte- artık görüşmeğe nihayet vermek! telerı ~ezııniyııtin aiyaai old~-
mem. Onun vefatı intikamımızı istiyordu. Dedi ki: ğunu hır Jah11 baevekılın vazı· 
kua keser. Başka bir çare bul· - Pekala aziz Bürehmenl feye dönmi.veceJ1ini yaziyorlar. 

ıni~lerdir. Liman ıendikHı reisi 

ayni teklifin kabul edilip edil· 
nıemeıl hakkında işçılerin der· 

bı.ı reylerine miiracaııt edılece

gini bildirmiştir. 

londra Müzakerelerinin iç Y"z" 
............................................................ malısınız. ilk istedig"ı"m mu··ıa·katı dakı·ka· LONDHA, 12 (A.A) - M. 

Aradan iki dakika kadar sü· sında kabul ederek şuraya gel· Makdonald diin ak~am Doncu- - Ba~taıafı 1 inct sahirtde - eodışelerın önüne geçmek, Fran-
kiıtla geçti. Bu müddet içinde diğiniz için size teşekkürler ede· ter tayyare ıııeydRnından Bet. kıni!aki balıoırler, moratoryom sız ve belçika !ıadotlarıol\ ait 

B~ h ·ı J ·· ı · · · B d d · · lasta hareket etruistir Kanadı. ve nihayet ikinci ibtil:'\I ıledik Lokarno tllahhiidlinü teyit ettir-ure men ı e oze goz erını rım. un an sonra a sızı ne , · . 
Grasa dikmiı, meramı ne oldu- zaman görecek olsam üç par- eeyabatının Aiyaal bir manayı !eri son Alman vakayii, lııgiliı mek Te Avrapada sulh politi-
ğunu anlamağa çalışıyorlardı. mağımı ağzıma götürdüğüm gibi haiz olduı:ta kat'i surette tekzip efkarını yeni bir istikamete yil kası içiıı teşriki m~sai im-

Gras, sandalyası üzerine otu· siz meramımı .~nlıyacak, buraya edilmektedir. neltebileoek amillerden addedil- kfıolarıoı araştırmak ve ni-

rurcasına yaslanarak telaşla yel· geleceksiniz. Oyle değil mi? Tı'caret Mukavelesı· mektedir. bayet deniz ve bilhassa hava 
pazesini sallamağa başlamıştı - Sonu Var - Dığer taraftan l'ü. l\lac Do· silCtbları halısında hir itilaf ça 
Sükiıtu Hayımdurani bozdu: naldın izinli <>iması dolayısıle relerini gözdeu geçirmek, J,oo-

mesl.nı· Dı·setmemekı·y'orHsaunnruizninhaö?ldürül- Milletler Estonya ne lngiltere Anlastı Fransız hariciye nazırının kar- dra knınşalııarının başlıca mev-
şıaında Al. Raldvıniıı muhatap ırnlarıJır. 

- Eveti Ölümden beter bir Ce _ İyetİ Londra 12 (A.A) - logil- bulunması, M. Bartıınıııı vazife- İngiliz siyaset adamlarının 

Karantinada Köprü ıokagın· 
da Hacı Hüseyin kızı AliY1 

hsnımın evine hırsızlık maks•· 
dile giren sabıkalı Mehmet l{İİ' 
rülerek tutulmuş iıe de ay~~ 
kaplarını bırakarak kaçmı~tır• 

Minare Mehmet Yakalandı 
~Rdırvanaltı cıvarında kii9İİt 

Demir hanında manifatıır& 1 

Mehmet oglıı Mehnıet Kt\ııı11 

efendinin dükkaaıııdan bir to9 
basma çalan sabıkalılardan a·· 
sno oğla minare Mehmet yak•· 
lanmıştır. 
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IK.TISADI 

H.ABEBLEB --------

üzüm Satışları 
şey istiyorum. Hanrinin ölümü Al tere ile l!:slonyt\ arasında aktedi- sini kolaylaştıracak iyi bir le· muhteşem int irbt lehinde ve 

manyanın len ticaret mukavelesi imzalan- ı··c ı 1 ~ bence istediğim gibi öç almağa saı ıı sayılabilir. Ilntt" bazı Fransız - .ııgılı~ muhtemel itti <)u. Alıcı Fıat 
yetişmiyecek. Şikayeti mıştır. Fransız gazeteleri ha mezıırıiyete fakı aleyhındekı snrıh beyanat lö S Shltwma 10 50 10 5v 

- Anlıyorum efendim, isti· Berlın, U! (A.A)- Deutcebe Nazirlar siyasi bir mana vererek .:\lac Do- !arını• ragmen )1, Bnrtboaııun 16 - y 1 , 
Yorsunuz kı' Hanrı'nı"n o"lme•ı' de AJl~emeine Zeitnng gazetesi 1 · t . l 1 d.. · '" e <un • ._.. h k naidın lıir dahll ba~vekıllige ıu 1.ıyare ınt en ıoş onmıyece,,ı 

kalması da emrı.ııı'zde olmak memleket te~.kilatı csas:yesinin ... ., ... er- ul As er e b. 1 '·t 1 .. · 1 364'>23 Eski satıs T dünmiyecegini ima etmişler ve v ırço' DOıi :• ar ıızerın< en - < , 

üzere ipi boğazında huzurunuza tatbikini teeffiil etmi~ olan İn· Abidesinde Cenevre müzakerelPri ferda•ında aola~ma ı>lde edılebileceği hak- 364239 Un1umi satış 
getirilsin. gıltere, Fransa, ltalyı<, .Japonya- PAHIS, 11 ( A.A) - Hoınan- ortaya atılan lngiliz kabinesinde kında nikbınlik nH·vcnttıır. Zahire BorsaSJ 

Hayımın bu sözü kanbur Ajeri ııın nıezkiır teşkil:\tı e~asiyenin ya lıa~nldli Al. Tataıesko ile tebe<ldiil şayialarıaıo lıu suretle luglliz Kabinesi 
tonun gayet hoşıına gitti, Yılan Litvanya bükılınoti tarafından maliytt nazırı rıı. SlııveMko bu- teeyyiit ve talıakknk etmekte Londra, 11 (AA) - Kabinıı 
sesi gibi sesini şevkü şataretle ılıl,.\li kar•ısında va~ı·felerı'nı b ı· ı me b ı oldıı"onıı ıı·ı 'dd. ı ı b ı. b t 1 S J , • ur aya ge ır ge mez ç a aı· " ı e ı ıa ey emış er- u saı:a op anmış ve i r on 
bir kat daha dehşetlendirerek: yapmadıklarını yazıyor ve di- ker mezarım ziyaret eılerek hl· dir. Siınonuo M. Bartu ve Pıetri ile 

- Ala ala, dedi. Anlaşılı- yor ki: rer çelenk koymuşlar ve sonra Muhakkak olan, 1\1. Bartu- olan rniikfılemelerine daır rapo· 
yor ki muhterem Papas efendi Milletler cemiyeti de birtey altın kitabı iınzalamışlardır. nan İngiliz nazırlarını Oenevre· runda ittila basıl etmiştir. 
de sevgili yeğenimizi derhal öbür yapmamıştır. Ha bal mezkt\r PARlS, 12 (A.A)-Romanya de hariciye vekilimiz Tevfik Bahrt Müzakereler 
dünyaya gö:ıdermek istemiyor! cemiyetin • iktidarsızlığını bir başvekili M.Tataresko refak11tın· Rüştü lıey tar.ıfından ilerı sü Londra, 11 (A. A) - Frnnsız 

Hayım _ Mö~yö Hanri ile kere daha ispat elroektedir. Bn da Romanyanın Paria sefiri ve rülen mıntakavl itilll.t !ar fikrine ve logili?. ııazırları deniz mii 
arkadaşı Ferit bey ve Mösyö şerait altında Alman hiikftme- kalemi mahsus müdürü oldnğn imale için çahştıjtıı1ır. .Fransa zakerelerini teknik kuınını tet
Raulün arkalarında gözcüler bu tine idareyi eline almak için halde dün aaat 17 de hariciye bakımından Avropıtda emniyetin kik etmişlerdir. M. Pıetri ögle
lunduğu gibi asıl tüccar Mösyö BBIAhiyet verilmesi Alman abıı.- nezaretine gelmit ve bir bnçnk zarnri bir şartı gibi görülen bu dan sonra M. Nnrman Daviı ile 
Dalreympin ticarethanesine girip liıiain menfaati namına pek aaı.tten faza Bartbon ile görüş- noktadan mada, Fransız Sovyet tekrar görüşecektir. 
çıkanlar tahkik olunmaktadır. lehli birşey olur. mü~tür. Tatarıısko barioi;veden yakınlaşmuıudan dolayı SoYyet- Londra 12 (A. A) - Diin ak-
Kendisi Patnaya gelecekmiş. Dahiliye Qıkarken hiç bir beyanatta bu. !ere pek tevecoühkar olmıyan ~ııın M.Pietri ile Norman Daviı 
Oğlu ve arkadaşları ile buluşa· lunmaınıştır. lngiliz mıı.hatiliode huıl olalıi- 1935 deniz konforansı hakkında 

cak demektir. Nazırını Uzaklarda leoek gayri müsait 
mülahaza ve ııznn bir görüşme yapılmışlardır. 

Bit az süküttan sonra Gras: ------••"*++*••------
- Her halde Hanrinin öldü Kim ölditrmilf 

rüldüğünü istemem. Ölümle İn· VARŞOV A, 12 (A.A) - Sa
tikam o kadar bayağı bir şey· bık dahiliye nazırı M. Pierao 
dir ki bizim gibi ulüvvü cenap kiyi öldiireoin Lojnnyo lakabını 
iddiasında bulunanlara yakışmaz. taşıyan bir Ukranya!J oldajto 

Hayım, kadının bu sözünden v.ı Qekowlovakyaya kaçarak ora· 
hakiki meramını anladı. Yani dan da Alnıanyaya geçtigi an

Muharebe De
vam Ediyor Mu? 

