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~~ vustuı yada Büyük B;ı lhti/BI· çıktı 
~ or;;~<WI~JLA;;;ı;;;~zvzyii~~;;kiifit~D;;Ifü;Allil:/;;;;;~1~7kikt;: 
~~llecİii~elidir NaZile:r Tarafından öldürüldü rine Devam Ediqor 

till ~~atımız iktisadi bünyemi- ........................ • ...................... . 

8"'llıı~. kemiğini . t~şkil eder. iki Nazır ihtilalcilerin Elinde - Elbiselerı·ıe. Asılan Tenzilatlı 1 arifelerin 1 atbiki 
"ııın beraber ıshhsal dava-

•oktıt <lan damarı sayılan baz• Polisler - Telsiz lstasyonlar~nın Ha\terleri Çok iyi Neticeler Verdi 
'f opra~r aydınlanmış degildir. Şehrimizin kıymetli . misafiri 

bulunan Nafia Vekilimiz Ali 
beyefe'ndi evvelki akŞam misa · 
fir bulundukları Izmirpalasta geç· 
v.akte kadar muhtelif işlerle 
meşgul olmuşlar ve bazı zevatın 
ziyaretlerini kabul eylemişlerdir. 

le il ~ahsullerimizin maliyet 
~b ~ fıatleri arasındaki fark 
~~~. ~çinde yüzmektedir. 
alıraak runııden hang siui ele 
li~ı, le alalım, hep ayni bilgisiz· 
ktıru arşılaşırız Hububatımızın, 
"1ti hle~velerimizin, pamuğun, 
'tdi,; Yagının v s. maliyet fiah 
~na:~tış fiatile maliyet fiah 
'-sa ... kı fark ne kadar<lır? 

.. llnıi b. k l'tka 
1 

ır ıymet ifade eden 
P'ıtıı.~i~r halinde bilmiyoruz. 
"lbı t a §~ veya bu kalem 
balı 11 11ıerınde tahmini olarak 
dir. ;ekarnlar ileri sürülmekte
dav,ll •kat bu tahmini rakamlar 
\ir1 .. ın halline yarayacak ted 

"'e Viyanadan Btr Manzarn esas olamaz. 
civarında birçok nazi harekfltı 1 tlır. AkibetlM meçbuldlir. 

Muht l'f h d d ' -.. .. fi e 1 mıntakaların istihsal mliş" a e Eı ılnıektedir. Saat 13 te 
ialqi~ arı aynı değildir: Müs- Vıyırna, 26 (A.A) - Maarif Viyana, 26 ( A. A) - Havas 
tt~ ~~ çoluğu çocugula iıliye- . . nazırı M.Şuşııik radyoda mosyö Ajllnsı hildirıyor: 
)'l fi e. ettiği mahsulün mali- Öldüıülen Avusturya Başvektli Doltosıın alçakça katledildiğini Saat 13 te Avusturya radymm 
L . itil M. Do//t1S l I " "'"iL e, ortakçı veya işçi y .1 • retımen 1 an etmiştir. aüyle bir haber veriyordu· ._Garak ld . .. ıyanıt, .ı:.G ( A A) - ls azı ler ,. · • 
"-li1et f' ~ e edılen ~ahsulun bir taraftan rndyo lıiılHını işgl\I Kaç Siıal Kalablldt 1 Fe<leral lıü"umet i~tifa etmiş 
~ı -.&lıi ••;• arasında şuphe yok ederken dıjter taraftan başvekallt "Viyana, 26 (A.A,-Reisıcam- ve nazırlarclau Hintlen iılerin 
l......ı 'Ja IQ ark 'Tardır. Biaimgibi h" d k d bar ba•VekAlet )

0

Al6rJ.Dl
0 mnvak •d ' • ı· J ş· di ..,.. •tlaııın di .

11 
.. ik . earayıoR ucum e ere ora a v " v .. • ı areernı e ıne a mı~tır. ım ye 

· Vekil bey, dün saat on bu· 
çukta vilayeti, kumandanlığı,J:>e· 
lediyeyi ve Cumhuriyet Halk 
Fırkasını ziyaret etmişler, 9 Ey-
1~1 beynelmilel Panayır mah~llini 
baştan başa gezmişlerdir. 

Ali bey, saat on bir buçuk 
raddelerinde Basmane istasyo· 
nuna gelmiş,' şirketin sabık iş
letme müdürü mösyö Odonanı 
kabul ederek satın alma muka · 
velesi dahilinde hattın teslim ve 
tvsellüm muamelesine ait proto 
kolün hazırlanması etrafında gö
rüşmüştür. 

Nafia Vekı/i Ali Bey 
~ekil bey öğleden sonra Ay

dın demir y~IJarının Alsancak
- Sonu 4 üncii sahitedt -

Istanköy Civarında Ye
ni Bir Hidise Mi Oldu? "t dı ........ ~ .. vaııfnı, mı ı _!i- bulunan baavekiJ M. Dolfoı ile katen M Şoşnik taratından ted- k d e h b' h b 1 " ~-a k ·- v a ar reemı ;9 ır a er • ın-

......_ on aa ını oymaga i i' . Hd" 6 8 yirini miih.tyyi.k bir •minnamt1 mamı•tır. Sahı•J 
ı.~r olan bir memlekette emo ye ı umom1y~ m ur n ,. 
~-- ... ıata'- . 'h eefr aJniı•lardır. M. DoJfaa her iedar etmiıştlr. V 2 ( A ) H 

Muliafızlarımız Bir Italyan 
Gemicisini öldürdü Mü ? ... "• t 1 t ,. Vl iyana, 6 A. - avas 

ti nın ıı ı sa ve sa ıı k d . tir d . . .. 1 YANA 26 (A A) BaA •ti a d k" f k k , .. ne a ıu ıa a e eee~ını eoy e- , - ". lıııı......_ rasın a ı ar ı atı . . •ek~ let l>in i ı· Ajausı bildiriyor: 

~e b'J d J k d mışıe de, Nazıler tarafından ya- " " aaının şga ı eenaaın-
1 aıe ea a ınaca te - . d d b ı ı d Avusturya radyosu merkez 

t._
er asıl d· k"l k ralanmıı:ı ve or8(1a bulanan hır a, ora a o onan nazır ar an 

avay t t v M F ı K bina11 balen sıkı bir tüfenk 
L ~k k 

1 
ı . eşd.1 ekmde - papae tarafından 1

kendisine eoo • ey i e arvinaki de M. 
"" a ır Şım ıye a ar D ıt il b b k 1 , ~ ateşine aahoedir. Pençerelerden 

lleticeyı' .. ·
1 

. . .... d dini talkinat ,rapıldıktan ıonra, 0 08 e era er ytt. a anaraK 
h...I goz erımız onun e ··t" ti) .. t" ate• edilmektedir. Ba•vekAlet 
~ llıdıra . • aldı~ı yaraların tesirle ölmüştür. go ur muş ur. ., " 
t.._dtif dC:-k ıbsaı rekamlara Naziler ba..ıvekalet binası da- BaşYekll l){. Dolfuı yakalan- daireıi Haymvehren müfrezeleri 

e ılm · t" v emıı •r. bilinde esir aldıkları iki polis dığı esnada aldığı yualar neti- tarafından işgal edilmiştir. Fa•la 
\. l\\lr\l . . • neferini üoiforrna1arile aımış. cesiode ölmü,tür. Diğerleri be- maldmat yoktnr. 
"'tıııa llleyvecıler gıbı, hubu· 1 d oöz Asilerin elinde bulunmakta- - Sonu 7 dinci sahi/ede ...:.. 
ti....:· r, Tüttin, Pamuk v s e- ar ır. 
~tır'llltrin . • d' ? M!. Bilahare Fedaral orduıu kı· 
~iU11 vaııyetı ne ır us· taatı başvekalete büoom etmiş 
~' ._gö~~ görünen sıkmtısinı 
'~lc:lı .. "•bılıyetinin günden güne ve asileri tarderek başvekAleti 
)'~erııu görmek, veya bilmek ~~~.~! .. ~~~~~~ .. ~~1.~!;~:~: ..... !i~.~~.~ 
\ePle~· Bu sıkıntıyı doğuran s~ · ten ibaret olacaktır. 
)'tıy ' lıaatahğın tam teşhisine 3 - Nıhayet müstahsilin 
~~et.le •urette bilmek için her emeği mukabilinde ne kazan 
-~il 11 

e•.vel toprak mahsulleri- dığı, hakiki vaziyetinin ne ol 
llelaaiıı::lıyet fiatlerini meçhulat duğu .. anlaşıl~~ktır: .. 
~.. ..11 çıkarmak gerektir. Turk mustahsılının belini 
~tlc '•ilam surette temine mu- doğrultması, tediye kudretinin 
'y~ ?1~uğuaıuz gün iktisadi artması ancak bu vaziyetin oh· 
'-d~::•. keıniren sebeplerle j~k~if. şekilde anlaşılmasına ba_ş-lı 
..... 1 •rnkanını da kolaylat· gıbıdır. Zaman zaman şu soz 

0 tt-.aiıı. leri işitiriz: "Bu yıl müstahsilin 
Q· • yüzü gülecektir ,, ' 

d'-tcl 
1~1 111 Üzerinde ehemm"ı ti Bu sözü sarf edenler müstah· 

d "au ye e T ·· ·· ··ı k e b• hluı bu me 1 h k" • sı ın yuzu gu me ıçın ne-
kat .,•re, birer ya sle e kert bok~ ye muhtaç olduğunu biliyor-

ı, pı aca a ı· 
lllıı anlaşılacak b' . t' U far mı? Müstahsilin hakiki ve d ır ış ır - . . . . . 
iÖıt evamlı . .ht' vazıyetı şımdıye kadar bı-
ı ere mesaıye ı ıyaç . . .. 
"•ıı·1 n bu iıı j,.

1
• f 1. t hnmış mıdır? Hep söylenen· 

tnı Y ,. n aa ıye ma 1 k . 
tı.atet· ası bulmak k k er uru tahmınlerden ibarettir. 
t. ı v ve urma za- y d _ 
•te ardır Bu d b'' .. k aşa ıgımız asırda ise iktisat 

eld n an uyu ne· . 1 . k d h . • 1 e olunacakt ış en o a ar assasıyet .ı:cesbet-
~"' - Tarla d ır.b h . d miştir ki alelamya yapılan tah-

,,, b - sın a a çesın e . l d - ·ı d k.k h 1 t,h . agında b" ' 
1 

.. mınler e egı a ı esap arla 

Galatasaray izcileri 
A.tinayı Gezidler 

Parise Giden Talebelerimiz 
Çanakkalede Tezahürat Yaptılar 

sıı ızzat ça ışan mus- .. .. - ' h · d Ik · d-
•ı.aı.. ne kada f yurumege ı tıyaç var ır. tısa ı 

Unu i r masra la malı- bünyemize bu salabeti vermek . . . . 
A1aıeı drak edabilmektedir k d' 1. . d d' E lı n k Panse Giden Oalatasa1ay Talebe ı-e lzcılen 
• e k il · en ı e ımız e ır. n esas o A . 
'-tıl,r .. u anmak suretile çalı-

1 
d k ld k b"J . tına, 25 (Hususi) - Fransaı Vapur Çanakkaleden geçer· 

Dün sabah şehrimize gelen ateşine maruz kalm,ştır. 
bütün Atina gazeteleri lstanköy Yaralanan bir İtalyan az son-
civıarında Geçenlerde Dip bur- ra ölmüştür. 
nunda öldürülen lngiliz zabi hi- Bu hadise hakkında aldığı· 
disesine benzer bir vak'anın vu mız malumat bundan ibarettir. 
kuundan bahıeylemektedir. Hadisenin ne gibi mabadı olacf\-

Henüz hükumetimizin resmi ğı meçhuldür. 
mahafilinden teyit ediJmiyen bu Elefteron Vima Yazluor 
haberde bir ltalyan gemicisi · Rodostan gelen haberlere gö . 
nin sahil mubafızlanmız tarafın- re, geçenlerde Mikalis boğazın
dan öldürüldüğü bildiriliyor. da vukubulan lngiliz · Türk ht 
Hadisenin mahiyeti hakkında disesinden sonra. Kastelorizzo 
Anadolu Ajansının vereceği ha- ile Makris boğazı arasında yeni 
bere intizar ederken "Proiya,, bir ltalyan - Türk hadisesi vuku 
ve ,,Elefteron Vima,, gazeteleri- bulduğu anlaşılıyor. 
nin verdikleri malumatı aynen Alınan malumata nazaran ih· 
nakleyliyoruz: tihtimal bir balıkçı gemisi olan, 

Prola Yazıyor bir Italyan gemisi, dehşeti! 
Dünkü telgraf havadisleri kü· bir rüzgara kapılarak Kastelori

çük Asya sahillerinde geçen- ze karşısında Türk sahiline yak
lerd.e ~"!kubulan lngiJiz - Türk laşmak mecburiyetinde kalmış· 
lıidııesanı hatırlatan ve fakat bu tar. Tütk muhafızları Türk sa 
d9fa bir ıtaJyan gemisi aleyhinde bir d v l · · ·· 
olan mühim bir hAdiseden bab- ıne ogru ge en gemıyı go· 
aediyor. rünce ateş etmişler ve gemi 

Bu havadislere göre, Kaste- mürettebatından bir kişiyi ölt 
lorizo sahillerinden Kalamaryaya dürmüşler. ltalyan gemicisinin 
doğru gitmekta olan bir ıtalyan nasıl öldürdüğü hakkmda fazla 
gemisi Türk hudut muhafızların malumat alınamamıştır. 
.................. ···································································-· 

Büy'flk Bir Gaf: 

~ •çın maliyet fiatı nedir? s~~.a~ı o;t~ a; _ a ır~a ' ~ gı- Radikal Sosyalist fırkası lideri ken mutat üzere Fransız mezar-
atı'' "ıck ~ istihsali ucuza malet- si ız ıgınk ogurku.gu Y8~n. ış a kım- sabık başvekil M. Herriotun hklarını selamlamışlar, Türk ta~ 

' 
-' tı Çın b . arı yo etme tır. ızım yu a· d t' .. · p · L' I b · e Ribi u sarfıyat üzerinde d h . _. . ave 1 uzerıne arıs ve ıyona e e de gövertede toplanarak 

'1-tdır? tetbirler almağa imkan rı a m.e~zu.~~~ se~tıgımı~ ar~~- git!11ekte bulunan Türk talebe- tezahürat yapmıştır. Evveli üç 
tClft Bu t tb ' l b' tırma ışı bu tun mılletlerın, bu· Jerı vapurun Pireye ug· ramasın d k 'k "kr.t d•J . .. k" an . e ır er ır ta- .. .. 1 . l "k d 1 a ı a su u e . mış mutea ı-
t0 2ıraatı f . . tun munevver erın a a a ar o - dan istifade ederek Atinaya . 

Ptak mızı enmleŞbrmek maları ı'cap eden bı'r . t• S 1... k l d T" k t 1 b . At' ben hatıpler tarafından Çanak-)o nıah il . . . . ış ır. a a- çı mış ar ır. ur a e esı ı-
lle ttrn k su erımızı seleksı- biyettar makamat iktisadi araş• na da dost bir memleket ço· kale harbmın kahramanliklarım 

~tttırnı ke suretile randmanı tırmanın müsbet bir netice - cuklarının görebileceg· i sıcak bir hatırlatan heyecanlı nutuklar irat 
'-tih a tan d' • f d ver 1 G 1 · · ~ &ti • ıger tara tan a mesini tahtı temine almalı, ça- kabul görmüş, izcilerin temiz o unmuştur. a atasaray ızcı ve 
'-•n ~asrafları üzerinde ağır lışma tarzını tesbit etmelidirler. kıyafetleri umumi takdiri ka- talebeleri Marsilyaya miltevec-

anııllerle mücadele etmek· .A..J.i. şe-vk.e"t zanmııtır. cihen Pireden ayrılmıılardır. 
