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· Y enı Asır matbaasında lıll"ılıııı~tır . 

teessiirlcı ini 

masını, Dövanşir zırhlısı 

kayık · !arının Robenıo· 
nun cesedini taharri için 
Türft sularına girmesine 

müsaade o'unmasını teklif 
eylediği söylenmektedir. 
Hükümetimizin bu talep 
ve tekliflere ne cevap 
verdiği hakkında hiç bir 
malümat yoktur. 
lnglliz Harp Gemileri 

Ankara, 18 (Hususi)
On iki lngiliz harp ge· 
misinin Kuşadası karşı
sındaki Sısam adasna ge 
lerek demirledikleri hak
kında şehrimize malü
mat gelmiştir . 

lzln Verilrl.t 
Ankara, 18 (Hususi)-
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Reisicumhur Hz. 
Doluda Büyük Tezahüratla 
Karşxlandı-Geredede istik bal 

BOLU, 17 (A.A) - Re- 1 
isicnmbnr hazretleri Sllat 17 
de Boluyu teşrif buyıırdular. 
Bolu balkı kendileri için erı 

büyük bayrnm addettikleri 
lıogünün neş'e ve heyeoaııı 

içinde, G&zi hazretlerinin ge

lecekleri yolu doldurmuşlar 

Te ulu balaskarlarıuı <yaşa, 

TB r ol > a vazelerile ve bii. 
yük tezabaratla karşıladılar. 

Şebi r baştan başa te:f.yiu 

edilmiş ve Gazi hazretleri 
balkın yürekten gelen teza 
hürleri arasında misafir olıı.

cakları Hıılkevini teşrif bu-
ynrmnşlardır. 

GEREDE, 17 ( A.A ) -
Reısicumhor hazı·etleri refa
katlarıudaki zeTat ile birlik-
te saat 12 de Geredeyi şeref
lendiruıişlerdir. Kasaba em
salsiz lıir sevinç içindedir. 
Biitün halk kasabanın met
hallude topl:.uarak G11zi haz. 
retleriııi çoşgun tezahuratla 
karşı la ını~IR rd i r. 

Gazı bazretlArı kasabamn 
metbaliııden itibareıı iki ki 
l.ımetre siirım ve iizeriııe ha
lılar serilını~ olan yola taki 

ben Gere<leıı ı n giizel 
sireei olan Ramıızan 

teşrif bııyurdnlar. 

bir me
dedeyi 

Ogıe yemeğini yedikten 
snnrn Bolnya har eket ed e· 
cnklerdıı'. 
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Milli Müdafa& Vekilimiz 
ZekaiB.ŞehrimizeGeldi 
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Erkekler için Hayat DalmT Bir YUk MUdOr? 

Allı fiOnliik çalışma Cıım• fiünO i>liralıat 



Sabite 2 

·Yugoslavya ile Yapılan 
Ticaret Mukavelesi •• 

Türk··wi'~·i";;·;; .. Hi~~-;; .. K~;·~;· .. Tahi işçi Kullananlar 

Yeni Aııııtr 

izci Kemal IHükômet Daireleri 

19 ı·emrnuz uSI. 

Palavra KulObD Serisi 

Mülakatlarım. . ........ 
-2-

Olmadan Yu~oslavyaya Girecek,Revir Ve Hastane Açmana Bu Sene·o; .Büyük Bir Saat On DÖid~·Kadar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükfı· Türkiye menşe ve mevritli 

1 
· 

Dalgınlık hepimizde var. Ge· 
çen yazımda palavra kulüb8 
•erisi namara bir diye baıladılllı 

A k 
beni okuyanlardan bir çokları 

ÇI bu palavra bulübünü bilmezler, 
belki ismıni işidenler vardıt· 

meti iJe Yugoslavya hükümeti efya ve mahsuller hiç bir takyide Mecburdur ar 
arasında 3 Temmuz 1934 tari· va tahdide maruz kalmaksızın S 

1 
h ,. . d 

h. d A k d b" t· ,. b b' y 1 ı ı l\t vokaletın en all\ka· 
10 e n ara a ır ıcarı an ser est ır sorette ugos avyaya d 

1 1 
b t b . 1 · d' . ar ara ge en lr a rıratta z-

laşma imza edilmiştir. Ticari ıthal e ılecektır. . d ti" 1 . 
itilaf 20 Temmuz 934 tarihinden 1 Türkiye ile Yugoslavya ara m~.r 8 eni szi e .'. şl çı. ~ahşbı~,r~_n 

d k. l k d . ınuessese er n ıaıuı erınm ı uı-
itibaren meriyet mevkiine gıre· sın a va ı o aca para ve evır . . . . . 

h ı 1 · T" k' C b · t rılmesı ıeteıımı~tır. Vekl\let em-cektir. ava e erı ur ıye um urıye 
rinde miieseeselerin .elli iş9i için 

Anlaşmaya merbut A liste· Merkez Bankasile Yugoslavya b" . 11 . 1 .. k 1 . .. . • ır revır, e ıc ert yuze a< ar 
•İnde yazılı Yugos'avya menşe mılh bankası erasında ımz.a edı- 1 • ·ı . · t ki b' . o an ışçı er 19ın ya a ı ır 
ve mevritli eşya hiç bir tahdit len kleriog mukavelesı ahkamına b t .. d k . . .1 as ane yıız eu yu arıst 19ın ue 
ve takyide maruz kalmaksızın tevfikan yapılacaktır. h ü k" · · · bi t ki . • • er y z ·ışı ı91n rer yrı B ı 
ıerbest bir surette Türkiyeye Alakadar tacırlerımız gerek b" h t "" b 1 . ı r as aotı açmaga nıeo ur o • 
ithal edilecektir. ticari anlaşma ve gerek klerıng d 1 1 bild' 1 kt d' n < arı ı rı me e ır. 

B Jistes'nde yazılı eşya mukavelesi hakkında Türkofis K r t Jaı d .. 1 · · d'l mı'kt .. rlar da 1 · b · d h t .. 1.. ey ıye n ' 8 ar mueee& ere ıae tespıt e ı en .. zmır şu esan en er uru ma- de teblig olunmuştur. 
girebilecektir. himatı alabilirler. __ .......... 

London Kruvazörü Mitat Bey 
Dan lskenderiyeye 

Gitti 

Sayahata Çı~tı 

Cesedi Sularımızda Arıyacak İki iiQ günclenheri şehrimizde Jul Kemal 

- Baı 1010/1 bilincı sahi/tde - "Bu sandal Sısam karşısında 
benıonun cesedini tatiarri eyle· Türk arazisine 100 metre yak· 
mek üzere Türk sularına gir· la~tığı zaman askerler meydana 
meıine müsaade edilmiştir. çıkmış ve sandala uzaklaşması 

Jnqlllz Heyetinin 7 alebt için işaret etmişlerdir. Sandal 
Vati ( Sısam Adası ) 18 (A. yoluna devam ettiğinden asker-

A) - Royter Ajansı bıldiriyor: ler ateş edt!rek mülazim Roben · 
London ismindeki lngihz. kruva sonu öldürmüşlerdir. Hadiseyi 
zörü limandan üç mil mesafede öğrenir öğrenmez, Türkiye büyük 
demir atmıştır. Kruvazör kaptanı elçisini davetle hadisenin vaha· 
yanında lngiliz Vis konsolosu meli üzerine nazarı dikkatini 
olduğu halde Türk memurların· celbettim . ., 

hnlurımakta olan lakenderiye Geçen ıene Izmirden ı~tan-
tioa ret atnşeef, Mit1't bey burada lıola yalnız ba,ına bisikletle gi· 
bıtzı iktisadi rnehafille temaslar- dip gelmege muvaffak olan boi 
da balanmotı ve tiicçulnrdan bir Kemal dün akşam gazetemize 
ço~rı ile görlişerek dileklerini gelerek yeni bir 99yahata hazır
toşpit etmiştir. !andığım -ye hn sabah hareket 

Milat bey bo dilekl rln ne edeoe~iul haber Termi"tir. Gen9 
tioesini Vekfilete de bildirmiş ve Kemal bu eabııh şefaktırn eTnl 
diin lskcnderiyeye ıniiteveocı ben Kar~ıyakadırn yeni açılan Ber-
1 zıni r vapnrile hareket oylerui~ · gama Bahkeı11ir yolile lıtanhala 
tir· miiteveccihen hareket etmiştir. 

.:Mumaileyh Pirf'lde de tioarflt Genç Kemalin bn defaki ıeya· 
ataşemiz Halil .Mıtat beyle gö- batı daha uzun olacak Ankara 
riişeccktir. 

dan bahriye doktoru müteveffa Türkiye büyük elçisi bükü· 
Robensonun cesedini aramak metimize hemen bir telgraf 
üzere Sısam boğazından tabar· çekmeyi vadetmiş ve lngilterenin 
riyatta bulunmak için müsaade Türldyedeki büyük elçi'!inin taf- Behçet Salih Bey 
istemiştir. Bu müsaade verilmiş silat aldığını ve sabahleyin ha· 
taharriyatn baılaoılmıştır riciye nezaretine bildirdiğini ve Beledıye roısı Doklor Behçet 

Te Kooyaya gidooektir. Gittiği 

yerden geçen sene oldugo gibi 
gazetemize telgraf 9ekeoek1.ir. 
Gen9 izoiye mnTaffakiyetler di
leriz. Pirani limanına on iki lngiliz fakat bunları şimdilik arzetmi · Slllıh hey evvelki akşam geç 

harp gemisi demirlemiştir. yeceğini ve kazazedelerin aile- valot Çaşmeye gitmiştir. Bohçet 
Avam Kamaraaında !erine muhabbet izhar etmek bey Oaın rte i giinü nvdet ede 

Londra 17 (AA) _ Royter sureti14: ha~ise hakkındaki kendi cektir. Kendisine eczacı Faik R. 
bildiriyor: teşebbuslerıne Avam kamarası- vek!ilet eylemektedir. 

Avam kamarasında sorulan nın da iştirak eyliyeceğini söy· 
bir suale cevaben, lngiltere ha- Jiyer~k sözler.ini biti~mişt.ir. . Türk Of İS 
riciye nazırı Sir Jon Simon, in- Sır ]on Sımon mutemım bır 
filiz.Türk hidise.!İ hakkında dün suale verdiği çevapta, sandalm Vapur Navlunları-
bahriye nezaretince neşrolunan memnu mıntakada bulunup Dl Tetkik EdiJ'Or 

••••• 
Kamyon Faciası ....... 
Yarahlar Agır Oegildir 
Şoför Bayram 
Tevkif Edildi 

tebliğe biç bir tasribat ilave ede,. bulunmadığı hakkında kat'i 
A n k rn Türk of ıe reısli~inclcn Evvelki gün o mahalleden 

Bulunacak Fakat cinsini, ıeklini bilmezle!· 
Evveli bunu takdim etmek Jizı• 

Son günlerde devam etmekte iken ancak sonradan aklını• 
olan şiddetli 11ıcaklaTdao dolayı ldiv· d ·· d · l nla· 
memurların -Yazifeleri ba,ında ge gın en musaa eoız e a 

layiki veçhile çalışamadıklarını tayım : _ .. . . . be• 
nazarı dikkate alan YilAyet m,1. .P~l~vra kul~b~ tarıhıdır, ar 
kamı devam Hatlarmm tebdili tarıhını pek bılmıyorum, sor 
j9in teşebbiieatta bolunmuştar. öğrenir, bileni bulur ve merak· 

1 . · d" l · · B h ta Dahiliye v~kaletlnden gelen ae- ısı ısenız ın ersınız. u usuı 

vapta bo bneaeun tanzimi sKIA· sizlere üstadımız Resne Kadısı 
hiyeti viU\yete bırakılmıştır. Halil Hilmi efendi ile Ceoı•I 

VilA.yet, yaz sıcaklarının de· Şahingeri beyi tavsiye ederilll· 
Yamı mllddetinl'e memnrlıarın Bunlar galiba ikinci batnm ba· 
meıai ıaatlaruıı şöyle tanzim nileri imişlermiş . 
eylemiştir. Resne Kadısı fazfa ihtiyarla· 

Sabah 1Rat ıtekizde i'e ba,ıa- dığından yazıhanesinde kitibU• 
naoak: ve faaılaaız eaat on sükunetle çalışıyor, oraya telefoll 
dörde kadaU' devam edilecektir. eder, randevu istersiniz, gidine• 
Memurlıır .aıcaklarda yAlnız altı kapıyı vurur girer ve görüşebi: 
eaat vazife görecekler öğleden lirsiniz. Cemal Şahingeri beY1 

ıonra çshşmıyaoaklardır. mezbahanın otomobilinde ve'fl 
Yeni mesai programı TilAyet- Karııyaka kulübünde Bezik ın• 

ten deyaire teblig oloomoştur. sasında bulabilirsiniz. Diğer ıa· 
Ba program onmarteııl giinünden manlarda görüşemezsiniz çünkil 
itib~ren tatbik mevkiine gire· ağzında marpuç vardır meşgul· 
cektar. dur, konuşamaz. -·····-· Açık Memurlar 
Vekalet Tedbirler 

Alıyor 

Şimdiki Palavra kulübü ko· 
nak civarında Darülbedayicİ 
Hazımın beyaııatıoa göre HaO 
diye tavsif edilen sıfanncı sınıl 
bir otelin alt katında ve dipte 

Son yapılırn orman tenıikntı alespa l b' ı d aoİ nyo ır sa on ur, y 
doll\yıeile bazı memurlar a9ıkta loştur fakat her mevsimde bef 
kalmı,lard\ Diin vekaletten i{e- içtima oldukça soğuktur! OraotO 
len bir tahrıratta bu memurların içtima saatleri (12,30 . 2,30)dut 
başka memuriyetlere tayinleri Oraya kimler gelmez?! Herke• 
için nkAlet9e tedbirlf\r alıumakta 1. l f h · · · ı asıl ge ır ya nı:r; a rı reısı o an 
oJdngu bildirilmiştir. 1 ı ı B d bol • _ • pa avracı ge mez. ura a 

4Ağustosta 
Güzel Bir Eğlence 

Tertip Ediliyor 
Dlln akşam Şehir gazinosun· 

da memleketimizin Bankacı, 
Avukat ve Doktorlarile bir çok 
ecnebilerden mürekkep yirmi 
kişilik bir komite içtima ede-

nargıle ve siğara dumanı, bol 
martaval, bol saçma sapan, bol 
manasız münakaşa vardır ve b11· 
nun için de bittabi çok samiDll· 
dir!I. Ya gidip görünüz, yabll! 
ta beni okuyunuz, müdavimlerio• 
de öğrenir ve tammış olursunu._ 

ŞEYTAN 
··~~~ iki Ay izin Verildi 

Bergama orman ınüf0tti•1 

miyecegini söylemiş ve Dövanıir bir şey söyliyemiyecegini ve 
kruvazörüne ait bir sandalın doğruluğu kabili itiraz olabilecek 
mevzuubahis olduğunu hatırlata· beyanatta bulunmasının şayanı 

rek güzel ve nezih bir eğlenti 
şehı imiz ticııl'et oılaeına gelen eonrR Ayvalıkla Menemen ara- tertibine karar vermişlerdir, Ko· 
bir tabrirntta eonobi vapur kom- sında ve Helvacı karagolu oivs- mite riyasetine Merkez Cumhu. 

Cemil boyu ahvali ııhhiy~eir18 

binaen ziraat vekfdetinco iki -1 
uıeıoniyet verilmiştir. 

rak demiştir ki: arzu olmadığını ifade etmiştir. .......... 
Nafia Vekilimiz 
Bu Akşam Gelecek Mi? 
Şehrimize akseden bazı hu 

suıi haberlere göre Nafia Veki· 
timiz Ali bey bu akşam Afyon 
tarikile ıebrimizi teşrif buyura 
caldardır. Bu husustaki main· 
mat tamamen hususi olup Ali 
beyin Ankaradan hareketini ne 
Ankara ne de lstanbul muhabi 
rimiz teyit eylemiş değildir. 

Tefrika No. 3 

lzmir - Ankara 
Telefon Direkleri 
ikmal Olunuyor 

Jznıır - Ankara otomatık te
lefon inşaatı ikmal Eldilmek 
Uzerndir. Dıkilecek pek az dırek 
kalmış olduğundan banan da 
ikmaline çalışılmaktadır. Alaka
darlar bu telefon larla 1eşri11 
evvel ayı ortalarında görü .. iil-
mege başlanacağını söylemek· 
tedirler. 