Assonıption, 12 (A.A) - Har
biye nazırı şu tebligı ueşl'etmiş

ti r: 
Grasın Hanriden daha müthiş ıa,ılmaktııdır. Ballivian ıoıntaka&ınila dilş

ınan 'iddetli bir hiicnm yapmış 

fakat !anlımızdan tardedilmiş

Bir Top Patlamıf tır. Ballivyalılar eski mevzilerine 

intikam almak için değil, belki 
sevgili Hanrisinden henüz bütün 
bütün ümidini kesemediği için 
idam olunmaması reyinde bulun
maması reyinde bulunduğuna in 

Macaristanda 

tikal etti. d .. di ki: 

Hndape,ıe 12 (A.A) - Tec· çekilmege meobnr olmaşlardır. 

riibe atışlarında bir top patla· Diger mıntak1'1arda miihim te-
mış bil' :11ker ölmilstür. rakkiler elde ettik. 

Lehistan Ye Almanya 
Ticaretlerini Arttırn12ğa 

Çalışıyorlar 

Madenlerde 
ölen Ameleler 
ESSEN, 12 ( A.A ) - Bir 

maden kazası neticesinde 3 ma
denci ölmüştür. Dortmant oıva
rıoda da iki madenci ölmüştür. 

Asılsız Haber 
BEHLlN, 12 (A.A) - Graft 

ve Leh mütBbasHısları araeında J eppelin knoıandaoı M. Eckner 
müzakerata başlanılmıştır. Bo Dirigeable de hir bomba bnlon
kar"rlar iki memleket ı.ruında dogunt\ dair çıkan haberlerin 
ticari münuebetin tasvibine ma- tamamen asılsız oldngona ıöy· 

Varşova 12 ( A.A ) - Leh 
Ziraat heyetinin Berlini ziyareti 
esoaaında ittihaz edilen karar
ların tatbiki hakkından A iman 

tnltur. lıınıiştir. 

Çu. Oı ıısi 

U:3 Buı?tlay 

1!05 Bakla 
4.1 Kıımdarı 
50 :ıı ısı rdarı 

50 liobııt 
50 Akılan 

247- kilo Yapak 
462 B Pamuk 

~'ıı.t 

3 50 3~ 
3 31.~~ 3 :fö 

.ı 75 

38 
37 

M. Rozvelt 
Ba.vai Adala.rıucı-

BRtsTOBAL, 12 ( A.A) / 
M. Roosevelt'in içinde balnod 
ğu Houston kravazörü Pao•ol 
kanalına girmiştir. Relaionınb0 

dün akşam Panamada kafını,ıı' 
Bugün Havai adalarına giıl~ 
cektir. 

Solan bin 
Ozona ter 
Dökülen sa9ları yenideP 

çıkartır. Saçların tlökülıne· 
mesine, kepeklerin izalesiP6 

yarıyııo en mükemmel ilaçtı~· 
Umumf deposıı · 

Alsancak eczaoelı 
On. Pa. Pa er. pet• 

S.4 (46) ..1 ............... .,,, 
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Aisancak Stadyumunda 
Mınt~k~ .. ···c;ü·;eş ··ei;i~~i"Ji'kleri 
Gt.reşler Al tay, G'ö;tepe, lzmirspor 

Ve Törkspor Güreşçileri Ara
sında Yapılacaktır. 

'l T aa1111111•1•11a111----··•••1111111111111 

uıurı 1.ıtın.tııılaıılıt-ı ı Uıtlırn\'l tKyıı /Salın anu~ınılaki ıniİABhn 
·~.loıılarııula Rlafrnıı~a ve sarhe~t lrnnııı da h~yı·oırnlı olıtcaA"ı iimıt 
g~reşlere çalışan Amatör aiirPŞ· ecJılnrnktedır. Bılhnl'lııa SBf ı lıo 
Çılerinı ·ı .. ·ı ı · · · ı · k ·· t ı ki t ı ı"' ı alıııak ,· ,..,·n ] ,, ıı ıırın o ı ı • muım ı:\ \I\· sı o 111 ıır111cı '"'"' .... 

Yeni Asır Sahife 5 
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SINEIVIA SAYFASI 
,ı ·ı~ ıınıuını@~ıWJımı® ıı ıı ~®ııuv~ııı®~amr.~ır ıı ........ • 

S;nema Alemine B;r Nazaı 
Bir Yaşında Artistliğe Atılan Yavru 

atın hng iin A IAttncak Rlaclvo hiitiiıı g"yretıle Çl\lışıuaktadır. 
• nıon·, . . -n ua saat 13 de haqlanırnaktır. Oi1rtı~ lu•yetinııı tertip eıtliğı 

Mücellitlikten Sinema Hayatına Atılan San'atkar .ı:-r • 
.. ogruıu mucıhırıco "'"frangR progrnm$ güre müsl\lı"kaların 

~Urtoşleriıı bir kısmı lıu~iin ~torı hııışlıtn~ımııılıuı rııhl\yt>llDfl kadar 
all\ıı tlıger kısmı ıerlıut ı!İİreş hiiliiıı giirt•l(llerırı uıııhler hakem• 

gelecek h· f .. .. · .. b R k · ı d •' la Oııma guııu oglt11 ligırıı heyet nııu !\nrı ey ya- ugün ıuı erinııze 
ıi:ıı bir halde ıokak1ard• 
dola,ırken bir rejiıörüa 
nazarı dikkatini oelbettl. 
Şımdi iıe dünyanın u
yıtı artistlerinden biri 

en •oı· r 1 l> t d k k .ra yapılıwaktır. pacaktır. l'" ımıııeıı eş aaa e- en ço para azaomaıta 

1 
Bu ıniisalıa~Rhtrtlırn fı liz sık vıun eıtleıcek cılon on Uç müıaba- moYaUak olan sinema 

et: Al • p ı.l lllydaıı Mnhmut, Oii~lt>- kayı ıdue tıtlf'cek bllkem ne ka- arlistlerınuen bir kaQmı 
rn~. en H.ıza, Şerafetıın, .Nuri, dıtr httl\raf olurııa olııınn tama · takdim ediyoruz. Hnn-
.ı.tırkap d • . k E or an da l~ev?.ı, h.sınal, men ıdare fltlemıyece~ı anaa- lardan en ziya<le <likkata 
"8a~~ F1ttıb ~" Alı.· tmdoyıı. Eıkı alafranga güre~~ ,ayan olırn kiiçfik Baby 
o ~u halı( ısıklet: AltRy<ll\11 <;ı!erdtın olıuı rrıcaret mektehı Leroy dır. 
~:~al, Ah.met, Oiiırepe,lerı Ferıt miit15rii Seyf f beyın. de hake.~ 

1 

.. ~ı·nem~ ~teminin en 
at, lzmırsptıttlıuı Hl\yri Tiirk.-lolıuAk dAvot edılıneıunı ve gu· kuçnk artıstı olan [ Ba-

olmak •erefini ibra• •1-
ledi. kasand11tı para alni
lara hayret nrecek de
recede büyüktür. 

1Pord 1\1 ' ı · b b ' htın a~ ubur"m, Sl\lıh, lbra- rnşlerin bı r kııunın• .~ da o :1.~ta hy Leroy ] daha. '~. ya~ 

1 
• 1\.luum, Mehmet. ıJare ettirılmeıını gııreş heyetıne\şında, iken KolleJ uore-

ı• •i l:lııfif ııklt)t: Altaycbn Holı'\- hl\tıdııtrrıAıtı ......... · .. .,.,fA hthflz. tini Tere.oek kAdara para 

Ii• ıia li~kır, 'l'lirkapordan ÜilW•u., • kAzaomı,tır. ~ımdl dün-

S - Jaok Dakio ıioe
ma eayeaınde kazandıtı 

ilk para ile anneaine kıy
metli bir yüzük almı' 
Miiteakiben büyük blr 
1ervetin eahib\. olmu,tur. •· oııı, Mustafa. 1oros11por \)~"ı·ı11uz~ Ueııyor ıyaoıo ıneşhor komikle- ~ 

(~ Yarl orta: Tiirkılpordan Liitfi Altay. - Altınordu ve ' K.S.K rirıden [ W.Oıtıoldı ] le 
ı· •flvıt • • • 

Amma ba ıao'atkAr dai
m• aoneıine aldığı yö
züj?iio kıymetli batıraılle 
miltebeyyi9 bnlonmak• 
tadır. 

et, Mustata. takımlarımızla maç yapınak 1 birlikte yeni bir fi hu 

•· A ltAydan hmail, Sabrı üzere mutahık kahrn Toro .. por 1 çeYirmektedırler. ( O.B.,. ' 
d• ... . ,,, hP"''"'r arasında ta"ıını 18 kişilik hir kafile ha- hy Leroy ) geçen mey. • 
.:.ı ·d , · ~ .... · · ...... , .,~,oıtt ıştırak )in.de Adl\oadan şebrımize bar&- 1 11ımdtt. (lehriınizde uöıte-
P I IC~k P) ~e lı . olan Oö2tepe

1 
Altaya ket .,toıışler~ır • . Qok_u~oYa mı.u· rılen (.Mösyö Rebe] fil- ,_ W. O. tilld" tiyat· 

r aıınporlolar Tiirkıporlnla- takaıonıu lık ıkıocısı Te ,ııt minde MorriM SoYalyenin 
a oaaa d ,.. t ı. • 
haldı ran a~a :eni oldnkları 1 şampıyono .ola_~ .~oro11por ııı.aı- knoaıtında gördii~ümüz 

. teblikeh bırer rakip Ta- mı pazıutesı gunn şebrımıze ge- küQiik artiattır. 
aı1et~edirler. ı~oelc ye cama ~iinii ilk oıiisa- 1 2 - Gor Ooofer bir 

b'I FıHz siklet mtiıaba&r"und" • haba1tm yapacaktır. gazetede nılioellitlıkle ha. 
1 ha'8K T·· k A d l l 

ro lrnınpaoyalarile, aktör 
olMak memleket memle
ket dolaemıştır. Gezdljti 

R ur ıporlu Feyzi ~· • ıtmor U U ar yata atılmıştır. Daha iyi 
ırı· eoıal arıuındaki nlafran"fL gü-1 Kıs tıporlıHıııııı lııtıuesi dola- bir ia tedariki iimidil& 
i1' re, ik' · · 0 l °( .' 111 nın de hn işte eski Ye yısıle hir ınüd<let istir•,bata ka· Kalifornıyava "itmişti 

memleketlerin uyıaı 28 
-ve katetttiRi mell\fe 100 

bin mildir. Oynadığı bin
lerc6 rollerden hir çok 
fotoR'raft Tardır. Onlıtrı 

kıymetli bir hatıra o la

rak saklamaktadır. 

