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Bulgar başbakanı M. Toşef, 
Bulgaristanıo esaslı bir temel 
Yasasına muhtaç olduğunu, 
Yakında yeni bir parlamento 
toplanacağını söylemiştir. 

• 

• ULUSAL • ltalya siyasal çevenleri, ulus
Jar sosyetesinin Habeş-ltalyan 
anlaşmazlığı hakkında verdiği 

kararın Italya lehine olduğu 
kanaatindedirler. --.::::::""---...;:; ____ __: ____________ , 
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lzmirde çıkar, akpmcı siyasal gazetedir 

Afrika Sevkiyatı ---~imdilik Durdu 
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Kongre 1 • Almanyada iç durum 

Siyonistler Loser- ffıtler gittikçe düş· 
Tnrk • Yunan dostluğu bombalanıyor 

Bir Yunan gazetesinin, çok 
0:1~n~u1 ~"<~~:ımy~~ man k:azanıyor 
yonistlerin büyük kongresi, • • 

münasebetsiz neşriyatı. 
Metropolit Hrisostomosu öldüren Türk zııbiti 

imiş ve şimdi lzmirde Avukatmış! ••• 
bu ayın 23 üncü günü Lo:ter- Amerikalılar da katoliklere karşı 
nada toplanacak ve cihan ~ 

da ve ihtimal Türkiyenin 
baıka yerlerinde de okuna
bilir. Netekim lzmir'de bu 
gün bile muhtelif Yunan 
gazetelerinin beıyüzden faz
la okuru vardır!. 

siyonistleri adına Naum So- yapılan ıena muameleden kızıyor)ar 
koJof önemli bir söylev ve
recektir. Bu kongrede, Filis
tinin de durumu konuıula
cak ve bir beyanname inti
ıarından sonra - kongred&-

... 
~h~ · t't; oe&tQ ara~ındakid<»ılugu tesis eden::Türk ve l runan başbakanları 
f~~ıiınle doıt olan her hangi 1 sebeb, Atinada çıkan ve 
""1 ~uı için ötedenberi bes- guya cumuriyetçil olduğunu 
te, ~lbiz vefakarlık ve gös· ilao eden .. Anekaartitoı" 

dıriıniz sadakat, baıkala- adı~daki gazetenin mnna· 
:" 6raek olmaia layık bir sebetaizliğidir. Bu gazete; ilç 
.'''cededir. Dilerdik ki, gllndenberi neıretmeğe baı· 
:ı•runızdan da ayni kar- ladığı ve .. lzmir'in son 
&eftı 16relim. Fakat maale- gllnleri ve Hriıostomoı'un 
.ı_~Yle olmıyor . Meseli; ölilmllnlln sırrı" adını verdiği 
'-illi ~iln, bize uzattıkları eli bir tefrikada, lzmir'in istir· 
'-taa 1111Yetle sıkarak dostluk· dadında Hristiyanlara meza· 
'- • değer verdiğimiz Yu- lim yaptığımızı ileri silr· 
... llblır, aleyhimizde bulun· mekte ve guya Türk'ler 
~•le 
~de ve ulusal onurumuzu tarafından öldilrülen bir 
lil ~elbek için ekseriya ve- takım cesetlerin kliıelerini 
ı_~ •c.~ ederler. Bu sütun- koymaktadır. Bu gazete; 
~il• ııındiye kadar bu çir- metropolid Hriıostomoı'un o 
ltt ,d11rumdan defatla bah- zaman zabit ve timdi lzmir'de 
'İıl~ı~ bu hale son verilme- avukat olan bir Türk tarafın· 
~: •ıtedik, rica ettik. Ne dan öldür6ld6ğlin6 yazdıktan 
ıı., e lci, Yunanlı dostlarımıza sonra, istirdadın ' arefesinde 
..;.•111 anlatmak imkanını lzmirin durumunu ilk defa 
''-~~dık. Biz ne kadar sa· olarak gazete sütunlarında 
te ••ek, onlar da o dere· aksettireceğini okurlarına 
ait •efaıız ve iki yüzlüdür. vadeylemektedir!. Yunanlı 
~İt ~liıbet ve onlar menfi gazdenin bu münasebetsiz· 
""dı~~de iken iki ulus ara· liği, Tilrk - Yunan dostlu
~ .. , 1 dostluğun nasıl ğuaa kartı bombadan başka 
~İr ~ttlenebileceğioi, doğrusu bir te! değildir. Zira bu ga-

8· lirin anlıyamıyoruz. zete, Yunanistanda okundu-
•ıe bu satırları yazdıran ğu gibi, lzmir'de, lstanbul-

- ·-·--

"Aneksartitos" a-azetesinio, 
daha ikinci nüshasında neş· 
retmeğe baıladıiıl kılişeler, 
istirdad eanaııoda giiya aı
yayı ıuğeranın muhteJif yer· 
lerinde öldüriUen Rumların 
cesetlerini göstermektedir! 

Bu gazetenin baıladığı bu 
tefrika, iki ulusun arasını 
açacağı gibi, bizi de baıka 
ülkelerde çok fena tanıttı
racak mahiyettedir. Dıı iı· 
leri bakanlıjımızın harekete 
geleceğini umarız. .iti ... 1 

ğılacaktır. - --

Baş bakan 
Geziden dlian.Yör 
Samsun:-6-( "A-:A.)-::-Baı

bakan ismet Ioöaü deniz 
yolu ile buglln saat 8,30 da 
ıehrimize gelmit ve saat 14 
te buradan ayrdmııtır. 

Terfi Listesi 
Ankara - 30 Aiustoıta 

terfi edecek zabitler için Sü 
bakanhğı bir liste hazırla· 
maktadır. 

Bayındırlık ilerliyor • 

Sakarya köprüsü 
de ihale edildi 

Şimdiye kadar yapılan ve yapılmak
:lta olan yeni köprülerimiz. 

Maraş bayındırlaoıyor .. Geçen hafta açılma töreni yapılan Gediz köprüsü 

E Bayındırlık Bakanlığına il- edilmiflir. Bunlardan üç gözlü 

ıektrı• k tesı• satı lerden gelen haberlere göre 97,5. metre usunluğunda Ada
bu bir kaç gün içinde iki pazrı· Bolu yolu tizerindeki 
yeni köprü iistenciye ihale aakarya köprüsü en önemli-

• ihale edilmiştir· Vapur !:~:~:.~:!:·:o~~-~~!;;:1:~ 
~l'ay - • d J k • • • olan Bakla köprlisil 7 gözlü 

' Şehrin bayın lr 1 prOJ esını ftcret)erinde ten• ve her gözü 3S metre uzun-

'8ptırmak için bir mimar getirtti zı·)a""t yapıldı. luktadır. Bu köprüler beton 
arm~ olarak yapılacaktır. 