- /\e yazık dostum .. Kanmın bacagındald bere lıtıla geçmedı ... 
- Evet amma, geçiyor .. Çnnkl allı ay evvel daha b/Jyilklü ... 



8•htfe 2 

Kanılta11a Vo/1ru 

ilmi Araştırmalar 
·~~··································•••••1••··················· 

önümüzdeki Lôgat 
için n1ühim Bir ··-·-·· -6-

~alışmaları 

Safha 

Türk lügatının çalışmaları muhteJif tasrif veya iştikak şe · 

Yeni Asır 

Otobüe işletmesi ıManisa lzmirden Elek
Belediyelere Yerilen Haklar trik Cereyanı Alacak 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
için oıühim bir safha da yeni, killeri ve manasının değişimleri Beledıye sıııırl:ırı dahilinde Mu··heudı·s Emı·n Beyı·nTavassutile 
geniş ve kelimelerin tahavvülle ayrı ayrı bu fişlerde tesbit edi- muhtelif nakliye vesaiteleri İŞ· beyin 

rini gösterir bir tarama yapmak- ıeceği için cemiyet merkezinde ı~t~e~ hak~ınm beıecl•yekre .ve- Başlıyan Müzakerat Ilerilemedi ıır. 
tar Bu tarama için evvela Türk fişler tasnif olununca bir keli- rıl<lıgınto daır çıkan kanun vJla Hayvan ihracata 

dilini, muhtelif asırlardaki başla menin bütü tarihi hayah, şekil yete teblig olurııunşhır. Kanonu Haber aldığımıza göre Manisa 1 muş bazı görüşmeler yapılmıştı. Son hafta içinde lim"nıtll• 
dil yadigarlarını ihtiva eden ki- ve mana tahavvüHeri tesbit edi ayn('<n ne~rediyornz: belediyesi Manisanın umumi ten- Şirket Manisaya versceği dan 230 ın~ı r Maltaya, 6{9 91 

tapların mümkün olduğu kadar lecektir. Bu tarama işlerine Ku- MadJe 1 - 1580 nomarl\Jı viratı için Izmirden elektrik ce- elektrik cereyanının kilevatına Yunanistan~ ve 209 koyun 
tam bir listesi yapılacaktır. Tür- rultaydan sonra başlanacak, ve kanunnn 19 uncu maddesinin reyanı almağa karar vermiş ve 29 kuruş istediğinden müzake- keoderiyeye sevkedilmiştir. 
k. ı · · · ıA b ı· •t• .. d · · b t• d 5 inci fıkrası asağıdaki aekilde b h bb" . . k d . k. . ... 1 Naklen Tayan ıye eser erı ıçın evve a u ıs- saı ın musaa esı nıs e ın e ça- • '( u ususta teıe usata gırışere reye evam ım anı goru eme• B .. d 

1 
. t 

810 · 15 16 17 · · il'"d~ b k ·· ··t .. J · ı J kt deıtiAtiı·ilmiııtir• N f ' kAI t• .. tt b . . I . d·ı·k b k.ld ornova muca e e iM 1\ tenın - - ıncı m a ı asır- u yuru u mesıne ça ışı aça ır. b '( '( • a )a ve a e ıne muracaa a u· mış ve ış er şım ı.ı u şe ı e 
1 

d M ff 
k B ı d h ı Bel~dıye ıınırı dahilinde mn· l memur arın an nza er lara ait olan mühim bir ısmı u tarama ar a a i eri sene· lunmuşlur. Vekaletten, zmirde bırakılmıştır. 

126 
lirR ücretle Eskişehir tob 

yapılmıştır. Türkiye harici eser- lerde büyük Türk ıözlüğü dedi- ayyen mrntak&lar arHında yolcu hali faaliyette bulunan tarife ko- Verilen mütemmim malümata ıslah istasyonu memnrıugıı 
ler, daha ziyade lehçeler luga· ğimiz higahn kaynaklarını teşkil nakil vaıntaıı olarak otobüı, misyonuna riyaset etmekte olan nazaran mühendis Emin bey Ma· tayin edi1miştır. 
tinde nazara dikkata alınacağın- edecektir. omnibüs, otokar, tünel, troley, V~kilet imti~a~h ş2rketJ~r umu!D niıaya vereceği elektrik kilova- Çoçuklara Dikkat 
dan bu kitP.p listeleri tamamla· füniküler işletmek munhnııran mudür muavını muhendıs Emın . t fı f 1 1 .. AJ .. ancakt• Hay&t soka•• 

b . . . . tına tesısa masra mn az a ıgı .. Q ırı 
nınca tarama i•lerine baılanabi- Cemiyet bu iki sene içinde belediyelerin hakkıdır. eye verılen bır emude Manısa d 

1 
·ı k n d • b maliye tahsil memuru Faik 

y b ı d" • ·ı · k da b o ayısı e anca y z e on Dl9 e· 
111 lecektir. Tarama işinde esas her vesaitinin kıtlığına rağmen or· Bunların belediyelerin de i•- e e ıyesı. ı e şır et arasın u . d b. li - yin o~lo sekiz yaşında .Nı 

d l · · k ti t hususta bır anlaşma müzakeresi hn e ır zam yapması zım . . . b k ·· ır kelimenin mümkün olduğu kadar taya bir kaç eser koyabilmiştir. tirak e ecek erı tır e er Tail a- td•w• . sö I . d · k t evın ıkı oçu metre yu• 
ı 1 · ı t·ı · irin tavassutta bulunması bildi- ge ıgını Y emıpe e ıır e lı'kte'-ı' pençesinden dt"ı'ıımüa ta°' ınanaaını teabit etmek ve Bu neşriyabn en devamlısı ce- sı e yapı ması Ytt ıt e ı meıı Teya 11' .. '( ,. 

behemehal tarandıgıw eserdeki miyetin bültenidir. Kurultaya icara Terilmeıi yeyahot imtiya- rilmiıtir. Mühendis Emin bey, buna ~anaımsm.ııhr· . . • yaralanmıştır. 
I bu maksatla iz mire gelmif olan llerıde Maaısa beledıyesı ıle - ' ı ", ' 

kullanılan örneğini de beraber kadar bültenlerin yedinci sayısı ZJD deyri ora Vekilleri Heyeti Manisa belediye reisi beyle şir· lzmir elektrik şirketi arasında Fabrikalar 
verecektir. Bu tarama doğrudan da çıkmıı bulunacaktır. lbni Mü- kararma baglıdır. ket mndnr muavini Mösyö Do· bu vadide yine mllzakerata baş-
doğruya Türkçe sözler fizerine henna lügatinin tercemesi Ku- Belediyeler dilerse .inbiııuı ver arasında tavassutta bulun· lanması muhtemeldir. Odun B6mtlrii. K 
olacak, bunlardan ıekil ve ma· rultaya yetişecektir . Çagatay lü· tazamı~on etme~ek şartıle bun~ Ja.namazla,r 
nası aynen bili dilimizde yaygın atının yeni harflerle fiçüncü tarın ışletilmeaıne rnh&at dahı 

g bT 
olarak kullanılanlar abnmıyacak- forması çıkmıştır. Eski bir atalar nre 1 ır. . 
t F k t k·ıd • . Hususi mahıyette elektrik ır. a a ıe ı e ve manaaa, sözü kıtabının ef yazması fotog- . . . . 
hatta mecazi deliletlerde az çok Ç . tesısatı gıbi ışlerm yapılmasına 

rafları alınmış ve Velet elebı · ı · b t bir değiıilLlik gösteren her ke- . . . ve umoma aıt sn arın ı tıyaç aıı 
. k efendının bunları ızab, terceme fazlaamın hoıuıt iı1tihsal~tta 
lıme taranaca tır. eden eseri tabedilmek üzere kullanılmasına ve beldenin mu. Pavyonlar Kapatılmak b81'84il' 

Bir kitabı eline alan tarayıcı Maarif vekaletine verilmiştir. ayyen mevkileri arasında yük llugün de Yali paşanın bera- frak htiJd.metioio reımen pana-

9 Eylôl Panayırına 
························~························ 

iştirak Eden Firmalar 

Mangal kHmiirile miitebıt 
fabrika nbiplerinia ınakiP' 
rini tebdil için istedikleri. 
aylık mühlet Zir:ıat ve\.aJetıO 
kabul edilmemiştir. Tadilat 1 
etmiyen fabrikalar hakki 
kanont t:.kibAta başlanın•~ 

lzmirde iki ve Herganıada 
fabrikll adliyeytı veTilnıişrir. -·-ilk def'a 0 kitapta rastgeldiği Divanı lügati Türk, bizzat arap· başına ücret alan nakil vasıtala- berinde Tiirkof ia mltdürii Akil yırımıza iştirak ettiği Te sefaret 

bütün taranacak sözleri; mana· çasının tab'ına nezaret etmiş rının işletilmesine, inhisarı ta- Emrullah, tıanayi müfettişi Na· makAmının salahiyetle talimat 
ları, misalleri bulundukJarı sahi- olan Kilisli Rifat bey tarafından zammun etmemek üzert\, rnbsl'\t zım borsa komiser vekili Ihsan aldıjtı Ankuadan tebliğ olun- yeni Müzeler 
felerle yazacak, sonra bu fi•ler• terceme edilmiştir. Bu tercem.e vermek te belediyelere aittir. beyler beynelmilel panayır işleri muştur. 

" k h ·· · d ı ı d l zmirin ti meali olan .ü~üm, den ayni kelimeye, ayni keli- basılmak üzere mer ez eyetı- Madde 2 _ lln k•nnn ne,ri ıızerın e ç.a ışmış ar ır. Sali.heddin Bef 
Terti Ettirildi menin muhtelif tasrif ve iıtikak nin son bir tetkikinden geçmiş· tarihinden muteberdir. lıtrogu knmaş maga.zasile incir ve atyoo miiesseselerinin 

· l J b f. · · H·· · N k b O .Ma·1 de 3 - Bcı kanonun bü- 11ekeroi Ali O 1' bel · kıymetli ve mü~takil paYyonlar Yangın yerindeki AvaPl
1 şekiUerine ait o an arını ir ışte mıştır. useyın amı ey r u " a ıp ve vacı yapmaH tabii adtlolnnnyor. Faa-

b d 1 · l ı · Kilis6ıinin eski mimari eııer birleştirerek u çok fark göste· bon i i e erinin en yenı terce• kümlerini icraya ora Vekil erı Ziya A~met. fir~~ları ve .di~er liyet denm ediyor. Pavyonlarm 
r~n bütün misalleri de o fiıe mesini hazırJamııhr. Profesör H~yeti memurdur. bazı trıkotaı ınuesseseferı ıle en çok on ~üne klldar eatıJacagı 
koyacaktır Bu halde birinci fiş· Bergsstraner'in Türk fonotiği • • 11 

• • ı 11
• • knru yemi~9iler alaka göster- ve peyleneceği kuvvetle umul-

ler bir müsvedde olarak kendi adlı eseri dil doktoru Şükrü bey B.aşıt Talasın Bey mişler ve pavyonlarını almışlar- maktadır. Son saatta inhisar 
nezdinde kalacak, cemiyete asıl tarafından terceme edilmiştir. Tıp fakftlteai sabık müder- dır. umum mi.idürlüğü müstakil pav
bu ikinci fiıferi gönderecektir. Mevcut niishaıı kalmamış olan rit\Jerinden Emrılzı akliye ve asa- Borsanın kıym~tli 8 firması yonları için dört yüz metre mo
Muhtelif devirlerdeki eaerlerde bazı mühim eserlerin fotografi· biye mütebassisi Doktar Raşit iştirak etmiştir. Bn bosas Bursa rabbaı yer almıştır. Mısırdan 
ayni kelimenin muhtelif imlaları leri alınmıştır Tahsin bey diln şehrimize gel, valiliğinden telgraflanmıştır. Kü- teklif olanan atraksiyon i9iıı ko-

Zeytin 
Mütehassısı 

•• •• ı •• • miştir. Şehrimizde meYcilt bir tahyR, Eskişehir, Bozüyük fab· mitedeo muTafakat cevabı ve-

1 
Bl·r Yankesici çok doktorların hocası olan aziz rikahnile mnhalıern ediliyor. reilrniştir: 

Tetkiklerine 
Dewam EdiJ'Or 

Ziraat Vekaleti zeytin müte· 
haaeıe1 Ferruh bey Seferihisar 

kazuındaki tetkikatıııını hitire

rek gelmiştir. Bo suretle· şimdi-

ye ka<lar be' kazadaki zeytin 
ağaclarınm vaziyeti tetkik edil
nıit bulunmaktadır. .......... 

miitebasıı11mıza hoşgeldiniz de-
823 Lir&J'I Aşırdı ri ~. A 

ı ....... h Yeni Teşkilat 
iskan Kadrosu idare Heyeti 
3 Dlem.ur .&çığa Azalıkları 

Çıkarıldı Eski Giresoo valisi Rami 
Yeni lıkAn müdürlüğü kad- beyin İzmir viliyet idare heyeti 

Doktor Amado roeu vilayete t.,bJiğ edilmiştir. azahgına tayin edildiği Dahiliye 
1 Ağnstoı 934. tarihinden itiba- . . . . . 

Balcılarda Bergamalı ıarraf 
Oeni efendinin yankesicilik an· 
retile ö23 lirael 9ahnmıştır. Yan
kesici Alahmnt o~lo Tevfik ns· 
mındadır. Kendisi zabıtaca tu· 
tnlarak adliyeye verilmiştir. 

G ıd • ren kadroda 3 memuriyet mül- Vek&letınden Yıl ayete lııldırıJ-
Bey e 1 gadır. Bn memuriyetler yirmişer miştir. Maaşlı vilayet iılare 

Te(}avi edilmek üzere evelce lıra waaşh idi. Memurlardan heyetleri Agustos ortasında i~e 

Ateş 
Yirmi Saat De-

vam Etti 
Kemalpaşanın Parsa cihe· 

tinde dün ııabah çıktığını yaz
dığımız orman yangını bütün ci· 
Tar köyler halkının Kemalpaşa 
ile dı~er ciT"ar kazalardan gön
d~rilen jandarma möfrezeJerioin 
yardımıle dün sabaha karşı sön
dürülmüştür. 

Hasar fa~laoa tahmin olun• 

müzesi olarak ıttihuıı ev~' 
tekarrür etmişti. Rinanın JJla 
haline getirilmetı1i için l\J•~ 
Veki\letinden istenilen tslıtı1 

gelmiştir. Tamirata yakrnda 
lanacaktı r. Mozkur ıııiize ı 

dürlügüne <le Miize miidÖ 
KııntaraA-ası zııde SalaheJdin 
tayin olonmu~ .-e dereıoeııi 
dereoe terfi etti ri lmi~ti r. 

Salt\heddin bey yirmi ~jj 
denberi ~Bki rniıu~ri esederjn 
zı parçalarını hnraya. nRkleH 
meğe başlamıştır. 

B<>yle bir uıfü:enin eşi 
BerJinde nıevcat oldagn 11i.;yl 
mektedir. 

Efoz harabelerini mnbafll 
için şimdiye kadar bekçiler lı 
Janıhyordo. Maarif Vekı'lleti :6 
barabeJeri miize memnrlof.tO 
mile bir de memuriyet ihd•• 
miştir. Bnnıları haşka Herg". 
mii?.e memurluğu da nıüdiil'JU PariHe g-itmiş oian doktor Am&- Naim, .MehmedaJi Te Kemal ba,1ıyaoaklard1r. 