Temmuz: 19 

Beni Seviyor Jln 

pnnyalnrı ncAntelerile CAreyan rın<la bir otomobil kua11 ollln- · t B k · ··d- ·· N 'f B 
rıye an ası mu uru azı . G•• J I d 

etmiş olan müzakeratın hatları ğnno yazmıştık. M(lnemen jan- seçilmiştir.· Eğlenti hiç bir men· UZe ya ) 8 
ve baler. tatbik etlilmekte olan darına kuml\ndırnı hAdiıe ına f 

• eatle alakadar olmayıp yalnız Buaı'fln Gftzel Bit 
tarifelerinin birer sureti isten- halline giderek tahkikatı. bi~7.at nezih ve güzel bir gece geçi- D 

miştir. yapmıştır. Ayvalık beledıyeeınde riJmeaini istihdaf eylemektedir. Eğlence Var 
mukayyet 68 numarah Knptı 4 Ağustos Cumartesi günü GiizeJyalı O. H. Jf. ocnğı fi 

TahsİSa t Geldi kaQtı iki yolcu ~olu olduğu halde Şehir gazinosunda yapılacak olan Göztepe ııpor knlitbü meııtnatıı>' 
Müoadele Dlıntak&• Ayvıılıkbm lzmıre gelirken Hal- hususi eylentiye iştirak edecek- bu akşRm Oii7.elyalıda Şale g•· 

• va~~ karakoluna yakın bir ~e~d~ lere parasız davetiyeler gönde- zinoeuntla tertıp erlilan dıuıel• 
larına, Cinderıldl şotor Arap Bayramın idareaızhğı rilecektir, Danı ve zarafet mü· bab9e eğlenoeıi çok zevkli olı&' 

lncır ku<lu ınücadele~inin yüzünden Kaptı kaçtı devriltni• sabakalara yapılacak birinci ge oaktır. 
haşladıgı Ödemiş, Tire Te Kuşa- vo yolcnlardan ü9 kişi agır den- tenlere kıymettar birer hediye Eglf'noeden İııuire avdet i9İ11 

dası kazaları için istenile tahei,. miycoek derttcede yaralanmış· verilecektir. otobihı temin eclıldıgi, dnbuli11 

sat diin Veklıletteıı gelmiş ve )ardır·. Yaralıların ilk tedaviler\ Komite aralarında bu iılerle bileti temin edenıiyenleriıı :~ı· 
zirnat mıntakası mihlürHiğüoden .i\teırnmende yapılmış ve şoför meşgul olmak üzere heyetler hallinde bulalıilecokleri h8~' 
mahallerine gönderilmiştir. Arnp Bayram tot"kif edilmiştir. seçmiştir. verilınektedır. ~ 

bakhğını görüyor, kah karanlık· hazırdır bacı!. ile: rabba bir çenbcr içine ahrtaff' 
larda yolunu şaşıran bir adam iğneleri yerden kaldırırken - Növber, dedi.. bu fazla kuvvet önünde bİf 
gibi sık sık nefes alarak göğsü· uyku sözünün ağırlığmı yüklen· Ve bu adı söyler söylemez şaşırmamam önceden tavsi1" 
nü basıyordu. mek istemedi. zarfı yırttı: ederim... Nevber, Macit, s•· 

Bin türlü çetin itlerde ölçü - Çorap örüyordum, göz.le· * * * lent kardeş gibi bir arada bil. 
l.\1.1."Uh.ar"rl.r:l : ~ebı.a. ..A...ri.:f sunu, muadeJelerini ıaşırmıyan rim yorulmuştu da e ne yapar· - " O sevıili Bülent: yüdUğü bu çok ağır ve kıymet!' 

_ Benim de bir kızım, şey, · v · 1 b' 1 1 k koca mühendisi bugün bu kalp SID oğlum gözlerim eskisi gibi Bir haftadır görünmüyorsun Kozinini sever ve takdir edet~1 

çıçegme, so g~n ~r ey fı a şa· muadelesinin anla•ılmaz karııık· göremiyor. Haydi sen yıkanırken Kocam gazeteden bat kaldırıp. Nevber ondan bir yıl fazla ga~; 
yok kızımdan üstün, yaşamakta mmm sararmaga yuz tutan gö· Y b k b d • müş olduğu halde hayata 8 rt•" 

·bir aayem, bir u .. lku"m var. nu··ı b ketı"nden ne ve eb·ı· d ? lığından dürüze çıkanuyorduf en yeme azır e eyım: bizimle meşgul olamıyor, o, an- b k b•-
e-. u r ı ıyor u # • • • • • • ,. anne ve üyü anne gözüle P', 
ÜJkü, Ülkü, onu artık düşün Düne kadar düşünmediği Kendı,?ı yıoe Ada vapurun- . ~u. eskı eme~ta~ ıçın y~mek? cak beyaz kagıtJara yazı doldur· kar, ona da başı sıkıldıkça "o 

ruemek istedikçe bu ismi tekrar birşeyi bug·u·n bu anda du" .. da buldugu vakıt ve uzun güç bır ııtır olup bıtsınden ıbaret mak, başkalarao ruhuna istekle· açardı y it 1 b' b' . ö"" ' şun· . 1 b . . d .. b" B . . B . . ı ar on arı ır ırıne '., 
ediy.?rdu: mekle neden içi sızlıyor? Fakat ış er ecermıı bır 8 am gıbı ır ,ey.. u~un ıçıo lllent ce rıne kapılaumış bir adam, o ka- kaynaıtırmııtı ki birbirinden ~·. 

Ulkü, hayat ta her şey bir neden? Evet neden bu ölçü? yorgu~du 1 vap vermedı. dar kendi varlığından uzaklaş- şey gizlemez bu sıkı kardeth" 
ülküye bağlı değil mi? onu emin Damarlarının kaynıyan kanı, Vapur yine aeferini bitirmiş, - Beni sabah erkenden kal· mış bir muharrir. Ben?.Artık ya,. ten zevk alırlardı. 
bir yere bırakmıştı Daha ol- adelatının bükülmez sağlam kuv y~ne ada iskelesi, itte yine çıkan dır, emi. bacı. yola çıkacağım. şını almış bir tenbellikle yorgun,. Fakat bugün onunla karşıl•_f 
gunlaşmış, daha sağlam düşün veti, kavi bacakları, bele günde bır halka karışanlarla o da çı· - Yıne mı seyahat? Ya kU· kızlarım? On sekiz, yirmi yıl maktan, o araştırıcı göı:ler•' 
cclerle kavileşmiş çıkacakh. işte hiç yorulmadan bir kaç kilomet- kıyor ve ıUrUkleniyor. çük hanam? aralıkh bir zaman uzunluğunu üstüne dikilmesinden adeta çe 
V ~dada verdiğim andın ilk adı re yol alması, ondan oe eksilt· Beyaz. köşkün kapısından - Onu mektebe bıraktım. annelerinin arkasından yürüye· kiniyordul 
mını attım sanırım. mişti sanki. girdi, merdivenleri çıktı. Artık yalnız Pazarları gelecek .• rek alan birer örnek!. Kendi kendine: , 

"Kabrinde rahat et dost om Hayır, bayır, henüz düğüm lbti!..ar ba~ı her v vakitki gibi ,,, "',,, . S~n ~e bunun için değil mi- - Fakat benim !üı~l ~.·,~-
Ktıın benim ümidim, her şeyim mevsiminin sarı maskesi yüzünü çorap ıgnelerı kucagına dUşmüı Bir ay sonra Bülent yine Is· dır kı bıze: "Müselles papatya- yalara konulan bu dorduncu 
o!acakhr,. bu kelimeleri söyler örtmemişti... uyukluyor!. taabula gelmişti. Birikmiı doı Jar" diyorsun. oluyo~_? .. . . ,,,-
aöyleu.ıe1: titredi: Güldü: Bülendin ayak aealeri ile yalan bir çok proJ"eleri düzel· Bnt" b t l d • Guldu.. Nevberın aıle 

U ? y ı un u sa ır ır an senın d k" "h . . h 1 d 
- ~rıeyım aoi • Ah da. - Ne garip tezatlarla yog- sıçradı : tirken masa üzerinde bırakılmıt anlayacağın sadece bir davettir. ıın 8 B~~ re~ıbnı ~tır a J:ci ,b' 

lıa birk.-ç sene az yaıamaş, ya· ruluyordu kih gizli b" Hele •ükU 1 b'ld" l f k b' f y b d K b ı d ? - ızım aş goz" e 1 .-11 , ır um· - • ~ r ge e ı ıa ~. a ır zar ••• aıı ya ancı e- a u e iyor musun Günü lanın yine bu merakı kab•' 
hut o daha ç@k ya,amıı olsaydı .. gu ile yıldız kadar par- Gözlerım denızde kaldı. fil.. per•embe olsun Yalnu: bize ge · N b · · 1 calı · 

n ·· L ·ı· I b h 1 k k I . k . .,. · • ıse... ev er ıyıce yoru a 
uııgun uu uvsr ı na~ ı a ar a ara göz erın ar asından - Uyurken denız g6rmek Dudaldannda tatlı bir rülme lirken bu miiJellea, seni mu· _ p.

011
u vm -
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80~ DAKi KA 
. lltizım Paşa Yerli 

ıran Barlci7e v •• ırt Kl.•lmi .... u lad B r Topl t ... .. ................................................. :................ • - r a ı an ı Mallar ~erqisini Açtı 
Parlamentoda Iran l\'bllet Vekılle- ... 1 •1· -~- y· d ··-·-·-• Se h J •b ) a 1 .. ıur ır ll•rllll iZ 1 iktisat Vekili Celil B. Borsadan 
rıne ya at ııtı a arını hD attı· Yinıiiıi Jp c.~ Gelerek Sergiyi Gezdi 
B 8 • .. • A _ı y • ti L..Iİll latanbul, 18 ( Hunsl ) - Alhnca Yerli mallar •ıviai ....... a eyanat lkı .. ardeş Mıllet rasın~a enı ,, il 1111 r Galatuaray U.ui biauıada tok bi,ak bir aJika içinde aç•••ıı-

D. h•• F V d• A~KABA 17 (A.A) - Ur- hr. Serriyi k .. bir nutku mllteakip meclis reisi Kbım pap Hz.. ostane Teza urata ırsat er 1 lada memurin.ile tüccar Ye ee aÇIDlfbr. Sunada bulanan iktisat Vekili Celil bey ıehrimize ıe· 
naf lar tarafından bir toplantJ lerek sergiyi ıezmiı çok •ltehauis olmutlur. Celil B. bir hafta 

Iatanbulda kalacakbr. 

~~:·:~~::;;.1 ~::: :::~·~;;::~ isti' naf Mahkemelen· nı· n 
ceıoi1etane yardım olmak ftsere 
memurin m ... laraaıo yöade yir- "' • _ • _ • 
mialni Yermek ıoretıle bin lira Eylulde Faalıyete GeçecegıSöylenıyor 
teberru edalmuioe •e ticarethane htanbul, 18 (Haau•I) - Yeniden teıkil edilecek istinaf mala
aahipleri7Je eeaaf •e ahalinin de kemeleri için adliye veklletiade Jizımgelen hazırlıklara bqln
kazaoçlarınd:ın münuip miktar- mııhr Eyl6la11nda iıtinaf mahkıemelerinin faaliyete geçeceji temin 
da terk edılm•ine karar veril. olunuyor. 

dilti memaaaı,etl• haber ahn.. Abd .. lh ı•k Be 
antlar. Daygala •e bami7etli U a J ye 
memarine tieare' ıabibi Nnaf .. • • 
•e halkına •erdikleri ba k.uar- Gozlerınden An.elıyat Yapıldı 
dan dnl•vı fflfflkkiir edılmittir. lıtanbul, 18 {Huauıi) - Sabık maJi- veltili Çan1r1n meb'-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ab J- O 6 • 
heıu aeker Te hem de muktedı r d6lbalik beye Cenahpap hutaaeainde niYenite profukle· 
büyük bir diplomattır. Vatana rinin ~·~i':~ile s6zlerindea ameli1at yapal11J11tır. Abcl6lbalik be1ia 

. . ııbbah ıyıclir 
o derece ıAy ye ihtimamla hız- ' 
rnet eylemektedir ki, Törk mil· c 
leti araaında bibakknı aeTilmit • Müddeiumumisi 
Te kendılerioin enaf •e ahlaken M bk,. • 
oıan ınezı1etıeri o kadar şayanı 8 umıyet kararı teJ11..yİZ edildi 

Şo/IÜJlllll hazıttltıinln m'nıleittindzl ziyaıti intibalanndan btlroıettir ki, her göreni cezbe ANKARA, 18 (HQf1181) - Rlltvet vermek dlrmile para em-
8 ~•bran, 18 (A A) - Diin talebelerinin bi111iyatlarına ihraz dikleri nmlmlyet, her neyi reı· eler. nna mahk6m edil• Metr Salem ve Farac:i lıakkıllClaki Asliye 

1. •rıeiye Veziri lrao Millet MPc tııy1emeleri pek gUael g6eteriyor- mt teş~ıfat protramımn hududu Gerçi All Hazreti Hümayun ceza mahkemesinin brannı Mllcldeimaumilik temyiz eyl-lftir. 
T~hde, Şahinşah Hazretlerinin do ki, yalnız hugHnkü Ttirkler o dert'oe tecaytiz eyledi ki, meri defaatla muhtelif meclis ve me- M d •ı • K 
k rkiyeye olan aeyabatlerinde, bo dostluk Ye kardeşliğe ho de zabnf tetrilata Jüznm kaimi• hafilde izharı teşekkür buyur- a encı erın ararı 
1 
•rclet Türk deTlet n milleti rece kadir •e kıymet vermiyor· J10rdu. dalar. 
"'•hnd"n iora olnnao iıtikbal lar belki yAkın bir cJ49Yirde •a- iki maaaam reiı ve tarlnn Muhterem Millet Meclisi ve ISTANBUL, 18 (Husul) - Maden ihracatımwn artbnı... 
:• lu.&erilen bUınii kabul hak .. t•~mmukAdderatmı e11erıne ala iki nanıdaar reoöliioün miil&kat devlette keaclileri uruında Tlrk ve Tlrk madencilijiDin inkipfa mazhar kılmaıı için Madeaciler 
ında bir natuk Irat e11edi. Bu cak n4'1U Atı hıle Şahirıtab eylemeleri üzerine araharıoda milletine ve dev!etine kartı te Birliği ikti~t Veklleti nezdinde bazı teıebbisatta buhınmaia 

nutuk btitUn meb'aılarca bara- Uz. nin makamının azamet Ye mahmemoooıye bbıl olan doet· pldrlnle baluadularsa da yine kara~ ~ermııhr. • 
~tU a ..... arla kar .. landı, ııat- ehemmiyetini itirafla Iran •e hık ve 1.-Anelik mönaaebatı o lüzum görilyorum ki muazzam V :•rbk :!::uı ~bı':.!~en tetbırlend· teakpi_t eylemiftir Balan 
•n metnii .. dar: Türk devleUerinan dQljl ~ • k Y&..U · ~L- d••Jeti ..- uia e 1 ete 1 ece • •~ent r•ca e ece_ti__.,_ 

- c ita~ h IDlliaale karcfef ..... n. alplertnfe yer kllrf ırtt görene teıtr edlyordo milleti tuafından zatı Ali Haz- lı aoa Bey lstanbulda 
1oraoak oloraa, Zatı Ali Haa- nrmioleıdir. ( .EbHnte, Ebıente ve Şalalnoab Hazrellerinin Tür reti Humay11nun ve maiyeti ta· 1 t b 1 18 (H i) Gü ük 1_L:--rlar V k"I" Al" 

itti a .. h . . . . h . L k • s an u , uua - mr ve ...... e ı ı ı 
.. v- ta,ahının Ttirkıyeye olan eeılerı ) kiye topngmdaki lkametlerını anelen •• kında gösterden Rina bey bu sabalı tehrimize gelmiı ve Haydarpatada mutat 
ti ''batleri ve bu ıeyahatın nt'I Bo ıeyabatta bendeniz •e tumdit eylemeleri i9n GRzi ff 11z bunca muhabbet Ye samimiyet menıimle karşılanmıthr. 
1 etleri hakkında muhterem Mil· maiyeti ŞabinşRbi de bnluo- retleri tarafından vuku bulan ve hllsntı kabule kartı bir defa , _______ ...., ... ""'"' ______ _ 

~t lllecltıi Aliıdne bir nebze ma- makla mflttebır olan •~vat ke- da•eti Jıabal •e lımlr ve Qa· daha devlet namına resmen arzı Ikt• t v k•ı• c IA ~ 8 
oı'•tta bulunmak iıtiyorum. mali iftihar ve muhabbetle re· oakkale Ye Marmara deniaıne tilkran edeyim. (Aferin doğrudur ısa e 1 1 e a ey 

'Jurunoz, buyoronaz ıeılerl) yillya görHnftr idi ki Kaldt ıeyabat eylemeleri •a lıtanbolda sesleri) 
le lkt •1 eye} Ba,nkil hazret- muazzamın fezail Te baeıli her- bir kav gön fasla kalmaları, Şimdi bu ıeyabattan ahnan Bursada iktisadi Tetkikler ya-
' rı IDnhterem mecliıl aliye güzideleri Te lrao milletinin Şabinşah Hz. uin ıeyabatta ıon neticeye ıelince: • A • • 

~·•1lediklerl Teçhile, Şehineah mazhar oldu~u teref ve biiyftk· derece razı ve hotnut kaldıkla.. Bendenizin fikrince feykall· parak Tanhı Eserlen Gezdiler 
l& •retlerin in ae1ahatl"ri önceden lftk, doıt •e karde' Uirk mtlle- rına Te Tiirkiye Rei&ioumhnra dedir. Çllnki hakiki itimat Ye Orhanıazi 18 (AA)- iktisat kamlan ve c. H Fırkalan ve 

