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Kibrit inhisarı Sirketi 
Maliye Vekaletini 

Dava ~tti 
····~················································· \ enı Aıır matbaasmc.la Ud8lhuıı:Lır. 2697 1 --.. 

----~----------------~·----------------------------------------------~~;;.. 
Müşte~!!l.!.rrz,Tahk!!._f!.~y~tı işe Baş/amıştıı 

Cumhuılyttln 't Cumharlytt tıttltılnln btkçlıl, ıa1Jahlar ı çıkat ılyasf gaztttdlı 

~~fla .• ~vmek Harici!e Vekilimizle lngiliz Sefiri Sami-Bir Yunan TayyareFilo
~.~~.i~~~'! .. mı Bir itimat Havası içinde Görnıtrıler su .. !.~!~.~~.!!~ ... ~~.~~yor 
~ .:.::ı:.·:~t~ti~ıı.ı~ıYunan Gazetelerinin N~şr. Mi::r:::n~:~:Ym. ~~t ~;ırilane. ceakcak 
~ r&ıterHen blnkalar bu ~ ~ 
+'iWit kuvvet ve azametine 
ı. · Fakat •edem iMHlar 
llat hrda .... ek yalaıı: diifman 
9't • .._.O•• kor.....ıtt.n iba-

mezuniyetini ikmal eylemeden 
ehin otomobille 15 aaatta Bar 
udan Şehrimize d&nmllftlr. 
Kızım pap avaetilli mltUkifJ 
ViJhete relerek çm.ımata ~ 

Iıtı.nhal, 19 (AA) - Bir lecekler 'fe otomobillerl.e ikamet .. 

-..Wır. Yarda aenginleıtir-
~~' Mtan ,.. 
~ 1'1rtlaraa •t1ade bir var 
--~ kılmak yurt1everliğin 
1- . il ıeldidir. Şu halde 
~-... .Wece •e•mek fttil, 
iti. •eTmek Jlzamd1r. Bunun 
~ Jurdun her klıeıinr ta 

rerektir. 

IDlftır. 

Ajanılar1n bildirdiği ıekiWe 
Tnrkiye ve İngiltere bilkflmlıt:
leri en samimi bir teessti 
havuı içinde, m6tekabil hiia
nü niyetle mliıtereken ke1fi
yetin tahkik ve tetkikine kanr 
vermitler Ve tayin edilen sali· 
hiyettar memurlar bu vazifeyi 

.... ...... - Paris - Berlin - Ro· ifaya baılamıılardır Mülizim 
~1" ayn bakımdan dOnya Robenıonun ceıedinin taharriıi 
&.r. erbain alikasını celbecler· yolunda sarfeclilen meıai maal· 
~ haylk •iyaaet merkezle- eaef son dakikaya kadar mitapet 
" ' her birinin karekteria· bir netice vermiı bulunmıyordu, 
it b .._iyetleri boldur. Banan- Dün Ege vapurile ıehrimize 

hıYa kaymakamını• rtyuetl e41eoekleri PerapalH o&eltae ~ 
altıada 1' hava •abltlnt hamil decekler4ir. 
Jlolanan 89 Yanıa tay7areat 1•· Yarta oamileri miMleri ,.. 
rın ıabab .. hrimi• geleeektir. secek ola11 Ynnaa tay1areei._l 

Tayyareler aaat yedide Sel& . .ferefnie camat-ı.i •kt1mı T.1-
alkten hareket edecekler eaat yare cemiyeti taTa(mdao re11ot 

. 9 da Yetilköy h••• lıtaıyonona bir siyafet ter\recektir. 
Taracaklardır. Yunan tayyareleri Tayyareciler Pa:ar günli eeh
tayyare cemiyeti 't'e Yunan kon. rlmizden ayrılacAklar, ffolgariı· 
tolosloğo erkAnı, hava mftfrezeıal tan, Romanya ve v, ... goplavyayı • 
lıumandanhtı Te tayyare 1ı1ab1t. siyaret eltık&en ıpnra m.,mleket
lerlmis tarafından lıtikbal edi- lerine dötıeceklerdir. 

Karşıyaka · lskeleSine 
30000 L. s&rf olunacak 

Ah... er.her iddia edebiliriz ki, Hddist lJztıint mtzunıyttini bit11- gelen Yunan gazeteleri hemen lntiliz stNı~ tamimi biı itimat 
-ı ......... __ L b k mtden dDntn valimiz k 1 t . hav,... lpıtdl gDtDftn • • - • - • • 
._.._.... uu ea Oyl ' en dtl- Kdzım Paşa apııı mı, ve ıa ımıtbr TRtllt Ra ta be L• V . K•• f J h• ş• k t• 
~· k~lababk ıehirleri bile Kupdaıının Dip burnunda :un~n mat~uatı hldiseyiço~ tında bak vutyet:.e ~ygun bir lm&D e Or ez D IS&rl lr e I 
'it tUai. hltlla bir .wı ••r· ı . . basıt bır ••kilde kaydederell lalde ıtaı. r ı e. N Za N 1 T f. Ed·ı k lönl.;._.,... çerçenleri i~e ngdı~ babriy~sine mensup Dr bazı fık rier ylıtltmektedirler. P uha!if m ,..: •r,;'· il e m&D 881 8S 1ye 1 ece 
-r-~ ....... tlardır, Aakara he· ~Ulazım . Robensonwı ölümünü Komşu gazetelerin bll.Ylk birekae- :t :tariJe:• ~~ ı.;.:,::t 
--..~olcaa. bini ..... ,. olan ıntaç eybyen mleuif badiıe riyeti ağır" bqhbkJa ele aldıkla ı,zeteleri ~·· gilmrik lllfl• Llmaa ve. körle~ inldıa11 tedlr. Böyök ;Millet Mecliıince 

:... ~..._. himea, Klçlk Asya- lmer• Valimi~ Kizna pa,a tı ba- meaau, dosf'ane h~ler ~t- _ Son 3 sahlftO _ uoo;im ,ırketlnın apar lakele- ~bal edılen kanona teYfiken 
~ yabelea bir abi· • leri•i betondan inta •ttirmeıe 

Misakını J.\!üdafatl 

· 1'tu11yaka vapuı iskelesi 

l~an KArtıyaia vapur' iıkeleal- Hu makıatla mevcnt anonim 
!"n 'p~A~ ve ketfflert basarlan- tlr~et heyeti umnmiyeai lJ. 

' *"'*ır. . .Aguıtoıta fevkalide i9timaa 
~akıı~da :intaal& ba~lacaktlr. daYet olanmattar. Bn toptantida 

Hasırı.nan plAnlata nasaren lı· Şirketin ta1U1e1ine karar · Teri-
' •• • • 1 j nt9~ln imerine qıökemmel bir lecek ve bir ka9 kitinin elinde 
şa•I~ J•!~aoak ve ba it l~iD baloaaa malMlat mildM"dakl 
cfla• btu lira •rfohınaeaktır. hiueler de la&ın ahaarak ta•fi1• 

1 1 

Kaqeph·•n -..a •ı iti iiqlMJ ~"-'t ~·· 
9ncl~ 11e1.. 'til:e .... hifn de Maliye +eHlettnin da't'eti lise· 

betona~ tah'fili düşünülmektedir. rioe Ankaraya gıtmı, olan Dr. 
Anoak Ba haıoıta kat'f bir karar HolAıi be7den ta1fiye itleri ... e 
alabilmek i9io tirketio kat'I <laYeıin eebebl hakk1nda hM1ii• 
VASİJ•tl•l almaea ioap e1lemek- bir marAmat gelmemittlr. 

~ •••...................................................•................................. 
~ ltadın kalbi nasıl b .. aılır? 

v 
./ 

- Bana 111 ıapkayı a/11 nıısınız? - Bana şu şapkayı a/11 mısınız 

- Hayır - Emredersiniz. - ..... - Tt~kkDı edtıim canım 



Smbite 2 Yeni Aın 

Aydında Sıcaklardan M. Müdafaa Vekili 
Halk ... -~~~~~!:.~~ ..... ~~çtü Dün Bazı EPretıer Ya~ı 
Birkaç Çapulço üç Bah eye Bas-

Afyon inhisarı 
Yeni Sene Mahsulünü 
Almağa Başladı 1111? 

Şuurla Sevmek 
lcin Tanımak lazrmdır 
- Baş ıaıaJı bi11ncı sa/ıi/ede -
Son yıUarda şehirlerden 1•: 

kın kasabalara tenezzüh trcoletl 
tahriki bizde de itiyat hali .. 
gelmiştir. Fikrimizce bu turist' 
faaliyetini çok genişletmek Ji· 
zımdu. Her şehirde, lise ve ort• 
mektep talebeleri muallimlerini• 

Evnlki nk-=ıun A iyon trenıJe 
ebr1mize gelt-ın illl üdafaa 

kın Yapar ak Soydu TekWmiz Zekt.i bey düo fiğleden 

evvel vilftyete golernk vali Kazım 
paşa1ı m:ıkammda zıyaret et 
miştfr. Vekil het" vilayetten on· 
ra lrnnıandaoh/?ı, belodıyeyi ve 
fırıkayr ziyaret oylemiştır • 

Uyuştoruou mRddeler ınbı&tl· vabile karşılaşmışlardır. bal 
"d ı i · f 1• b • d ld" ıt' ö •. nezareti altında olarak seya • 

T2'911 Kasasının Mahakemeaiae .&(rı:r
ceza Mahkemesinde Devam Edildi 

rı ı arcs n n yem tene a yon " ıoıo e ı •~tne g re, nıu · . d b'l' l A k-... 
r ar terbp e e ı ır er. n .--

wn hanlleri nl mübaycaya başladı- bııyeat ıtaobulda ba,ıamıt Te b J k .. T .. ki ...ıııı· 
. . . . aşta o ma uzere ur ye -r 

t?ına dair (lön şehrimizde bi r bu şayıa oradan şehrımıze ak- h" 
1 

. . b k" J • • t ... 
l · ı· ır erını, atta oy erını a 

şayia çıkmıştır. eey emış ır. f d , d b h t ek .. -·-·· -.Aydın 1 ( Hasn i ) - Tür· hu çıtpulco[ar uç bahço kulöbe-

kiyerıin her tıırfıuda biiküıu sü-ı ini hasnrak soygıınmıluk yap . 
ren 11ca.klar Ardında da tesirini mıı:fardır. Faıllerin henö" kıın
göıfermektedır. Bir baftadırnberi ler oJdugu tesbit otnnamamıştır. 

BazJ kimeeJer inbisarn baş Selılbiyett~r memurlar lataıı- ~anın ay a . arın an a se 
01 elif 

vurarak ollerindeki maJJann alın- lıulda baş.lıyan muameJemenin luzumsuzdur Bunu hep tak 
rnaıunı teklif eylemişler vo he yakında lıınire de te~mil edile · ediyoruz Şu halde üzerin~ 
niiz miibny.,atın başhuna<lı~ı ce- ce~ini ümit odiyorlar. ittihat ediJenbir ihtiyacın tatmiılJ Bloka Paralar 

Yarısı 6deni•or 
bunaltıcı 11caklar n fu aldırmı- Yalnız müteaddit jandarma müf. ,,,, ç neden kabil olmasın? Tatil 111et" 

lıtpanyıtıla bloka edılen pa- • k • B • u Ad• · · t·· ki · h t f ..ı_. Yacak bir Tazı.ytııtl ır. Halk rezeleri ebemmıvetle takihat y&p ır ın ır a ıse sımı ur yenın er ara ıno-" - raların ııı fının tediyuine lıa - _._ 
Sayfı1efere, hahçelere göç edi- maktadırlar. Bogiin bi.r müfreze landı~ı Türkohse luldırilmiştır. Ankaraya akın. mevsimi ol~ 
yor. Hannetıo yiiksekligin- Atçalr Ali namında brrini ho •uuıeıe dır. Gençler buradaa bol 

aen bir 9ok mı:ıbflullerm d çnpnıcnıngun f•ili buıonın•k Halılarımız Altı Şoför iki Kadını Zorla Mı enerji toplıyarak memıeketlerilll 
ıu.-r gordüğü. .. ,.ıeıımekt~dır. zaıınile h~vkif edilmittir. Arka- • döoebiliı'ler Ankarayı sev_.a., 
Aydın WA&leittf uıamnr bir ~ny- da .. ıarınm biiviyetlerini te bit 'l'e•alli.tlı TarıfeJ'8 Ge meğe Götürmüşler? Ankarayı iyiden iyiye tan·-" 
fiye1e malik değildir. Paşa yay için tahkikat tamik cdıliyor· Tabi inkılibı sevmek kadar: tatla bİf 
ı Bir Kaza,,,,n a1 •• ı.ak"'meıl Ewvelki akşam Kordonda Ay- nüşte lkiçqmelikte Ankara ai- zevktir, asil tema l:>ir ,-azife~ 
Hl dünya cenneti olmıya layık 16' mtuı ., Türk of i ıue g •I n malumatta k . d 1 . • - • d r k d -''fi 

bir mahaldir. Fakat tttneleruen Ay<lıu cıvorıu<.la hattan çıkan Almanya hükftınetınce 120 - 170 park .~azmosu~ an ev erme ~ı~· n_eması oniin en geçer er en eY· Bu iıte önücü olmak şeruı 
b · .. 1 d' · b ld h ·· b k . 1 r. .1 • b 1 ı:.' d d k' T - k h 1 1 me uzere şofor Reşat efendmın rıye memurlara kadınlann ferya· lzmir g~nçligw i kazanmahdı~ il", 
erı '10j en ıgı a e enuz o ılaıa aıt ııtuısenm mu 1\ rnme. eu tt ın a ~ı ur ıı ı arrnın ten · 

1ayJa1.ı muntuam bir yol temııı me dün de şehrırııi~ Ağırceza zilnfü tnrıfoye tabi taturduğu otomobiline binen Urlalı Şakir dını işide.rek vak'a faıllerini ya· mirin müteşebbis, dirik v~~ 
h-ıı·ıırılı"ekt.ıadı-r. Halıcıla .. bnnıın kızı Zehra ve Rabia i:ıanımJar bir kalamışhr. Kazım paşadan bu teşebbiir. edilememişti. Söylendiğıue ı.?öre mohakeıne irıdı, devam edılnıiştir u ..,. ~ •· 

Agnıtosnn on dördüncü gar u 1\Ialıkeme tarafından oafrn ve dıger cli'attakı halılara dR te~· tecavüxe maruz kalmışlardır Şo - Hidue hakkında tahkikata bekliyebiliriz. 
mılıni i tıyecelcle.rdır. för Reşat efendi Dolmadan ben- devam edilmektedir. Maamafih .A.J.J. Şev.k.e'C 

Paşa yaylHı yolunan küşat reımı Tcaletino sorulau ıki suale gelen zin almak bahanesile otomobili kadınların giderken veya jan· ~~k~LT;

8 
b 

1 yapılacaktır. Mamafih bn yol da c vaplnr oknnma~. lıat koııııeeri K. • d UÇU a er er 
(lmı. lıe~ı·ıı 1010 urdUTmoş ve ıoför Raşit, Os- darmaları_n_bu!unduğu IDciraltın· 

makaadı temin eyliyemiyecektir. J ıuüt:ıleası atmmı , M h d 
... man oğlu e met, Ahmet oğlu a sesle.rını çıkarmamala11, av· 

Qünkii orada halkın iatirahatını haşmöt tti dat be.r ı tıcvap f{öylülere Dagıtdacak Mehmet, Halil oğlu Nad'r ve dette b'lğırmalan dikkate pyan 'Dü.:nd..e:n .Bu.~üue 
temi o edecek orel Te gazrnoJıua jb- edıfınıştır. h I i 1 ı m 

ıb :ıt ve çtırna n veııet Isa oğlu Sabri otomobile bine- görülmekte ve son gürültüye Tahmil Ve Tahliye Şirketi 
tiya9 nrdır. Bu hususa dıı al"~ 1 imi hey rapordı' zikredile.o Vekiletınden hrimiz ılı hat rek kadınlan lociraltına ve Ça· sebebiyet veren başka bir mesele Yogoılavyırnrn Su,.ak lıUJ1• 
kadarlar n faalı1et T" gayret üç nokt dau Dnıyman badı i- ıniidiirliigöne mulbakatta köylfi kal b -t- - 1 d' Dö ld .. h" · · kt d~ d b' b · · ı t b· 

kılo urnuna go urmuş er ır o ugu ıssını verme c ır. nın a ır antrepo ta mı ve • 
göstermesi temenuıye şayandır. nin vukua galmetıi ıhtınıalıni lem uagıtllmak ıçıo kırk -~ •• • •• •• iiye tirketinin tetekkül elU#' 
Açılacak yolun bir seneden fazla ıznh eylemi tir. devlet kinini gönderilmi,tir. S • Ef T f•k B 6' 
dayanmı1acaRt i<ldıaların& kartı Kumpırnyanın vekili Şefkati Bu kini eler tinörnüdoki lıufta ez8J • eV J ey aJA.kadarlara lıildirilıni,lir. 

idnde kualarıı giJnlleriferok rnü~S1e1e Devlet koutrolörıe tabi 
Hlzımgelen tedbarlerin ahoaca- bey uu hidist:Hlou iiç ıti.iu evTel ~ ~le·ukufen "'"ul1al{eıııe imtihanda- Bı·rı·ncl d .., köyhilore t vzı ett11·ılecektir. .n , ~ nı - hulunaoak Ye onıteahuın <hıpor 
gını ummakta1ız. Kopinllrt ile Aydın arasıntln bir Ed'J 1 G idi 1 11111 

_,, J ece { e nakil ve gemilerin tlllıl i ye iş .. 
Adliye Tatili Ve Bir 1auln Drnymnn hfırliHe!!i daha ol<ln~unıı T• t Od · ICare 851 Çelı~makta olduğu lzmirli Ta Uzan miiddettenberi emniyf1t rile cgı·aşacakıır. 
Adlı1emiz 20 temmuzda yaz ve huna mcçfıul e.,bas tarafından 1" b d 102 

'D C !Al • at eyin mağa:ıasın an çu· ruüdiirlügü adli kuıım reiıJiği Tahir Bey Tertl Ettt 
tatillerine haşlıyaoaktır. Adliye battıo inbısat ııoktaıına sort bir ~ef i e at Bevı l n J Us~ 

,-1 vba. _üzümü _sata.ra. k m.a.ia. za sahi· vekl\f8tiııi biiyiik bir dirayetle ~olliı ıwtıbnnrn a. mu va 
erkdnı timdiden latanbol ve sa- cismin lrnnulmaınnın sebı:hiyet S t• - ı ıl eç 1 ınıo emnıyebnı suııstima et idare eden taharri birinoi komi. üçiincü kowis& 
ir -tehirlerde JstirMbat etmek üze .. verdrgfni Bi>yleım,s ve hn hu»n•· 1 _,_.. mek'e s rlu ez ·ı efe dı' hak ı ı 