do efondi avdet etmiştir. E11kiai k ı 
Cemiyetin Eserlerl ~feodiler derhal açığa ç.a arı - Yalnız aimdideo tayin ediftm gibi haetalarını sabahleyin saat 1 d ,. 

maktadır. tahvil e<lilmi~tiı' 
.Nafıa nkılı Alı beyle .Milli k d ö mıt ar ır. "d h . l h 

. . ,.. . 11 den bir bnçojta a ar Te g- K d d . k /:. em oru KA. m~aşh ı are eyetı aza arı a· 
Müdafaa vekılı Zekaı beye 1 d a·· tt it k dar a ro a ıs an m ~ 

e en eonra or en a ıya 8 . ıw.. .. Jen faaliyette bnlonan eski idare 
cAsarıatika M oh ipleri Oemiyeti> lrgat pazarında Aarl sinema •ım beyın maatına -.v,yua Te . . . . . 

Alb.; 'i.i;~ 1 
Sülüklübab9ede Hakkı çaYUf Solan din 

oetrıyatrnı ıhtıva eyhyen birer yanında 27 numaralı muayene- Mustafa beyin maafın~ da iki heyetlerını~ meaaılerioe lftırak 
karı451 Nazmiye hanımın baraka- O t•• 
&ıodan bir altan lira çalıoıuı,tır. zona or 

•6rı takdim e<lılınişti r. hanesinde kabul ve teda'fi eder. ytia knruı sam tıdilmiştır. edeceklerdır. Hırsız aranmaktaclır. Çıplak başları /!İ.İr ıaçııırl 
örtüliince fennin bu haki~ 
bir lıari kasınıl ff'criihe il 
iuanaular ço~aldı. Kıs!\ bi 
zamandan bel'i ku llaııaol• 
can sıkıcı kepekler ve b•f 
larıoııı daimi katıntısınd•11 

Tefrtka No. tO Temmuz: 27 soldarmağı i•tiyemeuin.. yonanuz. Bugln mü? Belkia, B&l~nt, dedi. 
- 0Jk8 kıpkırmızı olmuıta Nevin ne sevinecekleri. Haydı ikisi de aalona girdiler, Bü 

Beni ~evlyor---n• Cevap vermedi. Yalnız btlttln 6yle ise oruvar ilk vapurla bek lent iş sepetini yine yerlere sa· 
~ l.•I e ruhuna açan bir bakqla Bilende leriz. • çılmıı gC>rilnce: 

bakh .. Bu bakıt kor bir ilet Telefonu kapatb. Hemen iı- - Ah bu çocuklar. Ne elle-
szibı koca mllhenclisia ylreiini ferini topladı. Salondan sealendi: ri durur ne ayakları. Kaı göz 

ıv.cu.ııa...-rt.rt. : ~eh:I.~ A.rl.~ tahlftardu. Oık&, geliyor çoc:aklar, tatili arasında yapmadıkları kalmaz. 
koıtum. Çünkü size inaniyor· Birden kendini topladı: • burada beraber ıeçirecekler. B&lent takılıyor: 
dum. Muhabbetli eliniz bana ba - Bilikia Alla İDalUJ01'11111 NeYber h...;_• clisleri IDtbde Kouğıa içinde HYİnç sealeri - Öyle amma eteklerinden 
bamın yokluğunu duyurmadı. Bu sevıili 0Jkü, evet pek doğru duran beyaz keten önlüğl alda. kaJD&Şıyor' ldiçiikler Olki abla ayırmıy~rsun, • onl~r. olmayınca 
gün o sağ olsaydı hayatımda da- aCiylüyorsun bugüa doatam Ve- Açık delikleri bir az diizettiktea diye •ıçrayorlar. NeYber hanım dümensız gemı gıbı pusulanı 
ha başka bir değitiklik olar- dat, senin baban da bayatta soma tekrar i.. esini oyaklar çok aeYdiği bu sevgili kına oda- şaşınyor~n .... 
m ydu bilmem? J • be · d eli... ·b· P O kı .b. - Sahı oyle Bülent. Kovar, u · o sa, yıne nım e gım gı ı i,.inde -A.AtmıNre koyuldu. amı buırlabyor. z zı gı ı d 

1 
f k b" · ö 

H"I t Ülküntlıı ilk .azle · L--" • ,..... -• an ırım a at ır sanıye g · 
. utJen b.. h k 1 rı benim istediklerimden uapa _ Makasla oynama Şenoll her şeyin kusursuz olmasına üze- ü d am Şimdi bizim de ta ı ır eyecana apı mlf 1 k . . z m en ayı.rm • 
f ._ .. b b b türü yapamıyaca b. Sepetı ne karışhr1yorsun Canol? nıyorda.. de .. adetimız onlar •. &'-'at en son ana a amın O ki ela b" ı, .. 
yokluğunu duyurmadmız dirken,. n H z yaf1n genç ır Ab yaramaz saplanmı hep ka- Onfar. Ba.t•m son. Tapurla. el- Yarın sen de kızım dediğin 
yine bırden hayalden hakikate kız arhk çocuk sayılmaz, be~ nıtınyor1an •. lerinde bırer çanta de geldıler. 0Jkiinünkileri severken beni 
girdi. Babası, evet babası, keli de ~na ? gözle bakıyor ve sem - Cici cici anne... Bülent memnun, Olk& her ne· ananın .•• 
melerini içinde kaynar bir alev ~a_kdı.r e~ıyoram yanam. BUDDD - Ne var meleğim?. dense düt~nceli ve isteksiz bir Bülent sarardı, ses çıkarma-
gibi tekrarladı Of! Yarabbimi ıçındır k~ sa~ .Y~• dtlş6ndlr· :Yioe telefon çalıyor! , Bak . geliı göstenyordu. dan o •• 
Çıldırıyor muyum? Bir dakika pıek yenı bır 1•tikbal karmak Nevberden önce çapkın oğlan Şimdi çocuklar etrafını almıı - Bilsen sizi niçin çağırdık? 
içinde ne olmayacak şeyler dil heveslerini beslemek istiyorum. ileri atılır küçük ellerile kolak onu bahçeye sürükliyorlar. Bel Hayretle gözlerini açb bilmi· 
ıündüm. • Elbet bugün dlifünmediğin bir- lığı almağa çaJaşarak aUo?. Uüleat kia Canolu azarlıyor, arkalarınw yorum niçin? •. 

- Neye sustunuz? Ne dü- weyi yarın kalp sesini din· dayı? taaıdımya, ya ben? Bile dan koıuyordu.. - Şey 0Jküyü arıyorlar. Bel-
ılinilyoraanuz Bülent bey? Sanki leyince duyarsan; o vakıt medin ben Cu ol ..• Na itte cici Nevber hamm da Bülendiai kisin kaimbiraderi Necdet? Pek 
ıözlerinizde s6zlerime inanmı- evet o vakıt ayakların ucuna annem geldi., . • kollarından çekerek: uygun c!eiil mi? Hemen nişanı 
Jan, yahut bili çocuk! diye ba· serpilen bu taze çiçeklerden bir Allo seamıaın Bülent?. ola - Sen de benımle • yukarı pparız. 
kan bir bal var. tane koklamadan temiz hayatını ne iyi müjde, demek artık 2eli rel, ıana ıövliveceklerım var - Sonu var --

o•'' kortuldnklnrırıı ve &açları ' 
eski letatetif e çık maga tı•f 
ladıklftrıni 11eviııç f'e m•0

' 

nettarlıkla ızbar ediyorl•'· 
Emniyetsizlik kalktı. f'

9 rioe Solandirı OzonaWr ", 
ilBcmııı elde ettiği keraıııe, 
denilecek kadar netioeıer 
hayret ve takılir geldi. 

ı b . so btar: Sa nn yerıne • 
landin O;ımnatfüii kullan 1 " 1~ 1 

. ıtill ' 
Daima başınızın temizl•e 

. . ba.fll--oildin tarftntım mu .. 1, c; .. · 
eder!!iniz. Saçlarınızın k 

teri ea~lamhaşır. --
Eozırnelerdfl, hiiyiik tıı~1, 

let ealÔnlarında pakali 1 ._, 
. . ""' ra mukabilinde temını 

bildir. oS 
Umnmi depo8 -4, 

A lıa ncak ec,_.P 
Oo. p,._ p,. t41' J'et' 
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6 Sıcaklar Mahsulün Nefasetine 
Galiba Seni Korkuttuk Ha Baba Şamonen? Merak 

etme. Aldanmıyorsam Bu Akşam Sana Ya dım Etti-Rekolte Vaziyeti 
v d 1 y -·-·-·· e a ~ İne ÇıkHcağız. " .Akhi.sRr, 26 (Hususi)- Hu ~ttl ıtıok Ye &atlı çehre arzeder. 

sene tif tiinlerimiz gayet 
0

iyi, Te· işte bo yıl gibi ııo~klaran tü
r,imll. J,oylo ve bllBtalıktao ta· ttinlerimize bahşetti~i fayda hAb

mame~ aalimdir. setlilfim reok tatlılığı olmuştur 

Y•mbo - Ent efendim, bu: da bekçi etmenin mAnHı ne' . 
ıaaıllır. lnıan efendi zadeaini tanımaz-

- Hindistanda tioaretkAb de· mı?. Renim 
ailen yerler bizim hanlara, ker- bir 9oou~o 
Tanıaraylar" benzer. Bir tarafan- ben . ·efendi 
da emtea hıfzıoa mabıoe am- yuru ? 

kaptanım . eYlenıin, 

olıon da bakan biç 
zademl unutur mu· 

barlar, depolar; diğer tarafındı Ahmet. aga - Yaşa be Ber
•a ba mallan Tiliyetlerden, yen 1. Gelin banuoı bal"l'm on-. ' 
Jgerlerden oray" getiren araba- dan küçük beyimin çooagn ol. 
lar, deYeler1 fıller için ahırlar İao da bak, ona köçttk beyim 
Tardır. . gibi enıPme naaıl çi' ettiririm t 

Memurların, kA&iplertn i• gör- Beryenin c edepıiz ihtiyar • 
aelerine nıabıaı odaları da bolu- dMligini baba . Şam~nen i•itmiı, 
aurken inıan gfincllsletl bu yer- o da yukarda bomnrdanmajta 
Jere glreoet olıa •nkl bir göoİ· batlaouşh. Amma ne ded1ği ao
rtlk dalre1in• girmı, gibi ham. laşılamıyordn. 
'\allar, malllu, bayYanlar, me- - İMiyar bık9i aşa~ı.va inip 
aarlar aruında adehr kendini kapıyı açtığı, Rımloo da yüzünü 
kaybeder. gördö~ü zaman pek Al& tanıdı. 

Geoelerl yaloı• bir het9ı ile kudreti y~teblldigi kadar hür- Tatan tarlalarında kuma amtllytsi 
Man efradı demek olan bir ka metle ael&mhyarak: Dikim eabaaı (8800) hektar ki ti\tönde aranılacak en hi 
•ambal yatop öteki memurla: - Vay efendi zadem! Sizi olup lıeber hektar da "Naatt ola- rinoi ba1lette budur. Bırnkl\larıo 

1 
1 

ld 
1 

B be pek &I& tanıdım. Haboaoa ki efen- rak altı yüz kilo tütün alJOa· zöraa hektarda yüz, yüz elli lira 

.aa ••ar, H • o ap ta memar- b . ca'2'ı tahmin olunmaktadır. Top- arasında traoıfer uımlilto kredi 

•1----------------------------------lzm irin Dirik Paşa-;ına 
Be,erln sevgisi her lahza göz egler pafama 
Ef1er eglerae, Haset, belki a6z l'yler pafama 
Sen de ey Hllme, hemen g6gnllnll git ver paıama 

Kucak açmıf duruyor Belde ve K6yler paf(Jtnfl 
Kime sorsam COfarak met'htye aögler p(Jfatntl 

Daima hof konuıur hiç te dellldlr ca'lt 
Getirir haamını lgmana samimi hali 
Araaak zor buluruz b6gl11 demokrat vali 

K11cak açmıf duruyor Beldfl ve KiJglBr pafama 
Ktme aoraam coıarak Met'hlge aliglBr pafafllll 

Geldlltndenberldtr lzmlrt Me11'ut gaıatır 
Vaz'u hlJUgle Dtrlk vaafına lllgtk pa,adır 
Ak111llh giJrae e/Jer Bahtı Felekten boıatır 

Kucak açmıı durugor Belde VB Köyler fHJf''"'" 
Kime aoraam coıarak Met'hlge söyler paftJtnO 

Nege bakaam paıa yaptırdı degorlar bunu da 
, Şu bllyllk Mektep ile Çefme11i hatta fıınu da 

Onu, hakaızlık eder, kul gibi sevmezse Huda 
Kucak açmıf durugor Belde ve Köyler pafQtnO 
Kime aor11am coıara.'t Meı'hlye aögler pafDtnO 

Olmagor pehlivan ol11alt ta sıcaklarla qllref 
ÇBnka 1 em muz Zarının flmdl Dubt2rt2Bı Dlifef 
( Şaıaı ) iç durma azizim ( Kaya ) aöndflrme• atq 

Kucak açmıı duruyor Belde ve Köyler ptlflJtnO 
Kime IWraam COfarak Met'hlye aögkr JHJıamo 

Sıkaa cevher çıkarır tuttulu her köhne ttJfı 
HOf dellldlr pafamın çllnkfl palavrayla baıı 
Gallblgetle biter Yuı tta onun her aavafl 

Kucak açmıı clurugor Belde ve Köyler paftJlllO 
Kime sorsam coıarak Mel'hlge aligler paffUl'O 

İzmir: 25 temmuz 1934 
Nefiizaman 

Ali Bey lzmir 
lerine Devam ~der 

1
°8 g berber. 

1 
u 18 ple ar-ıdi babanız hazretlffri geçendtı 

ı ı d ı ba k ana bır mektnp gönderdi. Şayet raklarımız bazı ••meler daha yapmaları ve tarlalarda, tütün 
arıt ge t'!1ek~I en deYTe L. raya a- zatınıH ograrda her ne emreder-paeı a •• arm an pe-. memnun . fazla mahsul vere ilirse de bo. çardaklarında bazı inbial'r ve - Baş Tarafı Birinci Sahi/ede - ve Bandırma _ ı·zmı·r ara 

'L. 
1 1 

d Zi ki kk Hnııı derhal yapmamızı emr"di- k aa mış ar ı. ra m1e yo en d nu ancak fevkalade senelerin bilhaBBa tüccar eksperlerinin ta i müdüriyet binasına giderek devlet demiryolları tarife) 
tloaretbaneye girdikleri halde yorBo. 

1 
T kk'" 

1 
f · ( şimdiden dolaşmalara ıataş işle• Nafia başmüfettişlik odasında tatbı·kı·ne baılanması bu k 

lı: .. an - eşe ur ederim. t- eyzıne at etmr,k Jaznngelir, hn· d . 