Maraı 6 (A.A) - Uray Ankara - Kızılca hamam 
elektrik tesisata bir ilıtünce· caddesinde, Ova çayı üzerin-
ye verilmiıtir. Bu suretle de 7X10 Juk köprü, El-
ıehrin çok önemli ihtiyaç- aziz • Erzincan caddesinde, 
farından biri daha kurtarıl- Frat nehri lizerinde llıç köp· 

mış bulunmaktadır. Halk rüıü, Çıbık ilçesi önünde ve 
Çıbık çayı üzerinde diğer 

aydınlığa kavuıacağından bir köprü bugünlerde ilıten-
dolayı sevinç içindedir.Uray, ciye ihale edilecektir. Bu 
ıehrin bayındırlık projesini Körfez vapurlarından biri köpriller de beton armedir. 
yaptırmak için yeni bir mi· Liman tarife komisyonu Hopa-Burçka-Kaıs-yolunda 
mar getirtmiıtir. Mimar ba· dün öğleden ıonra toplana- 113 metre açıklıkta tek gözlü 
yınd1rbk projesini hazırla· rak, körfez vapurları ve demir köprllnlln bu ayın 
mak üzere U.celeme;e bat· tahmil tahliye ücretleri Oıe· altısında biltlln yapı itleri 
lam1fbr. -Dna1111 4 anca Sahifeth- taaaamla11m1f olacakbr. Soı 

Jlitlerciler bir toplantıda 
İstanbul 7 (Özel) - Va- hareketlerin, Almanya aley

ıingtondan h ıber verildiğine hine sonuç vermekten geri 
göre, Amerika amele sendi- kahnadığı kanaatini göster 
kası bqkanı mister Vilyam mektedirler. 
Gren; Hitlerin Katoliklere Istanbul - Berlin'den ha· 
karıı aldığı durumdan dolayı ber verildiğine göre, bazı 
Almanyaya boykotaj yapıl- meçhul ıahıılar; Hitler genç
maıını teklif etmiıtir. lik evine girerek ortahjı 

Amerika siyasal çevenleri altüst etmişler ve .. intikam 
de Alman Nazileıinin kato· alıyoruı" cümlesini tafıyan 
liklere yaptıklan muameleyi kağıtlar bırakıb gitmiılerdir. 
hoı görmemekte ve bu gibi Zabıta harekete gelmiıtir. . .............. . 

Doğru imiş 

imparatorun hazi
nesi gönderildi 

Hazine ile beraber bütün mücevhe· 

rat ve değerli eşya da bankalara yattı 
Is tan bul 7 ( Özel ) - Ha

beı imparatoru Haile Sell
ıenio, saraydaki hazinesi ile 
biltün zati eşya ve mücevhe
ratı bir Fransız bankasına 

gö ııderdiği haberi evvelce 
tekzip edilmiıti . Halbuki, 
bilibara yapılan tetkikatta 
bu havadisin tamamen doğru 
olduğu ve Habeş imparato-

gezilerinde başbakan ismet 
loönü bu köprüden ilk defa 
geçmişlerdir. 

Aşağıdaki köprülerin ya· 

• 

pılması devam etmektedir. Haile Selu e 
Samsun - Ordu d~niz kıyısı runun, bir ihtiyatkirhk ol· 

yolunda Balaman köprüsü, mak üzere böyle yapbğı an
Çanakkale • Ezine yolunda laşılmıştır. 
Arılan köprüsü, MuğJa • F et- ----••,..•---
biye arasında Dalaman köp· öğretmenler için 
rüsü, Kırklareli - Edirne yo· 
lunda inece köprllsü, Muğla· Ankara - KnltUr bakan· 
Köyciiğez yolunda Namnam lığı, öğretmenlerin terfi ve 
köprllıü, Malatya • Eliıiz a· nakil listesini hazırlamakta· 
raaaadı Memibıa k6pıO.Q; 1 dar. 
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- Çünkü tahmin ettiği· 
me göre; nerede ise, k!a
dığı hazin nin varislcrhc en 
bi i de s·z olacaksını.ı;. 1 • 

r <i Paiç'io söyledı:i r.-·hi 
Gol ter' den evvel Hcı .ırr 1

1 n 
varisi b .. n id'if:l. B ı . n1i 
rtık v is'er aru 'l a d • 1 • 

liz!. ismimiz v«siy •taam den 
çoktan beri silinmiş bulu u
yor!. Değ'l mi Go • ? 

Paiç'in genç Lİ 
zü kıp-kırmızı t>: ~ 

ne baktı '1e: 
ö Ü 

- Zanncderirr ô1 Ie 'ir, 
Kora; fakat Alıt:t' c rki, 
ben biçbır zama n J:.ruE.ru 
Honbord'ın varis: • · is-
temedim. Kendis n bir 
şey teklif ettiğim de yoktur. 

Kora , sabi br· t .de: 
- Fakat c.ıiz, OJ"' t•an soura 

haşmetlu n:lr1&mır va , .. 'i 
ğini aldınız! Ba la ge1i.1ce, 
ben öyle yapmadım, bifakis 
müstağni hareket ettim, 
mevhum ve kavuşmak ihti
mali şüpheli olan bir miras 
için onun ağır certlerine 
katlanmadım. Ne dersin 
Deizi?. 

Diyerek yanındaki kızın 
yüzüne baktı. Deizi, bir kah
kaha kopararak : 

- Aşağı yukarı yüz kilo 
var. Bundan dolayı merdiven
lerden inip çıkamıyor. K ip 
hastalığı da var. Acırım, bu· 
nun için, kendisine arkadaş
lık edeyim diye saatlarca 
odasında oturduğum vakidir 

f yi bir kadıncağız, fakat 
geveze ... 

- Evet, heyecanı çok se
ven bir kadın. Biri.sinden 
usandımı veya o, kendisine 
güccndimi1 derhal varisler 
listesinden çıkarır ve vasi 
yetnamesini dt'.ğiştirir. Nasıl 

ki bana da öyle yaptı. Fakat 
bıç te müteessir olmadım. 
Kora 'nın dediği variddir. Gü· 
nün birinde, ·tahammül ede
•.mrseniz- siz de madam 
Honbard'ın vasiyetnamesin~ 
muhakkak gireceksiniz. 