.., 
0 .Mer ·ezi st lrn da olun • r • · T r· ı.. } · · t 'b t ' kuıoı komi r ' 

re aeyahst hazırlıkluım yap· taki rapor hakkında llmt bey- kındaki tahkikat üçüncü müs- serı 6
' ~li 0.0!ıu ım 1 ıı ne 1

• t 1. ıı · .1 . t ' 
k .1 cnk olnn TUrk-l'nnRn ofi roe lz- tantıklı"'-çe ı·kmal edı'lmı"ştı·r. Se o ınde bırlnoılıkle merkez me· er. ı e ırı wı~ ır.. ma tauHlar. .Aytlrn ngırceza den izahat almmnsım ietemıştf r K 

azaaından Yo of Zıya bey teka. timi bey bu noktaları izah et: mit ticaret odas.ı namına mii- ıai efendinin mevkufen Sulhce- murtugona terfi ettigi dün da- Hayvan ihracatı 
kor:rer ıgorta müdiırlerınclon :ıa mahkemesine sevkine ka:rar biliye TeklUetınden reemen teblig Geçen bııfta içıııde 

iide HYkedılmı tir. Y1181Jf Zıv mi tir. ubakeme b .. zı no'- tal·~ 1 · · ı·m 1 y · ı 
,J .. .. ... n. .. t i Oel!ll bey ı.ıeçiluıı,tir. veri mıştır olunmuştur. ı anın< an uuams ana 

be1den mhilal eden zabğa as- rın t&tkıkı ıçın ba ka btr üae Yangına Sebep Vermiş sığ•r ve 226 h"' koyuo 

I zıni• 
9'1 

ibr•f 
liye QH& hakimi uat bey )'al bıralulmı tır. • Seyyahlar Pııııu-l>ıtşında Yangına aebe· Kadın Simsarı edilmi~tir. 
nıa tatıJ müddetine môobuır 70Mlllc EtlUen Kararlar blyot vı, rwekle waznuıı Salih Sinek NIOcadelesl 
olmak üzere •ekAleten tarin -ıı _ neden heri Aydıo a hye Dün Şehri Gezdi ogıu H iisoyiıı hakkuıdaki tahki- Adliyede İsticvap Edildi Sinisiııtık miicadelf-sintt bel•' 
oloomu tar. ccz& mabkemeaınde id1sip eür- Dön I lremierıyeıleo limanı- kat t!VrRkı mü tautıkliğe nril · Yusuf ertmdi namında i~ia diyece ehemmiyetle çalı-.ıhn••· 

ıoalrların t~ iratile Yaaife mundeo ubAkemeleri d vam ınıza gelen nge vaparile yüz mi tir. bir geooio hnzı kadınları ötekine tadır. Beleclıye zAhıta memur1•'1 

görem11eıı r mi denur denm eden Aydın polı• r komiıed Yannıılı eyyshşclıriruiz" çıkarak 1'Jutah&SSIS berikine gi.itiirm~k ıoretile kadın eTleri kapı papı (lolaşarak maıo& 
Hatlerioi teptıl eylemi tir. .,. Remai komi er iikrü "'" üçüncü gezmişler vo nynı vapnrfa lstnn· sim arhğı yaph~ı anlaşıldıgın- hulandarmıyanları cezataod.Jf' 
wurfar ababları 6 da Yaaıfeleri koau 

1

r H"UI beylerle poliı bula gıtmielerda. dan keudiai zabıtaca ynkı&lana- maktadırlnr. 
ba ına gelecekler 'ffl •at ı' e memnrn m ettin ehadıoin Bunlar araaında baaı Mıaırh rM.k adliyeye verilmifti. Yusuf Beledıye bu iş için ii~ ment-' 

kadar fHılaaız çah .. ca.klardır. malakftmıy tlerine ait karar tem· seyyahlarla bir Mı~·~ .polis aa.bi- Ztra•t v~kiletı zeytincilik hakkmcla üçüooii müıtaotiklik9e taY7.İf etmi~tir. 
14 den eonra deYair kapalı bu- yrs mahkemesince tasdik edil- ti <l& bulunmakta ıdı. mntaba sııı Feruh bey Bayındır, tabkik8"a başlanouşt.ır. Yuıufao Atkı Natrf Bey .......................................... 
lunaoaktır. mişlir.Mahkftınlar halen Aydında vaeıtuıte bıfdırılmektedır. lnc:ıır O emı' l'8 Torbalt baTaliıinde üzerinde aermayfllerioden baaı Ziraat lıankaeı şehrimiz ~ 

Bir Çaplllculak buloıımadıklannuan kararın in- müstabıilleri bu fenni tedabir~ aeytın tetl:ik tını ıkmal ederek kadınların fotografileri de çık- beıı müdiiıü Aşkı Naili hey ıu8' 
.Aydrnlılarııı ekserı!i miiıtab- fazı bnlandakları mahallere teb- azamı clıkkat ,..8 ehemmiyet göe· İamire avdet etmiştir. Fer11b B. mışhr. düriyeti omumiyeı1en a?dı~ı ıtıt1 

ıil oldokfarındao bahçelt-rine çe lig oluıınoaktır. terlyorlar. o. . te&.k.ikatı neticesini .bir rapor Barakaaanı Yıkbklars için bir emir ü;ı:Mine dün ı taııboff 
kilmektedirler. Halkın tenıamen incir Kurtla &lftltge lntlhabalJ halıude haaırlamaktadır. Muw.. Kemerde Selinık &0k1tgmda hareket etmiştir. 
aeotıcek derecede kırlarda bu- Inoi r kartlarile mücadeleye Ayclın ıs (A.A) _ EyUUde ilttyh bu raporu Oumarteai günü batakaauuu belediyece yık tırıl· Havaleler Geldi 
luodugu şo giinlerde bir ÇAte- bugünden itıbıuen baelanwışhr. yapıboak beledıye intihabatının Zıraat Vflkiletinö gönderecektir. maıındao muğber olan lb1an 14 5 numarnlı kıuıuna gör' 
oin türew<> ı bir kııım nıiia- Müstah illere yapılması IRzıın hazırhklanoa de,. m ediliyf'r. Raporda ae.ytinoiligin inki · kızı Şadiye bımıw, zabıta me· Harp malftlleriJe Şehit yetiUl~ 
taluıilleri t ııdı e içinde hı- geren HWelıye ruiinadeJ., müfet- İntihap hakkını haiz olanların şah iç1n baaı tay iyelerde blt muruııa vazife ifaıı ıaruın4a rioin 930 931 932 933 vo 9~ 
rakını 11r. Hır ıki ı!Üll evvel tı~li~inden huene( memurlar fıiuıleri t pit edıhni tir. lunmakt dır. hakaret etü~ioılen yakalanmıttır. bey'ıye iıı~ihk~k lıa~alelori g,I' 

Tefrika No. ' Temmuz : 20 Seneler sanki bu büyük anneaın aalhj'a bayıhnm. Fakat benjm bu sevimli yf:ğenile ıimdiye ita · mişti r. 
gençliğine s6rüne.rek geçmitti. ile kon mak, anlaşmak ıçm dar tanışmanın acısını çıkarma- Tayin -" 

Fakat o, oralarda değil lrız- beni din.lem* pıt_. lasın .. Yazı geçirmek için lzmir· Bornova Zı raat mektebi 
ları, clamatlan Ye torunlarile .. he- Dar Belmi, Nnini çairra- den geldi, bizde kalacak. . diir muavinlit!ine kimya 111"'., 

le kocasuua biç eakimi7ea alilra yım, · •e ODiar pliıace Rezranı da Birbirinizden pek çabuk lioı· limi Re,it Nafiz hey tayiu eJif' 

1'4:u..h.arT:lr1. : Rebl.a .A.rl1 ve mahabbeti ile i>Jle mu'at· takdim ederim. Janacağınn:ı sanırım. Çfinkfi Re· mi,tir. 
tu ki... Gkeeebia ae dwm11f, otar- zan ciddi, ağır bir kızdır.. C.VH Bey · 1 

Fener yolunun kırmızı büyük denizin zevkini sevgili dayılarına Rezan·. lııblaarlar nıunın mii<Jiirht~, 
Etrafmdalrile.re de ba aaa· •- bU kızdır Be ..a.eı bir O ' 1 

ıalısı şık, zarif sahiplerile nam feda ederek kıyıya kumlara ahi · detı·-..1_8 bi ___ 1:... _... •• 5 - y Tuz işleri şuheıi miidiirii I' 1• 

d 1 
uıuc rer pay ·-.-ca eD fınab.. Ejer istifade etmes ai - engeciğim beni çok se- bey bagUn htanbuldao ş..-r 

almıştır. 1 ar. bilyük ze9kiai teşkiJ ectiywda.. . . v~rsiniz, bu fazla iltifatı, o se•· 
Üç san,m baş her vakit bera· ( Canol) (Şenol ) ile birlik Elinde. yime t.onalarıadaa bİrille bilinea... . . . giye mi vereyim?. Hem doirusu min g-eleoektir. ~ 

ber göriinür beaber gezerlerdi. el çırpıyor Bile.at dayı, Billeat iıledilri öal~ tutarak ko~ Kapı rapr ~ açılda llu ben Bülent beyi •ahsen tanımı· Oavi t bey 'f ozlııya gid•' 
o,,.. -•- bla la 1 d d" • • ı dı ·- .... .,.._. ıen. kadın "'e• -·::.lıJdarla Bi· y bası tetkikat yapacaktır 
UUJG& a ADI n yaş ısı ayı ıye RYlBIJOr ar •. geçti.. -y y ...... yorsam da Belkisten o kadar vua t lcl H ti 

kumlukta d~w, _ikisi birer mi- . 8q dakika sonra yiae Bel- Bileat pldiği yakJt ket• Jeadia e~fın~ ~dılar. M&he•dia çok itittim ki; isimleri yabıancı Vııfı,e~e ld:;: b~;:ll Jİİ' 
nicik bebeğın elmdea tutarak kıs ( Şe~olu) Ne9 ia, ( Cano- anlüğe açbjl delikleri doldu· b_u. çeabena JÇJDe •alutmıı elle gelmiyor. Ôyle dej'il mi efen· ö~leden aonra •alı mııa~ıni S-~ 
denize girerler, on dakika sonra lu) önlerane katmıı Rezanla makla ..... --idi naı Jnırtanmıyor, pferelc dim •İz de beni yabancı saymaz '·- . . . r'-" 

k '- · · · · ~- · . . uoyıo rıvı.eetı altın<lı\ to 
çocuklan büyük annelerine ve- onuşaraa a.nelenaı takıp ecli- Hemen malraaı fırlatb, iti ae- lkismt de .az yetiftirmeğe sınız sanırım. Madem ki bir . 
rerek yine denize girerlerdi. yorJard1

• Kişk ıimdi kahkaha- pete koyclw eliai uadırken: çabıırkea 111 dinlind irim ola- aileyiz. ~=~-- mUf .. tl .. erl Aras•""' 
. Bugh denize giren tazelere larla çınlı!or, ~enç odalarında - Ne iyi böyle erkenl cajına merak ediywda. Eğilerek: Jnhiıarlar hruır l>aşrntı~ 

bır alhn baş da~a .. k~~J!mıf, tuvaletlerde ugr ... yorlardı. Giltrelr: . Nevber: . - Elbet hanımefendi. Bu· lütü nu11tnkuı müfettişi V ~ 
kumlukta oturan dorduncusuon Nevber hanım kocasının - Ne yapayım beaı 111eralla - ı,te dördünci .... hain· gllne kadar nasüsa geçiken ba Ziya bey Edirne Inhiaarlar. l•' 
Jarm çıkmak isteyişferine nihayet kuzini Rezanm arkasmdan ba- soktun. Tavsiyelerini dioliyerek yor Bülent! yakınlığı bundan sonra g6ıilfe· müdürliik wıntakası nıiifeıt•t iJ' 

dayanamıyarak: karak gözlerini süzdü: geliyorum. Müselleslerime kattı Biilent kuzinlerinin tuttuğu rek teflfi etmek bendenize şeref glııe Te Umum ıuüuiirliik 11
\, 

- Eğer çıkmağa niyetiniz - Eğer onu da başgöz eder ğln dördinci papatyayı pıar- ellerini çekerek kallıh. verecek. fetti,lerinclen llc4at lı~y, l~~ 
yoksa hen gidiyorum ~ocuktar .. Bülent ile mea'at edebilinem madaa kutılamak ip. seninle Ne•ber: Nevin, dayı11nın dizlerine Ba~müdiirlük uuntakaıu llJll 

Bülend gelirse beni e•de bul· artık rahat ederim diye .ay- ko1111fm&k ve hazırhklı olmak - Rezan sana anlatbfım ka- tırmanmak isteyen (Canolu) kol· tişligine tayın edılmişlerdir;r .. 
maht. lendi. . Jizım!.. zeaim mlhencli. Hasan Blleat ... larından kaldarırken. R.,.t bey 'ebrımız~ .:el 

Hep birden bu iami iıidince Sevimli kadının yüzü parladı - Öyle mi? Doğrusu bu uy· - Sen de Bülent, Macidin - Sonu Var - yeni 'fa7.ifeaiııe ııl\,lamı~llr· 

Bent Seviyor An 
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• .. ~ , • • • • - ·~ • 1 J - ! r SON TELGRAF HABERLERi, SON DAKiKA 

=zG;~iJJIH~~;fi;)e •· Gazi Hz. Ie Fransız Re-!:~;::.c:~T:r:e~?;:;~ 
'- • r ·,, .'C~~· ... - ' O O O • 

~Bol~d~ fener Alayları Tertip SİCi!~.~.~!~ ~!~.~~.~da Osman Metresini Boğarak öldür 
Edıldı. Heyecanlı Hitalıeler Milli Bayram Münasebetile Çok JLÜş Ve Rizeye Kaçmıştır 
Roln, ıs (A.A)- Gece hii- hiiratı ıkttmetgfıhlı.HıtılO ()nü Do ta e Tel raflar Teatı• Edı.ldı· lstanbul, 19 (Hususi) - Ka· kalamak için taharriyat yap 

yiik Gııziniıı ı:erefırı"' noııı S D ~ aımpaşada onbeş aün evvel i•Ie- ken Osmanın Rizeye harek .,, "' n ııo çıkarak takip o<lı•n Gazi 6 Y 

ba~tanbaşa tenTir edi lrniı;ı 'fo Hazretleri, ııınhterem Boln!ıı- Ankara, 18 (A.A) - Fran- menııiyatımla birlikte .. mimi Te nen bir cinayet bugün meydana ettiğini ve elyevm vapwda b 
Oın rehberimiı.in mieafır ol- sızların millt l•ayramı olan 14 bararetJi tebriklerimi aueylemek çıkmıştır. Rençberlikle İftigal lunduğunu tesbit eylemiştir. C d lara tahaasiia ve teşekkürle-
0~11 Halkevırıııı iirıiine ıop - rini beyan etmflk auretile Temmuz rnünasehetile Relfticum- ıçin yeni hir fırsat vermistir. eden Usman evli bulunduğu hal- ninin yakalanması için tertib 

d
lanan bini rce halk tuafan- hor Gttzi Mnstafa Kemal haz. Gazi Mustafa Kemal de Nazmiye hanım namında bir alınmış, vapurun uğrıyacagı ı 

taltif lrnyurmuşlardır. k d J h 
an co~kuıı IN~ııbiirlerle geç 20 30 H 1 retlerile, Fransa Reisicumhuru Türkiye Reısicumboru Gazi a ın a metres ayab geçirmek- limana icap eden talimat veri 

, k" Akşam sut ; da a - O b d 
• !\. ·ıte kadar neş'e n hoyec~n M. Alber Lfibrön ha:;ı:retleri "ra- Mustafa Kemal hazretlerine, te idi. sman un an onbeş mittir. 
1 d keTinde verilen ziyafet ayni I 
~Qııı e şeıılıkler ve hiiyiik hir , sında asa"'ıdaki telgraflar teati Milli bayramımız olan bu gün evvel henüz sebebi malum stanbul, 19 {Hususi)- Met 
ıene J tıeyecıuı Te neıa 8 ile "eÇ Ta· ,. ,; b Q 
b 

r 8 ay1 YftJ>ılmıı;ııır. Hil " "" gönde, zatı deTletlerinin izhar olmıyan tesirler altında metresi- resini ogwarak öldüren ama 
k . k .1 d t · t' edilmiştir: 888

1\ gençlor lıt•yPcırnlı lııta ·ıte ·auıu eTaın e mış ır. Eransa Reisicııınburn Alber boyorınuo oldukları muhabbet ni boğmuş, öldürmüştür. Ceset Cümhuriyet vapuru lneboluy 
~elerle lıiiyiık 0Azıyo olaıı Isıırnhul, 19 (A.A )-Reiıi· eetori b_eni fnkalAde mütehH&ill taaffün edince keyfiyet :zabıtaya muvasalat edince derhal tevk' 
ıuı h H l t h 'k" Löhrön hazr.,tlerin.-, 

an Te ba~lıhklarmı ıeyıt cam ur z la .. >ıı 1 ıye etmiştır. Zatı devletlerıoe en aa- akseylemi•, Osman aranınca bu· olunmuştur. Mahfüzen şehrimi 
et · d ı · · ·t d ıt Fran8anrn milli bayramı, ha- ,.. ınıoter Te bu hıtalıeler hnlk ogr11 te ırımız teşrı Te ot',- mimt teşekkfil'lerimle birlıkte, lunamamıştır. Zabıta katili ya- gönderilecektir. 
tarafından cu ... lnın 1 ,1,,,Hhfır ruca Dolmahabçe "arayma na zati deTletlerine dostlujtumuo şabıl ıaadetiniz ye Türkiyenin •• •• 1 ..... 
.:;_rıe nlkı~lıııııı.ıı:-5tır . Bu '"~tt n;,.inwt hnvnrmaşiarılır. tttnıinatını te~.ra.~ etmek ve eahsl refahı haklrrndaki do.ttana te-

~ı--.....,-llİİİİİ1ucrı~vc~%iili~"~o~~;pu • nszzpınat1JlfLLZncY~ ~aadctınızle buvuk dost mılletın menniJerımi uztHlerim. Sahinşah Hz. ne Hediye lktisa t ve:. i~ imiz Celil ·;; ve r•l:lcıı b:kkınd•ki teT Tek ·ı · Alber .LGbr,ön 

Be K.. 1 .. 1 A d .1. .1.arı ıqe "~ ı ımız e 
y oy '' er rasın a l ·ı · s t. . G .. .. t .. Tayyaremiz Tahranda Büyük ~11 . • nqı ız e ırı oruş u 

stahsıJBorcları HakkındaTetkıklerl ...................................................... Tezahüratla Karşılandı 