•:dllerlnl klmH cormemlt ola- te ıi•e bir kaç doıt ile miıolir seneki mikt••• da hu rilzden rinde zöraın yüzünün güledegine emır yollarına ait işler üzerinde lar üzerindeki halk arasındıı 

ea tı. geldik. fena bir verim hazarile bakı- alamet sayılmaktadır. Vaeati meıgul olmuşlardır. . rin sevinç hisleri uyandırlll 
Bani Yambaya 4edi kiı Baba Şamonen misafirlerin lamaz. randımanın Aene itibarile yiizde Aydın demiryollarına ait te Vekil beyin hususi trenleri 
- Acaba bekgl başı h&I& yüzüne hain hain bir baktı.Hele Son günlerde bavanıu fazla 70, 75 araaında olRcagı şiındidEln sisatı gez.mişler bi~hassa şimen· sabadan geçerken müsta 

Baba Şanıonıa midir! kooa fili görünce bayreLini aakh- sıcak gitmesi tiiliinlerin ku- katiyetle kerııtirebilmekte ve bu difer idaresinin deniz üzerindeki ve Kasabalılar tezabü t. 
- Eni efendim, Baba Ş•· yamıyarak : . aeneki rekoltenin 2 ila 2,5 mil· iıkeleaiai iyidea iyiye tetkik bu- rak Ali beye hitaben: ra 

monen baranın kedlkllıtdlr. - •m•n "efendim ı dedi. şı. rotulma ışlerinde büyük fayda yon kilo olaoagı tahmin edil· yurarak burada hayli teYakkuf - Çok gafa Allah 
- Ben gördüRtim saman epi- mendiferle kolayca seyahat do- yapmıştır. Şiddetli ııoaklarda mektedir. eylemi,lerdir. ran olt1unl. ' 

ee ye'h idi. Şimdi kim bilir ıae rurken file ne lüzum vardı! kurotnlan tütünler ekseriyM gii· ı. HulQsl lmirpalasa avdetlerinde kol Diye bağırmışlardır. 
ihtiyar olmuştur. 0Terinyalı berifın bn iıtig· A •• •• 1 

•• ... ordu kumandanı Mustafa Paşa Meyva Sebze Nakllf-' 
- Onda para koYYeti Tardır rabı Beryene dokondn. Kendi qdındakı· r-"ı·na11et nın daha bazı zevatın ziyaretle· Sebze ve meyva naklit• 

efendim. O kadar zengin olan- kendiaine ıUyleniyormuş ı.;ilıi : \...I~ rini kabul eylemiş müteakiben da elyevru tatbik edilen t 
lar pek 9abok ibtiyarlamazlar. Amma da tuhaf ha!. Hu Av- ...................................................... berab~rlerinde refikaları hanım· şirket ;ıavlunlarına göre y 

- Bir bekçide ne kadar zen- ropalılar ne de genze oluyorlar. Süleyman Efendi Nsıla Ve Ne efendı ve kalem mahsus müdürü elli tenzilatlıdar. Bu tarif 
ginllk olabilir! Bir adam efendi zaclesınin f ıl Süruri bey olduğu halde Karşı· tatbikına başlandığı tarihtell 

Yambo, Raulon bu saf yü . ile mi, trenle mi, yoksa gemi ile için Balta (le öldürüldü? yaka, Bostanlıya kadar bir oto baren nakliyat yüzde, yii• 
rekligine güldü: mı ıeyahat ettiğine ne kıuışır' , _ • _, mobil gezintisi yapmışlardır. nisbetinde artmıştır. 

- Bir bekçide birkaç yüz Raulun ticuothaneyo t.:elme- Dün telgrafla bildirdiğim te·ıefendiyi öldürmeğe karar ver· Geceki ZllJa/et Manisa . ve havahsinden 
bin ruhla bnlunabilir. Zira yıl· sinden bekçinin hiçte boşlan- feci Süleyman efendinin çok fe mişler. Akşam belediye reisi Behçet karaya, Eskişehire mühiın 
da seksen yüz bin denk malı madığı halinden, tavrmdan an- ci ve vahşiyane bir şekilde öl- Süleyman efendi dün Reşa- bey tarafından Şehir gazinosun- ve sebze sevkolunmaktadıt• 
denedi lir, Her birinden dökülen )aşılıyordu. Hatta : dürülme~i . keyfiyeti şöyle cere· diye pazarında kahvede oturur· da şereflerine verilen ziyafette lzmlr . Ista~ 
9ivit, kırılan sandık bahaı!ı, ya· - Sonu Var - yan etmıştır: ken katil Şükrü elinde balta ile hazır bulunmuşla~c\ır. Yine aldığımız hususi 
lıut hamaliye, giimrük ücretleri • • • • • Vak'a ( Reşadıye) nin Ur· bir kaç defa 0 civarlarda dola- Vekil bey lzmirde bulun· lere göre Vekil bey tetki 

olmak üzere Baba Şamonen ya- Sıcaklardan taklar köyünde bir kahvede ol· k f s t b ki . 'h dukları müddetçe Rıhtım ve Rıh arasında lzmir . lstanbul y şara ır a e emış ve nı ayet 1 • · rımşar ropye çalıR işte bir ser· muştur. kt 1.. k d l .1 k tım tramvay arı ışıle de çok ya luğunun Bandırma tarikile 
K 

.
1 

h d ma u un ar a aş arı e opuşup k d 1 Ak d 
T11t yalnız lıu ecler. atı a isesini intaç eden daldıgvı b. f b'l k ın an a a a ar olmakta ve dört saata indirilmesine b 

d 
ır sırayı ırsat ı ere k 'kl . . . . 

Hanri - Ey, burıu mhaösbyeor' o·ıanlerı'n Adadı' 700 zu'" Buldu orta a yeni sebepler mevcut de· ı· . tet ı erını tevsı eylemektedır. bir ehemmiyet atfeylemekt 

D 1 
v · ı · d k' t . ansızın ge ıp tam cephesınden K d k' 1 a reymp anlamaz mı, gı ıse e va anın asmım edil- b it b . d" . . or onun es ı tramvay ar- Vekalet bu hususta icap 

almaz mıt L d y ld 1 o miş bir suikast olduğu anlaşıl a ayı aşına ın ırmıştır. dan kurtarılması için acil ve tedbirleri alacaktır. 
lhul - BRbam bo kadar on rayı 1 lrlll ar Üftü maktadır. Cinayette bazı eşha- Me~~uh Aydın hastanesine kat'i kararlar alınacaktır. lzmir -Bandırma arasın• 

ince hesapları arıyaoak oloraa N EV f ORK, 25 ( A.A ) - sın parmağı bulunduğu ıöyleni· nakledıhrken yolda ölmüştür. .* • Jet demiryollarının lüks 
oonra maiyetinde ne wemnr, ne Sıcak dalgaoının öldürilcü teıir· yor. Şimdilik ileri sürülen ıe· ~alil v~k'a anında firar etmit . • . Bü11ük Sevinç vagonları konacaktır. Şiı0d 
k&tip, ne hekçi kimMe kalmaz. Jerl artmaktadır. Binlerce ehli beplere göre Süleyman efendi ııe ds Jandarmalar tarafından Nafıa ışlerı etrafında yapılan bu hatta ve lzmir ile 

Rao 
1 1

,_,kr.i daire . . k hay Yan snıozluktaıı ölmek teh- katil Şükrtınün babasına faizle pa- yakalanarak bu sabah motorayla tetkikat dolayısile haber aldığı· arasına bu vagonların koD 
, .. ıınan apı- . p k · A d • · • . · " B d · · ıını Tnrdo. Yukarıdan gecelik Jikeıine maruz bal onuyor. Or. ra vermıı.. arasını va tıade ala- Y ına getırılmıı Adlıyeye tevdi ~ıza gore an ırma - ~anısa masanın sebebi devlet demırY 

kUl&hı başında bir ihtiyar aHn· m.n yangınları artmaktadır. mamıı borçlunua -lını ıallır· olunmuflar. ıstasyonları ar.asında tatbık edi· vagonlarının dingil terli"" 
clı. Epiy ekşi bir ıoratl": Yalnız Oklabama hükftmeti da . mıı. Ve alacağı bu suretle ka- Adli tahkikatın cinayet etra· len yüzde ellı tenzilitlı tarife bu hatlara uymamasıdır. 

- .Ne Tart Ha Takıt kimi bilinde kuraklık Ye sıcaktan 1~ pan.mış fakat o bir ~araf bu ci. fındaki karanlık noktaları aydın· çok müsbet neticeler ~ermiştir tertibatında tadilat yapı 
l•tiyotsunuzf yeni yanğıa olduğa bildiriliyor. he_tı dogru. bulmadıgın~a bir laaacağı fllpheaizdir. Bu kısım~a r_olcu naklıyatı yüz ıçın tedbirler alınacaktır. "f• 

Dıyo ıordu. Oleolerln oaym şimdi 
700 

ü bnl· ıuıkast tertıp ederek Suleymaa O. N. de yiiz nısbetınde artmııtı~. tıa azami beı ayda ikmal 
Uaul - llizi" biz, Baba Şa muştur. l<nnlardaa 20 ıi aon 24 • • • Bundaa baıka Afyon - lzmir nacağı tahmin ediliyor. 

monen "l)ı aaat zarfınd" Qinçinatide öımu, Menemende Muhafızgücü 
- Siz kiw olnyorf!unod tür. -
Yamho - 0Rnım, efendimi- :EGLEPAS, 25 ( A.A ) - Sıoaklar Fena Bisikletçileri Rizede 

zan oRln MöıyU Hanri Dalreympi .Müthiş bir futına yüzünden 8 'l'esl• Yaptl Karşılandı 
tanıoııyor musoıı7 ki'i ölmüt 20 ki'i agır ıarette n·· M on ~Demenden ziraat mın- Rf ZB, 26 (A.A)- Muhafız-

- Vay Yambol O gelen efen- yara anmı,tır. Btr çok kimıeler taka müdürlüğiine gelen bir tah- gücü bieiklet9ileri, Alapavri Te 
diza<1enıiz midirt Am.an, bir az 7eraiz yortıuz kalmışlardır. Şeb· . riratta meJıkftr kaza dahilinde Giindoıtdu ıınırla d b' 
miisaade hnyursunlar da Ryaıtıma rın e•lerini ıo batmıştır. Bir ık· e r11ı a na ıye " eve ı gön 39 olan hararet dere- müdürleri ve halk tarafınd .. o 
hiç olmazsa bir pantalon taka- çoguno da seller götürmü~tür. .. yım. M.abaol ınahYohnntlur. ceRinin dün 41 e 9ıkbğı bildi- btuaretle karşılımmış -.e ugor-

Baba Şamonanın hu tanı LONDRA, 25 (A.A) _ Şid- rilmiş Ye banan mahsnlAt iize- lırnmışlardır. 
Berytmin csnını ııktı. Baba Şa- detli bir fırtına eaııaaında moh· rine fena tesirler yaptiğı ilave Biaikletçiler saat 13 te ye'il 
mon, Franaanın Overinya aba· telif yerlere yıldırım döşmö,tür. olonnıuştnr. Rizaye gelmişlerdir. Bisikletçiler 

liırndendi . Hunlarla Britanyalı- Londrada bir ki'i ölmUş, Foten- Bağlad.a Taşlıderede mektupçu, H"lk fır-
Jar arasında eıkiden beri zathk halda bir bisikletli yualaomıt· Muğla 26 (A.A) _ Üç gön- kHı Ye HalkeYi reisleri tarahn-

Tardır. BrUanyah Beryen, baba tır. Viobildon da Dayviı kopaaı den beri şehrimizde emsı.li göriil- dan çok aamimt bir !'urelte kar· 
Şamonaoin Overinyah ol- maçları tehir edilmiş, hatvanın memiş sıcaklar büküm ıüriiyor. şılan~ı,ıardır. 
dugonu anlayınca yö31ünti kırıt· feo8lıgıodan, bava müdafaaaı Balkın mühim bir k11mı Mat· Borada teşekglil eden iıtikbal 
tırarak: manenalarına devam edilıme· lanın yayla11 olan Kora bM.lara alayı ile çok muntazam bir , .. 

- Bu edtpıiz ihtiyarı bar8· mi,tir. gö9mttotör. kilde tellr• girmı •erdir. 

(Jeşmeallına 
~ 

Mevsimin En Nezih Tenezzübil 
lzmir Matbaa işçiler Birliıiniıı 3 AtJuılos Cuma guo• 

Şehir bandosn ile ince 883 heyetinin iştirakile Qeşmeaı&ı0' 
tertip tıtli~i ikinni vapor tenezzühü menimin ... n miiıtet0' 
gezlntiıi olacaktır. Yazın bogucn ııcaklarında deniz h•f'' 

".' te~iz banyo, neşeli bir gün geçirmek istiyen zeYk "; 
b~.plerı bu te~ezzübe i'tlraki anotmaaııılar... Vapura~ .. 
hufe çok zengın olmakla beraher fiyatlarda eby_.n ol•~ , 
tır. Şimdiden dantiyelerinizi ••ağadaki adre1lercJen ıed' 
rik ediniz. 

Y . a·ı•'' tını Asır gazetesinde Mehmet Ziya Ye Salih efen 1 
1, 

Halkrn Sesinde JtJmin, Rauf efendiler. Anadoluda .Ni1_, s 
lhıan efendiler. ikinci Beyler ıokagandaki Yeni M.ü•k

1
:. 

depoıu, Kemeraltıoda terzi M. lbrabim ve tubafif 
Nomao l•eyler. 

1 
... 

te 

" •ı 



lıirleşectık olnrsa huııclan A iman 

ya için ııe hiiyük 1ktisadi bir 
menfaat hasıl olaca~ı kolııyoı' 

an !aşıla bi lı r. 
Eı·zherg marlt-n tlaıtmın ihtiva 

etlıt?ı 300.000.000 ton kiilçe Al
ınanyaoın barpte zayi "'tti~i de
mir madenleı·ioio ancak \içte 
biridir. Mnd~nio bir seuede il1-

miktar olan 2 

Yeni Aıır Sahife 5 

f!JJ~ .mmruıij~ıımıınııijı'ınnmı~ıllllblfilijjWıIDınuı'ıın ~ıınıımı~~ıı~ınoijıııwımnHllı'ıı ınnn~ııı m~ııı WJ'Jlij~~~ııınijül~! ıııı1 n~ı~ııı1 ınm'1nıını~ ıııu il!IDJIDlıffi~ijl mı~@ .ıım ~~um ı~ . ı ' n ij!~ ıııro[,,ı n ı~~ı u ' r.ıı 

~ SiNEMA HABERLERi ~ ~-~ 

i~mm~ım~ll.:ın~ıu!~ lliltldlll~lilIDıım!~llnn ınl~llllııaım!l1t Um • • • • • • 11! ~bdın.ı~ . . t. ıın ~ ~ım~ JJ 
Sinema Artistlerinin Tiyatro Sahnelerine Akını 

On Bir .... K~d·~;·· .. ·s;~t;tki;;··· .. s;; .... ·M;;;i;;d;· .. ·y~;~·;.. Milyon 

Dolar Veren Rejisör Ve Tiyatro Sahibi 
Soo zamanlarda ı ı. 

yatro rejisörleri sinema 
&leminden bir çok artıst. 
ler seçerek kendi sahne
lerine çekmektedirler. 
Ji:Akıdeo tiyatrolar sine• 
ma artisti yetiştı rı rlerd i. 
Şimdi sınema Alemi sah
neye artist Tl"rmektedır. 

Fakat ha <Jefa meşbor 

re,jhıör ve tiyatro Hni:Oi 

Eorl Oorrol sinemanın 

en giiv.el on bir kadın 

artit~tini seçip almıştır ki 
bu hAdiıe pek mühim 
telakki Ôlonmaktadır. 

Bnn lar resimde gör· 
diigiiuiiz gibi yukarıda 

ıoldan eaga Joon Grı\V,; 

ford, Franoes, Draoe, 
Olandette, Gar-0le Lombird, Ln
pe Velez. A~ağtda yine soldan 
sağa Giııger Regen, Franoeedoe, 
Genevief'e Tobiıı, Jaan Harlon· 
reJ\IOr Earl Oarrol ve Lortta 
Yorıg'dnr. 