ı•• ınoallım ol l ı · · ~ · nıası dolayısill' be- rar vernn Altın 1ırt u genç erı Bır çok gllzete idareba-
ıfİİ' yeoanlı ola k " . ca tır. Göztepeli Fe· Yamanları1a Jrnıııp kurnıajta ka- nelerıne miiracı\l\t Attiıe 
•• r~de gelince orduda hizınet et· rar vermişler vo ılk 10 ki~ilik de, ret cevabı altlı.Omit-
r. t~ği birkaç ıene zarfınd" keucli kafile evelisi akşam ikinoi 12 

., 
).,,. 

od" 

•"' 11•' ,,.,. 
idi' 

•• 
o• 
tıt• 

• o• .,,. 

~kletintn şaınp~yonlnğunu mu· ki,ilik kafile ele diin nkşarn Ya
-.f•za ettiği için b 111 mef•r de manlara ~ıtmİ\ltıT. Orada on •ilD 

llJ batıf l!İklet şarnpiyonlnjto:.ıo kıular istirahat ettıkt6D sonra 

ba•kaJarına hll·Rkmıyacngı limit avdet A<l ecaklerclir. 
edilnıekt d ' • ------e ır. 

Bisikletçiler ... llaı İf Riklete nelince; Altay 
•e T" k o 
d.. ur ııpordan ietirak edecek ort .. Haynzıt, l~ (A.A) - .l\luhafıı 
ti i _gure.,çinin «lördii de birbi. t!İicü lıisıklctçileri dün sabah 
ler ç~~. tehlikeli bir(>r rakiptir- saı\t onda Kızıl<lereye nıtrnınıt 
.,.

1 
• . lltfü, Ocıvdet Ye Mıısııda ve J"aııdıırma tahnr kumandanı 

., n l&t" 
d "ırak edece~ i yarı ortada ve zl\bıtltıd tnrnfıııdan kıuşılan· 
•ha e k ' 11 1af • ı olmak itibarile Mas- mıştır. Bisiklet~Hlor yo arına 

lal anın kazanma k i htımali faz - devam ede rek 11\Rt 17 de boraya 
aşuı.aktndır. gelmi ş l e r ve mahalli hükumet 
hrı ııon ·ı l k 1 t erkttııı i le im ik taraho<lan kar-•ıkı m t sa ıa ·a o an or B 

ette Göztepeli 8 nf i il e A 1- ~ ı l anmışlarcl ı r . 

ITA.LYAYA 
y;p;::·~~; .. ; ......... h;;~a t 

lfusu~i Formüle Tabi l\'ienşe 
Şahadetnamelerile Gönderilecek 
1 

ltalyay a ı lı ınç ccl ıl ecek mal- menşe şehadet ııamelerının ~'iirk 
ara t e ı k ticaret odalarından alınmaıı lA. 

d r 1 • <'ılı lecek menşe saba-
l etııanıe terınıu ner~den alın~cağı ~ımdır. Bir haziran t ıuıbinden 
•a kkırı·1 T , .... k t oaret odalarından S ua .iirkofisten Ticaret Te aoııra .,1.nr 1 

• 1111yi ' , • ı · k'ld gel . oı aaıııa a~agıdaki tebliP ~ :~yri her lıangı lir şe ı e 

Şişman K1ı.dınların 
Neş'esi Ve iyilikleri .. 

iyi Giyinmiş bir Adama 
Ivi Muamele Y aPılır -·-·-·· Paramount Stüdyosunda Duyu- Dünyanın En Şık Adamı Bu Haki

lan Gürültülerin Sebebi Ne imiş? katı Bir Kere Daha Tekrar;ıyor 

' ' 
n:ıı~tir. a.hoaoak meuşe şebadetnamelttri 
İtalyaya klerı' ncr ~.eklil~ veya hlikümsiiz addedileceginden al&· Parmoont kumpanya1ının bir ıar11otılara ıebebiyet Teriyor. 1 "k k t 1 . ,_ t t ı . ,., .• B f' AdoJnh Men.ı·onon !lıkh~ı ~n yıı Ae mer e ıf'tune ÇlKmış ır. 

al\aı suref1 . edilecek kadarlarrn ha cıbeti ehemmiyetle ıtildyoıonda zaman zaman gu· o danıözler alimde komik ha· ı · ., ı ı e ılıraç tilt"I l 1 • d l t ı· .. 1 1 dünyanın en •ık giyinen on er- E .. n uil.yük. hue.ue.iyeti_ yuka.rı.cla 
llallar . . ..

1
.. 

0 
..... ,arı tetkikte hu l undurwaları r u er Ye ze ze eyı an ıran e ıgur er yapacaklarclır. v 1 d 1 b 1 ır.ırı hıı"a"t •ormu tıne .. ,. k k d 1 Ad 1 b M ıoy e 11t mı~ gı ı gnze gıyın· 

Cür ... l " "' " • 1ar1ılmalAr oluyor. Bu ıanılma Bu grobun danı muallimi e araııo a o an o P eo- f't 
v aıızıı l 1·1 · oran 11\zımtlır. "d' B d H il . ıı TA ti\ ıe< ı mı~ •• ·· ıı·· ı 1 bı'oaya 1 M.' p 1 L . h t t ld 3 mesı ır. ıı meyan a o yvoo-ve guru u er ya nız o o an 11 ear eten diyor ki: JOnon 8iD6ma aya ıoa a ı ıırıt 

d k 1 .M B 
don en Alk adaruı nnvamnı 

Rapor Italyadan Gelen 
1 

Şelırıınız tu·aret odasına ge· de~ildir. Ancak gümrük reımi 

))
en lıır ı a por<la ltalva zeytinyagı yiikıektir. hıılyn<la . taaf iye edil. 
'Ya• • mek ii;-.ere ith"I edıleoek yağl"r 

J(t nsı Lakkıııda a~ağıdaki ına· içın siihalat vardır. 
ıeınat verilıuektetlir. ltalyada Oerek bu suretle gelen ~e 
d Ytıuyagı f iatleri 9:!8 aenesin- tasfiye edildikten 11oora İtalyan 

9
; 11 beı· i lenezziil etmekteclir. 932- markalari1e ihraç olunan ~e ge-

3 aene!'ti hakkında re1mi ra- rekse tlRhilde istihsal Te ihracata 
ka'"I tahsiı edilen zeytinya,. miktar· 

&U a ı· he ~· . . e; 

4 
nuz ııeşredılmemıştır. tarı memleket içinde esasen pek 

42~Cak Yemeklik yag nsatiRinin az miktarda bAliıı zeytinyağ b-ı 
b lıret rafülesinde •>ldugu ka- rakmaktadır. Dahili iıtihl&kta 

yağların kıımı 

inhisar ettiği için dıtarı • i ere üteadcllt alet heyetleri 9a- 20 ıt1ne oldu. Bo miinasebetlı " 
· - ··ı 'Lt dl M 1 J t d F kat b kazanmıştır. Adolpb M.enjo di· eerarengız goru mea. e r. fi o- •t ır ım. a 1J şitman ta- büyük hir ziyafet nrildi.Ziyafete · 

Jeoin HAiı şadnr: Moo Mert dınlar ka<lar şen Te iyi olanla . . yor ki: cBir çok kimseler güzel 

1 
gelenler MenJonon 'eretıne ol- . . b' ld ' kl . h 11 b ·b 

9eTirmekte olduğu yeni filim er rına teeadiif etmedim her za· gıyıne ı ı erı a ı e nna ı -
l9in dokoz ağır 11klet danıiiz man neş'eleriol muhafaza eder mak üzere mtimküo o!du~o l<a mal ederler. Ben her zaman şık 
angaje etmi,tır. Bunlar 200 •iş · güler yüzlüdürler. Eğer aıklet- dar ••k giyindiJer. Yırmi ıen., ohnağa dikkat ederim. Çünkü iy 
man namzet araıından aeçilmlt· leri bono yapıyorea, her kadına e~nl sinemaya f iguran olarak giyinmi~ bir adamR her zaman 
tir. İtte bu heybetli -viiaotların bir kaç kilo kazanmalarını taY· intisap e<len Mf'njo akWrlii~iin iyi muamele edilir.> 

ıdmanıdır ki bo gttrültiiler ve siye edebilirim. ........ Bir Büsabaka 
Geçidi Resmi Çıplaklar Bir Franaız gazetesı, hiiyiik 

J'an Oravrort yeni bir filim cPıuiıin ıou modası> koymn•· bir möıabaka t6rtip etmi• ve ka 

,J<.;111 bin cevap içinden 28 bin 

228 rey Sozy Vernon Ye 28 

bi rı 902 rey de MoıeJ 
1 Ul oluna hı lir. Halihazır t iat· te1&'1iif edilen 
l\r da au j 

400 

n
11
virmektedir. Ba flllm Pariı lerdı. Seo aamAnlarda ba•t iti- rilerine eu güzel n beyne imi lel 

ya[.?ın kental başına azami suHm, au'it 1'e ıaire gibi Y 

O 
ı · ı· yaıtlı tolıuınlardan "•karılmakta- bayatını• ba•t l&ttt uhoeleriol raalara Hbep olan bn iıim timdi •ineıoa artiıtiJain kim oldogooo 

kazanmış. 