1 ••ya 18 gönden fasla olmı· tini o derece kendme celbettlr· Hauet ıerioin dnıtluk Te mnba Ye mlltekabil hllrmet ve riyuız vekili Mahmut Celil bey refa Belediye reisleri tanfından ve 
b~ı dötftniilmöt idi. Fakat mittir ki, kendi mnazzam Te Hrelerloden memnun l'e mesrur dojrulak Ye menafi ortaklığln· katlanndaki zevat ile birlikte, Orhangaıide çok kalabalık bir 
.. hare arsedeoegim eabap&an ıe•tmll relıleri ol11n Uirktye Rel- olduklarına k&fi bir delildir. dan ibaret olan lıer neYİ hlsnll lmiğin bittin tarihi eserlerini halk kitlesi tarafından k&rfllandL 
.:•batı hftmayunları yirmi yedi ılcumhura Mu11tafa KemAI baz- (Do~ratlor, doıradar 1ealeri) tefehhlimlln eıaa ve •payeleri yerinde gezdiler Ye aallhiyetli Vekil bey yeni yapılan C H,F. 
,1" •flrdtt. Kemali lttlyakla t ... retlertne ne derece kemali botu Dogrudur ue btttKbl bundan temamile ve mtlkemmel bir aa zevat tarafından verile izabab bi11U1nı gezdi. K-1.a ....... 
,.. t 'ltifer ye aon derece memnun -Ye ıitayiş ediyor lana lran Şa· lıatk• olamazdı çiinkl bu iki rette hazır olduğu sibi. iki kom· bllylk bir allka ile dinlediler. bqa dOD&Dmlfb. 
(;, hotııat ••det buyurdular. hlnşahı b:ızretlerini de ayni de. mvaHam relı Ytt Şarkın iki da .. f1I kardeı milletin maanam re· • ~k. v~ teplrklller mllmea.. Bel.e~yede istir~tleri .... 

k&ıa, pekAJa .. aaıert) recede taktlı Te ıltaylf ediyor- biat araaında meTcnt olan mft- islerinin ileriyi girmekte olan sıllerıle ıkbıadi meselder ize. unda iktaaadl vazıyet etrat..la 

11 l'e nuıbtaaaran eann arzede .. lardı. (Aferin, aferin ıulerl) f&behet, aamimıyet •e yegAnelik akillne duyru Ye kudretli ye riacle konutmal~ yapt.ı:::llı~- ~&fllleler 7ap~lcb. .. il Celll beJ 
ı,~ ki bu ıeyahAt ezb.,ri cihet .Ne Ankara ne latan bal ne de zomlnini o dertoe tebarft• ettir .. ••ilam indeterile iki memleke aa na:i~Tı :J;:!i... 1ıazır.:U a G ~~~'u dogclup k yer ola 
l'• aJ&decJir. fbtiram Ve Şeref lzmir fhndiye kadar böyle bfr mi.ti ki, daha lahit Olarak TO• tin 1&mİml ye emniyet balafOlu m ila Si erbata okadaJ v p k emdbıın IAm'4Jrt bey iSkyl dJaak-iJ • 

.. •ıa a.. h --•· • k dar _L ver ea m•z J1 ar. e ın a ma uma Ye ea en 
k1 1 ınetle hitam balda. Şöyle iıtikbal ye bllınl kabul derhahr •Da gelenleri taaa••ur eylemek teya at temçaıoı o a •wr kil bey bu itle allkadar olacak· tarafınclaa ptirilecek olaa aa,_ 
1~! O.diye kadar yalnaz Türki- etmiyor •e ,upheeiıdtr ki ha mo .. mömkön dealldir. kem surette atmıılar dar ki her lanm .aylediler. tesisat ye i .... b etrafıada all-
bır •ıu belki da~yanın pekAa habbet ve me•eddetler Şark mll- Al& Hasreti ŞablnfAh nasıl: ıtna aamab Ye fırh1'adaa. ma· Gllden balık ihraca iti ize• kadulardu izahat aJmıflarcbr. 
te :-aıekehnde bo7ltt hararetli letlerlnin tarihlerinde ilelebet ki gayri mantasam Ye karpf'• aua kala~tar. (lnpallala laf&• rinde lflrllflldl. Vekil beJ laallan iarekli al· 
tıpı) 1-tınt olarak hftınll kabul payidar olacaktır. (Elbette, el· hkh olan bir memleketi .. ıkl al!-b ..ıencl) Ye k~et. !e dott iktisat nkili bey gll&n timal kııları arasında veda ederek, 
..... lll"&ır. (Do1tradar, doğrudur bette aeıleri) halinden hail haıırdakl yaslyete millet aoa erece )ır ıtimat ve lmmındaki yola takiben Orhan ızmir vali8i KAam paf8 ve Oı· 

I>ri) A IA Hazreti Hftmayan T6rk getlrdtleree muhterem mecllıt emaiyetle yekdiieriae daya-- pziye Aaareket ettiler. Yolda man zade Hamdi beyle birlikte 
ı,'- ••letçe pro1tra111 muoibinoe milletine kartı alAka göı;erer.,t &illeri hey~tl keramınca dahi rak -de ve rahatlak kendi Orhangazi ve Gemlik kayma 'Valovaya hareket ettiler. 
"•cıa Olonan r~mi t~r1faUaa onların faAliyel, ciddiyet,bimmet maltm olduğa tlaere Ga•i Mn .. memlek~tia• biz.et . eder. v~ , .. 
te •' IDemleketıo her sömreein. •e ga7retlertni Te tMakki yo· tala Kemal Hasretleri ele kendi dalıa zıyade terakkiyata nail 
"ti adın ve erkek ve gen9 mek· landa ilerlemelerini mUtabede ntanına parlak ve bftyök hıs- olabilirler. Ve hakeza nev'i be- ELAA •' RA 1 Milli 
•a1t ller her adım batmda •e ko· ederek feTkalAde memnun -.e metlerde balanmat llt makam ıere hizmet eylemekle Dilaya lf~ • KIUMpluınB Si•-•• 
llırc1.'lla•ba11t, il.ör, kuaba ~e ... mabıuı oluyorlardı Kemali on&· bir relıtirler kl ntaoa atk ve aalbaaa • da çalıtab~~er. • 2 Büyük Filim Birden 
'-'ı ID•Yll,bı mültkA.neyı ke- retle arr.edebilirim ki azis ve iıUlr.l&I ve tedak&rhk ve mede- Gerçı eaası arzettijim veçlıile .... :.;k 'Y~ H•gl ile iaükbal et oeoip Türk milJetiata hallaane niyeti basırada terakki e7lemek bundan ibare~tir Ve ilk~ iki 1 -Go·· nu·· ı Kimı· Severse 
'-lı .. •.• t•mdiye kadar bi9 em- ol•n bo duyguları ~ah AJA buınıonda lr.endiıi dıdma örnek memlekete aıt olan c:an me-
~ıorıilrnemie bir eorette kar Haaretı M.ülükAnenin pAk ve Te rebper olarak mukaddeı olıan nilde •e hakeza beynelmilel 
t1ta1 ~e ••wimi olan duygula- duygulu olan kalplerinde yer ba makıadın boıalHne ciddiyet meıelelercle dahi cloataae teatii 
ı_,ın Köatermıtlerdir. Hatta bun- buluyordu Ye A IA Hazreti Ş•- •e bftyUk bir te•kle çalışıyorlar efklr olunur. Ve meıaili maru
ı,rın,:ok defalar iştıyak al&ka· bınşabrn onlara kartı olan pede- (Do~rndar do1trodnr ınleri) zenin klffeaine tetabuka efklr 
'lladıkıO•ddet.~ı teıırlle HTinçten raoe muhabbetleri dahi ayni Baglln' Ttlrkiyede terenı ye mevcut olduğunun muhterem 
\etın n-enarı ! 0 rllltlyordo. Memle~ dnygnnun tesirlerinden ileri benam olan ze•at •ardır ki millet meclisi ailesine kemali 
''•• "' Ç lumruıle kiz •e erkek 1 l) ' ı 'ft'h ı b•td" • '•••• ••••••• gellyordu(Abıente,Ab1ete ıea er bnalar1n eberiıi Te 1.-ıLı d .. meserrete, ı ı ara ı 1rıyo-••••••••••••••••• ......... "" . ~ 

Ç O R A p İlk marnzahmda eeyahat bepıi Tiirkıyede Böyök Jılillet rum ( Ahsente Absente ses!eri) 
Jtı. prngramrnm loraamdan bahset· Meoliıi Alııiode meb'oa -.e de•- Bitin bu mesai iki memle 

l&ta lll8'bar fabıikalar mama- mıtUm • .Lflkin itiraf edi7orum ki let i~arelerindt' aza olarak Bel- ket mllnaıebabnm yekdijerine 
~. &Ye IDetaoetile f(>bret balan ba arzum beJnelmtlel mer'ı olan ıicambur hauetlerile beraber kartı samimi ve fedaklr oJ&rak 
et. · ~İdeal Xabo Kastor irap- aıal •e Adete uıntabık olap, ftr. ÇAhfıp umlmlyetle yardımda yeni bar devreye dahil olclai-
.. lt P•rıa7aaa liikı ve emaall kiye Reiıicomhuru Ga8l Mana- "bolanuyorlar. TatYlll kelbidan bize te ..... edİJC!f' ve bama ..... 

'tal lıluahn çora,Plarıo en- fa Kemal Bazretlertle Tlrkl7e laatvekll Jamet _pap huretl•r.I· Mticalerl iki me..lebt .,. 
•a uoa• flaUarla Şemal Ba- de•reıl ricali laı.ouun ŞalU..._ ala lalmle aa 

l(!sr-.& erine 

.flay .. tın gillüo9 •e elemli tecelJılerini göateren J!'nnııaoa 
a3z1il bfty6k komedi. Temsil ttdenter : 

Ba4elalaa Beaau4 Ye •oaı •oeı 

2 - Şehvet Güneşi 
Amerika moda ıalonlarıaın sengınhlf l9lade teYrihDlf 

Afk •e ihtira• filmi. Teman ed•l•r : 
&awole Lo• ..... w• &IUT a ... t --·---= $Mofll 0.,.. 1 00..I K'-l JdNae 

15,db - 18 - I0,80 18,46 - t9,16 - 21,45 
Oama glnl 11 te U&Ye •ana, Perpmbe giinii 13 Ye ..................... 



Sabih• 4 

L ecmuası 

Tardır. 

Şehitleri 
Zıya.ret Eden 
Heyet Döndt 

INEBOLU, 17 (A.A) - Qa
nalı.kalede şebitlikleriyele TroTa 
harabelerini ziyarete giden balke· 
Timiz kar~ılanılılar. 

Antalyada 
Parlr. Tezyin 
· Ediliyor 

Antalya, 18 (A.A) - ldarei 
hususiye sahildeki bir parkı ziy
netlendırmek için modern bir 
gazino inşasını kararlaştırmıştır. 

lnıaatı müteahhide ihale edil
miştir. Gazi parkından halkın ko
laylıkla sahile inmesi için sarp 
sahilden denize sabit merdiven· 
ler inşa edilmektedır 

Anlasılamazsa 
Ziraatın Tahdidindan 

Yaz Geçilecek 
Vaşington, 18 (AA) - Ziraat 

nezareti tarafından bildirildiğine 
göre Anıerika ziraat mahııulü· 
nün tahdidine dair bir karar 
olacak Londrada 14 Ağustosta 
toplanacak olan buğday işleri 

komisyonunun alacağı neticeden 
sonra verilecektir. 

Bu beyanat beynelmilel bir 
anlaşma olmadığı takdirde, Ame
rikanıu mahsullerini kısmen ve 
ya tamamen tahdit etmekte vaz 
geçeceği tefsir edilmektedir. 

-· 
Sölan•in 
Ozona ter 
Dökülen saçları yeniden 

çıkartır. Saçların dökülme. 
meıine, kepeklerin izaleıine 
yarıyan en mükemmel ilA9tır. 

Umomt depoıo : 
Alsnncak eczaneıi 

Oa. Pa. Pa er. Per. 
S., (46) 

• Yeni Asır llJ Teıomoz .ıl/34 

HARiCi TELGRAF HABhRLbRi ~ Fransada Bir Kaz~ 
1 Bir Obüs Patladı Beş Nefıl 

öldü 20 Asker Auır Yaralı~ır 

Amerikada Grev Dehset 
Verici Bir Hal Alıyor .. 

························~························ 
- Baş T~ra/ı ~ı~inci . Sahifede ~ 1 etmek teb~ıd.i kuş ısında vaziyet 
Umıımıyet ıtıbarıle grevcıler vnhimleşmıştır. 

iıtedikleri neticeyi yani memur Saat sekizden ~ok eve! 75,000 

Bitler utkile 
Mahkôm • 

sını 
• 

Alman Gazeteleri Fransız Ha. 
Naı ırının Nutkuna Hücum Ediyor 

Te ltçilerin işlerıne gitmeldriııe amele işlerini lıımkmışlardır. Et k 
mani olmuşlardır. Nakil v11sıta 400 milli muhafız caddelerde lta.lya Şarlr. Misakını Ha.kemlik me 
!arının yokluğu, şehire alı~ılma- devriye gezer~k inzib11tı temine için Dli Kabul Etmemiş? 
mı' bir bal vermektedir. Bir çok Çl\lışmaktadırlar. T.ıle!on gaz v11 STOKHOL\l 17 ( A.A) - Fransa ile Almanyanın emııiye-
kimaeler, biıikletlerle hatta pa· elektrik servisleri temin edil- Havas Ajansı Bildiriyor: tini müştereken tekeffül etmiş 
tenlerle gezmektedirler. Yazıha · miştir, Grev komitesi ablokaya Muhtelif teşekküllere mtınsop olan İtalya Te !ngilterenin bu 
nelerin mağaza ve atelyeleriri ragm11n kıtlığa ınarıız kalmıya· İSTeç gaz~teleri M. Bitlerin suretle bütün Avrupai devletler 
ekserisi k11palıdır. Runa moka ,,akları bakkındB şehir halkına nutku hakkında HOn darccede arasında hakiki hakemlik meT· 
bil sigorta şi rketieri grevden teminat vermiştir. uğı r ın iitaleala r serdetmektedir• ki ini ihraz edeçekler i kanaatine 
ıuünbeis kazahırrı karşı, kendi- Va~ington, 17 (AA)- Eğer ler. Diin muhafazakarların n•şirl müstenittir. 
ferini sigorta ettirmek ietiyenlerle ba akşam M. Va~ner Portiand elkl\rı olan Dajtliğt Aelehandıt Binaenaleyh SoTyetlerle Al-
dolodar, nızaı halletmezse San!ransisko gazetesi diyor ki: manya arasında billl\rz bilıliı ola-

LOSANOELOS, 17 (A.A) - greTinin bütiin biiyiik Okyanus Bitler son nutku ile kendi bilecek her lıaııgi bir ihtilat ta 
Bir piyade a!Ryı San Fransia- sahiline sirayet ed11ceğinden kor· kendioıinl ınRbk1lın etmiştir. Franıanın müdahalesi icap etme
koya hıı.reket etmi~tir. kalmaktadır. Esasen hüktıınetin Berlin, 17 ( A,A) _ M . Bar- ıliği Te icRp ettiği takdirde bu 

VANCOUZER, 17 (A.A) - yegane endişesı Portiand mestı· tonnn Bayonneda söylemiş oldu- miidab>\lenin hangi taraf lehine 
Dok amelesi limana gelen taife- lesi değildir. gu nutuk Alman matbuatı tara olmn11 11.zımgeleceğini tayin et 
si sendikaya dahil olınıyan Te Kaliforniyaıla açık yegAııe tındaıı pek fena bir surette kar- mek hakkı ltalyaya ait olacak 
tayin edilmiş olan vasati iicre- limıın olarak Loa Ancelosda da şılanınıştır. tır. M.Mussolini silahları azalt 
tin dnnondıı üor11tlerle çalışan bazı hadiıeler olmuştur. GreTin Gazeteler bu nutku Puanka- ma işinin halli ıçiu bundan claba 
Amerikan gemilerinin hamule- orada da ilıl.nı beklenmektedir. ranın nutukları tarzında bir no· iyi bir yol bolonmıyacağı ka· 
lerioi tahliye etmemeğe karar Minneapolis'de kamyon şoförleri tuk diye tanif etmektedirler. naatlnde olduğu halde, İngiltere 
,-ermişlerdir. greT ilAn etmişlerdir, Boyacı n Londra, 17 (A.A) _ Deyli mabaflli olan bedbinliği muha 

Dok amele1i bu gemilerin çamaşırcı amele de grne karar Telgraf gazeteıi yazıyor: faza etmektedirler. 
liıteıini ıüratle grttv komite.in· nrmişlerdir. GreYin günü hu Şark Lokarooıo adı nrileu l'ıl.Mossolıni yeni miıakın 
den iıtiyecektir. akşllm yapılaııak içtimada karl\r- mink projeıioiu M. Mo18olini e'velce teklif edilen dörtler mi· 

Sanfranaısko, 17 (A.A)-Şeh- la,tll'ılacaktır. tarafından tanlp edilmeıi, uıl sakının ğöreceği işi kolala,tıra-
rin antrepolarında takriben on Atlantik Okyannı sahillerin- Lokarno moabedeei mucibince cağı kllnaatindedir. 
milyon dolllr kıymetinde yiyecek de baıaaten Neyyork Ye Boıton· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bolanmakla beraber greTciler daki gu··mriik ameleai araııoda rük Bmeleai ile çıkan nıza da mektedir, 
bunların t.ıvziıne mani olmı<kta h&lı\ deTam etmektedir. Bu m01· Te,kilılt bir nzlaşına~a THıl 

Du··m·•aatka'r hareket gı'ttlkçe olonrua11 için bütiin gayretlerini Te yiyecek ıtokona malik olan nv ele hakkında i• nezaretinin bü-
f ı ı kt d v Hrfeylemektedir. Aıayioıizligin 

bakkaliye maıı-azaları her mü•· az 8 a,ma a ır. u''k ınemnrlarından biriuin lıa- .1 d d 
" v B ·· "k ı · t k Y tezayüdü takdirinue ıır o Te o-

teriye beşer lilıra şeker on libre 0 gomru ame esı yap 1 - kemliğine müracaat liizomn ha· nanmanın i~e müdahale elmttğe 
un bir düzine yumurta Te bir ları içtimada eğer Y6 'miyeleri 1 1 h k · · . .. hazır oldıı»ıı ıöylenwektedir. 

aı o mu~ Te a em ışını gore- ., 
libKe tereyagından fazla aatmıı.• fazlalaştırılmazsa greT yapmak 
mak mecburiyetinde bulunmak· ihtimalini nazarı dikkate alını,. cek ol:ın zat tayyare ile müoa- · Kirahk Hane 

Küçük Haberler 
Diiııde:n :Su.~e 

iillrı.w:.ı:;tvJ_/bZ>:t.r.. 