- Fakat .. Nıçin? 
Donti insafsızca soruyor 

ve hayretini sakhyamıyordu. 
Acaba ihtiyar Honhard, 

normu gibi dilber bir )uzdan 
neden usandı? 

Norma'nın tatlı sesi cevab 
verdi: 

- An '1dınız zannediycr
dum. 

Dedi fakat Oonti'nin bir 
bakışı üzerine kıp-kırmızı 
oldu ve bir~z sükfitten sonra 
devam et.ti: 

- Golterlc, M:t ~ am Hon
h rd arasında bir miinak şa 
olmuş, daha doğrusu madam 
kendısine olduğundan fazfa 
bir mevki \'ermiş. Her ne 

İ!e Go ter, bu kavganı 1 se
b::bini ban bir tü Hi an at-

k istemiyor. le , ımı a 

olmuş or.a ı J~zıın de~il, 
yalnız ·,en g~·ldiğ 'ı 
larda, (':olter'iu ısını ı · et· 
nameden si'i ımi v~ b im 
ismim yezı 'l>t'l~ı. 

Honhard, bıtk ç 
beni çuğırdı ve t 
ş nlanaığım taka ~ 

"./.il ı m 
o cc 

I'l-

ımı 

vnrisler liste inden sileceğini 
bildirdi. Tabii ki, madam 
Honh~ud'ıo bu tehdidi, benim 
Go terle nişanlanmama'm ni 
olamadı. Şimdi kendisini zi
yaret edip nişanlandığımızı 

öyliyeceğiz ! 
"vlösyö Lorens, oturduğu 

yerden haykırdı : 
- Ne saf ve akılsıı kız 

yarabbi! Sakın ~irşey söyle· 
miyesiniz belki o vakte !ta
dar ölüverir . 

Norma, Lorens'in u söz· 
leri üzerine ciddi bir tavır 
takındı ve: 

- Yok, Mösyö Lorens, 
ben, madamı severim, onun 
hakkında böyle bir his bes
lerken, biç bir gün parala
rmı düşünmedim, kendi eliJe 
vermedikten sonra bir san
timini kabul etmem .. 

Norma bu sözleri söyler
ken sap·sarı idi. Donti, gü
zel kızın daha fazla üzülme· 
sine, tatlı sesinin, asabiyet
ten titrek bir halde çıkma
sına dayanamıyordu ve orta
lığı kaplamış olan sükutu 
ihlal ederek: 

- Jtiraf ederimki, bütün 
bu anlattıklarınız, bende bu 
esrarengiz kadını biran ev· 
vel görmek merakmı uyan
dırdı. 

Norma, Mösyö Donti'oin 
yüzürıe bakarak tatlı tatlı 
tebessüm etti ve: 

- Bu akşam görmek is· 
tiyor mu41unuz? Kendisi, yeni 
yeni çehreler görmekten çok 
hoşlanır. Bu da, dışarıya çı
kamadığındandır. Yalınızhğı 
bazan kendisini son derece 
sıkar. Samimiyet ve arkadaş 
lığı gayet iyidir. Sizi görür 
görmez, teessürlerini unuta· 
cak ve belki de benimle olan 
kızgınlığı gerecektir • 

( n(>f tim Pt/PrPk ) 

1,uhat hir ı ekor! 
Paris - 1925 yalında A

merikanm Nevyork şehrinde 
açılan bir yarışmada, bir pu
royu 1_ dakaka 39 saniye i
çinde içen bir Fransız, yeni 
bir rekor tesis etmişti. 

15 gün kaldı 

Panayır mahallin-
e çalışmalar a ttı 

kuvvetlere doğru at üstünde 

süratle ilerliyordu: ~~~-----------~~-iştirak edecek olan firmalar ç·o
- Ordugaha getirsinler! 
Dedi. ğaldı, Rus mallar geliyor 
Bu elçi, baştan aşağı 

24 Ağustosta açılacak olan 
Arsıuluul beşinci Dokuz 

Eylül Panayırı hazırlıkları 

vaktin yaklaşmasından son 

günlerde artmışhr. 

Panayırın elektrik tesisatı 

geçen seneden daha güzel 

bir şekle konmuştut'. Cumu· 

riyet meydanı biraz karan· 
lık kaldığı için muhtelif 
yerlere •direkler dikilecek 
ve bu meydanın daha ziya
de aydınlanması temin edi
lecektir. 

Panayıra bu 1'ene de civar 
kaza ve viliyetJerden birçok 
firmalar iştirak edeceklerdir. 
Bu hususta panayır komite
sine müracaatlar vukubul
ma kta ve izahat isteoc:ıek

tedir. 
Panayır sahasının şekli bu 

sene büsbütün değiştirilmiş· 
tir. Kapıdan içeri girilince 
üç küçüle havuz ile karşıla

şılmaktadır. Bundan sonra 
büyük bir havuz daha var
dır ki bu:ıun karşısında da 
panayır g-azioosu bulunmak
tadır. 

Sovyet paviyonu gene ge
çen seneki yerindedir. Yalı
Jınız dekor değiştirilmiş ve 

genişletilerek paviyona yeni 

bir şekil verilmiştir. Sovyet 

Rusyanın panayırda teşhir 

edeceği mallar birkaç güne 

kadar şelırimize gelmiş bu-

lunacaktır . 

Panayır her gün sabahla

rı Hat 9 da aç&lacak ve gi

ce yirmi dörtte kapanacak-

zırhlara bürünmüş, en ağır 
kuınaşlardan giyinmiş, bıyık

larına, sivri sakalına bol 
bol ağtr kokular ve yağlar 
sürmüştü. Elinde kılıç yerine 
altın saplı bir baston vardı. 
Mağrurdu, azimetli bir tavır 
takınınıştı. 

Arnavutluk 
Davayı kaybetti 

Atina - Arnavutluk'taki 
tır. Geçen sene olduğu gibi Yunan mekteplerinin tekrar 

~aat 24 te düdük çalınacak açılması hakkında Yunan 
ve bundan sonra içeriye hükumetinin Arnavutluğa 

k. · · k~ t' p karşı Lahey sulh mahkeme· 
ımse gıremıyece ır. ana- . w _ . 

saode açbg& dava, Yunanıstan 
yır sahası boşaldıktan sonra lehine bitmiş ve Aroavutluk-
ekspozanlar da dışarı çıka- taki Yunan mekteplerinin 

caklar ve pavyonlarını açık t-krar uçılması lüzumunu 

bırakacaklardır. her iki hükumete bildiri!-

Geceleyin içeride bekçiler 

dolaşacak ve saat yedide 

pavyon sahipleri panayıra 

arka kapıdan girip hazırlık 

yapa bilece kJerdir. 

miştir. 