Uejieör Oarrol diyor ki: 

. 
Ro tıeçtlğim artiıt1er hem sine Jatro artistleri idi. Diğerleri 

mada htitn de tiyatroda wovaffak tiyatroda 9ah,mamıtlana da bir 

olaoRk artlıtlerdir. Zaten bunlar- az teorübedea ıonra muTaffak 
Miıı Oravvk>rd, Mi11e Velez, olacaklarından kat'J111tfe eminim. 
Mi11e Rogere, Mi11e Tobio, ıinı- Oarrol bo oo bir artiıtten sahibi 
nıayıa iktisap etmeden evvel ti- bulooduğa tiyatroda çalıştırmak ........ 

lhere İinemadJ\n aldıkları üoretl 
nrme_ğe amade ol doğunu ıöy le· 
mi,ttr. }~ğH bo teklif kabol o 'a-
uona Oıuol c bir tiyatro m•.Y
ıimi > i9io artiıtlerfl yarım mı i-
yon dolardan fazla bir para v'"" 
reoek demektir • 

Hollyvod'taAşk,Macera Büyük Bir Ressam Ayni 
Ve Dedikoduları Boldur Zamanda Filim Müdürü 

Va2i
Istisna Teşkil Eylediler 

Boş Vaktinde 
Eline Alıp 

Param not 
kumpanya • . 
sının mü• 
dür le r in· 
den .Jean 

·Ne qn le sev 
ayni zaman 
da Anupa 
Te Ameri· 
kada tanın· 
mış bir res
samdır. Res 

• me kü9ük 
yaşta tuhaf 
bir VBk'a 

ile başll\• 

m1ştır. Ha
diseyi ken

cliei şöyleoe 
an 1 atmak
tadıı: 

cPek kü· 

Hemeu Fırçayı 
Çalışn .. ak adır 

Neqnle!!ev yukarıda eöylfıdl· 

fümiz bibi sür'atle en yüksek 
ressamlar arasına gi rdi. Ve daha 

heoiiz on sekiz yaşında iken 
kendi eserlerinden ıufütişekkW 

bir sergi açtı. 

Bu sergi cNevyork> şehrinde 

oldo Te safi 65,000 dolar ka. 

zan dırdı. 
Fransa Te A merihanın bö-

yük miizeleriode onun eserlerini 

bolmak güç değildir. Fılim di-
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fent Asır 

Kazanç Vergisi istisnaları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kanundaki Kayıtlardan Kimler 
istifade Edecek ? 

27 Temmuz ı9'3t ı 

Bugünkü Maç 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

Altayın iyi Bir Netice Alması111 

Bekliyoruz - Altay - Sakarya 
Maçı - Denizcilik Ve Baske!b~ ~Şayet Kendisine Yardım Etmiyeceır~· 

~Olursak Muhakkak Mağlup Olacak .. r 
Yeni kaznııç kannnuııun 38 in- kilııu yüz lirayı geçmiyen maaş· 

oi maıl<leRinde yHzılı vergi nis- larrn yalnız yirmi lirası vergi- ••••••••••••••••••••••••-----•••••••••••••••••••••••• 

~ - 40 - ~ 
petile mııhtf'lıf istiımııl11r hnk· den muaf totolar) hükmii üçün- B · ki 1 • de' ugün yıne spor mera ı arı vermiştir. Liman şirketıo 
l.ında l\hJıye Veknletind"n dün cü maddenin 10 nen fıkrHıoda- ki b k --'" 

- Şıınkııy:;ek zRhitlerininı Harp Rkşamı gecf'yo kanşı- zev i ir gün geçirece lerdir. alınacak iki şat karşılıklı y .. _:'k 
vilfiyete bir tnnıim g"lnıiştir. Bo ki (istihkakı miktarı yüz lirayı B. h f d b h d b k d UfY nrnlloı ıııın ynj:tma edılınesine yordn ve giize ~öriinmiyen ır- tnınımo göre lıizmet ~rbabının ır ata an eri şe rimız e u· a ar denize batırılarak nı , 

rıızı olııın:ız, <ledi. Hnllnıki lw 

1 

mnk, her zaman oldu!!ıı gıhi, ,e · geçmiyen mllaşların yirmi lirası) lunan Torosspor takımı üçüncü kat yüzme havuzu haline ge~1 " islısnn hlikliınlt~rı iiçiincü mRd· kaydına matnf bo)onınaktadır· ,. miiııı"ıler onu öldiirme~e l;:ırar hirde kalan hirazıcık hayatı dn denin 10 .. ıııcı fıkrasıııc.l,·• •o 80 O maçını bugün saat 17,30 da iz- rildikten sonra sabahleyin ı 
• " toz sekizinci maddenin ıon · · 9 vf'ı mı-.lerdir. O dn hunu biliyor kendine çağırıyon.la. Ha ırmak rotlo göslerılmekledir. mır şampıyonu Altay takımı ile da yüzmelere başlanacaktır·. 

1
\ k ~ den\ e i h .. H k d ı· d J · ' fıkrasının hükmü tekaüt maaş· yrpacaktır. Toroslular birincı· Prog-rama go"re yüzmeter.e ifı; 
ır aç gun ı r o soz nn on an ge ıyor o. -'ıyu non Bu istisnalar milnbaaıren 

1 
d d 

1 
f b 

1 
k d F lan sahiplerine de taallftk et· maçta yorgunluk ve saha ya- tirak edecek her denı'zcı 

er n· ın a~ıın n o aı:ıyor, a- a • ı var ı ve erral de hamı umumi, miillınk vo hususi biit- -' 
.rıt Forral bana inanıoıyordo. biliyordu: tehlıke orada. idi. Kı çeli daıre ve miiE>SSP&elerdeo ÜQ mektedır. bancılığı dolayısile bozuk bir sans ibraz ederek 

J 
_
1 1 1 

d 
1 

d J{ Yalnız tekaüt maaııı e11i Ji. oyundan sonra Altınordu takı· 8,30 a kadar hakem heyeti". 
ı•J 11 sorun: zı on n ora a top anıyor a . O · ret veya maaş alan memur ve '' ~ 

- N~ kadar vaktimiz rnr' miinıı:ıtlcr orada tnlıakkiiın cdi- mü !nhdimlcre aittir. Bunlarrn rayı geçtDiyen ve ücreti yirmi Kınt mafl~f ~~uş_lardı. t·d S. iştirak edeceği müsabakayı b 
Baııu deılıkteo sonra, bir gH yorlRr<li. hııtıcincle kıılnn hil'amuın haki- lirayı tecavüz etmiyen müteka- • a yalpı arıı ~ncı maça a a~ direcektir. Müsabakaların prol 

l 1 l k• ı ·· k • lı ı itlerin mftaR ve ücrrti vergiye yorgun ukJarmı gıderen ve aynı 
zii rnpa ı ve ve bir gözii açık, lıtılfd kılnlıırı, hir ku sii- ı ve ııı ·mı şa 18 arla umumi " zamanda da lzmir takımlarının ram•: 
biri kurnaz ve öteki utançlı de· piirücü mnkina gibi, Rimallileri mülhak vo husn~i lıüır.eli daite tabi tohılmıyacaktır. Serbest 100 metre. " Y U oyun tarzlarını hemen kavrıyan 
vam etti: siipürüp aU11tmdnnberi hütüıı ve n lies eselcrin tıcaıi ıl'aye ta mum] miilhak ve hososi Sırt üstü 100 1, t> ,., Toroslular, bu maçta Karşıyaka· 

- Parayı alıp vadini yerine sol ccnuh bn mevcut toprngın kip ec.loıı teşekkiillflr n~zdindoki bütçelı daire ve müesseseler ha. lıların biraz da zayıf çıkmasın- Kurbağalama 200 metre 
getirııı~kten J.açııınııyacagınduıı rüyasını g<irüyordn : Ihtilfllin memur ve miistabdemler bu is- ricinde kalan bil'urnam hakiki dan istifade ederek mağlüp et· Serbest 400 metre 
emin misinız'l vntnnı bo dökümhanelerin, bıı tisna hükmiinden istıfade edemi- ve hükmi Şl\hısların tekaütleri mişlerdi. Kıymetli elemanlara ,, 1500 11 

- Hizinı paramız da b:ıhcıe tersanelerin ycşılimtırak g<Hge- ı yccoklerclir~ l:lızmtt erbabının tekaiit nı:ın.,ları miktarı her kaç malik olan bu takıma Altaylılar ,, 200 " 
mcvzudor ve bo suretle mesele sinde itli hatta onları clo geçır- V<rgı uı petlemıc tnallnk eden liraya baliğ mur.:ıa olsun tama- ehemmiyet vererek kuvvetli bir ıoo+soo+ıoo Türk barJ 
vaılterı ibaret degildir. Zaten meden öııce.. Şımdi 0 bıııılarn 38 ıuçı mıı<ldenın (muhtelif ci oıı üzerinden Vl'rgiye tabi tuta · kadro hazırlamaktadır. Haber atlamalar. 
l>a.,kn hareket etmesine de imkan hakimdı ve fenerlerin gittıkçe hc·tlonlen istıhknld olup lti ye- lacal\lır. aldığımıza göre Altaylı1ar şu şe- Yüzme müsabakalara saat~ 
yoktuı ! Şuııu iyi biliniz: Siz para fıtzlalaştıgı hu yı vı:;mk Rltl içi ndo - • • • • kilde bir takım çıkaracaklardır. de neticelenecek, akşam ns 
verdi~inh~deıı ,)olayı o komünist- lrnybolıın 8\lfıl yalın ııyaklar, "'uol'lndırıcı Ve ~anta1·cılar Cemil de yeJken yarışları yapılacaktı# 
leri rırnlıvedecek c1e~il<lir: Komü- korkutucu geccııin UııiinJerı knç- 0 'ı1 Sarı Ali Z· Ali Önümüzdeki ay içerisinde.: 
niatlcri mahvetmek mecburiye- m1ş bııy:ıllor gibi, hepsı mag Şükrü Niyazi Doğan mıntaka yelken biriociliklerı 
tinde oldogu içindir ki ona ps.rıı ltiplnra lıne sıınalarile, ve sanki Matbuat Umum MüdürlÜ~Ü Ta., lsmail Hakkı Doğan Vahap gün devam etmek suretile f 
vereceksinız. hep i Hnnkeu'clnn gelıııi~ ~ıhi, Hasan Basri Küçük Hakkı pılacaktır. 

- Arkadnfarımı toplıyayım. ırmagın akınlıa111ı takip edeıok, rafından Takip Edileceklerdir Toroslular da bu maça Altay- Önümüzdeki Pazar günU .~ 
:b"'tırral Çın adetrni ve karşı- ilerliyorlardı. ' lılar kadar ehemmiyet vermek şamı 21 de Altmordu sabasıııdl 

Bındnki aclaının nüfuzunu bili Son lH r kaç tıoaü zarfı ot.la 2 - Bunlar kaçamaklı yol- tedirler b k b l d ,-lı b ı as et o müsabakalarına e~ 
yordu. Saat on bir. JJiyn gittİJ:?İn<leıı azı nçık ~i).t.lor, ır g-nzetc vo- uı siper eclindiklerioden doğ· Toros. Altay maçından ev edilecektir. 

_ Sızin mtitaleamz ntJ ola· beri, ö1tleden önoe vu Rnnı ıı, ya ın<'cmuıı imtiyazı alarak bir racıı tecziyelerioe kanunen im- vel Manisa_ Sakarya takımı ile il 
t"> 1 k ~ Birinci müsabaka Altay • 

caktır' şefler, bankacılar, Rıgorta ve rnç ıınsha çıkarmakta miicsse- un göriilmemektedir. Altayın Lik ve Şilt şampiyonu 
- Şankayşek; Hllnktıo'dakiler nehir yollarile nakliplt şir- saııı, şnr:ıyn, buraya başvurRrak :3 - Mntbliat Umum Mödiir· oJan ikinci takımı arasında bir mırspor 

t f l 
.h t k · ı~ ı be lü1tiimiiz bo ga'bi gayri ahldki maç yapılacaktır. ikinci müsabaka Altınor~0 

ara ırıc. au mağlup edilebilir. ketleri mtidiirleri, ithalatçılar, şan a?. yapara 1 an, a ıune - "' 

Or
nc]n d ... ı'kı' yt'ı·z hı'n IRSIZ var- ] k h 1 . 1 ı · 1 t 1 kt leşeblıüslerle mücadele etmeyi Yllzme Müsabakaları K. s K. ara~ında yapılacaktır· 
" n "Y <o ııma tezgfihlını sa ip erı top- < e ı m.ını e pnrıı op tuna a fi d memloketımizin oidcli matbnat Bir müddettenberi lzmirde Altay ile Buca takımları öl 

ır. lnmyorlar. HiHiin hunlar RZ çı.k 1<lılM. ))üşl~iio rulıln insanların b'" miiesseslerine karsı hır vazife te- yüzücüleri çalıştırmak için bir sında yapılan Voleybol mü5' 
Şayet kendisine yardım et- Ferral gurnhuııuıı Rıyucti:ıc hel ıııutlrnrıt ııamına yapııkl.,rı kü. · 

· k ı k b kk k lekki etmekte o1ı1o1tundan. bıı yüzme hav.uzu .. yaptırm.ak için kasını Buca takımı 
mıycce o ursa· mn a · ·a • mı1ğ· bağlamış yahııncı şirketlere men. çiiklükler ıueslekiınizın hakiki t'ı • JUı> olacaktır 1 E~ l' 'd cidalindo hiitiin alakadar miies- çalışan demzcılık heyetı bu ha .. 11 - 15 

• suptu ur. errn 111 güvenı gı ıııon uı>lıırını dorin lıir teessiir 
- }~lli milyon... Qok para ••• yalnız !.Jiyu degildi. Qın'ın yil· seseJorle zevat ve mı\tboat tara- vuz yapıhncıya kadar deniz mev 7 - 15 
.Nıbayet Ferral'io yüzün<• rej?İ olan Şanglıny, ktıclısıni ya- vo istırap lc;.ınde bırakıyordu. fındnn himaye 'edıleceıtintlen e- siminin geçeceğini nazarı dik- Gibi farkla kazanmıştır. 