d~jt'i 1 mi f 

Garip bir 

•• antol 

netioe 

~ , llC\f is 
~. Ytlıı\'aı,'.? 

ya~l ıH (;5 1ırel ır. .." >" 
i thal idı tıthlli<lt' t(,bi <lı r. ,.S.terdllfl i9la •~•I& i•mlnt cQaplaklar re1ml geçidholmqt•r ... rma,. 
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ıınsan~~~~~d~~r~Iİ~I· Brlstol Oteli 
=§ - sırınci Kısım - E= lstanbulun En Mükemmel Ve - -
~ Sano·'ın Arkasında ı\luzaffez Rir Ordu Ve~ En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
:: ~ ö -

1 Bütün Çin Küçük Burjuvazisi Vardı ~ 
• - 30 - : 

Bnıııhıı dnl:ıy11lır lıi polis' Şankayşek'ı lrnlfırnmak git-
n,iidılı ii oıul kttı ~· -..ııuıirni hır tikçe mü;.nkünle~iyordu. Şimdıki 

lıiirıııH ~öetorıyordn.. .·ıııka hükumet ancak kuvveti sayesin· 
ıızaııı: <le bir mana. ıf•<le l'ılebilirdı; bu 

c ilen beı>Ri hepsi on Rei<iz 
nıı ly1111 k n nı~ lııuc~ılırn Vtl lı~ 

·'"la allı vılayet zaıııcıtinı. :llem
nuıı olınıynnlar, iMNIMs~, be 

lrnvv<'tı de onl11~ııııon mağltibi 

yeti ile •e konılinı tlerin ihtılil 

•>rılıısu111111 huıjuuzıye v~rdijti 

t.orkn ıle k"ybt>diyorılo. Bu bii 
ııinı katlar nz ı•ara ~aıfeılen ~" t.iııııeıiıı yerınıle kalmaııoda pek 
beııi•ıı kaılar iş ı;iireıı lıır l.ıa7 "z kiım•elerin ın~nf,.ati Tardı. 

lıuıuanılaıı hıılscnlnr. > Şang'ın arkR•ınıla ıunz11ffer Lir 
ır.,rral: uıdıı Te hiitürı Çın küçük bor-
- Oöriinil~t-1 güre parrı tneı_, .. juvazısi •arJı .. 

Jnı Şaoghay'ın zaptı 1111 lı:ılle- Yiiksek •Psle euıdo: 
dilecektir, Gümrükle keııtl •İne Başka ı.ır~oy yok mu' 
ayda yedı ıuılyon kuru~ teıoın - Hıyır ~1. Forral. 
e•lecek 'l'e ıı dl\ hııııunla ıırtlıı - T~"'kkür ederim. 
nıın açıgını l<apıyac•ktıı. ~lerdıwenı ınPrkeo ortasında 

- Evet. Fakat denileıııı ba- bir spor layyöıii ı.:ıymış bare
.kılıroa Mo~kova, ıiyRei koıııi~er- keleız v11 buikol;lıle güzel si 
ter~, ı;langhay üniinde keıoılı ı•r· malı, İ«atane r.n~ı •açlı hır Mi
dularını maglup ettirmek emri· nervaya r:ı :ıadı. Ho .kadın, 

nı vermi~ •. Şu halde ıayanııı öııii Kof kaeyalı lıır RoMIU ki şinıdıki 

kötüdiir. Lıalde Marııyanııı ıutıtreııi aayı-

- Bo emrin aelıehi 111,1 lıyonlu. Ferrl\I keııdı ken<lıoe: 

- .Şankayşek'ı ıııaglfıp ettir · c Zevk Juydoıtun ""mau bu yü-
ıoek, nüfuzuna kırm11k ve 0111111 /.ılııiın ne Jıal alılıgını görmek 
yeı ın~, :Şaııghay'ın zaptı ~ernlını ıster<lım. • detlı. 

de lıa7.anacak bir koıııiinıet ce· - P>1rtloıı ~laılaw. 

neral tl\yıtı ettirmek. Şanghey'a Reveraııd yapıp lıadınıo ya 
karşı ııınbarebe etmek kararı- oındaıı geçıı, otoıııobilıne bındi 

nın, Haakeo merkez kouııtPsi- ve nıomolııl, lrn s«ler ıle aksı 

nin mo•afalıati hıliifına Vl'lril<lıği isııkaıuette, lı•lkı yarnıaga haş

mnhRkkl\k gibidir. Bn haberleri 'fil la<lı. H •<'retııı kunetıııe, ıatıla

renlnııı iddialarına bııkılıraa !arın meydana getırdıgl neır<lı<le 

Kızılordu erkanı harbiyesi bo kayııaşwıya kıtr~ı Klak~on bo~ 

u~ııle mnbalitmi~.. yMe uluyup duruyordu. ldtıra 

r ... rai hem bedbin, hem <le lı111 ıleruııile~lırtlıj!ı biitiın bakış

menfaatpereıtti. Nutku okııuıı.ga lam kaı~ı ılt•rlıy~ıı Ferral, çü
devam etti: ıüyeıı tı .. y .. tı daj?ılıp yıkılacaksl\ 

• Bir çok azası tarafı odan bıııııııı hu ı.:üı ıillii arasında, 

lıırı.kılnn, çok eksilen H:ınkeıı otomolıılınııı taıı ıl Hına çar
nıerkez icra konıiteıi, her haldP, pıp duran hıı ı,,.,·ı.nk ümit · 
kııoııııntag fırkasının yükRek sizlıkltr ıçıııılu vokııa g11l
ııtoriteei olarak kalmak istemek ıneaıni temennı .,,ııyorılu. Ya-

ralaıııııış ol•a ııa~ı l iiııııiiniin ıııa 

nuıoı tlüşiııırc"k :ılı 18tı teşeb

bii~lerin<le tehılıde maruz bolun-
dugu ıçın dn hep o te~ehhüeleri 

Brislol Olelı" . Tep?baeı lıahçeei kerşısıdna 
• Halıce Te Marıuaraya nazır 

havadar hir yer<le<lır, 

Brı•stol Otelı• •. Asansörü, her odasında sıoak 
souk doyu bulunan banyolu 

odaları havı Istanlııılon birinı:ı sınıf lüks konforlu bir otelidir. 

Bristol Otelı" . Hütiin rah_atlıklar.ıoa ila.v~-
• ten tın temı» bır aıle otelıdır. 

Bristo} Ote)ıa • lz.mirlilerin .bntaştnkları bir 
• ııııılakat y11rıdır. 

Dikkat • ~'ıyat lınsusuııd11 Riristol oteli bütün 
• birıııci sınıf otellerden ncuzdur. Yatak 

ücretlerıode yeni fevkalade tenziltlt yapılmıştır. 
3-26 !792) 

Matbaa Sahiplerine 
Maarif Vekaletinden: 

1 - 21/o/1934. larıhli Te 2527 numaralı basma yazı ve 
reaimleri derleme kannnn mocıhince Türkiyede 2/7/934 tarihlndeıı 
itıbaren hPT türlü baskı nıulleıile basılıp neşredılen basma yazı 
ve re.ıııulerin beş nüshaNınırı basanlar tarafından Maarıf Tekaletı 
emrine •erilmesi mechorl<lir. 

2 - Vuılmcai meulınri olan eserler şunlardır: 
GazAltıler, Ajanı teblıgleri, ıııecıuualar, kitaplar, rieıı.leler, 

tahaıl trzleri, barıtalar, 1<tlll&lar, tablolar, oyma baskılar cGravün, 
her çe~ıt resimler, un'at kıymetini haiz duTar ıUinları, klaTıız

ları, planlar, krokiler, deiltan vıı şarkı meomoıı.ları, muıiki nota 
!arı, darıa notaları ve tiyatro piyesleri, cemiyet Te şirketlerce 
neşrıı<lilen raporlar, her çeşit kRtaloglar, takvimler, yıllıklar, 
yıllaçlar ve mohtırııler. 

3 - Bo e1erler neşirleri tarihinden ıtibayen en 9ok on be~ 
giin içinde aşağıda yazılan mekaml11ra makbuz mukabilinde teılim 
ed ı lecek tir. 

A) Ank11rada Maarif Veknletin<le Derleme memnrlnıtuna 
R) Jstaııbıılda Ebussuot oaıldesi cıvarında 4.8 numaralı ilk 

ınekt"P Dl'rleme M ü<lürlügüoa 
0) Dıger vıliyet ıuerkezlerinde maarif müdürlüklerine 
D) Kazalıırda maarif memorlııklarına 

4 - Form" lorm11, cüz veya cilt çıkarılan kitap Te 
•air basına ya:>ıı ve reaıınlerin her forma, cüz veya cilt çıktıkça 
verilmesi ııı~churıdır. 

5 - Ve rılmesı mPchnri olan basma yazı ve reılmlıırl mlld· 
deti içın<lo vermıyenler elli lıraılan aşağı olmamak üzere hafıf 

para cttzasıle cez,•landırırler Te vtırmedıjti bl'ıma yazı Te resim
leri aynen nrnıeaıne ele lıükmolunnr. 13-16-20 2837 (ti8) 

Sağır Dils z Ve Körler Mües
sesesi Müdürlüğünden: 

tedir .. Biliyorum ki Sunyatsen 
fırkıısıııın yardımcııı olarak ko
miinııtlı>ri kabul etmiştir. Ren 
onlıu11 karşı hiç bir 'ey yııp· 

ml\dım ve gMyretlerioe de eks"· 
riya bnyran oldum. Fakat onlar 
bagiin yardımcı olmakla iktifa 
edecek yerde efe11dılige \"e fır· 

kayı şiddet ve küstahlıkla ida· 
reye kalkışıyorlar, Kendıleriııi 

lırkl\ya kabolti ııra~ında kanr· 
la~tırılan huaoıları teca•iiz eden 
bu ıoübalegalı ıddıalara karşı 

koyacağını keı:dılerine ibhar 
~derim. 

dü?iinüyor ve J,,ın~i hu•nRlardl\ 1934 mali ıen~aı ibtıyaoatmdan olop miinakaH netioeıi talibi 
ırnyıt oldu/:(111111 dil lııssedıyordu. 1 çıkınıyan et, aüt, yogurt, yuınorta, Hebzıı, odun kömürü ile kok 
O hu uva~ı ıntılıapıa pek az kömürii 1617/9:~4 tarıhine müsadif Pazarteilı goniı Hat lö te 9ı
ınüteessır olınu~ı 11 ; Qın'Je bir k•cak tıı.lılJA vıırılıııek iizere ıntinakaea bir halta müddetle temdit 
takım işlartı girı~miş olmasının edıluıiştır, Talıplerio şeraiti görmek üzere her gün müeıeeae 

idareeıne ve ye,mi mezkil.rda sıbhıye müdüriyetinde teşekkül 
sebebi Hıodıçıot'•ll'kı iatıhsalle- JA 8 edecek koınısyona miir110 .. at eylemeleri i .. n olunur, 2 39 (66) 
rıne pazar bulmaktan ibaretti. 