Kooperatif içtimaı 
26 temmuzda yapılacak olJ.' 

Zirai Kredi kooperatifleri itıı; 
badıcın aenelik ıılelı\de beY~ 1 

umnmiyeıinde İktisat V ekAleti 1
'.' 

. ti' 
temsil od~oek murahhasın ıP 

·cı 
bıı.bı lkti&l\t veklUetindeu rı 

edilmiştir, 

Kadro Geldl • 
Vilayet lıByttari hıfzısaılı~, 

laburRtııvarı yeni sene kııdr~ , 
dün Zt mat vekaletinden tebl 1r 
olonmnştıır. Bu kadroda l•b

0a 
ratunr miidürü KAzını ııe11 , 
maaşı yiiz liradan 120 lir•! 
iblag olunmuştur. 

Aşı Tatbikatı . d' 
Vıldyet l>aytar müdürü };. 

bey Torbalının Kayu köYO~ 
giderek bin beş yiiz koyuna 'f• 

. .~ 
snretıle yapılan aşıya nez 
etmiş ve 11Tdet eylemiştir. 

Burdur-lspart9 
Zirai lstihsaliot 

Raporları tıl 
Bordnr merkez kazuınıll r 

aeneki iıtıhıa!Atı ile yazlık -~., 
b·1·' iyat miktarı alakadarlara ı 

rilmiştir. jl 
Buğday 26,300,000, arp• 

1
, 

milyon, çaTdar 800 bin, 1° ~ 
(00 bin, burçak 40000, nobnl ,ı 
bin. afyon sütü 18000, bılf)J 1 o 11' tohumu '100 bio, bal 3500 10, 
mumu 12000, gül yağı 50 Jı;l 
dur. ıt 

Yazlık zeriyat hektar itib•~ııı' 
M111r 350, komdarı 1130, böril

911
. 

tadır. Aucak ıüt n ekmek lıudır. zaa mahalline gitmi,tir. 

teniatı temin edilmiştir. Vali Nevyorknn 250 fabrikıuına Bııltimorda da kamyon 'o· 

80, faeıılya 320, mercüınelı: e~ 
kendir 500, patates 4.60, Jte16~. 
tohumu 25, ıoıı-an 200, auııııll lkiçeşmelikte şadırvan yanm- " 

daki Şerif Ali sokağında 10 ~armıHk 25 hektardır. 
Tekili möıyö Merriam mitral· mensup 18 bin iplik aanayi ame- förleri grev yapmııga karu ver
yözlerle miicehbez olan za· lesi Te 2 bin alabama amt>leai mişler Te Qonne Qitiçııtta Dey
bıta koTntlerine kamyonların bir kaç gün kadar greT ilAnıua Til 'ehrinde 500 maden aıııeleai 
,ebire zahire getirebilmelerini karar nrmi,lerdir. Tekıaıta bugünden itibaren gren ba,la · 
temin için yolları karga,l\lık Sautoinoda üç amelenin ölümü- mışlardır. Hlidiıelerin hemen 
Amirallerinden tatbir etmek em- ne Te sekiz bin amelenin greT hepıinde amelelerin ınetalibatını 

rini Terıni,tir. Zıraat amelesini yapm111ını intaç edton hlldiaeler yeTmiyelerinin tezyidi n yahut 
omnmt bir teıaoüt ızreTi llAn neticesinde .Mekıika körfezi l!iim· i' ıaatlarının tenıiki teekil et-

numaralı hane kiralıktır. Sekiz /. ifti~' 
oda11 geniş bahçesi daimi Osman lıparta merkez kaz!\81 ıı•l~ 
ağa snyo Tardır. '.l'eşkilatı iki ıalıHı Bağday 4,698,720 6.p 
ayrı daireyi mnhteTidir, Kalahl\· arpa 2·513 600 ÇBVdar2,oJ.l• 11 
lık aıleye elverişlidir. Talipler h t ~56;i0 'laf'}2880 bOr~ 
[ki9eşmelik kabvuleriode eml&k 

00 0 'yo "' b' ,ııı f 
ıimsuı Ahmet agaya müracııat 4.88560, afyon 810, baş a iilfı 
eylesin. 1-15 (106) bal 7400, balıtıt1mo 325, g 

H: 3 Pa, Sa Per. S:3-4. 200 kilodur. 
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AVBUPADA 
HARP OLACAK MI? 

erikah Muhabir Knickerbocker'in İhtisasları 3 
. .Alman yanın şark c.-pbesı ne 
t enı bir şeki l VMAn baduıeler 

l ınc!an ibaretti : Millt aoıyRlist
tr 28 
el . mayıs 193!l intibftbatında 

l 
lerıyeti kazanmışlardı . 20 ba

l rand ' k 
ltrd • 1 tldar ıonkiioe geçmio-

O b"ltle Avrupada yapılan 

tetkikat ıeyabat111m ilk merke
zinde basıl olAo kanaatime göre, 
c A vropada harp olacak mıdırh 
ıü&line: c Hayır! • ceTabını Yer
mek l&zım $teliyor. 

-8-V' l. ' temmuzda Dr. Raoşnirıg 
ııa~.''°"81• ziyaret ve LehlilMe • 
it raıntarını takdim eylemişti 

Gdingen 

!"~._r•rm"'8~•111fmnn~IH!fll'llP'•~~~•••qpnıııffl'Rl•llllf"l1191""""•"mn•'ı~~~n1 

~ Umumi Piyasa Vazıyet; i 
~ 

llııııım ııı6ı1.dnnıffl~mıııılmııııuıııadıru u~• • .. • • .. • n ~ lllbıı ~~ ~ d ~ ~ 
Borsada Bariz Bir Durgunluk Vardır Y hlnız 
Bakla üzerinde Hararetli Satışlar Olmaktadır 

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

Yeni Sene Mahsulünden Yarım Çuval Çekirdeksiz Üzüm Getirilmiı 
lsede Tekemn~ül Etır.ecliğinden Satışa müsaade Edilmemiştir 

Q ıiyaret birin · t S • Lehistan Korıdoru hi9 bir 
it ~· ıını llDH- Bo D lall B'llt'lla ••••• ı •• 'lllleııla4e ... a.d 'l'etklklerimt. 1oo'lardan lld 1 d'I tt 1A "kt" znman Almanyaya geri ·nrml· Jl8&~a a Bt 'lı ~., ı me,..e nyı ı: Al il l . 
rt 1 Qitler taraftarı, Danzil{ şeb- J'8C~ktlr. Bogön manya e 11mır Jt.rpa mnamelAtında redilmit olan yeYml bölt-.nlere mallara ibtlya9 h&sıl olması ha- Te 200 gramdan ibarettir. 

11
•tra eq büyök adamı V ar,ovayA Leb11tan . araııuda bir mtitareke meTout olan durğunluk elyeYm nazaran bonada klloto 37 kornt Hbile aabuncolar ıura mallarrnı ı Ge9en eenenin bo baftaunda 
••tek Leblilere el uzatıyor! Tardır. Fakat tayet Almanya bftU:lo kuYYetile deYam etmekte fiatle •70 balya preae biriooi milbayaa etmektedirler. Buna hrnlr boreaıında kiloıo 636 k•· 
Danzıg b . I Lehistan la daim! ıorette ıalh Te T• boreada yapılmakta olan ma- pamuk ıatılmıtbr. Ba•ır olarak binaen eon utı,tarda ıabonluk rot f tatla ~96 kilo muhtelif af-

hlıtanıa m ~· 11

1 
~gnıt;ıta 

1 
"~ "' mUıalemet i9inde yatamak amel&t pek oüs'I bir yekt\ne balif utılan ba mallarA il&nten 98' mallar ııra mallardan hir kaç yon moameleai tetoil olonmott• 

8, llluka.,. 0

1 
lave e er.b~ tetm 'b~ • lıtiyoraa Koridor hakkında- olmaktadır. Ra ıuretle t•hrlmi•- eeneıt mahıoltlnden ltet yil• balya untlm ytlkeek fiyatla muamele r~•lrdwlz Ü•llllt • 

t_. e e er mooı ınoe te ır . . d b ,,_. 4'91ahlere D . ,
111 

i ı·k kt ııteklermden Ta• ge9meıe • h: arpa plyau11 meYoattur pmuk ta aliYre olarak 8' - 36 görmilştftr. Şehrimiz nekirdekıi• ü•flm 
oıa arızıg er o ma ı d . • 
" 11111 ayni h•kları babtedıyor meobordor. Eg_,r Almanya enilemez. karat araamda fiatlerle utılmıt Allkadarlaroa Yakl beyanata piyaAıı mutat intizamını kaybet-
I' :C..1ııııtan .ıa L'"b ttbalAt Te ICoridoru gerl iıterH o saman Sen hafta i9inde bortaoa net- Te muameleleri bor• ldar91lne gire bu 1t1ne seytlnyatı rekolte- mit bulunmaktadır. Menim ıoa
~l\oatnun yüzde k1rk betini ona almak i9io Lehlıtanı mat• redllen yeYml ~Ultenlerden fıt.ib· te119ıl Eıttirllmtotir. Ge9ea hafta ıi bagftnkft Tasiyet Te göriiniite batrndan olan ha halin yeni mala· 
~llılg'den 11n· ,.

1 
d 

1
. IAp etmeıi )bımdır. ra9 eylediğhnıs netioeye göre urfında boreacla pamak ilserine nasaran g99en Hnenin iki mlı· ıultln idrakine kadar ba t1Uretlı 

10 g-~ırme,.. Ta ey ı- bo d ı,.'dı. Ba anl ... malar Danzig'le Anapama en 4ayanı dikkat rta a oeman yekdn 128 9u•al mua~ele yapdmamı,tı. Geçen line yakın bir m~ktarda bolun- deYam ideoeıine muhakkak •• 
laittao araıanda meYoot olan ıebri olan Gdingen siyaret edil- yeril ar';" utıt•. olmnttnr. Ktl- 1ene-n1n bu hattaııoda bmir bor- makta Ti tlmdlhk SO mllyon •arlle bakıhr. 

~hoa aıddtyetleri ortadan k.aJ. diğl uman ba11I olAn en kuY• çök küçük pa~tder hıdlnde yAJ••· &aıına kllOIO 17,,, tura.t fiatle kilo olarak ta•mtn edilmektedir. Boru ftsftm ıalooundaki tet. 
lla1, oluyorda. Yetil t•lr budur. Oo be' aen .. lan Te sahireoı eınafı tarafından 110 balya pren birlnaı neyi Balen lft9eD HDI malından kikahmıs• naı1aran bu hafta 

tl l.ebliler hayret i9inclı idiler, deoberi bir harp YHil•f olacatı yapılan ha muam~leler de 111garl pamuk ıatıtı te19ll ~ttlrilmi,tl. l.mlr pl7uuında 900000 Te lk· muameleleri ğayet dargan Pt· 
al~ edi1orlardı, takat memnun saan- T• tahmin edilen Koridorun fiat 2,o5 ' asamı fıat t,4t kurut G99ea batta dk'ln i9ınde geçen tludl mıntaka dalallinde 3,6 ·' mı,ur. Y8'dn itibarile h•fta .. 

rlbaı,orlardı. ortasına yerlettlrllmit olan 'f'e tur. Yapılan tahkikata göre9,4' pamuk muameleleri ba hafta mll7011 kilo mal 'ltalaadafa he· tatı tt2,6 9uya)a balfl olmuttar. 
"'~ıor Rautninı ~·n•ic'h- dünyada hüküm . ıörea buhrana kuru•• utalmıt olan mallar •ki oJdokva bir •a•llhk ga.t .. rmlttlr ... , HilmlfUr. z .. yti• piyuaıı Boft itibarile ıat•• mıktar " 
1 it tebltler araıında daha iki rajtmen intaıınan ikmali l9ia Ye to11 mallar olup bu eeae mal- Pamak rekoltulnin baglnkl tlmdlllk darıandar. flatları •t•tıda lfÖlterllmek&edir. 
~tl11ıaat llliinaeebtler teeuüı et- hummalı bir faali tttlı ah dan Jarı baQ4a11 O,S'1 karat dfttkflD• yasiyetiae n"saraa yapalan aliTre I•r Ne•'i Batıt Jılıktarı ~llo 

'ttt. Dao•tg Ye V artova futbol bu hir Koridor t:dae o~on:o a fiatla utıloıaktaclır. ıatıtlara ai& Hatlar pek te iıtiı . Boa hafta IQind•. Boruya QaTal ::rıatl 
°'1•rı araeınd 

1 
k bi f8 d d bil L 

1 Ge9en hafta boracı. 220 9a- ıar edilecek bir raddede görtln- ka7dettlrllmlt olaa lnoır miktarı aıgart asa• 
.... _ a yapı aca r saman mey an a e yo .. ttı. 1 r A k 1 · 57 ıt. .a 5 711 ,~ için bir ümü ka ıa bedi 

8 
Ta yer ı arpa Atıfı olmut Ye mtımektedir. Yapılan tahminlere 19 9aYal hurda maldan ibarettir. v• er enmı, •" v, 

l11tfttf 
80

· g ö '· ~ 
1 

Y Gdingen, Anopanın en yeni fiatlar 2 ile 2,376 kurut .. raıın- nazara• ha aene lktitadl mJDta- Me•ktr hurdalar '10 ile 4 26 mallar 
1•a- • Don serme rnanı mı· tehri Te dünyanın en yeni Uma 1 ' ' 8 ~ıt bir b&d" k idi • da da aomutta. kamızdan 30 bin balya k•dar kurut arumda ublmıttır. 5 Numar" 39 0,0 8,60 
t.ı.111,,ıe D 1~ I' ;n • :a g~ • nıdır. Böyle olda~n halde etki Geçen aeneııin Bu haftHıoda pamuk iıtihul edlleoeti ümit ltSS aenetl inolr mabıolftnfln 7 c 37 10,00 10,00 
t•1a l•ldll •;;•g ı er artı ar- zamanlardan beri tanılmıt ohm boruda 1135 çnYal arpa moa- olunuyor. lsmlr pi7aA1ına arsı tarihinden 8 c 29 10,60 10,60 
tıı,,, faka;rL h~~zig~tler kaza7·. hlr9ok me,bur limanla.rl geride melesi olma' Ye f latler 2,53 ile PAmuk pi7uaıı balen ııoak - b11 tarihe kadar bonada moı· Yektn 162,5 
di1e batırd 

1 
e Le~· ;c18._ria11n. • bıra'rmıştır. 2,93 kuruş araıında bulmu,tu. tır. Ooflmtlsdekl haftalar içinde mele görmilt olan tnolr mlkta· Geçen hafta &atıf miktar .,.. 

"191ıi Paha~ •Dr. 8

1 
1 ~1

811V au•ıg Denizciler ve ıiya!etçiler ha- Arpanın ıon iki hattalık f latları daha bir 90k allTre muamel&ta rıoın 1'7,549 911•alı harda olmak fiyatları ben99biati bulmo,t11: •r rvv anz g ı ., artoY• . l k .. L bt b . 