- • • . .. . • Af' 
Ona söyleki, ba .. ~a ~f 

lan yürekli Rişar degıl. ee~ 
yubi Saliheddin derler· tır•' 
lngilizlerio, korkak k~ IS',. 
manlarının arasında do~egit 
dım. Bahadırların, ,, dilli' 
Tüklerin kucağında dog ıııd' 
büyüdüm. Benim sofra pl•' 

car• 
kadınlar, sazlar, . " kılıcı' 
yoktur. Fakat benıın b•f''' 
mın önünde, eğilen be' 
vardır. Benim kuvvetİOJ• ;ıJe' 
. d b ı' aı O' ., nım or umun, t:n le' sı 

timin kahramanlığıdır ~,,~ 
zi ta Avrupadan b•aı•" 
sürüleri halinde bur b•Iİ' 

Geçen hafta, bir Ameri
ka'Jı bir püroyu bir dakika 
29 saniye içinde içmiş ve 

rekoru kırmıştır. i\1oskovada 2252 

Panayırdan ufak tefek 
sa.tın alanlar, paviyon sahi
binin imzasını taşıyan bir 
satış pusulası da al~ak 

mecburiyetindedirler. Bu sa
tış pusulası kapıdan çıkar
ken gösterilecektir • 

Tirandan verilen haberle
re göre, Arnavutluk hüku
meti, bir kerre de uluslar 
kurumuna müracaata karar 
vermiştir. Bununla beraber, 
Yunanistan daş işler bakan· 
lığı, mekteplerin Eylülde açı· 
lacağını bildirmekte ve bu· 
nun için Tiran hükumctiıı
den teminat aldığını söyle
mektedir. 

kadar sürükletti!. 0°• 
• - - . ioı: sane bır soz soyhyeY -n::m:-. cıu=.uı.ı~r:mmll_llll:ll_ • 

U ~aı KütOpbane var . k 
Cünd,.I"k !iiyaınl gazete 

.Sahibi: y lar Rü~dü Öktem 

Neşriy t mt1dt: :u : 
Hamdi Nilzheı 

T' elef<>n: ?.776 
Adres : lzt.lir ikınci 

Beyler okağı 

Abom• sarıları . 
700 kuruş senelik 

400 .. alh aylık 

·ı11n şartları 
Resmi ilfınlar için : 
Maarif cemiyeti i1::.nat 

b" rosuna müracaat edil
oıeJidir. 

Hususi ilanlar : id_re· 
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaası 

Mokova'da şimdi 2252 kn-
tüphane ve okuma yeri hal· 
ka açık bulunmaktadır. Bun
lar da 42,783,183 kitap mev
cuttur. Okuyucuların sayısı 
1,638,869 olarak bulunmuş
tur. Halk için parasız oku
ma yerlerinin ve odalarının 
sayısı 662 dir. Bunlarm508 i 
amele birliklerinin elindedir. 
Okulalar ve çocuklar için 
4.500,000 kitabı olan 746 
kühiııpbane vardır. Bunlar
dan b şka Moskova'da 844 
ilim ve ihtisas eserleri kü· 
tüp hanesi. bulunuyor. 
L~nin kütüphanesi ile, 

yüksek okula ve akademi 
kütüphanelerinde kitapların 

genel say&sı 31,561,000 dir. 
Bu kütüphanelerde çahşan 

memurlar 5,582 kişidir. 

Panayırın her seneden da
ha güzel olması için çok 
çalışılmaktadır. Panayır ga
zinosunda bu sene de bir 
gArdenparti verilecektir. ·-

Nevyork 
Sıcaklardan yanıyor 

Pari - Son hafta içinde 
Amerikada şiddetli sıcaklar 
başlamıştır. Nevyork ve ci
varındaki kasabalarda birgün 
içinde 500 kişi teşemmüs 
etmiş ve bunlardan 125 şi 
ölmllştür. 

Nevyork halkı, sıcaklardan 
kurtulmak için çare aramak 
la meşguldür. Söylendiğine 
göre, Amerikada şimdiye 

kadar, bu derece sıcak gö
rülmemİ§tİr. 

Arkası ı·lfl 
,,,,, 

l(üc;ü 
katili 

Ll~dherg'iJJ 
ve hatıralııt• 

tJ' 
Amerika adliy;i~idam mabk0~0, 
nun kitab bastırmasına izin verııı•J 

Londra - Tayyareci Lind
berg'in çocuğunu öldüren 
Alman Hauptmı.o, halen bu
lunduğu Trantoo hapishane· 
sinde hatıralarını yazmış ve 
bunları bir kitapcıya vere
rek bastırmak istemiştir .Ha-
pishane direktörü, idam 
mahkumunun hatıralarını 

okuınuş ve tüzeye bir rapor 
vererek bunların basılmasa· 

na müsaade edilip edilmiyc· 

ceğini sormuştur. ,,
1 
b'tı' 

Tüze, katılin yazdıg' tirife' 
raların kitap halioe gede et' 

.. sa• ' rek satılmasına aıu ,~ 

memiştir. Hauptın•010 ·ddet' 
1 " oı şı .,, 

katı, tüze bakan ıgı oe., 
. e O' ,. 

le protesto etmış v bef P ., 
kilinin, hapishanede jsle ~1, 
rasız kaldıgw ından bab .,. ~e .,,,,. 
tabın bastırılmasına 1 

rilmesini istemiştir. 
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... ~., 
Alman Girid'de 

1'anıııı temizle
llıek istiyorlar 

Diyotis'io sarayını 

buldular 

Pariı - B ı· 'd h b •erildi... er ın en a er 
bııd'f ~ıne göre, Alman Ya· 

Girid Kandiyada hafriyat 
yapan lngiliz Arkeoloğlaran
dan Sir Artür, (Taymis) ga-

zetesinde neşreylediği bir 1" b&t~ erı aleyhindeki cereyan 
te •

0 Almanya'da son dere
•ib flddet kesbetmiştir. Mü
..ıı labıta11, yahudi kızla-
11 e iti" b• Unasebette bulunan 
ırçolc Al 
~ man gençlerini ya-
:·~•k tevkif eylemiştir. 

makalede, son hafriyat es
nasında Diyotisin sarayını 

bulduğunu yazmaktadır. Sir 
Artür, bu makalesinde diyor 
ki: 

•ııler b .. . tehli" I ' er gun resmı 
.. 1 er çıkararak Alman 

bının t • 1 • • • 
~ı111 emız enmesı ıçın 

~ll ·~ gençlerinin Yahudi 
~İld~r~ e temas etmemelerini 

1
' 1Yorlar. 