Edilen Tayyare 

G . . . - Baı taıafı bmncı soıhıedt - Ka9akç1lık Te her neTi va• 
l'ekil;nıhk, 18 (A.A) - lktısat rın fcıhrıkaJ.H . mnbıtınden uzRk hafızlarının hareketlerini tama koatın ıık ıık Tuka boldoga bir İstanbul, 18 (Husususi) - lran Şahinıahı Ri:ıa Pehlevi Ha 
l . Celal hey, refoknılıumda lıulunıuası şeklın<le <lcvletçe tes men masumane bulmaktadırJar mıntakaya, İngiliz zabitlerinin Hazretlerinin Ankarada ziyareti esnasmda kendiıine hediye edile 
~nur Talisi Kfı.:mn paşa vtt Bar bit edilmi' ol<logunıı ve müte·ı "Proiya" gazetesi Türk sa· dü,meai, masam ye teeadfifi bir Kayseri fabrikası mamulatından tayyaremiz Tahrana muvasala 

0 ?ılhi Fazlı, lzmir meb'neu beımsların dn. bn ciheti teyıt et· ı hillerine bir ıandalla yaklaşan şey oldogoudan tüpbe edilmiyor. eylemiştir. Tayyarenin dost memleket merkezine varışı halk ta 
u,'tna.rı zade Hnıntli, Bursa meh- tiklerini lıildirdıkten sonrn kat'i üç lngiliz zabıtinin lisan bilme· Vazıfelerinl sadıkane ,.8 ma- rafından tezahüratla karıılanmıt Türkiye lehinde ıenhkler yapıla 
lı' ıı kiiştii Onmburiyet HRlk olmanınkla beraber h\Lrıknlınla mezlikten meramlannı anlatama- sıınıane ifade eden &1ktırlerimi- rak tayyarecimiz hararetle alkıılanmıştır. 
d ırkası Tilayet idara heyeti reisi gfiriişerek Te ihtiyr.çları "Yarsa dıklarmı ve növbetçilerin bağır- zin, lngilız zabitlerine temas Malı• ye Vekı•ıı• 
ıı°'"or Sadı beylerle Burea bu dileğin tıthakkakunn yıtrdım malarından ne dimek istediklerini ettiklerine tahmin ettirecek her Teftişte alkevi 1 ki · · d · 1 d 1 h tarih ~o hesinden bir .,t ece erını Ta etmış er ır. anlamadıklarını kaydederek hü· hıuıği bir delili mncut olmıyı..n 

ı:.ret olda40 halde diin ı;artt Vekil hey hnlloıı hnkaya olan Jaseten diyor ki: şerait içinde hareket ettikleri lzmir Ve Adanada Açıkta Kalan 
tlı;lO da Bonftdsn ayrılrmşlRr- lıorçlarıh~ nııkları iizerınde iza·ı _ T rk nöbetçileri, sandal aşikar hulonmaktadır. 
In • ~Oldl\ Kestol nahiyesinde hat almışlar \"O Aıltıp:ızarı Tıcıt - daki eşhasın Üzerlerinde ünıfor· Mfişterek bit tahkik heyeti- Memurlar Vazifeye Alınacak 
rı 8& _hır iatirabattan sonra eant rf\t hnrıkasıııııı k<;yfıire meveıın 1 malı elbiseleri olmadığı için hü· rıin. h'ldıeenin bo mahiyetini ANKARA, 19 (Hususi) - Maliye Vekili Fuat bey bugün 
ıl~ hır<le Yenişehire varmışlRr- kredisi a9tJğı yolundııki izahat-' viyetlerini tayin edecek mevki· meydana koyması arza olunmak- vekilet dairelerini kimilen gezerek teftiı etti. Memurların çaliı· 
• · Kaıaba pazar münaııehetile tan memnun olma,ıar<lır. J de bulunmuyorlardı Sandalda tadır_ a tarzlannı yaliından tetkik eyledi. Yeni Maliye teşkilab 
~:~.kala.balıktı. Vekil bey paM r Zıua barıkurııırı kiiyJiini.iıı 1 bayrak ve saire gibi hiçbir ala . Asıl mesel~ _hu miieRBif ha- dolayısiJe açıkta kalan Adana ve bmirdeki memurlar pek 

1 ıni dolaı;ı, arak alıcı ve ıatıoı- mali vnzi.vutının dnha vorımlı mette mevcut degwildi. Binaena· t1ıse etrafrnda, ıkı tarafm efka. k d . 'f 1 t • dil ki d. a 1 ya ın a yenı vazı e ere ayın e ece er ır. 

dır a görüştüler. Bilahııra hele · olmasına çalışııoagııu ve bu bn· leyh nöbetçiler meçhulat karşısın· rında yanhş rivayetlere meydan K•b • J h• ş• k • l\t! 1• 
Yeye "d 1 y b" · t · ı ,. . JI! · ı 1 J k vcrılmemeeı ve hunun llOt bir batı- J rJt 0 JS8rl Jr etJ 18 tye Cd gı ero ~ eıışe ırı emsı sus için uır H.fl ıa ıazır anarn da kendilerini herhangi bir kaçak 
eıı heyetlerle göl'üştüler. te'fdiat ve ödeme ıısuliiniin !!alim 1 çılık vak'asile karşılaşmış say- ra lnrf\kması ihtimalinin izRJesi VekaA letı•nı• Dava Ettı• 

YU 'Yenişehirliler kasnlınlarının hir şekilde hallei.lılecegıni tıöy- mış olabilirler. Bundan dolayı- Te hnnon bertaraf edilmesidir. 
)'et~de. 18-20 eini şekerli pancar lem iştir.. . ! dır ki hareke!leri hü,nü niyetle Rnrada herkes bn hissiyata aa-

1•tır·1111-· b v k l b t l'I b ket .. t d H d ıninıane iııtirak etmektedır. .. u bıni n itibarla pan- e ·ı ey znı,..e nre .., - makrun ve masumane ir a i- " 
:at •nıntaka~ına ithaline tavae - mi,lerdir ve oradRn da falcıvıtya senin dostane mükalemelerle iz ANKARA, 18 (A.A) - Sir 
~:~11\rını dilemişlerdi. Vekil hey hareket ed~ceklerdir. l bırakmıyacak ıekilde halledilece· Persi !Joren ile Tnfik Rüştü 
•·ıı.ı, er ııanayiinin inkişafınclaki Yeni Asır - .EleyTm Celal ği pek tabiidir. hey Dipburou hadiseRi etrafında 

ın bu gibi iptidni ııınc1dele- bey lstanbuldadıl'. ,,.*,,. ~örüşmüolerdir. Bu mülakatın 
1 • • • • a Hariciye vekilimiz Tevfik karşıhklı samimiyet ve itimat 

Beynelilel 
1'1-.-.rif Kongresi 
ıtıi}(Jeııene 18, (AA)- Beyue l-
'L t\} uoı • • k • ıl(i . urnı m11arıf oınısyona 

iui ıçtıına akdetmiştu . Sahnbki 
b~ ~ad,, bi çok morablıaslar ve 
ç~n 6.Yanda Çın murahhası ~e· 
lllııd8611 en zarfıncla nrnmleketı 
bıye,~ Y•pıln11ş olan çocuk ter
llıı~ı teceddiitlerindeu bahaet-

6'dır 

S L k K J Rüştü beyle lngiliz sefiri Sir havası içinde Cttreyan etiiği ve 
8ı;1 ; 8 Pers Loren arasındaki dostane hariciye vekilimizin hadisede 

Bir Otomobil mükaleme ve kararlara ait ajans· knaya ugrıyanlar i9in memle
kazaaı Geçirdi Jarı aynen neşrediyoruz Devam kette hisaedılen umumi elemi 

eden tahkikatın birkaç gün içe lıalieane bir ıurette ifade ettiği 
VlY ANA, 19 (A A) - Sabık risinde de ikmal edileceğine mu- ve iki taraf metourlarından mü

ispanya krahoın otomobili bir hakkak nazarile bakılabilir rekkt'p bir tahkik heyetinin, iki 
dönemeçte kızak yaparak diğer Ankara, ıs (A.A)- A~knra tarafrn eııiniyetten uzak oldağn· 
bir otomobille çarpışmıştır. Bu mahafilinden <>ıtrentlıgimize gö- nu meydana çıkaraoagını ye mii · 
kaza neticesinde Danimarkalı re, Dıpbornnnda Tokn bolAn oaaebetleri doatıuıe olan iki mttm
doktor Petersen ölmüttür. Oto miieeait bAdııe üzerine, Inılliz leketin donanma ve ordularında 
mobilin içinde bulunan diğer 4 <lonaomaeına mtmıup bir zabitin bu möeHif ve tarafeynin ihtiyari 

Ankara, 19 (Hueuıii) - Maliye Tekaleti ile kibrit inbiaarı 

~irketi araarnda tahacldils eyliyeo fötilaf karşılıklı müzakeratla 
balledilememiştir. Şirket maliye Tekaleti aleyhioe ticaret mahke· 
metine miiracaatla daTa ikame eylemittir. ........ 

Sergiyi 
30200 Kişi 
Ziyaret Etti 

lstanbul, 19 (Hususi) - 6 ncı 
Yerli Mallar sergisini ziyaret 
edenlerin yekiınu otuz biniki yüz 
kiıiye baliğ olmuştur. 

lstanbul halkının sergiye ali· 
kası büyüktür. 

Lehistan 

Recep Bey 
Dün Ankaraya 

Gitti 
Iatanbnl, 19 (Ba8us1) - Şeb· 

rimb~de bulunmakta olan O. H. 

F. Umumi katibi Recep bey ak-

şııt.m trenile Aokaraya gitmitUr. 

Birka9 gün ıoora tekrar şehri-

mize gelec6ktir. 

"'"'' . la1ı 1 erbiyeye Beynelmilel 

0 lratnet Verilmek Jstemyor 
'~şr1 ıc0.0e•re ıs ( A.A ) - b'ıkri 
lliını 1 llıeaai komisyonu içtimai 

kişi de yaralanmıştır. kazaya ograma11, memlekette ıa- dahilinde olmıyan badieeden do- Parlamento ILelsi Muhlis Bey 
larıdenizdı Tetkik 
Seyahatine Çıkıyır 

Altın 
Utıtneerde Şimdıyo kadar hemen A t k B e· 
v'Yet)n. llıtınbasıraıı mılli bır Z&f.• r 1 u ır 
rıtı bten Röriihnekte olan uilulle- H ( Q)d 
l)ııc .Yllelnı1lelleştirilınesı faydalı aya u 
ııı 1, a~l lehiıule hulunmn~tur. Ko · Cenevre, 19 (AA) - Akvam 
lıll\'rıııı huıın ıuiitc1tlop radyonun Cemiyeti iktısat komitesinde 

"tıetın · ı 11 •uş , ~)el H.oıu ı le ıneş~o 1 ol- beyanatta bulunan Sir Loytros, 
}11111 e arıs enstitiisiinüu rad- Ingilterenin yakın bir atide ye· 
ı ıı, t b 11 1ık 1 k er ıyevi rolu hllkkında niden altın esasına rucu etme· 
'•• at icr ı · 

I
''••• aını\ıneınuretmışır. · 'bt' J l dw t 't "' • ................................. sıne ı ıma o ma ıgını eya 

vglleden lpli~e etmiştir. 
~ı~ıNcA y A KADAR iltica Eden Cenerahn 

\' (t 11ta 
fl tı .• p tnrııla Knşkor e eldi- Teslimi Ricası l~eddedildi 
nlıt lltyerı J nrıtier Bebek Quy 

k o lı .Moskovn, 18 (A.A) - Sinki-
rııorı ııcaııfnrı Hnrahi çiçeklik 
ıı, 1, Y

1
: losyon pudra krom siirıne o.ng hiikflmeti Sovyet Rosyaya 

a ı "llj t ınürncn ı't ederek oeneral Man-
i\ >u 11 h < •ş pastaları kokulu 

Rtı1111 '· nvıu bronz tras Ievnzınıı <ıinin teslimini rloa etmiştir. Oe 
t Ül( ı . :'I b Uyu Iravat ınavo mondıl kuı:ı neral Sıuk;ang cıa, dahili mu I\ • 

Yast k • " d ~ır ~ ı dolma ı.ııtf\m çaml\· rebeler esnasın a. yapmış oldnğn 
hıtt 11?.n kasket Panama şnpks oinayctlerdorı dolayı, halk mah 
llıu 1.u 

1 ı:tııe iplık ve eairu bı lu · kemesi ne tevdi edilmek iıten 
tı,tı tuhafiye çeşitleri en ucuz mektedir. 
"tı~~le Şeıusı Bakikıtt ucuzluk Sovyet Uoay" htikdmeU 

811ld~. ricayı is'af eı.Jememi~tir. 

rnimt bir teeeeürü muoip olmuş layı her hangi bir aoı kalmR· lstanbula Gel41 
tur. ATam kamarasında gö11te- ınaaınıu kendisi i9in pek kıy- '-t b J 19 (H -) L h' 

U1 an u, ususı - e ıs· 
rilen alaka ve tee11ür Türkiy"de metli olaoagını bildirdıgi iıtih- ta Pal t · • t . . n amen osu reııı ayyare 
tı&mamile anlaşılmaktadtr. har edılml~tır. ile bugün şerimize gelmiştir. 

' ~ Talebelerimiz 
ELAA MRA 1. ~,!~,.!ne sıneması Parisı Hare kıt Ettiler 

IST ANBUL, 19 (Hususi) 

Ziraat Vekili Muhlis bey Ağus· 

2 Büyük Filim Birden 

1-Gönül Kimi Severse 
Bayhtın gii1ün9 ve elemli tecellilerini gösteren Fransızca 

11özlii büyük komedi. Temsil .,denler : 

:Dladeleine Benaud ve Koel Jl'oel 

2 - Şehvet Güneşi 
Amerika modR salorılnrının zerıgınlıği 19inde çevrilmiş 

oık ve ihtiras filmi. ~,emsil edenler: 

Garole Lombard ve Gary Grant 

---------------------------------------------------Seans Saauarı : 
Şehvet Gllnefl ı Gönllt Kimi laterae 

15,30 - 18 - 20,30 16,4.5 - l9,15 - 21,46 
Ooma günü 18 te ilATe ıt'lanı, Per,embe gönü 18 

16,SO da talebe Mtan•ı Taraır. 

Ietanbal, 19 (HrısnAt)-:Fran
ıız nazırluından M. Beriyooun 
da?eti Özarine talebe va mı\IJim. 
lerden mürekkep bir kafile bo 
akşam Pariae hareket tıy l ınişler· 
dir. 

tos ayı içersinde Karadeniz ha

valisinde bir tetkik seyahatine 
çıkacaktır. 

Eskişhirde 
Büyük Bir Or-

MütebaSSIS man yandı 
A t 1 t"d d s h • Jstanbul, 19 (Hususi) - Es 
ğus os p 1 asm 8 'e rı- kişehrin şimalinde 50 kilometre 

• G 1 k mesafede bulunan Sumdiken or 
mıze e ece manında büyük bir yangm çık-

Ankara, 19 (Hususi) - Mali mış ve ateş derhal tevessü eyle· 
vazizetimizi ve maliye teıkilihnı miştir. Sarfedilen bütün gayret
tetkik için ge~iriJen Fra~sız mü Jere rağmen bir buçuk saatlik 
tehassısın lzmıre yapacagı seya- . . . . . . . . 
h A v t Jk .. 1 . k 1 bır muhıb daıre ıçerısmdekı at gua oıun ı gun erme a • 
mlfbr. ağaçlar kamilen yanmıştır. 
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Bir Aşk 

~ Bir Türk Gencinin 
~ Heyecanlı Maceraları 

Kahramanı 
Grev Bütün Şiddelile ıltalyaSefirleriArasınd 

Devam Etmektedir 

- . -- ·.ıi:;• 
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E: 8 .. hl Atf • 1.. .. 1 1-=- Şimdiye Kadar San Fransisko . aer .... na arımın ı v l&m .... m e se,· • • •• • 
itte Kendi Elimle Kendimi Vurayım!Şehrmın Zararı '!!iz Mılyon Dolar 

Bazı Mühim Tebeddüller Yapıla 
cağı Kuvvetle Temin Olunuyor 

............................................................ k' 
Roma, 18 (A.A) - U.omadao 1 Tıye etmtık gayesını gözetme 

.Malen gazetesine bildiriliyor : oldnğu söyleniyor. Bo ıuretl 

Bu iki hilekarın birbirlerine Gözlerini açıp ta karşısında M'ftşk iila tla Kabul Edile11. Hakem Yol U. 
Umumiyetle iyi Laber almak- İtalyan • Sovyet münaaebat1,d•~ 

tR olan Faşist mehafili ltalyAn mukarenet mahiyetini alacaktı 
diplomatları araaında bazı tebed- Diğer taraftRu hali bazırd 
diiHlt icra edileceğini beyau et- matbuat bürosu müdürü ve 

karşı oynadıkları oyunlar oka- koskoca bir herifi görünce bay-! Meseleyi Halledecek :m:i? 
dar ustalıklı idi ki tarif kabul kırmak istedise de kandilin ha 

ınektedirler: MoHolininin damadı olan go etmezdi. fif ziyası altında bu adamın 
Yambo yüreğindeki düşman Yambo olduğunu görünce o ka-

ı 
hgı bildirmemek için görünüıte dar korkusu kalmadı. ' 
dindarlığı arttıkça arttırmış, ri· Fakat herifin meramı ne ola-
yazeti son dereceye vard1rm111 bileceğini zihninde derhal bula-

1 
ldeti günde bir karış suda baş· madığı için kalbi tamamile ra- f 
lanmış pirinçle nefsini körlet· hat değildi. Yatağı içinde kal· ı· 
meğe başlamıştı. kıp oturarak: ~ 

Hayım.Jurani de Yamboya - Senin borada ne işin var 
emniyetsizliğini göstermemek Yambo? dedi. Büyük mabut 

1 

için tarikatınca çabuk terakkisini Brahmaya nezredilmiş mukaddes 1 
iıtiyerek onu yeniden birinci fa- bir bakirin yanına böyle gece 

• . . vaktı ne cesaretle geliyorsun? 
kırlık mert.~be~ıne çıkarmıştı. .. Eğer Hayımduraninio casus sıfa-

Bunun uıerıne Yambo, büyuk tile geliyorsan bu da ayıptır. 
mabut Brahmaya şükran olmak Çünkü böyle bir bela mahpesine 
llsere bir kolunu f~Cla etmeği girip te kazasına riza gösterdık
kararla~tsrdı ki bu müthiş me· ten sonra benim için kaçabil· 

· k l k k meğe imkan yoktur. rasım, ya o unu esme ten ya· K b .. 1 · .. ı w b . . tz u soz en soy emege aş· 

laut hrnaklar1n1 dıpten keshkten ladığı zaman Yambo parmağmı 
ıoora avucunu sıksıkı yumup ağzına götürüp Niyamaya sükut 
bağhyarak ondan sonra uzanan işaretleri veriyorsa da Niyama 
tırnaklar yavaş yavaş elin içine bunları dinlemiyordu 
g6mülmek suretile ta el üzerin- Sözünü kesmeyip sonuna ka 
den dışarı çıkan bir daha o eli dar söyledi. 
kullanmağa imkan kaim amasın- Ondan ~onra X anı.bo kıza 
d "b tf Fransızca o.arak dedı kı: 

an 1 are ır. - Hanımım! Merhamet et. 
Bundan başka bir usul daha Allah aşkına beni dinle. Ben se

vardır ki o da şudur: Brahmaya nin kölenim. Evet, sana hiyanet 
nezredilen kolun iç tarafından ettim Amma şimdi o lıiyanetim· 
derisi büzülür. O büıülen yerin den pişman .o!dum: . ~ a.ptığım 
vücuttan isabet edeceği yerde kusuru affettırmek~ıçın o un~eye 
k 

· . . . k kadar sana fedakar kalacagım. 
esıhr. Derısı aldırıldıktan Sana ettiğim hiyaneti Brahmaya 

sonra kolun yarası üzerine geti- hizmettir sanırım. Şimdi öğren 
rilir. Badehu kol vücuda sımıınkı dim ki bata etmişim. Allah aş 
bağlanır. Bir zaman sonra kol kına bana emniyet et! 
vücuda yapııarak kullanılmak Niyama bu sözleri büyük bir 
istidadından tamamile mahrum hayretle dinliyordu. Acaba Yam
kalır. O kolun sahibi artık öJün- ~o bunları ciddi olarak mı söy-

lıyordu? Yoksa zavallı başına 
ceye kadar çolak, tek kollu olur! daha büyük bir bela getirmek 

lıte Yambo kolunu bu son için mel'unca bir fikirle mi bu 
usulde feda etmeği göze aldır- ağızları kullanıyordu? 
mtfb. Vakrn, Yambonun hayatından 

Meseleyi Hayımduraniye arz- ümit kalmadıktan sonra: 
ettiği vakıt Hayım, Brahmanın - Atıverin köpeği! 
bu suretle feyzine nail olduğun Diye Hayamın verdiği emrm 
dan dolayı onu tebrik etmiş Yamboyu son derecesine kadar 

but.. b t h Ik d y b 
1 

meyus ettiğini Niyama pekala 
~n ma ~ .a 1 8 am on~n anlamıştı. Bahusus ki köpek 

bu ~azharıyetıne haset etmış· Hintlilerce en fena hayvanlar-
lerdı! dandır. Bir Hintliye en büyük 

Yambonun bu derecelere ka- bir hakaret edilmek Jazımgelirse 
dar gösterdiği fedakarlık Ha- öldükten sonra ruhu bir köpek 
yımduraniyi temin edebilmiş vücuduna intikal etmesi temenni 
miydi sanırsınız? olunur. 