1 
"uıda 1apılaaak bir bokl ma 

1 
r~9 ° ma uzere. " ıtao arı• ıuHında nazarı dikkati calip bir intl1&r olanabilir. üaere 1999,S 911•ala ballg oldu- 6 No. 18 9,00 9,00 

tin bir ı.-pa L-.11i tti V 9 cınde pek a• kımaeler bu garip fark yoktur. Eeaaen cil•'t mtk- Palamut 111 T• ba mliddet sarfında lzolr- '1 c 27 9,'15 10,08 
'J' ııwu 1• 1 • ar- ki' · · i bil bll · 1 •hlar kaaau4ıl1&r, akat Dan . mey ın ııtmın e mıyor ar. tarda yapılmakta olan ıatı9larla Ba hafta ~lamuton l~~uıı lerin__!ı.92 -11 H Te bardanın 8 c 100 10,60 11 

riher de n. 
41 

a - D•- cı,..... ..,.. it 11i- geÇi a a -t'a11fyet1ni nMra f,t!-e,se ~ l'U' ara11n a ntılmı' ~ IT,5 ·ıs,75 
lıttılar. Almanlar Gdingen dıyorlar. k&nııs görlUmektedir. kıımen oanlı görölmö' Ye bor• bulundnJa anlatılmı,tır. 1983 Yekdn 206 

llillt aoıyaliıtlerin Danzig'de ~ondan ~n ıeoe nyeJ orada G99en aene ile bu 18De fiat- ıaya kentah 831,6. 856 kuru' aeneıl mahıulilnden el'an 200 800 Ge9e11 aenenin "J'ni hafta11a-
~'1tllrleri itler feTkalAdedir. bır kaç yhz balıkçı oturuyordu. ları araemda iae bari• bir fark arasında fiatlarla 607 kental 911Tal bulunduı• tahmin edil- da boreada yapılmıt olan 9eklr· 
L llııg bir ıerbett h" h 

1
. O zamaa Lehliler Te ıiya1et9iler olup geçen aene fiatları daha tırnak, 278 karottan 9' kental mekte elap mH·ıim icabı bu dekıis il•üm ntıtları •tatıda 

~'il te 1r a ıne ·· 'idi l kild · 1 
)tt ''•hclanberi ruilletler cemi· bile Gdingenin nereıi oldngunn yökıek bunlmuetu. kaba Ye 195 kuru,tan 56 kental malların hurda mahiyetini ikti- goıterı 1 şe e teıpıt o un-
) 1 bg yüzden çıkan ıbtil&f la _ kat'iyen bJlmiyorlardı. Baltla nnfoz palamut moameleıl teıoil ıap e7JtMliğl tabiidir. mntto: 
\::69 defa meşgul olmaıa me:. Bugün tehrin şarkında bula- .Piyaea hararetini btiıttn kay ettirilmiştir. .. Baıene al&kadarları t~rafın- 6 No. 68 10,1' 
lt kaımıttı. MilU ıoı.raliıtler nan kayahklarm en ileri gelen Ye.tıle muhafaza etmektedir. h- Geçen hafta palamut nzerlne d~a 7apılan tahminlere göre ln· 7 c 14~ 10.92 
ı_11~•uu, geçtikten sonra Lebiı- bir noktaıına dikilmiş olRn mu . m1rde ıtok bulonmadı~ı ·ye gelen boraAda muamele olmamış Te oır rekolt•I iyidir. Ağaçlarda 8 c 1067 11,115 
tıı ... •le Danzig 1&raıunda halle- azzam bir salip geceleri elektrik mallaruı hemen Htıldıgı ıöyle. geçen aenenln ayal haftaıında Y•. meyTelerde haıtahk görülme! 9 c lSO 11,70 
tı. 'lllit yalnız 82 me11ele Yar- JAmbalarının ziyasını 9ok usak· niyor. beneçbl slr ıatı,ıarın boreaya mıt Te bu mllnaaebetle idrak 10 c 1'1 12,,8 
lO ~tanların .. 

0 
mühimlerinden lara kadar göorlermektedir. Bu Son .~aft.~ i9inde ltoread~ mu- kaydettirllmlt bulunduğu anla· olunacak mabıulttn kalite itib~ 11 c 20 14,43 

10,73 
11,016 
11,60 
11,985 
18,26 
1•,43 

'l'l•ıi halledilmittir. ziyalar 47 bin nüfoılu bir ,ehlr amele gormu' olan bakla mıktarı şılmı,tır. rlle geçen HH m8'llarına faık Yektn 1667 
lı llıııt •otyaliıtler iktidar meT- üzerinde dalgalanmaktadır. 8381 çuYaldar. Bu miktardan ha- Kental fiatı olaoağl kanaatı bu.l olmakta Şa hah• nauran g99en aen .. 

1 
ı,, 

1
, . sır olarak 8,125. 8,875 kurut NeYı Ke.miktarı Aı. A. bulonmuttur. nln bu haftaıında olduk9a m•· 

'llhap 9meden evnl yaptıkları . Bu hmaoda tahmil Te tabliye f iatlarle 6821 çuTalı hanır 8,8125- Tırnak '178 471 ö20 Rekolte miktarı 380,000çoTal amelAt yapılmıt Te fiyatlar mil-
'igti.. propagaodalarmda Dan- edılen 8'1anıo miktarı Amster- 8 375 ı,. . f . 2 1 Kaba ıHl 270 30() t b l dil ktedl B ı d ıalt balnnmutta. Ba Hne iM ~ .. J\.lnı .

1 
' h k , ..._urnt ıatlarla 100 çnTa a m n e me r. on ar a11 

111 Oldu an1ay.a 1 h a .1 Y~- dam veya Kopenhag, Havre Teya Tadeli olarak eatalmı,tır. • engin 74. 240 2'0 70-80 90Yahnın hurda olacagı durgonlok buUln kuTTetile hüt-
ltaıbu1tı ğaııu ılan etmı,ıerdı. Bord~r, Brtımen veya Stokholm, Geçen haftakı eatış mikttuı Rekos 119 202 202 tabii görftlmektedir. HaTaların mönü lora etmektedir. Onttmtia-
l~ltiiar Ilı IDll.~1 ıoıyaliıL lideri StettlD nya Da~~lg limanla- 183' QDTah hazır Te 2200 9uvaJi Yekftn 1'12 mll1alt gttmekte olmuı dolayı- deki rekolteye bu ıeneden 12. ıs 
l',,fota eTk.une geçmit,, derhal rmda muamele goren 8fyadao Tadeli olmak üzere 353' çoTal Şo heRaba nazaran ge9en ıe- ılle ba ıene inolr mabıulüntin bin çunJ kadar mal deTredlle· 
.. , ... ,, :• gıtnı if Danzil( in her çok fasladır. olup hazır mallar 8,8126 - nenin bu haftas~na nispetle bu Afuıtot ayı ortalarına . doğru oeği katiyetle tahakknk eımittir. 
)"-illa 111h Te . miıealemet i9tode Geceleri elektrik ziyaıiyle S,(8,76 Te Tadeli mallar 118 ıtıne palamut pıyaaaıı tam mi- piyuaya arHdlleoeğl kanaatı Bal mıntakalarandan alınan ha-
Aea..-.111~ Ye~uhıa~an.la doıt olm"k tenYi~ edilen salibin. buluodogu 81375 _ 818476 kuruş aras1Dda n~ılle ~argon Te fiatler de dflt· umumidir. berlere ,ımdillk mtiuit naurlle 
~!"c: 

11
1 ıö~!"~ıştı. Dr. ~ao,. yere ıleride bir klhıe int• ola- tiatlarla muamele görmütlö. gön gorttlmektedlr. Boa ~afta A/gon bakılıyor. Mahınlün ha 18n~ ge-

tı '-illa "'"• onune geçılemıyeoe· nacaktır. Bu killH Lehlllerln Geçen aenenin bu haftasında yapılmıt olan muameleler pıyaıa U1nttaraoa maddeler inhiıarı 9en •eneye niıbetle eyi olaoatı 
,,

11 
• clotru değildir. Bia milll nazarında en mnkaddeı bir eter boreada 85' çaYal haıır bakla. tetkil edeaek bir miktarda olma- İ•mlr t•beat 1"ı hafta da afyon .,.. erken idrak edileoeği eöyl .. 

Cttı,.._:tler harbin hi9 bir fayda olarak tellkkl t1dilecektir. nın 8,026 ile S,22 kurut araıın· dı1tından ttatlerlne de pl7a1a mtlbayaatına deYam eyledill bor- niyor. 
"fttt. 1eaefioi biJiyoroz• de- Qönki Gdingen yeni Lehlıtaac1a da aatlldıtı anlatılmıştır. naurllı bakılamaz. Şehrimi• Tı· ıaya ka7dol•nu maamıle dttn Son hafta i9lnde Urıaaaa 

lttc.t da~an yegine yeni ~ehirdlr. Son hafta l9fnde baki• mu- oareı oduınoa Rlfredllen en IOD anlatılmıttır. tsmire 1arım 9a.,.al yeni ••• 
()•t a • . fakat o zaman bana Zengin olmıyan Lebiıtan amel&tı 1108 pek hararetli de- rapora nasAraD temmu• iptida· Ba hafta arfındul mtlba- mahıall 9ekirdekıi• üıüm geti· 
'" -~ 111 ınıeler biliyordu, timdi Gdiogen için yü• milyon altın Tam etmit .,.. alıcılar ttUhah ıında İ•mirde meYoat palamut y•t miktarı '199,6 kilodur. rllmlt IHde hunun mtltehauı• 
b'Plt b lll 111-.~kilerde oturanlar1n dolar ıarfetmı,ur. Fakat bu para hareket etmittlr. ıtok miktarı 40 - 46 bin kental Fiatlarıa mallann mabteTi bu- larınoa yapılan nıuayenetin•• 
ltl'••u il hakıkate Takıftır. Dr. Gdingttn şehrinin Lehlıtan iCJiD Anoak ha•ı allYre muam•· arHında tahmin edllmektedlr. landatu mörfta dereONine göre heoft• tekemmül etmemtt olda· 
'11ldaıu"1b Lebııtanla Danzig ara- balı oldngo ehemmi, .. & kartllın• lltta iıtical göıtermit olmuı Z91ln'/ltllı tayin Ti te1blt eclllml' balun- ıu anıa,ılmıt .,., piyaıaya ars 
~ltQae 1 t~l&fJarm meTzoo b.ah· da ıolda ııhr kalao•k kadar fiatlarda oti•'I bir teaeuttl bu· Son hafta sarfmda bortaya muı haaebllı b• hafta flatları edllttmemittir. 
o lerıe~:·1 için Leh hii~tmetile ebemmtyetıizdir. ınlllntl badi olmat lae de tene•- 2S,'1'1 karaft&D elli bin kilo Mira da ytlsde 14 morftall 76, yflzde Umıımt PllJua va...,ı 

:••••ta. k bir mütareke aktet- Vakit - Sonu var - •iti miktarı .. yanı kayt bir malı Ye kllotu U,98 kura,tan 12,76 morfinli '78 T• ytt .. ıe 18 İ•mir hortuının hububat n 
t'' lftıı ~ . on eerıelik mütareke miktarda delildir. 11700 kilo •banlak nytinyatı morfinli mallar 80 taru'a ntıl- 1ebair kıımmda her ıttn mtthllt 

~tı on
6

' 
10 ~t-biatan ile aktet JılıL• Vılı'lırı'ıı Şa kadar Yar kt alıcıların ıatıtı t919ll ettlrllmlttlr. Ge9en mıttır. bir canlılık görölmRktedir. B•l-

'-11•h•de •e~ehk ademi tttcaTöz • taaddftdüne ka"ı Atıcıların ut- Te ••••iki haftalar HJthıyatı Şn heuba nuaran yüzde 12 day, bakla, ~amdarı öser.i•• 
t, .. "ketj:1 ~·.: IDÜdı~etl birdir. Bu İlk Yeya orta m8kteplerde mat rtıkabtıtlnln J7I neticeler tlserlne boruda muaıi.rel• , ••• morfinli malların 112, yüzde eaaıh muameleler yapılmaktadır. 
,, •: l:litı~ 1 ~ ettıgi netıoe ,o okuyan Te her hangi bir teYIH etmiyeceıı kanaati nmumt olmAmıttır. 11,76 malların kll0111 936 Ye Pam1at plyaıuı tlmdllit ta· 

l~Q ~ r ııteree A vropada der1ten geri kaJmıt çocukla· gibidir. Geçen eenenln b11 haftuında ytt11de 18 morfinli malların ki- blidir.Onümtladetı haftalar l9lad• 
, lbtı;~e ettirebilir! ra derı Tflrilir Te imtihana Şimdilik fiatlara müstakar kiJotn 2',18 - 26.91 kurut ara. loıu İH 10'0 karata muamele aline muamelelere permi Yeri· 
,_ .. '•ı11d ' ki Danzig'le Varşova vetittirilir. oaJSarile l•akılmakta ıee da ıında fiatlerle 76100 YI kilota ıörmtitttlr. leoeğl kaYYetle tlmit Te tahmt• 
""'' "'kted · ı ' ı 6 ed 1 t • teıı b 1 t1n mütareke Hlı · Terfii ınııf etmit talebe mebhus eatmak rekabeti orta- 1,6 • 11,84 karat ara11n•la flat· G999n hafta lahluroa Taki t ı1or. 
)"'tna1r. 1 at için zamırn kıuıan- beler yeni 1808 derelerine ha- dan kaldırılmadıtı takdirde fl· lerle de 7910 klloıabunlak Z.7atı milba7aat 6"' kilo T• '100 gram- Ze1tinyağı Ta palama& pl7a-
''k•t • rn.ıakaıııilınA milıtPnittir. zırlaı11r. Muallim derelerini atlarda önömilzdekı hafta l9lnde aatıt &81911 ettlrilmlttl. daa ibaret T• flatlar a,aı mer- ... , durgun bir halde olap 
tı.:ı•ltı Yrn zamıuıdA .t\ Tropanrn 

1 
tiv:erde verır. htiytmlerin bir tebeddfll olacatı tahmin Yapılan Jaaıaıt tahkikata .... k•H• balaamattu. Temmn• ayı tnhl•rıo mttb•yeatına mtinhqır 

ı11 ,"11 ~d· ın l h "«' nıiieıalt1me- gıt7.etemi~ idı.re mttdttri,eti- •dllmek&edlr. saran pı1uaü •banluk mallar .. rtaa41a meüt.r idarece yapılıp kalaa af1on muameleleri ulda 
el ~0• Mt'ne•n lt; in temin rıo miiracllAtleri. 1-6 PtaıtM _.. .. t eJewılap Ye ..... iri .. bena7• tetoU etllrUm1t olan Ye tabit bir halde oere7aa e&-

141110 ı1 .. ·l~ l ıi lflt .-eler. l rzrx?.rn.-Lı 8ea •ana lgl .. e lto,.... .... baa lllalH•ı•l.ı •tla N u•t mflba~• Y•kba 11,04' kilo - L/lt/tn çnlrirıiz -
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~ Biraz Evvel Braktığı Yere Bir Bomba Düştü r Zm••I •n•t;tii Ü ıııeyv•cilik pro· !arı bitmiş olan Yüko•k Ziraat kesine Jl[a.ruzdur 18-19 2901 (92) 
: : feeiirii Bin.\ z B~r~ Ege Ye Ka- enıditüıf,rıden bn ıene çıkan Sıcakların başlamaeile bir 9ok 
• ~l5 - • • k ı. • rat.lenız ıuıntaknları meyveleri efendilerden dördü lzmia müca· çocnkların olar olmaz yerlerde 
Dııydugu merhıunetıen ço 

1 
ırnnarınılnn sola do~ru s•yrıl- d 1 hnkk1111Ja tetkilrnlla tmlonmak e e istuyonuna biri Adana denize girdikleri görülmektedir. 

Bilhl\BBll BalkeTinden itibaren 

lzıoir Birincı 
ğandan : 

kavvo1lı bir şeydı. Bu haglı mat?a haşladı. Aclıın sdıın iler iizere yanında asiıılani ile bir- mücadele iıta11yonuna biri Eski-
adam ırnnkl kendisi idi. • E,aer lerken haşanın iizerimleki pen- b l"k ı . .1 1 . • ~e ir islah iataayonnna biri 
lıoınha dıııarıda patlarsa yere \"n· cerelere baktı: Bunlardırn biri, 1 ·ro ıugtinlerue 1.ııııre hareket u •tk'" • ıııh · ta ·k· · v ~ ,. ı. e'~ oy Ul a ıı BYODUDR 1 ·ısı 

tarım. Pf!er burada patlanıa:ı-.ı;a hirn~. ileri do~rn çıkuılınış hir ed<>ctık ve Ege mıntakal!lın<la • Karacab~y harasına ıtajıyor 
o \'l\kıı onu yakalayıp tekrnr çelık levha ile korunıııuştn. A~ı- tetkıkntıoı lıitırtlıkıen acınra Ks· ihtiıaeı ynpmak üzere gönderıl· 

Karata~a kadar b(ı• arealardtı 

~o Tazizet nazarı dikkati calip 

bir fekildedir. Ailtllerden mü-

Hacı Mehmet Ali ef~ndi i 
ıairenin ŞILyian tabti tasarı ol. 
rında olup gayri kabili tak•1 

bolundoğondan bilmü~ayede f 

dı~ıuı ntnıam Utzımgelir.Yırmid" lcr peııçerelere hoş yere tüfek rndf!niz ıuıntnkasına geçecek mişlerdir. ü~ efendi de Anadolu 

b 
ı. 