Biber içinde 
Yıkılanın Esrırin Hikiyesi 

borada bır heklenıe oyunu oyno
yorılo: Hedelı l!'ranıa idı, Ve 
da bR fazlada bek lıyemezdl. 

- Sonu Vat -

Dıvarı Delenler 
iki Hırsız Yakalandı 
Yol bedealeııınde ıilah111 Tev

Urlftlı ~nt<ır Halıt hıpı~hane fik efendinın diikkAnmın dıvarı 
ye bir h•ıııalla göndı.,dilti ıeb- delinmek ınretile hırsızlık ;YApıl
zelerin ıçın.111 hir bihere earu mıo Te bir çok ıilihlar çır.lın-

Türkiye Ziraat 
Şubesinden: 

Bankası lzmir 

9 Temmuz 934 tarıhinde 1atıl11oagı 15/6/984. de Yeni A11r 
21/6/934 de Anadolu 27/6/93.L de Tıoaret v11 3/7/934 de Milli 
Bırlık gazetel11rınde ili\n edılen Ynnanlı emvalinin müzayedeleri 
18 Temmuz 934. Çarş .. wba 5iinii açık artırmadan tıımdiden yapı· 
lacaktır. Malın aatıldıgı aeneye ait DeT!eı Te Beledıye vergi ve 
resı mleri müşteriye aıttır. Satı• kıymeti n muhammen ikı bin 
lıradan fazla olan emvalin ihaleleri iıtiaane tabidır. Taliplerin 
18 Temmuz 934 Çarşamba günü yüzde yedi bnçuk teminatlarile 
bırlıkte Maat 14,30 da B11nkaya müracaatları. 2821 (65) 

dol<lur11r11k ıııabkO.mlardan Kürt mışti, T.. k" z· t b K iz mir 

1;l Temmuz rn:l4 ; 

YAZI Fl..A..1 >OST ..A.. 

Güller Adasında Geçirini~ 
Adrlatıca Kumpanyası vapurlarlle mOntazam seyrUseftf 

Doksan giin miiddetli gidış gelış h•lı•l leri : 
Birinci mevki 50, ikinci me11kl 33, Uçüncü mevkt 

17, Güverte 11 lira 

GRANDOTEL DE§ 
FlC>S~S 

de oturunuz: Asri kontur, liiks ıuiia•se•ı•, on ıyı nıiiess~•e 

BusnsipHij,GOLF, TE~IS, AV,GEYIK SÜREGC 
Her şey dahil dört lıııçuk liuılıın itibaren 

.Aileler Te ıızan ikaıneller için IMzililt 
450 kilometrelik miikemıııııl otoınolıil yolıı - Rilil 
resim ve depo muvakkaten otomobiller ithal edilir 

Oara;ıar · Binicilik - Büyük Oaıdno 

19 dan 26 Ağustosa. ka.da.r 
Büyilk Spor Haftası 

·- -- ' 

800 metre irtif aında Prof et dagında Dağ şubeS' 

OTEL Di SER 
Çam ormanı • ideal iklim, Tenis, tenezziib, av, aileler 
için ideal yer her 'ey dahil iiç liraılan iti haren pansiyon 

Aıleler Te uzun ikr.metler için tenzılat 

ŞARKIN KARLSBA Ti 

Kalitea Kırali Kaplıcaları 
Karaoiger, Böbrek hastaları, Ertrit ve Şekel' hastalığı için 

müenir tedavi her konforu cami hır çok oteller 
2 - 3 liralık her şeyi dahil pansiyon. Muuzam 
ean'at Te aAarıatika zenginlikleri • Adada 

nefis tenezzühler - Balolar, Kon~erler, Spor 
toplantıları • Şenlikler, ıinewalar vesai ,.., 

8 - 20 H.3 (9GO) , ..... 
Osınaniye Oteli 

Osaıaniye oteli lstıınbuldR Sırkecide tramvay cad:lesiıı• 

dedir her tarafa yakındir, Mübtereuı lzmirlılerin ve ha· 
Taliei halkının ve muteber tiiccaranımızın ınisllfir ol<lok· 
]arı otel Istanbolda o~maoiye oteli Vtl tahtındaki l?.nıir 
Askeri kıraathanesidir. Muhterem lzmirlileriıı ve mııbte· 
rem havalisi halkının bolondııklıı.rı ve balo~ıııkları yer 
Oamaniye ot .. tidi r, 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabık nıü
essis ve müsteciri ve lzmir ve ha valisi halkının 
yakından tanıdığı ve sevdiği Omer Liıtf ü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh· 
vendir. 

Türkiye Hilaliahmer Cemiyet 
Merkezi Umumisinden: 

Eıki~ehirde Hilalıehmer ambkrın<la fazla miktarda buiuV 
mnhtelif boyalar, bakır takımları, çivi, c~ın, at kılı, galvanı 1 
otomobiller, hayvRn örtüleri, inşaat malzemesi, ege takımları 
Haire az Te çok knllanılmış, yiinlü, pamuklu, keten eşya lö 'l' J 
ınnz 1934 tarihinden itibaren Eskişehir<le merkez ambarı 

kısım kıaım açık arttırma snretile satılacaktır. 
Bn eşya ve malzemeyi görmek istiyeoler iıtedıkleri zal~ 

Esklşehirde HılAliahmer ambuındaki eatış komisyonuna, slll1 

oak eşya Ta malzenlo neTi Te miktarını anlamak istef 
ler de : • 

.A- Ankara yenişehlrde Hilıl.liahıner merkezi omomiai uıll~ 
aebesine. J 

B- htanbnlda 111kl zaptiye oaddeeind& Alı:saraylılıır hanı 
Hilaliahmer oyun kıl.gıtları aatış deposu ıııüdiirıyetlııe. 

i O- lıımirde Hilaliahmer merkezine müracaat etmeleri 
olunur. 9-11-13-15-17 2772 (44) 

__J 
lb AD>\ giindMmio Te ıebıeleri Zabıtaca 1'Rpılan tetkikat ne- ur ıye ıraa an ası 
muıycııe ~J~ıı ,.ardı\'ar. Qgnıan ticnındA •ak'a faillerinin hapis- b • d y • A ı k Ab 
efen<l• "" 1ııb;r 111 k"narından ı haneden yeni çıkmış oıan s11ııı- ŞU esın en : eDI y 1 onma"' 
belli olııııyacak lıir surette ya- kalılarılı.ıı Bıılıl<Psırli Mn~tafa 4/7/9ıt.t tarihinde ihaleleri yapılaoaj!ı 29/6/934 te Anadoln J' 
rılnrnk u•ıııe e•rar doldnroldn nglo Muharrem ile Bocalı Hüso- 3016/934 te T·ılı: 117/934 te Tioaret Te 2/7/934 te Yeni A11r ga- K ti 

' yın oltluklart anlaoılmıştır. ...,, ar arı 
ıınrııı nı• yıbna çıkarmıştır. ~-fa. ~uLıuraın Bal;kesır<le yaka- zeteterinde ilin edılen l'.'.onanlı emTalinln müzayedeleri 30 Temmuz 
mal •ı·h7.'"Y 1 lıırnkıp kaçtığı ıçın ıanarak ş~hrıınıze getirilmı' Te 9ıl4 Pıızarreai gnnö yapılacaktır. Malın eatıldıgı ıtıneya ait devlet Jl 
h:uıı ,,nın lfıyıkı ile tahkiki miiın 8UÇUDD ıtıraf eylamıştır. 'Ve heledıye Tergi Te aaır masraflar müşteriy& aittir. SRtlf bedeli Devlet Demı·ryo~la•! 
lıiin olıuııamıştır. 1'abaııcalaı Matıldıkları :rer· 1'eya kıymeti mohammeneal iki bin lirır.dau faala olan ewTaliıı • 

Ert•ıi giin ayni mabkfınıu lerdon alııııııış ve şerıkı Hüse · ihaleleri istizana tabidir. 'faliplerin yüzde yedi boçok teminat-
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• • 

1 1 
M •• f • 

'.i.vııret .. tm~k lçı· o hapıehaııeye yin<le bıııırııda tntulmnştor. kil. 1• 30 d b k .. ti . ıncı ş etme u ettıŞ ,. tarife birlıkte mez r günde saat ,., a an a
2
y
7
a
25

muraoa(a
6

• e)rı. 
g•·" ıı :ofiir Halide: Katiller ~ 

- Dii11 lrnınalla gHnılerdijtin 

hilıerl..r•n içıno oedeo e1rar koy
dun? 

))ıp• lıir •nal irat edilince, 
cii rıııiiıııi taınaıııPo itiraf et mı~, 
lıaıırnlı k•ndi~ınin gönıl~r<lijtini 
•ii\'ırıııı ş va bıl>Mİn içine koy
cl ap;ıı PRra rı IGiın ii rciiler 9a rşı· 
11ııda kalı ... ci hzettan aldııtıaı 
ilih" eylemiştir. 