Ne gezer!. Yambo ne kadar Bu sebeple Yambonun o ka-
fedakir ve dinine sadık görünü- dar derin bir yeis altında Ha-

yımduraniden öc almağa müsteit 
yor idise Hayımdurani de ev· olduğu Niyamanın hatırına gel 
velce onun örümcek sokmasile mekle beraber, Hintlilerin din· 
zehirlendiği zaman "Köpek,. di !erine son derece bağlı olmafa· 
ye tahkir ettiğini hattrdan çı- rından her halde Hayımduraniye 
karmıyor, öte taraftan da böyle intikam derecesinde kızmamış 
Brahmaya kolunu feda eden olm.ası ihti~alini de . düşünerek 
fakir h•kkında lizımgelen ria· herıf~ emnıyet edemıyor.du. . . 
yetlerin tamam ile yapılmasına w. .Nıyamanın bu emmyetsızh-

t d
. d gını Yambo onun tavrından an-

iayre e ıyor u ladı: 

Yambonun hilesine Hayım - Bana inanmıyorsun öyle 
ıldanmadığı halde Hayımın hi- mi sahibem? Evet, ben sana 
lesine Yambo bir dereceye ka- o kadar alçakça bir hiyanet et· 
dar aldanıp koluna amelyat ya- tim ki bir daha emniyet göster-

w .. .. . . memekte haklısın. Amma ben 
pılaca~ı gunun g~ces.• M~ya Nı- biyanetimden pişman oldum di· 
yama ıle hususı bır mulikata yorum. Pişman oldum. isterseniz 
zihnince karar verdi. öldürün. isterseniz ben kendimi 

Gece vakti bütün mabet hal- öldüreyim. Eğer günahlarımın 
kanın uykuya daldığı bir zamanda affı ölümümle olmak lazımsa işte 
yavaş yavaş Niyamanın yatak kendi elimle kendimi vurazım. 
odasına vardı. - Sonu var --

Gece yarılarına kadar hep 
sevgili Feridini düşünmekten 
gözlerine uykti girmiyen zavallı 
kız henüz bir aza rahat uyku
suna dalmıştı . 

Yambo hiç görültü etmemeğe 
gayret ediyorsa da ne kadar ol· 
dukça hafif bir ayak patırtısını 

me:ıedemediğinden şu az patırtı 
bile zaten yüreği halecanda olan 
Niyamayı uyandırmaga- kafi 
2eldi. 

Solambin 
Ozonopör 
Dökiilen saçları yeniden 

çılrn rtır. Saçların uükülme. 
mesine, k~peklerin izalesine 
yarıyan en mükemmel ilfiçtır. 

Umumi deposu = 
A lsnııcak eczanesi 

Oo. P :ı. Pa or. Per. 
s 4 (46) 

Rinyete göre Londra sefiri Galeazo Oianonnn Londra ıefi 
M. Grandi meslekten yetişmiş ı 
bı r dıplomat olup 1932 ıtmeeinde liğioe tayin edileceği ıöy e 

mektedir. Dantzig komieerliainde bolon-
mo' ohrn M. A tebyooon yerine Lonra, 18 (A.A)-ltalyı ıel 
Moıııkova sefiri olacaktır. Uc•wıa reti mahafili .M. Grandinin ıf 
biikl'ımetinin yeoi rEojıminin en koTaya nakledilecegi bakkınd 
güzıde bir nnıoro olan möıyö haberi kat'i eureıte tekzip 
Hrandi ile Moıkon el9iliıtioi tak- mektedir. 

'Sark Misakı Fikri Dah 
1 Fazla Kuvvetleniyor 

- Baş Ta10/1 H11ıncı Sahi/ede - Olan ilk haberler, Leh hükii 
hakkındaki yapılmış oJan teşeb- tinin Kayt ve şartsız olarak 

1 büs ile alakadar addedilmek· sakı kabul edeceğini göıterııı 
tedir. tedir. 

Berlinden alınan haberlere Lehlstanm düşünce/6 
göre Alman hükumetinin yapılan Londra, 19 ( A A ) - Royt 
teşebbüse karşı kat'i bir muha Ajansından: 
lefette bulunmıyacağı, yalnız Akvam cemiyetinin müz• 
prensibin tatbikatı hakkında bazı reti altında Şark misakını t 
sualler irat edeceği şimdiden için Fransa tarafından da 
tahmin olunmaktadır. edilecı::k ve bütün alakadar d 

Almanyanın metalibatı şunlar Jetlerden müteşekkil bir koP 
olacaktır: ransın toplanmasına Polonya 1J 

Evvela, hukuk müsavatı Al- kümeli müsaittir. 
manyanın misaklar sistemini ka Ancak evvelemirde Almaıı 
bulüne tekaddüm edecek midir? nın milletler cemiyetine a~cl 

Saniyen, bu müsavatın Al- ve Sovyet Rusyanın da biran 
manyanın ne dereceye kadar si· vel ayni cemiyete ·ntisabı 

Amerika Reısicunıhmu M. Rozvelt lahlanmasına müsaade bahş ola· ruttur. 
San Fransisko 19 (A.A) - kftlıfıl etmiştir. Bununla berabM caktır. Bu böyle olunca Alman· Polonyanım bu meselede 

Rıhtım i~9ileri reisi .i\1. Ititlgesin \grovin bitmesl i9itı, miifrit te- yanın mıntakavi misaklar projesi addel gördüğü noktalar şuııl 
uwumi grevin bittiğine dair Rekkiilerin do bu kararı kabul muvacehesinde, evvelce Cenev- dır: 
haberleri tekzip elnıesine nğ· ~tıneei li\zımdır. 1 rede silahları bırakmaya ait ola- Litvanya ile kendi aralar•" 
men, grevin B, iddeti nzalmıAt ır. ,,. 50 1 k ] rak tevdi edilmiş muhtelif plan gergin vaziyetten münbais o> 

" .ı.. finiden o an ta nçı mış 1 k d ·ı · .. .. ı 
y .. vaş yavaş oma mi lıizmetlercle . . . .. ar arşısın a ı erı surmuş o - kül.it, Rusya ile aralarında oJ 

faaliyete haşlanmakta ve yiyecek kasaplarla sebzeoılerın btr gun dugwu suali ortaya atacaktır ki terek bir hududu mevcut ol 
için satıA '"•apmnsına miisaade d d d w d S ti t f .. mndd(•l~ri golmekt.,clir. v " o a şu ur: ıgın an ovye er ara ı ... 

Oaklaml halkı ellerintlo 80_ etmek tethirleri &AyesiıHle halkın Hukuk müsavatı emniyet te• temin edilen hududu masuoı 
palar ve silfı_lı yerine kollnrııla- gıda ihtiyaoı tRtmiıı eclilmiştar. minatına tekaddü~ .mü eder, ıinin manası, Polonyanın ar• 
cıık muhtelif şeylerle muhafaza Seatlede, grevciler polisin hi- yoksa onun mukabılı ve muha- de tampon olarak bulunl1l 

ederek için<le eıznk <loln kam· mnyesinde çnhşan Te sent.lihnlnra salası mıdır? daimi bir tehlike olark kala 
yonları şehre gotirebilınişlert.lir. dahil olmıyan i~çilore lıiir.nm Bu tekaddüm meselesinde tır. 
Grevcilerin tehditlerine ra1twen burada büyük bir itiraz göste- Sovyetlerln Muvalfakıg$ 

~ etmişlerdir, Polis ıııiitearızları d M f h b 
200 den fazln kamyon Oaklanda rilmekte ir. aama i u mesele LONI>RA, 19 (AA) -
vasıl olmuştur. nğlntıoı bombalar lrnllnnarak Berlin tarafından kat'iyetle ileri yetlerin Londra sefiri M. 

San }.,rausıskn Jimnnına gi- piiskiirtmiiştür. sürüldüğü takdirde, Almanyanın yiski dün hariciye nezareti 
ren İngiliz vapuı tarının yükle· G<hUniişo nazaran Jl•ı isicuıu- milletler cemiyetine avdeti hak- mi müsteşarı Sir Robert 
rini gemilerin tayfoları boşalt- bur lhtilflfı hnlletmek için biz· kında vereceği teminat nisbetin- Start ile ğörüşmüştür. Bu Ol 

maktadır. Ditter bir kısım va• znt miidahale edec~k deltildir. de buraca fedakarlıklar yapıl· kat mutasevver Şarki A'I 
parlar San Jfransiskoya uğra· Buna mukabil Sir J onsoıı Lu i' ması muhtemeldir. mütekabil emniyet misakına 
mnmnktndırll\r. Yolcu nakliyatı i 9in faaliyetle çalışmaktadır. Bundan başka Varşova hü tealliktir. M. Mayiski, ft' 
flıen .ı t .~ d S F . k 18 (A A) kumetinin Cuma günü lngiliz se hükumeti Almanyaya ve Sof 

uurınuş ur. von grev en nn rans1s o, . - .. 
dolayı Snn l•'ranıiskonuıı zararı G koın\t . . . 'ht'l"f h fırı tarafından yapılmış olan teb- lere karşı nasıl Tekeffüle ' 

rev 681 reısı 1 1 1
' m a- ligata henüz cevap vermemiq deyse, kendi hükümetinio 

100,000,000 dolara tıali!!' ol k i"rı'kı"I b ıı· t kı·t· · ·ı Y 
.. ern .. e a 1 e · 1 ını aı olması, burada endişe uyandır· Almanyaya ve Fransaya • 

maktadır. 
olan makama teTdi ettikten sonra maktadır. Lehistanın hattı hare· surette tekeffüle hazır oldu" 

San lı,ran11isko 19 (.A.A) bey matta b ı Rt 
~n ' u unmu. ar: keti hakkında Londraya gelmi• beyan etmictir. 

İhtilafın haktıme tt-1vdi teklif Jeri -s ., 

üç güodenberi San ıı~raıısisko 

'ehrinde hüküm siircn Grnin 
yakında halledileceği ümidim 
dogurmuştnr. Müfrit teşekküller 
bo toklif tere muhalefet etmek-
tedir. Fakat greT komiteıi geçen 
gP.ce yedi nat ıiiren hararetli 
miınakaşalaraım ıonra teklifleri 

• Komite kat'i en rette hare. ..., •• ı •• ,... 

ket etmiş olduRundan şimdi pat- Berıı·nde 1 ~alabı·yet NutkU 
ronların kararını beklemektedir. ) 

Eger patronlar ıendikalar111 göı- S t S f • • • BrükıeJ, 18 (A.A)- BııŞ'; 
termiş oldukları teı.riki ıuesai OVye e JrlDID M. de Brnkvllin huınıt ••

1 ' v d z• f e yetler projesi hakkındaki pO 
zihniyetinin ayniai gö~tbı ecek e a ıya etı meb'nsan meollıinde ıoıyali• 
olurJaua, San Franıiakoda işler Bertin, 18 (A.A) _ SoTyet rin şiddetli tenkitleri ile k• 
bila teehhür ba,hyacaktır. > R b k B it b'" ilk 1 lanmıştır. 

nsyanın ea ı er n uy e - m1 __________ .... 

u. ~ rıııuıını'n~ınıı,wıııuım~~ihlfl~J,llIDR ll~ı~IDlmuij~ıllllFAHll~lIDllOllij!~illlllAfı~l~lllIDdlllil~!lmhDUlll~lllfil1 ~1lll~illlU1 flıffl .. ~:~ ç i. i si Don k' M oak OVft y" ha rektit Nı·şaıı Merası· 
~1 ~"" etmeden evnl BerJinde hnlunan 

§.§.., .ı I. z-a. .. I· ..1: ~ 1 .... ~ ~ ecnebi ve Alman gazet•oilerine Kar,ıyaka Hilllliabmer ·; 
.L.Y.&. ._ _ ~ ~ ::::: ıefaret ıalonunda bir nda ziya· yeti reisi madenci Şeyhoğl11 

~ ER_ SEBi:N • YEB ~~=-.~- feti verrui~tir. Bu ziyafet pek nii beyin kerimesi Mük•'ı 
B ~ Hmimi olmuştur. hanımla DE\Ylet Demiryolla~~d6 

Sehır Gazınosudur il M. Sincukun halefi M. Soriç rei omomiyeai tahrirat tJ>tl 

Son günlerın yakıcı sıcaklarından lzuıirde iltica 
E agoatoa bidayetinde yeni yazife- Dobrıcah oglu Behçet btı1~ 
~ sine ba~lıyacııktır. dinin kudeşi Bornova ,ıı 

edilecek serııı, havadar Te bol ağaç gölgeleri 
~ 

altında dAnize karşı muzikle yemek ~ 

yenilecek yegarıa yer -~ 
? ~~ ;..,; lSEBIB GAZIKOSUDVB ~'"~~ 

,,. XEFIS 'J'ABLDOT 7a Kuruıtur. .J :;z_ 
~ ~ n• ·s 
- n n ~rn l~~ı~• !~~~ ı11uı•q•ınfflıhı.uı11 m~ ııı ıllln ' 

Sabık biiyiik elçi bir iktitat- mektebi moallimleriod1tn ~ 
çı idi. Y6ni sefir iıe bilha11a Ömer beyin nişan meraailll1

, 

bir dıpfomattır. Bu hal SoTyet akşam Hüsnü heyin Kar~ıf, 
<la Bahariye oaddeıindek• bı Huaya ile Almanya araaında D 
ıincle tarafeynin akraba ~e ıt' 

mnout nıeselelarin 1930 danberi d dillJJ ·..ı ları huzurun a icn e 1,r 
değişmiş olc!ıığonu göstermek- Tarafeyni tol•rik Te saadet (ij 
tedir. temenni ederiz. S . .J. 29'70 
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ı~ıı u m~' · ıı. ~·ın ıır. ı~1 ıı ı;:ı ":ıı , ·~~ ı 1ij~ıı ııırm~ wnr.~·ımn~ijllı m ij~~ı ı' ;ijll u ~ı ~ ıı um 

AVBUPADA 
HARP OLACAK MI? SiNENJA 

~ M '!~ , ~ ' ' 11~ ,, a .. .. .. • n~ııIDır ~ı n ndIDınn ·ı~ !illi ~~~. ~ 1• ııfıımrnlli · fr:. 

'ftlrk Filimeiliği Yeni Ve JJ:tlli Bir 
Ceryanda Kuvvetle Ilerllyor 

Amerikalı Muhabir Knickerbocker'in İhtisasları 4 

8 ···························································································································· 
u Sene ikisi lYJilli Biri Operet Olmak O zere 

Yalnız Oç Filim Hazırlanıyor 
--~--------------------------------~ ... '--------------------------------------

Pariste Kızılsultan - A~~ül~amit filmi ~evrilecet 
rt'ıı [ Lüks hnyat ] operetınin 
fi ım .. a ı ın mıuı dl' <liişü n iil mekte. 
,lir. Jıliks hayat opMetıni gHren-

hır fılme alınaııtı vıtkıt g<irtıoegi 
hliımfi klll\ulii tllhmıo edehilirler. 
Me•zun Te mu.,.ıki'4i taıo mana· 

sıle yerli 111Alı oları bn operetin 
film., ahntnaıı içın verilecek kal't 

kararı htıp bernher hekliyelim. ... 
* * [Bafslklı elamın kızı] fılnıirııle 

haş kadın ıollerirıi Enrıha Tevtik 
•e Oahide hamınlın yapıoaktadır. 
Mühim erkek rolleri de Bebzat 
Hftki, Mahmut ve rral'at beyler. 
dedır . ..l\lulısın hey bir çok k<iy 
kızlarını ve köy ılelikllnlılunu 

f ıgıiran olnrak oyrıııtınıştı~. Bou· 
lıAr araınııdll şay.uıı bayr"t dere
cede kalıilıyet g'OSterenler de var
mış. Helo .l\luh8tıı bey pek begerı· 
digı Hacı dayı ısmındeki bır 

kciylüye t ilmin ikinci derece 
rollerrnden lıırioi vernııştır. Eger 
Hacı dayı knrşılarıııa çılcuıasa1dı 

bu rolü bir Rl'tıst oyıııyacaktt. 

Yeni nrnvsımcle degerli 'l' iirk 
fıJimleri gliıt>cı•g ımıztlen emın 

olarak yapaıılarn vu yKpLıraıılRrl\ 
mnTaffR,uyotlor <lihır ı z . 