1 
ı. •• ·.1 ı. " eaadeıiz kaçan küçük çooukl"r 

ir tiııı in ınaıl uınıuiııı var.Benim tııkıyorlanlı. El lıorrıcnları ise Tralızou ve Gırnsorı Hiıe bava• dabılinde tetkikata çıkmış oJan 

lmrn<la işim ne~ Ben hornıla ll•ı hu çclık levhanın ardından atı· I lısırıde vazıfesıııo devam eyliye- ptolesörlerle refakat etmekte· 

rnhtile şuyuno izalesine m~b~ 
m-ıce karar Terilen dördiifl 

ekeeriyeti teşkil ediyor. Bn IB· SoltaniyA mahalteıinin 8• 

gezıyornıııf > Ölse ebemmiytıli lıyoıun. Durmayıp ilerliyen Qeu: cektır. dirJer. 

yoktu. Onnn sılontısı kınıııııdaıı c~ıayct buradan bomba ~tacak • • • • 

vıırulınak korkusundan ileı i ~e olurlurım hem bom hayı, hum ite ,, ., 1 b 1 s· . ·1 ·kı . 
Jiyordu. Fnknt hu sıkrnlı da şu Ollll atnn ol.i gururum _vo () zn. v o ey Il ırır .. cııı erı 
bağlı vo muztarip adamııı vaziye- ınan onn hır pakt>t gıln yhkaln

tinı seyretmcktcıı çok dnlın kolay yıp kabil olduga kadar uıaklnrıı 1 B 
katlnnıhr lıir ,.eydi, acı ç.,kerek atarım.> diye diişündii . Höyİe u Akşam Altınordu Sa-
imlrnusızhk içındo bulunmak iki biikliim yiirih·iip duruyordu. b d y } 
tan.. Haeka hır ş(\y daha cEgl}r çcık nzaga ntıunaz anı 8Slll 8 apl ıyor 
y1'pmadıgı için ipleri kesmek howba parçolarını karnıma ye- Atletızw tıeyetı tarafından kar~ı nyanınagıı başlıyan altı.ka-
üzere, elindeki bıçakla adama riın •.•. >. Dııimn ilerlıyoruu. tertıp e<lıteıı volcyhol hirinoılik nın fRzlalaşması ııoktaaından 
doğru yiiriidii. Esir kendisini Yanık kokıılnrırıın fa?.lala.,uıasıle miiRabıılrnlaruıa hu akşııw saat şayanı tavaiyedır: 
ölduruıege geldiğini sanJı, daha lıoraber srkasıntlan duvarın da 12 do Altınordu kıılülıiinün Tıl· Yapılan fikattire göre bn ak· 
fazlu bagırınak istedi; sesi za- yok oluvermesi ait kat peııçore. kilikteld tıHhıısıııcla bıt~lanaoak· şaın birınoi müsabaka K.S.K.· 
yıllıı<lı, ıslık halini aldı. için" lerindeu birinin <iııiinılcn geçti- tır. Tııı nova uırnlile yapılacak Altınordu ikinci müsabakada 
korka çUkon Qen, ellerine yapı giui ona anlattı cBombayı ya- olan bu bıriııcilıklere Altay ka- lzmirapor-Şllrkepor arasında ya
şan kanların lınlaştıgı yaralının kalıynhilirs.,m pntlntmadan rıii· Iübii gcçerı Perşembe nkşamki pılaoalctır. Altı&y koliihii iştirak 
elbiseiini yoklarken bir yandan hetçi odasına atarım. Pcnçero- atl.-tızııı hı·y••lının ıoplantısına ettırılmediğınt- göre bet kutup 

billerde banyo almak eeaaen Süleymaıı ıokağında kain ôeıı> 
memnudur. TAhlikeei de malftm. 335 metrf' murabbaı mah• 

dur. lzmir poliıi ile belecliyt,ei· hal'i Te birinin kapunnda dD 

ııin l.tu işe yakmdan iilli.ka göı- rakamı bulunan Ye lçeriıİ 

termoleri Te huenle geleblioek girilinoe tahtani bir sofa 

fenalık -ve tehhkelerin önüne küçUk bir büyiik oda ve aı 
geçmeleri temenniye t•yandır. tarafta mntbak ve heJAaı ,e 

Doktor 

Kemal Şatir 
Memleket Hastanesi 
Dahtltge Matehaasısı 

Mnayenehane Birinci Bey
ler ıokaıtı numara 86 Tele· 
fon 3956 

miktar aralıgı Ye kapısında • 
rakamı mevcut haneye ğiriJdl~ 
bir yolluk tahtani hir oda 

mutbak Te belAyı mubtdfİ 
her iki evin araeında bir eı 
ranoı mevou t Te arsa her ilı 
yedi yüz lira kıymetli iki 

hane ile yine ayni sokakta 1 

numaralı ve iki katlı haoe0 

birinci katında bir sofa ve 
oda -ve üst kısmı dahi kezıı d b b 

· · .1 ı. .. d . .. .. atHmdıı. yaınlan bu müsadllka-
a om anın atılabilcceğı p~n- nın ününue uuluıııuıyacagım içiıı murnhlınsıııın gı omeuıe!lı yuzun· 1 "k' h f B k _ arın ı ıucı a 'aaı oca ta ımı 

cereden ~özlerini ayıramıyordu. duvar.ın kalınlığı da henı kur- elen i~tirak ett11 ılnıeıııektcdir. K K A d l"bi Evi Karantina tramvav cad-··· .• . - ltınor u maçının ga ı · sofa ve bir odadan ibısret "e 
Nıbayet parmaklarının altında tıuır. ~ ovlıeıçı o<lasınıu hoş ol- At letızım lıeyetı A ltnyııı ertesi 1 .. .• .. d I . deıi kara.kol karşıaıoda No. 596 1 ı e, uçuncu hafta a zmırspor- T ı t N 2545 tarafta bir ınuıbak TA belası 
ipleri duydu Te bıçagını bunla- ~ama ıurn,_ cıra~a ıplerırıı kcsti-lgiiııkii ıuiirn.~aııtıııı nazarı itibar~ Şarkspor maçı galıbi ile karşı- e e on °· 
rın altına dogrn sokarak kesti• gı bacağı kopuk adamla kerıdı alaıak murahhnsıu ıunzeretıuı taşacaktır. ıon hafta maçın ga · liiı•••••••••ıiı(81116•31ıı1)ı..•ıarkaya dogru cüz'ı mikt• 

Adam artık bağırmıyordu Ölmüş arkadaşlarrnıu balunmaları111ıı 1 kalıfıl eclıp uırıucıhklere iştirak hl>i de 93' aenaai İzmir tampi· ( A avluıu mevcut 450 Jira kıy&Jl 
'feya bayılmı~tı. ne eheıııwiy!ti vnrılı. Duıuau ,ettll'llti0 hor lrnlcle lıu giiıel ıpora yonlugono kazanacaktlr. ş rıyor bir bap hane Te yine ayni 

Qen, gözlerini kırık pencere- aralandıkça bile asileri göremi· Yeni kanunların tı\tbtki do. hl\lde bermucibi tapu 156 
den ayırmakeızın, koridora dön. yordu, çUnkü iinii çolı k levludı . r'717:/7JJ/LXZZ"/Y//L/L~/Y... Bir l\lahkumun Parası Jayııile müessesatı boıosiyeuio reden ibaret ve beher mett, 

dü. Kokunun de1ti•ikli1tioi far- pençoredcıı {riiılerini bir tiirlü ZABITA VUKUAJI yarını lira kıymetli bir )(I " v ,., o Hapuıhanede katilden mah- moameJAtını Te mnhaaebatını . . ''' 
ketti; &anki ancak o ıaunan işit· uzaklaştıramıyordu . Fakat ken - ananın mUlkıyetlerı açık ar i l~ kum laıııail oğlu Muıtafa Alinin t"nzim Te t6dTir etmek üzere ma ıuretı"le Te bı'rı·ncı· arttırıil 
mego başlamışmiş gibi, yahla- diıini anyan hakışları hep iize- ~7.7..71Z/'J'-7...z7.7.ZZ7.77/J.zr.B:.L,. d k 'mP tl o az lirasını Terwiyerek emni· azan ruttddet bu işlerle me•gul 28/8/93.. 1 -· ·· d t ·t 1 
rın iniltilerinin de ulama halini rinde dnruyordn. J>olishıri ra- ~amaro ar . .. . . y !il 88 ı gunun e aaa > 

iki 1 K 
yetı ıoııstmıal eden sabık hapı•· olmtıA lieana A'ina bir muhasip mUlkı"yetler'ı yapılmak u··zer• 

alını.., olduğuna anladı: Odada bat11z eden yaylım ateşine rag- ne aptanı DGğmDşler b l v ., 
I l 

u 
1 

d ane baş gardıyanı bsan efendi iı:: arıyor. lhtiyaoı olanların ga· tıl11ta konuldu. Bo arttıı 
perolJa ı !atılmış olan ARJ'B, ah- men bir teyler olup hittıgini ıcz- ııruntı( il ı ı nıaz vapurun a " 6 ~v bakkınllaki tahkikat öçünoü f' 1 'd öd'" . - · d biJJ 
lan bombalarla Ateş almış için memelerine şaşıyordu. }fazla kanıorot Hüseyin oğlu Hüsflyin, il "kl"k b ze ım z ı are m urfyetine mü . netıcesın e sah' bedelleri ta 

b 
m ıtautı ı te a,lanmıştır. ııı 

için yanıyordu. bombaları olmadıgı ve atınadaıı aşkıımornt :M ııslnfo ogln Dar· E k raoaatları 2-5 S 8 olunan klymetlerin yüzde yet 
srar et b · · ' 

Sa yok, merkezin aıileroe önco etrnfı taraSBat ettikleri bir- suıı ve oşc;ı nurınıış efendıler E~refpa,ada Hacı Ali efendi Dr. Atı• Rıza . eşını buluna en çok uttı'. 
zaptıudırn önce yarahlar (arlık denhire aklına ~elıli 1 o sıraua vııpur ikinci knptırnı Xnri beyi cadt.lttemde Muharremin kahn- ıhaleai yapılaoak akıi takd

1 

esirlerin bir de~erı yokta: Qen <la snnki bu <Hişünce polıslerce d<Htıııii~ler ve iki dişinı kırmış ıinde otuı·makta olan Ahın"t oğlu en çok arttıranm taatıLüdü 
yalnız kendi adamlarını dUşünii· hiesoılilıniş gibi, ııperlı pençe- Jnrdır . .:\liitccavı.,,Jer yakalanarak Yabya111u üı:erinde bir parça Oo"'gum Ve Carrah"ı Kadın kalmıık şartile satış on beş 
rordu) kömür bRline gelmiş ola- reden bir haş göründii . Bu başı adlıyeye verihnişlenlır. Eı1rar bulunıııuş ve keodısi ya. 1 daha nzatılarak ikinci arttır 
caklardı •. Çıkmak! ka9mak! ilk usiler görmiyorlarsa da kendıoi Zabıtaya Hakaret kalanaı-ak ihtııuu mahkemeeine t Hastalıkları Mu·tehassısı lan ıs;9ı934 perşembe giiniill 
önce düşünmek ve bundan aon- görüyordu. Sarhoş olbrak Zabıtayn ha- verilmiştir. saat on birde yapılacaktır. 
ra da kabil oldugu kndar RZ lp cambazı yürüyüşündırn der karctle lıulıınnn Atlil o~lu Hadi Arkadaftnln Parasına G6z Raşturak Kestelli oadde- arttırma neticesinde aahş b'~ 
harekette bulanmak ... ~'iril tiril hal TRzgeçerek gclişı güzel taban· ve llecep cı~lu Hıza efendiler Koymut ıinde 62 numaralı muayene· ne olure.ı olınn kıymetıer1 

titremekta olo1as11ıa ragmen hep casrnı ııkıp ileriye doRrn atılan hakkırıdaki tıvrnkı tabklkiye Balcılarda Pıyaloğlu haoıuda hanesinde her gün saat 3 ten bakılmıyarak eo çok srttır' 
kagmakla me,gol olan zihni kemerin altına vardı. Pcnçere. üçüııcii nıüstantıklı~ıı l"Oritmiştlr. bir odtlda yatan Hakkı f)ğlu Mu- sonra hastalarını kabul eder. ihaleleri yapılacaktır. lşba gı 
>ldakça açıktı: Kenclhılni bir !erden bir yaylım ateştir haşladı He!'I Suçlu Hem GDçlO harreın efendının Otlketi oebinden Telefon: 2987 menkulA.t üzerinde her hangi 
;eınerin koruyahilecegi 1101 yana ve biraz evYel hıraktıgı yere bir Degırınoııdagında kasap Sa- ıki lirası çalınmıştır. Zabıtaca B 7 (248) ıoretle hak tülebinde bulnn11tJ 

d 
bomba dü~tii: Va raınadıgı polisi, dık kaçnk et eatcrken k(\ndisıni hk k b 1 ... ı o~ru gitmek .•• Sag eli ile kapıyı ta 1 ata aş ırnmıştır. ellerindeki reımt Teaaiki ile"' 
btr kurşun daha gblebıleceıtini yakıdıyarı zahıta memurine ha Silah Tah ı ı Şldd \Çtı, ıol eli ile ıeı çıkarmama· h arr s ettendl DOK.TOB likte yirmi giin zarfında biri 

tHını arkadttAlıuına i•aret edi· dii~linerek bomlıayı nlncRk elini karot ettigıntlerı tutnlıııaştur. Kemerde Ali oğlu .Mehmet, 4 
v v pencereden k d .. b" All Çull nm c:.ı H t' o [ icraya miiraoaatlari Jfizııı> 

7ordo. Üıt taraftan düşmRnlar çı ·ıırına nn once ı- ece 
8 1

"' ar Oemal oğlu Arap Ali, kasap a ıp ~W sa Aksi halde baklnrı t .. pu sı·oili 
rnz tereddüt etmi~ti. Qon ıııol .N ıuııazgftlıta il üseyıu ojtln M l •• .. 

ken,lieini göremezlerdı; yaloız 8 ıınut ve .Mnstaf>\ oğlu Meh- malAın olmadıkna paylaıı-•4 
kolondan hafifçe varulmuştn • .Mehmet efendi, :Feyzı ve ogln k u ~ , ... 

asilerin hali -vaziyetten onlar ha- T "P' T "l l" .:ıı J{ met, eçeoilerde Emin oglu ~a- ı harı·9 kalırlar. SatıA peAı· o ~ 
ang - ı.en - ayı o< nrıneııen emal ile di,l?er ojtnlları Haıan 1 "' v " r-

berdAr edebilirdi. Adamlarının bal>ettln, brahim oglu Ali Riza, yaraladığı kendi kola şimdi biraz ve Hnyd'lr efonc1ıler nilevt bir Mehmet Alı' oıtJu Mehmet •e Dahtn Hastalıklar ile olop müşteriden Ryrıoa ya 
hepsinin gözlerinin bo açık ka · s ı d I' k d ,., • 1 ıı ıyor u. ~nn gene a ıyor o, meseltıden dolayı kAsıı.p Deniş Hah?. Vaafı, lkiçe•melikte RifRt Mütehassısı iki baçuk delJAliye alınır. 
pıya, koridorun karanhğında fark takan Qen fazh, Acı daynııyordu. " 

1 k 1 i 1 1
. d " oğlu Mercan a~ayı sopa ve neki9 oıtlu M.nzaffer, Osman 0 1tfo KA- Hastalarını Her gün Ö1tleden 934 tarihinden itibaren ı;ıarto' 

o anan "f'nc 1 maT ıaya ıne ı- PRnsumanı bir mendil ile biraz >' " 
6 

'"' • .kilmiş ol<ltıgurıu seziyordu. Kol- daha ııkarak avludan aıilerin ile döverek yaralarnışl11rdır. Ya- zım, Şakir "ğlu Hur~it, Yuıuf sonra Beyler - Hacı İmam· berkeıe a9ık bolundurulııôtılt 
r ı 1 k t h ta k ld 

o.ıtln Eıat Te Deni• oıtlo lbra· tar •okaıtında Taliplerin yüzde yedi btJÇ 
i"'rını g<igeiinde çaprazlayıp aajt yanına Tarabihdı. a ı mew e e · uı ncsıne a ı· .., ... f'> .. ,.. 

1 
ı. d -

1 1 
bıw, Qorakkapıda Abdülkadir No. t• • Şifa Yurdunda teminat akneıi veya banka ;ti 

eııı,e ele rnvelverini alarak dnva\' - Sorzu Vat - rı ara~ te avı a tarn a ınmıt Te > 
mu 

.. 
1 0 

.. . 
1 

k 
1 

nm 
1 

d ogln Nıhat, Kayaaerli Haeao kabul ve tedavi eder mektnbu ile 3 ~ 4218 dosye ,, 
• • • • • e ... vız er ya s »- ış ar ır. A TFLEFON N ~ r 

V 
SllAh Sesini Duyunca oğlu bmet'te bırer bıçak bu- 0

• 
3331 maraıı ile birıııcı ıcraya !JlO 

~:-ısır Tahvilatı ekiller 'J'ovf ık Zıya oğlu ~otör Ziya lunınu. ve müıadere edılerek 16
-

26 
(1() ) oaatları illin kılındı. 295i ( 

f 
baklarrnıla kiinuui muameleye 

Son Ketidede 
Kazananlar 

Asil Oldular 
Sanayı miifettışi Nazım be-v 

fzmir sanayı işlerini tedYir e;. 

mek üzere balen vekaleten ifa 
cttigi vazifeyi asaleten, keza 
maden ınf'ınuro Ralııni bey "de 
lzmir maden memurluğuna usa · 
leten tayir. edilnıişlerdır. 