- "Girid toprakları, dün
ya Arkeolojisi için çok de
ğerli topraklardır. Bu top· 
raklarda dünyanın en eski 

ve en iyi asarı atikası bu
lunabilir." 

İstanbul ve Trakya 
~eker Fbrikaları Tfirk Anonim Şirketi 
ernıay esi 3,000,000'f il rk lirası 
lıtanhuJ Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30 40 

l:lanıza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

r::'lltızı Rilstem beyin fotoğraflıarrnsi, /:mirde en iyi 
~o/ çekmel.-le ${Jhreı bulan bir ııan 'at ocağıdır. En 
L lpe.ıııenı olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraj-
"(Q'da,. k lJ tn.Prnnun almışlardır. 

t~ 'lltıza Hüstem beyin, fota[,rra1 malt·Pmt'~'i mtaıı ma
""- ' dı muhterem m~ıerilerinin ince z.PvklPrirıe göre 
~ fe,iı m"llan, foto{? ar makinelnini bulwıdurmakta· 
~~ zıycıret her şeyi ispuıa ldıfidir. 

ır • Başturak caddesi, Hefi k 

: .. 
• aze temız ucuz 

ila~ 
lleı- türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

/ 
/ 

Sıhhat Eczanesi 
Raşturak No: 37 

fK [J1i~f 

sı Limitet vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel. 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 

"FLAMINIAN" vapuru ay 
sonunda Liverpol ve Svven
seada gelip tahliyede bulu
nacaktır. 

" DRACO ,, vapuru 29 
temmuzda Hull, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

Doyçe Levante Liniye 

" ANGORA" vapuru 13 
temmuzda Hamburg, Bre
men ve Anversten gelip tah· 
liyede bulunacaktır. 

Not: Vu.rut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Kiralık evi, 
o] anlar 

Birinci ve ikinci kordon 
ile Karantina ve Güzelyalı 

semtlerinde laakal altı odalı 

kiralık bir ev aranmaktadır. 
Evini kiraya vermek isteyen 
ev sahipleri ile ellerinde ki
raya verilecek evleri bulu· 

nan simsarların matbaamıza 

müracaatları. 

• 

VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı 
Der Zee 

& Co. 

"ORESTES" vapuru elyevm limanımızda olup 19 temmuzda 
Anvers, Rotterdam ve Hamburg limanları için ylik ala· 
cakhr. 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE "GANYMEDES" vapuru temmuzda beklenmekte olup 
yükünü boşalttıktan sonra Burgas, Varvna ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

" DERINDJE ,, vapuru 7 
ağustosta bekleniyor, 8 
ağustosa kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır . 

" ALIM NIA " vapuru 9 
ağustosta bekleniyor, Ham· 
burg, Bremen ve Anversten 
yük çıkaracaktır. 

"ARTA., vapuru 19 ağus
tosta beltleniyor, 22 ağus
tosa kadar Anvers, Roter
dam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIEN 

TUNA HATTI 
"TISZA,, motörü 6 ağus

tosta bekleniyor, Buda
peşte. Bratislava ve Viyana 
için yük alacaktır. 

"ATID., motörü 15 ağus
tosta bekleniyor, Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alacaktır. 

"DUNA,, motörü ağusto· 
sun sonuna doğru bekleni· 
yor, Budapeşte, Britislava ve 
Viyana için yük alacaktır. 
JOHNSTON VV ARREN 

LINES LTD. 
LIVERPUL 

"GNERNMORE " vapuru 

" HERMES " vapuru 27 temmuzdan 1 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

"GANYMEDES" vapuru 12 ağustostan 16 ağustosa 
kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg liman
ları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINİEN 
" V ASALAND " motörü 30 temmuzda beklenmekte olup 

yükünü boşalttıktan sonra Roterdam,.Hamburgn, Copen

hage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg ve lsk~ndinavya limanla· 
rana hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAİN 

" ALBAJUL YA " vapuru 19 ağustosta gelip ayni günde 
Malta, napoli Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası \rkasında Fratelli Sperco acentabğına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~!!!!!!' 

~'fürk Hava Kurumul - -
~ Büyük Piyangosu İ 
--~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi -~ 
= . . . = 12 ağustosta bekleniyor, ~ zen~ın etmıştır. § 

Anvers ve Liverpuldan yük = -
çıkarıp Köstence, Galaç ve ~ 19. cu tertip 4·. en keşide 11 Ağu~to~tudır§ 
Braila için yiik alacaktır. = B k Ik • 35 000 ı· d § 

Geliş tarihleri ve vapur· ~ il Y Ü r 3m1 ye: , 1 ra 1 r ~ 
lann isimleri üzerine mes'u ~ Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 Jirahk ~ 
liyet kabul edilmez. _ 

Birinci Kordon, telefon ~ ikramivelerle (20,000 lira) hk mükatat § - . -
Gnzel Bir No. 2007 - 2008 ~ vardır. ~ 

Cilt' Hatıralannıza Şık ı--D•O-K•T•Oı_R_ı-. I\,, llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.., 
Bir Albo m, Ve sair Ali Agah •111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Cilt işleri Yaptır- Çocuk Hastalıkları ı=ı • . • -
mak isterseniz: Mütehassısı .= zmır yuıı mensucatı_~~-

''·inci Beyler Sokagı N. 68 

·-re ... ıe1ı-0n-34-52--_;Türk Anonim şirketi~-~ * YEN/ KAVAFLAR * 
Çarşısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
MüceJJithanesine uğrayınız. 