"" .... 
Be.r.nelmilel !Şolıret sahibi si · 

:waı222z• .. aza;1• • IZJrJtı111!1mm:m•llilllii 

Gdintıren, yeni teıis olunan Almanya i<,:ın hfiııl olKcak kar
memlekette iktisadt bir muvaf. dan çok fazladır. 
fakıyet temin eylemek için Le- Bundan haşka Lehistan H• 

biıtan tarahndan Terilen kat'i kert noktai ııazardan da düşün. 

kararı, denize olıuı mahreci mn- meAe mecburdur. VarşoTanın 

bafüza etmek hususunda baıleni- kanaatine uazarf'n koridorun 
len kat'i arrıuyn Te her şeyden mnbarazası ve G<lingenio ikmali 
evnl koridoru muhafaza etmek inşası askeri noktai nazardan 
n her bir Lehlinin bir gün ko· e)z.,mdir. Qıinkii harp oluna Le
ridoru terketmek fikrini hatırına biıtan cepheıini ve ıilAhlı.rnıı 

getirmeıine mani olmak ba1U· o yoldırn celhetme~e meoburdur. 
annda takip edilen gayeyi ifade Haritaya bakılacak oluna diğer 
eder. bir a1keri ıebepten doları dabl 

Bundan on be~ eene nnl Vıl- koridorun Lebıstanda kalmaaı 

son öyle arzu ediyordu. Bo ko- elzem addedilmektedir. Şarki 

ridor meıeleti ortaya çıkarılma- Prnıya hududa VarşoTadao an
mış olsaydJ, dünya bn kadar teb oak 110-120 kilometre UZRktır. 
likelere maruz bırakılmamış Bir bomb1' tayyareıi bu me1a
olordn. MeeeJA QekoaloTakyanın feyi yarım &aattırn daha pek as 
deniz mahreci olmadığı ve itba- bir zamanda katt-tmege mukte
IAt Te ihracatı için ecnebi Ji. dirdir. Keskin akıllı bir Lehli· 
ınanlarından istifade etti~i halde nin fikrine nazaran, tayet Al· 
bondan hiç bir zarar görmemek- manya bugiin ant bir ınrette 
tetlir. :Ha koridor meselesi mey. V arşovaya hüoom fttmek i9ia 
dana çıkahdan beri Anopada Şarkt Proeyaya auker gönder· 
rahat etmedi. Daha Bitler ikti- mek iatene bunu deniz yolan· 
dar mnkiine gelmeden eTTel dan yapmıya mecburdur. Deniz
bile Almaoyada komünistlerden den yapılan nakliyatı kolayca 
tntanoz da en müfrit milliyet- ögrenmek kabildir. Onun 1910 
penerlere Tarınosya kadar her- Varşovaya uykudayken bir bae· 
ke11 koridorun Lehiıt~ndan geri kın Termek mümkün değildir. 

alınao"gına yemin ediyordu. Halhuki koridor Almanyada 
Qünki Almanlar diyorlardı olarsa, Alınanlar iıtedikleri ka

ki: Biz korıdoru gerı almadan dar ~arki Pru,.yada gizlice aıtker 
geçin~meyiz• Şarki Priiıyayı Al· taplayıp bir ııçrayışia VarşoTa· 
nıanyadan, bir uzvumul'-n ı?övde ya gırebllirler. 
mizden ayırmış oluyor. Biitün ba ıebeplerden dolayı 

Vaziyet bundan on lıetJ sene Iıehiıtan koridoru kat'i surette 
evnl böyleydi. FRkat insan bu muhafazava azmetmiştir. Lelıli
giin Gdingene gittiği znmlln lerin nazarında k<ıridorun elden 
vaziyetin biisbütün deglştiğin\ gitmesi Lebiıtanıu yeniden tak
görüyor. Koridorda yıu,nys.n Al· sime ugramasile hirdir. Ounn 
manlar orahudan çekiliyorlar. i9in Gdingene Lehietamn eo bi

,~--~-bakılacak olursa 1jrıc1 prQpagaoda Tasıtaıudır. 'Oo 
şımdiye ka ar dokuz bin A iman kilometre uzunlujtonda olan mn-
Lehliler tarafından tardedilmiş azzam bir dalgakıranı Baltık 

Filimde mOhim rol yapan 
t KöyIU Hacı dayı 

nema rejısörlorinıJon Hohl.'rt Sı
odmark Puiste « .Nero f ıiın > 

heHbına, yakıu tıt.rılı i miz+4 ait Cahlde hanım Batakll damın kızı fllmlnde köylO kız rolDnde veyahut AJm~nlar tarafıdan geri denizinin eoları üzerinde yükeel
gun olabiloıesi ic;in bu işleri eyi alınmıştır. mektedir. Rıhtımların omam tulü 
bilen hir zatın Pariııe giin<leril- Randan on sen~ evvel bir on kilometredir. Rıhtım boyla
ıncei miimkiin olup olwadıgı da kaç yüz balikçının aglarını rıncla inşC\ edilen ambarların 
lıir nıeklupla sorul<.Iu. sattıkları yerde büyük bir JJ"b hacmi 122 bin metre mikAbıdır. 

t6 .rtngrul Muhsin, ruahdat fakat 
be ııde ıan'at arkadaşlarile hera· 

l'tı~ lıursnnın çalı küyilnde - yo· 
Clirı~adan diyenıiyecPgim fakat 

ennıeclen çnlı~ıyor. 
~ J llek f ılim bn sırnc iki tane 
()l~t\leket filmi ve uiı· tane de 

"ret 
O Yapncnktır. 

tı<!cle kayucnların lıiitiin hir Re· 
Ya Yalrıız iiç 1.' iirk çe filim 

I>ıl il} 
lar 

1 
a ını belki azımsiyacak· 

l it (" 
flı·1 • • ı.ıçen sene rıkan beR •n l . .. . 
rtıı •ır çok tı1 nkitl~re uf!'ra-
'iiı'ı1'· l~n t~nkitler iç inrle hiç 

ı ıe 
oıntıı }· oıc ki s ıunim '.i ve haklı 
l arı dn var ,lı. H er lını.te 

rı k f'I' 
te· 1 tnı '\"o 011u11 kıymetli .ll!l{)r .. 
~l\lı 1 il r nz ve te mi?. ] ll81\8l01 

~ 0tru ı ş olncnklnri1ır. 
·~•rn ı · hır 1 •ye kadnr ynpılan filim· 
•ıı(iıılı . ı 

l'ıtıd 3Rll'erı tnııba 1 ve oiva-
1",. ta· geçiyordu. Bu clefaki fı lim-

• >ı ~e A d 1 b. b' gu~611 na o nmuzun ın ır 

~e k·· •klerini <le giieterecek, köy 
t ııyı·· . 
eltı, •tı11ıiz ile bizi rakından 

8 ett· · " ırecektir. 
tilttıe~:eanın <)ah kUyiiude çeT 
l{,~ı) 8 olan (Bataklı Damın 
layı 181 rn1ı ılk filim hayli ko· 

arı ııı ı . 
llı6rı Ştır, Bar l\daki ıış be. 
<ıek 

1 
lıemen hugii o lercle bite-

h ır. l 
l\ri,.· iı1ntlıu1 sonra filmin 

l'or0~ kıııırnlarından hirftZI ela 
lir. ılaglarınill\ çekilecek- Kızıl Sultan Abdlllhamit 
llı 6 ., . Ünhıli kıeııular kıo l>ir filim çe~irınek için hazır lbir ?.afer başlangıcı saydı. 

8111111 
'''ili , ıe lıı rakılarak yaz ıneY· IKnmaktadır. Bu hazırlık pek Filhakika dahA rejisöründen 
tıni k eçıuetten i kıuoı filmin ha· te yeni değildir. Biz oknyacola- bir de isminden başka bi9bir 

1ı, 1811ııları yapıtma~a başla· rımıza yeni bir Abdiilhamit şeyi malt\m olmıyan Abdülha
lç41:~~lı.r. Bu filim Aııadolunon filmi çevrilece~ini bundan ü9 mit filmini büyük bir ceaal'et 
d"lıa rırıde çevrilecektir. Bize ay eTnl yine bu siitanlarda n yüksek bir bedel ile Kemal· 

tızak ı · ·k tı· ıı·m· t' h T lıı ,. • o an vatKn parçaları· kısaca bahttr nrrnıştı • ıcaret aneıi ürkiye J9in 
b 

6 
"at d · • t 1 t K 1 · il 111 . an aşları tanıtacak olan Aradan geçen bu ii9 ay ıçm- sa m a mı' ı. ema filım, fıl-

•i.iyı6 ırn için dalrn fı.zla bir •e.r de kıymetli BRlıne vazii biç te mi satın alırken ilk ı, 
lpflk;~~. ıunkhpde değiliz. boş doruıaclı. Kırk yaşında olan aanaryoyu gözden geçirmek ve 
'.ti b· •ıı bu yeui açtıgı çıgırın berkeıirı hatırlıyuhilecegi bir ta- hatala noktalarını filmin yapıcı· 

it 
~ıu 1 ınu,.affakiyf't Jrnzarıaca · rihe ait rnen:un geliti giizel )arına bildirmek oldu. Pek ye-

li ltlubakkak görüyorn?.. fılme almnk kıı<lıu· 1akat birşey rinde olan lıo ikaz Pnriste eyi 
geçfl lJ lki yurd fılmin<len sonra, olamazdı. Huııu hilen Siodmark, kar,ılandı. HAlta filimdeki de
t()fl 

11 Beııe lstan!rnl "l'hir tıvat- berıiiz tasavnırdn olan filmin kor, koıtüm Te Taz'ı ısabne ile 
11 1ııln v • l k d' . . i h h k'k " tanı 73 dt·fa temsi ı ecli· 1' ii rkıyeye ııat ı ınRıı en ısı ıç n meTznun tarı 1 a , atlara ay-

Kemal fıliın, Alıdiillıamit za- limanı meydana gelmiştir. Le- Bir giin G<.Iengencle elli ticaret 

T .. k . bietsnın harici füJaretiııin yüzde geınisinin binlen demir att11tı 
manauı yxşKmış ve nr mueı. 2' 

kisine Takıf kıymetli miiverrih- otuz ikisi bu liman üzerinde ya· görülmüştür. Halbuki ayni gün 

lerimizden ve bestekfırlarımızdan pılmaktadır. eski Danzig limnnındR sekiz g&
oiri ile mutabık kalmıştır. Fılirıı BugUn Jıehistan Danzig ve mi nr<lı. Dnnzig limanı yediyiis 

ÇeT ·ı tt '·a"'lnn 1 n b ve Gdingeııe snnede on iki mil- senelik, Gdingen ise on senelik rı me,,e u ,. <ıhı 7.anuın n 
zat Pariso gidecek ,,.0 rfljısör ile yon tonluk Aevkiyat yapmakta- bir limandır. Ge9en sene zarfın-
b 1 k clır. Bn miktarın uııınm Tıeb da Gdingen liınanrndan Danzige eraber ça ışl\on ·tır. 

[Kızıl sultan- A hdiilhnmit] fil. harici tiearetinin yözcle yetınışi· nispt1tla on misli fazla 
mi hundan altı sene evvel aktor dir. Halbuki Almanynnıu k\Jri- eşya gelip geçmiştir. Senni 
Biirhanettin beyin iştiraki le yine dordrrn geçerek Şarki .:Prosynya ,200000 yolcu Jimaııa ınu-
1 . giden neklıyatı Hanede iki ıııil- vasalat etmektedir. 1924. senesin. m isimle sessı?. olarnk yapılmı~ 
olan filim ile biç bir al:H:aı ve yon tondur• "Bu sa retle Lebliler 
irtilıatı yoktnr. Yeni 1 ilimde büsbütiin yeni bir vaziyot ihdas 

mevzu bü~biitiin başkndı r. 
Mevcut eıuınryoya naznren 

vak'a ikinoi defa ıne~rutiyetin 

ilfinına tekıutdiim eden giinlorde 
başlamaktadır. İlk snhrıe şndor: 

[ H.umeJide isyan çıkmı~! Halk 
hürriyet iıtiyor. Ordu, genç Tiirk
lerin başındadır. Saray teıA, 
içindedir. Abdülbı.midin Hal· 
km bu haklı dilegini söndür
mek ıçın liirlii iotrikalar 
kurmakla meşgul. İşte lmgün· 

etmişlerdir. Dünyaya anlatmış · 

lnrdır ki koridor Almanyaya 
iade ediJeuek olursa bundan Le-
gii'tan için hbıl olacak zarar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

d e Gdingcne 29 gemi agramıştır. 
1932 de ise 3610 gemi girip çık· 
mamıştır. 1924 teki 10067 ton-

lutr tahmil ve fl\hliyoye mukabil 
1932 de denedilen eşya 6 mil
yon tondan faz taya bili iğ oJmu,. 

tur. Demek ki bugiin A nupa 
limanları içinde yalnız Roterdam 

Anver11, Hambnrg, Te :Marsilya 
limanlarında fazla iş Tardır. 

Gdingen giclip hir kere gören 

Lehiıtanın koridoru hi9 bir za-

oıan harpıız Almanyay• geri 

dülhamidin, ikinci defa Meşrn

tiyetin ilanını icap ettiren Ru
meli iaııyanile başhyan Te pek 
uzan eürmi1en iohizam tarihini 
~anlaodırıyor. Eğer bıze söylen · 
di~i gihi lm filmin çeTrileceği 

ıırada iş başına kıymetli bir mü· 
Terrihimiz ge9irilir Te mennoo 

lerde Yıldız earayında Kızıl 801. b k.k t t . d'J' vermiyeceı?ine kanaat ge~irir. 
. a ı a e uymuı emın e ı ıree 

tanın riya1et1Dde meclisi Tökel& . d' k d .. d' 1t. . d Şimdi A imanlar Leblilere kar'ı 
ı 'ım '1*' a ar gorme ı,,ımız e-

19~ima .~d.iyor. syanı baa~ırmak gerde bir filim ile kar,ılaşmı' harbetmemegi TaRdediyorll\r1 bir 
lçın muhım kararlar Terıllyor.] . . . 

S d IDe l . . ük 16 • ti olacağız, Abdülbamıt fılmı gön Gclingeni JJehistandan ıatıo 
aray e c ııı T e a 19 -

m . 1 b Jıy 1. 11 T" bittabi Franıızca olarak YM· alacaklarını Te 'ioıdiki kori· 
aı ı e •• an ı m ur-

kiyede ikinoi defa oJuak pılaoaktır. Filmin Te meTzonıınn dora ınnkabil şarki Prusya-

me,rntiyetin ' ilAnını; balkın iıte· ehemmiyetini idrak etmekte nın Nemel Mı.ntakaeıoda ye
diğini verdikten ııoora yeni hile olan Kem:ıl film miiesResesi ni bir koridor vereceklerini 

Te deıiıı~ler aramağa ba,lıyaıı filim htınbnla gelince Tiirkçeye siiylüyorlar. lbtimal ki Almanlar 
Abdnlhamidin bnıuat bayatını duble ettirmeğl dütiinınekteclir· bu maksatla TJehietanla bir ade· 
Ye nihayet 31 Mart ""kaeını, ha· ler. Hiç şüphe edilmemelidir ki 

mi tecaviiz muRhedesi akdettiler. 
reket ordosonun Ietaobul kapıJa- ıinema ıeYen halkımız 1'i.irk9e 

b. Abd'.lh · f ' I · · -~ · Fakat Gdingeni ırfüen höyle hir rına dayanmBBını ve abdülhami. ır n amıt ı nıını uıger o 

din saltanattan iadirJmeaioi gÖI· li1anda olan yüzde bir ka9 yüz mübadülenin de imkaıısız oldu· 
teriyor. oiıbetinde teroib edeceklerdir. guoa anhr. 

Senaryo bakkınıla Terdiğimi.1 Herkeai ,rakından alılkadar Harp olacak mı 7 8ualinin 
fU k11a ma!'6mattan anlatılaoajtı edeoegi tabii bulunan bu filim tetkikinde koridor ıneseleıinin 
üsere ba yeni fiJim otos Hneltk bAkJuoda yeni haberler aldıkça fevkaJ:\de mühim bir rol oyna. 
aalim1'De bir aaltanatı idaoae e&- yine yasaoağı•. yaçıagı .,göriiliiyor. 
tlrmek cMrayetlat tr&tterH A.b· M. E. Vakit - Sonu vvr -
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ft .. merikanın Her Şeyi 
Müthiş Oluyor 

Ku•• tu•• r Çıktı 1 Turgutlu icra Dairesin~' 
Gayri l\1enknlnn mevki 

Kültür meornoası 18 iuci sa Hndudu: Turgııtlo Altay ınab 
yısını da neşretmiş bnhınoyor. lesinin l\lozafter ve Meyb• 

TorO§Spo r - Altınordo Futbol tdarehanemize gelen nuehRda da bogazt sokağında kain yeı>Jİ 
T k 1 K 1 k doktor Necati Kemal beyin garpta göbekli oğlu Hakkı yesarı sab 

lnlsanchk Sahasında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

On d ••ı 8 JID 8rl 8rŞI 8C8 can çekişen njiıuler, miiddei- mülk Süleyman efendi ark 
Hükôınet Dahilin e o üm, G n· ~ ...... ~·r:iii.. . _ ..... I.k ........ ':. K umumi baş muavini Ali ltiza ııabık nüfus memuru Süleylll 

1 S A • H t 1 ki fi.re, ırıncı ı erının ıncı ısmına beyin beynelmilel boknk, Asım ef. cephesi yol ile ınab<lut 
Kıt ık, arı 83 a 1 ar Bftgfi.ıı de Devam Edilecek İsmet beyin bilhassa bugünkü bap har.e. 