ı, k Dahiliye Veknleti bu va;:irotio ıoındır. " kata alarak ilk yüzme müsaba· tay bu müsabakaya zaif 
ua ·tı. eatan her şeyin geçışi ilo çarpı- " 

_ Bir komüniet hükumete yordu. i>ııiine geçmek için atideki şük- 4 _ Bnnun için bn kabil kasını bugün yapmağa karar kadro ile çıkmıştı. 
verınege mecbur olacnğınızdan Köylere varıncıyn kıı<lnr ra11e de~or tnıııııııi yapmıştır. müracaatlar karşısında ~vvel r7.z7.172Z.7.7...7..ZTT/7.ZTL7LZ/A71./7.Z~.ZZZ7...7.zzx7..Z/.zzzz7...zz7..n 
az:. • toprak sahiplerinin çogo lııın- l - Imtıynzırıı aldıkları il- omirıle Matbuat umuru müdür· ZABITA YUKUAJI ~ ~ ~~TISA~ 

Jtlini uzatli. kalara tabidi _ J\arı clıımarlnrı, til>aslı ve lı"ttıt hazaıı miihim 1ii1tünden ıorulmasını ve ı:ıiwdiye ~ d. 
h , . 'L~ZUZUJ~J.f,a:/~ !'\ B.&BEBLE.P 

!Jiyo bıı eli 11kıp o.fadan çık- Qin'in almnın yazısının ya.1.ıl- isııııler altırıda bir ıki nüsha kadar a-Loııo veya ilfı.n bedeli Hanım Kavgadan Korkmuş ~ 
tı. }"erral, bolot par9alariyle makta olduğn başlıca şebire dog- ~azeto veya mf'omul\ cıkararak vArdil,ti halde mukabilini gfüw~ · İkınoi Karantinada Şakir 
doluaganiş pe ııçeredcrı, olomobi ro, kanallar gilıi, goliyorlnrdı. rıcn, şnntnj ve ıııuhtclıf usuller- miş müesseselerin zevatın vusaiki oğlu .Nurettin efendinin bir kav-
lin ozaklnştığını gördii, bir an le ilfın almnyı vey" abone bedeli ile beraber Mntbnl\t uıoom nıü- ıra csnasıoul\ Gül hanımı kor-

Tiifek ateşi <levanı edıyordn . o 
!Jiıfek ateşinin ğiirültiisiinü İAİt· Ş d \ ki k ı~ d lwparrırnyı ı, edıomış bir ~ümre dürlüğünıüzo müracaatını rioa kufarak hamile bo1un<lu1to ç<>· 

" un i ıe eme~ azımı. to 

ti
. · e ı·· ,1· 

1 
tliremıstır. ederim, ~fomlım. r. dü .. l't b .1 · rmıy n nıo or st-aını 1.aın e- İçerde Valcri yatmıştı. Bu " oof;unu şurmene se ep -Yeruıgi 

di. Bo işto mozl\ffer bile ol- kadnı, bir haf tadnnberi onun • • • • • • şıkfiyet euilruiştir. Nureddin efen-

ıa, kendisinden eKı!eriya yar<lı- metresi olmuş iclıyse de onun Fransada Kabı.ne Buh- di hakkında takilıata başlan 
mını eelrgiyen ve hatla son ınıttır. 
y,amanda, Qın Ranayi bankası hiç bir zRınıın eevmege kalkış Hayırlı Çarakl •• 

ID(\Se]esinde bu yardımı esirge- mamıştı. .Kadın bHyle bir şeye ı~anı Tehıı·kesı· Atlatıldı 
miş olan Fransız bükdmetiııdco kiishıhça bir suç ortaklıgı 

HalkRpınarda Mustafa ogln 
kabveoi Omerin yanında çırak 

belki muavenet i?teme~e meobor ile giilümaedi. Z:\tıııı o da belki 

olacaktır • .Faknt o bngiin, Şırng- aynı sebeple, hiç hUyJe bir 
Jıay'ın alın yazıeınıı hükmeden - Sonu Var -
lerdon hiri idi. Bütün iktıRadi 

ktıvvetlcr, hemen hemen büti.in 

konsolosbaneler aynı oyunu oy· 
myorlardı: JJıyn para verecekti 
Zırhlı tren durmaksızın ateş edi· 
yordıı. ]~vct, ilk defa olarak öte 
tarafta teşkilat vardı. Hnno ıda
re edf\n ndrımları tanımak i11ter 
di. Ayııı ı:ııııan<lıı, orılurı kurşu

na clizilirmck de .• .. 

••• 
Kıskanç Kadın 
Sevglllsl Sallhl Yaraladı 
GEJç~cilerde lemetpaşa bede~

teniode karyolacı Sttıeyman oğla 
Salih efendi ile gayri ıneşro bir 
halde yaşayan Sökeli Mehmet 
kızı Şehbal kanım kıskançlık 

yi.izünden sevgili11i Salih efendiyi 
BJll;t elinden yıH"ıtlnmıştır. 

Bristol Oteli 
lstanbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
Brl.SfOl Otel• . ~'cpeba.ı lıabçe i karşısıdna 

l • l:lnlice vo Mnrıııaraya nazır 
havArlnr hir yerdedir. 

Bristol Oteli : A anaörii, hor odnsındn ı;ıcnk 
souk duyu bulnnnn banyolu 

odn:nrı havı lstanbnlun biriııui sınıf Jiiks konforlu bir otelidır. 

B • fol Oiel • . Biitiin rahatlıklarına ilaverlS l • ten en ıeımz bir aiıe otetıdir 

Brl•stol Otel• • ız.?ıirlilerin . b?lnştokları bir 
1 • muUlknt yerıdır. 

Dı.kkaf •Fiyat bnsu undn Biristol oteli hiitiin 
• birinci srnJf otollerdeı~ ucuzdur. Yatak 

ücretlerinde yeni fevkalade tenzilat yapılmıştı:r. 
14-'26 ' 92) 
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Radikallar Feragat, Fedakarlık 
Gösterdiler. 1\1. Heryoyu Başvekil 

ıı:. Domerg Kucakladı 

İzmirli Mahmut bir cep saati 
ile sekiz lira para çalmıştır. 

Mahmut aranmaktadır. 

Çocuklar Gibi 
Karşıyakadada Aıaybey iı

taayonunda Zekeriya oglu Mah-

Paris, 25 (A.A) - Dıinki mü Radıkal nazırların mevkilerin• 

him kabine mözakeratı 81\at 17 de kalacaklarını ve fakat Teşri· 

de başlıy"rak saat 19 a kadar nieYvelde toplanacak Radikal 
devanı etmiştir. Münakaşat he 
yecıınlı saf balRr arzetmiş ve 

bütün hatipler, işte yalnız mem
leketin menafıuii pnzarı dikkate 

almışlıudır. 

mut ile Süleyman oglo Sttlim 

ara1ıoda kav,ıa çıkmış, Mabmnt 

taşJa Selimi üıt dodağrndRn ya• 
ralamıthr. 

1\1. Dumerg herkesi yeniden 
ittihada dav~t ettikten sonra 1\1. 

l:Ieryo vo Saro Rııdıkal nazırla 

partisi kongresinin bn bıldiıeyi 

t~tkik edeoegini beyan etmiştir. Kar1sını DGvmo, 
Degirment.la~ında sarhoş olan 

BiHU oglu İbrahim, zevcesini 
şam Ueiıiouruhor nezdine gide-

dövınüş Te badının feryadı üze· 

BaşnkiJ M. Dumerg dün ak 

rek kabine D1üzakeratı neticesin-

den kendisini haberdar etmiştir. 

M. Domerg Perşembe günü 

Paristen hareket ederek Torufö· 

rine xabıta memurları tarafın 

dan karakola götiirülmüştür. İb· 

rın nok tai nazarlarım teşrih et. 

mieler ve arkadaşlarHe beraber ya gideclek ve orada 10 gün ka· 

için dışarıya dar ikamet edecektir. m iizııkere etwek 

çıkmışlardır. 

rahimin üzeri karakolda aran· 

unş vo bir biçak bulunarak mii· 
aadere edılmiştir. 

Şakaıa,manın sonu 

M. Heryo bn müzakerattan 

sonra kendi Krkadaşlarınıo M. 
Dunıerg tarafından ileri süriilen 

fıkir etrafında toplaadıkll\fıo1 

beyan etmesi ti zerine, baş ve ki 1 
p~k miitobnssıs bir baldo Radi
kaller rcıısıni Jrncaklıııııış ve 

M.Tardiyfüıün elini sıkmıştır. 

Parlamento azası bir bnhra 
nın öııii nlınclıgırın dair olan 

havadisi ınemuuııiyetle karşıla· 

ınışlnrdır. 

Parla 25 
içtiurnmJaıı 

( A. A ) - Kabine 
soıırn .M. Heryo, 

· Evveloe bogiin i9in toplana. Karataş tramvay oaJdesinde 

oıığı bildirilen kabine içtimaın- İbrahim oğlo Ahmet, arka<laşı 
dan sarhnazar edilmiştir. Salih ile şakalaşırken aralarında 

P A LUS, 25 (A.A) - Par le· kavga 9ıkmış, Ahmet, bıçukJa 

monto mahafili, kabine buhra- Salibi bacagrndan yaralaıuıştJ, 

nının önü alınmasını memunoi- yrralı haeta11eyc kaldırılmışhr. 
yetle lrnrşılamıştır. Biri Çalmış Dllerl Kesmiş 

Sülüklübabçede Mustııfa oğln 
Eğer bu akşam ve yarın Ra-

dikallerin J9timalarında. bazı ak· 

siilameller hasıl olmazsa, yeni

den teessüs etmi~ olan siyasi 

Vl\ziyeti hi9 bir bAdısenin boza

nııyacıığt ümit edilmektedir. 

Sa1ihin hayvan damından beş 

baş Koyun çalınmıştır. Çalan 

Ahnıet oğln Salih bunları Et 
kaçakçısı Ahnıede !latmış ve Ah
met te kesmiştir. Her ikisi de 
totnlarak alllly~yo verilmiştir. 

üzüm Satışları 
1 

Qu. Alıcı Fiat /.; 
227 H z Ahmet 7 'i ır 

85 Kırk Kuzım 8 50 9 
14. J 'l'nraııto 8 50 S 

326 Yekun 
365052 Eski sataş 
365378 Umumi satış 

Zahire Borsa9• 
Qrı. Oıosi 

163 Rııgday 
200 Arpa 

49 Nohut 
807 Bakla 

25 Çavdar 

Fi at 
3 10 

3 87,5 

738 Knmdarı 3 20 
1298 Palamut 219 
1291 kılo Yapak 25 ..... 
Zimmetine 
16 Bin Lira Ge 
çiren Tahsild~, 

lzmi r Ml\liye be~iııci d''1 
tabaildarı bolnndoğo sırad" gı 
bin küsur lirayı ~immetiP6 ııo 
9irmekle maznun ve ıı}t}f 11 
tahsildar Onmfd efendinin ~' 
hakeuıesine düu agırcezndtı 
vam eclılmiştiı·. ı 

810 
.Mazııoıı Tekili mütlııf'1fl 

yaparnk ezt}üınle tl<"dı ki: 1r 
clhtilucon ziwınctine gı>~ıo 

uiği icldia edilen panı.tnrın 90(Jlıı 
tarafından tahsil olunnrnk tfl ~Or 
men Vfümeyo ya tırılmı ş old

0 
01

1 

bo itibarin zimmet ıne~ont ~ıt' 
madığı, suçta ilıtilfı.e . ~~:aıt 
mevcut buluıımıtdıgı flşık 
Beraotini isterim.> .. 4r 

" JJ.l jJ f Maznun ayrıca şahsı . . 
1 

tJl 
faa da yapıoak ietedlj?i .~911 i,ıı~ 
hakeme başkı& bir gııne 
edildi. 



emmux 1934 Yeni A11r Sablflo " 

YAZI :Et.A.I >OST.A. İ•mir birinoi tora memurla· 
tondan: M.Dolfushaziler1 a-' Dr. Ali Rıza 

»t I d Sadık beye borçlu mirza 

' a lll an öldürüldü Dunum Va Cerrahi Kadın ::ı::un::! 1ıe~~0 ~~~~:~i~~u.:~:~~ 
- BoJ ı H 

1 
eYveloe yapUan karşıyak" kemal 

Gtlller Adasında Geçiriniz 
1.,.,. ıaıa,, bbinci sahi/edt -

1
8,ndyuya g•derek neşriyatı tatil ısta ıklan Mütehassısı paşa cadde11inde fe••iye ıoka1t·n-

"· Mlldllrll OldllrlJldll etmişler ve kemlilerinden bir si- da kAin S numaralı Ye 1800 lira -.,. ':nı~ 2d (A.A) - Havaa pekere, Dolfns lıük(imetioin is- Raştorak Keıtelli oadde- kıymetli dHkkAnın 1360 11ebim 
~ ild1rlyor: ıinde 62 numaralı muayene- ttiharile 662 Bflhmine ikinci ut• 
•lif tifaettıgi hflberioi İŞRll ettirmişler- tırmaınnın tayin kıhndı~ı24/6/S4 

te'-t onaı soıyttlist oldukları dır. Fakat ubıta kuvvetleri der- hanesinde her giio ıaat 3 ten tarihi tatile teaadilf etti~ioden 
letı ,,:,~dile\ birtakım tetbt,çi- bal faaliyete geçerek binaya ıonra hHtalarmı kabul eder. attt1rma11 yapılam,.dıgı cihetle 
ler ' mer ezlol itg•I etmiş- bticum ı le işgal etmişler ve mu· Telefon: 2987 ikiDoi arthrma11nın 12/8/93' 

" IDÜClllrle d b" · · öld"" S 7 (2'48) 11 11 t bl d "'tltrd r en ırım ur- avın polıı kuvvetlerinin yardı- ••-••••lllİ•lllİl•••,pa•ar gunu •aa on r e yapı• 
1'ethılf9r. mile tepıiılik hareketine g"çerek, t . n· . i t M laoagı ilin olonar. 3082 (1C>8) 

ller M D lf · ·ı zmır nınc ora emar-
"-tt • o uauo 11tı • i~erde holon·au Asileri tevkif hmir Birlooı· lora M.emur-Olda• L ln1ton<1an: 
ı.- "il fe-.lhıde hfr bRber etmitlerrlir. Saat lkidd telsiz t . luıtandan : 
L etınttlerd " G k d zm1r Dolaphkuyn mahalle- e 
•-., ır. ere ra yo iıtHyonu normal nfltriyatıoa 1 . M HU1ni1e baı:ımla Bllaamt1ttı"n 

1 gerek h k&I d . . ı nın akara ıokatmda 6' na . 
.... el •tYe et aıruı tflkrar haşlamış bolonuyordu. 1 b k efendinin ,ayiao tahtı tHarraf. 
ta.. • Uifek ateti teatlaine Je- F"kat b .. ı.ıvekAlette bo"yle •id- maarralıı anede ma hu Trabloa· ~ ı •v " '" g p Ad f dl k B larında olop gayri kablll takıim 
kıt..- o anmaktadar HükAmet d ti bt b k tt l 1 k em e en ıaı aYYa ,...ta b • . . e ı r are e e •u onma hanım tı"ahna. hnlnnmaeandan dolayı bilmüza-
"-'•ll 9!'ek&let daireaını Yfl 1mkAnıuıdı, çünkfl bir çok kim- Hacı M b t t a· . . yede furnbtlle şoyyunn izaleıine 
ı .. _ •rı itgal etmittlr ftara- 1 · ı 1 il d b 1 a mu e en anan ıpo· """' •itrı" 1 • • ae er "'' er o e n e n onuyor- tek senedrne müıteniden rehinin karar verilen lkiçeıfmelik Tozca 
tlt .... yoz ar yerletttralmit- dn. Ve hnnlaran tlddet karşıımda . . mea,,it maballeılnlo Snıtokçe•me 
'• .. t._r ı d b paraya çevrı hneıi yolu ı le açt ıgı -v "" '" 

teı., 
1 

rıı ın an ir çoA'nnun meYkoflardan intik"ın almaga . • k . •. ıokaıtnıda ki\in eaki 36 yent 2'1 o d111t b b . . . ıora ta ıhı mıerme cl55• Tftrk "' "'° &O • er verılmektedır. teşebhıiı etmeleri tehlikeıi vardı. 1 • . nomarah kapıdan içeri girilince 
4 •ftk .. lrumın tabıılını iatemı' oldu· 

wı.. •e raYelYerlttrle mu• RinMnah,yh bu ıntitalna Hilerle .ıtand 1 b öd i . t b komşu dgvartar' ile tahta perde 
.;:-- ola 9 an t u e111e emr nın e • 
..., .. 