• 

Satılık motör - -= Bu mOessese, iki yftz bin lira sermaye ile El§ 12 beygir kuvetinde (Dizel) - -
markalı az kullanılmış bir = teşekkfll etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-§ 
..,otör satıhktır. Taliplerin ~ fakçörers Limited (Şark hah) şirketine ait § 

arehanemize müracaatları = j -= zmirdt:- Halkapınardaki kumaş fabrikasını sahn =-= ilin olunur. -
---------ı• ;;;; almıştır. Fabrika bOUln teşkilit ve tesisat ve mfla- § 

Öksftrenler! Mut =: tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· § 
laka (Okamentol ;; rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- § 

Jı-f - mektedir. Her nevi yfln iplikleri, kumaş, hatta- § 
ôksftrftk şekerle· ~ ;; niye ve çorap imal edilecektir. IUamulibn emsa- § 
rini tecrftbe edi ___, - -

ıiz .. 

Ve POrjen ~ahapın 

en Ostftn bir mfls· 

hil şekeri olduğu 
nu unulmayınız. 

___, § line fAikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § 
~ E5 Bu mamulAt Peştemalcılar başında eski Orozdibak § 
~ ~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve sahş fab- § 

:Q ~ rika içinde yapılmaktadır. § 
~ Poıta kutusu: 127 § 
~ Telgraf adreıi: lzmir~- Alsancak § 
E: Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 

i:11111111111111111111111111111ıı1• 1111111111111111111111111111rıı11111111111111n111111111111111 nil 

--Sümer Bank--ı 
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları Kuvvetli mOshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgOn ~ 
Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

1 &lrCJ~l DANKASI 1 

baplannı Maruf ~ 
ecza depolanndan 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Somer Bank yerli mallar pazar .. 
lzmir şubesinde bıılursunuz 



(Olusal Birlik) 

-------------------

Doğu Afrikası sevkiyatı son gflolerde yeni bir safhaya girmiş bulunuyor 

Ask.er sevk.iyatı şimdilik durdu, Ital
yanın Afrikadaki mecmu k~":_vveti 

Siyah gömleklilerle Arah kuvvetleri dahil olduğu 
kadar Doğu Afrikasına gönderilen Italyan kuvveti 

halde, şimdiye 
150 bin kişidir 

Istaohul 7 ( Özel) - ltalyanın doğu Afrikaya yaptığt . kişiden ibarettir. Bu kuvvetler, 12 fırkaya taksim edil· 

askeri sevkiyat, devam etmektedir. Son gO.nlerde gön· 

derilen fenni kıtaat ve mnbimmattan başka n batar

yada sahra topu ~e,·kedilmiştir. ilgili makamların ver· 

dikleri malumata nazaran Italyaoıo, şimdiye kadar 
doğu Afrikasma gönderdiği askerin yekunu 150 bin 

miştir. Siyah gömlekliler, Trablusgarp, Somali ve E
ritreden toplanan yerli kuvvetler de bu yekuna da
hildir. 

Söylendiğine göre, doğu Afrikasına Eylill iptidasın· 
dan evvel yeni kuvvetler göoderilmiyecek, yalınız er
zak ve mO.himmat sevkiyatı devam edecektir. 

Italya • Habeşistan Bulgaristan'da iç durum 

Verileıı karar, Ital-M. Toşef, yeni bir 
ya lehine imiş söylev verdi 

ltalya siyasal çevenlerinin besledik- Bulgaristan'ın, yeni bir temel yasası-
. leri kanaat bu merkezde na olan ihtiyacından hahsolunuyoı· 

lstanbul 7 (Özel)- Roma• çevenlerinde çok önemli o- Istanbul 7 (Özel) - Sof-
dan haber veriliyor : larak telakki edilmektedir. 

Uluslar kurumunun Habe- Bu çevenler. verilen kararın 
şistan anlaşmazlığı hakkında tamamen ltalya lehine oldu· 
verdiği karar, ltalyan siyasal ğu kanaatını gösteriyorlar. ............ .__. ______ _ 

Oç giln sonra tekrar toplanılacak 

Un Fiatleri üzerin-
deki tedkikler 

-~~--------~~-Parti başkanı, "Kazancı az olan halkımıza 
ucuz eknıek temin etmek amacındayız,, Dedi 

Fat:irikatörler, fırıncılar ve olarak imal edilir, fakat fi· 
un tecimerleri dün şarbay- atini düşürmek imkanı bu· 
lakta toplanarak un fiatları· lunmazsa; acaba ayni gıda 
oıo düşürülmesi mes'eleıini hassasını haiz bir ekmek çı· 
konuşmuşlardır.: karıp fiatleri indirmek cibe· 

Dünkü toplantıda Parti tine gidilemez mi ? işte bu 

başkanı Avni Doğan da ha· ~::.u~:::::~b:~~:!a!:ır~r:~ 
zır bulunmuş ve koouşmala· vatandaşların ekmek işini 
rı takip etmiştir. mutlaka birkaç güne'kıdar 
Buğday fiatları ile un fi- hem de iyi bir şekilde dü

atları arasında mühim fark zeltmeğe çalışacağız ve ça
bulunduğu ve buğday fiatJa· Jışıyoruz " 
rı düştüğü halde un fiatla· -----"4•~•-----

rmda hiçbir değişiklik ya· Türk k UŞU 
pılmadığı fabrikatörlere bi· 
dirilmiştir. 

Fabrikatörler de, durumun 
anormal olduğunu ve bu 
yüzden kazançların azaldı· 
ğını. un fiatları üzerinde in
dirim yapamıyacaklarını söy· 
lemişlerdir . 

Neticede. ilgililerden mü· 
rekkep bir ihzari komisyon 
seçilmesi ve komisyonun ge
reken incelemeleri yapması 

üç gün sonra gene bir top· 
Jantı yapılması kararlaşmıştır. 

Toplantıdan sonra parti 
başkanı, kendisini gören bir 
yazıcımıza bu husus hakkın
daki düşüncesini aöyliyerek 
demiştir ki : 

- ••Bu toplantı ve müza
kerelerde bilhassa anlamak 
istediğimiı iki şey vardır. 

Bu günün buğday piya
sasına göre. un fiatleri nor
mal mıdır, değil midir?. De
ğilse. indirmek imkanı var 
mıdır. yok mudur? 

Eğer buların hepsi de 
menfi çıkarsa, yani ekmek, 
belediyenin örnejiae U)'fUD 

Rus mOtaha~sısları bu 
gno geliyorlar 

Motörsüz tayyare ile uçuş 
öğretmek için Rusya'dan 
getirtilen mütehassıslardan 
M. Anohim ve iki arkadaıı 
bugün tehrimize gelecekler
dir. Mütehassıslar motörsüz 

• tayyare ile uçmak için alan 
arayacaklar ve tetkikat ya
pacaklardır. Türk kuşu lz
mir'de Teşrinler içinde açıla-
cak ve üye kaydına baı
laoacaktır. 