Bn~iiıı ,\.sııııoak spor eıtha- sının tild şampiyona Ye Jik ikin- yahudı' meselea·ıne temas eden Oınsi ve miktarı: Heyeti o .Nevynrk 1!) ( A A) - .M ıuris1 Sıtıcle 600 hayvnu ntırnplnrınn b d k p 
sın<la lıir kısmı ~eçeıı hafta cisi olda~ona göre her al e ov- Türk inkili\bının insaniyet dersi, miyesi 222 metre murabbaı 

ile l{o~ii.7. dnı?lnrı nr.uıında lO nılınyet verilmek iizern ilzerle- ynpılaıı giire, hirincilıkleri Te velli ye teknik bir takım o)maeı :iki katlı kar
0
fr bir bııp b 

hiildiııı ttt dahilinrl*' iilüın, kıtlık rirıo Ateş l\Çdnrnk telof edilmi .,tır. . d l 
1 

M. Rant beyirı bugünkü kadın· 0 • ~ p 
A ltırıorclu - 'J'oıos11por takımları IB.zımgelmektedır. Altmor o nar ' olup oıezkfir bananın oerono 

"Ye l'arı \ını;tahk,u heyııH\sı k~n Hır (:cık yerforıle yi,yc•cok arnsıııcla fıııhol rı>ııçı yapılacak· ba maçn ehemmiyet vermekte ve Sltkı Şükrü beyin Raeyonatiza alt katta taTanh tabanlı sıf 
dinı göstMmiştir. HıırRret g-nl- mnddolerı vesıl,a n11ulii ile veril- tıı. Giir.-ı: hırırıcılıkleri punn kampa iıtirahata çekilmiş oyan· sion, Makeim Gorginin Ameri- Te 00'"alı iki oda bir hayal 
gede 11 '1 Fralıenhayt dercco i k ·· ı · t t " 

mokteuır. l\ıuıı;us Sıti(le işler usulıle yapılılıgı ıçııı her müea. cularını toplamaktadir. Mamafih an munevver f1rıne cevap, eme bir yUklük, üst katında tRb• dir. ~arıa\'İ 27 ,::iindeııheri dnr · 
dnrmns, mektepler kRparıınışlır. lıııkaı·a i.:ıırnk edon ı•iire,.~ilerin Tzmir takırnlan futbol faaliyetini Aytekin beyin G<He, makalele· taTaneız ve f'ıvasız direkle t nıu~ınr . .Malıkancler meırôk veya .: .. h -,-y 

ı Sıcaklnn 5 ki~ı iilıuii~tiir. Dı~u adeclıntt "iirn (5) ftıııa pırnn Rlan- menim itibarile tatil ettiklerin· rile irfan beyin uynr dünyaya dit edilmit ün oda Te bir salO haı ap olmuş Yaziyettedır. nsıw· h Y 

Jar ve uayvanlar tanır (•<lılmı ycl'lcıdo ele bır çok kimselcrııı lar harıç olmak iiıere geri ka- den hepsi hazırlıkıızdır. Ancak giden yol; Orhan Rahmi beyin havi olnp heyeti umumıyesi 
yecek lstıraplar tloymnktadırlıtr. iilı1iikleri t>i)dınlınektedır. lıırıhHııı lıirbiriel"ile giirettneleri enerji kınv~tile galip ge1m~ye bir meçhulün şöhreti adl\ml bi- salon baliue, Te yine avla k 

Kansae Siti<le hi({ hır vnkıt hu Tt:~Pslo fırlırııtlar olmuştur. için hirlrnç. rerlip yapılRcBktır. çalışacaklardır. Toroetıpor ıse kayeleri vardır. mıoda sıra ile bir oda bir ıJl 
kadar çok hnyvaııııı nrnzlınbalara )'ıhlırmı ı ki~ıyı öldürmüş, ıs İkinci dı•vresi ~eçen hafta ya- mrntllkalarınm kuvvetini ifade Gönden giine kuvvetlenen Te bak Te bir hala ye bir tolu 
~ölürüJdügü görülnrnını~tı. Jfo ki~iyı yuralaıuışıır. Ağavlıtr kök- pılan ~iireşlerin ~erı kalan için çoktanberi bo ma9lara ha· memleketin ciddi meeelelerile ıoyu bolondugu Te bina k 
eyi nıeı 'alar kurak çöl ınanza . lerı ile beraher söliülmüştür kısımları h11 hnfla ikmal edil- zırlanmakta idi. Neticeler me- yakından alakadar olan kültürü 112,29 metre murabbaınd• 
rası ıu7.etrnekt~ıJır. Oklaluıma 1'elel•rn mnhnhcrnta ılnruıoştur. dikten sonra scrlıelll j?iİ•eşçilerin ıakla b6kleuebilir. bütün okuyuouJarımuıa taniJe av)o dahilindeki bina kustP• 

Bir Teklif 
lıirincılıj?ı ele lıugiin yapılllcaktır. Alt11glıların Segahatı ederiz. (7,30 metre murabbamd• 

R H t• 1 0f•Çen Onma l 1nzı sehı p!er yü- Altay gtm<; takımı Salıhli aTln kısmı da 35,.!7 metTe us eye 1 l ziiııdPD vnkrıııdo yapılaıuıyan gö- Gürbüzler yardn ile bir ID:\Ç T ,a?'~b v~·ı . ıabhaındllclır. 
1 n • ... lera hogiin tnm sant lö te yapmak üzere bugün Salihliye 8 e e 81 enne Takdir edilen kıymet: 

Al' 1 Bin Dolara 1Londradan Mü- , ha~hyscakıır. Srıat 15 leıı 17,30 a gidecektir. İki takım araıında , tık veya orta mekteplerde kAr baoenin heyeti :nmuOJİ 
Y lrndn r hiruıcılık ler yapılacak yapılan mukaveleye göre burn- l ne 4.5S6 lira 75 koru~ kı1 N 1 L t a okuyan Te her hangi >i r ~ 8Z 8DJyOr 1,IJ aya& plyOr ı.rnt 17,30 da '.l'oı-o&8por - Altrn- dan gıden kafilenin bütün mııe- takdir edilmi•tir. 

dtınten geri kalmış çocukla- " 
1\·tı vı·ork, 19 (A.A)- Elyovrı\ JJon«lrn ıs ( A . A) - Huraı·a or<ln fııthcıl takımları lrnrşılaşa- rafları Salihli Gürbüzler yurdu· 1 · d ı·· ~ Mu• 
.ı..' " " ra. ders Terilir Te imtihana 11mır e ucoaruan 

Nev~·orkta holonan Te Pariste hil' Hus Jıoyeu golıniştır. Ha onktır. lfo.t:iiııkii giireş ınütııaha- na ait olacaktır. Fntboloolar mü- yetiştirilir. ~ Hilmi beyin Jira afaoa 

büyük boks maçları tertip edem heyet bır takını aliit vo eduut kalnrının ncticetıinde ~alipJer aahakadım sonra yine bo akşam Terfii aııııf' etmiş talebe teminen merbun bnluoan ya 
Jof Dikımn, Kameraya J..ıari tııpıırış etmek niyctındeılır. hmır hirıncısi Whı edıleoektir. şehrimize aTdet edeceklerdir. rıda tafıilAh ıö-rlenileo 45g 

l l k d 1 · kı t Vı l ı.~ı B -L tbol beler yeni ııene derslerine ha· ., Geyruis-Oak P"terseu maçı gıı Bır kııç nyc.l11uherı mevnddı ~n miiu >ıı lllnr a t ı ız ıı e o eyuua, alme 
'd b l 1 M 11. d ı ı · ra 75 koroş muhammen kıydl libi ile çarpışması için 6,000 lıı- mütebarrıke hakkindııki miiza. ~"nıdıyoıın Oiilf.tepeli H.ızft o u Dün akşam yapılan TOley o zır anır. na ım ere er nı 

giliz HraHı teklif etmiştir. Maç kemler ntılıct•sıutle hu lıaptıı nıu- L?ıııııı giirn tııı lı1tf ıf eikletre Tiirk- birincilik müıab"kaları jçin top- eYlerde Terir. 111tijenlerin Te borçlu Gördöı tapu mel1J 

Süleyman Sami beyin ba t Eylülde T""ondrada olacakttr. kave!enıuneler imzasının kn\'rni sporlu Keınahıı haf il sıklette lanan birlik bAyeti mnrabbaeınıu gf\zetemiz idare müdüriyeti 
Karneraoın maoacori Aıııo- knrıbeye geJnıış olıloı?ıı eiiylerı- A ltnydnn Ahm~t ~alı hin, yarım enlki içtimaa gelmemeıi yii- ne mfiraoaatJeri. 3-5 ohdei taearrnfonda bnlunaP 

bap hanenin 19/8/934. tari rikatln daha müsait bir teklifle ınektedir. <ıl'tll eıldorıe yıne Alıtylı Oo- zünden mnıabaka barial bırakı · 

Jrar~ılaşmadığı takdirde maçı kn- 1 t'k F • 1 • ı ııınlırı şaıııpıyon l u~u arkadaş lan Altay kulübünün de bo bi-
bul edeceğini bildirmiştir. s 1 raz aız en j l ınıııa hırakmıyııo gı iimıt edıl- rincilıklere ı,tirak ettirilmesine 

O T
. ı l G J) l ıııııktedır. Bılbaı;ea yarım orta karar nrmiştir. Birlik heyeti 

aıa ırmanan ar AnJaşnı~ H~ı:t~ e e { i,i{İ 1 tiı!..:lelteld A lrnylı Ütımnl iyi yo- hu hareketi le memlekette yeni-

K T . · · 1 l Bıldırılıyor j tışurılc•cPk 1llur11a çok lwıa bir deu canlanma~a başlıyan hu ar ıp!sı A tınc a 
]>ARiS, 1 ( A.A) - Bor l zıııııanda mıl l i g iire~ talomınd" güzel sporun inkişafına imkfrn 

öldüler Mi? lind e Ji' rıuısız v e .r\ l ııııuı u~iizıı- ye~ alacal?ı mulınkknk gıhidir. verf'cek hir karar almış demeıktir. 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket Hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane Birinci Boy
ler sokaJ?"ı numara 36 TeJe. 
fon 3956 

mü1adif Pazat giioü zevali 

14. 16 lora daireainde i 
edilmek iizere 19/7/984 tsrl 

den itibare'n ve açık artı 

yolola satışa çıkarılmıştır. Ş 
name Te sair evrak müteferr 

19/7/934 tarihinden itH>areıı 

kesin görebilmesi i9in açık 

hıodurolmaktadır. 

Kalküta, 19 (A.A) - Nanga kerccılen arnsııula]) n •3 ve l nııg Kıs" hır ~:11naıııl:ııılıe rı güreş- 1zmlr8/}0r Mani.aya Gidiyor 
Perbat dağına tırmanmak teşeb- istikrazlarrnıu lttıidcrı lınkk•ııJıı ' ıcı re çulıı;:ııı lııı genç 1-{"Ç•m hafta Manısl\ SakMya kulübünün 

hüsünde bulunan M. Merki Vi IJir itilaf bıı ul A golıııış ı ır. yaptıgı ıkı dunedt•kı g-iirf'şlerin- danti ü,r,erine bn sabah Iznıir· 
Jant ve Velzenbahin kar tipisine Bu itıllifııamoııııı ıatlııki lııı- clo rııkiploıinı ou l·ir snnıye gibi spor takımı Maııiıaya gidecektir. 
tutularak telef oldukları hemen susu, hilalınn& Berlın ıle Pıtrıs az hır ~aııı ınıcln yt•ın vurmuştur Sporculnrıınız Sakarya kulübü ltvi Karantina tr:lmvay cad-
muhakkak gibidir. arnsındıı ıııiiznk e rn olııııa ca kıır. kı bıııın lıt• ııı ınkıbi lrnııı tle hıı- ile bir ıuııy yaptıktan sonrn ak- desi karakol karşısındaNo.596 

İhale günü mal mubatO 

kıymetin yüzde 75 ilii bald 
M 1 · d b 1 .. h 1-'eleton No. 2545 aiyet erın e u unan uç am· B •• " k z 1 l kom ~"~"' ııt or. ıaına aTdet odecoklerdir. ıoretıe ihale yapılRcaktır. 

lıalde son pey sahihinin tasb 

dü baki kalml\k üzere arttı 
~e·~~!:r~:~~!e~:i l~:~:n;,:~~:dit.~ uyu e le e uı ii~~ ;,:~ ,;: ,1:~•1: •~iıi;~,;~:: ~:.ii ! ~'. geç~knçı:i•::ı:..:~~: ::·:~~·!~mg:~~ ----------Iİ(•

3

•
6

•
3

İI) •ıl 
memiştir Bt'nalar Yıktldı Mu'" nakalat. spoı lu . l\l u.ılula 4 1 . dakıkada tarda :Maııiaa gençliği kuvvetli Dr. Aı·ı Rıza 15 giin daha temdit C1dilmiŞ 

Diğer taraftan ikinci bir fa. rnkılıını 111,ln ıuag l up edorek takımlarla tomeili maçlar yRpa-

cia daha haber verilmektedir 0UfdU gec.;en Jınfııt sıklotıııin ş ıuııpıyon · rAk fntlıol sabasmdaki koYYet- o y c h K d 
Evrest dağına tırmanmağa lnA-111111 lrn.r. tıııınışt.ır. Bu hatta terini artırmaktadırlar. Gelecek oğum 8 erra i a IO 

teşebbüs etmek üzere yola çı- Pıuıama l!J (ıl. A) - Mcııı- hu sıklfltıo tıiin1~ yupılınıyacaktır. hP.fta :Manisa, Sakarya gen9leri 

1 
h 

c&~ından on beşinci giine ıJJ 

dif 4/9/935 tarihinde Sıılı g 

kan lngiliz Möris Vilson, üç leuetııı Uflr taralırıda şid<lt;tlı Yarı a~ır ıııldulle Altnylı AltayR revanj için Alsancak il•· Hasta ıklan Mute assısı 
haftadanberi kayıptır. Mumaileyh zelzeloler ıluyolrnuştur. Münhkn. Sahrinın rnlnple r i ııi yenerdk basanda karşılaşaoaktır. 

ayni eaRtta fıD çok 
ibftle olunacaktır. 

1 potek sabi hi 
Ronkburg manastırında dinlen· h'h durıııuşıur. Şınki viliiytıtındo knzarıacagı iiınıt edrlrnektedir. Alp Bey Hareket Ettl 
miş ve en son olarak beş numa · lıir çok binalar yıkılmıştır. Mü. 'l'oro~ - Allınorclu t ı,kıınları Rasyaya gidtıcek aporcn ka-
ralı kamp civakmda görülmiiştür. nakalflt durmuş, cl<irt kişi yara- miisahakasııın gelme<' : Hor halde f ilesiue iştirak ettirilmesini ka-
C .......................................... : laııwı"tır. 'l'ayyar~ler ile inne giizel hir 111111,~ Sfiyrcdecegiz ka rar verilen kıymetJi yüzücüleri-

tl:·ç~lti~·~ö·i!!~~~a·~ i;;7i~t!~~[~ ~~~:i~~;:.~i~:~:··~.::~::~·:~~:~.::~~~ ~)i:~~:;~rn:~~l~:E:E:~~ 
~......_,...,__,_.,,...__,__,__..-'-.A.I"-'.......,_ ..,_ mnn yurdurıu J--'1k maçlarınıo reketeden Egevapıırile 1stanbo1a 

Bu"yu·k Fac·ıa Oonurabı·ıı·r ı •kı Hem,ıre Çama,., Yıkarken biriııoı dcvr .. sın<lo 1 • 4 magl6p gitmivtir. Mavaffakiyetler dile · 
y I l~arnnlınede Aydın eokııgın- ettıgıııo , . ., Çukurova nııntnkft· riz . 

Belediyenin Dıkkat Nazarına da Mehmet kızı E~ref hnrıımla 

EşrefpHşacla 1'nhsin efeııdi- hemşiresi Zl'bra lıanıın ara~ında 

uın kahvohnııe uı<le on günd~n- çamaşır yıkamak meeelesintlen 
beri t ıynl ı o oyırntılmaktadır. kavga çıkmış Ye hunun ııelıce · 

Mezk(ır lıııınııııı hiiyük bir kıs· ıinde .Eşref hanım ara <lestisi ile 
mı ahşaplır vtj on, oıı ueş metre Zehra hanımı agır surette yau-
7ükseklı~ıııtletlır, alt kısmında lnmıştır. 

bir lıaylı hekftr odaları vardır. Bıçakll Şoförler 

Bir puıgııı zuhıı_rıında seyirci - Kemerde Siirmelı liOkaaıncla 
)erin ıaııınınen kortarılmı.sıtın Ali 01?lu şo!Ur Tal{,t ile J{aclir 
hu kft n yok ı 11 r. o/{I a .Zari .i\l oh uıette lıi rer hı çak 

Hele<lıyeııın hnsasi t.,rtibntı lıulanmoş ve masa<lere edilerek 
holuıımıyıın gıtyri fonni bir bı - lıaklar111c1a tnkıbnta lınşlanwıştır. 

nadR tıyntrıı oynatılmnsına mii- Galiba Sarhoştu 

eaad e etmeme i lflzırndır. Nazif oJ?lu Alldnllah, evvelki 
l\ıı~ük bir mlisnrnelıa yarın gece Halkapmarda Osman oğlu 

hiiyiik bır facıa clogornbilir. Hn ıuizin evı <>rıün o giderek ha· 
]~undan haş lrn mczk'(\r tıyatroya karet Ye eiUlh teşhir t>lti~inden 
mii~terı ce lbetmok içiıı gündiiz zabıtnoa tntulınnştur. 
&al\t 17 <h•n gece sant 23 o ka- Acaba Neden? 
clnr clindo bir çan (Gür) ıesli Bayraklıda iskele gazinoaun · 
bı r adam mütemadiyen bağır da Mustafa oğln Hakkı efendi 
makta herk esin hozarona boz- nin gazinoda oturan Hıza efendı 
maktadır. Halkı taciz eden, oğlu Sami cfondıyi lelıdıt eylediği 
müşterilerini tclılikeyü maruz zahıt:ıya şikarct edilmiştir. 

bırakan bu işin (inüoe ge9ilmo Nlre Attıtandan Yakalandı 
ıini çalışkan Te yüksek belediye Gazi Bulvarında earL(I' olan 
reisimizden dileriz ef6ndim. tştipli Hasan o~lu Şerit nare 

Tiyatroyr civıır aakinlerden attığından zabıtaon yakalan· 
M. Emin mıştır. 

l\"uğlada Ormanların 
Kuvvetli Bir Zelze- ~ # uhaf azası 
le Olda. - Kaçak~ılık Kocaelinde Yeni Teşkilat 

Mağln, 18 (A.A)- Dun saat A k lS (A A) _ z · t r b' n ara • ıra" 
on huçulcta kuvv~t ı ır Mlzele 1 "'-1 t ' K ı· · ıl! . a YCKa. e ınce ocae ı Tl ilyetm e 
olmuş ise do zayiııt l'e haeıuat gerek orman miilierıdielerioin Te 

yolct n r. gerek muhafı~larınıo adedinin 
Magla 18 (A.J\) - Çalın ormanların vusatile mütenasip 

Sllpçıkar kUyünden Halil, kaçak 

barut •e çakmak ıuıtarkeo yaka 

lıuııuı~ ve ihtisas mahkemeMirıce . 
6 ay hapse vo para 
mahkfım olmuştur. 

ceznsrna 

l s tanbul, 19 (A A)-Temıno-

zan 18 inci çıHşnnıba gijnii g ecesi 

sart 22 yi 3 dald lrn geçe o1dukçh 

şiddf'tli bir zelzııle kaydedil· 
miştir. 

Jtecfele:-in lilete teeiri bir 

bir tarzda arttırılmasına karar 
verilmiş ve t iliyatn geçil mi eti r. 
Şı mdiden vilayet ormanlarında 

harita alınınıya başlanmıştır • 
Yiiksek ve orta orman mek-

t(<p)erinden yetişecek orman ınii
hendisi ve lllt\avinlerinin adetleri 
çoğaldıkça bu teşkilatın diıter 
vila yetlerde de tatbiki düşüniil

m f1ktedır. 