Şoför HRlit Te eerarı satan 
lzzetlo arkadaeı lbuhim hak
larında tahkıkata b11~!anmı~tır. 

Buıılardaıı izzet 1'e şeriki llıra 
him teTkif elnnmoelardır. 

Dün Muhakeme 
Edilemediler 

Oemal Tll Halı! efendilerı 
Foça açık!arında Allahverdi mo
tiiriinde parnlnrına tauıaen öldü
rerek ÇUfBllar içıode denıze at
makla Huçlu Üdmao kaptanla 
()ıpınoıı Ahmet haklaaıodaki 

Dr. Ali Rıza 
Oogum Ve Cerrahi Ka~ın 
Hastalıkları Mütehassısı 

wulıakemc.l:e duıı Ağıroeı<a mah· }{aştoralı: Keıtelli cadde 
mewesınde denın eılıleoekti. ıinde 62 nnmarıı.lı moayene-

J\lüıl<leıunıuıui muavıni ŞeTki hanesinde her gün saat 3 ten 
bey idılıauaw~nın tetkıkini hl'- sonra hastalarını kabul eder. 
niız ıkmal edewemış oldagnndan Telefon: 2987 
molıakeoıe ayın yırmi altıııoa ı B 7 (248) 
birakilmıştı r, :.-•-••••ıııiıııı•İıll•• 

' fransızceYunanGazeteleri liğinden: 
En eskı Frasızo6 olan 11 temmuz 193'1 tarıbiod~n itif.aren hl\vali lıatarlarile r-ıı1 

Masnjer Dnten Te diıter Yn- Bunıova ve lzınir Heoıhüst>yıııler kısımiarındl\n lıirınin her~ 
nan gazeteleri ayda (50) ku gi iki istuyonn arasında. seyahat edecek yolcıılarR aylık " 
ra~ ıııaknbilinde gösterilen man knrtı verilecektir. 
otılrPRe güoclerilir. .. ıı 

1 - Birinci sınıf kart 500 kuru~, ikinci 375 ve Hçiincıı J. Kolokoças 
Çelikel Sokak 4!1 numa

raya möracat etmelidirler. 
Paasaport Alsanmık Karşı

yaka iskelelerinde (2) korıış11 
~11 tı fır • 2-2 

250 knrııştor, 
~ı 

2 - Abonman kartları ş•hoi ve folojl;raf lıtlır. Al.ıonmıııı 
!arı Terildıkleri takvim ayi ıçın mııtebertlır. 

1 

3 - Bo kartlar Izmir Hnrnova ve Karşıyaka istasyonl•11
\ 

satılmaktadır. Fazla waltiwat için istıısyonl.uıı miirnı:aat Pıl 1111 

mercudur. 13-15-16 (69) 28Hi 
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lzmir ıkınoı ıora ıuemurlu· 1•••111•••••••••J, 
hndaıı: 1 ~OltTOB 

~·:~~~:~1::.k:::~:~~ K::: ~::: .... ;:A·ze· .. :re·M·iz· .... uc-üz· .. ~ •Hatıp Og". Esa 
e o dngo, hır bap hane ı 

"'• 3S •ğaoa bf\ vi zeytioh k. IL.:.A. C:::: 
Takdir oıonan kıymet ha- ..-

ne ' 
19 100() lirıt, 88 zeytin a~R-

01111 ha . 
•ı ?.evtınl i~e heher a~a-

cıoa 3 lira. . 

'liaArttnınanrn yapıl acağı yer, 
"' •e saat. fzmır ıkınci tora 
tne11ın ı J> r ugunda 1318/3-1. tuıbinde 
~ıarteeı giirıü uat 11 de Ye 

• kıo 

Hamili lf G.zhet. 

Sıhhat Eczanesi 
Başdnrak Büyük Salepoioglo h:uı kınşı eında 

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

Dah"' 
Mlltehaaıaı 

Hastalarım Her gün Oıleden 
eonra Beyler - Hacı lmam· 

?ar sokagrnda 
No. 1 a • Şifa Yurdunda 

kabul ve teQvl eder 
TFLEFON No. 3331 
l t -:W (10 ) S.7 

iki çeşmelik 
Eczanesi 

ALIM OGLlJ 

B. CEmAL 
Taze. l"emiz, 

tacel 
1 kiçe~melı k caddeei 

Ucuz 
ilaç 

No. ~99 

Ve Gayet Müs· 
Yapılır. 

Telefon : 30'11 
20-26 (720) s 7 .. ...................................... .. 

t cı •rthrruaın da hunu lbii 

:lı::ip 15 
l{tin zartınd .. yani 

28 Devl .. t Dem 1 yolları Ve ~81108 934 tarihinde Sah günii K d M 1 M •• d •• ı ·· .._ •• d '-1 
"at ıı dedır . uşa ası a u ur ugun en: • 
ah41•caklı: lzınirdo ,ekerzaJe Karıy• ve MeYli Om•ı Meoabosı Hi••• M. Hıooeoiıı• i••· Limanları ' lnel Izmır Ifiiil-
tıad~et, abrı bey, borçlu: Bu- bet ellen h•hmını ~ 
18 lı lıalhnnt Mehmet efendı So miktar ı et 'e n ftf e ttl fiil il ı d '"Olfı:hlı hanede •e halen ika- Merkn T•pe OY!eri zeytinlık 2 hektar 9407 M. M !l te blrI~OO m 1 

~ g n en : 
litbi et: rueçbol Muıtafa oglu c Karaova farla mad dam 21 c 5956 M. M 4 te hır 590 ı·zm·ır - Alaşeh·ır ve Soma arasında 
ıı•.:1 Muetafı\ Nebi efeucJanin ŞPker c HRnı uı oaıni tarll\ 4a c 3177 M. M 4 te bir 176 
d~• Abnıet s~hri beye borcun- c c c c 4 c 1377 M. M 4 te hır 8 

an dol , c c zoytiollk 1 c 2 6G M. M 4 tehir 174 her cuma gu•• nu•• seyru•• sefer edecek lıq ayı ta htJ hacze lllınan lalam şanlı Alan cl oğiı men tarla 16 c 4ô01 M. M 4 te bar 700 
Eı Olanın .Natıı.&ut Mehmet efendı 
"O kl Mcrk"z Daıt çuşısı kflrğır diikkı\n en 'erflfli bir yerdedır 150 h k 
b • ın 18 ve 18/L ııQmar"h h " t •• t 1 h k t p:o~~ kapıdan girildikte Avru· : ~:!~~;!~~ : ::ı::~ı:: ; : : 1 ~~ ususı enezzu a ar arının are e 
~ . Qltlaıile mefru~ bır ıofa p dd · c 1r:. o 
q••rınd v c ıynsa ca eeı c c c c <ı ı • 
ı,k e •t<la iki oda bir mut- tıliim şanlı Hekirogln avhsı tarla 8 hektar 5!167 M. M 4 e bir ~40 cetve ı. 
d l'e tolda y i oe bir oda Yar- Yek t\n 2ô88 

ıc~; Sof•cJan dogro yürüodlikte SahihJnio Ku~adaeı mıtlBRndıjtı hesabına olnn vergı borcundan 13/ /1934 
1'aı tıda 1 kapı ıle girilir zemını dolsyi tab111i emnl kanunnna tf!Vfıkan haoztıdilen ve yokarula 7 
10 

111
'" toprak ve kııınen döoe· evtıAf ı yazılı ll parça gRyra men kol 217/93( tarihinden 22/7/93( 

no' ıa.1ı hır ~ulu olup kom,o· tarıbıno kadar açık aruırmR ıuretıle mUzadeye 91karılmı~tır. Iht 
,. il babç"ıine çıkılır hir kapıaı Almak ve müza1ede şartlllranı iiıtrenuıek lıtıycmlerin mezkfıl' ar : 
•rdır li · · k K d 

Tarihinden Muteberdir 
Alaşehir ve Soma teş

IQij •. n a•luda tabtl\ ile örül- möddt1t zarfımla pey akçelerıle bırli te oşa ası roalmemorht 

OQt:nkö:urHik ve baQl"mlık mel"- tona nıiirncaatleri ilA:ı olunur. ll-13-15 2812 (56) k·ıla" tı lzm·ır ·ııe Man·ısa 
bah · n 11•ludM11 yine hanenin arasında bir 

muzaaf ola-
Çe kap k AJftlEiıill -111"' 

bir b Hına apıdan çıkılar uzatılarak ikinci arttır111aısı /2i; 

1 

O t h ı• d • 
"• lS~~çe "e bahçede bir helA 8/93( tarihinde Salı saat ıı lle· OktOr ren a ın e ve cerrı 
hl numaralı ıoka~a 9ıkıhr dir. Ho arttırma neticPMi nde dah ı 

~~,~~~:~ ::;.~~~:·~~.:.:; ~~:~ ~~· ı..:~1.'.!ımb::.~122s~il:::.~:~ rak seyrüsefer edecekler ve So-
Mem••k•t Hastanesi 

8 çer Ji ra kı •• beher agacı hangi bir şekılde bak ta lehi ıde Dahlllge MQtehlJ8B18ı 
..., Yrııet takdır olunan bulunanlar olhırindeki resmi Ye· Mn:ıyenebano Hirınci Bey- husus"ı c s d M . a hu 

1l gayrimeoknUer açık arıtır· ıika ile birlikte yirmi ı~i.in zar- ler sokaltı numara a6 Tele· • ve oma an an ısay • 
•uraıryfe Te birinci arttır- fında ikiooi icıa.ra ınüraoaatlara .fog 3956 fı 

~ ,!~8~::~ •;;·~~:,.P·.:;:~ ::;~ :;':;;;1!1ı:.~:~:1 '!~ru":d~~·;; d!t~~:;:~~::ş:;~n~;N .. ~~~-u SUS f Sif at ile gıdi p ge ece kti r • 
-.. tız Telefon N o. 254.5 'ttt ere aatalıga konoldn, Ho paylRşmndan mahrnnı kalırlar. (St>:.J) 
t1111.. •r11aa netioeeinde aatış bedeli l/8/034 tarihinden itibaren şart-
~ ... iıa l . 