Tayyare alıyoruz 
Ankara - Hava yolları 

işletme idaresi. yeni yolcu 
tayyareleri almağı kararlaı· 
hrmıştıt. Bir hey'et yakında 
Avrupaya giderek alınacak 
tayyareleri seçecektir. . 
işten el çektirildi 

Devlet demiryolları yedinci 
işletme müfettiti HOseyin 
Yakub, Bayındırlık bakanlı· 
ğından gelen bir emir llze· 
riae itten uzaldattanlmıttır. 

yadan haber veriliyor: 
Bulgar başbakanı M. To· 

ıef, bir sayfiyede ıerefine 

verilen ziyafette hazır bulun· 
muı ve bu esnada Bulgaris

tanın iç durumu hakkında 

uzun bir söylev vermiştir. 

Vapur 
ücretlerinde ten

zilat yapıldı. 
Başıaraft 1 inci sahijede • 

rinde indirimler yapmıştır. 
Körfez vapurlarında yapı· 

lan indirim birinci mevki 
ücretlerinde yirmi para ikin
ci mevki ücretlerinde bir 
kuruştur. 
Şimdi birinci mevki yalnız 

gitme ücreti 8,5 kuruştur. 

Tarifenin tatbikine baılan
dıktan sonra 8 kuruş ola
caktır. 16 kuruş olan 
gidib-gelme bitletlerde 15 
kuruşa sahlacaktır. 

ikinci mevki ücretlerinde 
yapılan tenzilat: 7 kuruşluk 
gitme bileti 6 kuruşa indi
rilmiş. on iki buçuk kuruşlu.k 
gidib-gelme ücreti de 11.5 
kuruşa düşürülmüştür. 

Karne ve aylık pasular 
üzerinde hiçbir tenzilat ya· 
pılmamııtır. 

Tarife komisyonu. Tahmil 
tahliye ücretlerinde de esaslı 
indirimler yapmıştır. Kömür 
boşaltma ücreti 90 kuruştan 
66 kuruşa; bam maddeler· 
den ton baıına alınan yüz 
kuruş yükleme 70 kuruşa. 
kerestenin metre mükabın· 
dan yüz kuruş başaltma üc· 
reti kırk kuruşa, ga-

M. Toşef. Bulgaristanın esas· 
lı bir temel yasasına 
muhtaç olduğunu söyledikten 
sonra, bunun da pek yakın· 
da yapılacağını ve Bulgariı· 
tanın, mazideki hatalarını 
tekrar etmiyecek surette ye
ni bir parlamento toplanaca
ğını söylemiştir. ·--lzmit . iş yarları 
Maaşlarının yfizde 

ikisini verdiler 
lzmit 6 (A.A) - Şehrimiz 

İfyarları aylıklarının yüzde 
ikisini hava kurumuna ver· 
meği kabuletmişlerdir. Ayrıca 
otuz üye yılda 770 lira ver· 
meği kabul etmişlerdir. 

Otomobil 
Çalınmamış, M. jan'ın 
kardeşi tarahndan 

alanmış 
Dünkü nüshamızda Şehir 

gazinosu önünden Andon 
oğlu M. Jaiı•a ait Moris mar 
kah bir otomobilin çalındı· 
ğını yazmıştık. Bu otomobil 
gazinodan çalınmamış. fakat 
M. Jan'ın kardeşi M. Toni 
tarafından habersizce alınmış 
ve şehir dahilinde gezerken 
belediye zabıta memurları 
tarafından yakalanarak M. 
Toni•nin ehliyeti olmadığın· 
dan otomobil temizlik hanına 
götürülmüştür • 

zete kağıtlarından ton ba· 
şına alınan 250 kuruş. yüz 
elli kuruşa indirilmiştir. 

Yeni tarife. ekonomi ba· 
ka~lığına yollanmıştır. Ba· 
kanlık tarifeyi onayladıktan 
sonra tatbikine başlanacak· 
hr. 

lzmir l)'luhasebei Hususiye Modnr
lüğOnden: 
lduei . huııuelyeye alt olob Allpııı meydanında klln 20 numa · 

rah bir b"p dakkAoıo artırma euretlle ilç ıenellğl icara verile· 
cektlr. İhıle gilofl flAndın itibaren oobeı gftn sonradır. Talip· 
olanların n oerahi öğrenmek latlyenlerio hergtln dokozdan on 
fidye kadar Muhaaebel huııoııiye mtldClrlyetlne mftıayedeyfl loti . 
rat edeceklerin de 19,8,935 pazartesi gGnd d"poılto makbuzu 
nya baak mektubaau hımllıD eacQmenl TllAyete mDracaatları 

illa olaaaı. Z463 

.~ 

Ulusal ürünlerimiziV 
piyasalardaki duruwıı 

Ulusal ürünlerimizin dış 
pazarlarla alivre mevsiminde· 
yiz. Orta Anadolunun ku
raklık çeken bazı bölgele· 
rinden başka Ege ve Kara· 
deniz gibi en önemli çıkat 
maddelerimizi yetiştiren yerle 
rimizde ürün durumumuzun 
nomalin üstünde olması bu 
yılın bir rekor yılı olacağı 
umudunu vermektedir. 

Buğday: lstanbul bölge· 
sinde son hafta içinde re· 
kolte tahminleri hakkındaki 
kaygıların yersiz olduğu 

şeklinde gelen ha herler üze
rine buğday piyasasında 
geçen haftaki hararetli alivre 
azalmıştır. Durum normaldır. 
Son hafta fiatları cins ve 
nevilere göre 4-6,75 kuruş 
arasında inip çıkmaktadır. 

Ege piyasasında buğday 
4.25 • .. 5 kuruş arasında inip 
çıkıyor. Samsun borsasına 
henüz yeni mal gelmemiştir. 
Son hafta içinde bu buğ
daylar 5 kuruş üzerinden sa· 
tılmıştır. 

Arpa: lstanbul bölgesinde 
son hafta içinde arpa piya· 
sası gevşemiştir. Mevsimin 
ilerlemiş olmasına karşı pi-
yasa ya henüz Anadolu ar· 
pası gelmemiştir. Piyasada 
alınıp satılan Marmara arpa· 
sadır. Fiatlar Marmara mal· 
ları çuvalı iskele teslimi 3. 
3. 6,25 kuruştur. 