Yangın 
Yirn1i Saat Sürn1üş 
Ayın onyedinci günü Salihli 

saattnu fazla siirmii şt ür. Episan

trın lstanbııldan 500 kilometre 
civarında bliyük bir orman yan

mesafode olduğundan ve ciheti gını çıktığını yazmıştık. Bu yan 
dcıı Ctlnuba yakın baluuduğandan gın hakkında orman mmtaka 
badısenin bir gün el'nlki gibi müdürlüğüne gelen bir haberde 
Muğla mıotakasında Yaki aldogo mezkür yangının 20 saat imtidat 
tahmin edilmiştir. ettiği bildirilmistir. 

Raştnrak KestelJi cadde· 
sinde 62 numaralı muayeue
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalarını kabul eder. 

Telefon: 2987 
s 7 (248) 

iş Arıyor 
Yeni kanonların lRtblki do. 

layıaile müeHeaaı.tı hueueiyeııin 

moameJAtını Te mnhaselıatıoı 

t11nzim Te t_,dYir etmek iizere 
uzan ruiiddet lıu işlerle meşgul 

olmuş liHDR A,ina bir muhasip 
iş arıyor. ihtiyacı olanların ga-

zetimiz idare müdüriyetine mü 
raoaatlart 3 .5 S 3 

diğer alUklldnrların gayri 
kol üxerindeki lıaklarlnı b 

ıile faiz ve masrafa tlair 
iddialarını evrakı rnfispitel 

yirmi gün içinde icra clair8 

bildirmeleri aksi su rette bıılı 

tapu eioillerile sabit olm•d 

eıatış bedelinin paylaşmaeıO 

hariç kalaQakları ve irtifak 

kı sahiplerinin de ~yni sn' 

hareketleri ioap edeceği -re 

Jiplerin mohRmmen kıymet 
yüzde 7,5 nisbetinde pey ıılr 
Teya milli bir bankanın teoı 

mektnbonu icra dairesine '" 
Jeri itan olunur. 5967 (1 

ı· Brlstol Oteli 
lstanbulun En Mükeıiımel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
Bristol Oteli: 1.1epehaşı bahçesi karşısıd•111 

Halice ve Marmaraya nazır 
hnVtlClnr hir yordedir. 

Brl•st 1 Ot ı• • Asnnsörii, her odasında sıo~: o e 1 • eouk ~uyu bulanan banyo 
odaları havı letanbnlun birinui sınıf Jiiks konforla bir otelid' 

Brl.stol Oteıı· . Hütiin rnhatlı~dnr.ınn ilfı~~-
• ten en temtv. bır aıl e oteli 

B • t } Ot ı• • İzmirlilerin hnluştnkları hl' 
rıs O e 1 • mülakat yMidir. 

... 11 

D •kk f •Fiyat bosusundn Birietol oteli hiil''i' 
l Q • birinci sınıf otellerden ucuzdur. Y•'' 

ücretlerinde yeni fevkalade tenzilAt yapılmıştır. 
9-26 (792) .. 



2 O Temmux 1984 Yeni Asır 

' Devlet Demiryolları Ve L·man- YAZI ı t.A.. ı >OST .A.. 
~rı ızmir 7 inci işletme Müfettiş- Gtlller Adasında Geçiriniz 
gınden· a • Adrlatlca Kumpanyaaı vapurlarlle muntazam seyrüsefer 
nn •lkapanar deposun!\ Tagonlula \'iİrut edecek kfünürlerin tab . Doksan gün müddetli gidiş geliş biletleri : 
llı~d "9 tahliyeei işi 19 Temmnz 934 tarıhindcn itibaren 20 glin Birinci m~vlrl ~ llttnel meolrl 33, Uçlbtdl 111eulıl 
gllnl~ette •çak müosksaaya konmuı:ıtnı·. lhn.le 7 A~ostoa 98! Salı 11, GllNrle 11 Ura 

Oak l ıaat 16 da lzmird İşletme oıü(etti~llği ınaknmınds yapılk· GRAND OTEL DES 
le ~r. Bıı ıı,in ~artname i İ?.mirde işletme miifettişlit?i kalemmde 
ra okaı ada rnal~eme dairesinde holundogundnn haralara ınü-
na~•tla tedarık ellilebilır. Taliplerin 300 liralık muvakkat temi- R. Q S E S 
İ'I •nektııhu veya akçesi ile yevm ve saatı maayyflnden ~vvel de oturunuz: Asri koofur, JUkı mtieeıeee, en iyi miietıMe 
,etrue rnütettişligine miirncaatları. 19-20-23 2963 (104) Haaoıt pl&j, GOLF, TEN1S, AV, GEYiK SOREQ[ 

Tire Belediye Reisliğinden: 
1 

- l~lc.-krrık ~antralı ıle me:ı;lıahaya !Uzumu oları: 
Kılo Tevılerı 

50000 Motorm 
3000 3 ve 4 sıflr ıoftkine yagt 

780 B~nzııı c GO • teneke 
G"z • İfl• teneke 

100 l~topı 

Po ı - Elektrik şebeker4ine Jiizumo olaıı; c 81 • kalem demir ve 
rııeo lllalıemo 

... 
3 

- Elektrik aboneleri tesi@atına lfizuıun oları; « 56 • kalem 
.... btelit . 

' canı 6lektrık malzemeBi. 
"at. - Elektrik şeheke ve abonelerine lü~uınu olan: c 10 • 200 > 

5 
kadar dokus ınmhtelif oinı olan c5230• adet elektrik JAmbası. 

"''4d "':- Beıe.liye hMtl\Del!line Jiizn m olan; c 27 > kRlem iaşe me-
l~ ıle. c lJ • kalem melbusat ve sair levazım. 

l&tt "ll93t tarihinden 8/8/93' tınibine miisadif Çarşamba giinö 
&art c 

14 • e kadar yirmi heş gün müddetle ayrı ayrı ve kapalı 
~1-~~Qlile bilmunakaaa miibayAa edilect1ğinden taliplorin bo 
'-'-

1 ~artnamelerl belediyemizden istemeleri Te teklifnamelerini 
il&. 71eo ""khode tanzim Te daıreınize teTdi etmeleri lüzumu 
..., olunur. 20-26 2918 (108) 

Her şey dahil dört buçuk liradan itibaren 
Aileler ve 11zan ik"metler için tenailAt 

450 kilometrelik miikemmel otomobil yoln - Bill 
reeim Ye depn ınnTakkaten otomoblller ithal edilir 

Gara/lar - BlnlclUlr - Bayak Gazino 
19 dan 28 .&P.to•a kadar 

Biiytlk Spor Haftası 

800 metre irtif aında Prof et dağında Dağ ş~besi 

OTEL Di SER 
Qam ormana - hleal iklim Tenis, tımozzlih, aY, aileler 
için ideal yer her şey dahil iiç liradan itibaren pansiyon 

A.ıleler ~e tlZnıı ıkı.motler için tenzilat 

• ••• • 
ŞARKIN KARLSBA Ti 

Kalitea Kırali Kaplıcaları 
Karacıger, lföbrek hRstaları, Ertrit ve Şeker baatalı~ı için 

müessir tedavi her konforu cami bir çok oteller 
2 - 3 liralık her ş~yi dahil pansiyon. )[nıuızam 
ımn'at ve aAarıatika zenginlikleri • Adada 

nefis tene:ı:ıiibfer - Balolar, Konsf'rler, Spor 
toplantıları - Şenlikler, ıinemalar veeaire 

A iskiş;h; H :ıaıiahm~r Merkez'-
~;barından : 

11 - 20 H.3 (960) 

Dlnhterem Doktorla,rımı•a. 
Ademi iktidar, erkeklerdekl umumf zafiyete 

karfı müessir bir lldç 

G 

Qıt&h şebırd('I HilAliahıner ambarmda fazll\ miktarda bulunan 
te k~elif tışyalardan muhtelif ıötliik, emaye tabak, porııelen çay 
İte 2( h•e fincaııları, eıoaye kdae, tuzlak, yemişlik, çiçeklik ve sa
tırın ternrnoz 193~ ula güoü aaat 1( den 17 ye kadar açık ar· 
nı611 \ •oretıle mezkur ambarda aatılacagından taliplerin ruulıam-
1\kçeıe l~tnett olan 7955 kuruşun yüzde onu 11 ialıetinde depozito 
ltıüra rııe nıezkfır günde ambard" müte~ekkil satış komieyonurıı& 
...., oaat eylemeleri ilan olan ur. 20-22-23 ( 109) 295Z 

HOB:rtlO BiN 
Tııbl~tleri foanırı on tıoıı uaırnrıyelerine teYflkan ihzar 

aclı len bn 9ok faydalı müstahzar hakkında fa~la izahat ve 
meccanen nümune almak istiy('n doktor beyler Istanbolda 
l(nraköyde Ziilfarus soka~ııı<la ( 17 ) nnrnarada 

Hayri Rif at ve Münir Şahin 
D KTOB 1 Kiralık Hane Tıbbi müstahzarat --.il.rketına w.&tupl.a -JUU•n mü .. oaat 

edebilirler. 20-26 (853) H 8 

ti o w ( t Kar~ıyakadıL Kemalpaşa cad- .11111 

a ip ~ Sa ' deı~nde B~lecl.iye sokağııuln ~~e· 1 d 
ıedıye daıı·eaı karşısındl\ doıt zmir Defterdarhğın an: 

1 odalı ve geniş bahçeyi hııT'i mü· Sahibinin vergi borcunu teminen tahsili için tahsili emval ka· 
Da1ı111 Hastalıklar oeddet 14 numaralı e" kiralık· nununa tevfikan haczedilmiş bir adet 150 kilo sıkletinde Milner 

\ : • • _. • . ' . $ 
. . . 

lf, Matehaaaıaı tar. Görmek istiyenler ayni so- lngiliz markalı para kasası ayın 24 üncü salı günü saat 10 da 
'°'•t•Jarını Her gün O~leden kakla 26 rıumnrah haneye mii- Mahmudiye maliye şubesinde müzayede ile satılacağından almak 

ta Reyler - Hacı lmam· racaatlorı ilan olnnur. l-5 istiyenlerin mezkur mahalde bulunmaları. 2974 (116) 
llo lar 80kagrnda 
l(~b11 • Şifa Yurdunda 

"' ve tedavi eder 
TFLEFON No. 3331 
17 - :w ( 10 ) 

Göz Tabibi 

llttü Kır~ar 
Aıeıtıı laoı1Q1. it elcet haataneai g6z 

lk1 
1 ları mlltehaaaısı: 

ııa 1 k 
_,Yler ıoka~ı No. 65 

2 
i'elefon: 3055 

0-20 lı: 3 s. 7 396 -
'" 8 
9 1:o etedıyeainden: 

-=-yıoı 
~n.Y•ta1a Panayırı gazinosunun 

tı al . dev•an middetiace 
tnı ..... 

93
4 

uzayede ile 11 Ağul 
6 da L. cun.arteai gün6 saat 
· ~led· 1ladt "L ıye daimi encüme-. •qal . 
la '4t e edılecektir. Taliple-
~· trıalbeyi 

•tıbete 
' •e muayyen vakitte 

trıc ın ·· lat. uracaatlara ilin 

- }> 
(114) 1-2 

il tı ıın y 
·~~k 1 

r mahallinde in'a 
tltı~i Rıtıırıonnn hefon arme 

''" ııa~artıkıa 2117/93' dfl 
~lleeeır.t· 

l'•lıpı ır. 
'"' etın d '' lJ epoJSilo makbuz 
·~ aııka r 'Y•l 6 l'Uinat rnektoplarile 
1)e ti lla1't 16 ya kadar bele

•ı 11ı· 
' 111 1 .,,,otimenine m1ira "r· 1 ı. 

"'
1 0 1nnnr. 2979 (ltS) 

Kakina Ve ın,aatı Bahriye llliltehaısısı 

EYUP fJE:rtlAL 
MAKINA iMALATHANESi 

Q.&BŞISI KU1'1ABA 60 - lzm.ir 

1768 No. ye 20 ~obat 93' tarihli ihtira 
beratını haizdir 

Bu hamur makineleri gerek metanet ge· 
rek ~•delik ve gerek kullanış itibarile Avrupa 
mRkıneJcrine faik oldukları gibi fiat huım· 
ıanda da nouzdur. 

Hu nlRkineler 150 2o0 350 4.50 kilog
ramlık olarak yıapıJmaktadır. Huıoıi ılpario 
verildiğinde istenilen boyd" da yapıhr.Busoel 
çiftlik, pastane ve ıafr yerler için (50) .kflo
gramhRa kadar el ile mötehurik hamur 

GAZOZIYEN MOTORLERI iÇiN 
On beygir kovvelinden 250 beygir kuvve· 

tine kadar cihazlar imal olunur. Daha bü
yükleri i9in buıaai ılpariş kabul olonıır. Bu 
cihazlar Antra&it ve odun kömiirü ıçm ya
pılmakta olup aua tıdildigındo T.ıloit kö-
mürleri iç.in de tertibat yupıhr. 

iMALATHANEDE 
Yağhaneler i9in baakı, Pompariya (Hay• 

durlik tulnmbas•) zeytin ezme tl\kımJarı ve 
her çeşit yağ ve Bu tanklarile makine ile 
müteharrik bütün kavvet ve kudrette (Saatte 
500 tona - 500,000 kilogram• kadar) su 

CJekmek üz~re garanti ile tulnoıbalar ve dür· 
binler imal edilir. 

Un de~irmeoleri, aeanlÖr t~kililtları Te 

her koarette eabit, aeyyar ve müteharrik 
Tio9Jer yapılır. 

Bahriye İşleri 
makineleri de J•pılır. 

Arım uderaler hu makineleri gerek fırın- Motorbot, Dolc, Layter Ye yiiz 
harda faaliyette ve gerekle atelyemizde gör.. kadar hRmole tekuelerile gemilere 
bilirlar. A tel1eye müracaat edildiğinde fazla Tazı Te mu bay yer pervane imali 
izahat verllir. Hariçten katalog talep vukn· nevi in~aat ve t1&mirab teminatlı 
unda gönderilir. tftabbüt otunur. 

Maltlnelerlmla faallgette g6rmelt ldlgenw Katelll caddeatndB BOfllalc Muata/a e/en· 
dinin Yenl /ırın, Keatelll caddealnde Emln efendlnln, llılçBfmeUlt ca"'1Mlnde Oaman 
Naci ef,,ndlnln, Maltız/arda Cemal •fendinin, T epecllı KdlıllıaM eaddalnd• H"llnıllalı 
11/endl blraderl•r /ıruılarında giireblllrler. 8-18 H s 
~ 

····································································-: 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 

• 
IL.A.C:: 
Hamdi ııa.ı..et 

Sıhhat Eczanesi 
Balldurak Hiiyiik Sal~pciojtlu ban kıuşısında 

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

.. , 
Osmaniye Oteli 

Osmaniye oteli htanbulda Sirkecide tramvay caddeeio
dedir her tarafa yakmdir. Mühterem lzru1rlilerin Ye ha· 
valisi halkının ve muteber tiiocaranımızan anis"f ir olduk
lua otel hıan\•ulda Ottmaniye oteli n tahtındaki İzmir 

Askeri kıraathanesidir. .Muhterem İzmirlilerin ve muhte
rem bavaliıi halkının balaodatldarı ve buluştukları yer 
Osmaniye ot1olidir . 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabık mü
essis ve müsteciri ve lzmir ve havalisi halkının 
yakından tanıdığı ve sevdiği Omer Lütfü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh-
vendir. 9-26 (852) 

lkiçeşmelik 
Eczanesi 

ALIM OGLlJ 

B. CEBAL 
Taze. Temiz, 

.. tacel 
lkiço~melık c <ldoıi 

Ucuz 
ilaç 

No. 299 

Ve Gayet Müs· 
Yapılır. 

Telefon : 3071 
25-26 (720) s 7 

Jzmir Mılıt Emlak Mtidürliigtinderı: 
Şehitler İğdeli sokağı N nıııaratsjh Hane 250 Lir\ 

c c c 10 c c 200 c 

c c c 14 c c 350 c 

Tepecik Yano c 14 eski ve taj No. la hane 400 c 

Karat\tlna Mısırlı O. 29' - 296 eaki 180 T. No.1u fırın 200 lira 
Göztepe lsmetpaşa So. 8 eski 7 T . .No. in hane 200 lira 
lstiklHI J)ıkilitaş sokağl 11 eskı ve taj No. lu bı..ue ve altında 
eski 9 - 4 hiJ§ Taj No. Iu mnkaddoma c.liikkan Te elyeYm 
Uodrnmun 13 hissede 7 hiHesi 1185 lira 
Toraman Birinci Asrnala mescit So. 12 No. lo hırne 720 lira 
KarşıyakM Alay bey Mimar Adnan Sf•. 18 eeki 18 T. No. lo 
hane 150 lira 

.Yukarıda Yazılı emvalin bedelleri Birinci tertip Miibadil 
taefiye koponiyle ödenmek iizere mülkiyetleri 2617/934. Pertemb• 
günü saat 1( de ihale edilmek iizere ıniiz"yedeye konnlmuttu r. 
~'ahplerin o glhı MillJ EmlAk: .M üdUrliigiiue müracaatları. 

2692 (110) 

Matbaa Sahiplerine 
Maarif Vekaletinden: 

1 - 21/\1/1934 tarihli ve 2527 numaralı basına yazı n 

reıimleri derleme kanunu mucibince Türkiyede 2/i/984 tarihinden 

itibaren hrr tiirlii haskı usuJJerile basılıp neşredilen hasma yazı 

vo reıtimJerin beş nii hal4ınm basanlar tarafından Maarıf nkaleti 
emrine verilmesi meclıaridir. 

2 - VerilmeBi meohnri olan eserler ~unll\rdır: 

Oaz.,1ttler, Ajans tebliğleri, mecmualar, kitftJllar, rİRalt'ler, 

tabail tt>zl.,ri, buıtaJar, "tlı11lar, tablolar, oyma baskılar •Gravür•, 

her çeşit resimler, Hn'at kıymetini haiz duvar ılanları, klayuz· 

ları, pl&nlar, krokiler, deetan .,.., tarkı mecmuaları, muıiki nota· 
Jarı, dana notaları Te tiyatro piyesleri, cemiyet Te ~irketltnoe 

netredilen raporlar, her çe,it k"talojtlar, takvimler, yıllıklu, 
yıllaçlar Te muhtıralar. 

3 - Hu et'erler neşirleri tarihinden itibuen en çok •Jn heıf 

gün içinde aşağıda yazılım mllkamlRra makboa mukabilinde teslim 
edilecektir. 

A) Aok>trada Maarif VekAletinde Derleme memorluğnn• 
B) lataubulda Ebussuat oaddeei ciyarında '8 numaralı ilk 

mekt-.p DM leme .M iiclürlügünft 
O) Dıjter Yilayet ıuerlıeııılerinde maarif müdürHiklerin• 
D) Kasalarda maarif memurluklarına 

' - Forma forma, oüs ••1• (lift 9ılraralan kff •r v.-
1air baıma y.-zı ve reermlerin bor forma, olta nya ollt ı:· '" ı.~a 
Terllmeıi ıneoboridlr. 