1G 0 tınan kıymetıu yüzde name herkese a9tk hnluııclurn-
llı h ı bar mektubu ıh~ 84./325t> nama• 

'"-•• a uru en çok arttırana laoaktır. Mü,terıden yüzde 2.6 
1•pıl k ralı doıyaya ve ikinci ıoraya •n tok acaıı a ıi tAkdirde dellAliye alınır ıatıt peşın para 

ltaı ... ,k •rthranıo teabhüdti baki iledir iıtekli olanların yüzde 7,5 müracaatları ilan olooor. 
l;lartıyle 15 giin daha teminat Mkçeei Yeya lıanka itı- 2844 (67) 

•üiaa Ve lntaatı BahrlJ'e :Btteha.saısı 

ETUP fJEllA.L 
M AK 1 NA iMALATHANESi 

Ballm.ağa 9ABŞISI •VBr.&B& &O - lzmir 

1763 "' ı.'o. ve 20 ışobat 93ft tarihli ıbtıra 

li beratına baızdir 
reıc n brrnor makineleri gerek metanet ge
Qı"k~"delik ve gerek kollanaş itibarile Avrupa 
•Qnd"neıerıne faik oldoklıuı gibi fiat huını-

H da ncnzdur. 
tınıı n rnakineler 160 260 350 450 kilog· 

GAZOZIYEN IOTORLERI iÇiN 
On beygir kuvvetinden 250 bt1ygir kuf've

tine kadar cihazlar imal olunur. Daha bü
yükleri için boıoıl ıipariş kabul olunur. Bu 
cıbazlar Antraıit ve oclon kömhrü için ya
pılmakta olup ana edildiğınde Linit kö-
mürleri için <le tertihat ptpıhr. 

iMALATHANEDE 
Yağhaneler J9irı baskı, Pompariya (Hay• 

darlık tulnmbaat) zeytin ezme takımları ve 
her çeşit yağ ve ıo tanklarlle makine ile 
müteharrik bütün kuvvet ye kudrette (Saatte 
500 tona - ô00,000 kilograma kadar) ao 
!Jekmek üzı.re garanti ile tolnmbalar ve dür
bioler imal edilir. 

Un değirmenleri, ataoıör t8'kilı\tları ve 
her kudrette aabit, eeyyar "Ye müteharrik 
vinçler yapılır. 

Bahriye İşleri 
terıı:ık 01"rak yapılmaktadar. Huaoei &ipıuit 
9•1t1ık'ıl•nde istenile~ boydM da yapıhr.Hosoıl 
gr,nıı' flllstane ve aair yerler için (50) kilo
ırı"kiıı'!ı" kadar el ile müteharrik hamur 

.A erı de J•pıhr. Motorhot, Dok, Layter •e yiia 
lırd" ';n • deııler ha makioelerı gerek fırın· kadar hamule teknelerile gemilere 
hı1trıı •alıyette Ye gorekıe atelyemizde göre-

r A vazı ve muhayyer perYane imali 
'""bat • te1ye.re miiraeaat edildiğinde fazla 
tınd, ~erılır. l:lariçten katalog talep vokn· oeYi in~aat ve tMmiratı temioath 

Nı R0 nderilir. taahhtit olunur. 

dltıı alrıneıerlml•I /aaUgette glJrmek ldlgenw KMlelU eaddalnde &,,,alı Muto/a •I•· 
lt/Qe 11 Yenı fırın, Keatelll cadde•lnd• Emin efendinin. lklçepıellk caddalntt. o.m .. 
•'" 

/ e/erıdlnln MaU,.larda Ce1nal •I• tdlıtllt, T epeellt Kdldhw oa""-"'de ""-"'""" 
ıendı ' 

4t biraderler /ınnlarında gllnolUrler. 5-U B 8 e 

lzmir - Alaşehir 
Hususi A. Katarı 

Varma Kalkma 
istasyonlar 

lzmır 

Halkapınar 

TurRo 
Kar~ayaka 

Qigli 
UJooak 
.Menemen 
Emir&lem 
Muradiye 
Horozkö1 
Maoiıa 

Qobaoi• 
Kasaba 
Urganlı 

Ahme&li 
Sart 
Sahbli 
Yeşılk11vftk 

Derekiif 
Alkan 
Alaşehir 

s. D. 

6 ,6 
6 68 
6 5S 

'1 24: 
7 3, 

8 06 

8 j6 

9 27 
~ S'J 

10 30 

s. 
6 
6 
6 
'1 
7 
8 
1 
7 
'1 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 

Manisa - Soma 
Hususi C. Katarı 

D. 

40 
(6 
53 
00 
08 
16 
26 
36 
55 
03 
15 
sı 

50 
o• 
15 
28 

'~ 
56 
08 
18 

Varma Kalkma 
htaıyonlar 

Maotıa 

K"raağa9lı 
Sıuhanh 

1abak9elebi 
Kayı,ıar 

KapAkh 
Qıftlit 

Akbiıar 

Söleymanh 
Harta 
Kırtaı-o 
Soma 

S. D . 

9 27 
9 87 

10 i3 
ıo ss 

s. 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 

D. 
30 
44 
{)3 

00 
16 
22 
28 ,5 
53 
10 
24 

1 

Alaşehir - Izmir 
Hususi B. Katarı 

Varma Kalkma 
lstaayonlar 

. D . ~. D. 

Alaşchır lô ,5 
Alkan 16 55 
Dereköy 17 04 
Yeşilka.-ak 17 16 
Saıthlr 17 80 17 35 
Sart 17 •5 17 46 
Ahmetli 1'1 {>9 
Urganlı 18 10 
Kauba 18 :!( 18 29 
Qobaoiea ) , 45 
Maniea 19 02 19 19 
Horoz köy 19 23 
Mnradıye 19 32 l9 35 

Emiralem 19 55 19 55 
Menemen 20 0( 20 05 
UJncak 20 14 

Qı~lı 20 22 
Hacı h üeeyio ler 20 27 :W 2' 
Kar~ıyAka 20 33 20 ;)4 

Turan 20 40 20 40 
Ha lkA prna r 20 4' 20 4 

İ7.mir 20 55 

Soma - Manisa 
Hususi D. Katarı 

Varma Katkına 
lsııuyonlar . . D. " D. 

~OJllJt l ti !)ıl 

KırkRğaç 17 04 )'; O;t 

Harta 17 ı 

Siıleymarıh 17 82 
Akhisar 17 ,2 17 50 
Qıftlik 17 ~8 17 69 
Kapakh J8 04 

Kayıtl•r J 1 

Jabakyelebi 1 
arlıanh J :;;& 

Kar••$tAÇh 1 41 

'""''"' 1 f;5 

ll-lt-13 67) 2 IO 
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c'ahıle 8 :fent Asır 13 'l'•rnıınıız l!l:H 

Fratelli Sperco 
Acentası 

sAxA'.ltYi ~~;uru Manisa-Bandırma Kıs- i 
,,,~·:.:;:: mı Yolcu ücretlerinde 1 

Inkisaf Dökümhanesi 
Rogale Neerlandals 

Kumpanyası 
l!ATURNUS Tapum 1.l Temmnz-
cla beklenmekte olap hamule 
ıini tab !iye ederek BOURG AS, 
V .ARN A ve KÖSTENOE için 
yük alacııktır. 

;:::> altıda limanı 
mızdan hare
ketli' ilogro 
lstırnbula gi
der. 

Fı1zla ıoalilmat almak i•ti 

v•nlH Birinci kordonda VA 
PUROUf, UK şirketi acenteli 

Yüzde 50 Tenzilat 

Devlet Demiryolları 

A. Sadettin ve Recep Şükrü 
Kestane pazarı Sefahet wkat}ı No. 7 - 9 JZMJR 

Her nevi maden, kızıl, piri O Ç~ 
makina aks&mı kııbnl ve günU 
gününe teslim olunur. 

7 • • 1 1 t M •• f e j AliHı ziraiyeye ait . . OERES vapuru on clört tem
mozdırn 18 temmuza kadar doJırn 
.ANVERS, ROTERDAl\I, Al\1S 
TERDAM ve HAMllURG li ıncı ş e me u ettış- ,:s~::a~=~~nekl:~ar:7 1:a~ 

!tine müracaat. 1 e v e d manlarına bıımnle alııcektır. ıgın en •• tılmaktadır. 
SATURNUS Vapnrn 28 tem- TIU,EFON : 3658 3- 5 

muzdaıı 1 Ap;ustosa kadardogrn ••---· .. --·V...,.__,..._ •• 
ANVERs,RoTERDAM, HAM· w F · · 1 15 Temmuz 1934 -z1111a-ra.r1ı-·b-öc.ek.,e.r ı e __________ _ 
BURG ve için hamule alacaktır. • • H. Va.n Der - · ld miicadele menımi ge i. 

Svenska Orlent Llnlen Zee & Co. t •h• d •t•b B ' Bu sene fiyatlarda ten-
HEJIJLAND motörü on beş D~utsche Levante Linle arı ın en 1 1 aren an tenımozıln beklenmekte olnp AQ UfLA vaporn :.!1 temmuz -

1
ziJat vardır. En keskin 

ROT'.l'ERDAMHAMBURG oo da ıı11kıeniyor . AN'ÇERs, d ı Flayuzen 
PENHAGEN DANTZ fG ROTTERDAM, HAMBURG ve ırma-Man•ısa kısmı yol- markalı. do"k'ıneııa·oın lı' t-GDYNlA, GOTEBORG ve J S~ Bltl<~MEN limanlarına bamole 

alacaktır. 