1 
n at•#• AYu11tnrya müzakereye giri~mek t1aroretini li inden b" f d . ıle çevrilmiş bir ufak ıtYhı •e 

•ti v· 1 ır ay •ar 10 a ıoraya '-kı.... ıyana oiYarana toplan- hatıl etmit fakat müzakereler tl 1 taşlak ve etrafa tahta '-erde ile 
Lı .,..,r K .. . ' m raoaat e yakarıda yasılı para · ı i u tli k ıf ö tııa 
••kt • oytiiler ıoabında bir neticeye varmadığmdao, ali· . . 09Yr1 m t ı tflne e " r u 
L._. ••t leh" d tld b l ye faızin tamamına ve1a bu bir mntbak ve bir bel& ye alt 
.._,dtrlar. ın e m a " eye l~re aa~t 14,SO da . bt~ecek ola~ k11mıoa yahut alacaklının taki· öatlli birerden iki o•dan ibrret '-t 

1
, bır oltnuatom veralmış ve aynı b.ıt icr11&ı hakkına bir itirazınız dört yHa lira kıymetli bir hap 

'«& ,.
11 

,,O da bllktmet kıta. samanda bn m8ddetlo hitamında yarsa 00 gün zarfında bildir· hanenin mülkiyeıi a9ık arttırma 
~fi ~ete b&klm görfinttyorcJn. harekete geçilmek iizere asker meniz ve akıi takdırde ynkdrıda ıoretile ve birinci arttırma11 29/ 
S '°r •aatur1a radJOla yeni• koYYetlerl teoemmft ettrtlmlştir. yazılı müddetler içinde borcu 8/93' 9artaıl\ba gttnti Hat on 
....-; ,-.ı bi~ '9klld• itli.yordu- . Aıkeria çatırıldı~ını görtm ödemeni• llzımdır. İtiraz edıl· birde yapılmak tizere satılığa 
ttllı eeoıı bı9 bir tebhğ net- asıler, Almanyaya gitmek üzere 

1 
bo öd h" koonlda. 8n arttırmada Htış 

~ .. ~lt Ye ıaat 15 e kadar kendilerine möaaade edtlmek •ar· m,•• yet la r~IA enmezse re ı- bedeli tahmin olun~n kıymetin 
L ""' b L- • v n n ıa ı acağı ' •D olnnu'r. tiıd.t yetmi b . l b 1 1(.. auerın aılabatı tabak· tile binayı tabliyeye karar Ttırmit· Y t &flD o una en 
'"--• .. tir. Qlinktl ortada ler Ye •at yhmlden biraz aonra 8065 (159) çok. arttar~oa ih ·,leei yapılaoak 
,....._ at edilecek reeml menabi başYek&let binaıı asker ve poli• • akıbı htöa::ırdbekeln kçokl akrttıratoın 
~. Pek k d bi bl Doktor taa a a ma ,., lifi 
~ileoe ya ın • r te 11 tarafından tekrar itgal olun· satış on beş gün daha uzatıla-

'tllr. #i haber Yerilmek- matlar. K 1 $ t' rak "ikinoı arttırmaeı ıs.9.934 
~ IHltön bu bidiaeler eanaaında 1 ma ' ır perşembe göntt aaat OD bird .. 
8t ~ ıı Nama«M ,,.,,,,,,, oa•ırla, Viyana belediye reiıi ve yapılacakhr. Bu ar.ttıımada ıatış 

'tttı.ı~l~o 26 ( A.A ) - Haber poli• müdürünün de lttirAkile bedeli ne ••lor• olıno luymetine 
~lıne göre, A.Yaıtaryaaın millt müdafaa nezaretinde içtima Memleket Haatanesl bakılmak•ıaın en 9oic arıtırana 
~ lefltl olup a.Uer tanlı•· etmif balnnnyorlardı. DalUlllJe M/ltelıaaa11ı ihate1t yapı.tacaktır. lşhu g_ay~i 
.,. il. I>ottöılo katlinden 

808
• y 1 b LAJ tt k 1 M h 8 menkul Uzerandeki her bangı bır ·•, ll .. y k . a oız 11şveıu• e e mev o nayene aoe iriooi Bey- şekilde hak talebinde bulonao1ar 

llota._h e lllıte getfrUmeei Bel· olan batvekil muaYini Preoı ler ıokatı nnmara 36 Tele· ellerlodekl veeaik tle blrlıkte 
let~t Ora t~kltf edilen !ıl.Bintlert Stahreoberg içtimada yoktu. fon 8956 yu·mi gün zarfında birinci ic-
... , ... ~111111,aır. K•dt•i Viya- K•bine devlet reiıile tel~fon Evi Karantina trı,mvay cıt.d- raya ınüraoaatıarı IAzımdır.Akai 

1111•••ı1ordu. ile göriltttikten ıonradır ki asi- deai karakol karşısmda No. 596 halde hAkları tapa aioilinoe ma-
V NGalar ~ ler• IJ.•rtı "tldetle harelı:ec etmete Tıelaton. O. 25'6 Uun olmadık~ pa1l .. madao 
~ iıana, 26 (A.A) _ Btlkd- karar Yermiotır. (863) bariv kalırlar. 15-8-934. tarihin 

I "••l1ete tamamen h&kim Bafı•ek4let VekW I' k f t' . dim d~n itiblaren ,artn~me herkeıe 
'1111aaktadır Böktmet e • v· 26 ( A A) _ B . ~e po ısd ıya e ıne gırmış a . ıu;ık bulnndurulacakhr. Miişte· 
lacle Ye · m ' ıyu~. • . aıve ar var ı. riden ayrıca yüzde iki buçuk 

"''- btitfta AT111turyada kilet vekılı M. Ş111ıng dün ge · Bunlar derhal Baıvekilete dellatiye alınır, taliplerin yüzde 
lft ı...kteeıa etmtttlr • .MaaYln po- ce vekilleri kabul ederek vazı · . k b•'tU b' . t'li tt' yedi buçuk teminat akçesi veya 
'tlı~ ilAtı tarafrndao takYiye yeti izalı etmit ve sonra kabi· g1rere u ~ ınayı ıs 1 

e ~- bank itibar mektubu ve 3(-6927 
W~,lrederat polia Ye aıkert neyi içtimaa davet etmiştir. ler. Gürült~nu~ patlaması üzerı- d~~ye nnmaraıı ile hirınci icraya 
'ft-1

1 
' batYek&let uirNini Ye Verilen raporlara gire, isi · ne Başvekıl mılll mtldafaa nazı- muracaatları lazımdır. İlan oln-

._ •litelgraf iıtaayooono, &aile- lerle müzakereyi hüktmet namı· rı Kirvinakifile birlikte odadan nur. t3684 (157) 

AdrlaUca Kumpanyaaı vapurlarlle muntazam aeyrllseter 
Dokıan gün müddetli gidiş geht biletleri : 

Birinci mevki fJO, ikin.ol meultl 31, Upınea mevlıl 
11, Glloerle 11 Ura 

GRANDOTEL DES 
ıtC>SES 

de otururıu•: Asri konfur, lllkı mlieMeee, en iyi möeueH 
Huaoıl plAj, GOLF, TENiS, AV, GEYiK SOBEGt 

Her ,ey dahil dör& buçuk liradan itlbare·:ı 

Aileler ve '1ZUD ik•metler için tenaillt 

450 kilometrelik mflkemmel otomobil yoln - Bil& 
reaim ve depn muvakkaten otomobiller ithal edilir 

Gara/lar - BlnlclUlt - BlltJlllt Gazino 

19 ü.n 28 .&p.to.a ka4aza 
BtlTAk Spor Hattam 

800 metre irtif aında Prof et dağında Dağ şubesi 

OTEL Di SER 
Qam ormanı • ideal iklim Tentı, teneaallb, aT, aileler 

için ideal yer her şey dahli ti9 liradan itibaren panılyou 

Aıleler •e ozon ik•metler l9tn tenstl&t 

••••• 
ŞARKIN KARLSBATI 

Kalitea Kırali Kaplıcalan 
Karaoiıer, Böbrek haataları, Ertrit Ye Şeker butah'' i~irı 

mileuir tedaYi her konforu oami bir çok oteller 

2 - 3 lirahk her ,eyi dahil panıiyon. Ma•szam 

ean'at Ye a11arıat1ka zenglnllklerf • Adada 

nftfiı tenezzöhler - Balolar, Koot1Mler, Spor 

toplantılara - Şenlikler, ıinemalar yeeaire 
1-l - 20 H.S (960) 

...................................................................... • 

• 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C 

~ 

Bamtll •a.ıaet 

Eczanesi 
Batdorak Büyük Salepcio~lu han kartıımda 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . ...................................................................... 

4aı~den ahnıtlardır. na idore elmİf olan Stilrmere ve· çıktı ve binanın diğer bir kıs• 
'tad •r hapiıhane1e aevkolan· rilen emirde htıktmete mensup mına tevecciih etti. Koridorda 
'•111, ırlar. M. Dolfuı 1arala· biç bir kimseye zarar gelmemek yakalanan Kiıvinıki bizim yanımı 

Maklna Ve lapa.ti BahrlJ'• •atalaum•ı 
S nettc.aıode Yefat etmi,tir. ıartile Baıvekilet binası 15 da- . . . 
tıa... iwa •llnd h b 

1 
k"k • · d t hl" d'ld .... t k za gebrıldı ve cebren odamızda _.., e ma paı o onan ı a ıçın e a ıye e ı ıgı a · •• 

lilak ••ı1rtar, Fey ve .M. Kar- dirde iailerin Alman hududuna alıkonda. Baıvekılin ne oldu-
•,..._' ile haşvekilet memurları kaU.: sevkedilecekleri tasrih e· ğunu bilmiyorduk. Ancak iki 
ilt(l 1~!11U•tır. Biittln memlekette dilmiıtir. O uman Baıvekilin b~çuk •at aonra .baıv~~ilin be· 
"''' re il&n ohıama,tur. Her ancak yaralı oldata saonedili· nımle kon11fmak ıatediıı lıaber 
"•lt~~ı''•ler diTanı harplere liyor ve katledilditl bilinmiyor· verildi. Diler odada bafvekili 
il. ş, eoektir. Maarif nasırı, du. Binaenaleyh ba katil hiclile divan llzeritade yaralı olarak 
""•it~ '-tvek&let Tuif•i•i ifa ıine iıtirak edenler aftan istifa- yatıyor g&rdilm Bana öldiljD 
~ de edemiyeceklerclir. BDtiln iai· takdirde, ailelİ 'mkkıadaki ea· 

~11 uı Ntml 01*1 ler bugln mevkuf tutulmaktadır. d' 1 . . b"lclird" V k dl 
ı-.,, ;na, 26 ( A. A ) - .A Ya• Hddl11egl. Nazır AnlallJJOr ııe erı.nı ı • ı e an .. 

h.. J•nıı bıld1riyor v· 26 (AA) N r kllmuıne manı olmamı ıCSyledi. 
it -... • ayana, • - azı 
' laat 13 ten biraz eYYel, M. Fey dün gece radyoda ıil- Beni yine mulıafaza altında 
''• "'•hıta kovntlerinin ini· aln hadiselerini anlatarak de- dııa.ı çıkardılar ve uki yerime 
~•11,:1 gi,. ... 11 300 kadar milli mittir ki: gCStlrdlller. Orada tabancalarm _, 
ı,, 4-ı te~bitçisi yedinci bele- •Saat 11 de kabine baıve- teıiri altında bir kaç -t claha 

t, lopı teııodeld kilin binaeıa- kilette toplanmııtı Öğleden bir bekledik. 
~t .~ .. rık ıilib Ye mühim· az evel yedinci belediye daire· Saat 18 den IOnra aazırSttlr· 

ta. 1ta.ıtlar •e bir taraftan ıinde çavuı ve aıker elbiıeli • · b--...11-- --••L· tiki 
ita.:'I elıi L!-A.-L-- mer reıaıcum unaau ...... ıye -

...._ dl • ııtu1on11 i.,.ı edi· umaııum ldmHleria toplanclıtnu • . ekA1 
4-, tf 2 ~er taraf tan da banlar- ve bunların ban hareketlerde mileyı lıaıı olarak. bafy et 
'-110,lba ıı üaerlerlade aıkeri balaucaldanna HaymYelırenler· binaııma hllae geldi. Bit~ 
1tt bı,,.11 °1daıa halde, bqYek&- elen lıaber alclua. meYkaflan tabliyeai prtile, isi 

"" k na gejerek meYoat mu• Keyfiyeti derhal bqyekile lerİll Alman lıaclacldaaa fltlrl-
~ bab 11"•etlerlni takYi1e et bilelim. O da kabineyi bundu leceklerini bildirdi. 

it. "0~•ile i9eriye gumit · lıaberbar ederek öğleden sonra Tekrar balkona pttlr61dlm 
"ll~onı•r d h devam edilmek üzere içtimaı n Stllrmer ile konuftum. Nilıa· 
-.,1 1•rından ~~,::it ':;!,~~·1;~~ tadil ettil ~tti. BatYekil ayni J•t gerek biz ve gerek diier 
'-ı" lcc.ridor •e k ti ~ umuda mdli mildafaa nazın memurlar Hrbed bırakıldık Ye 
'4rı,tler •e orada •ba~~~°.:n ııga~ M. Kirviaki ile emniyeti uma· bqYekllet biler tarafından talı· 
1ı1_ ''• b na · d be • d" li dild" -~ı,, .. •ek&let memurlar1m mıye mil llrtlal ve nı nez ıne Je • ı. 

1:1 ' 11• hapeetmltlerdtr. çağırarak, alİlll mldafaa nazırına AYoıtaryaıwı diğer buı yer· 
~ .... "Peolonan b6k6met adıı derhal nezarete giderek icap !erinde de Ye bilhaua TaJl''da 
~. ~~a orada bnhman bat•ekıi edea buarhldarda balanmuııi'l Naziler jandarma karakoUanaa 
~· I' 6• ile blktmeı Jıomleeri emretti. Nazır emirlerim telefonla blcam etmiflerdi. Şimdi batla 
' J(;• IDillJ mllclafaa aaaara polia mldllrllae ltildüdi Avustur,ada tam bir dkta 

it. huııki idi. 

1 

Haymverleri it b ..... çap- ftl'Cllr. B.pekil wll.and•• alda-
'•g te!ıia iıtaı1onunu it· dım. Bu e.-ada ic:Q ld W.. U, it iki -k•ı• ,.,-an .11eticaa 
"et n tethl"Uer, hemen kamJOll srldkttl içi ... .._ olarak ••ittir. 

E·TlJP UEllA.L 
MAKINA iMALATHANESi 

Q.&BIJISI •u•.&B.a. ao - l•m.lr 

GAZOZIYEI IDTDRLERI iÇii 

1768 No. 'Ye 20 ,abat 98' taribli ihtira 
beratını haiadir 

On beygir koTveıınden 250 beygir kuvve· 
tine kAdar cibaıdar imal olunur. Daha bil· 
yükleri için buaoıi aıparit kabul oloour. Ba 
olba•l•r Antra1it ·ve odun kömi\rö içıo ya• 
pılmakta olup auu .,dildiğıodu Ltnit kö-
mürleri için de tertibat Y"Juhr. 

iMALATHANEDE 
Y agbaneler l9in ba•kı, Pomparaya (Hay• 

durllk tulnmbaeı) zeytin eame takımları Ye 
her çe•it yat ve ıo tankfarile makine ile 
müteharrik bötöa kaY•e& •e kadrette (Saatte 
500 tona - 600,000 kilograma kadar) ıa 
CJekmek öa11re garanti ile tulumbalar ve dür· 
binler imal edilir. 