Ege bölgesinde son hafta 
içinde arpa piyasası gevşek 
ve durgun geçmiştir. Fazla 
muamele olmamıştır. Satış· 
lar yersel ihtiyacı karşıla-
maktadır. 

Samsun bölgesinde ise 
arpa üzerine olan alivreler 
isteklidir. Fiatlar 3,25-4 ku· 
ruş arasındadır. 

Bakla: lstanbul'da bakla 
üzerine son hafta içinde pek 
az it olmakla beraber fiat-
lar ve durum sağlam görül· 
mektedir. Son hafta fiatları 
da geçen haftanın ayni 
olarak 4,25-4.50 kuruş ara· 
sıadadar. Ege•de ise piyasa
nın sağlam ve istekli olma
sına karıın fazla iş olma· 
maktadır. Son hafta içinde 
yapılan satışlar geçen haf· 
taya göre azdır. Fiatlar 
4.1875-4,3125 kuruş arasın
dadır. Alivre satışlar kayıt 
edilmemiştir. 

Mısır Istanbul'da yeni Ü· 

rünün son yağan yağmurlar• 
dan fazla faydalandığı ve 
iyi yetişmekte olduğu söy· 
lenmektedir. Piyasada bu-

Oznm (Egede) ~ 
Son hafta içinde üıDlll ~ 

atlarında 0,25 santiaı k• ~ 
düşüklük görülmüşt.ar. of' 
yılın ilk ürününden bıt '..a.ı 
kuru üzüm 22-7-935 ~,..-
1 . b . ·ıoı•f zmır orsasına getırı a-' 
yapılan muayenede oı dl 
olgun bir halde bulu0 ~ 
görülmüştür. Gelen Ol 1 
olduğu için yeni piyıs~ ~ 
mamıştır. Önümüzdeki ;_ 
içinde piyasaya yetek · 
tarda mal geldiği tı 1 
yeni üzüm piyasasıoıll ' 
cağı bildirilmektedir. 
.Faodık ( Jstanbufda) ;,_ 

Son hafta içinde }~ 
piyasasında bir değl '' 
görülmemiştir. Alivre: 
ların hemen hepsi A tJ. 
ya yapıldığı söylenaıe~, 
Fiatlarda geçen haft•Y 1' l 
önemli bir değişiklik lı• 
dil~emiştir. si_ 

Ü re tim bölgesi ~1•11 ,; 
sunda fındık üzerane .,. 
meleler normal olm•~~~ 
raber piyasa kınavh bı . · 
de değildir. Son baft•# 
alivre satışlar kayte 

miştir . eJef 
Yaş mey,·a ve sebı Jİ.. 
Yaş meyva ve seb• 

mizin çıkatı imkinlar101 

mak ve bu hususta ge 'j 
tedbirlere baş vuraıılı O' I 
harcanan emeğe det• . 
luomaktadır. Bu çaht~ 
önemli adımlarla iJer~~ 
te olduğu görüldl~ d' 
Kredi ve nakil işler• elit· 
bir tarzda yürümekte d'I 

lstanbul içinde 
aynidir. 
Pamuk: 1.., 

Ege'de geçen baftır' vı 
muameleler az o}JJlufto'~ 
deli satış kayıt edilaı0_,.I 
Fiatlar 48-49 kurut 
dadır. 

Mersin piyaıalarınd~. ~ 
haftaya göre öne~ 1it· V 
değişiklik göritlJJledl1ftO'if 
deli satış kayıt eeua:ıe ,, 
Fiatlar 37,5-38 ku;u: l 
sındadır. Muamele e 
maldır. 

Tiftik: b'ft' 
lstanbul•da birkaÇ ti'tİ 

danberi durgun °1~~. il. 
piyasasında son ~· olsO~ 
sinde bir kıoav gor uf ~ 
Bu kınav 62,5 kur 

1
,., '?. 

2500 balya tiftik 1 
6,'o/ 

yetlerin piyasada d"~ 
!erine verilmekte 1 

• 

Yapağ ~ 
1 11 - . 1 b baft• ~ unan ma ar uzerıoe yapı an lstaobulda u k·•·t ıv .... 
alivreler nomaldir. Fazla b• '"' r 

gene Sovyetler •P'jl ..M 
stok yoktur. Fiatlar sağlam eli malı 100 ton .Y to!,f" 
g örülmektedir. I d fıat tın almış ar ır. OJ. LOI 

Samsun bölgesinde mısır O 5.,, ~ 
piyasası isteklidir. Bu sene başına 52.5 • 1.. 
fiatları ile geçen ıene fiat- •1• 

Yumurta: b ,.~ 

ları arasında bu seneden lstanbul'da 
100 

·y• ~ 
de yumurta ~· · -~1 yana önenıli bir yükseliş gö· b r pr 

rülmektedir. Bunun. yeni se· kayda değer ·
1

·ıoa• ;ı.r 
d w • 'krk biJdır• ,.., 

ne rekoltesinin geçen sene· egışı 1 kil olı 
ye nisbetle az otacı tasının· Piyasada iri

6 1
. ~dır· 

d ·ı . ld" w. - 1 k ların rifti 1 ır " en ı erı ge ıgı soy enme - " rr 
tedir. Ffatlar 6-6,25 kuruc Zeytinyağı: 1o~' ··" 

y ·ya••5 ft'" · arasındadır.Yeni ürün piyasa· lstanbul P1 b• '1'' 
ya gelinceye kadar bu fiatların hafta içinde ~~:r1ıJilı ~ 

durumunu muhafaza edeceği göre bir degı 
sanılmaktadır • edilmemiıtir. JO(' 
lzmir Muhasebei Hususiye ~il 
loğnnden: , 1'•· '' ;: 

ldarel hoaualyeye alt olob bahrlbabada ktlo tO ıu.011° / 
tamiri tarihi Uludan ltibartıD 20 gftn mOddetle e:.:. ol'~ 
moıtur. Bedeli keolf 257 lira 16 korootor. Şer b.,eb' % 
lııtlyenlerfn hergan 9 dan 12 ye kadar Huaoııi 111u ooO 6'r ~ 
rlyetlne Ye yövbli ihale olan 22.8.935 peroembe g e -~ 
makboıo nya bank mektubu ile eacDmeal .,uayeı 
luı illa olaaaı. 