~:m~ı~t~l!c:;t~. limanları için ULM vapura 26 t;;mmuzila cu u•• cretler•ınde yu•• zde ;~şs~le;i~~~~zo:uü:knr~ı~::".r'. 
bekl•.niyor. BR!i:MEN, HAM-

Servlce Marltlm Roumain BURG ve ANVERS ten yük Çeyrek, yarım ve bır 
Garbi Aktl e ııız ıçin ayda lıir çıkardıktan sonra RRSGAS ellı• tenz•ıla" t apılacaktır 

1

kilolnk tenekeler vardır. 
muntazam sefer VARNA ve KÖSTENQg için Y • j Çok sağl ıun va z~rif 

SUOEA VA vapura on ağos Hamule alacaktır. tolnmlıaların ınevcndo 

tosta vürut edecek ve ayni giin 1HE EXPOR1 S1EAMSHJP 2 - B u suretle Ma nı·sa az kalılıgınd ıııı ihtiyacı 
1aat on sekizde MALTA, BAR- CURPORA1 JON olanlar ~iıu.lıden tedarık 
OELONE, MARSlLYA,OENO• .EXOELSIOR Vaporu 10 B d k • etsinler 
VA, ve NAPOL1YE lıarl'lket temmuza doğru beklenmektedir. an ırma ısmı ıstas- I Se~;a~ satıcılara taze 
edecektir. Yolcn ve hamule ka- NEVYORK, BOSTON ve Ft- ve muessır pıre tozunıı 
bul 11der. LADELFlYA için yük ala· 1 kd•... • lber yerden daha ncu1l 

PELES Vapnro 13 eylülde ~~~~STON LINE LJMJTED yon arının ye ıgerı ara-
1
v11riyoru?. . _Toz ve topan na ftalin fiyatlarında rekabet kabol 

gelecek ve ayni gün eaat on ee- JESSMORE Vapnrn 6 ıııtaR- d h t d k l ~t'.11ez. Vak ı t varken, halıl a rıııız ve kıymetli yünlü elbiıelerinlJ 
Jı:izde MAL'lA, BAROELONE tosa doJırn hekl .. niyor.ANVERS Sin a seya a e ece llÇID naftalin alınız. Me•bar Te tec r i1'helı' 
MARSILYA, OENOV A, ve ve LlVERPOOL dan yük çı· • 
NAPOLI içiıı yolcu ve bamole kardıktan sookmil Bulgaristırn 1 1 M • B 1 .A.. Fl T I 
alacılktır ve Romanya limanlarına yük yo cu ar ve anısa an JGNAZJO MESSJNA & Co. alacaktir. - -

1 
Kamaş boyalnrıınızı arıutmnvınıı-:. 

/TALYAlıattınaonbef gllnde Vnruttarilılerivevapnrlıuııı d k h h TELEFON: 3882 
bir muntazam sefer ~~~~e:!. üzerine mesoliyet kahol ırma ısmının er an-~-- ~ 

AUJ>AOE~apnrn25Temmnzda N. v . \V. F. Hanri Van Der ı 1'I ht D kt 1 
~e~~~~ek~t~i'R~~LT~~~~~ ZeeB~ri~~i· Kordon Telefon No. gi bir istasyonundan Ademi ik:!ar, e~~=lerde! u!:m~r:::e~:" 

~~·~;;:~'.A::::·:::··· '"Qj;~;~r Ve Şü. Devlet Demiryolları şebe- ! uöiiiiöiı:ıw 
ALMKERK Vaporo 21 ey- LJMJ1ET k h h b ı 

~~1;:;~~;lk 1:e0~~;?Bti. Vapur Acentesi esinin er angi ir i -
L ANDA için yük alacaktır. Cendelt han Birinci Kordon 

tı&ndakibarekııttarihleriode. 1el. 2443 tasyonuna ve mu••teak·ı 
ki değişikliklerden aoenta mea'u· Dhe Ellerman Llnes Ltd. -

liy11~.~~~~~f::::~~fo ikinci Kor· 1a~~:~çt1tek~~~~~v:~~:t~~ ben g•ıdecek ve gelecek 
donda Tabmil Tabliye Şirketi temmnzı.lıo LlVF,RPOOL ve 

S\V ANSEN'den. 

Tabl~tleri fonnııı en ~oıı nazariyelerine tevfikan ihzar 
adıten bo çok faydalı mttstabzar hakkınd '"" ' " iz b t .,.6 

meccıınen ııümune almak istiyı-n doktor beyler Istanbolda 
l(aralıöyde Zülfarns sokaj?ıııda ( 17 ) nnmal'8da 

Hayri Rif at ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 16-26 (853) H 3 

bioaeı arka11nda FRATELLl .ALGERIAN Vapuru 20 tem. ol ul r M ·sa B d 
SPEROOacenteliğinemüraoaatmVoEzRdaS'tHenULL,LONDRAveAN- Y C a anı - an ır- ~.. -
edilmesi rica olunur. ~ 

Telefon: 
200~-2005 T~~~:ch;a~:~=~~ t~~n!euzda ma kısmına ait seyahat- zo N G ULD AK 

Continentat ;::d!t~ı~G, BREMEN ve AN- ler·ı ı·çı·n yu·· zde eıı·ı tenz·ı-
ORIENT LINE NOT: Viirut tarihleri ve va. 

Türklge Umum Acente/il porların isimleri üzerine mes'u· 

DABKOVIÇVEŞsı. tiyııt kabul edilmez. latlı azimet bileti alacak-

ISTANBUL -Göz Tabibi lardır. 1ZM1H. "e ROTEH.DA.M, 

~~~~;m~~~!a:::~::~:~~~~: Lu"tf u· KırJar 3 - Nizamen nısıf u·· c-
vaporn 25 temmuzda yükliyı-- U 
:::~::~nağ~:~::~~ıy~~~~~Jt~?. ha==~~~:;: !~s::::::ISl~(jz rete tabi çocuklar da bu 

Danimarka bandıralı OLGA lkiııci Beyler sokağı No. 65 t •ıAtt • t•t d d 
S. vapur 22 agnetosta yükli - Telefon: 3055 enzı c:I an IS 1 a e e er• I 
yecektır. 16-26 b: 3 S. 7 396 

HU~~n~:pu~:~~ı:~1~stos~Ay~~- lzmlrBeledlyeslnden·- ler. Başka suretle 'ten-
lıyeceklir. 1 - Halimaj?a çarşınd~ yeni 

R!~N. ISKA~D~NAVY_A ve yolda. 6 N. lı dükkilnın açık mü- z•ıla" tla seyahat edenlere 
BALI IK lımanlaıı ılo DANZlG zayede ile 31 Temmn:r. 934, te 
ME.\lEL ve GD[NYA limanla- saat 16 da ihale edilecektir. 

rına dogru konşıınenıo ve müsait 2- ismet paşa bulvarında a rıca tenz·ıla" t yapılma şernıtlfl ıııal Jrnhol ve nakleder. yeni açılan kısımdaki iki katlı Y Z. 
SOVTORGFLOT ;~na;~:ı~::ı ;~~kı:ü:::;dle6 i~: Fazla malu" mat ı·ç·ın ·ıs-

I:' HA!'IZ .Merıng vapuru 22 lem- ihale edılecektir. 
muztla heklenmekte olup Sel!inik 3-13 2666 (9) 

ve OUE8A içiıı yolcu ve yük tasyonlara mu•• racaat lrnlrni ed ecektir. 

Ç IÇERIN vııporu 25 tem Muktedir Bir Mu~asip 
muzda hekl.,nmekte olup PlRE ed•ıımes•ı merc u du r 
y A l!'A ve POHTSAIT için yük Aranıyor • 
ve y.ı l co kabul edecektir. ü-11-13 (:l8) 2775 

Dl KKAT: Yukarıdaki tarih- Muamelatı tüccariyeye tama-
men vakıt tecrübeli bir mnbnslp 

ler ı çı u mes 'uliyet kaba! edil- ta~rada vazife almak üzere arnn-
mcz. maktadır. Talip olanlar cumarte-

Fazla tafsilllt için : si günleri saat 4 şifahen veya 
G. HAJS'.AYLIOOLU talıriren aşağıdttki adrese müra-

vc J . ROMANO caat etsinler. 
Acentesine müracaat ediniz Yahya Kerim ticarethanesi 
Birinci Korilon, RfZ ferba- No. 7 Yemiş çarşısı İzmir. 

mesine 'l'elefon 2356 4.- 7 (48) 

Satıhk Zeytinyağı Preseleri 
Pomparyolar, zeytin taşları Polimler vesair bilnmnın yajtba

neye müteallik malzeme, buhar makineleri, Dizel motörü Tesaire 
hazır olarak Yahya Kerim ticarethanesinde bulunur. , 

Yemiş 9ar~ıs1 İzmir No 7 Telefon No 27 - 73 
4 - 15 (47) 

• • • • • • 
~ C> :ıv.ı: "'CJ Fl "'CJ 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( Z~RO D iZ ) ve sair kaliteler: 
Bu defa getirdip;iıu yüksek kalorili ve fevka lade tenzilatlı 

Z ON G U J, D A K kömürlerini satı~a vazetıim.(ZERO 

~a~~) 1~:~;i::;a (10,5) Liradır. 
Adres : .Matt ı zlarda Yalı cadd~sinile No. 12 

ZOROl GANOOI 

Kauçuk borular dı,!terlerin
den dalıa uıokav .. uıetli ve daya
nıklıdır. 

Bahçelerinizi sulamak için 
yalnız kançnk horu knllanıııız. 

Bu markagı aragınız. 
8-12 (750 ) H ::. Ou. 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdil' 
lüğünden: · 

Zirde miifredatı muharrer eşya 2317/93! tarihine nıiiS~'1 

Paz11rtesi günü satılaCRğıodan almak i~tiyeul e rın Ratı ş komisyoıı~ 0 

müracaatları ilan olannr. 
Adet Kılo 

225 248 Müstıımel kapaplı boş üziiın sepeti 
1 parti Demir parmaklık ve 1aire 

znhıır edecek miktar iizerine 
4-8- 13-tS 2603 (12) 