Ce et Bulundu 

1\ AH lltR 17 (A.A)- Yüzde 

S ikrnmıyeli Kredı E'oMiye tab
~ıırermin ke,ideınnde 1886 ıenc i 
t"hvıllerınden 55993 numaralı 

tahYıl 60,000 1908 ıeneıi tahvil· 
lerınd tHl '7'l759:J nıımaralı tahvil 
f,1),t>?O, 1911 ıonesi tahTill,,rin
G~n B~..ı:füS rıunaralı tahvıl 

Gııçcnlt rde aıabaoı .Menemen-
100.\':0CJ ı rnnk lrnznnrmelnr(lır . 
......... ., ............................... li Mehrnet o~la MelHnet aJta 
nııı,tır . 

'.Mevsim foabı inoir piyasası 

y(lktur, Ozflmiere ıelince yevmi 
mı1ıunele ıer cftz'i bir miktara 
balıg ....lmsktedır. 

ıdaresıodoki nraba ile Foçl\ et 
varmdn Gediz çayıoden geçer· 

kon nralıanırı llevrılmesi üzerine 
kendısiniu çayda bognlarak kay· 
bolcluAnrın vo hnyvnaıarn da lıo
guldaguııu yazmıştık. 

Fıatler pıyua te~kil t.!dc1;el· 
bir mııhiyotte değiltllr. Yeni malı- Mehmet n~nnın cesedi, kaza 

nm vuknbul<log o yere yiiz nıet-
nltin :t~kine kadar A uuprı 

1 
re kadar yakın bir yerde diiıı 

t4at leri.. · nRran pi ya a t11ılı. bulaıımuş ve yapılıuı tahkikat· 
tm dıu fimdilik görfilemcnı"k ! lttn orıra <l<•fnıııc rnbsat veril 

~'.dir 1 uıi~tir. l 

e endi, Orbaaiye mahallE111ode 
ıarhoq olarnk gece bt-kçııi Kadri ba~laııwıştır. 

l' ··-· 1"'41'"'4•-· ... ·-
eftm<l ı ye biicuuı etmiş iıtiwdat Seferihisar Kaymakamı 

Seterıbıa>&r kaymakamı Ali 
Rıza beyin Tilayet idaro be1eti 

lizahğına tayin edildiği hal.ıer 

aınınıştır. 

i9in hckçi tarafından atılı'° iki 

el ıilalı üzerine avırıe ka9mıstır. 
Ziya efendi zabıtaca aranwakta
dı r. 