Ba bamar maldoe)erl gerek metanet .ce· 
rek ıaaellk Te gerek kollanıt itibarile A vrul?a 
makinelerine faik oldukları gibi fiat ha••-
ıancla da aoasdur. Un detirmenleri, Hanıör tetkilAtları Ye 

Ba makineler 160 2CiO 360 '60 kilog- ber kudrette aabit, Hyyar ve müteharrik 
ramhlr olarak 1•vılmaktadır. Huıuıi ılpttrit •inçler yapılır. 
Yernaııınde iıtenllea boJd• da yapıhr.HDBoıl B h • 1. 1 • 
çlftlik, paıtane Ye •ir yerler i9in (50) kilo- a rıye ş erı 
1ramlı1& kadar el ile mllteharrik ~mur 
makineleri de 1apıhr. Motorbot, Dok, Layter ve yil• 

Arsa edeııler ba makiaeleri gerek hrıo-
laraa faallyette Ye gerekae ateJyemimcle göre- kadar bllmule teknelerile gemilere 
bilirhr. Atelyeye mlraoaat edlldlğlnde fazla vazı Te muhayyer perYane imali 
Jubat Yerilir. Hariçtea kataıoı talep vuku- nevi intaat Ye tamiratı teminatlı 
anda gönderlUr. taabböt oJuflar. 

,,,,,,,_,.,.,_,., ,_,,,,.,,. ~ ldMWJ,.,. K_,.,,, ... , ... ,,. "°"""' llıHla/a 11/en • 
dlıtlla Y..ı /ll'Ut, K,.,.,,, _,..,,. &ıalll .,_.... .,,..,...., c•ddfl,.. Oama11 
N_, fl/mllnbı. .. ,,_,,,,. Qiııuıl .,_.,,,,,, 7 ... I.,,,,._. ,,..,_,,,. B..,.allab 
fllt ıdl ......... ,,, ............ ~ 11-18 HB 

• 



f'ahlfe 8 feal Amr 

.Fratelli Sperco btan\Jol Sürat Yolu ~-
8.&K&BT & vapuru '' PLATT Acentası 

~ 

'Rogale Neerklndal• 
Kumpangaaı 

ULYSSES Tapuru li Temmuz
• beklenmekte olup hamule 
wlnl tahliye ederek HOU RO AS, 
VARNA •e KOSTE~OE i9Jn 
yük alacAkhr. 

SATURNUSVaporo 28 tem
mnzdarı 1 A~ustoea kadar doğrn 
ANVF.US,ROTERDA.M, HAM· 
RURfl TP ,,..;., 111,mule alacaktır. 

Servact1 Marl"'- Rnnn11ıin 
Garbi Akdeuu. ·~·u •.fU• bir 

·muntazam aefer 

mızdan hare· 
keti.. doRro 
fstanbola gi
der. 

Mersin Sür'at Yolu 

Sadık Zade vapuru 
28 temmuz cuwarte8i güniı 

Antalya ve Meuine gidecektir. ı 

Fazla malftmat almak iıli 

SUOEA VA vapura on •Roa. renlflf Hirlnci kordonda VA· 
tosta vürut edecek ve ayol gUo 
aaat on ıııekizde MALTA, RAR- PUROUJJUK şirketi actmteli 
O~;LQN E, MARSlLYA, OE~O- ıtine müracaat. 
VA, ve NAPOJ"lYE JıarPket TKLKFON : 3658 
.edecektir. Yolcn ve hamoJe ~a
ıbul •der. 

P.ELES Vaporn 13 eylülde ... p ••· VV. 
gelecek ve ayni gün 1aat 00 18• .. • • • a.ıa Der 
kilide MAL'!A, RARORLONE Zea A; Oo. 1 
llARBlLYA, OENOVA, v., Deuta:M Levate Unle 
!iAPOLl i9i11 yolca ve hamule AQUILA vapuru 21 temmuz-
ılacaktır. clA hekleniyor • AN "Ç' ERS, 
JGNAZJO MESSJNA lt Go. ROTTKRDAM, HAMBURG ve 
11ALYAhattına onhf glnde HREMKN limanlarma hamule 

bir muntazam •fer alacaktır. 
A UDAO Evapuro 30 Temmuzda ULll vapuru 26 t.,mmuzcla 

Maklna Fabrikaıının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

Pek yakandA en ufak yedek parçalarlyle beraber aşağı· 
daki IZMIR UMUM AOENTASINDA ıtok bolundura· 
lacaktır. Alin•: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çar,ııı Saffet Mokıgı No. S 

1 ele/ttn No. 2413 P. K. No. !34 IZMIR _, ~-· 
DA.LTA. 

bekleomekte olnp 11AL~A, OE- bekl,.,ni1or • .BHKMEN, HAM- Latif, aabit, tabii kokusuyJa az ••m•n· 
:NOVA, LlVERNO. Napoll, BURG ve A~VKRS ten yük da böylik nJtbe& kuaoliuttır 
llESSIN A ve KATANY A içi · . Jtik alacaktır. 0 çıkardıktan 80nra RRSGAS . Eczacı başı 8. F'"&rU beyın her kolon-

HoUand Aa.ıalla Llno VARNA ve KÔSTENOE için ya ve eaanaı gibi hakiki bir ••hee•rthr. 
ALMKERK Vapuru 21 ey- Hamule Alacakl1r. j · · 

illete beklenmekte olup BOBAY 1HE EXPOR1 S1EAMSHIP l DALYA u,.erine neliı, JRtif, ıabit ko· 
AVUSTALYA ve YENi ZE- CORPORA1JON ko yapılamaz. 

,LANDA için yük alacaktır. EXO.ELSIOK Vaparo 25 
lllndaki hareket tarihlerinde- temmuza do~ro beklenmektedir j DALYA kokulu Ferit tuvalet ıabo 

ki değitlkliklerden acenta me11'0· NEVYORK, BOSTON ve Fl~ nu da yapılılı. 
li111t kabul etmez. 1 • J i t'k t d"kk t 

Fasla tafıil&t i9ln ikinci Kor- LADELE' y A. için yiik ala- ı a m ve e ı e e ı a 
•onda Tahmil Tahliye Şirketi caktır. 
biDaaı arkuınaa FRA TELLi JOHNS10N LINE LIMJ1 ED 
8PEROO acıentelitine mtiraoaat JKSSMORE Vaporo 6 ajtaı· 
edilmeel rica olunur. tosa cJotro hekleniyor.ANVKRS 

Telefon: 200j-2005 ve LlVERPOOJ, dım yük çı

· Continental 
ORIUT Ll•E 

karı1ıktao ıookmil BufgariıttAn 

•e Jtomanya limanlarına yük 
alaoaktir. · 

f'•~ UllUJllİ Me,,,.., ~DrUt tarihleri Ve vaparfMTlll 
ABSOV!q VEf81. isimleri tiaerJne meealiyet kabul 

IST.&mBVL edllmez. 
tZJıllR Ye ROT.BBDAM, N. V. W. F. Hanri Van Der 

l!'!llBURG,ANVEBSlimanları Zee et Oo. 
ın•• 11İnnt••m •ferin: Birinci Kordon Telefon No. 

J>animarka btandıralı TEKLA 2007 • 2008 

(Yapar11 ~ temmusda yükliytt- -----------• ..atir. 
Alman budraJı .NO.liffUH.G 

Tap&ra 9 ağaıtOlta 1ükliyeoektlr. 
Danimarka bandıralı OLGA 

B. ~apar 22 ağuıtoata yftkli· 
7eeektir. 

Alman btanaırah BANS-
BURG •aparu 19 atoıtoıta yük· 
ı11eoektir. 

Olivier Ve Şü. 
LJMnE1 

Vapur Acentesi 
Wıatt.11 lultı Blrlltel Kordon 

1eL 1443 
Dlıe Bu.n.an Una Ud. 

BEN, lSKANDIN A VY A •e 
"BALTIK Umanları ile DANZIG ADJUTANT 30 temmosda 
XIDt..EL Ye GDINYA. limanla- Londra i9ln 7iit alacaktır. 
rına dogra kontimenlo •e milaalt ALGKRIAN Ay eonunda 
.. raitle mal kabul •e nakleder. LONDBA..ABVEBS •e BULL 
SOV'l'OB&PLO'I' den gelip tabliyed~ bulunacak 

JrBAlılZ Mering •aparu 21 tem- Ye ayni samanda HULL l9in 

Merkez Depo: 

S. FERiT 
ŞtFA 

Eczanesidir 

NASfRDAN ŞiKAYET 

masda beklenmekte olup Ser&nik yök .. ıacıakt1r. 
:• bor~SA. kt:çio yolca ve .rök YVO.NNE Aguıt• baflangı· Bahat fekarpta Giyememek Gilnabtır Hatta Ayıptır Qilnkft 

• ÇıÇ..:WN r~•pura 25 tem- canda LElTH l9in yük alacaktır. Kemal JEi.mil Ba~a 
maıda beklenmekte olup PJRE ROUMELIAN 16 agaıto.. ( •A9tR0L •E•AL ) 1 W•P 
YAFA ve PORTSAIT için yük LlVERPOOL Te SwANSE Lafa, lakırdıya n.,haoet. Naıır'ı (') günde yok eder, lsmirae 
•• 7olco kahol edecektir. dan J(elıp tahliyede balonaoaktır. İO'OOO) lerue tabldl :Yardır. (.Nnırol Kemal) Hlt dejtll UAQdır. 

DiKKAT: Yukarıdaki tarih- Deııı.dıe lAvanl• Uiıle 
ler içın mee'oliyet kabul edil- ANGORA vapuru 6 aguıtOI De Vlet Demiryolları 7 ci lş-···ir 1 t f · ıaıt i . BREMEN-BAMBURG ve AN· 1 t M •f tt• ı·""' • d G~•:A;;~LIJ'GL:U VERS'teu gelip t•hliy.ede hala e me U e iŞ ıgın en : 

Te J. ROMANO nacaktır. 1 Aga11t01 1984 tıuibinden itibarın hmir hatlarında Tuğla 
Acenteıtine müracaat edinl• NOT: Vttrot tarihleri Te va- Ye kiremit nakliyatına, eeaı tebekede mer'i bulanan, D. D. 46 

Zengin ikrami1ell öküz 
bat Kolman çivitlerile 
c BraHo > maden oi IA111-

• 
nrn piyango bi !etleri gel-
di. Elinde bet oill ko· 
toao veya ~ivit etiketi 
olan hemen depomuza 
mürAcaatla biletlerini 
alı•nlRr. 

A eker markah hakiki 
flit, Fayda, Kilaekt, Ati
li, Blak Flag, FIMyozen 
ıinek ilaçlarınm her boy
da kapalı kotaları var
dır. Dökm"sinin Jitreıti 

yalnız 100 knroştor. Son 
parti naftAJin geldi henüz 
tedarik eclemiyenler biraz 
acele et8i n ler. 

!7 Temmas 1 

ARTi kumaş hoyalarım11ın teorftbeainl yapmıyan 
.. .. . . ~~d~ 15 knrntla Nnginl atmış ipekli pa 

yunlu elbııehmoun ııtediğioiz renkte boyarsınız. 
lteıml rohı1atnameyi haiz LEYLEK markalı raatık u9 

ıım ihtiyacı olanlara tanlye ederiz. .Kıoaf 1910 toptna 1at•• 
kezi depomuzdor. 

Taran tuvalet eabonu ECE Tim toza, Kaol Rrauo, pire 
karpit, çay, kına, aakız, di' m"canlara, kakao, kolonya kola, 
kal, demir hindi, limon tozu, her nevi aıit, Jbtikteo 'mat• 
muatarda, çiçek boyaları, zamkı arahJ, 9amaşır için ıoda, f 
leke tozu, aabon tozu, löke "ahonn, fare zebiri v.8. 

TEi.EFOR: -
• • • 1 

~ C> 1\1.C -c..T Et 
Tuğlacı ve Kireççiler 

( ZERO DiZ ) ve aalr kaliteler: 
Bu defa getirdl~im yökeek kalorm ve feTkalAde tenzil&& 
Z ON O U L D A K kömürlerini 1atışa vazett.im.(ZEB 
DiZ) tonu ara (10 S) L• d 
baya ıeaum , ıra ır. 
Atlrea: Maltıslarda Yalı caddtttıiode No. ı 

ZOROl GANOOl 

Ucuz ve sağlam sanaaıyel 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres : İkinci Beyler sokağı No. t02 
Telef on No. 3778 

Kaaçıık borular diıerJerin
den daha mokaY.,uıetll ve daya
nıkhdır. 

Hab9elerinizi ıulamak Jçin 
yalnıs kançuk horu knllanıoıs. 

811 markagı aragınız. 
10-12 (756) H l Oo .• 

Bariuci Kordon, RIZ ferha· purların lılmleri üzerine meı'u· numaralı tarife tatbik edilecek ve meak6r hAttın 4 numaralı ta-
••ıne Telefon 2356 liye' kabul edilmez. rifeıindekl tnA1a ;ı!9 klr~mlt nakliyatına ait httktimler lağYolana- , 

oaklır. J!'aıla tafıil&I için lıtuyonlara miiraoaaı ~~:·ıı~·~o) Osmaniye 
Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti 

Merkezi Umumisinden : 
Eekişebir HilAliahmer merkez ambarında Ratılıga 

.. yadan Süliiyeo, yağlı boya, yetil tos boya, mukal'Y&, ambalaj 

lAğıdı, karbit 26 temmo• 934 pertembe giinil 
lnpat malzemeaile marango• edevatı 28 temmua 984: . oomerteıl 
,.pnü saat 14 ten 17 ye kadar açık arttırma ınretile ambarda 
1atılacakhr. BoyMların kıymeti muhammeneai olan 8829tl kltıt

Jarın muhammen kıymeti olan 83.156 •e karbitln 62600 lDf&•t 
alzemeıtile marangoz edevatının kıymeti mohamineneıi olan 2966 

-arotun yilade ooo niıpetinde depozito ak9alarlle taliplerin mez
tr gönlerde ambardaki aahış koqılıyonuna mtlraoaai eylemeleri 

raıAn oJan•r- 9'-25-26-27 ti-") 

•aı.:terem Doktoı-larımıu. • 
Ademi Uılltkll', erlıMlertlflld umumi 6aflgete 

karfl ,,,.....,,. blr 11'9 

HOBnOBIN 
Tabletler! fennin en 1100 nazariyelerine tevfikan lhıar 

adilen bu çok fayaaıı mftıtahzar hakkında faMla i1Jabat ve 
meccanen nümune almak i111tlyen doktor beyler lstanbalda 
Karaköyde Zülfarua ıokağmda ( 17 ) nnmarada 

Hayri Rif at ve Münir Şahin 
Tıbbi möetahsarat 'irkettne mektupla lütfen müracaat 

ec1•blllrler. 28-16 (8rt8) H 8 

Osmaniye oteli lıttAnbulda Sirkecide tramvay caddeffO 
dedir her tarafa yakıodir. Möbtereaı İzmirlilerin ve b 
Talui balkının ve muteber tiiccaranımızm misafir oldcak 
ları otel İltanhulda O.ımaniye oteli ve tahtıodaki İl.., 
Askeri kıraathanesidir. Muhterem lpmirlilerin ve mu 
rem havaHsi halkınm bnlunduk)arı ve bolu,tnkları '/ 
Osmaniye ott-lidir. 

Bu otel lzmirdekl Askel"İ otelinin sabık dl .. 
essis ve müsteciri ve lzmir ve havalisi halkı 
yakından tanıdığı ve sevdiği Om~r Lfıtf ü 
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar 
vendir. 15-26 (852) 