6 - Verilmeıi meobnri olan basm" yazı Ye Teıimleri 11 i ,· 

deli i9indo Termlyenfer elli liraclan •tağı olmamak üsere b~tit 

para oe .. •ile oesalaodsrırfar Te T'1rmediği bAama yası Ti re41im-
erl aynen Yermeıine de lıükmolunor. 13-16-20 2837 (tt8} 
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Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandaı11 

Kumpanyaaı 
ULYSSEtı vapuru !(Temmuz-

da heldenm~kle olup hamule 
ı ıini tahliye ederek HOURGAS, 

V .ARN A ve KÖSTENOE için 
yük a1acnktır. 

SATUUNUS Vapuru 28 tem
muzdarı 1 Agastosa kadar dogrn 
ANV.ERS,ROTERDAM, HAM
BURG ve için bamuJe alacaktır. 

Istanbul Sürat Yolu 

SA.KAB.YA vapuru 

Her pazar 

-==~> günü saat on 
• altıda limanı 

mızdan hare-
ketlf' dogrn 
fstanbnla gi
der. 

Fazla malOmat almak isti 

VP>J\IM Hirinci kordonda VA· 

PUROUI.JUK şirketi ao~nteli 

~ine miiracaat. 
Servıce Marltlm Roumaln 

O ar bi A kd eniz için ayda bir •·-----TilEiii, I•J F•~•F•O•N--3-6•5•8•• 
muntazam sefer lf. V. 

W. P. B. Van Der 
Zee & Oo. 

SUOEA VA vapuru on ağus 
tosla vüıut edecek ve ayni gtin 
aaat on ~ekizde .MALTA, BAR-
OELONE, MARSILYA, OENO· Deulllche Levante Linle 
VA, ve N APOJAYE hareket AQUtf.JA vapurn 21 temmuz· 
edecektir. Yolcu l'e hamule ka- dR hekleniyor • ANVERS, 

ROTTERDAM, BAMBURG ve 
•bul flder. HREMEN limanlarına hamnle 

PELES Vapurn 13 eylülde alacaktır. 
gelecek ve ayni gün saat on se· ULM vapuru 26 temmuzda 
kizde MAL'l:A, BAROELONE bek1f1niyor. BREMEN, HAM
MARSlLYA; OENOV .A, ve BURG ve ANVERS ten yük 
N ~POLl içirı yol en Te hamule çıkardıktan sonra BRSG AS 
alacaktır. VARNA ve KÖSTENOE için 
JGNAZJO MESSJNA & Co. Hamule alacaktır. 
11 ALYA hattına onbeı günde 7 HE EXPOR1 S1 EAMSHJP 

bir muntazam se/er CORPORA1JON 
.A UDAO E"apuru 30 Temmuzda :EXOEIJSIOR Vapara 25 

b terumnza doRrn beklenmektedir. 
Ne~~~mek~1olnp MALTA, o·E- NEVYORK, BOSTON ve Ft-

. ' VERNO. Napoli, LADELFf YA için ylik ala· 
:MF ... SSlNA ve KA.TANYA için caktır 

. yük alacaktır. JOHNS10N LJNE LJMJTED 
Holland Auıtalla Lino J ~~SSl\10RE Vapuru 6 a~as-

ALMKERK Vapuru 21 ey- tosa <loJ!'ro bekleniyor.ANVERS 
Jölcle beklenmekte olop BOBAY ve LlVERPOOL dırn yük çı· 
A VUSTALYA ve YENI ZE- kardıktan sonkmil Bulgaristan 

Yeni Asır 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

'Pek yakandR en ufak yedek parçaıariyle beraber aşağı
daki TZMlR UMUM AOENTASINDA stok bulundnro· 
lacaktlr. Atlres: 

G. O. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çar~ısı Saffet Hokagı No. 3 

1 ele/on No. 2413 
-·sc 
Devlet Demiryola~rı işletme 

Umum Müdürlüğü 7 inci işletme 
Müfettişliğinden: 

lzmi r hatlarında mer'i pancar ispirtosu na maLsos 1052, inşaat 

kerestesine mahsus 1055 ve i~lenmiş tiitün, sigara va tömbeki 

nakliyatına mahsus 1054' numaralı tarifelerin mer,iyat müddetleri 
Haziran 1933 tarihine kadar temdit edimiştir. 2983 (112} 

lzmlr Slclll Ticaret Memur-

Zararlı böceklerle 
mücadele mevsimi geldi. 
Bu sene f iyatlarJa ten
zilat vardır. 11Jn keskin 

Flayuzen 
markl\lı dökme ilaoın lit
resi yalnız yiiz, hnsa.,i 
şişelel'imiı otuz kııruştur. 
Qey rek, yuı ın ve bir 
kiloluk tenekeler vardır. 

20 'l1emmuz ı9:H --· 

1 Qok sagl"m ve zl\rif 
talnmhaların mevcadu 

1 
az kaldıgından ihtiyacı 

1 
olanlar ~iıuıli<len tedarik: 
etsinler. 

1 Seyyar satıcılara taze 
ve müessir pire toznn11 
her yerden daha ucuz 

v~riyoruz Toz ve topan naftalin fiyatlarında rekabet fiabol 
etmez. Vakit varken, hahlarımz Te kıymetli yönlü elbiselerini• 
için naftalin ahnız. 

Meşbu r Ye teoriiheli 

.A.IlTI 
Komaş boyaln-rımıza nnntmavrnııı:. 

TELEFON : 3882 

I~ .. . 

ZONGULDAK. 1 

• 1 • 1 •• 

~o ıvı: -u ıt -u 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( ZERO DlZ ) ve sair kaliteler: 
Bu defa getirdiğim yüksek kalorili ve fevkalade tenziJAth 
Z ON G U I.J D A K k()mürlerini Mhşa vazetrim.(Z.ERO 

DİZ) tonu ara (1 O 5) L• d 
baya teslim , ıra ır. 
Adres: Maltazlarda Yalı cıuld~sinde No. 12 

ZOROI G A NOOl LANDA için yük alacaktır. ve Homanya limanlarına. yük Men~meu lcrn Meınnrlu -
tlantlaki barek~t tarihlerinde- alaeaktir. 

ki <legişikliklerden acenta mes'u- Vurnt tarihleri ve vaporl~rm gandan : 
ıuıundan: .t 

Jiyf't kabul etmez. isimleri üzerine mesoliyet kah o ı Leon Şi mola efendiye olan 
.Fazla taflilAt i9in lkinoi Kor• edilmez. borcundan dolayı &atılmasına 

donda Tahmil Tahliye Şirketi N. V. W. F. Hanri Van Der karnr verilen borçla Hafız Etem 

HARAÇÇI ZADELER Resmi ilanlna· Türk limitet 
şirket Türk maarif cemiyeti 
ilan işleri lıü rosa del:lletile 

bioaeı arka11nda FRATELLl Zee & Oo. efendi iizerin<le kayıtlı Meııemfl 
SPEROO aoenteligine müraoaat Birinci Kordon Telefon No. oiıı Hoz ktiy 'karyeAin<len Kam 
edilmesi rica olunur. 2007 - 2008 

Telefon: 200(-2005 -illii&iiiiialiiiiiiiiliiiiimllllli•a.iiiiiiliiiiiiiliiliiii- dibek mevkiinde şarkan yol 

O l·ıvı·er Ve şu·· . gar ben Tekeli ba<n Ahmet ,,ıına · 

C t • t ı len ceh.,I cenuben Hacı İema.ıl On inen 8 LJMJ1ET ile mahdut 120 lira muhaıuıu~n 
ORIENT LINE Vapur Acentesi kıymetli seksen <löoiim tarlaeile 

Yeni Asır gt>zetesi mödliriyetine 
lzınirde muamele yapan mü . \ 

eeccel [ fzmir Esnaf ve Ahali' 
Hankası Tiirk anoninı eirk~ti]oin ~ 
18/Teınınuz/l93t tarihile tasdikli ~ 
sirküleri ticaret kanununun me
vadd ı mahsnsasına tevfikan ııci

Türkiye Umum Acenle3l Cendell han Birinci Kordon Menemende iplik pazarında sagı 
DABKOVl(J VEŞsı. 1el. 2443 terzi oğlu Ahmet ıolu Tzmirli 

ISTA.KBUL Dhe Ellerman Llnes Ltd. Yorgi arka@ı bedesten cephesi 
lZMllt ve ROTERDAM, Tahliye tçlnbeklentlen vapurlar yol ile mahdut iki katlı kargir 

HA MBURG,ANV.ERSlimanları LES B( AN vaporn on sekiz ve demir kt'penkli bin lira kıy-
d f 1 temmor.Ja LlVEl-tPOOL ve 1. b" d'"kk"' S .ı. N 

araıırn a montllzam ıe er er: SW ANSEN'den. met ı ı r u an ve eyuu ..., 1\8-

Danimarka bandırah TEKLA ALGERlAN VaJlora 20 tem rulfah mahallesinde eagı bosaei 
vapuru 25 temmuzda yükliye- muzda HULL,LONDRA ve AN- yol solu kan bur Halil arkası 
cektir. VERS'teo Yahya Mustafa zevcesi Ayşe 

Alman hllndralı .~<?RHUJ~G DeıllBche Levante Llnie l 
-.aporu 9 aguıtosta yukhyecektır. T ou V O d haneleri cephesi yol i e mah<lu t 

. . R ı. A ııpuro 1 tAmınuz a bir katlı üç oda muthak, dam, 
Danımarka bandıralı O~G~ BAMBURG, BREMEN. ve AN-

S. vapur 22 aguatoeta yuklı· VERS'teu hela, suyu içilır taluıoba, asma 
yecektır. ve şeftali, eril<, nar, etcarını 

NOT: Vürut tarihleri ve va. Alınan bandıralı HANS- havi miktarı kati bahçeyi müş 
URG 29 k purlarrn isimleri iizerine mes'u· 

B vapuru ağustosta yü · temil 600 lira kıyınetli bir ha 
· kt' liyet kabnl edilmez. 
ııyece ır. nenin tamamlan 21-8-934 Salı 

REN, lSKANDlN A VYA Te 
BALTIK Umanları ile DANZlG 
MEMEL ve GD1NYA Hmaula-
rrna doğru konşimento ve müsait 
şeraitte mal kabul Te nakleder. 

SOVTOBGPLOT 
FRA~Z Mering vapuru 22 tem
muzda beklenmekte olup Selanik 
Te ODESA için yolcu ve yük 
kabul edecektir. 

ÇlQERJ N vllparn 25 tem 
mozda beklenmekte olup PİRE 
YAFA ve PORTSAtT i9io yük 
·u yolca kahol edecektir. 

DIKKAT : Yukarıdaki tarih
ler için mea'uliyet kabul edil· 

lzmir birtnci icra memurla· 
~andım: 

lzmir(le Kazımpaşa cadde · 
ıinde 12 No. da Kerı:ısteci Ah· 
raham llya Rebi efendinin tica
ret mabkemeıince 1417/934 tari· 
hinden itibaren iflasına karar 

giinö ll\at 1 l de üztirın<le bara. 

kılma maamelesi yapalmak tizMe 
satı~a 91karılmlştır. 

Gayri menkuller bn müddet 

hitamında muhammen kıymetle

rinin yüzde 75 ini bolmadııt. 

nrilmiştir. takdirde en çok arttıranın tl\ab 
1 1 

1 - M.üf Jisten alacak idtlia- hüdü haki kalmak üzere arttırma 
11nda lıolunaularm alacak Te 15 gün daha temdit .,dilecek Te 

iıtihkaklarını mübeyyin evrak 6-9-934 perş~mbe gönii Hat 11 de 
v~ya vesaik asıl Yeya muaaddak k .b 1 1 ıoretlerioi tarihi ilandan itiba· en ço arttırana 1 8 e 0 nna 
ren bir ay zarfında if lıls ma1a· oaktır. lşbıı arltırm• neticeıiode 
ınna tevdi etmeleri. 

2- Müflise bor9Jn olanların tecavüz ~derae en 9ok arttırana 
bir ay içinde borQlannı sahih 

eatı, bedeli muhammen kıymeti 

li n 1249 naıuarasına kayt "Je tes
t'il eılildigi ilan olunur. 

fzmir &icili tiçaıet memur· 
luıtu resmi mühiiru ve H. Fehmi 
imzası 

SlRKÜLER 
15 Temınıı;r, 93{ tarihinden 

muteber olmak iizert': 
Merkez mürdürö ve müdürü 

umumi vekili İzzet bey banka
mız nanırna birinci derecadeki 
imza ıalahiyetile müfettişliğe ve 
Ödemiş ~ahemiz müdiirii Atif 
bey de birinci derecede imza sa. 
f/,.hiyetile morkez mtidiirü 'fe 
miidiir Te miidiirü umumi vekale
tine tayin edilmiş olduklarından 
zirde mevzu tatbik imzalarının 

nazarı itibara ıı.lınma11 rica oln
nur efendim. 

18 Temmuz 1934 
İzmir E~mat ve Ahali Bankası 

Hamdi M, Rahmi 

Atif bey şu_ suretle imza ede
cektir. 

Izmir Esnaf v~ .Ahali Bankaaı 
A. Atıf 

İzzet bey şo sorretle imza 
edecektir. İzzet 

Umumi No. 9528 
Huııosi No. 1/7( 
İşba 1817/934 tarihli airkü-

mez. 
Fazla tafsilat için : 

torette bildirmeleri ve müddeti ihale edilir. Aksi takdirde eT-
k "" d b ık· ·· t • haklarından knr· fer altındRki imzalar Izmir Eıoaf mez ure zarfın a orçlarını bil· Te ı muş erı 

dirmiyenlerin cezai mes'nliyete tulmak şartile ikinci arttırma "Je Ahali bankası müdürlerinden G. HANAYLIOGLU 
ve J . ROMA.Nü 

Acenteeine müracaat ediniz 
Bırinoi Kordon, RİZ ferha-

nesine Telefon 2356 

ogrıyaoaklt1rı. bitinceye kadar satış duraoaktırı Atıf ve müfettiş Izzet beylere 

3 - .M.i.iflise ait malları yed- 5_8_1934 tarihinden iti haren ait ve taraflarından Tazedilmiş 
lerinde bnlanduranların o mal- d ·k d · B d herkes aartnameyi görebilir bu ol uğuna taetı e erım. in o-
lar öserindeki hakları mah(oz v 
kalnııı.k şartile mezkur malları mallar üzerinde ber ne suretle kuz yüz otuz dert ıenesi Tem-

Salıb li Hukuk Hakimliğin- iflas dairesi emrine t.,vdi etme· oluraa olsun hl\k talebinde bnln- muz s.yıuın on eekiziı.oi Çartam. 
den: leri akıi takdirde cezai meı'u)i. nanlar vesaikile birlikte yirmi ha günli. 

Posta ve telgraf idaresile ~s- yete ugrıyacakları ve makul ma- gün içinde müractlatları lazım· İzmir üçüncü noteri Hasan 
ki potita seyyar M. H.dil Rifat zeretleri olmadıkfJa rüçhan hak• dır. Aksi balda hakları tapu Tahsin resmi mühür ve imz9ıll 

' Ucuz ve sağlam sanaaıyelert 
Haraççı ~adeler imal eder. 

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

Eskişehir Hilaliahmer Merket 
Ambarından: 

.Eskişehirde Keracaşehir köyü civarında kain Hilaliahdl'' 
merkez anbarıoda fazla olup satılığa çıkarılan eşyadan bez p•" 
çaları, fersude battaniye ve çorap, muhtelif' şerit, kuş tii1dr 
miistamel yün, kd, bez cüzdan, müstamel haavan örtüsü, mobtB~ 
toka, tiyelti keçesi, kopça, köhne çadır l'e saire 21 Temmuz 19 
Oumutesi günü tıaA.t 14 ten 17 ye kadar açık arttırma snretil' 
eatılacagıodan muhammen kıymeti olan 871396 kuruşan yü•d; 
on nisbetinde depozito akçelerile taliplerin aoıbarda müteşek• 
komisyona mezkur günde müracallt eylemeleri Te diğer satııao•• 
eşyan;n hangi gün müzayede ile Ratılac~ğıuıo peyderpey il•' 
edileceği ve görmek arza edenler için kemafıHabık hergön •" 
bara ait otobüsün muayyen mahald~n·· hareket ettirileceği ir•' 
olunur. 19-20-21 ı951 (98) 

Kauçuk borular diğerlerin
den daha makanımetli ve daya
mkhdır. 

Hah~elerinizi sulamak ıçın 
yalnız kıınçok boru knllaoınız. 

efendi arsasrnda Salihli .A. H. larından mahrum kalacakları. 8 ıioilile sabit olın11dık9a payla,. Umumi No. 952 
malıkerneRirıde cereyan eden 830 4 - A laoakların l'eya vekil· madan mahrum kalacaklardır. Hııekei No. 1174 

Bu markayı arayınız. 
9-'-12 (756) H l Ou. .Q ~~ 

lirn 50 karaş alacak davasinda lerinin tarihi ilandan nihay6t on 
dııvaııııı reddine karar Vflrilmi' gün zarfında İzmir birinci icra Müşteriden yüzde iki buçuk tel- lşbn sirküler nnshaaının da · 
olup hu hn1ıo1-1tııki 7/10/934 tarih <laireeiucl~ müteşekkil iflas ma· lfı.liye pul ve tapu harcından ire dosyaamdu. .aklı 1817/93( 
ve 10/198 No. karar Halil Rifat sasına muracaatları ve masrafın başka masraf alınmaz.Bu suretle tarihli ve 9528 umum! numaralı 

efendınin ikaınetgfibı meçhul kal
aıgrndan tebligat yapılamadıgın
daıı 1:1. U. M. K. 14linci mad
tfosine ~evt ikan ilfınen tablig 
oluıııır. (ll l) 

müşterek borçluları ile kefilleri· isteği olanların 932-101 numaralı aslına uygun olduğu tastik ki· 
nın ve borçluya tekeffül eden dosyaya yüzde on t~minat akçesi lındi. 18/7/934 
sair kimselerin hıı . toplanmada "Jeya l>anka mektubu ile Mene· lzmiı' üçüncü noterliği resmi 
hazır lıulunmaga hakları olduğu men iorasına mtiııacaatları il~n uıühürii v.e H. Tah11n imzası 
ilan olunur. 2971 (118) Junnr. (121) 2968 2969 (119) 

~li 

.... 11111! ...................................... ~"' tj8 

Satıhk Zeytinyağı · Preseıeri p-' ~~ 
Pomparyolar, zeytin taşları Pof imler vesair bi Jnm aın Y 11!ır' 

neye müteallik malzeme, huhaı- makineleri, Dizel motörii 1'
68 

hazır olarak Yahya Kerim ticarethanesinde bulunur. 
13 

Yemiş çar~ası lzmir No 1 Tefofon No 27 -
10 - 15 (47) 