f. · ~ Mıı ' uııü, '~ıu~~I ' : , Wnl 'liı ll~j IlG lıı~~n mf 1 !Jl"'~ıam~ ljfııı::;ijjjz 
~~~..zr~c --~....aEZZfz22Z'M'A .---=: . . ~ 

IZıv.J:IFC. 1 >E ~ 
EN SEBiN YER 

Sehir Gazinosudur 
Son günlt-rin yakıcı sıcaklarınd&n lzınirde iltica 

cdılecel scrın, bnvadar 'Ye bol ağa9 gölgeleri 

altıuda denize karşı muziklo yemek 

yenilecek yogAna yer 

SEHIB G.&ZIROSUDUB 
NEıns 'J1ABLDOT 75 Kuruıtur. 

ı· Brlstol Oteli 
lstanbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
Brisf ol Olelı· . ~rep~haşı bahçesi karşısıd 11 ~ 

• Halıce vo .Marmaraya nsı1 

havıull\l" hir yordedır • 

Brı·stol Oteıı· • Aennsörii, her oilaeı ıula sı.c~: 
• souk tıayu buluann hım) 0 

oaaıarı havı 1stanbalnn birinci sınıf lüks konforlu bir oti'ııd•r 

Brl.stol Oteıı· .· Riitiin rahntlıklnrına ilii.~~t 
ten eu tom\z bir nilo otolı 

Bristol Otelı• • lz_~ıirlileı·iıı .h?tuştakıarı bi' 
• ınulflkat yerıd11·. • ıJ 

Dl.kkal •Fiyat hususunda Biristol oteli bfitil ~ 
• birinci sınıf otellerden ocnzdur. fııl" 

Ucl'etlcrindo yeni fevkalade 



--·~ 1 Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN TüRKÇE PLAKLAR 

HKYY A~ fi A ~ l\1 

h 1769 Ye.ştl Melek lfoksı ı ut 
unutma Bent 'l'an~o 

~AHl\ıUHK HANDAN HA~Dl ve 1\lU~TAl•'A Hfi~Y 

1.. 1770 Fikrimce (Daet) ftl MAHMURE HANDA/\ HA!vlM 
KIJ.h Allnnn Kucol}a 

MÜŞERREF HA~IM _ 

Hliseym 1 ürkiı: Sevda beni 

Hicaz Türkü Bakınız Şu Geline 
ZAHiDE HA 'vlM 

Aı ını 

Aı 1172 Şu datJın ardında Siyah duman var 
Türkü uzun Kavak 

lı 1773 

Aı lll4 

SUHEYLA BEDRiYE HANIM 

Beyf41u Güzelt 
Mahur Şarkı Sazına tel ba4ladım 

HUSF'rıl'v HÜSNÜ BEY 

Ne/e11 
SevgtUge Ninni 

-. Kuşadası M. M. 
•kii oinıi mesahaaı mahalle ınulıammen Kı. 

H. m. 4-,,. t 
a ı tarla 1 9500 merkez 

> • 1 4000 
) 

lCııı, 1 k > 2 8000 
"''" 0 fiprii 109-in. 45 l 1200 

"'O delice Ze. 25 Ar. 1 

adet 
4600 

> 

Selçuk 

tirınoe 

merkez 

1 4~00 A zi'lıyc 
7600 > 

inoir f idanh1tı 7500 
c\ • bat yeri 5600 
''Ptnabatıeıi maR•lo 2 oda 

> 

ıoerkez 
ı le bir eof" 

Lira K. 
25 
20 
35 

120 

5 
10 

75 
15 
40 
25 

150 

~ı • hır ka9 agacı haYi ana > 100 
1• 1 ,:lll_rı '"zlıkları lıir ıenelik saz ve kamış selçok 80 

~ ••r • > > > J 75 

Yeni Aesr 

Aman -~ .......... ne 
• • • sıcak ... 

Bununla beraber evinize geldiğiniz zaman 
soğuk bir şey içmek imkanını bulamıyor~ 
sun uz I Fakat komşulannız "Frigidaire" 
sayesir-de bütün meşrubatını gece gündüz 
soğuk olarak içiyorlar. 
Siz de sıcağa daha fazla .tehammül ede
cek misiniz ? 

FRIGIDAIRE 

Foça Malmüdürlüğünden: 
Kıymeti mu

kayyeuesi 
Lira K. Oınsi 

7957 50 Zl1ytinlik 

ftl?R9 
döniim adedi 

198 2096 

Köy ve 
ruaballe11 bor9lonon ismi 
Yeni Foça Selanıkli Ali bey 
KRpı kaya ye hiHedarları 

YokarıJa cin11 ve miktRrı yazılı gayri menkol 21 gün müd
detle ınlizayedeye konularak H./7/934. tarihinde 1310 liraya ka· 
rardacleıl keşide ediler.ık 10 gün müddetle askıya ahnmıştir. 

Hofülan fulayı talip olanlar 55/71934. tATibinu müıadif Oomarteti 
günü ı;gleden ıonra eaat 15 te ibalei kRt'iyeıi iora kılınacağından 

yevm mezktlrda Foça malmüdürlüğüne müraoaktları ilAn olnnur. f 
19-21 29,9 (97) 

Eskişehir Hilaliahmer Merkez 
Ambarından: 

Hskişebircte Keraoaşelıir köyii oivRrınrla kain HilAliahmer 
oıerkez anhuında fazla olup Htılıga çıkarılan eşyadan bez par
çaları, fersude bRttsniye ve çorap, muhtelif şerit, koş tüyü, 

ıniietamel ylio, ktl, her. oiizdırn, niiat"mel baavnn örtüaö, muhtelif 
toka, tiyelti keçesi, kopça, köhne 9adır ve saire 21 Temmuz 1934 
Ouınl\l't.eMI giiııii ijRl\t 14 ten 17 ye kaaar aQık arttırma snretile 

satılacaj'.tıııdan nıubaınlben kıymeti olan 871396 kuru,on yüzde 
on ııiııhetirı<le c:Jcpozlto akçelerile taliplerin anıbarda müteşekkil 

komıs~'ona mezkur günde miiracırnt eylemeleri Te diğer satılacak 

eşyı:rnın hangi gi.in miizayecle He tıatılacağıııın peyderpey ilan I 
edileceği ve giirıoek anm odenler için kemahHabık hergün am
ltara ait otobüeön muayyen :m•bahtd titWetr"et;- ttttrt1feo6ğl trAn 

olunur. 19-20-21 :l951 (98) 

T. C. D. D. 7 inci 

BOURL.A BiRAOERL.ER VE Ş• 

·····································································: 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C 
Hamdi Rtlalaet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Biiyük Salepoio~lo han kıuşısmda 

·························································•••ı~•··=··· 

• . 
• • • . 

Osmaniye oteli Iatıuıhulda Sirkecide tramvay caddesin
dedir her tarafa yakındir. Mühterem lzmtrlilerin ve ha · 
Talisi balknıın ve muteber tiicoaranımızın ıni8Rf ir olduk. 
ları otel htanl.ıulda Osmaniye oteli ve tahtındaki İzmir 
Askeri kırııatbaneıidir. Muhterem lzmirlilerin ve muhte

rem ha valisi halkırıııı bulunduklara ve bolu,tukları yer 
Osmaniye ott·lidi r. 

Bu 9tel lzn1irdeki Askeri otelinin sabık mü
essis ve müsteciri ve iz mir ve ha valisi halkının 
yakından tanıdığı ve sevdiği Omer l .... fıtf ü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh

~&41 1 boş tekott halinde ufak 11andal kuşada&1 10 

ıı,,1 tık~rıda enafı ya11ıh menknl ye gayri menkul hazinoi ına·ıfetİİŞlig'"' inden· 
ı..,,tıe &Jt .emval aleni müzayede ile eatılığll T~ kiralığa çıkarıl- . . • . .. . 
hırıu~ '.ralıplerin tahmin olunan kıymetlere göre pey akçalıırile ldartımız ıçın duble bına camı mnhayna edılccokhr. Pazuhk 
lıı~i· t~ Yevmi ihale olırn 2917/934: tarihinde kuşadası mttlmfülür- 22/7/93'1 Pazar günü snat onbeşte HRlkapınar mağazasında yapı· 1 rı .. 

1111
1

1 
,,. ' ' ı in rı. :!927 (97) Jaoagırıdan alakadarları müracaatları. 2955 (100) 

işletme Mü- vendir. 

lkiçeşmelik 
lrıarıy,uıın '.l'ühıngen dariıl 

filnnnu Tıp fakültesi 

~1t, Saç, Frengi ve 
Soukluğu ve tenasül 

~talıkları mütehassısı 
~ 

1
11aYenehsneeini Birinci 

,11~ et · einema eokRğıntlt\ 26 
1a,~ 1•ra1ı hnımsi dairesine 

etnıiştir. (1 l4f.) h 3 

Azimet Dolayisile 
~~ Müzayede Ilı Satıe 1 

)iıı '-tırık, cııııı.ı güuii sabalıle
'-lt 

' ()ıt 0rı hnçııkta Karşıyaka· 
lttı •naıı~:ıdude tlenb; banyolara 

• 1 tıd 
laıa~ " A ~ı1lı bey ıokağrnda 

''t •q" 1 l) 1 hııc··" a ınarof bir aileye 
illi~, tıırııe liikı mobileler bil-

h{I 
eıQltllk e ~atıl1&cakllr. Gerek 
•t, lakııııı, rnüdev•eı ceviz 
~ ... "'" -...1 ~ 81 , ~emıdyelık, ıayhor, 

''t ı .. ~n,llnıba koltnk takımı, 
llO' 

'tı 1 1 e •rıasa, lükı jardinyera, 

1 ı,t, 
0

Ya levhalar, 11igara ına
"a • ••t "Od 0nycırah oymalı dolap, 
' ırıo 
"-11 •1 ' Yer motamba, etajer, 
~ <.tOlaJ 
'lbı 1

• tabaklar mutbab i , b 1 t 

, tt()k 1 .. a 1 ve seccadeler Te tair 

~, ''' tıke ıuobi lyeler bilmUza. 

l,' 1 acaktır. Satıı p'indir. 
~fl .. ·· k 

.J ıı Kardiçah hanında 
'ili tııyet müzayede 1Rlono 

lllfülii ri yeti 

(107) 

..... Eczanesi 
Blaktna Ve In,aatı Bahriye ln'l.teha.ısısı 

ETUP UEllAL B. 
ALIM OGLl.J 

CEMAL 
MAKINA iMALATHANESi Taze. Temiz, 

tacel 
lkiçeşmelık caddesi 

Ucuz 
ilaç 

.No. 299 

Ve Gayet Müs· 
Yapılır. 

QABŞISI lfUM:.&BA 60 - Izmir Telefon : 3071 
2(-26 (720) s 7 

1763 No. ve 20 şubat 934 tarihli ihtira 
beratını haizdir 

Ha lıRmor mRkirıelori gerek metanet ge· 
rek eaclelik ve gerek kolJanış itibarile A nupa 
mllkinelerine faik oldukları gibi fiat hoao
ıtında da nouzdur. 

Bu makineler 150 2o0 850 450 kilog
ramlık olarak yapılmaktadır. Hususi ıipı&rit 
verildiğinde istenile:l boydK da yapılır.Boınıt 
çiftlik, pllstane ve sair yerler i9in (50) kllo
gramlı~a kadar el ile müteharrik hamur 
makineleri de yapılır. 

A rzn oderıler ho makineleri gerek fı rm
larda fRRliyette ve gerekse atelyemizde göre-
bilirhr. Atelyeye miinoaat edildiğinde fazla 
Jzabat verilir. Hariçten katalog talep voku. 
onda gönderilir. 

.......................................... 
oıı beygir kuvveıinden 250 b•ygirkom- iç Ticaret Umum MÜ· 

tine kndar cihıızlar imal olunur. Daha bü-

GAZOZIYEN MOTORLERI iÇiN 

yiiklori için lnısusl sipariş kabul olunur. Bo du•• rıu•• g_, u•• nden.• 
cihazlar Antrasit ve odun kömiirü için ya-

pılmakta olup ar~u ~dildigındo .f.Jinit kö- 30/Jkinoı/Teşriıı/830 tarıhli kanun lıiikiimlerirıe göre tescil 
mürleri için de tertibat yRpılır. edilmiş olan ecnebi şirketinden cKmperiyal Kemıkal l~odüstrı• 

iMALATHANEDE ~ova°:. Limited - l~~ıporial Ol.ıe.mica.ı lndu~tries .. •!.Jo.~ant J,j~~tcth 

1 şırketı bu kerre rnuraoaatla şıl"ketın lzınır muduru ollrn Bunya· 
Yaglıaneler i9in hRskı, Pompariya (Hay- mi~ Bihrnan efenclinin rnületti~lıge tayııı edilw.,ıi dolayiıile 

durlik talnuıbası) zeylin ezme takımları ve yer1ne şirket ııRıoıaa yapacağı . işlerden d.~g.~ca~ davalarda bütiin 
her çeşit yağ ve 80 tanklnile m•kine ile mahkemelerde <lava eden, cdılen ve uçıınou ş~haı sıratıarife 

"t b 'k b"t"' k k d tt (S tt hazır bulıınmak üzere Mişel J Al>uat efendıyı tayın cttiRini l>H· 
mu e arrı 0 un uvv~t ve 0 re e aa e dirmiş ve lftzıwgelen vesikaları vermiştır. 
500 tona - 500,000 kılograma kadar) so J(eytiyet kannııi bükiimlere uygun gi;riilıııiiş olmakla il:'in 
CJekmek üz"re garanti ile tulumbalar ve dür· oluuur. 
binler imal ediJi r. 

Un değirmenleri, a&aneör teşkilatları Te 

her kudrette Hhit, seyyar ve müteharrik 
vin9ler yapılır. 

Bahriye İşleri 
Motorhot, Dok, Layt.,r H yiiz 

kadar hl\mule teknelerile gemilere 
VA?.l ve muhayyer pervane imali 

neyi inşaat ve t"miratı teminatlı 

taahhüt olanor. 

25 Haziran 93t 
İktisat Vekaleti Ticare işleri umum 

Mudii rlügii Uesmı Miihı ii 
l ruza okunamadı 

2959 (101) 

Devlet Demiryolları Ve L·man
ları lzmir 7 inci işletme Müfettiş
ğinden: 

Makinelerimizi /aallgette glirmek llltlgent.r KallJllt eaddeatnde Bopalı Mada/a •I•· 
dinin Yeni fırın, KulelU eadde11lnde Emin •fendinin, lklPfnıelJlt eaddealnde 011man 
Naci efendinin, Mallularda Cemal ~/endlnJ11, T epecllt Klllllhan• t:addulnde H1111rrıllalı 
efendi blradsrler fırınlarında gilreblllrler. '1-13 B ı 

Halkaprnar depoıunı& T:tgonlarla viirot edecek kömörfer;ı tab. 
mil Ye tabliyHi işi 19 Temruoz 984 tuıhinderı ıtibuen :!il ~iin 
müddetle açık münakasaya konmothır. ihale 7 Agustoe ! :;~ "'\lı 
günii ıaat 16 da Tsmirde lışletme oıüfettişliği makamınd.ı ' 'I'' ,. 
oalıt.r. Bu ıtio f"rtnameei I~mlrde l~letme mfifettifhlti kalewııı ı~ 
ye .Aokarada malaeme daireaınde bıılundoRondan boralara mii
raoaa&la &edarik edUebllir. Taliplerin 300 liralık ıouYakkat temi
nat mektnbo Ye1a ak~i ile yevm ve eaatı ruoayyeudeo flYvel 

~ 

'•letme mftfettfollRloe müracaatları. 19-20-23 2968 (10() 

j 

ı 



~ahife 8 
= 

Fratelli Sperco 
Acentası 

Rogale Neerlandal• 
Kumpanyası 

sA ~ U R}\US vapura 14. Temmnz-
da beklenın"kte olop hamole 
ıini tahliye ederek HOURGAS, 
VARN A ve J{ÖSTJCNOE için 

yük aJacstktır. 
OERES vftpnru on dört tem

muzdan 1 tC'mmuza kallar dojtrn 
A:NV:ER'"', ROTERDAM, AMS
~'JU~DAM Te HAMBURG Ji. 
m anlarına hamule alacaktır. 

htanbul Sürat Yolu 

. S.4.K.&B YA. vapuru 

Her pazar 

..:... mızdan hare· 
ketlf' dojtrcı 

tstanbala gi
der. 

F11zla malumat almak isti 

ren1M Birinci kordonda VA. 

PUROUT.ıUK şirketi acenteli 

l!'ine müracaat. 

SA TUHNUS Vapuru 28 tem- ••---•T•R•T•J ~.:.F,.O•Ni!l!!!l!I: .. 36•5•8•• 
muzdarı 1 Aıtustosa kadar cloğrn ]!f 
AN VEUS,ROTlUlDAM, HAM· • V. 
l~UHG "e için hamole alacaktır. W. F. R. Van Der 

Svenska Orlent Llnlen Zee & CJo. 
H BM J.JAND motörü on beş Deutache Levante Linie 

temmuzda beklenmekte olnp AQUlTıA vapura :.!1 temmuz· 
ROT'l'Jı:RDAM HAMBURG,00 dA hekleniyor . ANVERS, 
PENHAOEN DAN'.I'ZIG ROTTKRDAl\I, HAMBURG ve 
GDY1'1A, OOTEBORG ve IS~ BH.E.MEN limanlarına bamnle 

alacaktır. 
OA.NDl.N AV YA limanları için 
hamule alacaktır. ULM vapnrn 26 tammuztla 

beklımiyor. BREMEN, HAl\l-
Service Marltlm Roumain DURG ve ANVER.S ten yük 

Garbi A kdcııız ıçııı ayda bir çıkardıktan ımnra RRSG AS 
muntazam sefer VARNA. ve J{ÖSTENOE için 

SUOEA VA vapuru on ağnR Hamule alncaktır. 

tosta vüı ut eclecek ve ayni giirı 1 HE EXPOR1 81 EAMSHJP 
ıaat on llekizde MAL'l'A, HAH- CORPORA1 JON 
OIUJON.E, MARS1LYA, OENO- l~XQgJ,SIOH Vaporn 25 
VA, ve N APOJ.JlYE lıarnket temnıuzl\ dogru heklenmE>kte<lir. 

NEVYORK. BOSTON ve Fl-
edecektir. Yolcn ve hamule ka- TıA D IU.ıl!"'I y A için yiik ala· 
bul ~der. cakıır. 

PELES Vapuru 13 eylülde joHNS10N LJNE LJMJ1ED 
gelecek ve ayni gün saat on se- Jfi:SSMORE Vnpurn 6 al!ns
kızde .M AL'l A, RAROEIJONE tosa lltıj!nı tı6ktflniyor.AN V EB.S 
JtiARSlI.ıY.A, O:ENOVA, ve ve IılV.EH.POOL dun yük çı· 
NA POJ.ıl içi11 yolca ve hamule karılık tan sookmil Bulgarietırn 
al11cl\ktır Te Homanya Jmıanlarına yiik 
JGNAZJO MESSJNA & Co. alacaktir. 
11 ALYA hattına onbeş günde Vurut tarihleri ve v:ıporlı.rııı 

isimleri \izerino mesuliyet kahnl 
bir muntazam sefer eJilnıez . 

A UJ>AOE~apnro 25'1.'eınmuzda N. V. ,V. F. Hanri Van Del" 
lıekleumekte olup ~'IALTA,OE- Zee & Oo. 
NOVA, J,lVERNO. Napoli, Rırınci Kordon Telefon No. 
:M ~ESSl NA ve KATAN YA için 2007 - 2008 
yük alacaktır. 

Holland Austalia Llno 
Olivier Ve Şü. 

LJM11ET 

fent Asır 

DALYA 
Latit, sabit, tabii kokusuyla az saman

da büyük rağbet kazanmtştır. 

Eczacı başt S. Ferit beyin her kolon
ya Te esansı gibi hakiki bir 'aheaerdir • 

DALYA ÜT.erine nefis, 11\tif, sabit ko · 

ku yapılamaz. 

DALYA kokulu Ferit tuvalet 
on da yapı ltlı. 

İsim ve etikete dikkat 

Merkez Depo: 

S. FERiT 
ŞIFA 

Eczanesidir 

sabo 

PI~ATT 
.Makini\ l!"'abril\asının 

NAMDAR ÇIKRIG-1 

Ptık yakında erı afak yedek parçalariyle beraber aşağı
daki IZMlR UMUM AOENTASINDA stok bulnndurn· 
lara 1\ tı r. Adres: 

G. O. GIRAS 
Yeni Msrnitaturacılılr çarşısı Saffet ımkağı 1''o. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

19 TAınmıtr: t!n l 

Zararlı böceklerle 
mücadele ıneniwi geldi • 
Bu sene f iyatlarua ten

' zilat vardır. .Kn keskin 

Flayuzen 
markalı dökme ilacın lit-

1 resi yalnız yüz, hnHuki 
1 şişelerimi;ı; otuz kuruştur. 

1 

Çeyrek, yarım Te bir 
kilolnk tenekeler vardır. 

Qok aağl»m ve zuif 
tolnınbaların mevcudu 
az kaldığından ihtiyacı 

olanlar şlruıliden tedarik 
etsinler. 

Seyyar ııatıcılara tsze 
ve müessir pire toznnıı 

: her yerden daha ucuz 
1 TMiyoruz . Toz ve topan naftalin fiyatlarında rekabet kab 
etmE\z, Vakit varkan, halılarırıız Te kıymetli yünlü elbiıeJerill 

iç.in Dbftalin alınız. 

1 l\leşlınr .,.e tecriiheli 

l .A. FC. T I 
Knınaş boyalarımı7.ı nnatmııvını~. 

TELEFON: 388:Z 

• • • • • • 
~ C> ıvı: U" FC. u 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( ZERO DiZ ) ve sair kaliteler: 
Ha defa getirdigim yiiksek kalorili ve fevkalade tenzilatla 
Z ON O U L D .A K kt>miirlerini satışa vazettim.(ZERO 

~n~:> 1~~~;i;::a (10,5) Liradır. ~ 
Adres: Maftızlarda Yalı caddı!&inı.Ie No. 12 

ZOROt G ANOOt 

HARAÇÇI ZADELER 

ALMJ<ERK Vapuru 21 ey
liilıle beklenmekte olup BOBAY 
A ' 7 USTALYA ve YENl ZE
LANDA için yük alacaktır. Vapur Acentesi Hilaliahmer Eskişehir Ambar 

cendelt han ,:;;ı~~'J'ordon Müdür yetınden: llaıı<laki harek6t tarihlerinde. 
ki degi,ikliklerden acenta mes'n· 
liyflt kabul etmez. 

Fazla tafıilAt için İkinci Kor· 
doııda Tahmil Tahliye Şirketi 

binaıı arkaaında FRATELLl 
J3P EROO acenteliğine müraoaat 
edilmeai rica olunur. 

Dhe Ellerman Ltnes Ltd. Eskişehiriu Karacaş~hir köyü civarın<la kain Hilaliahmer 
Tahliye için beklenilen vapurlD:r merkez ambarında bulunan fazla bakır - Kazan, Tepsi, Sahan, 

LESB1AN v1tpurn on sekız Tencere '!'ava ve saire ed~nti Te ayrıca. üstübeç vernik ııeft 
temmma.la J.JIVERPOOL ve . . ' . ..' t b 19 T 193' p

1 

' •• .~ 
SW ANSEN'den. 91rış ve alımuoyom, oz oyl\ emmuz ,. erşmbe guou 

ALG.ERf AN Vapuru 20 tem saat 14. ten 17 ye kadar açık arttırma ıuretile Htılac&~ından 
muzda HULL,LONORA ve AN- alakadar olan taliplerin yevmi mezktlrda bakır eşyasının 

Telefon: 2004-2005 VERS'ten mnhamwen kıymoti olan 132800 koruşan Te dijtM boya malze-
Deutsche Levante Ltnie mesınm kıymeti ınnhammeııesi olan 67200 kuraşan yüzde 

TROY A Vapor~ 10 t~mmuıda on nisbetinde depozito akçeleriie ambarda teşekkül eden ıatı' 
H~Ml!UUG, BREMEN ve AN- komisyonuna müracaat eylemeleri. Continental 

ORIERT LiRE VERS teu G .. t r k d ki . k k . NOT: Vürut tarihleri ve va- erek muzayedeye ş ıra e ece erın ve gere satılaca dığer 
Türkiye Umum Acenle1tl 

D.&BKOVIQ VE Şsı. 
IST.&ll'BUL 

purların isimleri üzerine mes'u· malzemeyi g<irmek istiyenlerin Rmbara getirm.,k götürmek i 9in 
liyet kabul edilmez. her giin saat 13 te köprübaşındı& bakkRI LAtif biraderlerin 

dükkant önünde ambara ait bir otobiil hareket ettirileceği llAn 
olnnor. 15-16-17-18-19 2850 (75) 

lZMlR ve HOTERDAM, lzmlr Beledlyeslnden: 
BAMBUUG,ANVEH.Slimanları - 87 Adanın 75 No. ln ar. 
arasında mQntazam seferler: aaaının aatıtı açık müz"yede ile 

Danimarka bandıralı TEKLA 21/Temmuz/93( de saat 16 dadır. 
Tapuru 25 temmuzda yükliyfl· 29-19 2620 (973) 

cektir. ı - 8! aclı\Dın 32 N. lı Rr88· 
Alman bırndralı NORHUJtG .. . 

TRpuru 9 aguııtosta yükliyecektir. ıının 1&tışı açık muzayede ıle 
Danimarka bandıralı OLGAl31/Temmuz/934. te Hat 16 dadır. 

8. Tapar 22 ağuıtoıta yükli- 2- 87 Rdanm 17 N. h ana-
1ecektır. k - d ·ı 11nın ıatı'ı AÇI muzaye e ı 4' 

A hnRn bandıralı HANS-
BURO •aporu 29 agııstosta yük· Sl/Temmuz/934 te saat 16 dadır. 
iıyeeektir. 3 - Eşrefpaşacla Mahmut 

R.'1~N, 1SKANDIN A VYA Te ağa ııokagmda yapılacak lağım 

BAT/l'IK liıııanlau ile DANZlG kapBlı zarflı mCioakl\sa ile 31 
:M E~l Elı ve O Dl.NY A. limanla- Temmoz/934 te saat 16 dadır. 
rınl\ •logrcı koıışıınento ve müsait Başkatiplige müracaat. 
,erRi t lo mal kabul ve nakleder. 9-19 2773 

SOVTOBGFLOT 
}'HA~ Z Mcring vapuru 22 tem
muzıla heklenmekte olnp SeJanik 
"fe ODESA içiıı yolcu ve yük 
kabul edecektir. 

(40) 

ikinci Kordonda lö8, 160, 162 
numaralı depo ve yazıhanenin 

icarları pazarlıkla Sl/7 /934: te 
saat 16 da ihale edilecektir. 

2961 (105) 

NASIRDAN ŞiKAYET 

Ucuz ve sağlam sandalyele 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres : İkinci Beyler sokağı No. 102 
Telefon No. 3778 

i Z Mi R 

Pamuk Mensucatı Tür 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve lfabrikası: lzmirde HaJkapıoardadır 

Yeril Pamalundan At, 1 aggare, KiipekbOf, Def1lrme"' 
Geglk ve Leglak Markalarını havi her nevi Kabot bezi 
imal eylemekte olup malları A vrupamn ayni tip memıu· 
catnıa faiktir. 

Telefon lfo. 2211 ve 3087 
Telgraf adresi: Ba~rak Izmir 

" Müfettiş Namzetliği Musa-
baka imtihanı ,, 

Türkiye Ziraat. Bankasında 
c 6 > Müfettış namzedi alınmak üzere ll/8/93( OuDJf1T1 

günü saat 9 dR Ankara Te Istanbnl Ziraat bankalarındf' 

müsahaka imtıhanı açılacaktır. MüsahRkaya iştırak edeoekl" 

c Mülkiye > veya < Yüksek İktisat ve Ticaret > mHktelıiu<lell 

yahut Hukuk F"kültesinden mezon huluomaları ve yirmi yllşıllJ 
()lÇEHIN vBpuro 25 tem

. muzda beklenmekte olup PlRE - 9 Eylftl panayırnıda ya-
y A l!'A ve I>OR'I.1SAlT için yük pılacak gazinonun beton arme 
Te yolca k~bol edecektir. işlerinde knllanılac"k kahplık 

BahRt İskarpin Giyememek Günahtır Hatta Ayıptır Çünkü Kemal JEA ·ı Be•in aşağı, otuz yaşından yakarı olıııamaları Hizımdır . 
i11Dll -1 M .. f . . 11el 

( RASi ROL KEMAL ) I ••r . u ettış namzetlerıne c 140A>• lir~ maaş verilir. J ki s:11 

D J KKAT: Yukarıdaki tarih- kereste pazarlıkla 21 ~remmoz 
]er ıçııı mes'uliyet kabul edil- Onmartesi günü saat 16 da alı-
mez. nacaktır. 2960 (108) 

Fa~la tafıiJlt i9in : - limet Pa~a bulvarı üze-
' O. HA.li..A YJ,lOOLU rinde Müf tti ıokagı dirseğinde 

-re J. HOMAN(t 38 metre mikabmdaki yerin altı 
Aô•.mıeaine müracaat eiihıla ,ayhk icRrı a91k müzayede ile 11 
Binnoi Kordon, RIZ f"r•?.-1 ARo•tos 93' de eaat 16 da ihale 

aeıiııı, Telefon f~S56 1.cıileoektir. 19-26 ~2 (102) 

Laf:a lak d n ""hacet .,... {") .. d k d 1 i d Bt9Jdan sonra yapılacak meslekı ımtıhanda muvaffak olanlar , ır ıya ., . .J..'iasırı !t: gıın e yo e er, zm r e . 
10'000) )erce şahidi vardır. (Nası rol Kemal) Jlı\f deııtil iliçdır. lı ra m~aşla miif etti~li ge ' terfi etti ri lir. ' r" 

Imtıhan programını Te sBir ~artları lınYi ml\tbnahır A ok" J1l 

Satıhk Zeytinyağı Preseleri Ziraat Bankası teftif heyeti müdürlügünclcn ve !stanhııl 'fe ft 

P 1 t
. t 

1 
p 

1
. 

1 
. b.l b Ziraat Bakalarıodan tedarik edebilirler. ~I.1alipler bu nııı~b(I'. 

omparyo ar, zey ın at arı o ım er Tesaır ı nmom yag a- . . . r . !l0 ıır 

neye müteallik malzeme, buhar makineleri, Dizel motörü Tesaire yazılı vesikaları hır mektupl11. bırlıkte Ankara Zıraat B_. , 
hazır olarak Yahya Kerim ticarethanesinde bulunur. Teftiş h~yeti M iidürliigüne nihayet 26/7/93t Perşembe gün•' 

Yemiş 9arş111 lamlr No 7 Telefon No 27 - 7S ,amın" kadar göudermek Teya bızzat 'Yermek sonıtile nıii'11 

~ 9 - 15 (47) etmi11 bulunmalıdırlar. 9-19 2788 (41) 


